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ค�าปรารภ
	 จากสถานการณ์ด้านป่าไม้ของประเทศไทยในอดีตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ตามนโยบายการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 และความต้องการที่ดินของราษฎรเพื่อท�าการเกษตร	 ได้ส่งผลให้

พื้นที่ป่าไม้ถูกตัดขาดกลายเป็นหย่อมป่าแยกส่วนออกมาและมีขนาดเล็กลง	 	 ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของถิ่นที่อาศัยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินและ

กิจกรรมการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์	 ในทางกลับกัน	 การเชื่อมต่อหย่อมป่า	 โดยการพื้นฟูระบบนิเวศหรือ

การปลูกป่า	 ย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของสัตว์ป่าและองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 ในระบบนิเวศ	 ทั้งท่ีมีชีวิตและ

ไม่มีชีวิตได้เช่นกัน	ดังนั้นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งแยกนั้น	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช 

ได้ด�าเนินการหาวิธีสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 เพื่อให้สัตว์ป่าและพืชป่าสามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรมใน

ระหว่างระบบนิเวศ	สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่คุ้มครอง

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	มากขึ้นด้วย

	 แนวความคิดในการเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 (ecological	 corridor)	 ที่ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี	้

เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครองที่กระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มป่าต่าง	ๆ	 ทั่วประเทศ	

กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และคงไว้ซึ่งนิเวศบริการ	 (ecosystem	 services)	 ที่ดี	 เพราะเป็นกลไกส�าคัญ

ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวให้กลับคืนสู่สมดุล	 ทั้งยังเป็นแนวทางท่ีดีในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	 ที่เป็นประเด็นส�าคัญของ

ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในโลก	 นอกจากนี้เราเช่ือมั่นว่าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศยังช่วยป้องกัน

การสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพอันเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 และมี

ส่วนท�าให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ	 โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน	 เพื่อความยั่งยืนของคนในพื้นที่ป่าและประชากรอีกหลายล้านคนในพื้นที่ทั่วประเทศที่ต้องพึ่งพาแหล่ง

ทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการด�ารงชีวิต	รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

เชิงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ได้ให้ความส�าคัญในการศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการ

เชื่อมต่อระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครองมาเป็นเวลาหลายปี	และยังคงสนับสนุนให้แนวความคิดเหล่านี้เป็นจริง

ขึ้นมาโดยอาศัยกลไกต่าง	 ๆ	 ของการจัดการเชิงระบบนิเวศ	 มาเป็นเครื่องมือในการจัดการพื้นท่ี	 และใช้เป็น

แนวคิดพื้นฐานส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการจัดท�าแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าในประเทศไทย

ให้ประสบความส�าเร็จ	 เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น	 และเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

                                                                    

	 	 	 	 	 	 	(ธัญญา	เนติธรรมกุล)

																																อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช
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	 พื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยท่ีได้รับการประกาศเป็นพื้นท่ีคุ้มครองในรูป

แบบของพื้นที่อนุรักษ์	 ทั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 เกือบทุกพื้นที่

มีการบุกรุกเพ่ือตั้งถิ่นฐานและท�าการเกษตร	 ส่งผลให้มีการแตกกระจายเป็นหย่อมป่า 

ที่ไม่ต่อเนื่องเป็นผืนป่าเดียวกัน	 ซึ่งส่งผลต่อการเชื่อมต่อของระบบนิเวศท่ีไม่ควร

ถูกตัดขาดออกจากกัน	 การแก้ไขปัญหาพื้นท่ีคุ้มครองท่ีถูกแบ่งแยกดังกล่าวจ�าเป็น

ต้องหาวิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 (ฺbiodiversity	 corridor)	 เพื่อให้สัตว์ป่า 

และพรรณพืชป่าสามารถเคลื่อนย้ายหรือกระจายพันธุ์ไปมาระหว่างกันได้	 ซึ่งจะก่อ

ให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศ	 ที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครองให้มากขึ้น	 นอกจากนี้ผลจากการวิจัยทั่วโลกยังพบว่าการ

อนรุกัษ์พืน้ทีคุ้่มครองทีม่ขีนาดเลก็เกินไปไม่ส่งผลดนีกั	 เพราะจะท�าให้เกดิการผสมพนัธุ์ 

ในหมู่เครือญาติ	 (inbreeding)	 ของพืชและสัตว์ในพื้นที่	 ท�าให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มี

พนัธกุรรมอ่อนแอลง	และอาจสญูพนัธุไ์ด้ในอนาคต	น�าไปสูก่ารสญูเสยีความหลากหลาย

ทางชีวภาพได้	 นอกจากนี้การมีผืนป่าขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายและ 

ต่อเนื่องสมบูรณ์จะสามารถอนุรักษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่า	 แต่หากพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบนิเวศใน

พื้นที่คุ้มครองถูกรบกวนหรือถูกท�าลาย	 จะมีผลกระทบต่อเนื่องถึงระบบนิเวศของ

พื้นที่คุ้มครองนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้นความพยายามในการอนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครอง	 โดยนักวิชาการของส่วนวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม

อุทยานแห่งชาติ	ส�านักอุทยานแห่งชาติ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ได้

มองภาพรวมของแผนกลยุทธ์ในการป้องกันพื้นที่คุ้มครองที่เหลืออยู่ในอนาคต	 โดย

การจัดการพื้นที่อนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ	 (ecosystem	management)	 ซึ่งเป็นการ

อนุรักษ์ผืนป่าขนาดใหญ่และผืนป่าขนาดเล็กท่ีถูกตัดขาดโดยถนนหรือถูกบุกรุก

ท�าลายในช่วงก่อนหน้านี้	ซึ่งอยู่ห่างกับพื้นที่คุ้มครองหลัก	(core	area)	ไม่มากนัก	โดย

หาวิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อเพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม

ระหว่างกันให้ได้	 เมื่อพื้นท่ีคุ้มครองดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์

ค�าน�า
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และมั่นคง	 (integrity)	 จะส่งผลที่ดีต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนรอบผืนป่าที่เป็น

พื้นที่คุ้มครองและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	 รวมถึงยังเป็นหนทางที่

ดีในการช่วยบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	 ดังนั้นแนวความคิด

ในการเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 (ecological	 corridor)	 จึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้น

มาพิจารณา	 เพราะเห็นว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครอง 

ที่กระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มป่าต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และคงไว ้

ซึ่งนิเวศบริการ	 (ecosystem	 service)	 ท่ีดี	 รวมทั้งยังเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 

ดังกล่าวข้างต้นได้		โดยทาง	ส�านักอุทยานแห่งชาติ	กรมอุทยานแห่งชาติ			สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืช	 ได้ให้ความส�าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับหนทางในการเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ของพื้นที่คุ้มครองมาเป็นเวลาหลายปี	 และยังคงด�าเนินการสนับสนุนให้แนวความคิด 

เหล่านีเ้ป็นจริงขึ้นมาโดยอาศัยกลไกต่าง	ๆ 	ของการจัดการเชิงระบบนิเวศ	มาเป็นเครื่อง

มือในการจัดการพ้ืนที่และใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานส�าคัญท่ีจะผลักดันให้เกิดการจัดท�า 

แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จ

	 ดังน้ัน	 เอกสารเล่มน้ีจึงได้เรียบเรียงจากงานวิจัยของนักวิจัยในส�านัก

อุทยานแห่งชาติ	 รวมทั้งได้ค้นคว้าข้อมูลจากคู่มือและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด

ท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในต่างประเทศ	 รวมทั้งงานศึกษาอื่น	 ๆ	 ที่ได้ด�าเนินการใน

ประเทศไทย	 โดยคาดหวังว่าจะได้ช่วยเผยแพร่แนวความคิดการเชื่อมต่อระบบนิเวศนี้

ให้แพร่หลายและเป็นที่เข้าใจ	 รวมทั้งได้รับความสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยต่อไป
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	 การจัดการพื้นที่ คุ ้มครองมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

ผลการศึกษาวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า	 พ้ืนที่

คุ ้มครองขนาดใหญ่สามารถอนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

พื้นที่คุ้มครองขนาดเล็ก	(Harris,	1984)	เพราะพื้นที ่

คุ้มครองขนาดใหญ่มีแนวโน้มในการรองรับจ�านวน

ชนิดและปริมาณของสัตว์ป่าได้มากขึ้น	 รวมทั้งสิ่งมี

ชีวิตบางชนิดจะไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าอาศัยอยู่ใน

พื้นที่คุ ้มครองขนาดเล็กและพื้นที่นั้นแยกตัวอย่าง

โดดเดี่ยว		

	 ปัจจุบันพื้นท่ีคุ้มครองของประเทศไทยต้ัง

อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ	 หลายแห่งแยกพื้นที่

อย่างโดดเดี่ยวไม่ต่อเนื่องกับป่าผืนใหญ่	 การอนุรักษ์

พื้นที่คุ้มครองเหล่าน้ีให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

รองรับความหลากหลายทางชีวภาพได้มากขึ้น	

จ�าเป็นต้องมีการจัดการพื้นที่คุ้มครองในเชิงระบบ

นิเวศของพื้นที่ขนาดใหญ่

1.1   บทนำ�

	 ประเทศไทยตั้งอยู ่ ในเขตภูมิศาสตร ์ที่

มีความส�าคัญเชิงภูมิศาสตร์ต ่อสัตว ์ป ่าและพืช

พรรณส่งผลให้เกิดความหลากหลายของถ่ินที่อยู ่

อาศัยของส่ิงมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ	 แต่จาก

สถานการณ์ด้านป่าไม้ของประเทศไทยในอดีตที่

ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมาจากนโยบาย

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงความ

ต้องการท่ีดินของราษฎร	 ส ่งผลให ้ พ้ืนท่ีป ่าไม ้ 

ถูกตัดขาดกลายเป ็นหย ่อมป ่าที่ แยกส ่วนกัน	

(habitat	 fragmentation)	 และมีขนาดเล็กลง 

ท่ีตั้งบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น	 ๆ	 กลายเป็น

สิ่งแปลกปลอมเข้ามากีดขวางเส ้นทางการเดิน

ตามธรรมชาติของสัตว ์ป ่า 	 ส ่ งผลต ่อสัตว ์ป ่า 

บางชนิดท่ีไม ่สามารถข้ามผ่านพื้นท่ีหากินและ 

ผสมพันธุ์	ซึ่งในทางนิเวศวิทยาจะท�าให้สัดส่วนความ

สมบูรณ์ของปัจจัยการด�ารงชีพของสัตว์ป่าลดลง 

เกิดการตัดขาดของประชากรสัตว์ป่าเดิมออกเป็น

ประชากรย่อย	ๆ	 (metapopulation)	 และไม่มีการ

แลกเปลี่ยนหรือการไหลผ่านของยีน	 (gene	 flow)	

เกิดขึ้น	 ส่งผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรม
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ลดลง	 ท�าให้ประชากรย่อยในแต่ละกลุ่มง่ายต่อการ

ถูกท�าลายให้หมดไปในอนาคต	 ในขณะที่สัตว์ป่า

บางชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหากิน

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่	 เช่น	 ช้างป่า	

(Elephas maximus)	สามารถปรับตัวเองให้คุ้นชิน 

กับการหากินในพื้นที่เกษตรกรรม	 เรียนรู ้วิธีข้าม

ถนนและสิ่งกีดขวาง	จึงสามารถหากินและข้ามไปมา 

ระหว่างหย่อมป่าที่ถูกตัดขาดออกจากกัน	 แต่สิ่งที่

ตามมาคือ	 พืชผลทางการเกษตรกลายเป็นอาหาร

ของสัตว์ป่าบางชนิด	 ท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างคนกบัสัตว์ป่าอยูเ่สมอ	สร้างความเสยีหายต่อ

พืชผลทางการเกษตร	ชีวิต	และทรัพย์สินของราษฎร	

หรือบางครั้งน�ามาซึ่งความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

แก่สัตว์ป่า	 โดยมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี 

นอกจากน้ียังมีรายงานการเสียชีวิตของสัตว์ป่าที่

พยายามข้ามผ่านสิง่ก่อสร้างของมนุษย์เกดิขึน้อยู่บ่อย

ครัง้	

	 แมม้นุษย์ได้พยายามท�ารั้วที่มัน่คงและหนา

แน่นเพือ่	"เอาชนะ"	สตัว์ป่าขนาดใหญ่	อย่างเช่น	ช้างป่า 

ไม่ให้ข้ามผ่านไปได้	 แต่การคดิเช่นนัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่เป็น

ผลดีนัก	 เพราะช้างป่าจะแสดงความไม่พอใจในการ

กีดขวางเส้นทางสัญจรที่เคยเป็นตามธรรมชาติ	 น�า

ความเสียหายตามมา	 และนอกจากนี้ยังส่งผลให้

ทศิทางการเคลือ่นย้ายของช้างป่าเป็นไปในรปูแบบที่

ยากต่อการจดัการ

	 ผูเ้ขียนเช่ือมัน่ว่า	 การสร้างเส้นทางให้สัตว์ป่า 

เคลื่อนย้ายไปได้ตามวิถีทางท่ีควรจะเป็นต่างหากท่ี

เป็นการแสดงออกต่อสตัว์ป่าว่า	 "พบกนัครึง่ทาง"	 และ

ไม่มใีครเป็นฝ่ายแพ้หรอืชนะ	(win	-	win)	และเป็นการ

อยูร่่วมโลกใบเดยีวกนัอย่างสันติ

	 แม้แต่สัตว์ป่าขนาดเล็ก	 ก็ย่อมจะมีสิทธิ

เสรีภาพในการด�ารงชีวิตอย่างอิสระเสรีอยู่บนโลกใบ

นีเ้ช่นเดยีวกบัมนษุย์	 เพราะมนษุย์เป็นเพียงส่วนเสีย้ว

ของธรรมชาตเิท่านัน้

ช้างป่า	 (Elephas maximus)	 เดินทางจากพ้ืนที่ป่าไม้	 ออกมาหากินในพื้นที่ชุมชน	 เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสัตว์ป่า	โดยมนุษย์พยายามหาวิธีต่าง	ๆ	ในการป้องกัน	บางวิธีส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศ 
และพฤติกรรมของช้างป่า	(ภาพซ้าย	โดยวายุพงศ์	จิตรวิจักษณ์)

ภาพที่ 1
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	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์

พืชได้จัดพื้นที่คุ ้มครองในประเทศไทยออกเป็น	

20	 กลุ่มป่า	 โดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานต่าง	 ๆ	 เช่น	

ลักษณะภูมิประเทศ	 สภาพป่า	 ลุ่มน�้า	 การกระจาย 

ของพันธุ ์พืช	 พันธุ์สัตว์	 โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้วยนมขนาดใหญ่	 มีการจัดการพื้นที่ คุ ้มครอง

ภายในกลุ่มป่าอย่างบูรณาการ	 เพ่ือมุ่งให้เกิดการ

จัดการเชิงระบบนิเวศ	 ให้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่

ที่สามารถอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่พบว่ากลุ่มป่าทางบก

เกือบทุกกลุ่มยังมีการแตกกระจายเป็นหย่อมป่า 

ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน	 ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค	 หรือการท�าการ

เกษตร	 การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งแยกน้ัน	

จ�าเป็นต้องหาวิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อความหลาก

หลายทางชีวภาพ	 (biodiversity	 corridor)	 เพ่ือ

ให้สัตว์ป่าและพืชป่าสามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรม

ระหว่างระบบนิเวศที่อยู่ห่างกัน	 และสนับสนุนให้

เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและสมดุลของ

ระบบนิเวศมากขึ้น	 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ

โปรแกรมงานพื้นที่คุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเป็น

ภาคีสมาชิก	 และตอบสนองต่อเป้าหมายการลด

อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	ค.ศ.	

2020	 ที่ได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดว่า

ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต	้

ในป	ีค.ศ.	2002

 

	 การจัดการพื้นที่ ให ้ เป ็นแนวเชื่อมต ่อ

ระบบนิเวศหรือ	 ecological	 corridor	 area	 เป็น

แนวความคิดหนึ่งในกระบวนการจัดการกลุ่มป่า

ในเชิงระบบนิเวศให้มีการเช่ือมต่อกัน	 โดยมีเป้า

หมายหลักเพื่อช่วยให้กระบวนการทางระบบ

นิเวศป่าไม้มีความสมบูรณ์	 ส่งเสริมให้มีการแพร่

กระจายพันธุ ์ของสัตว์ป ่าและพืชพรรณที่เป ็น

อาหารสัตว์ป่ามีโอกาสแพร่พันธุ์ผ่านไปยังพื้นที่ป่า

ที่ห่างไกล

	 การเกิดปัญหาการข้ามผ่านไปมาของ

สัตว์ป่าและปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ 

สัตว์ป่า	ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	ท�าให้พื้นที่ป่า 

บางส ่วนเป็นชีวภูมิศาสตร์แบบเกาะ	 (island	

biogeography)	 ที่ส่งผลให้จ�านวนชนิดพันธุ ์ใน

พื้นที่นั้นลดจ�านวนลงและแนวความคิดเพื่อ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	

(wildlife	 -	 human	 conflict)	 ได้สนับสนุนให้

แนวความคิดในการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	

(ecological	 corridor	 หรือ	wildlife	 corridor)	

มีบทบาทส�าคัญในการรักษาความเชื่อมโยงทาง

ธรรมชาติของระบบนิเวศ	 เอื้อให้กลุ่มประชากร

สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายกระจายพันธุ์	 เกิดการ

ถ่ายเททางพันธุกรรม	 ลดการผสมเลือดชิดในหมู่

เครือญาติ	 (inbreeding)	 สร้างความมั่นคงแข็ง

แรงให้สังคมสัตว์ป่าโดยรวม	และที่ส�าคัญคือมีส่วน

ช่วยในการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ

สัตว์ป่าให้เบาบางลง	 แต่ท้ังนี้ต้องด�าเนินการภาย

ใต้การวางแผนการจัดการที่รัดกุมรอบคอบ	ภายใต ้

ฐานข้อมูลทางวิชาการและความเหมาะสมทาง

เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้น	ๆ	ด้วย
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กลุ่มป่า	(forest	complex)	ในประเทศไทย

ทรงธรรม	และ	Mcneely	(2558)	

ภาพที่ 2

ที่มา
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พื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง	ที่ถูกตัดขาดให้กระจายเป็นหย่อมป่า

สร้างจากฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ	์ของ	World	Database	on	Protected	Areas	(2017)	:	www.wdpa.org

ภาพที่ 3

ที่มา
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 พ.ศ. 2516                                                                    

 พ.ศ. 2543

 พ.ศ. 2519

 พ.ศ. 2544

ภาพถ่ายสีผสมของดาวเทียม	Landsat	แสดงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของ
พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตเิขาชะเมา	-	เขาวง	และเขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน	พ้ืนทีส่แีดง	คือ	พ้ืนท่ีป่าไม้	สีเหลอืง
และสีฟ้า		เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั	ความเปลีย่นแปลงในลกัษณะนีเ้กดิขึน้ท่ัวประเทศไทย	มีผลให้ผนืป่า 
ถูกแบ่งแยกออกเป็นหย่อมป่าที่มีขนาดเล็กลง

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 4

ที่มา
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	 พื้นที่ป่าในแถบภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	(ไทย	เมียนมา	

ลาว	กมัพชูา	เวียดนาม	และจีนตอนใต้)	หรอืทีเ่รยีกกนั

ในช่ือสากลว่า	Greater	Mekong	Subregion	(GMS)	

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในพ้ืนที่ที่มีความหลาก

หลายทางชวีภาพสูง	และมกีารบรกิารทางระบบนเิวศ	

(ecosystem	 services)	 ถึงแม้ว่าในหลายพื้นที่จะมี

การประกาศให้เป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นจ�านวนมาก	

แต่พื้นที่อนุรักษ์และระบบนิเวศเหล่านี้ยังมีการแยก

ส่วน	แตกออกเป็นหย่อมป่า	ซึง่ส่งผลต่อความเสีย่งใน

การด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนของระบบนิเวศ	 การอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชวีภาพด้วยการสร้างแนวเชือ่ม

ต่อ	(The	Biodiversity	Conservation	Corridors)		

จงึเป็นแนวทางในการเช่ือมระบบนเิวศทีแ่ยกส่วน	เข้า

ไว้ด้วยกัน	เพื่อคงสภาพที่อยู่อาศัยส�าหรับการเคลื่อน

ย้ายชนิดพันธุ์	 (species	movement)	 และคงไว้

ซึ่งจ�านวนประชากร	 เพ่ือเพิ่มศักยภาพและคงไว้ซึ่ง

การบริการทางนิเวศ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน 

ท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีไปพร้อม	ๆ	กับการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรอย่างยั่งยืน	

	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอาจเป็นเกราะป้องกัน

และสร้างความสมดุลในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 (GMS)	 ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งทรัพยากร

ทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาของประเทศ	 คือ	

เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่เอื้อต่อการพัฒนา

ประเทศ	ทัง้น้ีความเป็นอยูท่ีด่ไีม่ได้หมายถงึการเพ่ิมขึน้ 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ	 (Gross	 Domestic	 

Product	:	GDP)	เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน	แต่ความเป็น

อยู่ที่ดีของประชากรได้หมายรวมถึงการมีบริการทาง

ระบบนิเวศทีด่ด้ีวย	

1.2   ก�รจัดทำ�แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ : 
  ประสบการณ์จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (GMS - BCI)

	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศมีส่วนท�าให้เกิดการ

พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ	 โดยการส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 เพ่ือ

ความยั่งยืนของคนในพื้นท่ีและประชากรอีกหลาย

ล้านคนในพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรพื้นฐาน

เพื่อการด�ารงชีวิต	 นอกจากนี้การสร้างแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง

 

	 รฐับาลในกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง	 ท่ีได้

รบัการสนบัสนนุจากธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชีย	

(The	Asian	Development	Bank	:	ADB)	และกลุม่

องค์กรเอกชน	(Non	Government	Organizations	:	

NGOs)	 ได้ท�าการจ�าแนกพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัในด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพและเหน็ควรให้มกีารสร้าง

แนวเช่ือมต่อระบบนเิวศ	โดยมีพ้ืนท่ีน�าร่อง	6	ประเทศ	

ได้แก่		ไทย	เมยีนมา	ลาว	กัมพชูา	เวยีดนาม	และจีน

ตอนใต้	(ยนูนาน)	ซ่ึงอยู่บนพืน้ฐาน	6	หลกัเกณฑ์	คอื

 	 เป็นพืน้ท่ีท่ีมเีศรษฐกิจร่วมอยูใ่นกลุม่ประเทศ	

GMS	หรอืได้รับอทิธพิลจากกลุม่ประเทศดงักล่าว

 	 ลดระบบนเิวศท่ีเป็นลกัษณะแบบหย่อมป่าด้วย

การเช่ือมต่อพืน้ท่ีอนรุกัษ์ตัง้แต่	2	พืน้ท่ีข้ึนไป

 	 เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส�าคัญทางด้านความ	

หลากหลายทางชีวภาพ	

 	 เป็นพืน้ทีท่ีม่อีตัราการเกดิและความยากจน

สูง	(มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง)

 	 เป็นพื้นที่ธรรมชาติระหว่างพรมแดน	

 	 มีสถาบัน/องค์กร	 (ท้ังทีเ่ป็นของรฐับาลและไม่ใช่

ของรฐับาล)	ทีม่ขีีดความสามารถขัน้พืน้ฐานในการท�า

โครงการตัง้แต่	1	โครงการหรือมากกว่าให้บรรลผุลส�าเรจ็ได้
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ในโครงการดังกล่าว	 พื้นท่ีน�าร่องในประเทศกัมพูชา	

คือ	The	Cardamom	and	Elephant	Mountains	

เป็นพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้	ในจังหวัด	Koh	

Kong	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	

(protected	 forest)	กับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

(wildlife	 sanctuary)	 ท�าแนวเช่ือมต่อในเขตพื้นที่

ชายฝั่งหรือป่าชายเลน	 รวมถึงมีการใช้ประโยชน์

ในพื้นที่แนวเชื่อมต่ออย่างยั่งยืน	 พื้นที่น�าร่องใน

ประเทศจีนตอนใต้	 (ยูนนาน)	 คือ	 สิบสองปันนา 

(Xishuangbanna)	เป็นพืน้ทีป่่าฝนเขตร้อน	ซึง่มพีืน้ที่

ติดกบัประเทศลาว	พืน้ทีดั่งกล่าวเป็นพืน้ทีท่ีส่ร้างแนว

เชื่อมต่อในพื้นที่ย่อย	 9	 พ้ืนที	่ พืน้ทีน่�าร่องในประเทศ

ลาว	 มีการพฒันารปูแบบการใช้ประโยชน์แนวเชื่อม

ต่อในพื้นท่ีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง

ชาต	ิ(National	Biodiversity	Conservation	Area	

:	NBCA)	ระหว่างแขวงจ�าปาศักดิ	์ แขวงอัตปือ	และ

แขวงเซกอง	 พื้นที่น�าร่องในประเทศเวียดนาม	 เป็น

พื้นท่ีที่อยู่ในจังหวัดกวังน�า	 (Quang	 Nam)	 ตั้งอยู่

บรเิวณส่วนกลางของประเทศ	โดยมุง่การแก้ไขปัญหา

พื้นที่ที่มีความเส่ียงต่อการสูญเสียป่าเป็นล�าดับแรก	

และท�าการเชื่อมต่อพ้ืนที่ป่า	 3	 แหล่ง	 คือ	 ฮอกลิน 

(Ngoc	Linh)	ซองทาน	(Song	Thanh)	และ	บานา	 

(Ba	 Na)	 และพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแห่งชาติเซซับ	(Xe	Sap)	ของประเทศลาว	

	 ส�าหรับพื้นที่น�าร่องในประเทศไทย	ในระยะที	่1 

(พ.ศ.	 2549	 -	 2552)	 คือ	 พื้นที่แนวเชื่อมต่อผืนป่า 

ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี	 ทางภาคตะวันตก

ของประเทศไทย	 เป็นแนวเชื่อมต่อผืนป่าตะวันตก	

(WEFCOM)	กับผืนป่าแก่งกระจาน	 (KKFC)	 (ภาพที ่

5	 และภาพที่	 6)	 มีการศึกษาแนวทางในการสร้าง

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง	 2	 กลุ่มป่าดังกล่าว	

ด้วยการรวมพื้นที่อนุรักษ	์ 20	แห่ง	 ให้เชื่อมเป็นเส้น

ทางท่ีต่อเนื่องกัน	 และมีการสนับสนุนงบประมาณ

ในการด�าเนินการในระยะที่	2	(พ.ศ.	2558	-	2561)	

ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก	 (EFCOM)	ซึ่งเชื่อมต่อกับ

พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศกัมพูชา	 จึงเป็นพื้นที่ที่มี

ความส�าคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	

	 ประสบการณ์จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

ดังกล่าว	 ให้ข้อสรุปถึงวิธีการที่จะน�าไปสู่การจัดท�า

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศไว้	5	ประการที่น่าสนใจ	คือ

 	 มุ ่งสู ่การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของระบบนเิวศในระดบัภมูภิาพ	(landscape)

และระดับภูมิภาค	(regional	scale)

 	 ให ้ความส�าคัญกับการรักษาหรือเพิ่ม

ศักยภาพการเช่ือมต่อของระบบนิเวศ	 ตั้งแต่เริ่มแรก

กระทัง่การจดัหาแนวทางการสร้างแนวเชือ่มต่อระบบ

นิเวศ

 	 เพิม่แนวกนัชนในพ้ืนทีว่กิฤตท่ีิได้รบัผลกระทบ

จากกิจกรรมภายนอก

 	 ฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกท�าลายด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสม

 	 สร้างความสมดุลในการส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ท่ีดินและวัตถุประสงค์ในการรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่า

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดย่อม
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พื้นที่น�าร่องในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

Asian	Development	Bank	(2005)

ภาพที่ 5

ที่มา
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บทนำ�

พืน้ทีน่�าร่องโครงการสร้างแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศในประเทศไทย	คือ	พืน้ทีแ่นวเชือ่มต่อผนืป่าตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี	ระหว่างกลุ่มป่าตะวันตกกับกลุ่มป่าแก่งกระจาน

ทรงธรรม	และ	Mcneely	(2558)	

ภาพที่ 6

ที่มา
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ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ 2
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2

	 แม้ว่าค�าว่า	 “ทางเช่ือมต่อหรือแนวเช่ือมต่อ 

(corridor)”	จะมีการใช้กันอย่างมากในหลากหลาย

สาขาวชิา	แต่ในด้านการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม	้ส่วน

ใหญ่ได้ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่า	“ทางเชือ่ม”	ทีค่่อน

ข้างใกล้เคียงกัน	ตัวอย่างเช่น	Corridor	:	“narrow	

strips	of	 land	which	differ	 from	 the	matrix	

on	either	side	or	maybe	isolated	strips,	but	

are	usually	attached	to	a	patch	of	somewhat	

similar	vegetation”	(Forman	&	Gordon,	1986)	

Corridor	:	“a	linear	landscape	element	that	

provides	 for	movement	 between	 habitat	

patches,	 but	 not	 necessarily	 reproduction.	

Thus,	not	all	 life	history	 requirements	of	a	

species	may	be	met	in	a	corridor”	(Rosenberg	

et al.,	1997).	Corridor	:	“a	swath	of	land	that	

is	best	expected	to	serve	movement	needs	

of	an	individual	species	after	the	remaining	

matrix	has	been	converted	 to	other	uses”	

(Beier	et al.,	2005).	

	 จากค�าจ�ากัดความดังกล่าว	 สรุปความหมาย 

ของค�าว่าทางเชื่อมต่อได้ว่า	

	 “ทางเชือ่มต่อ	หมายถึง	พ้ืนทีข่นาดเลก็	โดยมาก

มกัมรีปูร่างเป็นแถบยาวช่วยท�าหน้าทีต่อบสนองความ

ต้องการของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้น	 ๆ	 ที่ต้องการ

เคลื่อนที่ระหว่างหย่อมป่าที่แตกต่างกันได้	 โดยแนว

เชื่อมต่อมักมีพืชพรรณใกล้เคียงกับถ่ินที่อาศัยหลักที่

อยู่ใกล้เคียง”	

2.1   ความหมายและความส�าคัญ

	 ค�าจ�ากดัความดงักล่าวนีไ้ด้เน้นย�า้ถึงความส�าคญั

ของความสามารถในการเคลื่อนที่ของชนิดพันธุ์	จาก

หย่อมถ่ินท่ีอาศัยแห่งหนึ่งผ่านแนวเช่ือมต่อไปยัง

หย่อมถิ่นที่อยู่อาศัยที่อยู่ไกลออกไป	 โดยแนวเชื่อม

ต่อนี้อาจเป็นท่ีต้องการของชนิดพันธุ์เฉพาะในบาง

ช่วงเวลาหนึ่งหรือทุกช่วงเวลาของวงจรชีวิต	

	 ขณะที่ความหมายของค�าว ่า	 “ถิ่นที่อาศัย	

(habitat)	 หมายถึง	 บริเวณพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

ท้ังในแง่ของการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานต่าง	 ๆ 

ในการด�ารงชีวิต	 เช่น	 แหล่งอาหาร	 แหล่งหลบภัย 

แหล่งน�้า	 และแหล่งที่อยู่อาศัย	 ในสภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ�านวยให้ชนิดพันธุ์สามารถอยู่รอดจากการตาย

และสืบพันธุ์ออกลูกหลานต่อไปได้”

 

	 ดงันัน้	แนวเช่ือมต่อระบบนเิวศ	หรอื	ecological	

corridor	จึงหมายถึง	เส้นทางส�าหรับการเคลื่อนย้าย

ของชนิดพันธุ์	 โดยเฉพาะสัตว์ป่า	 และระบบนิเวศ

อื่น	 ๆ	 ระหว่างพื้นท่ีหน่ึงไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่งเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมโยงต่อกัน	 ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวจะ

ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบหลัก	 (ภาพที่	 7)	 คือ

  	 พื้นท่ีอนุรักษ์ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์	 (core	

areas)	ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยหลักของสัตว์ป่า

 	 แนวเชื่อมต่อผืนป่าแบบหินก้าว	(stepping	

stones)	แบบผืนป่าต่อเนื่อง	(linear	corridor)	หรือ

แบบภมูทิศัน์	(landscape	corridor)	ซึง่เป็นหย่อมป่า

ขนาดเลก็ส�าหรบัเป็นจดุแวะพกัหรอืหากินในระหว่าง

การเคลื่อนย้าย

 	 พื้นที่กันชน	(buffer	zones)

 	 พื้นที่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 (sustain	

able	use	areas)
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แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในรูปแบบต่าง	ๆ	

ดัดแปลงจาก	Sicirec	Group	(http://www.sicirec.org)

ภาพที่ 7

ที่มา
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	 นอกจากนี้	 Tischendorf	 &	 Fahrig	 (2000)

อ้างโดย	 ทรงธรรม	 และคณะ	 (2554)	 ได้อธิบาย

ความหมายของค�าว่า	 landscape	 connectivity 

ไว้คือ	 “ความสามารถของพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริม 

หรือขัดขวางการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านไปมา 

ระหว่างหย่อมป่าที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นที่อาศัย

และการสืบต่อพันธุ์”	

	 สัตว์ป่าในเขตร้อน	 เช่น	ประเทศไทย	โดยมาก

เป็นสัตว์ป่าที่มีความต้องการปัจจัยในการด�ารง

ชีวิตที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง	 (specialist)	 และ

มักไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ถูก

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อกิจกรรมของมนุษย์	สัตว์ป่าเหล่า

นี้มีการตอบสนองต่อการเลือกใช้ถิ่นที่อาศัยแตกต่าง

กนัไปตามระดบัความเหมาะสมของถิน่ทีอ่าศยันัน้	 ๆ	

เนือ่งจากมสีตัว์ป่าทีเ่ป็นชนิดเดียวกันแต่คนละตัว	หรือ

ต่างชนิดกันจะมรีะดับความทนทาน	(amplitude	of	

tolerance)	 ที่ไม่เท่ากัน	 หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง

ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่ามี

อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู ้ของสัตว์ป่าและความ

ทนทานทีไ่ม่เท่ากนัของสัตว์ป่าแต่ละชนดิ	ส่งผลท�าให้

ความสามารถในการเคลือ่นทีไ่ปตามหย่อมป่าทีเ่หลอื

อยู่นั้นไม่เท่ากันในแต่ละชนิด		บางชนิดมีการปรับตัว

ได้ดีกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม	ท�าให้

มคีวามสามารถในการเสาะหาหย่อมป่าทีม่คีวามอดุม

สมบูรณ์กว่าได้ไม่ยากนกั	ขณะทีส่ตัว์ป่าอกีหลายชนดิ	

โดยเฉพาะชนิดท่ีมีสถานภาพถูกคุกคามส่วนใหญ่มัก

พบว่าด้อยความสามารถ	 หรือไม่มีความสามารถใน

การปรับตัวให้เข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนสภาพ

ไปจากเดิมได้	 ท�าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นไม่สามารถเดิน

ทางผ่านพืน้ทีข้่างเคยีงทีม่กีจิกรรมของมนษุย์รบกวน

อย่างรนุแรงและต่อเนือ่งได้	ในกรณน้ีีพบว่าการรกัษา

ไว้ซึง่รปูแบบการกระจายของหย่อมป่า	รวมถงึการจดั

เรียงตัวของหย่อมป่า	 มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับ

ของความสามารถในการเชือ่มต่อกนัของภมูภิาพโดย

รวม

	 ตัวอย่างที่ชัดเจนส�าหรับการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเคลื่อนย้ายข้ามไปยัง

หย่อมป่าหรือถ่ินท่ีอาศัยใหม่	คือ	ช้างป่า	โดยเฉพาะ

ช้างเอเชีย	 (Elephas maximus)	 ซ่ึงปรับตัวให้

สามารถหากินในพื้นที่ที่แปลกเปลี่ยนไปและเรียนรู้

ในการข้ามสิ่งกีดขวางประเภทต่าง	ๆ	 ท่ีมนุษย์สร้าง

ข้ึนได้อย่างรวดเร็ว

ช้างป่า	(Elephas maximus)	และกระทิง	(Bos gaurus)	สามารถหากินในพื้นที่เดียวกันได	้แต่ช้างป่าสามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแปลกปลอมได้เร็วกว่ากระทิง	(ภาพโดย	ด�ารงศักดิ	์เฮงสว่าง)

ภาพที่ 8
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	 การจดัการพืน้ทีใ่ห้เป็นแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศ

หรือ	Ecological	corridor	area	เป็นแนวความคิด

หนึ่งที่ต้องการให้กระบวนการจัดการกลุ่มป่าในเชิง

ระบบนเิวศมกีารเชือ่มต่อกนั	มเีป้าหมายหลกัเพือ่ช่วย

ให้กระบวนการทางระบบนิเวศป่าไม้มีความสมบูรณ	์

ส่งเสริมให้มกีารแพร่กระจายพนัธุข์องสตัว์ป่าและพชื

พรรณ	ที่เป็นอาหารสัตว์ป่ามีโอกาสแพร่พันธุ์ผ่านไป

ยังพื้นที่ป่าที่ห่างไกลออกไป	 และเป็นวิธีการในการ

จัดการปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัสตัว์ป่า	โดย

เฉพาะปัญหาช้างป่าที่มีโอกาสสัมฤทธิ์ผลได้มากที่สุด

	 ตัวอย่างท่ีใกล้ตัวมากที่สุดส�าหรับนิยามของค�า

ว่า	 “แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ”	 เช่น	 เส้นทางของกิ่ง

ก้านสาขาต้นไม้ที่กระรอกใช้วิ่งจากบริเวณหนึ่งผ่าน

ไปหากนิยงัอกีบรเิวณหนึง่	หรอืหากจะกว้างไกลไปอกี

ในระดบัทวปี	เช่น	เส้นทางท่ีนกอพยพหนคีวามหนาว

เย็นจากซีกโลกเหนือลงมายังซีกโลกใต้และอพยพ

กลับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	 โดยแวะพักและหากินในจุด

ต่าง	ๆ	ตามเส้นทาง	เป็นต้น	

	 การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและการเพิ่ม

ขึ้นของระยะห่างระหว่างหย่อมป่า	Bennett	(2003)	

ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการการเกิดการแตกกระจาย

ของผืนป่าว่าเป็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

ถิ่นที่อาศัยตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป	การแตก

กระจายของผืนป่าเป็นค�าท่ีใช้ในการอธิบายถึงภาวะ

ของการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีถ่กูปกคลมุ

ด้วยพืชพรรณจากการท�าลายที่ยังไม่สมบูรณ์ก่อให้

เกิดการเหลือหย่อมพื้นที่พืชพรรณขนาดเล็ก	ๆ	ที่ถูก

แบ่งแยกออกจากกัน

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่และความหลากหลายทางชีวภาพ	ป่าดิบชื้น	(ภาพซ้าย)	และ	ป่าเบญจพรรณ	
(ภาพขวา)	แสดงให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อขนาดพื้นที่กว้างขึ้น	

ธรรมนูญ	และ	ทรงธรรม	(2556)

ภาพที่ 9

ที่มา

ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ
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	 แนวความคิดเรื่องการใช้แนวเชื่อมต่อเพื่อการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ได้ถูกออกแบบ

ข้ึนมาเพือ่เชือ่มต่อระหว่างพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย

ทางชีวภาพในแต่ละระบบนิเวศ	 เพื่อลดการสูญเสีย

ความสัมพันธ์ของหน้าที่และการบริการของระบบ

นเิวศทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรกรรมในพืน้ที่	

	 การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลง

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถาวรประมาณ

คร่ึงหนึ่งของพื้นที่ระบบนิเวศบนบกของโลก	 ใน

ช ่วงครึ่งศตวรรษที่ผ ่านมาถือได ้ว ่าเป ็นสาเหตุ

หลักของภัยคุกคามต่อความความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	(SCBD,	2001)	ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

สภาพพื้นที่ป่าไม้กลายเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทอื่น	 ๆ	 เช่น	 พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและ

ปศุสัตว์	 พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม	 แหล่งน�้าถาวร

ขนาดใหญ่	 	 ตลอดจนพ้ืนที่เพื่อการอยู ่อาศัยของ

มนุษย์	 ถือได้ว่าเป็นปัญหาส�าคัญต่อการสูญเสีย 

ถิน่ทีอ่าศยัของพชืพรรณและสตัว์ป่าท่ีสามารถพบเหน็

ได้ในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 ในปัจจุบันการสูญเสีย 

ถ่ินท่ีอาศยั	(habitat	loss)	ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ของขนาดพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ธรรมชาติที่อดีตเคยเป็น

พื้นที่ใหญ่ต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกัน	 กลับกลายเป็น

ผืนป่าที่มีการแตกกระจาย	 (fragmentation)	 เกิด

เป็นหย่อมป่า	 (patches)	 ที่มีขนาดใหญ่บ้าง	 เล็ก

บ้าง	 กระจายตัวอยู่ท่ามกลางสภาพพื้นที่โดยรอบ

ท่ีมีการพัฒนาจากกิจกรรมของมนุษย์	 ผลจากการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อรูป

แบบของภูมิทัศน์	(landscape	pattern)	ของระบบ

นิเวศโดยรวม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของพื้นที่

ป่าไม้ธรรมชาตแิละการเพ่ิมขึน้ของระยะห่างระหว่าง

หย่อมป่า	Bennett	(2003)	ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึกระบวนการ

การเกิดการแตกกระจายของผืนป่าว่าเป็นพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบถ่ินท่ีอาศัยตามระยะเวลา

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 การแตกกระจายของผืนป่าเป็น

ค�าท่ีใช้ในการอธิบายถึงภาวะของการเปล่ียนแปลง

พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณจาก

การท�าลายที่ยังไม่สมบูรณ์	ก่อให้เกิดการเหลือหย่อม

พืน้ทีพ่ชืพรรณขนาดเลก็	ๆ 	ท่ีถกูแบ่งแยกออกจากกนั	

	 ฉะนั้นการแตกกระจายของผืนป่าจึงหมายถึง 

การเปล่ียนแปลงของถิ่นที่อาศัยที่อดีตเคยต่อเนื่อง 

เป็นผืนเดียวกัน	 กลายเป็นหย่อมท่ีอยู ่อาศัยท่ีมี 

ความผันแปรท้ังทางด ้านขนาดและรูปลักษณ์ 

ทางภูมิทัศน์	(landscape	configuration)	

	 ส�าหรับการศึกษาผลกระทบที่ เกิดจากการ

แตกกระจายของถิ่นที่อาศัยต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 สามารถหาอ่านเพ่ิมเติมได้จากงานของ	

Fahrig	(2003)		

	 เมื่อพิจารณาการลดลงของพื้นที่โดยรวมของ

ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า	 โดยท่ัวไปแล้วพ้ืนที่ที่มีการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์อย่างเข้มข้นมักเป็น

พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

ในอดีตด้วยเช่นกัน	 พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็น

พื้นที่ราบลุ่มหรือหุบเขาขนาดใหญ่	 ที่มีความลาดชัน 

ไม่มาก	 และมักไม่ไกลจากแหล่งน�้า	 มักจะถูกบุกรุก

และยึดครองโดยชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม ้

การลดลงของขนาดหย่อมป่าที่เหมาะสมต่อการเป็น

ถ่ินที่อาศัยของสัตว์ป่า	 และการเพิ่มพื้นท่ีบริเวณ 

ขอบป่า	(edge)	ท่ีอยูต่่อเนือ่งกบัพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทอื่น	 ๆ	 โดยรอบ	 พบว่าในระยะยาว

แล้วพื้นที่หย่อมป่าที่เหลือมีแนวโน้มจะลดขนาด

2.2   การแตกกระจายของผืนป่า (Forest Fragmentation)
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ลงอีก	 และอาจหายไปในที่สุด	 การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านองค์ประกอบทางด้านนิเวศของถิ่นที่อาศัย	

เกิดจากความกดดันจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้าน

ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์	 	 การบุกรุก

ดังกล่าวมิได้เกิดโดยบังเอิญ	 แต่เป็นความต้ังใจ

ของมนุษย์ที่ต้องการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 เช่น	 การเลือกพื้นที่เพ่ือท�าการเกษตรกรรม 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง	 	 ท�าให้เกิดพื้นที่

เกษตรกรรมใกล้เคียงกับพ้ืนที่หย่อมป่า	 	 อีกทั้งเกิด

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหย่อมป่า	 เนื่องจากแรง

กดดันจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์โดยรอบพื้นที	่	

พบว่าหย่อมป่าที่มีรูปร่างไม่สม�่าเสมอ	 ย่อมมีเส้น 

รอบรูปยาวกว่าหย่อมป่าที่มีรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยม	

และพ้ืนที่หย่อมป่าดังกล่าวมักมีความเสี่ยงต่อการ

คกุคามสูงขึน้เน่ืองจากความขดัแย้งระหว่างหย่อมป่า

และพื้นที่ขอบโดยรอบ	 (edge	 contrast)	 มีมากขึ้น

ตามช่วงเวลาที่ผ่านไป	 (Forman,	1995;	Bennett,	

2003;		Fahrig,	2003)

	 ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการแตกกระจายของ 

ผืนป่า	 	 หย่อมป่าท่ีกระจัดกระจายตัวอยู่ท่ัวไปมักมี

ความใกล้เคยีงกนัของหย่อมป่า	(proximity)	ในระดบั

ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่	และยังผันแปรไปตาม

แรงกดดนัจากความต้องการการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดย

รอบของชุมชน		

 

	 เมื่อหย่อมป่าท่ีเหมาะสมต่อถ่ินท่ีอาศัยของ 

พืชพรรณหรือสัตว์ป่าอยู่ห่างกันมากข้ึนและ/หรือ

หย่อมป่าเหล่าน้ันมีขนาดเล็กลง	 ประชากรของส่ิง

มีชีวิตท่ีอาศัยอยู่มักมีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เร็ว

ยิ่งขึ้น	 ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ	 

(island	 biogeography	 theory)	 ท่ีเสนอโดย	

McArthur	 and	 	Willis	 (1967)	 และทฤษฎีการ

เกิดประชากรย่อย	 (metapopulation)	 ที่เสนอ

โดย	Levins	 (1969)	ภายหลังจากการเกิดหย่อมป่า	 

สิ่งมีชี วิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว ์ป ่าไม ่สามารถ

เคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระระหว่างถิ่นที่อาศัยได้เช่น

ในอดีต		ประชากรสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มถูกกักให้อาศัย

การสร้างเขื่อน	เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการสูญเสียระบบนิเวศทางน�า้ภาพที่ 10
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อยู่ในเฉพาะหย่อมป่านั้น	ๆ 	ก่อให้เกิดปญัหาการผสม

เลือดชิด	 (inbreeding)	 หรือการผสมพันธุ์ภายใน

ประชากรที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน	

เป็นเหตุให้พันธุกรรมของประชากรย่อยนั้น	 ๆ	 ขาด

ความหลากหลายและอ่อนแอ	 และมีจ�านวนลดลง 

ในที่สุด	 (ศึกษาผลกระทบของการเกิดการแตก

กระจายของผืนป่าได้เพิ่มเติมจาก	Saunders	et al., 

1991)	 ความหลากหลายทางชีวภาพทฤษฎีทั้งสอง

ดังกล่าวน้ีเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญท่ีท�าให้นักวิจัย

ทางด้านการอนุรักษ	์(conservation	biodiversity)	

หันมาให้ความสนใจในการออกแบบและจัดท�าทาง

เชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัย

ส่วนใหญ่ให้น�้าหนักไปกับการออกแบบทางเชื่อม

ต่อส�าหรับสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

มากกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น	 ๆ	 ดังตัวอย่างงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องได้แก่	 Beier	 (1993);	 Laurance	 and	

Laurance	(1999);		Meegan	and	Maehr	(2002)	

ทั้งนี้เน่ืองจากสัตว์ป่าบางชนิดมีการเคลื่อนไหว	 ย้าย

ถ่ินตลอดเวลา	จะเกดิผลกระทบจากการแตกกระจาย

ของหย่อมป่าอย่างเห็นได้ชัด

	 จากความต้องการของสิ่งมีชีวิตในการเคล่ือนที่

หาแหล่งถิน่ทีอ่าศยัในระบบนเิวศบนพ้ืนดินนัน้	พบว่า

สิง่มชีวีติต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะสตัว์ป่าท่ีเป็นสิง่มชีีวติทีส่ร้าง

อาหารเองไม่ได้	แต่มีความสามารถในการเคลือ่นทีส่งู

เพ่ือเสาะแสวงหาอาหารได้แสดงให้เห็นว่าประสบ

ปัญหาในการเคลื่อนที่อย่างเห็นได้ชัดในสภาวการณ์

ปัจจุบัน	 สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ่มักถูกจ�ากัดให้หากินอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก	

โดยทัว่ไปพืน้ทีห่ย่อมป่าขนาดเลก็ดงักล่าวไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานต่อการด�ารง

ชีวิต	 (basic	needs)	ของประชากรสัตว์ป่าเหล่านั้น 

ได้	ฉะน้ันจงึถือได้ว่าสภาพการแตกกระจายของผนืป่า

ที่พบในปัจจุบันเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเคลื่อนที่

ของสัตว์ป่าในธรรมชาติ	 และจัดเป็นภัยคุกคามที่

ส�าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพทั้งสามระดับ	ได้แก่	ระดับพันธุกรรรม	ระดับ

ชนดิพนัธุ	์และระดบัระบบนเิวศของประเทศไทยและ

ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	

 

	 การศึกษาของ	Bennett	(2003)	พบว่าการเกิด

การแตกกระจายของผืนป่าประกอบไปด้วย	 3	 องค์

ประกอบส�าคัญ	ได้แก่	

  การเกิดการสูญเสียถิ่นที่อาศัย (habitat 

loss) ได้แก่	การลดลงของขนาดพืน้ทีถ่ิน่ทีอ่าศยัภาย

หลังจากเกิดการแบ่งแยกพื้นท่ีและการท�าลายพื้นท่ี

บางส่วนออกไป	(habitat	reduction)	

  การเพ่ิมระดับของความโดดเด่ียวของถ่ินที่

อาศยั โดยการเพิม่ขึน้ของระยะทางระหว่างหย่อมป่าที่

เหลอือยู	่ขณะทีก่ารใช้ประโยชน์พืน้ท่ีดนิประเภทอืน่	ๆ 	

เกดิขึน้มาแทนทีร่ะหว่างหย่อมป่า	(habitat	isolation)	

  การแตกกระจายของกลุ่มป่า	 ถือได้ว่ามี

ผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งในระดับท้องถิ่น		(local	

landscape)	 และระดับภูมิภาค	 (regional	 land-

scape)	อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อท้ังในระดับโครงสร้าง	

(structure)	และหน้าที่	(function)	ของระบบนิเวศ

ด้วย	
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เส้นทางคมนาคม	 คือ	 การเร่ิมต้นของการแตกหรือการตัดขาดของผืนป่า	 เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้และการสูญเสียระบบนิเวศ	รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	
(ภาพล่าง	โดย	ด�ารงศักดิ์	เฮงสว่าง)

ภาพที่ 11
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	 ส�าหรับกระบวนการเกิดการแตกกระจายของ 

ผืนป่า	 มีกระบวนการเกิดหลายแบบ	 ซึ่ง	 Hunter	

(2002)	 ได้สรุปขั้นตอนการเกิดการแตกกระจาย

ของหย่อมป่าเป็นข้ันตอนต่าง	 ๆ	 คือ	 การตัดผ่าน	 

(dissection)		การเป็นรทูะลขุองผนืป่า	(perforation) 

การแตกกระจายของผืนป่า	 (fragmentation)	 และ

การลดจ�านวนพื้นที่ป่า	(attrition)	ดังนี้

 1) การตดัผ่าน (dissection) ขัน้แรกของการ

เริม่ต้นการเกดิการแตกกระจายของหย่อมป่า	 ต้องมี

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมประเภทต่าง	 ๆ	 ได้แก	่

ถนน	 ทางเกวียน	 ทางเดินเท้า	 ทางรถไฟ	 หรือแนว

สายไฟฟ้าแรงสูง	 เป็นการเพิ่มความสามารถในการ

เข้าถึงพื้นที่ของมนุษย์	 กล่าวได้ว่าการเข้ามาของเส้น

ทางคมนาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการสูญเสีย

ถิ่นที่อาศัย	 ในประเทศไทยการตัดผ่านของถนนและ

เส้นทางสมนาคมผ่านพืน้ทีป่่า	เกดิขึน้จากเส้นทางชัก

ลากไม้ในยุคที่มีการสัมปทานป่าไม้และมีการเข้าไป

ต้ังรกรากถือครองที่ดินโดยกลุ่มคน	 ตามมาด้วยการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน	 การตัดเส้น

ทางหรือขยายเส้นทางคมนาคมที่จัดสร้างเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

 2) การเป็นรูทะลุของผืนป่า (perforation) 

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์เป็นตัวการท�าลายพื้นท่ี

ธรรมชาต	ิ โดยการท�าลายได้เร่ิมจากพ้ืนทีข่นาดเลก็	ๆ	

เสมือนเป็นการเจาะรูทะลุไปบนพื้นที่ธรรมชาติ	

อัตราการสูญเสียถ่ินท่ีอาศัยจะเร็วหรือช้าผันแปรไป

ตามระดับความเข้มข้นของกิจกรรมของมนุษย์และ

มาตรการในการจัดการ

2.3   กระบวนการเกิดการแตกกระจายของผืนป่า
  (Forest Fragmentation)

	 กระบวนการท�าให้เป ็นรูทะลุของผืนป่าใน

ประเทศไทยเกือบทั้งหมดเกิดจากการบุกรุกแผ้วถาง

ป่าเพื่อหาถิ่นที่ท�ากินใหม่ในพื้นที่ป่าลึก	ซึ่งเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ไม่สามารถตรวจพบได้โดยง่าย	 และโดยเหตุผล

ของสภาพดินในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์กว่าดินในพื้นที่

เกษตรกรรม	รวมถึงวถิชีวีติการท�าการเกษตรของกลุม่

ชาติพันธุ์บางกลุ่มด้วย

 3) การแตกกระจายของผืนป่า (fragmen-

tation) เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	 การขยาย

พื้นท่ีเขตเมืองและพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว	 ท�าให้พื้นที่ธรรมชาติเริ่มแยกตัวห่างออก

จากกัน	 และท้ายที่สุดเกิดเป็นหย่อมป่าขนาดใหญ่	

อย่างไรก็ตามพื้นท่ีส่วนใหญ่ที่อยู่โดยรอบ	 ยังคงมี

สภาพเป็นป่าธรรมชาตอิยู	่ในประเทศไทยสภาพป่าที่

อยู่โดยรอบชุมชนลักษณะนี้จะค่อย	ๆ	เสื่อมโทรมลง

เนือ่งจากการน�าไม้ออกมาจากพืน้ทีป่่าโดยรอบเพือ่ใช้

ประโยชน์	และรวมถงึกจิกรรมหลายประการทีเ่กิดขึน้	

เช่น	การเข้าไปล่าสัตว์	การเก็บหาของป่า	และปศสุตัว์

 4) การลดจ�านวนพื้นที่ป่า (attrition)	 เวลา

เพียงไม่กี่ชั่วคน	 การขยายพื้นที่ท�ากินท�าให้พื้นที่

หย่อมป่าขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหย่อมป่า

ขนาดเล็ก	 ขณะท่ีพื้นท่ีโดยรอบมีการเปลี่ยนสภาพ

ไปเป็นพืน้ทีก่ารใช้ประโยชน์ของมนษุย์ประเภทอ่ืน	ๆ	

มากยิ่งขึ้น	 เช่น	 พื้นที่เพ่ือการเกษตรกรรม	 ปศุสัตว์	

และเขตเมือง	 เป็นต้น	 กล่าวคือพื้นที่ป่าธรรมชาติ

ส่วนใหญ่ในท่ีสุดแล้วจะถูกพัฒนากลายเป็นพื้นท่ี

ส�าหรับการอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่าง	 ๆ 

ส�าหรับมนุษย์นั่นเอง
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พีื้นที่ป่าทั่วโลกถูกท�าให้แตกกระจาย	พื้นที่ป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์จึงได้รับการคุ้มครองในรูปแบบพื้นที่อนุรักษ์

สร้างจากฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ	์ของ	World	Database	on	Protected	Areas	(2017)	:	www.wdpa.org

ภาพที่ 12

ที่มา
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การเป็นรูทะลุของผืนป่า	สามารถตรวจจับได้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม		ในภาพนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม	Pleisdes	
แสดงให้เห็นพื้นที่ก�าลังถูกแผ้วถางใหม	่(บริเวณกลางภาพ)	

ภาพที่ 13
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การแผ้วถางป่าต้นน�า้ในพืน้ท่ีลกึยากแก่การตรวจตราและด�าเนนิการจบักมุของเจ้าหน้าที	่เกดิเป็นรทูะลขุองผนืป่า 
และค่อยขยายเป็นวงกว้างขึ้นจนหย่อมป่าขนาดใหญ่กลายเป็นหย่อมป่าขนาดเล็ก

ภาพที่ 14
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พืน้ทีป่่าทีค่งเหลอือยูใ่นประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2556	แสดงให้เหน็ถงึการแตกกระจายของผนืป่าเป็นหย่อมป่าขนาด
เล็ก	เป็นความท้าทายของนักจัดการพื้นที่คุ้มครองที่พยายามเชื่อมระบบนิเวศที่แตกออกแล้วนี้ให้ต่อเนื่องกัน

สร้างจากข้อมูลแผนที่เชิงเลขของ	กรมป่าไม้	(2557)

ภาพที่ 15

ที่มา
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เมื่อเส้นทางคมนาคมเข้ามาใกล้	 จึงง่ายต่อการเจาะพื้นท่ีเพื่อท�าการเกษตรและที่อยู่อาศัย	 ส่ิงที่ตามมา	 คือ	 
การต้ังชุมชนและระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน

ภาพที่ 16
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การลดลงของพื้นที่ป่าที่เคยเชื่อมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ	์ในระหว่างป	ีพ.ศ.	2546	-	2558		พื้นที่บริเวณนี้ส่วนหนึ่งคือ	“ทุ่งพลายงาม”	เคยเป็นที่อยู่อาศัย
ของช้างป่า	และเป็นเส้นทางเช่ือมของช้างป่าในเทอืกเขาตะนาวศร	ีภายหลงัการเปลีย่นแปลงเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย	จึงตามมาด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

ภาพที่ 17
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ภาพถ่ายจากดาวเทียม	Landsat	TM	แสดงให้เห็นการตัดผ่านของน�้าเหนือเขื่อน	(สีด�า)	ผ่านพื้นที่ป่าไม้	(สีเขียว)				
ซึ่งท�าให้ผืนป่าแยกออกจากกัน

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 18

ที่มา
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2.4   ความส�าคัญและรูปแบบการจัดสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

2.4.1 ความส�าคัญของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 Bennett	(2003)	ได้ย�า้ให้เหน็ถงึความส�าคัญของ

การสนบัสนุนให้เกดิความสามารถในการเชือ่มต่อกนั

ของระบบนเิวศในมมุมองทางด้านหน้าท่ี	(functional	

connectivity)	 มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการเชื่อมต่อ

เฉพาะทางด้านกายภาพ	 (physical	 connectivity)	

เท่านั้น	และยังให้รวมพิจารณาถึงคุณภาพและสภาพ

แวดล้อมของแนวเชื่อมต่อที่ชนิดพันธุ์น้ัน	 ๆ	 ว่าจะ

สามารถผ่านไปได้หรือไม่และอย่างไร

	 ในบางกรณ	ีมกัพบว่าความพยายามในการสร้าง

แนวเชื่อมต่อระบบนเิวศโดยปราศจากการศกึษาทาง

วิชาการเก่ียวกับความเชื่อมโยงของระบบนิเวศใน

ลักษณะของหน้าที่	 (function)	 แต่สร้างเพียงเพ่ือ	

มุ่งเน้นการเชื่อมต่อเฉพาะทางด้านกายภาพตามที่

กระแสสังคมหรือข้อกฎหมายก�าหนดไว้นั้น	 มักเกิด

การสูญเปล่าทางด้านงบประมาณ

	 จึงกล่าวได้ว่าการเข้าใจองค์ประกอบทางด้าน

พฤติกรรมของแต่ละชนิดพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายในการ

อนุรักษ์และต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายตามเส้นทาง

เชื่อมต่อ	 เป็นสิ่งส�าคัญเบื้องต้นที่จะรับประกันถึง

ความส�าเรจ็ของการใช้แนวเชือ่มต่อระหว่างผนืป่าเพือ่

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		

	 ส�าหรบัหน้าทีท่างด้านนเิวศวทิยาของแนวเชือ่ม

ต่อระบบนิเวศ	พบว่าบทบาทของแนวเชื่อมต่อที่เห็น

ได้ชัดเจนท่ีสุดก็คือการส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตสามารถ

กระจายและเคล่ือนตัวไปตามหย่อมป่าที่อยู่อาศัยที่

อยู่ห่างไกลออกไปได้	 อย่างไรก็ตาม	 Forman	 and	

Gordon	 (1986)	 ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ทาง

ด้านนิเวศวิทยาของแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศซ่ึงมีอยู่

หลายประการ	ได้แก่	

	 •	การเป็นถิ่นที่อาศัย	(habitat)	

	 •	การเป็นทางเชื่อมผ่าน	(conduit)	

	 •	การเป็นตัวกรอง	(filter)	

	 •	การเป็นตัวขัดขวาง	(barrier)	

	 •	การเป็นแหล่งผลิต	(source)	

	 •	การเป็นแหล่งก�าจัด	(sink)

	 นอกจากนี	้		Hess		and		Fischer			(2001)			ได้เน้นย�า้ 

ให้เห็นถึงบทบาทของทางเช่ือมต่อท่ีมีความส�าคัญ	 2	

ด้าน	ที่นักจัดการพื้นที่คุ้มครองต้องการ	ได้แก่

	 1)	 	 บทบาทของแนวเชื่อมต่อที่ท�าหน้าที่ช่วย

เหลือการเคลื่อนที่ของชนิดพันธุ์เพียงอย่างเดียว	

	 2)	 	 บทบาทของทางเชื่อมต่อท่ีช่วยเหลือชนิด

พนัธุใ์นแง่ของการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสบืพนัธุ์

ด้วย	

	 โดยจะเรียกกลุ ่มของสัตว์ป่าเหล่านี้ว่าเป็นผู ้

อาศัยในทางเชื่อมต่อ	(corridor	dwellers)	ซึ่งชนิด

พันธุ์เหล่านี้อาจมีความสามารถในการเคลื่อนท่ีแตก

ต่างกนั		สตัว์บางชนดิอาจจ�าเป็นต้องใช้เวลาหลายชัว่

อายเุพือ่การขยายพันธุแ์ละย้ายถิน่ฐานออกไปจากถิน่

ที่อาศัยดั้งเดิม	

	 ในบางสถานการณ์แนวเช่ือมต่อท่ีมีความกว้าง

มาก	 ๆ	 อาจช่วยให้สังคมแห่งชีวิตและระบบนิเวศ
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สามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคง	 สัตว์ป่าและพืชพรรณที่

เป็นอาหารของสัตว์ป่าสามารถเคลือ่นทีไ่ปมาระหว่าง

พืน้ท่ีคุม้ครองทีมี่ขนาดใหญ่ได้ในช่วงหลายชัว่อายขุอง

สิ่งมีชีวิตชนิดน้ัน	 ทางเชื่อมต่อที่มีคุณลักษณะเช่นนี้

รูจ้กักนัในนาม	“landscape linkage”	ตามแนวคดิ

ของ	Bennett	(2003)	

	 ในทางตรงกนัข้าม	บทบาทการเป็นตัวกรองและ

ตวัขดัขวางของทางเชือ่มต่อเป็นการพจิารณาบทบาท

ของบริเวณพ้ืนที่ด้านนอกที่มีแนวเชื่อมต่อค่ันกลาง	

พืน้ทีท่ีอ่ยูต่รงข้ามกันของสองฝ่ังทางเชือ่มถกูแบ่งแยก

ออกจากกัน	ฉะนั้น	แนวเชื่อมต่อจึงท�าหน้าที่เสมือน

เป็นอุปสรรคไม่ให้สิ่งมีชีวิตบางประเภทข้ามผ่านไป

มาได้โดยง่าย	อาจมีการยอมให้สิ่งมีชีวิตบางประเภท

หรือสิง่มชีวีติทีม่บีางคณุลกัษณะทีเ่ฉพาะสามารถข้าม

ผ่านไปได้เท่านัน้	หรอือาจไม่ยอมให้สิง่มชีวีติใด	ๆ 	ผ่าน

ไปเลยกไ็ด้	ตวัอย่างเช่น	การใช้ล�าน�า้เป็นแนวเชือ่มต่อ

ระหว่างทะเลสาบสองแห่งอาจท�าให้สตัว์บกขนาดเลก็

ไม่สามารถข้ามผ่านไปได้	เป็นต้น	

	 ขณะทีบ่ทบาทของการเป็นแหล่งผลติและแหล่ง

ก�าจัดสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจนัก

ต่อการพิจารณาออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เนือ่งจากบทบาทของแนวเชือ่มต่อทีม่อีทิธพิลต่อด้าน

นีม้ไีม่มากนัก	แหล่งผลติเป็นการอธบิายถงึถิน่ทีอ่าศยั

ท่ีมีสภาวการณ์การส่งเสริมการเพ่ิมของประชากร

มากกว่าภาวการณ์ในการลดจ�านวนของประชากร	

โดยที่แหล่งก�าจัดหมายถึงถิ่นที่อาศัยที่พบภาวการณ์

ลดลงของประชากรมากกว่าภาวการณ์เพ่ิมของ

ประชากร

2.4.2  แนวเช่ือมต่อระบบนเิวศกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ

	 ในสภาพการณ์ปัจจุบันมีการยอมรับกันอย่าง

กว้างขวางถงึความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ

ในระดับโลก	 นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยท่ัวโลกได้

ตืน่ตวัในการศึกษาผลกระทบต่อระบบนเิวศทีต่ามมา

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ธรรมนูญ	และ	

ทรงธรรม	(2556)		และศนูย์วจิยัและพฒันานวตักรรม

อทุยานแห่งชาต	ิจงัหวดัเพชรบรุ	ีกรมอทุยานแห่งชาต ิ

สตัว์ป่า	และพันธุพ์ชื	(2559)	ได้ท�าการศกึษาผลกระทบ 

ของความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผล

ต่อชีพลักษณ์	 (phenology)	 ของไม้ยืนต้นในแปลง

ตัวอย่างถาวร	 พบว่า	 ชีพลักษณ์ของพรรณไม้บาง

ชนิดข้ึนอยู่กับระดับของอุณหภูมิ	 (temperature) 

ความชื้นสัมพัทธ์	(relative	humidity)	หรือปริมาณ

น�้าฝน	 (rainfall)	 ท่ีแตกต่างกันไปข้ึนอยู ่กับชนิด	

มีเพียงบางชนิดเท่านั้นท่ีชีพลักษณ์ไม่ได้เป็นผล

จากสภาพภูมิอากาศ	 การศึกษาชี้ให้เห็นว่า	 หาก

สภาพภูมิอากาศมีความเปลี่ยนแปลงไป	 ก็จะมีผล 

กระทบต่อการสืบพันธุ์ของพรรณไม้บางชนิดและจะ

ท�าให้โครงสร้างของป่าในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปได้	

นอกจากนีห้ากเป็นพรรณไม้ทีเ่ป็นอาหารของสตัว์ป่า 

องค์กรระดับสากลเริ่มมีการกล่าวถึงสิทธิของ
สรรพสัตว	์(animal	right)	ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ป่า 
ขนาดเล็ก

ภาพที่ 19
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ก็จะมีผลกระทบต่อการหากินของสัตว์ป่า	 รวมถึง

ความเสียหายทางมูลค่าเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับ

การที่ลิ้นจ่ี	 (Litchi chinensis	 Sonn.)	 ในจังหวัด

สมุทรสงคราม	 ไม่ออกดอกในปี	 พ.ศ.	 2556	 ได้เช่น

กัน	 ส่วนบางชนิดที่ปัจจัยด้านภูมิอากาศไม่มีผลต่อ

ชีพลักษณ์ก็จะกลายเป็นชนิดที่สามารถเจริญเติบโต

และสืบพันธุ ์ได้ในหลายระบบนิเวศ	 เช่น	 ตะแบก	

(Lagerstroemia floribunda Jack	var. cuspidata 

C.	B.	Clarke)		แต่ชนิดไม้เหล่านีอ้าจมปัีจจัยอืน่เข้ามา

ควบคมุ	เช่น	ธาตอุาหารในดิน	ความเข้มของแสง	และ

ปัจจัยควบคุมภายในของชนิดนั้น	ๆ	เป็นต้น

	 ข้อมูลดังกล่าวในทางระบบนิเวศล้วนเกี่ยวโยง

กันเป็นห่วงโซ่อาหาร	 จึงคาดการณ์ได้ว่า	 เส้นทาง 

การกระจายและฤดูกาลของการผลิดอกออกผลของ

พรรณไม้ในระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจะ

มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 สัตว์ป่าบางชนิดที่มี

ความไวต่อความเปลี่ยนแปลงย่อมจะต้องอพยพหรือ

เคลือ่นย้ายถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัซึง่อาจจะเป็นการถาวรหรอื

เป็นช่วงฤดูกาลสั้น	 ๆ	 	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศจึงมี

บทบาทส�าคญัต่อการรองรบัการเคล่ือนย้ายของสตัว์ป่า

2.4.3 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศกับการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า

	 จากสถานการณ์ด้านป่าไม้ของประเทศไทยใน

อดีตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 และความต้องการที่ดิน

ของภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ	 ได้ส่งผลให้พื้นที่

ป่าไม้บางบริเวณถูกตัดขาดกลายเป็นหย่อมป่าแยก

ส่วนออกจากกัน	 กลายเป็นหย่อมป่าท่ีมีขนาดเล็ก

ลง	ที่ตั้งบ้านเรือน	ถนน	และสิ่งก่อสร้างอื่น	ๆ	กลาย

เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามากีดขวางเส้นทางสัญจร

ตามธรรมชาติของสัตว์ป่า	 ส่งผลให้สัตว์ป่าบางชนิด

ไม่สามารถข้ามผ่านไปยังพื้นที่ที่เคยหากินและผสม

พันธุ ์	 ซ่ึงในทางนิเวศวิทยาแล้วการแยกขาดของ

ประชากรสัตว์ป่าเดิมออกเป็นประชากรย่อย	 ไม่มี

การแลกเปลี่ยนหรือการไหลผ่านของพันธุกรรมเกิด

ข้ึน	 จะส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมให้

ลดลง	 ท�าให้ประชากรย่อยในแต่ละส่วนง่ายต่อการ

ถูกท�าลายให้หมดไปในอนาคต	 ในขณะที่สัตว์ป่า

บางชนิดท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหากิน

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี	 โดยเฉพาะ 

ช้างป่า	 ท่ีสามารถปรับตัวเองให้คุ้นเคยกับการหากิน

ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม	มคีวามฉลาดในการเรยีนรูว้ธิข้ีาม

ถนนและสิ่งกีดขวาง	จึงสามารถหากินและข้ามไปมา 

ระหว่างหย่อมพื้นที่ป่าที่ถูกตัดขาดออกจากกันไป

แล้วได้	 แต่สิ่งที่ตามมาคือพืชผลทางการเกษตร

ระหว่างเส้นทางเดินกลายเป็นอาหารของช้างป่าซึ่ง

มีพฤติกรรมตามธรรมชาติ	คือ	“เดินไป	กินไป”	เกิด

ความเสียหายต่อเกษตรกร	 และการพบกันระหว่าง

คนกับช้างป่าโดยไม่คาดหมาย	 มักท�าให้เกิดการตื่น

ตกใจของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นผลกระทบระหว่าง

คนกับช้างป่า	 ยังความเสียหายต่อชีวิตทั้งฝ่ายช้างป่า

และคน	 โดยมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกปีเกิด

เป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	 (human	 -	

wildlife	conflict)	โดยเฉพาะคนกับช้างป่า	(human	

-	elephant	conflict;	HEC)

	 การถกเถียงกนัในเรือ่งคนกบัสตัว์ป่าใครอยูก่่อน

กนั	มกัจบลงทีต่่างฝ่ายต่างไม่ยอมรบัในความเป็นจรงิ

เพราะหมายถึงการยอมรับผิดและต้องยอมถอยออก

ไป	เกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับชุมชน	ใน

ภายหลงัทุกฝ่ายจงึหลกีเลีย่งการหยบิยกประเดน็นีข้ึ้น

มากล่าวถึงกันอีก	 แต่ได้มองหาแนวทางท่ีจะอยู่ร่วม

กันได้อย่างสันติทั้งคนและสัตว์ป่า	 น่ันคือ	 การสร้าง

เส้นทางเช่ือมต่อให้สัตว์ป่าใช้เป็นเส้นทางหากินโดย

ปลอดภัยและท�าความเสียหายให้กับชุมชนน้อยที่สุด	
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ซึ่งส�าหรับชุมชนในภาคตะวันออก	 มักคุ้นเคยกับค�า

ว่า	“ทางช้างผ่าน”	

	 ในกลุม่ป่าตะวนัออก	(Eastern	forest	complex 

:	EFCOM)	ของประเทศไทย	มีรูปแบบแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศส�าหรับสัตว์ป่า	2	แบบ	คือ		แนวเชื่อมต่อ

ของระบบนิเวศตามธรรมชาต	ิทีม่าจากการสร้างหรอื

การจัดการของมนุษย์โดยที่ไม่ต้ังใจ	 โดยที่แนวเชื่อม

ต่อดังกล่าวได้เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศอยู่แล้ว	

แนวเช่ือมต่อประเภทน้ีเดิมมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางของสัตว์ป่าแต่อย่าง

ใด	 แต่ในทางพฤตินัย	 สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ป่ามี

การเคลื่อนที่หากินไปมาโดยใช้ทางเชื่อมต่อนี้อยู่แล้ว	

โดยรปูแบบทีป่รากฏคอืพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ทัง้ขนาดเลก็และ

ใหญ่ท่ีเป็นผืนป่าเชื่อมติดต่อกัน	 มีการประกาศเป็น

เขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย	 รวมถึงพื้นที่ป่าบางส่วนที่

เชือ่มตดิต่อกนัอยูแ่ล้วแต่ยงัไม่ได้รบัการคุม้ครองด้วย

กฎหมายอนุรักษ์	 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก�าลังเร่ง

ประกาศคุ้มครองเพิ่มเติม	

	 ส่วนแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอีกแบบ	 คือ	 แนว

เชื่อมต่อที่ได้รับการออกแบบและวางแผนเพื่อให ้

สตัว์ป่า	โดยเฉพาะช้างป่า	ใช้เป็นเส้นทางในการหากนิ

โดยปลอดภยัและท�าความเสยีหายต่อชมุชนน้อยทีส่ดุ	

ลดความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่า	ผลพลอยได้คือ

เพิม่โอกาสในการสร้างประชากรโดยลดการแบ่งแยก

ของถิ่นท่ีอยู่อาศัย	 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม

ระหว่างกลุ่ม	 ลดโอกาสการผสมเลือดชิดและการ 

สญูเสยีทางพนัธกุรรม	และสิง่มชีวีติสามารถออกจาก

ถิ่นที่อยู ่เดิมไปยังถิ่นที่อยู ่แห่งใหม่โดยแรงขับจาก

พฤติกรรมการป้องกันอาณาเขต	ซึ่งเป็นการลดอัตรา

การตาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น

ที่ยังไม่มีอาณาเขตของตัวเอง

	 การออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศใน

กลุม่ป่าตะวนัออก	ได้มุง่เน้นทีเ่ส้นทางเคลือ่นย้ายของ

ช้างป่า	 เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาคนกับช้างป่า 

ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของพื้นที่	 โดยมีเส้นทาง

เช่ือมต้ังแต่ตอนบนของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา 

–	 เขาวง	 ในเขตจังหวัดระยองและจันทบุรี	 ข้ึนไป

ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	 ผ่านไปทาง

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาสอยดาว	 และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 ข้าม

ทางหลวงหมายเลข	317	ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ	 ลงไปที่อุทยาน 

แห่งชาติน�้าตกคลองแก้ว	 จังหวัดตราด	 และเชื่อม

ต่อไปยังพื้นท่ีใช้ประโยชน์อเนกประสงค์ซัมโลด	 

(Samlaut	Multiple	Use	Management	Area)	และ

เขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าพนมซัมเคาะ	(Phnom	Samkos 

Wildlife	 Sanctuary)	 ในเขตประเทศกัมพูชา	 

(ภาพที่	20)

	 ในเส้นทางที่ก�าหนดนี้	การสร้างสิ่งจูงใจส�าหรับ

ช้างป่า	 เช่น	 แหล่งน�้า	 อาหาร	 โป่งเทียม	 เป็นสิ่ง

ส�าคัญท่ีสุด	 และต้องไม่มีภัยคุกคามหรือสิ่งกีดขวาง

ใด	ๆ	หากบริเวณใดมีสิ่งกีดขวาง	 เช่น	ถนน	จ�าเป็น

ต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับรูปแบบให้สัตว์ป่าข้าม

ผ่านไปได้โดยสะดวกและปลอดภัย	 มีการออกแบบ

สิ่งก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีแบบอย่าง

ในหลายประเทศทีม่กีารลงทนุสร้างเป็นทางยกระดบั

หรืออโุมงค์ลอดใต้ถนน	เพือ่ให้สตัว์ป่าข้ามไปได้อย่าง

ปลอดภัย	 ส่วนบริเวณภายนอกเส้นทางที่อยู่ใกล้กับ

พื้นที่เกษตรกรรม	อาจสร้างสิ่งกีดขวาง	เช่น	คูกันช้าง	

รั้ว	 แต่ต้องเปิดช่องทางให้เดินไปยังหย่อมป่าอื่นได้

ด้วย	รวมทัง้การขับไล่ด้วยคน	และหลกีเลีย่งการสร้าง

สาธารณูปโภคประเภทแหล่งน�้า	 และอาหารส�าหรับ

สัตว์ป่า	หากจะมีสิ่งเหล่านี้ตามธรรมชาติตั้งแต่อดีตก็

ควรหลกีเลีย่งการเข้าไปบ�ารงุหรอืสร้างความสมบรูณ์	
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แผนที่ภาพดาวเทียม	 แสดงให้เห็นการเชื่อมต่อของกลุ่มป่าตะวันออก	 (Eastern	 forest	 complex)	 ของ
ประเทศไทย	กับกลุ่มป่าของประเทศกัมพูชา

Google	Earth	(2018)

ภาพที่ 20

ที่มา

กลุ่มป่าตะวันออก

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

Phnom Samkos Wildlife 

Sanctuary

Samlaut Multiple Use 

Management Area
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	 ส�าหรับเส้นทางเชื่อมต่อที่ผ่านพื้นที่ป่าขนาด

ใหญ่	เช่น	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน	อทุยาน

แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา

สอยดาว	 รัศมีของสองฝั่งเส้นทางอาจกว้างได้มาก

หลายกิโลเมตร	กนิพ้ืนท่ีจนเกอืบสดุขอบพืน้ทีอ่นรุกัษ์	

พ้ืนที่เหล่านี้ต้องจัดการให้มีแหล่งน�้าและอาหารเป็น

หย่อม	ๆ 	อย่างเพยีงพอต่อการหากนิของสตัว์ป่าแต่ละ

กลุ่ม	 เพ่ือให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยถาวร	 แต่ควรเว้น

ระยะห่างจากชายขอบอย่างน้อย	3	–	5	กิโลเมตร	

	 โดยแนวคดิน้ี	เชือ่ว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า	 รวมทั้งเป็นเส้นทาง

เคลื่อนย้ายตามฤดูกาลหากินของสัตว์ป่าได้อีกด้วย	

	 การออกแบบเพือ่การจัดการในแต่ละบริเวณของ

เส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศที่ก�าหนดขึ้นนี	้ไม่จ�าเป็น

ต้องเหมือนกันในทุกประการ	 โดยจ�าเป็นต้องมีการ

ศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าและป่าไม้	 รวม

ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคม	เป็นองค์ประกอบการ

ตัดสินใจ	

	 ตัวอย่างการศึกษาเพื่อออกแบบแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศในกลุ่มป่าตะวันออกโดยใช้หลักการ

ทางนิเวศวิทยา	 ได้ด�าเนินการอย่างจริงจังโดยศูนย์

นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัด

เพชรบุรี	(ปัจจุบัน	คือ	ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อุทยานแห่งชาติ	 จังหวัดเพชรบุรี)	 ส�านักอุทยาน- 

แห่งชาติ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	

เมื่อป	ีพ.ศ.	2556	เริ่มต้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างทาง

ตอนเหนอืของอุทยานแห่งชาตเิขาชะเมา	-	เขาวง	และ

ทางตอนใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ซึ่งในอดีตเคยเป็นผืนป่าท่ีเชื่อมติดต่อกัน	 แต่ภาย

หลังการสร้างถนนเส้นทางยุทธศาสตร์	 ท�าให้ผืนป่า	

2	 แห่งได้ขาดออกจากกัน	 และตามมาด้วยสิ่งปลูก

สร้างและพื้นที่เกษตรกรรม	2	ฝั่งถนน	แต่ปัญหาคือ

เดิมพื้นที่เหล่านี้คือเส้นทางสัญจรหากินของสัตว์ป่า

หลายชนิดโดยเฉพาะช้างป่า	 และกระทิง	 ส�าหรับ

ช้างป่าซ่ึงมีนิสัยหรือพฤติกรรมท่ีไม่กลัวคน	 ช้าง

ป่าจึงยังคงเดินหากินในเส้นทางนี้	 โดยพฤติกรรม	 

“เดินไป	กินไป”	ตามที่กล่าวมาแล้ว	ท�าให้เกิดความ 

สญูเสยีของพชืผลทางการเกษตรระหว่างเส้นทางเดิน	

รั้วกันช้างท่ีแข็งแรงเกินไปหรือไม่มีช ่องทางให้เดินข้ามหย่อมป่า	 มักสร้างความไม่พอใจของช้างป่า	
เกิดพฤติกรรมดุร้ายกับมนุษย์	 หรืออาจเกิดการรวมโขลงที่ใหญ่ขึ้นเพื่อมาช่วยกันพังร้ัว	 ผลที่ตามมา 
คอื	ความเสียหายของฝ่ายมนษุย์ทีม่ากกว่าการปล่อยให้ช้างป่าออกมาหากนิตามปกต	ิและอาจท�าให้ช้างป่าเปลีย่น
ทิศทางเดินไปในเส้นทางที่ยากแก่การควบคุม	รวมถึงการบาดเจ็บของช้างที่เกิดจากความพยายามในการพังรั้ว

ภาพที่ 21
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จนเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า	

น�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งคนและช้างป่า	 ส่วนกระทิง	

ต้องกลายเป็นกระทิงที่ติดเกาะไม่มีการข้ามไปมา 

ระหว่างพื้นที่ทั้งสอง

	 พื้นที่ช ่องว ่างระหว่างตอนบนของอุทยาน 

แห่งชาติเขาชะเมา	 -	 เขาวง	 และตอนล่างของ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	 ในพ้ืนที่อ�าเภอ

แก่งหางแมว	 จังหวัดจันทบุรี	 และอ�าเภอเขาชะเมา		

จังหวัดระยอง	เป็นพื้นที่ส�าคัญของกลุ่มป่าตะวันออก 

ซึ่งเกิดปัญหาการข้ามผ่านไปมาของสัตว์ป่าและ

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	 ตามที่ได้

กล่าวมาแล้วข้างต้น	

ภาพถ่ายจากดาวเทยีม	Pleiades	แสดงให้เห็นการตดัขาดของพืน้ทีป่่าตอนบน	คอื	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
และพื้นที่ป่าตอนล่าง	 คือ	 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	 -	 เขาวง	 โดยการตัดผ่านของถนน	 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
และชุมชน	 ส่วนบริเวณภายในที่เส้นสีขาวล้อมรอบ	 คือ	 บริเวณที่มีการศึกษาแล้วว่าควรจัดท�าเป็นแนวเชื่อมต่อ 
ระบบนิเวศส�าหรับช้างป่า

ภาพที่ 22
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	 ผลการศึกษา	 พบว่าช้างป่าในบริเวณน้ีมีพ้ืนที่

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีป่าที่อยู่ใกล้กับ

พื้นที่เกษตรกรรม	 ในบริเวณที่มีระดับความสูงและ

ความลาดชนัทีไ่ม่มาก	เนือ่งจากช้างป่าเป็นสตัว์ขนาด

ใหญ่	 มีความต้องการอาหารในปริมาณมากจึงมัก

หากินในพื้นที่ที่ไม่สูงชันมากและมีแหล่งอาหารเพียง

พอ	 อยู่ใกล้กับโป่งและแหล่งน�้าซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ส�าหรับช้างป่า	 และช้างป่ายังสามารถปรับตัวเข้าไป

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้

ได้	 ซึ่งในฤดูฝนช้างป่าจะมีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

เกษตรกรรมมากกว่าฤดูแล้ง	 อาจเนื่องมาจากพืช

อาหารจ�าพวกผลไม้มีการออกผลในช่วงนี้

	 การส�ารวจในครั้งนี้ได้เปิดให้เห็นข้อมูลอันน่า

สนใจยิง่ว่า		นอกจากช้างป่าแล้ว	ยงัมสีตัว์ป่าขนาดใหญ่

อีกหลายชนิด	เช่น	กระทิง	(ฺฺBos gaurus)	วัวแดง	(B.  

javanicus)	เลียงผา	(Naemorhedus sumatraensis) 

กวางป่า	 (Rusa unicolor)	 หมูหริ่ง	 (Arctonyx  

collaris)	 ที่หากินในบริเวณนี้	 แต่ด้วยสัญชาตญาณ

กลัวคนท�าให้ไม่มีการข้ามผ่านพื้นที่ขวางกั้น	จึงท�าให้

โอกาสในการถูกตัดขาดจากกลุ่มอื่นมีค่อนข้างสูง	

	 นอกจากนี้	 ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการส�ารวจ 

ทัศนคติของชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	 พบว่าส่วน

ใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการจัดท�าเส้น

ทางส�าหรบัให้ช้างป่าเดนิข้ามไปมาระหว่างอทุยาน

แห่งชาติเขาชะเมา	 -	 เขาวง	 และเขตรักษาพันธุ ์

สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน	แต่รปูแบบการจดัท�าควรใช้วธิี

การจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีที่ช้างป่าเดิน

ผ่านแล้วท�าความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร	

หรอืชดเชยการเสยีโอกาสในการท�ามาหากนิในบาง

วันท่ีช้างป่าปรากฏในพ้ืนท่ีจนไม่สามารถท�ากินได้	

ซึ่งหากกล่าวถึงเงินชดเชยตามกฎหมายก็มักได้รับ

การปฏิเสธจากภาครัฐ	 เพราะพื้นที่เกษตรกรรม

เหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ	 มีเพียงหลักฐานการจ่าย

ภาษีบ�ารุงท้องที่	 หรือ	 ภบท.	 5	 เท่าน้ัน	 ดังนั้น	 

รูปแบบของการจ่ายเงินที่ดีที่สุดส�าหรับพื้นที่แห่ง

นี้	 คือ	 กองทุนส�าหรับการจ่ายค่าแทนคุณระบบ

นิเวศ	 เป็นการชดเชยค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ

เพื่อให้ระบบนิเวศขับเคลื่อนไปได้	 ในปัจจุบันได้

มีการเจรจากับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับประโยชน์

จากนิเวศบริการของกลุ่มป่าตะวันออก	 ผ่านทางที่

ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองระดับกลุ่มป่า

ส่วนหนึง่ของความเสยีหายทีเ่กดิจากการเคลือ่นย้ายเพือ่หากนิและหาแหล่งน�า้ของช้างป่า	ระหว่างเขตรกัษาพนัธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	-	เขาวง
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	 ถึงแม ้แนวโน ้มของความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตจะลดลง	 แต่ในหลายพื้นที่พบ

ว่าประชากรสัตว์ป่าบางชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งเป็นผลจากการอนุรักษ์และความร่วมมือในการ

ปกป้องคุม้ครอง	เช่น	ประชากรช้างป่า	ในประเทศไทย	

พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 	 กรณีศึกษาท่ี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งมี

นักวิจัยท�าการติดตามประชากรช้างป่าในพื้นที่อย่าง

ต่อเนือ่ง	ตัง้แต่แรกเริม่การประกาศจดัตัง้เป็นอทุยาน

แห่งชาติ	เมื่อป	ีพ.ศ.	2542	พบว่าแนวโน้มประชากร

เพิ่มข้ึนอย่างมีอัตราเร่งเป็นกราฟรูปเอกโพเนนเชียล 

(exponential)	(ภาพท่ี	24)		และด้วยแนวโน้มนีน้�ามา

คาดคะเนประชากรช้างป่าในอทุยานแห่งชาตกุิยบุรใีน

อนาคต	ปี	พ.ศ.	2570	พบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะ

มีประชากรถึง	597	ตัว	(ภาพที่	25)		

2.4.4 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศช่วยรองรับการขยายตัวของประชากรสัตว์ป่า

สถิติประชากรช้างป่า	(Elephas maximus)	ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธรรมนูญ	และ	ทรงธรรม	(2559)

ภาพที่ 24

ที่มา
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	 เมือ่ปี	ค.ศ.	1978	โทมสั	โรเบร์ิต	มลัธสั	(Thomas	

Robert	Malthus)	นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ	ได้

เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชากร	 (An	 Essay	 on	

the	 Principle	 of	 Population)	 และสร้างทฤษฎี

ประชากร	 ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรบน

โลก	มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นเป็น	Geometric	ratio	หรือ

เพิ่มเป็นอันดับที่มีตัวคูณร่วม	เช่น	เพิ่มขึ้นจาก	1,	2,	

4,	 8,	 16,	 ….	 ในขณะเดียวกันอัตราการเพิ่มขึ้นของ

อาหารทีม่นุษย์สามารถผลติได้นัน้	กลบัมลีกัษณะเป็น	

Arithmetic	ratio	หรอืเพิม่เป็นอนัดับทีมี่ตวับวกร่วม	

เช่น	เพิ่มขึ้นจาก	1,	2,	3,	4,	5,	….	ซึ่งอัตราการเพิ่ม

ขึ้นที่แตกต่างกันระหว่างจ�านวนประชากรกับจ�านวน

อาหารที่สามารถผลิตได้นั้น	 ท�าให้คนในยุคสมัยนั้น

เกิดความกังวลถึงอนาคต	ว่าอาหารที่ผลิตบนโลกจะ

ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของมนุษย์

	 โทมสั	โรเบร์ิต	มัลธสั	อธบิายถึงปัจจยัสองประการ

ทีค่อยป้องกนัไม่ให้จ�านวนประชากรเพิม่ขึน้ในอตัราที่

สูงเกินไป	ปัจจัยแรก	เรียกว่า	Positive	check	หรือ

ปัจจัยที่เพิ่มอัตราการตายของประชากรให้สูงขึ้น	

ได้แก่	 ความยากจนข้นแค้นของประชากร	 สภาวะ

สงคราม	 เป็นต้น	 ปัจจัยที่สอง	 เรียกว่า	 Negative 

check	 หรือปัจจัยที่ลดอัตราการเกิดของประชากร	

ได้แก่	ประชากรมกีารวางแผนครอบครวั	รวมถงึมกีาร

คุมก�าเนิด	 หรือลักษณะของประชากรที่แต่งงานช้า

ลง	รวมถึงมีลูกน้อยลง	ก็เป็นลักษณะของ	Negative	

check	ด้วย

	 แม ้ว ่าทฤษฎีประชากรที่ มัลธัสน�าเสนอยัง

ไม่ได้เกิดข้ึนกับมนุษย์	 เพราะมนุษย์มีการปฎิรูป

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	เช่น	การมีเทคโนโลยี

ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ช่วยท�าให้มนุษย์

แนวโน้มประชากรช้างป่า	(Elephas maximus)	ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธรรมนูญ	และ	ทรงธรรม	(2559)

ภาพที่ 25

ที่มา
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สามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นโดยปริมาณทรัพยากร

ที่ใช้ในการผลิตเท่าเดิม	 หรือแม้แต่จะลดลงก็ตาม	

จนทฤษฎีของมัลธัสถูกลืมกันไป	 เน่ืองจากสาเหตุ

หลายประการที่กล่าวแล้วข้างต้น	แต่ในยุคปัจจุบันที่

อาหารก�าลังมรีาคาแพง	และดเูหมอืนว่าโลกก�าลงัเข้า

สู่ยุควิกฤติการณ์อาหารขาดแคลน	ทฤษฎีประชากร

ของมัลธัสจึงได้รับการกล่าวถึงอีกครั้งในยุคปัจจุบัน	

(ศาสตรา,	2551)

	 แต่ทฤษฎีดังกล่าว	 เป็นจริงกับประชากรของ

สัตว์ป่า	 ในด้านการจัดการสัตว์ป่า	ทฤษฎีดังกล่าวได้

ใช้อธิบายเกี่ยวกับจ�านวนประชากรสัตว์ป่าและขีด

รองรบัของพืน้ที	่(carrying	capacity)		เพือ่ประโยชน์

ในการจัดการ

	 หากเทียบเคียงกับประชากรช้างป่าในอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี	 จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับ

ทฤษฎีประชากรของมัลธัสเป็นอย่างมาก	 และเป็นที่

เชื่อกันว่าศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งอาหาร

ช้างป่าในบางบรเิวณนัน้ถึงขีดจ�ากดัแล้ว	ซ่ึงแสดงออก

ด้วยความพยายามของมนุษย์โดยการสร้างแปลง

หญ้า	โป่งเทียม	และแหล่งน�้า	 เพิ่มลงไปในพื้นที่และ

มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อตรึงประชากรช้างป่าไว้ใน

พื้นที่ให้ได้มากที่สุด	อย่างไรก็ตามช้างป่าจ�านวนหนึ่ง

ก็ยังแตกล้นออกนอกพื้นที่เพ่ือมาหาอาหารแหล่งอื่น	

คือ	 พืชผลทางการเกษตรของมนุษย์	 เกิดเป็นความ

ขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าตามมา	

	 ดังนั้น	 การจัดท�าแนวเช่ือมต่อทางระบบนิเวศ	

เพื่อดึงดูดให้ประชากรช้างป่าที่ล ้นจากพื้นที่เดิม

เคลื่อนย้ายไปยังแหล่งหากินใหม่ผ่านตามเส้นทางท่ี

ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน	 จึงมีบทบาทส�าคัญส�าหรับ

การแก้ปัญหาดงักล่าว	ซ่ึงแผนงานหนึง่ทีเ่ป็นไปได้คือ

การใช้อากาศยานน�าถุงเกลือแร่ไปหย่อนลงตามแนว

เชื่อมต่อที่ก�าหนด	และใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าเข้าไป

ท�าโป่งเทยีมและเสรมิโป่งธรรมชาตทิีเ่สือ่มสภาพแล้ว

กราฟการเพิ่มขึ้นของประชากร	ตามแนวคิดของ	โทมัส	โรเบิร์ต	มัลธัสภาพที่ 26
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	การออกแบบเส้นทางเช่ือมต่อระบบนเิวศส�าหรบัเป็นเส้นทางรองรบัประชากรช้างป่าทีล้่นออกจากบรเิวณหนึง่ไป
ยังบริเวณอื่นภายในพื้นที่อนุรักษ์เดียวกัน	โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลภาคสนามวิเคราะห์พื้นที่
ที่มีศักยภาพรองรับการหากินของสัตว์ป่าได้เป็นฐานในการเชื่อมเส้นทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต	ิจังหวัดเพชรบุร	ี(2560)

ภาพที่ 27

ที่มา
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2.4.5 รูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 การจดัสร้างแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศ	จ�าเป็นต้อง

ค�านึงถึงเป้าหมายและรูปแบบให้เหมาะสมส�าหรับ

สตัว์ป่าทีต้่องใช้ประโยชน์	โดยมมีมุมองทางด้านต่าง	ๆ  

ดังนี้

 

 1) มุมมองทางด้านโครงสร้าง (structural 

perspective)	 เป็นการพิจารณาแนวเช่ือมต่อโดย

เน้นไปที่ลักษณะหรือรูปลักษณะภายนอกท่ีท�าการ

เชื่อมต่อ	เช่น	ความยาว	ความแคบ	ความกว้าง	หรือ

ความโค้งของทางเชื่อมต่อ	 หรืออีกนัยหนึ่งคือการ

พิจารณาถึงการมีการเชื่อมต่อทางด้านโครงสร้าง

เท่านั้น	(structural	connectedness)	

 2) มุมมองทางด้านหน้าที่ (functional 

perspective) เป็นการพิจารณาทางเชื่อมต่อใน

ฐานะของความสามารถที่ท�าให้มีการเชื่อมต่อกันได	้

(connectivity)	 โดยความสามารถในการเชื่อมต่อ

นัน้เป็นส่ิงทีบ่อกได้ว่าพชืหรอืสตัว์สามารถเคลือ่นย้าย

ผ่านระหว่างหย่อมป่าหรือหมูเ่กาะไปได้ด้วยความยาก

ง่ายเพียงใด	(Hess	and	Fischer,	2001)	

	 ฉะน้ันเพื่อให้การออกแบบทางเชื่อมต่อเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	 นักวิจัยและนักจัดการพื้นที่

คุ้มครองจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงความ

สามารถในการเคล่ือนที่ของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

ชนดิน้ัน	ๆ	ทีจ่ะผ่านไปตามทางเช่ือมต่อทีไ่ด้ออกแบบไว้	

	 ส่ิงมชีวิีตต่างชนิดพนัธุก์นัย่อมมคีวามสามารถใน

การเคล่ือนทีท่ีแ่ตกต่างกัน	จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ออกแบบทางเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ

ชนดิพนัธุนั์น้	ๆ	อย่างเฉพาะเจาะจง	

2.4.6 รูปแบบการสร้างแนวเชื่อมต่อ 

	 Bennett	(2003)	อ้างโดย	กรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	(2555)	ได้เสนอแนวทางในการ

สร้างทางเชื่อมต่อส�าหรับสัตว์ป่าไว้	3	รูปแบบ		ได้แก่

 1) การเชือ่มต่อถิน่ทีอ่าศยัแบบโมเสค (Habitat 

mosaics) ในการเชื่อมต่อถิ่นที่อยู ่อาศัยแบบ 

โมเสค	(habitat	mosaics	or	landscape	corridor) 

ในสภาพพื้นที่บางแห่งซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพธรรมชาตเิดมิไม่มากนกั	ท�าให้ถิน่ทีอ่าศยัท่ีเป็น

ธรรมชาติกับพื้นที่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นค่อนข้างไม่

แตกต่างกันมากนัก		การแยกแยะระหว่างถิ่นที่อาศัย

ทีเ่หมาะสมกบัทีไ่ม่เหมาะสมจงึอาจท�าได้ยาก	แต่สตัว์

บางชนิดสามารถใช้ถิ่นที่อาศัยเหล่านั้นได้	 แม้จะถูก

เปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีข้อจ�ากัดบางประการ	การ

เช่ือมต่อในสภาพพื้นที่เช่นนี้ขึ้นกับชนิดพันธุ์สัตว์ที่

ใช้พื้นที่นั้น	 ๆ	 การเคลื่อนย้ายของสัตว์จะเป็นการใช้

ทั้งผืนโมเสคในการเคลื่อนย้าย	 แม้ว่าจะต้องใช้บาง

พื้นท่ีซ่ึงอาจไม่เหมาะสม	 อยู่บ้างก็ตาม	 (ภาพท่ี	 28)	

การจัดการเชื่อมต่อแบบนี้เป็นวิธีการที่จะได้ผลดีเมื่อ

 	 พื้นที่ส ่วนใหญ่ของภูมิทัศน ์ยังคงเป ็น

ธรรมชาติหรือค่อนข้างเป็นธรรมชาติ	 เช่น	 สวนป่า	

เป็นต้น

 	 ชนิดพันธุ์หรือสังคมสัตว์ป่าท่ีเป็นเป้าหมาย

มีความทนทานสูงต่อลักษณะการใช้ที่ดินปัจจุบัน

 	 เป้าหมายของการเช่ือมต่อแบบโมเสคเน้น

ชนิดพันธุ์ต่าง	ๆ	ที่ต้องการถิ่นที่อาศัยขนาดใหญ่

	 แต่การเชื่อมต่อแบบนี้จะไม่เหมาะสมในสภาพ

พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติอย่างมาก	

และ/หรอืชนดิพนัธุส์ตัว์ป่าทีจ่ะใช้พืน้ทีน่ัน้ไม่สามารถ

ทนต่อถิ่นที่อาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
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 2) การเชื่อมต่อถ่ินที่อาศัยโดยอาศัยระบบ

นิเวศที่มีอยู่เดิม (Habitat corridor) เป็นการ

เช่ือมต่อระหว่างถิ่นท่ีอาศัยที่เหมาะสมผ่านสภาพ

พื้นที่ที่ ไม ่เหมาะสมเน้นส�าหรับสัตว ์ป ่าเพื่อเอื้อ

อ�านวยการเคลื่อนย้ายไปยังถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสม

ที่ถูกแบ่งแยกกระจายด้วยกิจกรรมของมนุษย์	 เช่น	

พื้นที่เกษตรกรรม	 ถนน	 เป็นต้น	 การเชื่อมต่อทาง

นเิวศวทิยาแบบนีม้คีวามเหมาะสมส�าหรับกรณีทีพ้ื่นที่

ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วและไม่เหมาะสมกับ

ชนิดพันธุ์	 ส�าหรับชนิดพันธุ์ที่ต้องอาศัยถิ่นที่อาศัย

ท่ีเป็นธรรมชาติไม่ถูกรบกวนเท่านั้นหรือเป็นถิ่นที่

อาศัยเฉพาะ	เป็นชนิดพันธุ์ที่มีข้อจ�ากัดในการเคลื่อน

ย้ายโดยเฉพาะในเร่ืองข้อจ�ากัดด้านระยะทางและ

ความสามารถในการเคลื่อนที่เมื่อเป้าหมายต้องการ

ให้รักษาความสม�่าเสมอและต่อเน่ืองของประชากร

ระหว่างถิน่ทีอ่าศยัทีต้่องการเชือ่มต่อมากกว่าเป็นการ

ใช้ประโยชน์นาน	 ๆ	 ครั้ง	 และเมื่อต้องการรักษา

กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จ�าเป็นต้องมีความต่อ

เนื่องของถ่ินท่ีอาศัยในการรักษากิจกรรมและหน้าท่ี

ในกระบวนการดังกล่าว	(ภาพที่	29)

	 แนวเช่ือมต่อแบบอาศัยระบบนิเวศท่ีมีอยู่เดิม		

สามารถจ�าแนกออกเป็น	 (a)	 แนวเชื่อมต่อธรรมชาติ	

(natural	 habitat	 corridor)	 เช่น	 ล�าน�้าและพื้นท่ี

ชายฝั่งล�าน�้า	 (b)	 แนวเชื่อมต่อพื้นท่ีธรรมชาติท่ีคง

เหลืออยู่	(remnant	habitat	corridor)	เช่น	แนวป่า

ที่เหลืออยู่ริมถนนหรือตามหุบเขา	 ป่าในพื้นที่ชุมชน	

เป็นต้น	 (c)	 แนวเช่ือมต่อพื้นท่ีธรรมชาติท่ีฟื ้นตัว

ข้ึนใหม่	 (regenerated	 habitat	 corridor)	 เช่น	

พื้นท่ีไร่ร้างแล้วท้ิงไว้ให้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ	 แนว

เชื่อมต่อพื้นที่ที่ปลูกป่าขึ้นใหม่	 (planted	 habitat	 

corridor)	และแนวเชือ่มต่อทีป่รากฏการรบกวนของ

กิจกรรมมนุษย์	 (disturbance	 habitat	 corridor)	

เช่น	ถนนทางรถไฟ	พื้นที่ใต้สายส่งไฟฟ้า	เป็นต้น

การเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยแบบโมเสค	(Habitat	mosaics	or	Landscape	corridor)ภาพที่ 28
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		การเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยระบบนิเวศเดิม	(Habitat	corridor)ภาพที่ 29

		การเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยแบบหินก้าว	(Stepping	stones)ภาพที่ 30
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 3) การเชื่อมต ่อถิ่นที่อาศัยแบบหินก ้าว  

(Stepping stones) เป็นการเชื่อมต่อถ่ินที่อาศัย

ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ท่ีดินจนท�าให้

เกิดเป็นหย่อมป่าที่เหมาะสมส�าหรับสัตว์ป่าคงเหลือ

อยู่เป็นหย่อม	ๆ	หรือเป็นช่วง	ๆ	เหมาะส�าหรับสัตว์ที่

มีความสามารถในการเคลื่อนที่ขยับไปทีละหย่อมป่า	

โดยสามารถเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่ไม่เหมาะสมไปได	้

เช่น	ช้างป่า	และจ�าพวกสัตว์ปีก	เป็นต้น	(ภาพที	่30)

	 ซ่ึงคุณสมบัติส�าคัญของแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศแบบหินก้าว	มี	2	ประการส�าคัญ	คือ		1)	การ

เชื่อมต่อหย่อมป่านั้นต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่

เป็นหย่อมที่อาศัย	 ซ่ึงมีคุณลักษณะเหมาะสมในการ

เป็นถ่ินที่อาศัยและรองรับการขยายสืบต่อพันธุ์ของ 

สัตว์ป่าชนิดที่ก�าหนดในอนาคตได้	 และ	 2)	 แนว

เชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่าท่ีมีศักยภาพ	 (potential	

corridors)	 คอืแนวเชือ่มต่อระหว่างหย่อมป่าอนัเป็น

ที่อยู่อาศัย	 (habitat	 patches)	 ที่มีระยะทางใกล้

ทีสุ่ดและผ่านพ้ืนทีท่ีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ	 โดยค�านงึ

ถึงความกว้างของแนวเช่ือมต่อที่เหมาะสมส�าหรับ 

สตัว์ป่าแต่ละชนิดด้วย

	 แนวเชือ่มต่อในลกัษณะนีอ้าจอยูใ่กล้ในระยะมอง

เหน็	ซึง่เหมาะกบัสตัว์ป่าทัว่ไปทีจ่ะค่อย	ๆ 	ขยบัไปทลีะ

จดุ	ๆ 	จนถึงเป้าหมาย	เช่น	ช้างป่า	อาจอาศยัหมูไ่ม้หรือ

หย่อมป่าขนาดเล็ก	และค่อย	ๆ	เคลือ่นย้ายหากินและ

หลบภยัจากหย่อมป่าเหล่าน้ี	

	 ตัวอย่างที่ชัดเจนคือช้างป่าจากพื้นที่เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	 ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก	

บางตวัทีอ่อกมาหากนินอกพืน้ทีท่างด้านทศิตะวนัตก	

ได้ใช้หย่อมป่าขนาดเลก็	ๆ	ทีเ่ป็นเขาหนิปูนซึง่มคีวาม

เยน็และมแีหล่งน�า้ข้างเคยีงเป็นทีห่ลบพักชัว่คราว	และ

ยงัเป็นสถานทีป่ลอดภยัเน่ืองจากเขาหนิปนูเหล่าน้ีมกั

เป็นศาสนสถาน

	 ในระดบัสากล	กอ็าจอธบิายได้ด้วยเส้นทางอพยพ

ของนกโดยใช้เส้นทางอพยพ	(flyway)	ทีม่กีารแวะพกั

ยงัจดุต่าง	 ๆ	 จนถงึทีห่มาย	ซึง่ในปัจจบุนันกัวจิยัและ

นักอนุรักษ์ในหลายประเทศได้รวมตัวกันศึกษาวิจัย

และติดตามการแวะพักของนกอพยพหลายชนิดและ

พยายามผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และการจัดการ

พื้นที่ที่เป็นจุดแวะพักของนกอพยพเหล่านี้ตามหลัก

การจัดการท่ีถูกต้องและไม่ให้เกดิการเสือ่มโทรม

	 นอกจากนี้แล้ว	Hilty	et al.	 (2006)	กล่าวว่า

ทางเชื่อมต่อระหว่างถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าอาจแบ่ง

แยกได้ตามลักษณะของการเกิดทางเชื่อมที่อาจมีอยู่

แล้วในสภาพธรรมชาติหรือเป็นแนวทางเช่ือมท่ีตั้งใจ

ท�าให้เกิดขึ้น		อย่างไรก็ตามแนวเชื่อมต่อที่พบเห็นใน

ปัจจุบันมีเพียงสองประเภทหลัก		ได้แก่

 1) ทางเชือ่มทีไ่ม่ได้มาจากการวางแผน (un-

planned corridor) คอื	แนวเช่ือมต่อตามธรรมชาติ

หรอือาจมาจากการสร้างของมนษุย์โดยทีไ่ม่ตัง้ใจ	 โดย

แนวเชือ่มต่อดงักล่าวได้เป็นส่วนหนึง่ของระบบนเิวศ

อยูแ่ล้ว	 แนวเช่ือมต่อประเภทน้ีมไิด้มวีตัถุประสงค์เพ่ือ

การช่วยเหลอืการเคลือ่นท่ีของสิง่มชีีวติแต่อย่างใด	 แต่

ในทางพฤตนิยัสิง่มชีวีติมกีารเคลือ่นย้ายไปมาผ่านตาม

ทางเช่ือมนีอ้ยู่แล้ว	 ทางเชือ่มประเภทนีไ้ด้แก่	 แนวรัว้	

แนวกนัลม	ต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา	พชืพรรณท่ีปลกูไว้

สองฟากถนน	และแนวคลองขุดเพือ่การระบายน�า้	พืน้ท่ี

ดงักล่าวมกัมสีงัคมพชืปกคลมุอยูใ่นระดบัหนึง่	 โดยที่

สตัว์ป่าสามารถใช้เป็นทีห่ลบภยัและเป็นแนวเชือ่มต่อ

เพ่ือเสาะแสวงหาถิน่ทีอ่าศยัแห่งใหม่	 กรณแีนวเชือ่ม

ต่อของสองฝ่ังถนนเป็นแนวเชือ่มต่อท่ีสตัว์ป่ามกีารใช้

อยูเ่ป็นประจ�ามกัเป็นถนนท่ีมกิีจกรรมของมนษุย์ไม่มาก

นกัอาจเป็นถนนสายรองหรอืเป็นถนนทีใ่ช้สญัจรของ
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ประชาชนในท้องถิน่มากกว่าทีจ่ะเป็นถนนสายหลกัที่

เชือ่มต่อระหว่างเมอืงใหญ่	 สตัว์ป่าทีพ่บตามแนวเช่ือม

ต่อตามสองฟากถนนมักเป็นชนิดพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี	

(generalist)	มคีวามทนทานสงูต่อสภาพพืน้ท่ีทีเ่ปลีย่น

ไปจากธรรมชาตเิดมิสามารถใช้ประโยชน์บรเิวณพืน้ที่

ทีถ่กูรบกวนจากกจิกรรมมนษุย์ได้และไม่มคีวามเฉพาะ

เจาะจงในการเลอืกใช้ปัจจัยแวดล้อมท่ีพเิศษบางอย่าง	

อย่างไรก็ตามสตัว์ป่าทีใ่ช้ทางเชือ่มเหล่านีอ้าจประสบ

อุบัติเหตุจากรถที่ผ่านไปมาได้ง่าย	 ขณะที่พื้นที่หัวไร่

ปลายนา	พืน้ทีเ่กษตรกรรม	พืน้ทีป่ศสุตัว์	แนวกัน้รัว้	แนว

กันลม	แนวคคูลองระบายน�า้ทีไ่ม่ได้มีการจดัการการใช้

ประโยชน์อย่างเข้มข้น	มกัพบว่ามสีตัว์ป่าขนาดเลก็ใช้

เป็นพืน้ทีใ่นการย้ายไปหาถิน่ทีอ่าศยัหรอืหาอาหาร	สตัว์

เลีย้งลกูด้วยนมขนาดเลก็	นกขนาดเล็กทีห่ากนิใต้เรอืน

ยอด	สตัว์เลือ้ยคลาน	และสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก	โดย

กลุม่สตัว์ทัง้หมดดงักล่าวเป็นกลุม่ทีป่รบัตัวได้ดกีบัสภาพ

พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการใช้ทางเชือ่มประเภทนี้

 2) ทางเชือ่มท่ีมาจากการวางแผน (planed 

corridor) เป็นทางเชื่อมท่ีถูกออกแบบมาเพื่อ

วัตถุประสงค์หลักส�าหรับการเช่ือมต่อระหว่างถ่ินท่ี

อาศัยของสัตว์ป่าดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น	 อย่างไร

ก็ตามพบว่าปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการจัดท�า

แนวพื้นท่ีสีเขียวข้ึนเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ี

หลากหลาย	 โดยเฉพาะเพื่อการนันทนาการส�าหรับ

ประชาชนทีอ่ยูใ่นเขตชานเมอืงและเขตเมอืงรวมถงึมี

วัตถุประสงค์รองเพื่อให้เป็นแนวเช่ือมต่อของสัตว์ป่า

ด้วย

สะพานและถนนหลายสายที่มีการสร้างโดยยกระดับหรือมีคูหรือท่อระบายน�้าอยู่ด้านล่าง	 กลายเป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อของสัตว์ป่าที่หากินในบริเวณนั้นโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนเพื่อประโยชน์ด้านนี้มาก่อน

ภาพที่ 31
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ก.

ข.

ทางเช่ือมที่มีการวางแผนมาก่อน	 มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสัตว์ป่าที่หากินในบริเวณนั้น	 ก.	 ทางเช่ือมที่
ออกแบบไว้ส�าหรับกวางป่า	ข.	ทางเชื่อมที่ออกแบบไว้ส�าหรับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ขนาดเล็ก	ท�าเป็นอุโมงค์
ขนาดเล็กลอดใต้ท้องถนน	โดยส่วนของขอบถนนถูกออกแบบให้สัตว์เหล่านี้ขึ้นไปด้านบนไม่ได้

ภาพที่ 32
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	ปูสีแดง	(red	crabs)	จ�านวนมากเดินข้ามถนนในเกาะคริสต์มาส	ระหว่างการอพยพประจ�าปี

	Park	http://www.abc.net.au/news/;		refer	to	Max	Orchard/Christmas	Island	National	

ภาพที่ 33

ที่มา

ปูสีแดง	(red	crabs)	ข้ามถนนโดยใช้สะพานป	ู(crab	bridge)	ที่ถูกออกแบบเป็นการเฉพาะ	ระหว่างการอพยพ
ประจ�าปี

Animal	Arts	:	https://animalartsdesignstudio.wordpress.com/2012/09/28/crab-itecture/

ภาพที่ 34

ที่มา
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	เส้นทางการบินของนกอพยพทัว่โลก	ในแต่ละเส้นทางจะมจีดุแวะพกั	เช่น	พ้ืนทีชุ่ม่น�า้	หรอื	มีระบบนเิวศทีส่มบรูณ์
และปลอดภัย	เป็นรูปแบบหนึ่งของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศแบบหินก้าว	(stepping	stone)

	East	Asain	-	Australasian	Flyway	Partnership	(2017)

ภาพที่ 35

ที่มา

ช้างป่าในกลุม่ป่าตะวันออกใช้หย่อมป่าทีก่ระจายทางทศิตะวนัออกของเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไนเป็นที่
หยุดพัก	เป็นการเดินทางแบบหินก้าว	(stepping	stone)

GoogleEarth	(2017)

ภาพที่ 36

ที่มา
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	 บทเรียนในการศึกษาเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อทาง

ระบบนิเวศในประเทศไทย	 พบว่าสามารถจัดแบ่ง 

รูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศได้เป ็นอีก

ลักษณะหนึ่งเพื่อความง่ายในการจัดการ	ดังนี้

 1) แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่มีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาตใินพ้ืนทีคุ่ม้ครอง  ได้แก่เส้นทางเคลือ่นย้าย

หรือทางเดินตามธรรมชาติโดยเฉพาะของสัตว์ป่า	 ที่

เดนิหากนิภายในพ้ืนทีอ่นรุกัษ์แห่งนัน้	ๆ 	หรอืเดินข้าม

ไปยงัพ้ืนทีอ่นุรักษ์ท่ีอยูติ่ดกนั	เส้นทางเหล่าน้ีอาจเป็น	

“ด่านสัตว์”	ตามธรรมชาต	ิหรือเป็นเส้นทางหากินที่

เกิดจากการจัดการของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทาง

ด้านการจัดการสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง

	 เส้นทางเช่ือมต่อในลักษณะนี้อาจเป็นวงรอบ

การหากินของสัตว์ป่าในพื้นที่	 หรือเส้นทางเดินข้าม

ระหว่างลุ่มน�้าขนาดเล็ก	ๆ	ตามฤดูกาล	หรืออาจข้าม

ไปยังพื้นที่ไกล	ๆ	ได้	แต่ยังคงอยู่ภายในพื้นที่ที่ได้รับ

การคุ้มครอง

	 โดยทัว่ไปการระบเุส้นทางเดนิของสตัว์ป่าแต่ละ

ชนิดให้ละเอียดครอบคลุมทั้งพื้นที่คุ้มครองเป็นเรื่อง

ค่อนข้างยากและต้องใช้การส�ารวจที่ละเอียด	 แต่

สามารถด�าเนินการได้โดยใช้วิธีการทางวิชาการ

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต	ิ

จังหวัดเพชรบุรี	 ภายใต้สังกัดส�านักอุทยานแห่งชาต	ิ

กรมอทุยานแห่งชาติ	สตัว์ป่า	และพันธุพ์ชื	ด�าเนนิการ

ส�ารวจข้อมูลในลักษณะนี้ในหลายพื้นที่	 และจัดท�า

ข้อมูลเส้นทางเคลือ่นย้ายและการกระจายของสตัว์ป่า 

และชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถสร้าง 

เส้นทางเดนิของสตัว์ป่าขึน้ใหม่	เพ่ือให้สตัว์ป่าบรเิวณ

หนึ่งเคลื่อนย้ายไปสู ่อีกบริเวณหนึ่งเพื่อลดความ 

หนาแน่นของประชากร

	 รูปแบบที่ตั้งของแปลงหญ้าส�าหรับสัตว์ป่าใน

อทุยานแห่งชาตกิยุบรุ	ีได้รบัการออกแบบและจดัการ

ให้คงอยูใ่นลกัษณะของวงรอบ	รอบพืน้ท่ีเนนิเขาเลก็	ๆ  

ที่เป็นหย่อมป่า	 เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการ

หากินของช้างป่า	 ซึ่ง	 “เดินไป	 กินไป”	 ช่วยลดการ 

ครอบครองพื้นที่หากินของสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มลงได้

2.4.7 รูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศตามสถานภาพกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จุดชมสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุร	ีมองเห็นช้างป่าและกระทิงหากินในแปลงหญ้าที่จัดการโดยมนุษย์	แปลง
หญ้าที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของแปลงหญ้าทั้งหมดที่วางตัวรอบเนินเขาขนาดเล็ก
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รูปแบบและที่ตั้งของแปลงหญ้าและแหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ 
ถูกออกแบบให้วางตวัเป็นเส้นทางเชือ่มต่อกนัเป็นลกัษณะหนึง่ของแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศในธรรมชาต	ิสอดคล้อง
กับพฤติกรรมหากินของสัตว์ป่าขนาดใหญ	่	(ภาพบน	โดย	ยศพล	ณ	นคร)
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แม่น�า้ล�าธารในธรรมชาต	ิเป็นแนวเช่ือมต่อตามธรรมชาตทิีส่�าคญัยิง่	สตัว์น�า้หลายชนดิมวีงจรการด�ารงชวีติทีต้่อง
เดนิทางไปมาระหว่างต้นน�า้และปลายน�า้	การก่อสร้างสิง่กดีขวางล�าน�า้จงึควรศกึษาให้รอบคอบและออกแบบให้
เหมาะสมกบัสิง่มชีวีติเหล่านีใ้ห้ยงัคงเชือ่มต่อกนัได้ในทางระบบนเิวศ	ภาพนีแ้สดงถงึปลาพลวง	(Neolissochilus 
stracheyi)	 ก�าลังโจนข้ึนไปเหนือชั้นน�้าตกที่ไม่สูงมากเพ่ือเดินทางไปยังต้นน�้าเหนือน�้าตกป่าละอู	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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 2) แนวเชื่อมต ่อระบบนิเวศที่มีอยู ่แล ้ว

ตามธรรมชาติ  โดยพบว่าพื้นท่ีป่าหลายแห่งใน

ประเทศไทยเชื่อมต่อกันอยู่แล้วตามธรรมชาติและ

สัตว์ป่าได้ใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายหากินเป็นปกติ

หรือมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นเส้นทางอพยพผ่าน	 บาง

แห่งมีศักยภาพที่ดีส�าหรับการเคลื่อนย้ายเดินทาง

ของสัตว์ป่าเพียงแต่ยังขาดการจัดการโดยกฎหมาย

ด้านการอนุรกัษ์	จงึส่งผลให้เกดิภยัคุกคาม	(threats)	

และมีแนวโน้มสูงต่อการถูกท�าลายสภาพถิ่นที่อยู ่

อาศัย	 การจัดการพื้นที่ในลักษณะนี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องผนวกรวมเข้ากับพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง	 หรือ

การประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เพิ่มเติมตามกฎหมาย	

แต่ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลได	้จ�าเป็น

ต้องมีการศึกษาทางวิชาการถึงสถานภาพสัตว์ป่าใน

พื้นที่เหล่านี้และพื้นที่ข้างเคียง	 ตัวอย่างพื้นที่เหล่านี	้

เช่น	 ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของกลุ่มป่า 

แก่งกระจาน	 รวมทั้งประเมินความจ�าเป็นในการ

จัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	 โดย

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศแห่งนี้ 	 เป ็นพื้นที่

ป ่าผืนใหญ่	 ที่ยังไม่ได้รับการจัดการในลักษณะ

ป่าอนุรักษ์	 ตั้งอยู ่ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน	 และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ท้องที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 ทรงธรรม	 และคณะ	 (2554)	 ได้

ท�าการส�ารวจพื้นที่ป่าแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า 

บริ เวณแนวเชื่ อมต ่อระบบนิ เวศของกลุ ่มป ่า 

แก่งกระจาน	 รวมท้ังประเมินความจ�าเป็นในการ

จัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

	 การจัดการพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่ยัง

ไม่มีถนนหรือเส้นทางสาธารณูปโภคตัดผ่านเหล่านี	้

นอกจากการประกาศให้เป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทีม่กีฎหมาย

คุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติทีเ่ข้มแข็งแล้ว	ยงัจะต้อง

มีการจัดแบ่งเขตการจัดการ	 โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเป็น

ถิ่นอาศัยหลักจะต้องก�าหนดให้เป็นเขตปลอดถนน	

(roadless	areas)	โดยสิ้นเชิง

พื้นที่ป่าที่ยังไม่มีกฎหมายทางด้านการอนุรักษ์ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเป็นแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ	พื้นที่บริเวณนี้มีสัตว์ป่า 
หลากหลายชนิดใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายผ่าน	 แต่อุปสรรคส�าคัญคือมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองชีวิต
และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
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 3) แนวเชือ่มต่อระบบนเิวศทีเ่ส้นทางคมนาคม

หรอืชุมชนเป็นแนวกัน้  ได้แก่	เส้นทางเชือ่มต่อระบบ

นเิวศทีเ่คยเชือ่มต่อกันอยูเ่ดมิตามธรรมชาตแิต่ถกูตดั

แบ่งแยกออกจากกันโดยเส้นทางคมนาคม	เช่น	ถนน	

ทางรถไฟ	แนวสายไฟฟ้าแรงสูง	น�้าเหนือเขื่อนที่ท่วม

เป็นแนวแบ่งพื้นที่ป่าออกจากกัน	 และแนวท่อก๊าซ		

เป็นต้น	 ในความหมายน้ีรวมถึงความพยายามเชื่อม

พื้นที่ป่าสองฝั่งถนนเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการ

แก้ปัญหาทางระบบนิเวศด้วย

	 แนวเชือ่มต่อระบบนเิวศในลกัษณะนี้มอียูท่ั่วไป

ทัว่โลก	ในประเทศไทยกม็กีรณศีกึษาทีน่่าสนใจหลาย

แห่ง	 ถนนหลายสายเกิดจากเส้นทางชักลากไม้	 บาง

เส้นทางเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์	 และบางเส้นทาง

เกิดจากการพัฒนาประเทศ	 เพื่อเช่ือมโยงโครงข่าย

สาธารณูปโภค	 เมื่อขาดการควบคุมและการจัดการ

ก็มักตามมาด้วยการเข้าไปตั้งรกรากถ่ินฐานตาม

แนวถนน	 เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจึงตามมาด้วยการ

ขยายเส้นทาง	 แต่หากพื้นที่ใดที่ได้รับการคุ้มครอง

เป็นอย่างด	ีการขยายถนนก็จะถกูพจิารณาด้วยข้อมลู

ทางวิชาการท่ีมากข้ึน	 แต่มักมีปัจจัยทางด้านความ

ต้องการของผู้สัญจรเป็นแรงกดดันส�าคัญด้วย

	 แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศในลักษณะนี้	 อาจแบ่ง

ย่อยออกเป็น	1)	แนวเชื่อมต่อที่มีปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างคนกับสัตว์ป่า	 และ	 2)	 แนวเชื่อมต่อท่ีไม่มี

ถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ	่ท�าให้สัตว์ที่หากินบนเรือนยอดไม้ไม่สามารถข้ามไปตามเรือน
ยอดตามธรรมชาตไิด้	จงึวิง่ข้ามไปตามถนน	เป็นการสญูเสยีความเป็นธรรมชาติและเสีย่งต่ออบุตัเิหตบุนท้องถนน
ด้วย	(ภาพโดย	อาจารย์จันทร์เพ็ญ	ศรลัมพ์)
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ปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่า

	 การจัดท�าแนวเชื่อมต่อที่มีปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างคนกับสัตว์ป่า	 เป็นงานที่ท�าความเข้าใจกับ

ชุมชนและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ไม่ยาก	 เพราะทุก

คนต้องการแก้ไขปัญหา	 แต่เป็นแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศที่ท�าได้ค่อนข้างยากและซับซ้อนหลายมิติ	 เช่น	

นิเวศวิทยา	 มิติทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 กฎหมาย	 อาจ

รวมถึงมิติทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทางอ้อม

ด้วยด้วย	 แม้แต่มิติความต้องการระหว่างหน่วยงาน

ของรฐัทีม่เีป้าหมายคนละทาง		ซึง่หมายความว่าคนใน

ชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบั

สัตว์ป่าแต่ไม่ต้องการสูญเสียสิ่งที่ตนเองมีในปัจจุบัน

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

	 ส่วนแนวเช่ือมต่อที่ไม่มีปัญหาระหว่างคนกับ

สตัว์ป่า	ความส�าคญัของการจัดท�าแนวเชือ่มต่อระบบ

นิเวศจึงมีเป้าหมายหลักมุ ่งไปท่ีการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 การให้เสรีภาพแก่สัตว์ป่า	

และการลดอุบัติภัยบนท้องถนนท่ีจะเกิดกับคนและ

สัตว์ป่า	(road	kill)	ในประเทศก�าลังพัฒนามักจะยัง

ไม่สนใจในประเด็นต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ี	 เนื่องจากต้องเร่ง

การพฒันาทางเศรษฐกจิเพือ่ประชากรเป็นหลกั	แต่ใน

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	กจิกรรมเหล่านีล้้วนได้รบัความ

สนใจและด�าเนนิการอย่างรอบคอบเป็นอย่างด	ีและมี

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงมาก

	 ตัวอย่างกรณีศึกษาในเรื่องนี้ท่ีน่าสนใจ	 เช่น	

โครงการทางเช่ือมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวง

หมายเลข	 304	 สาย	 อ�าเภอกบินทร์บุรี	 –	 ปักธงชัย	

ของกรมทางหลวง	 ซึ่งพยายามขยายถนนทางหลวง

หมายเลข	 304	 ซึ่งตัดผ่านพื้นที่รอยต่อระหว่าง 

ทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และ

ทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติทับลาน	 ซ่ึงเป็น

แหล่งมรดกทางธรรมชาติและจากการประชุม

คณะกรรมการมรดกโลก	 ครั้งท่ี	 29	 ท่ีสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้	 เม่ือวันที่	 14	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2548	 

ด้วยความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ข้อที่	 10	 อันเป็น

ถิ่นที่อยู ่อาศัยที่ส�าคัญ	 และมีความหมายต่อชนิด

พนัธุพ์ชื	และพนัธุส์ตัว์ทีห่ายากควรค่าแก่การอนรุกัษ์	

และความหลากหลายทางด้านชีวภาพ	 	 องค์การ

เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ	(UN	Educational,	Scientific	and	

Cultural	Organization	:	UNESCO)		ได้มีข้อเสนอ

แนะให้ประเทศไทยด�าเนนิการเกีย่วกบัการจัดท�าแนว

เชื่อมผืนป่าเขาใหญ	่ –	ทับลาน	 เป็นหนึ่งในข้อเสนอ
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ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ	 The	 International	

Union	 for	 Conversation	 of	 Nature	 (IUCN)	

เมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2547	 ได้ระบุถึงประเด็น

ส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาของทางหลวงหมายเลย	 304	 

ซึง่แบ่งแยกผนืป่าเขาใหญ่	–	ทบัลาน	โดยมคีวามจ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องจดัท�าแนวเชือ่มต่อ		(wildlife	corridor)	เพือ่

เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและป้องกันสัตว์ป่า 

ได้รับอันตรายจากการถูกรถชน

	 กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานหลักผู ้รับ

ผิดชอบโครงการศึกษาและส�ารวจออกแบบราย

ละเอียดทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก	 บนทางหลวง

หมายเลข	 304	 สาย	 อ.กบินทร์บุรี	 –	 อ.ปักธงชัย	

ตอน	กม.26	ถึง	กม.29	ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาต ิ

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และคณะ

กรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยอนุสญัญาคุ้มครองมรดกโลก 

ได้ร ่วมก�ากับการศึกษาและพิจารณาโครงการฯ	 

ดังกล่าว	 โดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท 

ที่ปรึกษาซ่ึงประกอบด้วย	 บริษัททีม	 คอนซัลติ้งเอน

จิเนียริ่ง	 แอนด์	 แมเนจเมนท์	 จ�ากัด	 บริษัทแอสดี

คอนคอร์ปอเรช่ัน	 จ�ากัด	 บริษัทวิศวกรรมธรณีและ

ฐานราก	 จ�ากัด	 และบริษัทดาวฤกษ์	 คอมมูนิเคชั่นส	์

จ�ากัด	 ให้ด�าเนินงานการศึกษาและส�ารวจออกแบบ

ทางเช่ือมผนืป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข	304	 

สาย	อ.	กบนิทร์บรุ	ี-	อ.	ปักธงชยั	และออกแบบขยาย

ทางหลวงเป็น	4	ช่องจราจร	หรือมากกว่าในช่วงบริเวณ	

กม.ท่ี	26	-	29	

	 ในการศกึษาได้มกีารส�ารวจทรพัยากรป่าไม้	สตัว์ป่า	

และข้อมลูด้านกายภาพอืน่	ๆ 	ในส่วนของด้านทรพัยากร

ป่าไม้	พบว่าทางฝ่ังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 ประกอบ

ด้วยป่าเบญจพรรณ	ป่าดิบแล้ง		ป่ารุน่สอง	ส่วนทางฝ่ัง

อทุยานแห่งชาติทบัลาน	ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ	

ป่าดบิแล้ง	ทุ่งหญ้า	ป่ารุน่สอง	และป่าปลูก	สถานภาพ

ของพรรณพชืไม่มชีนดิทีอ่ยูใ่นสถานภาพใกล้จะสญูพนัธุ	์	

(endangered	 species)	พบไม้หวงห้ามประเภท	ก. 

อย่างน้อย	34	ชนดิ	และไม้หวงห้ามประเภท	ข.	อย่าง

น้อย	2	ชนิด

	 ในส่วนของผลการส�ารวจด้านสัตว์ป่า	 พบว่าใน

บริเวณนี้มีสัตว์ป่าหากินอยู่หลายชนิด	 เช่น	 เลียงผา	

(Capricornis sumatraensis)	 	 แมวลายหินอ่อน	

(Pardofelis marmorata)	 เสือโคร่ง	 (Panthera 

tigris)	วัวแดง	(Bos javanicus)	ชะนีมงกุฎ	(Hylo-

bates pileatus)	และช้างป่า	(Elephas maximus)	

ในจ�านวนสัตว์ท่ีพบ	 มี	 2	 ชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน	 72	

ชนดิ	เป็นสตัว์ป่าคุม้ครอง	9	ชนดิอยูใ่นสถานภาพใกล้

สูญพันธุ์	(ภาพที่	42)

	 โครงการนีไ้ด้ด�าเนนิการส�ารวจและออกแบบรปู

แบบของทางเชื่อมผืนป่า	ไว	้2	ลักษณะ	คือ	สัตว์ป่า

ข้ามอยูบ่นทางหลวง	และรูปแบบทีใ่ห้สตัว์ป่าลอดอยู่

ด้านล่างของทางหลวง	และมีรูปแบบย่อยให้เลือกอีก	

4	รปูแบบ	คอื	รปูแบบทางยกระดบั	รปูแบบทางเลอืก

อุโมงค์ชนิดตัดดินแล้วถมกลับ	รูปแบบทางเลือกผสม

ผสาน	และรปูแบบทางสตัว์ข้ามเฉพาะจดุ	(ภาพท่ี	43)

	 จากผลการพจิารณาคดัเลอืกรปูแบบในเบ้ืองต้น

ก่อนท่ีสรุปผลการศึกษาของโครงการฯ	 และผ่าน

กระบวนการด้านการมีส ่วนร่วมของประชาชน	

อีกคร้ังในการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่	 3	 (เดือน

มีนาคม	 2553)	 ผลการพิจารณาเปรียบเทียบ 

รูปแบบพบว่ารูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะสม	 คือ	 

รูปแบบผสมผสาน	(ทางยกระดับร่วมกับทางสัตว์ป่า 

ข้ามทางหลวง)	 จากคะแนนรวมในแต่ละด้านมี

ค่าคะแนนรวมค่อนข้างสูง	 แม้ประสิทธิภาพของ

การเชื่อมต่อของผืนป่าจะด้อยกว่าทางเลือกที่	 2	 
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ตัวอย่างภาพสัตว์ป่าบางชนิดที่หากินบริเวณเส้นทางเชื่อมต่อที่ถ่ายได้ด้วยกล้องดักถ่ายภาพ

กรมทางหลวง	(2556)

ภาพที่ 42

ที่มา

ที่เป็นทางยกระดับแต่ผลคะแนนรวมที่ค่อนข้างด ี

ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 จึงเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม 

เพียงพอในการก ่อสร ้างทางเชื่อมผืนป ่า	 และ

ประชาชนผู ้ ใช ้ทางในพื้นท่ีค ่อนข้างยอมรับต่อ 

รูปแบบทางเลือกดังกล ่าวด ้วยมีผลกระทบต่อ

ชุมชนและวิถีชีวิตไม่มากนัก	

	 โครงการดังกล่าว	 ได้รับการผลักดันและอนุมัติ

เงินงบประมาณเพ่ิมเติมจากรัฐบาลเพื่อให้มีการ 

จัดท�าเป็นทางเชื่อมส�าหรับสัตว์ป่า	 โดยการก่อสร้าง

ทางเชื่อมต่อระบบนิเวศในลักษณะของอุโมงค  ์

ให้รถวิ่งโดยสัตว์ป่าข้ามทางหลวงทางด้านบนอุโมงค์	 

(wildlifes	overpass)	และการก่อสร้างทางยกระดับ

ให้สัตว์ป่าลอดใต้ทางหลวง	(wildlifes	underpass)	

ในบริเวณดังกล่าว	 อยู่ระหว่างการด�าเนินการโดย 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี	พ.ศ.	2561	(ภาพที่	43	

ถึงภาพที่	45)
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ตัวอย่างภาพจ�าลองทางเลือกแบบผสมผสานที่ออกแบบโดยโครงการ

กรมทางหลวง	(2556)

ภาพที่ 43

ที่มา

ความคืบหน้าของการก่อสร้างทางยกระดับให้สัตว์ป่าลอดใต้ทางหลวง	 (wildlifes	underpass)	 โครงการขยาย
ถนนทางหลวงหมายเลข	304	(พ.ศ.	2560)

ภาพโดย	ส�านักก่อสร้างสะพาน	กรมทางหลวง

ภาพที่ 44

ที่มา



59-       -
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ความคบืหน้าของการก่อสร้างอโุมงค์ให้สตัว์ป่าข้ามทางหลวง	(wildlifes	overpass)	โครงการขยายถนนทางหลวง
หมายเลข	304	(พ.ศ.	2560)

ภาพโดย	ส�านักก่อสร้างสะพาน	กรมทางหลวง

ภาพที่ 45

ที่มา
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 4) แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศทางทะเล  เป็น

เส้นทางเคลือ่นย้ายตามวงจรชวีติของสตัว์ทะเล	เช่น	

เต่าทะเล	พะยนู	เป็นต้น	แนวความคดิในการจัดการ

แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย	

ได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานการศึกษาวงจร

ชวีติและการเดนิทางย้ายถิน่ของเต่าทะเล	เช่น	งาน

วิจัยของ	สุพจน	์(2556)	ได้ท�าการศึกษาแหล่งที่อยู่

ระหว่างการวางไข่	 เส้นทางการอพยพย้ายถิ่นหลัง

การวางไข่และแหล่งหากินระหว่างการวางไข่ของ

เต่าตน	ุ (Chelonia mydas)	 โดยการติดตั้งเครื่อง

ส่งสัญญาณดาวเทียม	 (Platform	 Transmitter	

Terminals,	 PTTs)	 บนหลังแม่เต่าตนุที่ขึ้นวางไข่

บนเกาะคราม	ฝั่งอ่าวไทย	จ�านวน	8	ตัว	และเกาะ

หยูง	หมูเ่กาะสิมลินั	ฝ่ังทะเลอนัดามนั	จ�านวน	7	ตัว 

ผลการศึกษาพบว ่าในระหว ่างฤดูการวางไข	่ 

แม่เต่าจะวนเวียนอยู่ในบริเวณเกาะท่ีขึ้นวางไข่	 มี

รัศมีประมาณ	 30	 กิโลเมตร	 หลังจากการวางไข่

ครั้งสุดท้าย	แม่เต่าที่วางไข่บนเกาะครามจะอพยพ 

เดินทางไปตามแนวชายฝั ่งไปยังแหล่งหากินที่

ประเทศกัมพูชา	 เวียดนาม	 ทางใต้ของประเทศ

มาเลเซีย	 และทะเลซูลู	 โดยมีเส้นทางการเดินทาง	 

4	แนว	คอื	เส้นทางแรกจะเดินทางเรยีบชายฝ่ังทะเล

และหยุดหากินบริเวณทะเลเขตประเทศกัมพูชา	

ห่างจากแหล่งวางไข่ประมาณ	420	กิโลเมตร	เส้น

ทางที่	 2	 เดินทางแนวเดียวกับตัวแรกโดยเดินทาง

ไปตามชายฝั่งตะวันออก	และหยุดอาศัยอยู่บริเวณ

หน้าเขตประเทศเวียดนาม	เป็นระยะทางประมาณ	

1,200	 กิโลเมตร	 เส้นทางที่	 3	 เต่าตนุจะเดินทาง

ตัดออกจากอ่าวไทยข้ามทะเลจีนใต้	 ไปสู่บริเวณ

ทะเลซูลู	 ของเขตประเทศฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	

และมาเลเซีย	ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งวางไข่ถึง	2,500	

กิโลเมตร	เส้นทางที่	4	แม่เต่าตนุจะเดินทางลงทาง

ใต้โดยเดินทางมุ่งสู่ชายฝั่งประเทศมาเลเซีย	 และ

หยุดอาศัยอยู่บริเวณทะเลจาวา

เป็นเขตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์	 ระยะทาง

ห่างจากแหล่งวางไข่ถึง	 1,500	 กิโลเมตร	 ส่วนแม่

เต่าท่ีข้ึนวางไข่บนเกาะหูยง	 จังหวัดพังงา	 ฝั่งทะเล

อันดามัน	 จะอพยพข้ามทะเลอันดามันไปหากินยัง

หมู่เกาะอันดามัน	 (Andaman	 Island)	 ประเทศ

อินเดียเกือบทั้งหมด	 ซ่ึงระยะการเดินทางทั้งสิ้น	

650	 -	 850	 กิโลเมตร	 มีเพียงตัวเดียวท่ียังหากินอยู่

ในพื้นที่ประเทศไทย	โดยอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของ

จังหวัดพังงา

	 ศูนย ์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ี

คุ้มครอง	 จังหวัดภูเก็ต	 สังกัดส�านักอุทยานแห่งชาติ	

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช		ได้ท�าการ

ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัเส้นทางเดนิทางตามวงจรชวีติ

ของเต่ามะเฟือง	(Dermochelys coriacea)	เพื่อใช้

เป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับการปกป้องและคุ้มครองให้

เต่ามะเฟืองยงัคงอยูต่่อไปได้	ในขณะทีศ่นูย์นวตักรรม

อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	 จังหวัดตรัง	ภาย

ใต้สังกัดส�านักอุทยานแห่งชาติ	 กรมอุทยานแห่งชาต	ิ

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ได้ท�าการศึกษาเส้นทางการ

หากินของ	พะยูน	(Dugong dugon)	ในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาตหิาดเจ้าไหม	และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเกาะลบิง	

จังหวัดตรัง	ในท้องทะเลอันดามัน	เพื่อค้นหาเส้นทาง

เชือ่มต่อระบบนเิวศของสตัว์ทะเลดงักล่าวส�าหรบัการ

ก�าหนดมาตรการในการจัดการเพื่อคุ้มครอง

 5) แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศทางอากาศ 

(flyway ecological corridor) หมายถึง	 เส้น

ทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ที่เดินทางทางอากาศ	 หรือ

การบิน	เช่น	นก	ค้างคาว	หรือกลุ่มแมลงหลายชนิด	

โดยเฉพาะสตัว์จ�าพวกนกและค้างคาว	ได้มีการศกึษา

กันอย่างกว้างขวางในระดับสากล	 และมีการร่วม

มือกันในระดับนานาชาติ	 เช่น	 กลุ่ม	 EAST	 ASIAN- 

AUSTRALASIAN	 Flyway	 Partnership	 (EAAFP)	
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ที่ต้ังขึ้นมาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

จัดการพื้นท่ีในเส้นทางบินของนกอพยพตามเส้น

ทางเอเชียตะวันออกไปยังทวีปออสเตรเลีย	กิจกรรม

ของกลุ่มมีหลายประการ	 เช่น	 การติดตามชนิดและ

ประชากรของนกที่ใช้เส้นทางอพยพ	 รวมถึงความ

ร่วมมือในการจัดการพื้นที่ที่เป็นจุดแวะพักของนก

เหล่านี้	 ซึ่งในประเทศไทย	 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้า	

(wetland)	ทีต่ัง้อยู่ทางซกีตะวนัออกของประเทศ	เช่น	

แหลมผักเบี้ย	และทุ่งสามร้อยยอด	เป็นต้น	

	 นอกจากนี	้ยงัมเีส้นทางของนกอพยพทีเ่ป็น	กลุม่

ของนกที่หากินในพื้นท่ีภูเขาสูง	 ที่มีการเคลื่อนย้าย

อพยพในฤดูหนาวจากตอนเหนือลงมายังภาคกลาง

ตอนล่าง	ใช้จดุแวะพกัในพืน้ท่ีป่าธรรมชาตหิลายแห่ง	

โดยเฉพาะพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าต่าง	ๆ		

	 จุดแวะพักของนกดังที่กล่าวมาแล้ว	หากเปรียบ

กับการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าท่ีหากินบนบก	 ก็อาจ

เปรียบได้กับการเดินทางแบบหินก้าว	 (stepping	

stone)	

แหล่งวางไข่	การเดินทางย้ายถิ่น	และแหล่งอาศัยของเต่าทะเลไทย

สุพจน์	(2556)
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เส้นทางอพยพของนกจมูกหลอดสีเขม่า	 (sooty	 shearwater)	 ซ่ึงอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์	 ใช้เส้นทางบิน
ประมาณ	40,000	ไมล	์เพื่อการไปผสมพันธุ์ตามฤดูกาลที่พื้นที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย	อลาสกา	และญี่ปุ่น	(ภาพนี้
จัดท�าโดย	UC	Santa	Cruz	biologist	Scott	Shaffer	in	2005)

ปรับปรุงจาก		Kalmbach	Publishing	Co.	(2017).	Discover	magazine	(2017:	https://www.kalmbach.
com/)
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2.5   แนวทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพันธุพ์ชื	(2555)	

กล่าวว่า	 การวิจัยเกีย่วกบัการจดัท�าแนวเชือ่มต่อได้มี

การประยกุต์ใช้เครือ่งมอืหลายแบบในหลายประเทศ	

ตวัอย่าง	เช่น	งานวิจยัของ	Walker	and	Craighead	

(1997)	ได้เลือกชนดิพนัธุเ์ป้าหมายของการจัดท�าแนว

เชือ่มต่อระบบนเิวศ	 โดยเลอืกจากชนดิสตัว์ป่าทีเ่ป็น

ชนดิทีใ่ห้ร่มเงาแก่สตัว์ชนิดอืน่	 (umbrella	 species)	

โดยวิธกีารประยกุต์ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	 (GIS)	

สตัว์ป่าเป้าหมายทีถ่กูเลอืก	คอื	หมใีหญ่สนี�า้ตาล	(Griz-

zly	Bear),	กวางเอล์ค	(Elk),	และสิงโตภเูขา	(Mountain	

Lion)	 เพราะเป็นสัตว์ทีใ่ช้เป็นดชันสี�าหรบัการศกึษา

การเกดิหย่อมป่า	 และผลกระทบจากการพฒันาของ

มนุษย์	 ซ่ึงนักวิจัยเรื่องนี้ได้อธิบายถึงความส�าคัญ

ของสัตว์ซึ่งเป็นชนิดที่ให้ร่มเงาแก่สัตว์ชนิดอื่น	หรือ	 

umbrella	 species	 โดยเชือ่ว่าการคงอยูข่องสตัว์ใน

กลุม่นี	้จะเอ้ือให้เกิดความคงอยูข่องสตัว์ชนิดอืน่	ๆ	ใน

ระบบนเิวศได้ด้วย

	 ในประเทศไทย	สตัว์ป่าทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นชนิดทีใ่ห้ร่ม

เงาแก่สตัว์ป่าชนิดอืน่	 หรอืเป็น	 umbrella	 species	

ที่รู้จักกันดี	 คือ	 ช้างป่า	 (Elephas maximus)	 ซึ่ง

หมายความว่าถิ่นใดท่ีช้างป่าอาศัยหรือเดินทางไปได	้

สตัว์ป่าชนิดอืน่ก็สามารถอาศยัเส้นทางนัน้ร่วมด้วยได้

เช่นกัน	 ดังนั้น	 งานออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบ

นเิวศส�าหรบัสัตว์ป่าในประเทศไทย	จึงมกัใช้ช้างป่าเป็น

ชนดิเป้าหมายเป็นหลกั	แต่ในกรณพีืน้ทีป่่าทีไ่ม่มช้ีางป่า

อาศัยอยู	่กม็กีารก�าหนดชนดิอืน่	ๆ 	ตามความเหมาะสม

ของแต่ละพืน้ที่

	 จากการศกึษาของ	Wieren	and	Worm	(2001)	

ใช้เวลาศกึษา	6	ปี	ในประเทศเนเธอร์แลนด์	จนพบว่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่	 เช่น	กวางป่า	หมูป่า	

หมาป่าสแีดง	และสตัว์เลีย้งบนทีส่งู	จะใช้ทางเดนิด้าน

บน	และใช้ทางเดนิดงักล่าวบ่อยข้ึนในช่วงฤดผูสมพนัธ์ุ 

ซ่ึงปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับการสร้างแนวเช่ือมต่อ

ของสัตว์ป่าที่อยู่ด้านบน	ต้องมีความยาวของเส้นทาง

ไม่ควรเกินระยะ	40	-	50	เมตร

 

	 Harris	and	Scheck	(1991)	เสนอว่า	หากต้องการ 

ให้แนวเชือ่มต่อยงัรกัษากระบวนการขององค์ประกอบ

สายพนัธุป์ระชากร	หรอื	metapopulation	ให้คงอยู่

ได้เป็นร้อยปีแล้ว	 ความกว้างของแนวเชื่อมต่ออย่าง

น้อยทีส่ดุควรอยูใ่นช่วง	100	ถึง	1,000	เมตร	แต่หาก

ต้องการให้แนวเชื่อมต่อสามารถช่วยให้กระบวนการ

ทางระบบนเิวศด�าเนนิต่อไปได้ยาวนานกว่านัน้	ความ

กว้างของแนวเชือ่มต่อกไ็ม่ควรน้อยกว่า	1	กิโลเมตร

	 ความกว้างทีเ่หมาะสมของแนวเช่ือมต่อบางครัง้

ขึ้นอยู่กับระยะทาง	เช่น	จากการศึกษาประสิทธิภาพ

การกระจายของสงิโตภเูขา	(Felis concolor)	โดยใช้

แนวเชือ่มต่อ	พบว่าขนาดความกว้างของแนวเช่ือมต่อ

ท่ีเหมาะสมคอืเพียง	0.5	ถงึ	1	กโิลเมตร	(Beier,	1993)	

ซึง่สัน้กว่าทีป่ระมาณจากขนาดถ่ินท่ีอยูอ่าศยั	อย่างไร

ก็ตามแนวเชื่อมต่อนี้มีความยาวเพียง	6	กิโลเมตร	ซึ่ง

แคบกว่าความกว้างเฉลี่ยของพื้นที่อาศัยของสิงโต

ภูเขา	 ที่มีขนาดกว้างประมาณ	 12	 กิโลเมตร	 ดังนั้น

แนวเช่ือมต่อท่ีมีประสทิธิภาพอาจแคบได้ถ้าระยะทาง

ไม่ไกลมาก	และเป็นระยะทีส่ตัว์ไม่จ�าเป็นต้องหยดุพกั

กินอาหารระหว่างการเคลื่อนที่บริเวณแนวเชื่อมต่อ

	 Harrison	(1992)	ได้ก�าหนดความกว้างน้อยท่ีสดุ

ของแนวเชือ่มต่อจากข้อมลูขนาดพืน้ทีห่ากนิของชนดิ
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สัตว์ที่เป็นชนิดเป้าหมาย	 ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษา

ของ	Lindenmayer	and	Nix	(1993)	ทีไ่ด้ศึกษาแนว

เชื่อมต่อส�าหรับสัตว์ที่มีถุงหน้าท้องที่อาศัยบนต้นไม้	

(Arboreal	 Marsupials)	 โดยเสนอว่าควรให้ความ

สนใจในการพฒันาทฤษฎต่ีาง	ๆ	ในการประเมนิ	และ

ออกแบบแนวเชือ่มต่อทีเ่หมาะสมเพือ่การเคลือ่นทีข่อง

สตัว์ทีเ่ป็นเป้าหมายแต่ละชนดิ	 และจากผลการศึกษา

ของ	Lindenmayer	and	Nix	(1993)	พบประเด็นที่

น่าสนใจ	คอื

	 1.	สัตว์ที่เป็นเป้าหมายบางชนิดสามารถอยู่รอด

ได้เป็นอย่างดีในถิ่นที่อยู่ที่เป็นแนวเชื่อมต่อ	 ในขณะ

เดียวกันก็มีสัตว์ป่าหลายชนิดที่ไม่ปรากฏในแนว

เชื่อมต่อ	สัตว์ที่พบในแนวเชื่อมต่อส่วนใหญ่เป็นสัตว์

ที่หากินตามล�าพัง	 ซึ่งสามารถกินอาหารที่มีในพื้นที่

ได	้เช่น	ใบไม้	ตรงกันข้ามกับสัตว์ที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม

หรือฝูง	และมีความต้องการอาหารที่หลากหลาย	

	 2.	 การวิเคราะห์ถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมเพียงอย่าง

เดยีว	ไม่เพียงพอทีจ่ะใช้อธบิายการปรากฏ	หรอืความ

ชุกชุมของสัตว์มีถุงหน้าท้องที่อาศัยบนต้นไม้ในแนว

เชื่อมต่อได้

	 3.	สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบภูมปิระเทศ

ของแนวเช่ือมต่อมีความส�าคัญ	 เช่น	 แนวเช่ือมต่อท่ี

ต่อเนือ่งตัง้แต่ร่องห้วยไปจนถงึสนัเขาสามารถรองรบั

จ�านวนชนิด	 ได้มากกว่าแนวเชื่อมต่อที่จ�ากัดอยู่ใน

ลักษณะภูมิประเทศเดียว	 และความกว้างของแนว

เช่ือมต่อไม่ได้มีผลต่อการอาศัยอยู่และเคล่ือนท่ีผ่าน

ของสตัว์	

	 ส�าหรับในประเทศไทย	 ขนาดความกว้างของ

แนวเช่ือมต่อหรือเส้นทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

แต่ละชนิด	 มักถูกจ�ากัดด้วยสภาพภูมิประเทศและ

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส�าหรับการเดินทางหรือ

การเคลื่อนย้ายหากินของสัตว์ชนิดนั้น	ๆ	รวมทั้งการ

จ�ากดัด้วยทีต่ัง้ของชมุชนทีร่ายรอบ	ยกเว้นบางบรเิวณ

ที่มีสภาพป่าเชื่อมต่อเนื่องกันเป็นผืนใหญ่อยู่แล้ว

ความสมัพนัธ์ระหว่างความยาวของแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศกบัความสามารถในการให้สตัว์ป่าใช้เป็นเส้นทางผ่าน

ปรับปรุงจาก	Hilty	et al.	(2006)

ภาพที่ 48

ที่มา



65-       -
แนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 ปัจจุบันมีกรณีศึกษาและการจัดการแนวเชื่อม

ต่อระบบนิเวศท่ีได้ด�าเนินการไปแล้วและมีการ

สร้างเครือข่ายการท�างานที่ก�าหนดให้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์เชิงบูรณาการ	 มีตัวอย่าง

หลายแห่งที่ประสบความส�าเร็จและใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงานทางด้านนี้	

	 ส�าหรับประเทศไทยได้มีการศกึษาเพือ่ออกแบบ

แนวเชื่อมต ่อระบบนิเวศในหลายพื้นที่ 	 โดยม ี

เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเพ่ือความยั่งยืน

ของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า	 นอกจากน้ีการ

ใช้แนวทางการจัดการด้วยการสร้างแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศยังเป็นวิธีหนึ่งส�าหรับการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าท่ีเคล่ือนย้ายไป

มาระหว่างพื้นท่ีอนุรักษ์ที่มีชุมชนเป็นแนวขวางกั้น

เส้นทางหากินของสัตว์ป่า

	 ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พันธุ์พืช	 ภายหลังจากการสนบัสนนุจากธนาคารเพือ่

การพัฒนาแห่งเอเชีย	 (The	Asian	 Development	

Bank	 :	 ADB)	 และกลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนา	 

(Development	Partnership)		ได้ท�าการจ�าแนกพืน้ที่

ที่มีความส�าคัญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

และเห็นควรให้มีการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	

โดยมพ้ืีนทีน่�าร่อง	6	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	เมยีนมา	ลาว	

กมัพชูา	 เวยีดนาม	และจนีตอนใต้	 (ยนูนาน)	ซึง่พ้ืนที่

น�าร่องในประเทศไทย	 ในระยะที่	 1	 (พ.ศ.	 2549	 -	

2552)	 คือ	 พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อผืนป่าตามแนวเทือก

เขาตะนาวศรี	 ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย	

เป็นแนวเชื่อมต่อผืนป่าตะวันตก	 (WEFCOM)	 กับ

ผืนป่าแก่งกระจาน	 (KKFC)	 มีการศึกษาแนวทางใน

การสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง	2	กลุ่มป่า 

ดังกล่าว	ด้วยการรวมพื้นที่อนุรักษ์	20	แห่ง	ให้เชื่อม

เป็นเส้นทางที่ต่อเน่ืองกันและมีการด�าเนินการไป

หลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการส่งเสริม

ให้ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

	 ต่อมาใน	ปี	พ.ศ.	2552		ได้มกีารด�าเนนิการศกึษา 

เรื่องนี้อย่างจริงจังโดยได้ด�าเนินการศึกษาพื้นท่ีท่ีมี

ศักยภาพในการจัดท�าแนวเช่ือมต่อทางระบบนิเวศ

ของประเทศไทย	 ในพื้นท่ีทางบก	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

ได้ใช้เป็นกรอบกว้าง	 ๆ	 ส�าหรับเป็นทิศทางในการ

ด�าเนนิการ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยาน

แห่งชาติ	 ส�านักอุทยานแห่งชาติ	 ด�าเนินการศึกษา

ในรายละเอียดถึงระบบนิเวศของป่าไม้และสัตว์ป่า

ในพื้นท่ีแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์	 โดยด�าเนินการศึกษา

ครอบคลุมด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การใช้ประโยชน์ของ 

สัตว์ป่า	 ระบบนิเวศถ่ินท่ีอยู่อาศัย	 รวมถึงปัจจัยทาง

ด้านเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ทีโ่ดยรอบ	ซ่ึงผลจาก

การศกึษาในคร้ังนีไ้ด้น�าไปใช้ในการจัดการพืน้ทีอ่ย่าง

เป็นรูปธรรม	 มีการขยายการศึกษาไปยังพื้นที่อื่น	 ๆ	

อย่างต่อเนื่อง	จนถึงปัจจุบัน	

	 นอกจากนี้	 ส�านักอุทยานแห่งชาติ	 กรมอุทยาน

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	 ได้มอบหมายให้

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ ้มครอง	 

ทีต่ัง้อยูใ่นส่วนภมูภิาคด�าเนนิการศกึษา	 เพือ่หาแนวทาง

ในการจัดท�าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศตามล�าดับ 

ความส�าคัญอย่างต่อเนือ่ง	 รวมทัง้มกีารศึกษาเกีย่วกบั

ความเป็นไปได้ของการจดัท�าแนวเช่ือมต่อระบบนเิวศ

ทางทะเลอกีด้วย

	 บทเรียนในการศึกษาเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อทาง

ระบบนิเวศในประเทศไทย	 สามารถจัดแบ่งรูปแบบ
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วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการแนวเชื่อม

ต่อระบบนิเวศ	ได้	ดังนี้

 2.5.1 แนวเช่ือมต่อระบบนเิวศทีม่อียูแ่ล้วตาม

ธรรมชาตใินพืน้ทีคุ้่มครอง  ได้แก่	เส้นทางเคลือ่นย้าย 

หรือทางเดินตามธรรมชาติโดยเฉพาะของสัตว์ป่า	 ที่

เดินหากินภายในพื้นที่อนุรักษ์แห่งน้ัน	 ๆ	 หรือเดิน

ข้ามไปยงัพ้ืนทีอ่นุรักษ์ทีอ่ยูติ่ดกนั	เส้นทางเหล่าน้ีอาจ

เป็นเส้นทางทีส่ตัว์ป่าใช้เดินเป็นประจ�า	หรือทีเ่รยีกว่า	

“ด่านสัตว์”	ตามธรรมชาติ	หรือเป็นเส้นทางหากินที่

เกิดจากการจัดการของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทาง

ด้านการจัดการสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง

	 ข้อมูลที่จะต้องท�าการศึกษา	 ค่อนข้างเป็นเรื่อง

ยากล�าบากและต้องใช้เวลา	 โดยเฉพาะพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ที่เหลืออยู่ในประเทศไทยคือพื้นที่ภูเขาสลับ

ซับซ้อน	 (slope	 complex)	 การส�ารวจต้องด�าเนิน

การอย่างเป็นระบบ	 (systematic	 sampling)	 โดย

สามารถประยุกต์วิธีการส�ารวจได้หลากหลายวิธี	 ขึ้น

อยู่กับงบประมาณ	 อัตราก�าลัง	 และระยะเวลาที่เอื้อ

อ�านวย	หากเป็นพ้ืนทีไ่ม่กว้างขวางมาก	อาจใช้วิธกีาร

เดินส�ารวจด้วยแนวเส้นส�ารวจที่เป็นเส้นตรง	 (line	

transect)	 แต่หากเป็นพื้นที่กว้างขวางอาจประยุกต์

ใช้การส�ารวจด้วยวิธีสร้างกริดส�ารวจ	 โดยให้มีเส้น

ส�ารวจตั้งอยู่ในแต่ละกริดดังกล่าว	เป็นต้น

	 ตัวอย่างการส�ารวจเพื่อศึกษาเส้นทางเชื่อม

ต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	

ของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ	

จังหวัดเพชรบุรี	 สังกัดส�านักอุทยานแห่งชาติ	 ได้ใช้

วิธีการส�ารวจโดยการเดินเท้าและเทคนิคการส�ารวจ

แบบแจงนับทรัพยากรป่าไม้	 (forest	 resources	

inventory)	 	 โดยวางแปลงตัวอย่างในลักษณะกลุ่ม	

(cluster)	 ที่วางอย่างเป็นระบบครอบคลุมพ้ืนที่	 มี

ระยะห่างระหว่างกลุ่มแปลง	 2.5	 x	 2.5	 กิโลเมตร	 

ท่ัวพืน้ท่ีท�าการศึกษา		ในแต่ละกลุ่มแปลงก�าหนดให้มี

จุดสุ่มตัวอย่างจ�านวน	5	จุด	โดย	1	จุดอยู่กลาง	และ

อกี	4	จดุอยูห่่างจากจดุกลางออกไปทางทศิหลกัทัง้	4	 

ทิศละ	 50	 เมตร	 ในแต่ละกลุ่มส�ารวจ	 (cluster)		 

(ภาพที่		49)

	 ท�าการส�ารวจร่องรอยของสัตว์ป่าตามแนวเส้น

ส�ารวจ	 ซึ่งใช้เส้นแนวระหว่างจุดก่ึงกลาง	 ไปยังจุด

ส�ารวจท่ีอยู่ในทิศท้ัง	 4	 ซ่ึงรวมระยะส�ารวจต่อกลุ่ม 

ซึง่รวมระยะทางเป็น	200	เมตรต่อเส้นส�ารวจ	ท�าการ

ค�านวณระดับความชุกชุมของสัตว์ป่า	 โดยใช้ข้อมูล

ท่ีได้จากเส้นส�ารวจท้ังหมด	 และในระหว่างการเดิน

ทางเข้าหาจุดส�ารวจ	 ท�าการบันทึกร่องรอยของ 

สัตว์ป่าที่พบ	 จากนั้นท�าการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ

สัตว์ป่าอัตโนมัติ	(camera	trap)	ในบริเวณที่ส�ารวจ

พบร่องรอยสัตว์ป่าหายาก	 เพื่อใช้ภาพถ่ายในการ

ยืนยันสถานภาพ

	 ข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจภาคสนามท้ังหมด

น�ามาวิเคราะห์การกระจายและถ่ินท่ีอยู่อาศัยของ 

สัตว์ป่า	โดยใช้ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ด้วยใช้แบบ

จ�าลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(ภาพที่	50)

	 นอกจากการส�ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า	 ดังกล่าว

แล้ว	 ยังท�าการวางแปลงตัวอย่างเพื่อส�ารวจปริมาณ

การกักเกบ็คาร์บอน	และประเมนิเส้นทางการเช่ือมต่อ 

ของความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช 

ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย	(ภาพที่	51)
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รูปแบบและที่ตั้งของแปลงตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาเส้นทางเชื่อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	
ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต	ิจังหวัดเพชรบุร	ี(2561)

ภาพที่ 49

ที่มา
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ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศของช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต	ิจังหวัดเพชรบุร	ี(2561)

ภาพที่ 50

ที่มา
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ผลการวิเคราะห์เส้นทางเชื่อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ธรรมนูญ	และคณะ	(2560)

ภาพที่ 51

ที่มา
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 2.5.2  แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศท่ีมีอยู่แล้ว

ตามธรรมชาติ ได้แก่	 พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้ว

ตามธรรมชาติและสัตว์ป่าได้ใช้เป็นเส้นทางเคลื่อน

ย้ายหากินเป็นปกติหรือมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นเส้น

ทางอพยพผ่าน	 แต่ยังขาดการจัดการโดยกฎหมาย

ด้านการอนุรกัษ์	จงึส่งผลให้เกดิภยัคกุคาม	(threats)	

และมีแนวโน้มสูงต่อการถูกท�าลายสภาพถิ่นที่อยู ่

อาศัย	การจัดการพื้นที่ในลักษณะนี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องผนวกรวมเข้ากับพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง	 หรือ

การประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามกฎหมาย	

แต่ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลได	้จ�าเป็น

ต้องมีการศึกษาทางวิชาการถึงสถานภาพสัตว์ป่าใน

พื้นที่เหล่าน้ีและพ้ืนที่ข้างเคียง	 การศึกษาจึงต้องมุ่ง

เน้นไปท่ีการให้ค�าตอบทางวิชาการในการยืนยันถึง

ความจ�าเป็นที่จะต้องคุ้มครองพื้นที่ลักษณะนี้เอาไว้

ให้ได้	

	 ตั วอย ่ า ง ง านศึ กษา เพื่ อน� า ข ้ อมู ลมา ใช ้

สนั บ สนุ นก า ร จั ดก า รพื้ น ท่ี ลั กษณะนี้ 	 เ ช ่ น	

ทรงธรรม	 และคณะ	 (2554)	 ได้ท�าการส�ารวจพื้นที่

ป ่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของกลุ ่มป่า 

แก่งกระจาน	 ท่ียังไม่ได้รับการจัดการในลักษณะ

ป่าอนุรักษ์	 ตั้งอยู ่ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน	 และอุทยานแห ่งชาติกุยบุรี 	 ท ้อง ท่ี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า 

บริ เวณแนวเ ช่ือมต ่อระบบนิ เวศของกลุ ่มป ่า 

แก่งกระจาน	 รวมทั้งประเมินความจ�าเป็นในการ

สภาพป่าบรเิวณพืน้ทีแ่นวเชือ่มต่อทางระบบนเิวศระหว่างอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานและอทุยานแห่งชาตกิยุบรุีภาพที่ 52
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จัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	 โดยการ

วางเส้นส�ารวจให้คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ที่มีกฎหมาย

อนุรักษ์คุ้มครองอยู่แล้วและพื้นที่ที่ยังไม่มีกฎหมาย

คุม้ครองดงักล่าวแล้ว	การวเิคราะห์ต้องท�าการเปรยีบ

เทียบความแตกต่างของความหลากหลายทางชีวภาพ	

และความคล้ายคลึงของชนิดสัตว์ป่า	 ว่าหากเช่ือม

ต่อผืนป่าเข้าด้วยกันแล้วจะมีประโยชน์ต่อการแลก

เปลี่ยนพันธุกรรมของสัตว์ป่าหรือไม่

	 การศึกษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่าได้ท�าการวาง

เส้นส�ารวจโดยก�าหนดความยาวของเส้นส�ารวจไว้

เส้นละ	 4	 กิโลเมตรตามแนวทิศเหนือ	 -	 ใต้จ�านวน	

10	 เส้น	 ระยะห่างระหว่างเส้นส�ารวจแต่ละแนว	 2	

กิโลเมตร	แบ่งเป็น	2	บริเวณ	คือ	บริเวณที่เชื่อมต่อ

กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 และบริเวณที่เชื่อม

ต่อกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	บริเวณละ	5	เส้น	โดย

กึง่กลางของแต่ละเส้นอยูบ่รเิวณแนวแบ่งเขตระหว่าง

อุทยานแห่งชาติและพื้นที่แนวเชื่อมต่อ

	 ผลการศึกษา	 ส�ารวจพบสัตว์ป่า	 61	 วงศ์	 177	

ชนิดจ�าแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 8	 อันดับ	 18	

วงศ์	 35	 ชนิด	 นก	 32	 วงศ์	 107	 ชนิด	 สัตว์เลื้อย

คลาน	10	วงศ์	22	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	3	

วงศ	์13	ชนิด	ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่

ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศ	10	ชนิด	 ได้แก่	 เสือโคร่ง	

(Panthera tigris)	 เสือดาว	 (Panthera pardus)	

สมเสร็จ	(Tapirus indicus)	กระทิง	(Bos gaurus)	

เลียงผา	 (Capricornis sumatraensis)	 หมีควาย	

(Ursus thibetanus)	หมีหมา	(Ursus malayanus)	

หมปู่า	(Sus scrofa)	เก้ง	(Muntiacus muntjak)	และ 

กวางป่า	(Rusa unicolor)	สตัว์ป่าสงวน	3	ชนิด	ได้แก่	

สมเสร็จ	(Tapirus indicus)	เลียงผา	(Capricornis 

sumatraensis)	และเก้งหม้อ	(Muntiacus feae)		

	 สถานภาพทางกฎหมายของสัตว์ป่าที่ส�ารวจ

พบในพื้นท่ีแนวเช่ือมต่อทางระบบนิเวศของกลุ่มป่า 

แก่งกระจานโดยจ�าแนกสถานภาพตามพระราช 

บัญญั ติ ส ง ว นและคุ ้ ม ค ร อ ง สั ต ว ์ ป ่ า 	 บั ญ ชี 

ไซเตส	 (CITES)	 และบัญชี	 IUCN	ปรากฏว่าสัตว์ป่า

ที่มีรายชื่อตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า	 138	 ชนิด	 แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

22	ชนิด	นก	106	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	4	

ชนิด	และสัตว์เลื้อยคลาน	6	ชนิด	โดยมีสัตว์ป่าสงวน	

3	ชนิดคือ	เลียงผา	(C. sumatraensis)	เก้งหม้อ	(M.  

feae)	และสมเสร็จ	(T. indicus)	สัตว์ป่าที่มีรายชื่อ

ตามบัญชีไซเตส	(CITES)	ม	ี21	ชนดิ	แบ่งเป็นสตัว์เลีย้ง

ลกูด้วยนม	15	ชนดิ	นก	6	ชนดิและสตัว์ป่าทีม่รีายชือ่

ในการก�าหนดสถานภาพของ	IUCN	มี	44	ชนิด	เป็น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	15	ชนิด	นก	5	ชนิด	สัตว์สะเทิน

น�้าสะเทินบก	6	ชนิด	และสัตว์เลื้อยคลาน	18	ชนิด

	 ผลการส�ารวจการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม	 แสดงให้เห็นว ่า	 ในพื้นที่แนวเชื่อมต่อ 

ระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 มีสัตว์ป่าที่หากินในช่วง

คาบเก่ียวและมีอาณาเขตท่ีต่อเนื่องกันจากอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี	 จนถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

และเมื่อแสดงผลการกระจายของจุดพิกัดที่ส�ารวจ

พบสัตว์ป่าท่ีมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศบางชนิด	

พบว่าในพื้นท่ีแห่งนี้ยังมีการปรากฏของสัตว์ป่า 

หายาก	 หลายชนิดเช่น	 เสือโคร่ง	 (P. tigris)	 มี

การพบเห็นร ่องรอยและกองมูลใน	 2	 บริเวณ

ใกล้เคียงกันซึ่งมีความเป็นไปได้ว ่าอาจจะเป็น 

ตัวเดียวกัน	 กระทิง	 (B. gaurus)	 และสมเสร็จ	 (T. 

indicus)	 พบร่องรอยบริเวณป่าดงดิบชื้นใกล้เคียง

กับบ้านสวนทุเรียนซึ่งเป็นหมู่บ้านร้างไปจนถึงใน

ป่าดงดิบเขาบนสันแดนระหว่างประเทศไทยและ

เมียนมา	 ซึ่งในการส�ารวจครั้งนี้ได้ติดตามร่องรอย 
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และได้ยินเสียงร้องและปรากฏว่ากระทงิ	(ฺB. gaurus)	

มีการข้ามไปมาระหว่างพรมแดนประเทศด้วย

	 การวิเคราะห์ค่าความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมเปรียบเทียบระหว่างบริเวณต่าง	ๆ	พบว่า

ยงัมค่ีาในระดบัสงู	แต่ความแตกต่างของค่าดัชนีต่าง	ๆ 	

ชี้ให้เห็นว่าสถานภาพการจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่แนว

เชือ่มต่อยงัด้อยกว่าการจัดการสตัว์ป่าในพืน้ทีอ่ทุยาน

แห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

	 ผลการศึกษาด้านความหลากชนิดดังกล่าว	 ถึง

แม้ค่าความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน

บริเวณต่าง	 ๆ	 จะยังมีค่าในระดับสูง	 แต่ความแตก

ต่างของตัวเลขกลับชี้ให้เห็นว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่

อนุรักษ์	 (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี)	มีค่าความหลากหลายสูงกว่าบริเวณ

ท่ีเป็นพื้นที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ	 ซึ่งบ่งบอก

สถานภาพการจัดการสัตว์ป่า	 เช่น	 การป้องกันการ

ล่าสัตว์ป่า	และการท�าลายและรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัย

สัตว์ป่า	ในบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศซึ่งอยู่นอก

พื้นที่อนุรักษ์	 ยังด้อยกว่าการจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งดังกล่าว	ด้วยอาจจะเป็น

เพราะข้อจ�ากัดของกฎหมายด้านการอนุรักษ์ที่ไม่

ครอบคลุมหรือเข้มงวด	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ด�าเนินการประกาศให้แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีเป็นพ้ืนที่

อนุรักษ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเร่งด่วนต่อไป

 

	 เมื่อพิจารณาค่าความชุกชุมของสัตว ์เลี้ยง

ลูกด ้วยนมขนาดใหญ่ที่มีความส�าคัญต่อระบบ

นิเวศจะเห็นได้ว่าหมูป่า	 (S. scrofa)	 และ	 เก้ง	

(M. muntjak)	 มีความชุกชุมมาก	 เลียงผา	 (C. 

sumatraensis)	 และกวางป่า	 (R. unicolor)	 มี

ความชุกชุมปานกลาง	 ซึ่งสัตว์จ�าพวกนี้เป็นสัตว์

กินพืชและเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่า	 เช่น	 เสือโคร่ง	 

(P. tigris)	 และ	 เสือดาว	 (P. pardus)	 ซ่ึงมีความ

ชุกชุมน้อย	 นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าท่ีหายากท่ีมีความ

ชุกชุมน้อย	 เช่น	 กระทิง	 (B. gaurus)	 สมเสร็จ	 (T. 

indicus)	 หมีควาย	 (U. thibetanus)	 และหมีหมา	

(U. malayanus)	 เป็นต้น	 ซ่ึงแต่ละชนดิมค่ีาความ

ชุกชุมท่ีแตกต่างกันไป

	 ค่าความคล้ายคลึงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เปรียบเทียบกันระหว่างบริเวณต่าง	ๆ	ดังกล่าว	จะมี

ค่าความคล้ายคลงึทีม่ากกว่าร้อยละ	50	ท้ัง	3	บรเิวณ	

ซึง่ในพืน้ท่ีท่ีมค่ีาความคล้ายคลงึมากจะบ่งบอกถึงการ

ท่ีมีสัตว์ป่าชนิดท่ีคล้ายกันและมีโอกาสในการหากิน	

และการผสมพันธุ์กันกับกลุ่มอื่น	 ๆ	 หรืออาจอธิบาย

ถงึความส�าคญัของพืน้ทีใ่นบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบ

นิเวศว่ามีความจ�าเป็นส�าหรับการเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัย

ของสัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

	 ผลการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนม	 ระหว่างบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	และแนวเชื่อม

ต่อระบบนิเวศกบัอทุยานแห่งชาตกิยุบุร	ีพบว่าบรเิวณ

แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศท่ีเช่ือมกับอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี	 มีดัชนีความคล้ายคลึงน้อยกว่าบริเวณท่ีเช่ือม

ต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 ซึ่งนัยนี้อาจเป็น

ผลกระทบจากถนนเส้นทางเข้าสู่น�้าตกแพรกตะคร้อ	

ซึง่เกอืบเป็นเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างอทุยานแห่งชาติ

กุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 ผลการส�ารวจได้น�ามาวิเคราะห์สถานภาพการ	

กระจายของสัตว์ป่าในปัจจุบันในพื้นท่ีแนวเช่ือมต่อ

ระบบนเิวศด้วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	 แสดงใน

รปูของแผนท่ีซ่ึงมข้ีอสงัเกตประการหนึง่คือ	การพบเหน็

สัตว์ป่าจะน้อยลงเมื่ออยู่ใกล้พื้นท่ีแหล่งน�้าบ่งบอกให้

ทราบว่าบรเิวณใกล้แหล่งน�า้	 เช่น	ล�าห้วย	จะเป็นพ้ืนที่
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อันตรายของสัตว์ป่าซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจ

ในภาคสนามที่พบแคมป์ล่าสัตว์จ�านวนมากอยู่ใกล ้

แหล่งน�า้	ซึง่หากพ้ืนทีแ่ห่งนีไ้ด้รับการจดัการในรปูแบบ

พื้นท่ีอนุรักษ์จะช่วยแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 และ

ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มป่า 

แก่งกระจานไว้ได้เป็นอย่างดี	

ตวัอย่างการแสดงให้เหน็ว่าสตัว์ป่าทีอ่าศัยในพืน้ทีท่ัง้สองฝ่ังสามารถเชือ่มต่อเพือ่แลกเปลีย่นพนัธกุรรมกนัได้	แสดง
ด้วยค่าดัชนีความคล้ายคลึงในบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง

ทรงธรรม	และคณะ	(2554)

ภาพที่ 53

ที่มา

	 รายงานผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่าง

มาก	ส�าหรบัการจดัการพืน้ทีใ่นรปูแบบของป่าอนรุกัษ์	

โดยน�าเสนอเพื่อผนวกพื้นท่ีแห่งนี้	 รวมกับอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี	 และเกี่ยวข้องกับข้อมูลส�าหรับการ 

น�าเสนอกลุ ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ
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บริเวณที่ส�ารวจ Sorensen Coeffcients of Similarity

ป่าแก่งกระจานตอนล่างกับแนวเชื่อมต่อตอนบน 0.710

0.690

0.680

ป่ากุยบุรีตอนบนกับแนวเชื่อมต่อตอนล่าง

 บริเวณแนวเชื่อมต่อตอนบนกับแนวเชื่อมต่อตอนล่าง

ดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์ป่าระหว่างพื้นที่ศึกษา	ค�านวณโดยใช้	Sorensen	Coefficients	
of	Similarity

ตารางที่ 1

ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในบริเวณต่าง	 ๆ	 แสดงโดยค่า	 Shannon	Weiner	 Index	 
(ตัวตรง)	 และ	 Simpson’s	 Index	 (ตัวเอน)	 เพื่อใช้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่จัดการด้วยกฎหมายอนุรักษ์มีความ
หลากหลายที่สูงกว่า

ภาพที่ 54
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การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดในพื้นที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศของกลุ่มป่าแก่งกระจาน

ทรงธรรม	และคณะ	(2554)

ภาพที่ 55

ที่มา

เสือดาว (Panthera pardus)

กระทิง (Bos gaurus)

เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 

เสือโคร่ง (Panthera tigris)

สมเสร็จ (Tapirus indicus)

ชะนีธรรมดา (Hylobates lar)

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ประเทศเมียนมา
ประเทศเมียนมา

ประเทศเมียนมา ประเทศเมียนมา

ประเทศเมียนมา ประเทศเมียนมา

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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เสือดาว (Panthera pardus)

กระทิง (Bos gaurus)

กวางป่า (Rusa unicolor) 

เสือโคร่ง (Panthera tigris)

สมเสร็จ (Tapirus indicus)

เก้ง (Muntiacus muntjak)

สถานภาพการกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดในพื้นที่แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศ	 วิเคราะห์จากข้อมูลที่ส�ารวจได้ใน
ภาคสนามด้วยวิธีการสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรงธรรม	และคณะ	(2554)

ภาพที่ 56

ที่มา
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สถานภาพการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ทรงธรรม	และคณะ	(2554)

ภาพที่ 57

ที่มา
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 2.5.3  แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่เส้นทาง

คมนาคมหรอืชมุชนเป็นแนวก้ัน  ได้แก่	เส้นทางเช่ือม

ต่อระบบนิเวศทีเ่คยเช่ือมต่อกนัอยูเ่ดมิตามธรรมชาติ

แต่ถูกตัดแบ่งแยกออกจากกันโดยเส้นทางคมนาคม	

เช่น	ถนน	ทางรถไฟ	แนวสายไฟฟ้าแรงสูง	น�า้เหนือ

เขื่อนท่ีท่วมเป็นแนวแบ่งพ้ืนที่ป่าออกจากกัน	 และ

แนวท่อก๊าซ	 	 เป็นต้น	 ในความหมายน้ีรวมถึงความ

พยายามเชื่อมพ้ืนที่ป่าสองฝั่งถนนเข้าด้วยกันเพื่อ

ประโยชน์ในการแก้ปัญหาทางระบบนิเวศด้วย

	 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดท�าแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศส�าหรับพ้ืนที่ลักษณะนี้	 จ�าเป็นต้องสร้าง

ข้อมลูให้ประจกัษ์ชดัว่า	สตัว์ป่ามกีารเดนิเชือ่มต่อกนั

ระหว่างผืนป่า	2	ฝ่ัง	โดยการข้ามถนน	หรอืโดยวธิกีาร

อืน่ใด	รวมทัง้ข้อมลูทีแ่สดงให้เหน็ได้ว่าสตัว์ป่ามคีวาม

พยายามที่จะข้ามถนน	แต่ไม่สามารถข้ามไปได	้หรือ

มีอุปสรรคต่อการข้ามของสัตว์ป่า

	 ตวัอย่างงานวจิยัของ	ธรรมนญู	และคณะ	(2556)		

ได้ท�าการศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของป่าไม้

และสตัว์ป่าบริเวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่างเขต

รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอทุยานแห่งชาตเิขา

ชะเมา	–	เขาวง	มเีป้าหมายหลกัเพือ่ส�ารวจข้อมลูด้าน

สตัว์ป่าและสภาพถิน่อาศยัของสตัว์ป่า	 เพือ่ใช้ในการ

ออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศส�าหรับการแก้ไข

ปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัช้างป่า	ซึง่เป็นปัญหา

ทีน่�าความสญูเสยีมาสูชี่วติและทรัพย์สินของราษฎรใน

พืน้ท่ี	รวมทัง้การสญูเสียทรัพยากรสัตว์ป่า

	 การศกึษาแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คอื	ด้านทรัพยากร

ป่าไม้	 (ถิ่นที่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่า)	 ด้านสัตว์ป่า 

และด้านเศรษฐกิจสังคม

	 การศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้	 ด�าเนินการโดย

แปลภาพถ่ายดาวเทียมจ�าแนกกลุ่มสังคมพืชและ

ขอบเขตการปกคลุม	 การวางแปลงตัวอย่างขนาด	 

30	x	60	เมตร	ในแต่ละสังคมพชื	รวมทัง้การส�ารวจชนดิ

พรรณพืชท่ีข้ึนในพื้นท่ี	 ส่วนการศึกษาด้านเศรษฐกิจ

สังคมด�าเนินการโดยใช้แบบสอบถามชุมชนในพื้นที่

เก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐาน	การได้รบัผลกระทบจากสตัว์ป่า 

และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสัตว ์ป ่า 

โดยใช้วธิกีารจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศ	สังคมพชื

ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชไม่ผลัดใบ	 (evergreen	

forest)	 ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น

ป่าดิบแล้ง	(dry	evergreen	forest)	และบางบริเวณ

ที่เป็นป่าดงดิบชื้น	(moist	evergreen	forest)	และ

ป่ารุ่นสอง	(secondary	forest)	นอกจากนี้ยังมีสวน

ป่า	 (plantation	 forest)	 และพ้ืนที่เกษตรกรรม	

(agricultural	area) 

	 การศึกษาด้านสัตว์ป่าได้ท�าการวางแนวส�ารวจ

ในแนวทศิเหนอื	 -	 ใต้	 ความยาวเส้นส�ารวจเส้นละ	6	

กโิลเมตร	 จ�านวน	 9	 เส้น	 แต่ละเส้นมรีะยะห่างกนั	 1	

กโิลเมตร	 โดยใหท้ั้ง	 2	 ด้านของเส้นส�ารวจลกึเข้าไป

ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ทัง้	2	 ด้าน	คอื	 ด้านทิศเหนอืในเขต

รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน	และด้านทศิใต้ในอทุยาน

แห่งชาติเขาชะเมา	-	เขาวง		ในแต่ละเส้นส�ารวจท�าการ

ส�ารวจและจ�าแนกชนดิสตัว์ป่าท่ีพบเห็นหรอืพบร่องรอย	

เช่น	รอยตนี	กองมลู	ร่องรอยการหากิน	รอยข่วนตาม

ต้นไม้	 เป็นต้น	ท�าการบันทกึต�าแหน่งพกิดัอ้างองิพกิดั

บนพื้นโลกโดยใช้เครื่องมือหาพิกัดภูมิศาสตร์	 (GPS)	

นอกจากนีย้งัท�าการบนัทกึข้อมลูด้านปัจจยัแวดล้อมที่

เกีย่วข้องกบัการกระจายของสตัว์ป่า	เช่น	ชนดิป่า	ระดับ

ความลาดชันและระดับความสูง	 เพื่อน�าไปใช้ในการ

วเิคราะห์ด้านสารสนเทศภมูศิาสตร์ร่วมกบัฐานข้อมลู

อืน่	ๆ
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	 ผลการศึกษาพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 7	 อันดับ	

18	 วงศ์	 28	 ชนิด	 (ไม่รวมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

กลุ่มค้างคาว)	 นก	 32	 วงศ์	 107	 ชนิด	 สถานภาพ

ของสัตว์ป่าที่เป็นเล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่	 (large	

mammal)	 เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 จ�านวน	 1	

ชนิด	 คือ	 เลียงผา	 (Capricornis sumatraensis)	

ส่วนอีก	 26	 ชนิด	 (ยกเว้นหนูท้องขาว)	 สัตว์ป่า

คุ้มครองตามกฎหมายที่ส�าคัญคือ	ช้างป่า	(Elephas 

maximus)	 กระทิง	 (Bos gaurus) วัวแดง	 (Bos 

javanicus)	 หมาใน	 (Cuon alpines)	 เสอืลายเมฆ	

(Pardofelis nebulosa)	 สถานภาพตามบัญชีของ

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์

ป่าหรอืพชืป่าทีใ่กล้จะสญูพนัธุ	์ (CITES)	พบว่ามีสตัว์

ป่าถึง	 8	 ชนิด	 ที่อยู่ในบัญชีที่	 1	 ได้แก่	 ลิ่นพันธุ์ใต้	

(Manis javanica)	หมคีน	(Helarctos malayanus)	 

หมคีวาย	(Ursus thibetanus)	ช้างป่า	(E. maximus)	

กระทิง	 (B. gaurus)	 เลียงผา	 (C. sumatraensis)	 

เสือลายเมฆ	 (P. nebulosa)	 และชะนีมงกุฎ	 

(Hylobates pileatus)	และม	ี4	ชนดิอยูใ่นบญัชทีี	่2	 

คือ	 หมาใน	 (C. alpines)	 แมวดาว	 (Prionailurus  

bengalensis)	 ลิ่นพันธุ ์ใต้หรือลิ่นชวา	 (Manis  

javanica)	 และลิงกัง	 (Macaca nemestrina)	

ส ่วนสถานภาพตามบัญชีของสหภาพนานาชาติ

เ พื่ อ ก า ร อนุ รั ก ษ ์ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติ	 (IUCN)	 ในปีท่ีท�าการศึกษา	 นั้น	 พบว่า 

ช ้างป ่ า 	 (E.  maximus ) 	 และ	 วั วแดง	 (B.  

javan icus ) 	 ถูก จัดอยู ่ ใน บัญชีใกล ้สูญพันธุ 	์ 

(endanger)	 กระทิง	 (B. gaurus)	 เลียงผา	 (C.  

sumatraensis)		หมาใน	(C. alpines)	เสอืลายเมฆ 

(P. nebulosa)	 หมีควาย	 (U. thibetanus) 

ลงิกัง	(M. nemestrina)	และชะนมีงกุฎ	(H. pileatus)	

แนวเส้นส�ารวจสัตว์ป่าทั้งหมด	9	เส้นความยาวเส้นละ	6	กิโลเมตร	ระยะห่างระหว่างเส้น	1		กิโลเมตร

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 58

ที่มา
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อยูใ่นบญัชมีแีนวโน้มใกล้สญูพนัธุ	์ส่วนลิน่พนัธุใ์ต้	(M.  

javanica)	อยูใ่นบญัชใีกล้ถกูคกุคาม	(vulnerable)	

	 สัตว์จ�าพวกนก	ทีส่�ารวจพบ	มีจ�านวน	107	ชนิด

พบว่า	 106	 ชนิด	 เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	 ยกเว้น	 นก

ตีทอง	 (Megalaima haemacephala)	 ที่ยังไม่ได้

รบัการคุม้ครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง

สัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 ส่วนในบัญชีของอนุสัญญาว่า

ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช

ป่าทีใ่กล้จะสูญพันธ์ุ	 	ม	ี2	ชนดิ	ทีจั่ดอยูใ่นบญัชทีี	่ 2	

ได้แก่	นกหกเลก็ปากแดง	(Loriculus vernalis)	และ

เหยี่ยวรุ้ง	 (Spilornis cheela)	 และสถานภาพใน

บญัชขีองสหภาพนานาชาติเพือ่การอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และทรัพยากรธรรมชาติ	 พบว่า	 นกกระสาแดง	 

(Ardea purpurea)	อยูใ่นบญัชมีแีนวโน้มใกล้สูญพันธุ	์ 

นกขุนทอง	 (Gracula religiosa)	 นกยางลายเสือ	 

(Gorsachius melanophus)	 นกลุมพู	 (Ducula 

aenea)	 มีสถานภาพก�าลังจะถูกคุกคาม	 นอกจาก

นี้แล้ว	 หากจัดสถานภาพตามฤดูกาลหากินที่เป็น

นกอพยพ	 เช่น	 นกกระสาแดง	 (Ardea purpurea)	 

นกขมิ้นท ้ายทอยด�า	 (Oriolus chinensis )	 

นกอเีสอืสีน�า้ตาล	(Lanius cristatus)	เป็นต้น	ส่วนที่

เหลอือกี	96	ชนิดเป็นนกประจ�าถิน่

	 ในส่วนของช้างป่ามพีืน้ทีก่ารใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่

ในพืน้ทีป่่าทีอ่ยูใ่กล้กบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม	และมรีะดบัความ

สงูและความลาดชนัท่ีไม่สงูมากนกัเนื่องจากช้างป่าเป็น

สัตว์ขนาดใหญ่	 มีความต้องการอาหารในปริมาณ

มากจึงมักหากินในพ้ืนที่ที่ไม่สูงชันมากและมีแหล่ง

อาหารเพียงพอ	 อยู่ใกล้กับโป่งและแหล่งน�้าซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญส�าหรับช้างป่า	 และช้างป่ายังสามารถ

ปรับตัวใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สวนผลไม้ได้	ซึง่ในฤดฝูน	ช้างป่าจะมีการใช้ประโยชน์

ในพ้ืนทีเ่กษตรกรรมมากกว่าฤดแูล้ง	อาจเน่ืองมาจาก 

พืชอาหารจ�าพวกผลไม้มีการออกผลในช่วงนี้	 ใน

ขณะที่ภาพรวมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะ 

ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรม	 และพื้นที่ชุมชน

ในฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง	 อาจเนื่องมาจากพืชอาหาร

จ�าพวกผลไม้ส่วนใหญ่มกีารออกผลในช่วงฤดฝูน	และ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดสามารถปรับตัวให้เข้า

กบัมนษุย์และชมุชนได้	ท�าให้สตัว์เหล่านีอ้อกมาหากนิ

นอกพื้นที่อนุรักษ์

 ในการวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของ

สัตว์ป่าบริเวณท่ีส�ารวจ	 พบว่าพื้นท่ีป่าทางด้านเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมีความหลากหลาย

สูงกว่าพื้นที่ป่าทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา 

–	เขาวง	แต่ทีส่�าคญัคอืในพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีค่ัน่กลาง

ระหว่างพื้นท่ีอนุรักษ์ดังกล่าวมีค่าดัชนีความหลาก

หลายในระดับปานกลาง	 ซึ่งหมายความว่ามีสัตว์ป่า

ทีข้่ามไปมาระหว่างพืน้ทีป่่าหรอืออกมาหากนิในพืน้ที่

เกษตรกรรมเป็นจ�านวนที่มีนัยส�าคัญ

	 เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าดัชนีความคล้ายคลึงของ

สัตว์ป่าบริเวณต่าง	 ๆ	 พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง	 และเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมีความคล้ายคลึงกันมาก	

เนื่องจากพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองพื้นที่มีสภาพป่า	 และ

พรรณไม้คล้ายคลึงกัน	 และอยู่บริเวณท่ีใกล้เคียงกัน	

ซึ่งหมายความว่าหากท�าให้สัตว์ป่าที่อาศัยในพื้นที่	

อนรุกัษ์ท้ัง	2	แห่ง	ไปมาหาสูก่นัได้	กจ็ะช่วยในการแลก

เปลีย่นพนัธุกรรม	ลดปัญหาเลอืดชิด	(inbreeding)	ใน

สัตว์ป่าลงได้ส่วนชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่

เกษตรกับพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองแห่งมีความคล้ายคลึง

กันในระดับปานกลาง	 เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรกรรม

อยูใ่กล้กบัพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทัง้สองแห่ง	และส่วนใหญ่เป็น 

สวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชอาหารของสัตว์เหล่านี้	 จึงท�าให้

มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดท่ีสามารถปรับตัวให้
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เข้ากับมนุษย์และชุมชนได้	 ออกมาใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่เกษตรกรรม

การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ตามบริเวณแนวเส้นส�ารวจในฤดูแล้งและฤดูฝน

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 59

ที่มา

การกระจายของช้างป่า	(Elephas maximus)	ตามบริเวณเส้นส�ารวจในฤดูแล้งและฤดูฝน

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 60

ที่มา

ฤดูแล้ง ฤดูฝน

ฤดูแล้ง ฤดูฝน



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
82-       -

สัตว์ป่าบางชนิดที่บันทึกภาพได้ในพ้ืนที่ท�าการศึกษา	 ก.หมูหริ่ง	 (Arctonyx collaris)	 ข.กวางป่า	 (Rusa  
unicolor)	 ค.ช้างป่า	 (Elephas maximus)	 ง.ชะมดแผงหางปล้อง	 (Viverra zibetha)	 จ.ลิงกัง	 (Macaca  
nemestrina)	ฉ.เก้ง	(Muntiacus muntjak)	ช.แมวดาว	(Proionailurus bengalensis)	ซ.หมปู่า	(Sus scrofa)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 61

ที่มา
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เปรียบเทียบดัชนีความหลากหลายของสัตว์ป่าในบริเวณต่าง	ๆ	ในฤดูกาลต่างกัน

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 63

ที่มา

ระดับความชุกชุมของสัตว์ป่าภาพรวมทั้งสองฤดู

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 62

ที่มา

ฤดูแล้ง                                            ฤดูฝน                                         ภาพรวม 2 ฤดู
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เปรียบเทียบดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์ป่าในฤดูกาลต่างกัน	 ระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา	 –	 เขาวง	 (อักษรสีน�้าเงิน	 ตัวเอน)	 ระหว่างพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	
(อักษรสีด�า	ตัวตรง)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 64

ที่มา

เปรยีบเทยีบดชันคีวามคล้ายคลงึของสตัว์ป่าระหว่างพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิขาชะเมา	–	เขาวง	และเขตรกัษาพนัธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 65

ที่มา



85-       -
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ	่(ภาพซ้าย)	และช้างป่า	 (Elephas maximus)	 (ภาพขวา)	 	 ใน
พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 66

ที่มา

ข้อมูลการกระจายของสัตว์ป่าและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 น�ามาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร	์ 
ได้เป็นเส้นทางส�าหรับสนับสนุนให้เกิดแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	(พื้นที่สีแดง)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง	จังหวัดเพชรบุร	ี(2556)

ภาพที่ 67

ที่มา

อช.	เขาชะเมา	-	เขาวงอช.	เขาชะเมา	-	เขาวง

ขสป.เขาอ่างฤาไนขสป.เขาอ่างฤาไน
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	 นอกจากนี้ยังได ้ท�าการศึกษาทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยในพื้นท่ี

ดังกล่าวด้วย	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	

โดยใช้แนวทางการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 

(Ecological	Corridor	หรือ	Wildlife	Corridor)	โดย

มีพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขต	หมู่ที่	 3	 บ้านเขาพัง	 หมู่ที่	 7	

บ้านเขาจันทร์	ต�าบลห้วยทับมอญ	อ�าเภอเขาชะเมา 

จังหวัดระยอง	 และหมู่ที่	 2	 บ้านพวา	 ต�าบลพวา	

อ�าเภอแก่งหางแมว	 จังหวัดจันทบุรี	 จ�านวน	 153	

ครัวเรือน	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

ด้วยการใช้แบบสอบถาม	 แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

และประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชากรที่ย้ายเข้ามา

อาศัยในพื้นที่นี้	 ส่วนใหญ่ย้ายมาจากอ�าเภอเมือง	

จังหวัดระยอง	 โดยย้ายติดตามหัวหน้าครอบครัว	 มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างแนวทางเดินให้

ช้างป่าข้ามไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา 

-	เขาวง	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	โดย

ผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการ	 คิดว่าหากโครงการนี้ส�าเร็จ

จะสามารถลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ

สัตว์ป่าและเป็นการคืนธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับ

สัตว์ป่า	 ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย	 เพราะคิดว่าโครงการนี้

ท�าไม่ส�าเร็จและเป็นการยากท่ีจะควบคุมช้างป่าให้

เคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางที่ก�าหนด	โดยรูปแบบการ

จัดการมีความเห็นว่าไม่ต้องเวนคืนพื้นที่	 แต่ยินยอม

ให้ท�าโดยจ่ายเป็นเงินทดแทน	เพราะราษฎรยังอยาก

มีที่ดินเป็นของตนเองอยู่	 จึงมีความคิดแบบให้รัฐ

เช่าที่ดินมากกว่าที่จะเสียที่ดินโดยการเวนคืน	 และ

เวนคืนเฉพาะบริเวณที่สัตว์ผ่าน	 ส่วนกรณีที่ต้องย้าย

ออกจากพื้นที่	 อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยจัดสรร

ที่ดินท�ากินให้ใหม่	 หรือจ่ายเป็นเงินทดแทน	 และยัง

มีผู้ท่ีไม่ยินยอมย้ายออกจากพื้นท่ีเพราะเป็นท่ีท�ากิน

ดั้งเดิมและไม่อยากย้ายไปไหน	 อาชีพหลักส่วนใหญ่

ของราษฎรท�าสวนยางพารา	 และสวนผลไม้	 ซึ่งมี

ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ป่าท�าลายพืชผล	 ขาดแคลนน�้า

ด้านการเกษตร	เกิดความหวาดกลัวสัตว์ป่าที่ออกมา

หากิน	 ท�าให้ไม่กล้าที่จะออกมาประกอบอาชีพ	 แต่

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี	้ก็ยังไม่มีผลที่จะท�าให้ราษฎรคิดจะ

เปลี่ยนอาชีพ

	 การศึกษาในครั้งนี้ได้น�าไปสู่กระบวนการ

จัดการสัตว์ป่าเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

คนกับสัตว์ป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	 –	

เขาวง	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	 โดย

ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เช่น	 การ

สนับสนุนให้มีการตั้งกองทุนแทนคุณระบบนิเวศ	

(Payment	 for	 Ecosystem	 Services)	 และการ

วางแผนปรับปรุงถ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างมี

แผนการจัดการ	

 2.5.4 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศทางทะเล  

เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายตามวงจรชีวิตของสัตว์ทะเล	

นอกจากตวัอย่างงานวจัิยเพือ่สนบัสนนุการจดัท�าแนว

เช่ือมต่อระบบนเิวศทางทะเล	ของ	สพุจน์	(2556)	ทีไ่ด้

กล่าวไปแล้ว	ในปี	พ.ศ.	2558	ดร.มาโนช	วงศ์สรุย์ีรตัน์	

ได้ท�าการติดตั้งวิทยุสัญญาณดาวเทียมบนตัวพะยูน	

จ�านวน	3	ตวั	เป็นครัง้แรกในประเทศไทย	และด�าเนนิ

การอีกครั้งในปี	พ.ศ.	2560		โดยมีเป้าหมายเพื่อการ

ก�าหนดเขตอนรุกัษ์พะยูน	(Dugong	zonning)	ซ่ึงเป็น

สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์	รวมถึงการอนุรักษ์แหล่ง

หญ้าทะเลซ่ึงเป็นอาหารของพะยูน	 โดยพบว่าพะยูน

มีการว่ายน�้าหากินในระยะทาง		20	-	30	กิโลเมตร

ต่อวัน	และสามารถก�าหนดเขตอนุรักษ์พะยูนได้ตาม

เป้าหมายของโครงการ
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เส้นทางหากินของพะยูน	(Dugong dugon)	ที่ติดวิทยุ	จ�านวน	3	ตัว	แต่ละตัวแสดงด้วยเส้นสีม่วง	เขียว	และ
เทา	บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	จังหวัดตรัง		

มาโนช	และ	ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที	่3	จังหวัดตรัง	(2560)

ภาพที่ 68

ที่มา
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 2.5.5 แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศทางอากาศ 

(Flyway ecological corridor)	 เส้นทางเคลื่อน

ย้ายของสัตว์ที่เดินทางทางอากาศ	 หรือการบิน	 เช่น	

นก	ค้างคาว	หรือกลุม่แมลงหลายชนิด	โดยเฉพาะสตัว์

จ�าพวกนกและค้างคาว	 ได้มีการศึกษากันอย่างกว้าง

ขวางในระดับสากล	 และมีการร่วมมือกันในระดับ

นานาชาติ	เช่น	กลุ่ม	EAST	ASIAN-AUSTRALASIAN	

Flyway	Partnership	(EAAFP)	ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการพืน้ทีใ่นเส้นทาง

บินของนกอพยพตามเส้นทางเอเชียตะวันออกไปยัง

ทวีปออสเตรเลีย	 กิจกรรมของกลุ่มมีหลายประการ	

เช่น	 การติดตามชนิดและประชากรของนกที่ใช้เส้น

ทางอพยพ	 รวมถึงความร่วมมือในการจัดการพื้นท่ีท่ี

เป็นจุดแวะพักของนกเหล่านี้	

	 งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการคุ ้มครองเส้นทาง

เชื่อมต่อระบบนิเวศลักษณะนี้	นิยมการติดห่วงขานก	

(banding)	แล้วอาศัยเครือข่ายนักวิจัยที่คอยติดตาม

นกอพยพท่ีมาจากท่ีต่าง	 ๆ	 โดยรหัสท่ีติดไว้ท่ีห่วงขา

จะบอกได้ว่าบินมาจากที่ใด	 นอกจากนี้ยังมีการใช้

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กติดไปกับตัวของนก	

และเส้นทางทีใ่ช้ในการบนิจะถกูส่งกลบัมายงัแม่ข่าย

นกนางแอ่นบ้าน	(Hirundo rustica)		และนกหัวโตสีเทา	(Pluvialis squatarola)		ที่มีห่วงขาติดไว้ส�าหรับการ
ติดตามเส้นทางการหากินและการจับคู่ผสมพันธุ์

ภาพโดย	เกรียงศักดิ์	ศรีบัวรอด,		สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง
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	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	

(2555)	 ได้ท�าการศึกษาความเหมาะสมในการจัด

ท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของผืนป่าในกลุ่มป่าที่

ส�าคัญของประเทศไทยโดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด 

พื้นฐานเรื่องนิเวศวิทยา	 (landscape	 ecology)	

ทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ	 (theory	 of	 island	 

biogeography)	 และแนวคิดการจัดการผืนป่า 

เชงิระบบนเิวศ	(ecosystem	based	management)	

โดยให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบของพ้ืนที่	 3	

ประการ	 คือ	 ระบบนิเวศพ้ืน	 (matrix)	 ระบบนิเวศ

หย่อม	(patch)	ซึ่งอยู่ภายในระบบนิเวศพื้น	และการ

เชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่า	เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย 

กระจายพันธุ์อย่างเข้มแข็ง	 เกิดการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 และการเชื่อมต่อภายใต ้

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเกิดจากอิทธิพลของมนุษย์	

ทั้งนี้การจัดการนิเวศวิทยาภูมิทัศน์นั้น	 นอกจาก

เรือ่งองค์ประกอบของพืน้ทีแ่ล้ว	ยงัให้ความส�าคญักบั

เรื่องโครงสร้าง	หน้าที่	และการเปลี่ยนแปลงของการ 

ใช้ที่ดินอีกด้วย		ดังนั้นจากหลักการข้างต้น	ขอบเขต

การศกึษาความเชือ่มโยงของผนืป่าในกลุม่ป่าทีส่�าคัญ

จงึไม่ได้เน้นการศกึษาในป่าอนรุกัษ์หรอืพืน้ทีคุ้่มครอง

เท่าน้ัน	 แต่ค�านึงถึงระบบนิเวศต่าง	 ๆ	 ในภาพรวม

ของพ้ืนที	่และการเชือ่มโยงของระบบนเิวศจากต้นน�า้ 

สู่ชายฝั่งด้วย	

	 การศึกษานี้อาศัยแนวคิดพื้นฐานเรื่องนิเวศ 

ภมิูทัศน์	หรือ	ภมูนิิเวศ	(landscape		ecology)	ซึง่ให้ความ 

ส�าคญักบัการเชือ่มต่อผนืป่า	โดยมนียัส�าคญัทีก่ารรกัษา

กระบวนการทางนิเวศวทิยา	 (ecological	 process) 

	และความหลากหลายทางชวีภาพ	(biodiversity)	โดย

เฉพาะเรือ่งสัตว์ป่า	ทัง้นีใ้นปัจจบุนัผนืป่าได้ถกูแบ่งแยก

เป็นหย่อม	ๆ	 เน่ืองจากกจิกรรมของมนุษย์	 เช่น	 การ

พฒันาถนน	ทางรถไฟ	การต้ังถ่ินฐาน	การเกษตรกรรม	

เป็นต้น	 จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องมกีารเช่ือมต่อ

พืน้ที	่ (landscape	 connectivity)	 เพือ่ให้เกิดความ

ยัง่ยนืของประชากรสตัว์ป่าทีส่�าคญัและสามารถรกัษา

สมดลุของระบบนเิวศเอาไว้ได้		

	 ภูมิทัศน์	 (landscape)	 ประกอบด้วยถ่ินที่

อาศัย	 (habitat)	 ต่าง	 ๆ	 ท้ังที่เป็นสภาพธรรมชาติ

และที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยกิจกรรมของมนุษย	์

ผสมผสานกันขึ้นในลักษณะโมเสค	 (mosaic)	 

ดงันัน้สิง่ทีค่วรค�านงึถงึในการศกึษาภมูนิเิวศ	 (Land-

scape)	กคื็อ	การใช้ทีด่นิต่าง	ๆ 	ทีป่ระกอบข้ึนเป็นพืน้ท่ี

นั้นมีผลอย่างไรต่อกระบวนการทางนิเวศวิทยา	 และ

มกีารเปลีย่นแปลงอย่างไรเมือ่ระยะเวลาผ่านไป	 การ

ศกึษานเิวศภมูทิศัน์นีใ้ห้กรอบอย่างกว้างในการศกึษา

หน้าท่ีและกิจกรรมทางนิเวศวิทยาของถ่ินท่ีอาศัยซ่ึง

เป็นหย่อม	ๆ 	ในสภาพพ้ืนทีท่ีพ่ฒันาหรอืเปลีย่นแปลง

ไปแล้ว	ซ่ึงประโยชน์ของการเชือ่มต่อถิน่ทีอ่าศยัต่าง	ๆ 	

รวมไปถึงการแลกเปลีย่นประชากรระหว่างหย่อมถ่ินท่ี

อาศยันัน้	ๆ	เพือ่ความยัง่ยนืของประชากรและพลวตั

ในระดบัท้องถิน่และระดบัภมูภิาค	

	 การรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน	 จ�าเป็นต้องเอื้อ

ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสัตว์	 น�้า	 และลม	 พร้อม

กับมีการขนถ่ายสสาร	พลังงาน	 แร่ธาตุอาหาร	 ผ่าน

พื้นท่ีท่ีประกอบกันข้ึนเป็นภูมิทัศน์นั้น	 การจัดวาง

องค์ประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของถ่ินท่ีอาศัย

ท่ีประกอบข้ึนเป็นโมเสคของสภาพพื้นท่ีนั้นมีผลต่อ

การเคลื่อนย้ายเหล่านี้	 	 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงองค์

ประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของถิ่นที่อาศัย

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดิน

หรือกิจกรรมการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์ท�าให้เกิด 
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หย่อมป่า	หรือการขยายตัวของช่องว่างระหว่างหย่อม

ป่า	หรือในทางกลับกันการเชื่อมต่อหย่อมป่าโดยการ

พื้นฟูระบบนิเวศหรือการปลูกป่าย่อมส่งผลต่อการ

เคลือ่นย้ายของสัตว์	และองค์ประกอบอืน่	ๆ 	ในระบบ

นิเวศทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้เช่นกัน	

 

	 ลักษณะของถิ่นที่อาศัยที่เชื่อมกันอย่างต่อเนื่อง 

ในลักษณะเป็นเส้น	 (linear	 habitat)	 เช่น	 ระบบ

ล�าน�้า	 (stream	 system)	 เป็นตัวอย่างที่ดีของ

การเคล่ือนย ้ายน�้ า	 ตะกอน	 สัตว ์ ไม ่มีกระดูก 

สันหลัง	 และสัตว์น�้าอื่น	 ๆ	 จากพ้ืนที่ตอนบนสู่พื้นที่

ตอนล่างในระยะไกล	ๆ	 ได	้ 	นอกจากนั้น	การเชื่อม

ต่อผืนป่ายังมีบทบาทส�าคัญส�าหรับสัตว์ป่าเพื่อ

เอื้อให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้าย	 กระจายพันธุ	์ 

เกดิประชากรใหม่	ลดการผสมเลอืดชดิ	(inbreeding)

เกิดการถ่ายเททางพันธุกรรมเพื่อความมั่นคงของ

ประชากรสตัว์ป่า	สงัคมสตัว์ป่า	และระบบนเิวศโดยรวม

 

	 กล่าวโดยสรปุ	การรกัษาความเช่ือมโยงธรรมชาติ

ในพืน้ที	่มส่ีวนส�าคญัทีช่่วยให้เกดิสมดลุทางธรรมชาติ

โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อาหารในระบบ

นเิวศ	การจดัการใด	ๆ 	ก็ตาม	จงึควรพจิารณาโดยรอบ

ด้าน	เช่น	การจัดการสิ่งมีชีวิตหนึ่ง	ๆ 	หรือระบบนิเวศ

หนึ่ง	ๆ		จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่

ทั้งระบบนั้น	ๆ	ด้วย

การเคลือ่นย้ายหากินของสตัว์ป่าระหว่างผนืป่าทีถ่กูตดัขาดออกจากกนัโดยการพฒันาระบบสาธารณปูโภคทีไ่ม่มี
การวางแผนด้านสิง่แวดล้อม	น�าผลเสยีมาสูท่รพัยากรสตัว์ป่าและทรพัยากรมนษุย์	และเป็นปัญหาทีแ่ก้ไขได้ยาก	
(ภาพโดย	อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น)
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	 “แนวคิดเชิงภูมิทัศน์	 (landscape	thinking)” 

	 ได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น	 ถึงแม้ในระดับ

ภูมิศาสตร์ยังไม่มีการให้ค�านิยามส�าหรับค�านี้	 แต ่

น่าจะหมายถึงการจัดการการใช้ที่ดินในรูปแบบ

ที่หลากหลาย	 ซ่ึงรวมถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงแบบ

บูรณาการ	

	 ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ

ในเชงิภูมทิศัน์นัน้	โครงการต่าง	ๆ	จ�าเป็นต้องค�านงึถงึ

ประเดน็ต่าง	ๆ	ด้วย	เช่น	ประชากรและพันธกุรรมของ

ชนดิพนัธุต่์าง	 ๆ	 เพือ่หลกีเลีย่งการสญูเสยีประชากร	

หรอืการปรบัตัวให้เข้ากบัถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ขีนาดทีล่ดลง	

	 ภูมิทัศน์ด้านการเกษตรท่ีครอบคลุมวิถีปฏิบัติ

ในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนท้ังโดยยึดหลักที่ว่าง

และหลักการใช้ฟาร์ม	 ช่วยในการสร้าง	 “ภูมิทัศน์ที่

ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ”	 ท่ีช่วยตอบสนอง

ความต้องการในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร	ซึ่งการ

จัดการภูมิทัศน์ในลักษณะผสมผสานเช่นว่านี้ก�าลัง

เป็นท่ีนิยม	 โดยเน้นไปท่ีเรื่องการสนับสนุนส่งเสริม

การผลิตอาหาร	การอนุรักษ์ระบบนิเวศ	และวิถีชีวิต

ชนบท

	 ก่อนจะกล่าวถึงการออกแบบแนวเชื่อมต่อ

ระหว่างผืนป่าหรือระบบนิเวศ	 	 มีความจ�าเป็นอย่าง

ยิง่ทีผู่ม้ีส่วนเกีย่วขอ้งต้องเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าที่

ของแนวเชื่อมที่มีต่อระบบนิเวศ	 หน้าที่หลักของ

แนวเช่ือมคือการส่งเสริม	 (enhance)	 ให้เกิดความ

สามารถในการเชื่อมต่อ	 (connectivity)	 กันของสิ่ง

มีชีวิต	 ระหว่างหย่อมป่าที่กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป	

กล่าวคือเป็นการส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้เกิดการ

เคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต	 (โดยเฉพาะสัตว์ป่า)	 สามารถ

เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างหย่อมถ่ินที่อาศัยที่มีระยะ

ทางห่างจากกันได้	 	 การส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมต่อ

กันระหว่างหย่อมป่าต่าง	 ๆ	 นั้นจะช่วยให้สิ่งมีชีวิต

มีโอกาสแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประชากรท่ี

แตกต่างกันมากขึ้น	 เปิดโอกาสให้มีการต้ังถิ่นฐาน

ของประชากรส่ิงมีชีวิตในพื้นที่แห่งใหม่	 รวมถึงการ

เพิ่มโอกาสในการเสาะแสวงหาปัจจัยส�าคัญหลักใน

การด�ารงชีวิต	 (keystone	 resources)	 ได้มากขึ้น 

การจัดการพื้นที่คุ้มครองในลักษณะของกลุ่มป่า	 โดย

การส่งเสริมให้มีการเช่ือมต่อระหว่างผืนป่าต่าง	 ๆ	 

นบัได้ว่าเป็นหนึง่ในกลยทุธ์หลกัส�าคญัในการวางแผน

การจดัการพืน้ทีคุ้่มครองแบบเป็นระบบ	(Protected	

Area	System	planning)		ข้อดีของการจัดให้มีทาง

เชือ่มต่อระหว่างหย่อมป่าสรปุได้ดงัต่อไปนี	้(Forman,	

1995;	Haddad	et. al.,	2003)

	 1)		เพิ่มอัตราการอพยพเข้าสู่พื้นที่คุ้มครองโดย

ช่วยให้เกิดการ

 	 เพิม่หรอืรกัษาความหลากหลายของชนดิพนัธุ์

 	 เพ่ิมขนาดของประชากรแต่ละชนดิพนัธ์ุและ

ช่วยลดโอกาสการสญูพนัธุ	์เกิดการตัง้ถิน่ฐานใหม่ของ

บางประชากรในระดบัท้องถิน่ซึง่ได้สญูพนัธุไ์ปก่อนใน

อดีตแล้ว

 	 ป ้องกันไม ่ ให ้ เกิดความกดดันภายใน

ประชากรจนเกิดการผสมพันธุ ์ ในสายเลือดท่ี 

ใกล้ชดิกนั	และขณะเดียวกนัเป็นการด�ารงไว้ซ่ึงความ

หลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร

3.2   เป้าหมายของการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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	 2)	 เพิ่มพื้นที่ ในการเสาะแสวงหาอาหาร	

เป็นการช่วยให้ชนิดพันธุ ์ที่เคยอยู ่ในถิ่นที่อาศัยท่ี 

ไม่เหมาะสมได้ผ่านไปยังที่ที่มีความเหมาะสมกว่า

	 3)	ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่หลบภัย	(cover)	ส�าหรับ

ชนิดพันธุ	์ในขณะที่มีการเคลื่อนที่ระหว่างหย่อมป่า

	 4)	 ก่อให้เกิดความหลากหลายของถิ่นที่อาศัย

เพือ่ช่วยให้ส่ิงมชีวีติในแต่ละช่วงชวีติสามารถเลอืกใช้

ถ่ินทีอ่าศยัทีเ่หมาะสมในพืน้ที	่และช่วงเวลาทีต้่องการ

ตามวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้น

	 5)	จดัหาพ้ืนทีท่ี่เป็นทางเลอืกส�าหรับหลบภัยของ

สิง่มชีวิีตในช่วงทีเ่ผชญิกบัการรบกวนทีม่คีวามรนุแรง

มาก	เช่น	ภัยจากไฟป่า	หรือน�้าท่วม	เป็นต้น

	 6)	เกิดทางสีเขียว	(greenway	or	green	belt)	

ช่วยจ�ากัดการเติบโตของเขตเมืองที่ไม่หยุดยั้งทาง

อ้อม	ส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางนันทนาการ	และช่วย

พัฒนาทิวทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น	เป็นการเพิ่มคุณค่า

ทางอ้อมให้กับพื้นที่

	 7)	 ส่งเสริมให้มีการดูแลคุณภาพแหล่งน�้าและ

การจดัการแหล่งน�า้ทีดี่ขึน้	(กรณขีองการใช้ล�าน�า้เป็น

ทางเชื่อมต่อ)

	 ส�าหรบัสมมตฐิานหลกัในการออกแบบแนวเชือ่ม

ต่อนั้น	Hilty	et al.	(2006)	ได้เสนอแนะไว้ว่าจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องค�านึงถงึเป้าหมายในการอนรุกัษ์	ด้านใดด้าน

หนึ่ง	หรือทุก	ๆ	ด้าน	ดังต่อไปนี้	

	 1)		 เป้าหมายตามความหลากหลายทางชวีภาพ 

 	 ระดับรายตัวของสัตว์ป่า	(individual	of	a	

species)

 		 ระดับประชากร	(Population)

 		 ระดับชนิดพันธุ์	(species)

 		 ระดับสังคม	(community)

 		 ระดับภูมิทัศน์	(landscape)

	 2)		เป้าหมายตามระดบัสัดส่วนเชงิพืน้ท่ีของการ

เชื่อมต่อ	(spatial	scale	of	linkage)

 		 ระดับท้องถ่ิน	 เช่น	 ทางลอด	หรือทางข้าม

ของสัตว์ป่าเป็นทางเชื่อม

 	 ระดับภูมิภาค	 เช่น	 การใช้แนวแม่น�้าหรือ

ล�าน�้าเป็นทางเชื่อม

 	 ระดับทวีป	หรือการข้ามไปยังอีกทวีป	 เช่น	

การใช้แนวเทือกเขาเป็นทางเชื่อม

	 3)	 เป้าหมายตามศักยภาพเฉพาะในการใช้

ประโยชน์	

 		 เพื่อการเคลื่อนที่ในรอบวัน	(daily	move-

ment)	เช่น	การเสาะแสวงหาอาหารรายวัน

 	 เพื่อการเคลื่อนท่ีตามฤดูกาล	 (seasonal	

movement)	เช่น	การอพยพเปลี่ยนถิ่นที่อาศัย

 		 เพือ่การขยายและการกระจาย	(dispersal)	

เช่น	เพื่อแลกเปลี่ยนพันธุกรรม	การค้นหาคู่ผสมพันธุ์

 	 เพือ่เป็นถ่ินท่ีอาศัย	(habitat)	เช่น	แนวเชือ่ม

ต่อที่มีความกว้างมาก

 		 เพื่อให้แน่ใจว่าชนิดพันธุ ์ยังคงอยู ่สืบไป	

(long	-	term	species	persistence)	เช่น	การปรับ

ตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อนของชนิดพันธุ์พืชและชนิด

พันธุ์สัตว์
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ช้างป่า	(Elephas maximus)	ในอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่	สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง	
และใช้เป็นเส้นทางเดนิใหม่	จงึถงึเวลาทีต้่องน�าการจดัการโดยแนวคดิของนเิวศวทิยาบนท้องถนน	(road	ecology)	
มาใช้	(ภาพโดย	ภัทรพล	มณีอ่อน)

ภาพที่ 71
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	 การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งในระดับชนิด	 (species)	 พันธุกรรม	 (genetic)	

และระบบนิเวศ	 (ecology)	 ถือได้ว่าเป็นเป้าหมาย

สูงสุดส�าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	(SCBD,	2001)	การจัดการพื้นที่คุ้มครองของ

ประเทศไทย	 โดยกรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และ

พันธุ์พืช	ก�าหนดให้มีกลุ่มป่าทั้งสิ้น	20	กลุ่มป่า	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครองของ

ประเทศ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 	 การ

ก�าหนดโครงข่ายพ้ืนที่คุ้มครองดังกล่าวซึ่งถือได้ว่า

เป็นการเริม่ต้นการจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองโดยภาพรวม	

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเชิงระบบนิเวศ	

(ecosystem	management)	ของพื้นที่คุ้มครองใน

ประเทศไทย	อย่างไรก็ตามการจัดการกลุ่มป่าเพื่อให้

ขบวนการทางนิเวศมีการเช่ือมต่อกันระหว่างผืนป่า

ต่าง	ๆ	ยังคงเป็นความท้าทายที่จะต้องท�าให้สัมฤทธิ์

ผลในอนาคตอันใกล้		การออกแบบทางเชื่อมส�าหรับ

สัตว์ป่า	 (wildlife	corridor	design)	 เป็นเครื่องมือ 

ส�าคัญอย่างหน่ึง	 ที่จะช่วยให้ระบบนิเวศป่าไม้มี

กระบวนการที่สมบูรณ์	 การเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

จากพื้นที่แห่งหนึ่งไปยังพื้นที่อีกแห่งหนึ่งนั้นมิได้เป็น

เพียงแค่การส่งเสริมให้มีการแพร่กระจายพันธุ์ของ

สัตว์ป่าเท่านั้น	แต่พืชพรรณที่เป็นอาหารสัตว์ป่าก็จะ

มีโอกาสแพร่พันธุ์ผ่านไปยังพื้นที่ป่าที่ห่างไกลออกไป

ด้วยเช่นกัน	อย่างไรก็ตามการออกแบบแนวเชื่อมต่อ 

ถอืได้ว่าเป็นสิง่ทีค่่อนข้างใหม่ต่อนักวจัิยและนักจัดการ

พื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย	

 

	 เน่ืองจากหลักการจดัการสตัว์ป่าในประเทศไทย

ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของสัตว์ป่า	 และ

ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารส�าหรับสัตว์ป่า	 โดย

ทั่วไปแผนการท�างานที่เหมาะสมส�าหรับการอพยพ

เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง	โดย

เฉพาะในเรือ่งการฟ้ืนฟถ่ิูนท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า		การ

สร้างแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่า	 (wildlife	 corridor)	

การออกแบบและการจัดการพื้นที่ให้เป็นแนวเชื่อม

ต่อถิ่นที่อาศัย	 หรือแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 เป็น

แนวทางท่ีต้องการให้กระบวนการจัดการให้กลุ่มป่า

มีความเช่ือมต่อกัน	 ท�าให้กระบวนการทางระบบ

นิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น	 ส่งเสริมให้มีการ

แพร่กระจายหรอืการเคล่ือนย้ายของชนดิพนัธุส์ตัว์ป่า 

ตลอดจนการแพร่กระจายของพืชพรรณไม้ที่เป็น

อาหารหรือที่หลบภัยส�าหรับสัตว์ป่า	 และสัตว์ป่า 

มโีอกาสกระจายไปยงัพืน้ท่ีแห่งใหม่ท่ีห่างไกลต่อไปได้

	 แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า	จึงหมายถึง

การจัดการเส้นทางที่เอื้ออ�านวยให้สัตว์ป่าเคลื่อนที่

ไปมาหากัน	มีอาหารกิน	มีที่หลบภัย	หรือแหล่งผสม

พันธุ์และพื้นที่มีความกว้างจากปัจจัยดังกล่าวเพิ่ม

มากขึ้น	 สัตว์ป่าสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพไปมา

ในพื้นที่คุ ้มครองอาจจะเป็นการอพยพเคลื่อนย้าย

ประจ�าวันหรือฤดูกาลหรือขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ

ท่ีเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์

แพร่กระจายสามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรมได้ตาม

ธรรมชาติ	

	 แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าหรือแนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศ	 มีการก�าหนดขึ้นมาตามความ

ต้องการตามวตัถปุระสงค์ทีเ่กีย่วข้อง	แนวเช่ือมต่อดงั

กล่าวจะมปีระโยชน์ต่อชนดิพนัธุใ์ดชนดิพนัธุห์นึง่หรอื

หลาย	ๆ 	ชนดิพนัธุ	์	และอ�านวยประโยชน์ให้แก่สตัว์ป่า

หรือประโยชน์อย่างอืน่	เช่น	การท�าให้สภาพแวดล้อม

3.3   การจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศส�าหรับสัตว์ป่า
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ดีขึ้น	 การพักผ่อนหย่อนใจ	 หรือท�าให้เศรษฐกิจและ

สังคมดีขึ้น	 หรือการช่วยบรรเทาปัญหาระหว่างคน

กับสัตว์ป่า	 รูปแบบในการปฏิบัติจะมีหลายรูปแบบ	

เช่น	 ถนนยกระดับที่ให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายลอดผ่าน

ไปมาได้	 หรือจะท�าเป็นอุโมงค์ให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้าย

ไปมาผ่านทางอุโมงค์	 แนวเชื่อมต่อของถ่ินที่อาศัยที่

เป็นถนนยกระดบัอาจมคีวามยาว	หรอืท�าขึน้ระหว่าง

พื้นที่คุ้มครอง	ซึ่งขนาดและรูปแบบของแนวเชื่อมต่อ

จะพิจารณาจากชนิดสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมาย	 สภาพ

ภูมิประเทศ	 ลักษณะทางกายภาพทางธรณีวิทยา

ส�าหรบัการก่อสร้าง	ความยากง่ายในการจัดการ	และ

รวมถึงงบประมาณด�าเนินการ

	 การก�าหนดรปูแบบหรอืแนวทางการจัดการแนว

เชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัยจะไม่มีการก�าหนดรูปแบบที่

ตายตัว	ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และองค์ประกอบ	

การวิเคราะห์หรือการอธิบายถึงส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน

ชีววิทยาของพื้นที่และสัตว์ป่าซึ่งมีอิทธิพลต่อการ

จัดท�าแนวเช่ือมต่อ	 เพื่อให้การจัดท�าแนวเชื่อมต่อมี

ประสิทธิภาพ	 จะต้องท�าการวิเคราะห์สถานการณ์

ความจ�าเป็นและความเป็นไปได้เป็นองค์ประกอบด้วย	

	 การจดัการถิน่ทีอ่าศยัของสตัว์ป่าจะเกดิขึน้ได้ต้อง

เป็นทีย่อมรบัของฝ่ายต่าง	 ๆ	 เช่น	 นักนิเวศวทิยาและ

นักวิชาการป่าไม้	 จะเสนอแนะว่าส่วนส�าคัญที่เข้ามา

เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานคอื	ปัจจยัต่าง	ๆ	ในท้องถ่ิน	

สงัคมและการเมอืง	จากการวจิยัพบว่าทุก	ๆ	แนวเช่ือม

ต่อไม่ว่าจะเป็นแนวเช่ือมต่อของถ่ินท่ีอาศัยของสตัว์ป่า

หรอืระบบนเิวศจะมีภาคส่วนของสงัคมและชมุชนเข้า

มาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการยอมรับของชุมชน

และการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแนวเช่ือมต่อระบบนเิวศ

ตวัอย่างในพืน้ทีคุ่ม้ครองของสาธารณรฐัแทนซาเนยี	และ

สาธารณรฐัคอสตารก้ิา	 ได้ระบุว่าข้อมลูทางเศรษฐกจิ	

สงัคม	และการเมอืง	นัน้เป็นส่วนส�าคญัมาก

	 การก�าหนดรปูแบบแนวเชือ่มต่อถิน่ท่ีอาศัยของ

สตัว์ป่าหรอืระบบนเิวศ	เป็นแต่เพยีงทฤษฎีของระบบ

ในการที่จะคงไว้ซึ่งการเชื่อมต่อของภูมิทัศน์	 โดยมี

ค�าถามเกิดขึ้นมาว่า

	 	 1.	 การจัดการแนวเชื่อมต่อให้คงอยู่ได้โดย

ไม่กระทบกับภูมิทัศน์จะด�าเนินการอย่างไร

	 	 2.	 การเช่ือมต่อภูมิทัศน์โดยการใช้ถ่ินท่ี

อาศัยของสัตว์ป่าเป็นส�าคัญตามเป้าหมายที่ต้องการ

จะสัมพันธ์กับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอย่างไร

	 	 3.	การฟ้ืนฟแูนวเช่ือมต่อระหว่างถ่ินท่ีอาศยั

ตามธรรมชาตดัิงกล่าวจะคงพฒันาต่อไปหรอืไม่
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	 ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย	 ได้ให้แนวทางในการ

พิจารณาและการตัดสินใจก�าหนดรูปแบบและการ

จัดการแนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์	 ดังนี้	 (Asian	

Development	 Bank,	 2005)	 	 การออกแบบแนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศส�าหรับสัตว์ป่าจ�าเป็นต้องค�านึง

ถึงคุณภาพของแนวเชื่อมต่อว่ามีความเหมาะสมต่อ

การช่วยเหลือการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าว่ามีมากน้อย

เพียงใด	 	 แนวเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องมีส่วนพื้นที่แกนกลางของถิ่นที่อาศัย	 (core	

area)	 	 ภายในแนวเชื่อมต่อในระดับหนึ่ง	 	 กล่าวคือ

แนวเชื่อมต่อที่มีความกว้างยิ่งมาก	 ย่ิงเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการเคลื่อนท่ีและส่งเสริมให้ชนิด

พนัธ์ุทีห่ลากหลายสามารถใช้แนวเชือ่มต่อได้	อย่างไร

กต็ามแรงกดดนัจากพืน้ทีท่ีไ่ม่ใช่ป่าไม้ทีอ่ยูโ่ดยรอบมกั

เป็นอุปสรรคหลักที่ส่งผลต่อการจัดการแนวเช่ือมต่อ

ให้มีความกว้างในระดับที่เหมาะสม	 	 การวิจัยเพื่อให้

ทราบถึงขนาดแนวเชือ่มต่อทีเ่หมาะสมส�าหรับสตัว์ป่า

แต่ละชนิดเป็นหัวข้อท่ีมีการวิจัยอย่างกว้างขวางโดย

ด้านนิเวศ - ชีววิทยา

1.	เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแนวเชื่อม

			ทางนิเวศ	-	ชีววิทยา

2.	นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า

3.	โครงสร้างของแนวเชื่อมต่อ

4.	คุณภาพของถิ่นที่อาศัย

5.	แนวเชื่อมต่อของระบบพื้นที่คุ้มครอง

6.	ความกว้างของแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสม

7.	สถานที่ตั้งของแนวเชื่อมต่อ

8.	การติดตามและประเมินผล

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

1.	สถานภาพและการถือครองที่ดินของประชาชน

2.	ความรับผิดชอบของการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

3.	การสนับสนุนจากชุมชน/องค์กรปกครองท้องถิ่น

4.	การบูรณาการร่วมกับโครงการต่าง	ๆ	ในการ	

			จัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5.	การให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก

			แก่ชุมชน

6.	การก�าหนดยุทธศาสตร์การวางแผน

เฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป	 อย่างไร

ก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่ก็ยังมิได้ตอบค�าถามหลักที่

ว่าความกว้างของทางเช่ือมควรจะมีขนาดเท่าใดเพื่อ

ให้สัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมายสามารถเคลื่อนท่ีได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 	 ซึ่งประสิทธิภาพของทางเชื่อมมัก

ผนัแปรไปตามความยาวของแนวเชือ่ม	ความต่อเนือ่ง

ของถิน่ทีอ่าศยั	และคณุภาพของถิน่ทีอ่าศยั		Bentrup	

(2008)	 ได้อธิบายความสัมพันธ์โดยท่ัวไปของความ

กว้างของแนวเชือ่มต่อกบัประสทิธภิาพในการเคลือ่น

ย้ายของสัตว์ไว้ว่า

	 	 1)	 ชนิดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องใช้

แนวเชือ่มต่อทีม่คีวามกว้างมากขึน้	เพือ่ช่วยเหลอืการ

เคลื่อนย้ายและการเป็นถิ่นที่อาศัยชั่วคราว		

	 	 2)	 ความยาวของแนวเชื่อมต่อที่มากขึ้น

ท�าให้จ�าเป็นต้องก�าหนดให้ความกว้างของแนวเช่ือม

ท่ีเหมาะสมมีขนาดมากข้ึนเช่นกัน	 แนวเช่ือมต่อท่ีมี

3.4   การออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศส�าหรับสัตว์ป่า

แนวทางในการพิจารณาเพื่อก�าหนดรูปแบบการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ของสัตว์ป่า	

ตารางที่ 2
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ระยะส้ันกว่ามคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะช่วยให้ระดบัความ

ต่อเนื่องของพื้นที่มีมากกว่า		

  

	 	 3)	แนวเชื่อมต่อจ�าเป็นต้องมีขนาดกว้างขึ้น

เมื่อพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกยึดครองโดยมนุษย	์

	 	 4)	 หากวางแผนให้แนวเชื่อมต่อมีการใช้

ประโยชน์ระยะยาวนานนับทศวรรษหรือศตวรรษ		

ควรออกแบบให้แนวเชื่อมต่อมีความกว้างมากขึ้น				

	 การพิจารณาออกแบบแนวเชื่อมต่อจ�าเป็นต้อง

ค�านึงถึงขอบเขตพื้นที่ที่นักจัดการให้ความสนใจ

ทั้งหมด	 รวมถึงสัดส่วนเชิงพื้นที่และเวลา	 เป้าหมาย

การจัดการที่ดีจ�าเป็นต้องก�าหนดขอบเขตพื้นที่

คุ้มครองให้เด่นชัดและเป็นไปตามเป้าหมายของการ

อนุรักษ์	ควรต้องก�าหนดให้พื้นที่อนุรักษ์มีขนาดใหญ่

เพียงพอที่จะท�าให้ขบวนการทางนิเวศภายในพ้ืนที่

คุ้มครองนั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีเอกภาพและสามารถ

ด�ารงไว้ได้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ	 อย่างไร

ก็ตามพื้นท่ีเป้าอนุรักษ์นั้นไม่ควรจะใหญ่เกินไปจน

ไม่สามารถด�าเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์ในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 การค�านึงถึงมาตราส่วนเชิงพื้นท่ีเป็นส่ิงจ�าเป็น

อย่างยิ่งในสาขานิเวศวิทยาภูมิทัศน์	 (landscape	

ecology)	 เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะรับรู้ถึง

ความละเอยีดเชงิพืน้ทีไ่ด้แตกต่างกนัด้วย	ตวัอย่างเช่น	

สตัว์ขนาดเลก็จ�าพวกแมลงมกีารรบัรูใ้นขอบเขตพืน้ท่ี

ที่ใช้ในการด�ารงชีวิตขนาดเล็กกว่า	แต่การรับรู้ความ

ละเอียดในเชิงพื้นท่ีมีความละเอียดมากกว่าสัตว์ท่ีมี

ขนาดใหญ่กว่าและมคีวามสามารถในการเคลือ่นทีไ่ด้

ดีกว่า	แต่ขณะเดียวกันการรับรู้ดังกล่าวมักถูกชดเชย

โดยขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก	 ในทางตรงกัน

ข้าม	สัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือสัตว์ที่มีความสามารถใน

การเคลือ่นท่ีได้สงูจ�าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีหากนิขนาดใหญ่	

ส่งผลให้เกดิการรบัรูถ้งึความละเอยีดเชงิพืน้ทีม่คีวาม

หยาบมากกว่าสัตว์ที่มีพื้นที่หากินขนาดเล็กที่มีความ

สามารถในการเคลื่อนท่ีไม่มากนัก	 นอกจากนี้แล้ว

สัดส่วนเชิงเวลายังมีอิทธิพลส�าคัญต่อการออกแบบ

ทางเชื่อมต่อด้วย	 สัตว์ป่าบางชนิดมีการเคลื่อนย้าย

เป็นระยะทางไกลในรอบวนัเพือ่การหาอาหาร	ดงันัน้

การออกแบบทางเชื่อมต่อจึงจ�าเป็นต้องตอบสนอง

ต่อสัดส่วนเชิงเวลาของชนิดพันธุ์ท่ีเป็นเป้าของการ

อนุรักษ์ด้วยเช่นกัน		

การก่อสร้างถนนในกลุ่มประเทศยุโรป	 มีการออกแบบทางเชื่อมส�าหรับสัตว์ขนาดเล็ก	 เช่น	 สัตว์เลื้อยคลาน	 
(reptiles)	 สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 (amphibians)	 ให้สามารถลอดผ่านไปมาได้	 โดยมีการสร้างขอบถนนให ้
เป็นปีก	ป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้ปีนหรือกระโดดขึ้นมาบนถนน

ภาพที่ 72
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ภายในเส้นทางเชือ่มต่อระบบนเิวศ	ต้องมกีารปรบัภาพลกัษณ์ให้คล้ายคลงึหรอืกลมกลนืกบัธรรมชาตใิห้มากทีส่ดุ	
เช่น	การใช้กิ่งไม้	ก้อนหิน	การท�าเป็นดินเลนหรือแอ่งน�้าขัง	แต่ต้องไม่เป็นการกีดขวางการเดินของสัตว์ป่า	และ
ง่ายต่อการติดตามข้อมูลด้วย

ภาพที่ 73



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
100-       -

จะช่วยหนนุให้สตัว์ป่าใช้เส้นทางทีก่�าหนดโดยไม่รูส้กึ

ว่าปัจจยัแวดล้อมรอบเส้นทางจะเป็นอปุสรรครบกวน

หรือกีดขวาง	หรือเย้ายวน	ดึงดูด	ให้เดินออกนอกเส้น

ทาง

	 การออกแบบหรือก�าหนดบริเวณท่ีจะให้เป็น

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	ส�าหรับบริเวณพื้นที่ป่าที่ถูก

ตดัขาด	มกัมปัีญหาหรอืความยุง่ยากในประเทศก�าลงั

พัฒนา		เพราะส่วนใหญ่จะขาดการวางแผนหรือการ

บังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 จึงมีปัญหา

เรือ่งการถอืครองทีด่นิในบรเิวณทีไ่ม่เหมาะสมส�าหรบั

การใช้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม	 และผู้ท่ีเข้าไปถือครอง 

แล้วไม่ยนิยอมในการคนืพืน้ทีเ่พือ่การจดัท�าแนวเชือ่ม

ต่อหรือเพื่อระบบนิเวศ	 ซ่ึงมักถูกมองว่าเป็นเรื่องไกล

ตัวและเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องหาทาง

จัดการเอาเอง	 ในขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมี

ความพร้อมในการจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศทีส่งู

กว่า	 เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการในการจัดการท่ีดิน

และสิ่งแวดล้อมอย่างมีแบบแผน	 และมีการยอมรับ

จากภาคสังคมมากกว่า	 โครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 รวม

ทั้งระบบสาธารณูปโภค	จึงมีการค�านึงและมีความรับ

ผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมแม้จะมกีารเพิม่งบประมาณใน

การลงทุนก็ตาม		

	 เพื่อให้มีข้อตกลงเรื่องการจัดการที่ดิน	 อาจ

ด�าเนินการได้หลายวิธี	 เช่น	 ภาครัฐมีการซ้ือหรือ

เวนคืนที่ดิน	 หรือจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้แก่บุคคล	

เอกชน	 หรือผู้ครอบครองที่ดิน	 แต่ในประเทศก�าลัง

พัฒนามักพบว่าพื้นที่ที่จ�าเป็นต้องสงวนไว้เป็นที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่ามักถูกถือครองอย่างผิดกฎหมาย

โดยปราศจากเอกสารสิทธิ์การถือครอง	 การเวนคืน

	 นกัชวีวทิยาและนกัจัดการสตัว์ป่ามีความตัง้ใจใน

เรือ่งการสงวนพืน้ทีธ่รรมชาต	ิการจดัการชนดิพนัธุส์ตัว์

ป่าทีใ่กล้จะสญูพนัธุแ์ละถ่ินทีอ่าศัย	บทบาทหน้าท่ีของ

แนวเช่ือมต่อเพื่อการอนุรักษ์	 นอกจากนี้ความส�าเร็จ

ของการอนุรักษ์ขึน้อยูก่บัความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัความรู้

ทางชีววิทยา	และต้องได้รบัการสนบัสนนุจากประชาชน	

โดยประชาชนต้องเข้าใจและตระหนกัถงึแนวเชือ่มต่อ	

ความต้องการและผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั	ทางเศรษฐกจิ

สงัคม	 และมทีกัษะในการปฏบิติังานทีม่ปีระสทิธภิาพ	

ดังนั้นการด�าเนินงานให้สู่เป้าหมายต้องมีความเข้าใจ

ทัง้ทางชวีวทิยา	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ด้านการวางแผน

และการอนรุกัษ์

	 ข้อก�าหนดที่ต้องด�าเนินการจัดท�าแนวเชื่อม

ต่อของระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	มีดังต่อไปนี้

3.5.1 สถานภาพและการถือครองที่ดินของ

ประชาชน  

	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิรอบแนวเชือ่มต่อของถิน่ที่

อาศัยที่เป็นหย่อมป่าขนาดเล็กระหว่างพื้นที่คุ้มครอง

ขนาดใหญ่	 ต้องมีการจัดการให้มีความเหมาะสมกับ

ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า	 ที่ดินในแนวเช่ือมต่ออาจเป็น

ที่ดินที่เอกชนใช้ประโยชน์	หรือที่ดินของรัฐ	 โดยอาจ

ประกอบด้วยส่วนที่ถือครองโดยนิติบุคคล	 บริษัท	

หน่วยงานราชการ	ศาสนสถาน	หรือบุคคลอื่นใด	ต้อง

ให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงระหว่างภาครัฐและชุมชน	 หรือ

เอกชนในการจัดท�าแนวเชื่อมต่อที่อาศัยของสัตว์ป่า	

โดยในส่วนของข้อตกลงต้องมกีารระบถุงึกจิกรรมการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินรอบ	ๆ	แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	ที่

3.5  รูปแบบและแนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
 ต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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หรือจ่ายเงินชดเชยโดยภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก	

เพราะเท่ากับเป็นการให้ผลประโยชน์แก่ผู ้ท�าผิด

กฎหมาย	 แต่ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายใน

การยึดพืน้ทีค่นืได้	เพราะจะส่งผลต่อความวุน่วายหรือ

ไม่พอใจของกลุ่มคนเหล่านี	้ดังนั้น	แนวทางที่เป็นไป

ได้คือ	 การขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรอนุรักษ	์

สหกรณ์	 หรือกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งเหล่านี้

โดยเฉพาะ	 บางกรณีท่ีไม่อาจเวนคืนหรือซื้อคืนที่ดิน

ได้	 อาจใช้วิธีการท�าข้อตกลงหรือข้อก�าหนดในการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม	 หรือมีข้อตกลงร่วม

กันระหว่างชุมชนท้องถิ่น	 	 ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน

อุทยานแห่งชาติเมาท์คีลีมันจาโร	(Mt.	Kilimanjaro) 

สาธารณรัฐแทนซาเนีย	 มีทั้งท่ีราบสูงและที่ราบ

ต�า่	มีการบริหารจัดการโดยใช้กฎหมายท้องถิ่น	และ

อนุญาตให้ชนชาวพ้ืนเมือง	 เช่น	 เผ่ามาไซ	 สามารถ

อาศัยอยู่ได้ตามประเพณีและวัฒนธรรม	 และให้งด

การเลี้ยงปศุสัตว์แบบเร่ร่อน

	 ในหลายกรณี	 พบว่าปัญหาความไม่สอดคล้อง

กันระหว่างการจัดการแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศและ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้น	 เกิดขึ้นโดยภาค

รฐัด้วยกนัเอง	โดยเฉพาะการพฒันาเส้นทางคมนาคม	

การก่อสร้างเขื่อน	และสิ่งก่อสร้างถาวรอื่น	ๆ	โดยไม่

ค�านึงว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

หรือไม่	 	 ซึ่งหากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ในหน่วย

งานที่มีกิจกรรมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	เช่น	

กรมทางหลวง	 หรือการรถไฟ	 จะมีแผนกหรือฝ่ายท่ี

ท�าหน้าทีอ่อกแบบให้เปน็สิง่ก่อสร้างทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่ง

แวดล้อม	(green	infrastructure)	ที่มีบทบาทที่เข้ม

แข็งมาก	 ผิดจากบางแห่งในโลกท่ีมีไว้เพียงให้รู้สึกว่า

มีแล้วตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว้เท่านั้น

 

3.5.2 บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรที่

จ�าเป็นต่อการจัดการแนวเชื่อมต่อ 

	 บุคลากรที่จะจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

จ�าเป็นต้องมีความรู้	 ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานด้าน

การจดัการกบัผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องในพืน้ที	่เช่น	ความ

เข้าใจในเรือ่งการสญูเสยีองค์ประกอบของระบบนเิวศ	

เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมไปยังชุมชนที่อยู่ใจกลางพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง	 เป็นสิ่งกีดขวางเส้นทางเชื่อมต่อของ 
สัตว์ป่า	การพัฒนาชุมชนโดยไร้ทิศทางและขาดการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	คือความท้าทายของนักจัดการ

ภาพที่ 74
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อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มภาคีท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่หรือมี

ปัญหาที่อาจแก้ไขไม่ได้	 จ�าเป็นต้องมีข้อตกลงถึงเป้า

หมายการจดัการแนวเช่ือมต่อและความรบัผดิชอบใน

การจดัท�าแผนงานและรวบรวมข้อมูล	รวมทัง้ข้อตกลง

ในเรื่องความต้องการคงไว้ซึ่งสถานภาพของที่ดินใน

แนวเชือ่มต่อและคณุภาพของถิน่ทีอ่าศัย	 เพราะว่าที่

ดินดังกล่าวซึ่งจะน�ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท�าแนว

เชือ่มต่อน้ันขึน้อยูก่บัเจ้าของทีดิ่นด้วย	

	 ในโครงการการจดัการแนวเชือ่มต่อ	ต้องให้แน่ใจ

ว่าแผนงานและข้อปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพียงพอ		

ทักษะของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา

ขอซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการจัดท�าแนวเชื่อมต่อ	และการ

เชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัยในระดับท้องถิ่นจะต้องได้

รับความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และเจ้าของที่ดิน

ภาคเอกชน	 นักพัฒนาที่ดิน	 และพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ในพื้นที่	 องค์ประกอบที่ส�าคัญที่มีวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่ถูกต้อง	 การวิเคราะห์ระบบของขั้นตอน 

การท�างาน	 หลักการที่ส�าคัญเพื่อติดตามความ

ก้าวหน้า	 ต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้

ประสานงานและผู้แทนการท�างาน	เป็นต้น

	 ทรัพยากรทีน่�ามาใช้ในการจดัการ	เช่น	บคุลากร

และงบประมาณ	 ต้องมเีพียงพอในการสนบัสนนุตาม

วตัถปุระสงค์	และมคีวามโปร่งใสในการท�างาน	

	 ความมากน้อยของทรัพยากรท่ีต้องใช้ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของแนวเชื่อมต่อและความซับซ้อนของการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในระดับท้องถิ่น	 มีเครือข่ายในการ

ด�าเนินงานที่ประกอบด้วยอาสาสมัคร	 เจ้าของที่ดิน

หรือกลุ่มชุมชน	 การด�าเนินการจัดการแนวเช่ือมต่อ

ต้องการบุคลากรที่มีการอุทิศตนให้กับงานและมีงบ

ประมาณเพียงพอเพราะเป็นโครงการที่ส�าคัญ	หน่วย

งานจัดการมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการ

ปฏิบัติงาน	 เช่น	 ผู ้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาก็ควรมี

ทักษะในการจัดการท่ีดนิและมปีระสบการณ์ทางด้าน

เศรษฐกจิสงัคมด้วย	ซ่ึงหมายความว่านกัจดัการระบบ

นิเวศที่ดี	ต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์

ที่หลากหลายสาขาและบูรณาการร่วมกันอย่างลงตัว	

จะมองสิง่ใดอย่างแยกส่วนออกมาจากระบบนเิวศโดย

ไม่ค�านึงถึงผลกระทบด้านอื่นนั้นไม่ได้	 ตัวอย่างเช่น	

สาธารณรัฐคอสตาริกา	 มีโครงการจัดท�าแนวเช่ือม

ต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่ามีบุคลากรหลายฝ่ายเข้ามา

มีส่วนร่วม	 ได้แก่	 กลุ่มชุมชนท้องถ่ิน	 นักกฎหมาย	

นักธรณีวิทยา	 วิศวกรป่าไม้	 นักชีววิทยา	 พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบ	 หน่วยงานระดับชาติ

และนานาชาติ	ตลอดจนมีเครือข่ายอาสาสมัคร	ส่วน

งบประมาณก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและ

นานาชาติที่สนับสนุนให้มีโครงการนี้

 

3.5.3 การสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น 

	 การสนับสนุนจากชุมชนในการจัดการและ

พัฒนาการอนุรักษ์แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศ	 จะเป็น

หลักประกันส�าคัญในการรักษาและคงไว้ของแนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศนั้น	ๆ 	ซึ่งในการด�าเนินการจัดท�า

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพต้องได้รับ

ความร่วมมอืจากผูท่ี้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	หน่วยงานต่าง	ๆ  

ทีเ่กีย่วข้อง	และชมุชนโดยรอบพ้ืนที	่โดยมีหวัข้อทีค่วร

พิจารณาเพื่อการสนับสนุนที่ดีคือ

 	 ผลส�าเร็จในการจัดท�าแนวเช่ือมต่อข้ึนอยู่

กับความร่วมมือของเจ้าของท่ีดินและผู้มีอ�านาจใน

การจดัท�าแนวเช่ือมต่อ	และการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของ

ประชาชนระดับท้องถิ่น

 	 ความสามารถของภาครัฐและชุมชน

ท้องถ่ินในการบริหารจัดการและด�าเนินการตาม

กฎหมาย	 ในการป้องกันการรบกวนแนวเชื่อม

ต่อจากการเลี้ยงปศุสัตว์	 การลักลอบล่าสัตว์ป่า	 
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การลักลอบตัดไม	้หรือการขยายพื้นที่เพื่อการเกษตร	

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจาก

ชุมชนท้องถิ่นจึงจะท�าให้การจัดท�าแนวเชื่อมต่อมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 	 การที่ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

จัดการพ้ืนที่คุ ้มครองและแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	

จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน	 โดยให้มีมาตรการการ

จัดการสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนและมีความรู้

ตลอดจนประสบการณ	์กลุ่มของชุมชนหรือบุคคลจะ

ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลปรบัปรงุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั

ของสัตว์ป่า	 การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการ

ตดิตามผลการใช้ประโยชน์จากถิน่ทีอ่าศยัของสตัว์ป่า	

การสนับสนุนให้อาสาสมคัรเข้าไปร่วมส�ารวจสตัว์ป่าใน

พืน้ท่ีแนวเชือ่มต่อ

 

 	 ควรให้ผูท้ีใ่ช้ประโยชน์ทีดิ่นบรเิวณใกล้เคยีง

พืน้ทีแ่นวเชือ่มต่อมส่ีวนร่วมในการสนับสนุนโครงการ

อาจจัดท�าเป็นแนวกันชนด้วยถิ่นที่อยู่อาศัย	หรือจัด

กลุ่มป่าเล็ก	 ๆ	 บริเวณที่ดินใกล้เคียงให้เป็นเขตแนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศไปด้วย	

 		 การสนับสนุนของชุมชนท้องถิ่น	 อาจมีการ

ท�าข้อตกลงในการจัดท�าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศ

เพ่ือให้ตรงตามเป้าประสงค์ของโครงการ	 โดยกล่าว

ถึงการใช้ประโยชน	์เช่น	ไม้ฟืน	ผลไม้ป่า	หรือของป่า

อื่น	ๆ	รวมถึงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงใน

พื้นที่เกษตรกรรมเข้าสู่พื้นที่แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศ

ที่อาจส่งผลต่อพืชพรรณและสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง	

ซึ่งท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย

3.5.4 การบูรณาการร่วมกับโครงการต่าง ๆ  ในการ

จัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

	 การด�าเนินการจัดท�าแนวเช่ือมต่อเพื่อให้มี

ประสทิธภิาพในด้านระบบนเิวศ	ต้องมกีารบรูณาการ

ร่วมกบัโครงการอืน่	ๆ 	ทีม่กีารพฒันาการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	เช่น	การป้องกันและการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อใช้

ประโยชน์ส�าหรับชุมชน	 โครงการปลูกป่า	 โครงการ

คาร์บอนเครดิต	 ธนาคารต้นไม้	 หรือแม้แต่การจัด

ตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายจากสัตว์ป่า	 เป็นต้น	

ซึ่งโครงการต่าง	 ๆ	 เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิด

วัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์ด้านต่าง	ๆ	ตั้งแต่

การป้องกันดินและน�้าตลอดจนการจัดการเพื่อการ

ท่องเที่ยว	 ด้วยเหตุผลนี้จึงต้องมีหน่วยงานเข้ามา 

สนับสนุนการเชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัยส�าหรับการ

เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า	 และสามารถจัดการให้มีภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม	 มีความอุดมสมบูรณ์ส�าหรับเป็นท่ีอยู่

อาศัยของสัตว์ป่า	และเป็นการอนุรักษ์คุณภาพน�้าไป

พร้อม	ๆ 	กัน	นอกจากการอนุรักษ์แหล่งน�้าเพื่อชุมชน

ไว้ใช้ในการอุปโภค	บริโภค	และการพักผ่อนหย่อนใจ	

ยงัเป็นการได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนัของชมุชนและผู้

จัดท�าแนวเชื่อมต่อด้วย

3.5.5 การให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก

แก่ชุมชน 

 ข้อมลูเก่ียวกับการจดัการแนวเช่ือมต่อถ่ินท่ีอาศยั

ของสัตว์ป่า	 ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างนัก

นิเวศวิทยาและผู้จัดการท่ีดินในบริเวณแนวเช่ือมต่อ	

ซึง่การตัดสนิใจในเรือ่งการใช้ประโยชน์ทีด่นิของชมุชน	

มักจะมีการละเมิดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 ใน

หลาย	 ๆ	 พื้นท่ีของประเทศไทยพบว่าชุมชนท่ีท�ากิน

ในพืน้ท่ีอนรุกัษ์มกัขาดความเข้าใจหรอืละเลยเกีย่วกับ

ข้อกฎหมายท่ีครอบคลมุพ้ืนท่ีนัน้	ๆ 	จงึเกิดปัญหาเกีย่ว

กบัการใช้ประโยชนท์ี่ดนิทีก่ระทบต่อระบบนิเวศ	 นกั

นิเวศวิทยาอาจไม่มีประสบการณ์การท�างานเก่ียวกับ

ชมุชนและการใช้ประโยชน์ทีด่นิในด้านต่าง	 ๆ	 ดงันัน้

การให้ความรูแ้ก่ชมุชน	การสร้างความตระหนกัว่าแนว
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เชือ่มต่อของระบบนิเวศมปีระโยชน์อย่างไร	การด�าเนนิ

งานและกระบวนการมีความเกี่ยวข้องกับประชาชน

อย่างไรบ้าง	 เป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีต้องท�าข้อมลูข่าวสารทีจ่ะ

ใช้ในการสือ่ซ่ึงมหีลายรูปแบบ	 รปูแบบแรก	คอื	 เร่ือง

ของวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการจดัท�าแนวเชือ่ม

ต่อและการสร้างเครอืข่าย	 ข้อมูลนีค้วรเป็นเรือ่งความ

ส�าคัญของการอนุรักษ์ชนิดสัตว์ป่าที่ใช้พื้นที่เชื่อมต่อ

เป็นถ่ินอาศยั	รปูแบบทีส่อง	 คือ	แผนทีข่องแนวเช่ือม

ต่อทีม่รีายละเอยีดทีชั่ดเจนทีส่ามารถส่ือกับประชาชน

ได้	 ทั้งน้ีเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	

การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการตัดสนิใจ	การวางแผน	

การส�ารวจและการติดตามผล	 หรือการมีส่วนร่วมใน

การปรบัปรงุถิน่ทีอ่าศยัของสตัว์ป่าโดยชมุชน	 ตลอด

จนแผนการสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง	ๆ	เช่น	ถนน	แหล่งน�า้

โดยในชุมชนต้องน�ามาพจิารณาร่วมกนัด้วย

3.5.6 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพ่ือสร้างแนว

เชื่อมต่อ  

 การวางแผน	 การร่วมมือ	 การสงวนและการ

ป้องกันรักษาแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศต้องใช้ระยะ

เวลานานจึงจะเห็นผล	 ในขณะท่ีก�าลังด�าเนินการ	

การวางแผน	 มักมีการสูญเสียถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา	 การยอมรับจากการพัฒนา

และป้องกันการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 จึงต้องรีบเร่งวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน

การอนรุกัษ์พืน้ทีใ่ห้มกีารด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	

แผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดในระยะยาวเช่น	10	ปี	20	

ปี	 หรือ	 30	ปี	 ข้างหน้า	 เมื่อก�าหนดแล้วจะสามารถ

วิเคราะห์เหตุการณ์ของแนวเชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัย

ได้ว่า	การลงทุนมีความคุ้มค่าหรือไม่	ถิ่นที่อาศัยหรือ

ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นหรือไม่	 และ

มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	ก่อนที่จะสูญเสียถิ่น

ท่ีอาศัยหรือระบบนิเวศ	 จะต้องด�าเนินการป้องกัน	

และต้องมกีระบวนการวางแผนทีส่มเหตสุมผลในการ

สงวนและอนุรักษ์	 มีการร่วมพิจารณาตัดสินใจทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต	 ว่าแนวเชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัย	

มีความส�าคัญต่อชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอย่างไร

ความต้องการทางเศรษฐกจิของชมุชนโดยปราศจากความเข้าใจส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศจากกจิกรรมทางการ
เกษตร	โดยเฉพาะสารเคมีและการรุกล�า้พื้นที่ป่า

ภาพที่ 75
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การเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และข้อคิดเห็นของชุมชน	เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศซึ่งนักจัดการจ�าเป็นต้องศึกษาและสร้างแนวร่วม

ภาพที่ 76
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ประเด็นที่ส�าคัญ

1. การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้า

หมายของการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศ

2. นเิวศวทิยาและพฤตกิรรมของสตัว์ป่า

3. โครงสร้างของแนวเชื่อมต่อระบบ  

   นิเวศ

4. คุณภาพของถิ่นที่อาศัย

กิจกรรมที่ส�าคัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�า

แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย

			 บทนิยามเบื้องต้นการจัดการแนวเชื่อมต่อ

	 กิจกรรมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ

จัดการแนวเชื่อมต่อ

			 ให้ท�าการประสานงานเข้าด้วยกันด้านนิเวศ 

วิทยาและรูปแบบการเคลื่อนย้ายของชนิดพันธุ์ใน

เขตแนวเชื่อมต่อ

	 การวางแผนเชื่อมภูมิทัศน์	 เพื่อให้อ�านวยผล	

ทางด้านถิ่นที่อาศัยและทรัพยากรอื่น	ๆ 	โดยเฉพาะ

พฤติกรรมความต้องการของชนิดพันธุ์

			 มีการจัดการถ่ินท่ีอาศัยให้มีช่องว่างของแนว

เชื่อมต่อให้น้อยที่สุด

	 ประเมนิผลกระทบจากภายนอก	ความเสียหาย 

ทีเ่กดิจากผลกระทบการพฒันาเครอืข่ายและเตรยีม

แผนรองรับในกรณีท่ีมีภัยคุกคามเกิดข้ึนอย่างไม่

คาดหมาย

			 การรวบรวมความซบัซ้อนของแนวเช่ือมต่อ	ที่

เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อาศัย	

 จัดการถิ่นท่ีอาศัยต้องให้แน่ใจว่ามีเพียงพอ	

กับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่เข้ามาใช้แนวเชื่อมต่อคือ	

อาหาร	ที่หลบภัย	ที่พักหรือที่ผสมพันธุ์

 จัดตั้งหรือจัดท�าแนวเช่ือมต่อใหม่ในพ้ืนที่

ธรรมชาตหิรอืกึง่ธรรมชาตทิีป่ราศจากภยัคกุคาม

	 ต้องระลึกไว้ว่าความต้องการจดัการแนวเชือ่มต่อ

และทรัพยากรในถิ่นที่อาศัยต้องได้รับการฟื้นฟู

และป้องกัน 

ประเด็นและกิจกรรมที่ส�าคัญในการด�าเนินงานแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศตารางที่ 3
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ประเด็นที่ส�าคัญ

5. แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

7. สถานที่ตั้งของแนวเช่ือมต่อระบบ 

    นิเวศ

6. ความกว้างของแนวเชื่อมต่อระบบ 

    นิเวศ

กิจกรรมที่ส�าคัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�า

แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย

 ประเมินแนวเชื่อมระบบนิเวศและความ

สามารถในการรองรบัและผลกระทบด้านชนดิพนัธุ์

สัตว์ป่า

 ความกว้างของแนวเชื่อมต่อต้องให้มีความ

เหมาะสมกับระบบนิเวศ

	 วิธีการลดผลกระทบภายในเขตแนวเช่ือมต่อ

หรือน�าเอาปัจจัยท่ีท�าให้เกดิผลกระทบออกไป

 รวบรวมข้อมูลผลกระทบจากภายนอกตาม

แนวเชื่อมต่อโดยให้มีการป้องกันเพื่อลดผลกระทบ

 ใช้ความรู้เก่ียวกับเส้นทางเดินหรือเส้นทาง

อพยพของชนิดพนัธุส์ตัว์ป่าในการก�าหนดที่ตัง้ของ

แนวเชื่อมต่อ

 หลีกเลี่ยงการจัดท�าแนวเชื่อมต่อที่ขัดขวาง

กระบวนการระบบนิเวศ

 ความกว้างของแนวเช่ือมต่อต้องให้สัมพันธ์

กับวัตถุประสงค์ทางชีววิทยา	

 ความกว้างของแนวเชื่อมต่อให้ระบุเป็น

กิโลเมตร

 ประเมินความต้องการใช้พื้นที่แนวเชื่อมต่อ

ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า

 ความกว้างของแนวเชื่อมต่อจะต้องเพิ่มขึ้น

เมื่อขนาดประชากรและความหลากหลายของถ่ิน

ที่อาศัยส�าหรับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น

 เพ่ือให้แน่ใจว่าความกว้างของแนวเชื่อมต่อ

สามารถรองรับผลกระทบได้

	(ต่อ)ตารางที่ 3 
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ประเด็นที่ส�าคัญ

7.  สถานที่ตั้งของแนวเชื่อมต่อ (ต่อ)

9. ความเป็นเจ้าของที่ดิน สถานภาพ

   และการถือครองที่ดิน

8. การติดตามผล

10. ความรับผิดชอบของการใช้

     ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ส�าคัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�า

แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย

 ด�าเนนิการจดัตัง้แนวเชือ่มต่อให้มสีิง่แวดล้อม

ตามระดับความสูงของพ้ืนที่ถิ่นที่อาศัยเฉพาะให้

มากที่สุด

	 ด�าเนินการจัดตั้งแนวเชื่อมต่อ	สนับสนุนแผน

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 เพื่อสร้างความเชื่อม่ันของสถานภาพพื้นที่ที่

น�ามาจัดการเป็นแนวเช่ือมต่อถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์

ป่า	 และหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีส่ง

ผลกระทบกับชนิดพันธุ์สัตว์ป่า

	 มเีอกสารทีส่�าคญัและมแีผนยทุธศาสตร์การใช้

ประโยชน์ทีด่นิเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ในการก�าหนด

และขยายพื้นที่แนวเชื่อมต่อ

	 ให้รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแนว

เชื่อมต่อทุก	ๆ	ส่วน

 ก�าหนดรูปแบบและกระบวนการติดตามผล

ด้านประสิทธิภาพของแนวเชื่อมต่อส�าหรับชนิด

พันธุ์สัตว์ป่า

 ใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการจัดการ

แนวเชื่อมต่อ

	 มีผู้รับผิดชอบการจัดการโดยเฉพาะ

	 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงสามารถจัดการได้

ตามเป้าหมายของผูร้บัผดิชอบด้านการจดัการทีด่นิ 

 เพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณ	บุคลากรและ

การจัดการที่ดินที่มีศักยภาพ

	 การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิท�าให้มี

ผลกระทบกับแนวเชื่อมต่อ

	(ต่อ)ตารางที่ 3
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ประเด็นที่ส�าคัญ

11. การสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น

12. การบูรณาการร่วมกับโครงการ

     ต่าง ๆ 

13. การให้การศึกษาและสร้างความ 

      เข้าใจ

14. ยุทธศาสตร์การวางแผนและสร้าง 

     ความตระหนักแก่ชุมชน

กิจกรรมที่ส�าคัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�า

แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย

 มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของชุมชน

เพื่อการจัดการและการติดตามผล

	 มกีารชกัชวนให้เจ้าของทีด่นิข้างเคยีงมส่ีวนร่วม

	 ระมดัระวงัในเรือ่งการขยายพืน้ทีแ่นวเชือ่มต่อ

อาจจะมีผลกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

	 ด�าเนนิการโครงการแนวเชือ่มต่อให้สอดคล้อง

ในการจัดการแนวเ ช่ือมต ่อหรือประสานกับ

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น	ๆ

 วิเคราะห์และประสานความร่วมมือกับการ

ขยายพื้นที่ระบบนิเวศและผลประโยชน์ที่ได้รับ

 มีการส่ือสารและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการร่วมกัน

	 การมีประสิทธิภาพของการจัดการหมายถึง

การมีข้อมูลไปยังทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

	 ชักชวนให้ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามส่ีวนเกีย่วข้อง

	 แผนยุทธศาสตร์การจัดการแนวเชื่อมต่อ	ควร

เป็นภาพรวมท่ีชดัเจนและมเีวลาด�าเนินการในระยะ

ยาว

	 วิเคราะห์ถึงความต้องการในอนาคต	 ส�าหรับ

โอกาสในการจัดท�าแนวเชือ่มต่อทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน

(ต่อ)ตารางที่ 3
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3.6  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 การด�าเนินการออกแบบและติดตามผลสัมฤทธิ์

ของแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศรูปแบบต่าง	ๆ	ควรมกีาร 

ตั้งต้นตั้งแต่แรกเร่ิมไปจนแน่ใจได้ว ่าให้ผลตาม

วตัถปุระสงค์	ซึง่อาจแบ่งระยะเวลาของการเกบ็ข้อมลู

เพือ่การนีไ้ว้	3	ระยะ	ดังน้ี

ระยะออกแบบ 

	 ก่อนท�าการออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ 

ในแต่ละแห่ง	ว่าเป็นรปูแบบไหนและใช้บรเิวณใด	สิง่ที่

ต้องท�าคอืการส�ารวจข้อมลูทางด้านทรพัยากรชวีภาพ	

เช่น	 ชนิดสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายของการอนุรักษ	์ 

ความสมบรูณ์ของหย่อมป่า	 ความจ�าเป็นในการเชือ่ม

ต่อทางนเิวศ	ระยะห่างระหว่างพ้ืนท่ีท่ีต้องการเช่ือมต่อ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม	 หรือบางกรณีที่เป็นการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะ 

ทางธรณวีทิยาด้วย

	 ข้อมลูชนดิและการกระจายของสตัว์ป่าทีส่�ารวจ

ได้ในเบ้ืองต้น	หากเป็นข้อมลูท่ีส�ารวจโดยละเอยีดและ

ด้วยวธิกีารทีเ่ป็นมาตรฐานตามหลกัวชิาการ	 เป็นสิง่ที่

น�าไปใช้ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด

ท�าแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศภายหลงัการก่อสร้างด�าเนนิ

การไปเสรจ็ส้ินแล้ว

ตวัอย่างภาพจ�าลองทางเลอืกแบบผสมผสานทีอ่อกแบบโดยโครงการก่อสร้างทางเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน

กรมทางหลวง	(2556)

ภาพที่ 77

ที่มา
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อุโมงค์ทางลอดส�าหรับสัตว์ป่า	 มีการปรับพื้นทางเดินด้วยทราย	 เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจนับร่องรอยสัตว์ป่าที่ใช้
เส้นทาง	ซึ่งมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ	และกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัต	ิ(camera	trap)	
เป็นอุปกรณ์ส�าคัญส�าหรับการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า	แต่มักเสี่ยงต่อการถูกขโมย

ภาพที่ 78

ระยะระหว่างด�าเนินการ

	 ในระหว่างด�าเนินการก่อสร้างทางส�าหรบัเชือ่มต่อ

ระบบนิเวศ	 จ�าเป็นต้องมกีารติดตามผลกระทบทีอ่าจ

เกิดขึน้ในระหว่างการก่อสร้าง	 เช่น	 มลพษิทีเ่กดิจาก

เสยีง	เขม่าควนั	การขนส่ง	เป็นต้น

	 ส�าหรับกรณีพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ประเภทที่เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีพ้ืนที่ป่าหรือระบบ

นเิวศเดมิเชือ่มต่อกนัอยูแ่ล้ว	 แต่เป็นเพยีงการจดัการ

ตามกฎหมายเพือ่คุม้ครองพืน้ทีเ่หล่านี	้ในกระบวนการ

นีก้ไ็ม่จ�าเป็นต้องมกีารด�าเนินการ

ระยะติดตามผล

	 ในพ้ืนทีเ่ส้นทางเชือ่มต่อระบบนเิวศ	 จ�าเป็นต้อง

มีการตรวจติดตามในเชิงวิชาการว่ามีสัตว์ป่าที่เข้ามา

ใช้เส้นทางเชือ่มต่อทีไ่ด้ด�าเนนิการไว้หรอืไม่	มคีวามถี่

และปรมิาณของแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด

	 ในกรณีเส้นทางเช่ือมต่อระบบนิเวศที่จัดท�า

เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	

อาจใช้ข้อมูลการกระจายและการออกมาหากินของ 

สตัว์ป่าก่อนด�าเนนิการจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศ	

น�ามาเปรียบเทียบกันด้วยเครื่องมือทางสถิติว่ามี 

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการกระจายและการลดลง

ของอาณาบรเิวณท่ีเกดิความขัดแย้งดงักล่าวมากน้อย

เพยีงใด	และมีนยัส�าคญัหรือไม่	

	 กระบวนการตดิตามและประเมนิผลสัมฤทธิข์อง

แนวเชือ่มต่อระบบนเิวศเป็นส่วนทีม่คีวามส�าคญัมาก	

เพราะข้อมูลท่ีได้จะเป็นหลักประกันทางวิชาการที่ดี

ส�าหรับการประเมินโครงการ	 และโดยเฉพาะเมื่อผล

สมัฤทธิเ์ป็นทีป่ระจกัษ์ชัด	 ความร่วมมอืจากภาคส่วน

ต่าง	ๆ	ย่อมตามมาโดย	และสามารถน�าไปสู่การขยาย

ผลในพ้ืนท่ีอืน่	ๆ	อกีด้วย
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ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
และความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์ 4
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4

	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและความเชื่อมโยง

ระดับภูมิทัศน์สามารถช่วยเหลือหรือขัดขวางการ

เคล่ือนไหวของชนิดพนัธุต่์าง	ๆ 	ระหว่างหย่อมบริเวณ

ของทรัพยากรระบบนิเวศต่าง	ๆ 	โดยผ่านการกระจาย 

ของพื้นที่ที่ซับซ้อน	 ช่วยให้ชนิดพันธุ์เคล่ือนย้ายได	้

และช่วยให้เข้าถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยา	ระบบ

นิเวศ	 และกระบวนการแห่งวิวัฒนาการได้	 ดังนั้น	

ความเชื่อมโยงของแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศจึงช่วย

เสริมในเรื่องการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์คุ้มครอง	 โดยการ

เช่ือมโยงชนิดพันธุ์เหล่านี้เข้ากับพื้นที่อื่น	 ๆ	 ที่ไม่ได้

คุ้มครองภูมิทัศน์ธรรมชาติและภูมิทัศน์กึ่งธรรมชาติ	

และพื้นที่อุทกทัศน์	เช่น	พื้นที่ชุ่มน�้า	ทะเลสาบ	และ

พื้นที่ระบบนิเวศน�้าจืดและระบบนิเวศน�้าเค็มอื่น	ๆ

	 ดงันัน้	ความเชือ่มโยงของระบบนเิวศจึงเป็นส่วน

ประกอบส�าคญัของสุขภาพทัว่ไปของระบบนเิวศและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

เพิม่จ�านวนชนิดพันธ์ุต่าง	ๆ 	เพราะแนวเช่ือมต่อระบบ

นเิวศช่วยให้มัน่ใจได้ว่า	ชนิดพนัธุท่ี์ให้นิเวศบริการของ

ระบบนิเวศต่าง	ๆ	สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง	ๆ	

ที่ชนิดพันธุ์เหล่านี้ต้องการ	 เราสามารถจัดการความ

เช่ือมโยงได้ในหลายระบบนเิวศ	ซึง่รวมถงึระบบนเิวศ

บนบก	 ระบบนิเวศในน�้า	 หรือระบบนิเวศในเมือง/

ชานเมืองและระบบนิเวศอื่น	ๆ	อีกหลายระดับ	 เช่น	

ที่โล่ง	ฟาร์มเกษตรกรรม	ภูมิทัศน์เฉพาะถิ่น	และภูมิ

ทัศน์ระดับภูมิภาค

           

	 เราสามารถท�าให้ความเชือ่มโยงของระบบนเิวศ	

ทางพื้นดินดีขึ้นได้ในหลาย	ๆ	ทางเลือก	ซึ่งรวมถึงถิ่น

ทีอ่าศยัแนวเส้นตรงท่ีเชือ่มหย่อมป่าโดด	ๆ 	ไว้ด้วยกนั	

พื้นที่ว่างชายขอบทุ่งหญ้า	พื้นที่ที่เป็นป่ามีต้นไม้มาก

ซึ่งอยู่ติดกับแหล่งน�้า	แนวพุ่มไม้	และแนวไม้ก�าบังลม	

ตลอดจน	โครงข่ายระบบนิเวศที่เชื่อมโยงที่ท�าหน้าที่

หลายอย่าง	 เช่น	 ต้นกาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงาไม้	 ที่เป็น

แนวเช่ือมโยงส�าหรบัชนดิพนัธุข์องป่าร้อนชืน้และพชื

เศรษฐกิจที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร	ก็สามารถเชื่อม

โยงระบบนิเวศได้

	 ประโยชน์ของแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศมมีากมาย	

และบางส่วนท่ียืนยันได้จากงานวิจัยและงานศึกษา

กรณตัีวอย่างท่ีมอียู	่มปีรากฏตามรายช่ือในหน้าต่อไป 

แม้ว ่าการก�าหนดคุณค่าเฉพาะเจาะจงไปยังผล

ประโยชน์เช่นว่านั้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย	 แต่ก็เป็น

สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เมื่อน�ามา

พิจารณาโดยรวม	 ซึ่งรวมท้ังผลประโยชน์ในสถานท่ี

กับนอกสถานที่

4.1 ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

การกักเก็บคาร์บอน วนเกษตรและแนวเชื่อมต่อที่เป็นป่ามีต้นไม้มาก	 (เช่น	 ที่อยู่ใกล้ล�าน�้า	 ริมฝั่ง)	

สามารถช่วยให้การกักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้น

การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชในสภาพธรรมชาต	ิ (เช่น	สายพันธุ์ป่าของพืชอาหารพันธุ์

เพาะปลูก)	ส่วนพื้นที่ชุ่มน�า้ช่วยเกื้อหนุนชนิดพันธุ์นกและพืชเฉพาะถิ่น

อาหาร ถิ่นที่อาศัย และ

การเคลื่อนย้ายของ

ชนิดพันธุ์

ภูมิทัศน์ที่เช่ือมต่อกันสามารถครอบคลุมแนวธรรมชาติ	 แหล่งอาหาร	 และ 

เส้นทางการย้ายถ่ินได้ดีกว่า	 ในขณะที่สะพานลอยและอุโมงค์	 ช่วยกระตุ้นให้เกิด

การเคลื่อนย้ายของชนิดพันธุ์ต่าง	ๆ	ได้	แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างจากการสร้างถนน

การถ่ายเทพันธุกรรม ช่วยสนับสนุนการถ่ายเทยีนและความหลากหลายทางพันธุกรรม	 ส�าหรับชนิด

พันธุ์ต่าง	ๆ	ในระบบนิเวศ

ชนิดพันธุ์แมลงผสม

เกสรและการควบคุม

ศัตรูพืช

กว่าร้อยละ	 70	 ของผลไม้และผักของเราต้องพ่ึงพาอาศัย	 แมลงและสัตว์อื่น	 ๆ 

ส�าหรับการถ่ายละอองเกสรทางเชื่อมต่อระบบนิเวศต่าง	 ๆ	 ช่วยสนับสนุน

ประชากรของแมลงถ่ายละอองเกสร	 และนักล่าตามธรรมชาติส�าหรับแมลงศัตรู

พืช

การอนุรักษ์ดิน พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของพื้นที่ที่กว้างใหญ่	 และทางเชื่อมต่อที่เป็นป่าตามภูมิทัศน์

ทางเกษตร	 ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและสามารถท�าให้สภาพดินเหมาะแก่การ

เพาะปลูกนอกจากน้ีการกัดเซาะดินที่ลดลงบริเวณต้นน�้าล�าธารก็สามารถช่วยให้

คุณภาพน�้าที่บริเวณท้ายน�า้ดีขึ้นด้วย	  

การควบคุมและปกป้อง

รักษาน�้า

พื้นที่ที่มีพืชพรรณเกิดข้ึนตามธรรมชาติย่อมจะสามารถช่วยลดความแตกต่าง

ในการไหลของน�้าระหว่างช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งช่วยท�าให้คุณภาพน�้าดีขึ้นและ

ท�าให้ผลกระทบจากน�า้ท่วมลดน้อยลง	ลดอุณหภูมิของน�า้	และท�าให้มีการปล่อย

ธาตุอาหาร	 เช่น	 ฟอสฟอรัสที่ตกตะกอนช้าลง	 รวมท้ังการน�ากลับคืนและฟื้นฟู

ทรัพยากรน�้า

คุณภาพอากาศ ทางเช่ือมต่อท่ีเป็นต้นไม้ในเมือง	 สามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์การลดมลพิษที่คุ้มค่า

โดยการขจัดมลพิษทางอากาศและท�าให้คุณภาพอากาศในเมืองดีขึ้นในภายหลัง

ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศ	และแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ

ตารางที่ 4
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ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์

ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้เสริม วนเกษตรช ่วยให ้มีรายได ้ เสริมที่สามารถเป ็นทุนส�ารองให ้ได ้ในกรณีที	่																					

เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ	และเมื่อผู้ถือครองที่ดินรายย่อยน�าทรัพยากรของตนมา

รวมกันย่อมสามารถสร้างผลิตผลที่มีคุณค่าได	้  

ชื่อเสียงของตราสินค้า เม่ือภาคธุรกิจให้ความร่วมมือในการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 ท�าให้ช่ือ

เสียงทางธุรกิจดีข้ึน	 มีความสัมพันธ์ในทางที่ดีกับชุมชนและกับเวทีต่าง	 ๆ	 ใน 

ท้องถิ่น	และท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ผลผลติพชืและคณุภาพ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	จากการที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศช่วยท�าให้

มีแมลงผสมเกสรและชนิดพันธุ์ที่ช่วยต้านศัตรูพืช	 ช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้าน

การเกษตร	 พืชอาหารที่เป็นชนิดท้องถิ่นที่น�ามาเพาะปลูกท�าให้เกิดความ

สามารถในการปรับตัวทางด้านเกษตรดีขึ้น

ผลประโยชน์ทางการ

เงิน

การจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศท�าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในเงินลงทุน

ของการท�าฟาร์มเกษตรของบริษัทต่าง	 ๆ	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและการ

บ�ารุงรักษา	ผลตอบแทนอย่างมีนัยส�าคัญจากการลงทุนและนวัตกรรม	และท�าให้

เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ท่ีดินและทรัพย์สินท่ีอยู ่ติดกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศมีมูลค่าสูงขึ้นกว่า

บริเวณท่ีไม่ได้อยู่ใกล้แนวเชื่อมต่อเหล่านั้น	 หากก�าหนดให้ตัวแปรอื่น	 ๆ	 มีค่า

คงที่	 ทรัพย์สินที่อยู ่ติดกับแนวเช่ือมต่อพื้นที่สีเขียวเช่นในรัฐโคโลราโดของ

สหรัฐอเมริกา	จะมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	32

มูลค่าทางนันทนาการ เส้นทางตามแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างมีนัยส�าคัญ	 

บ่อยครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศ	และแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ

ตารางที่ 5
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ด้านสังคม

ด้านสุนทรียศาสตร์ แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศสีเขียวช่วยท�าให้	 “โครงสร้างพื้นฐานสีเทา”	 ของภาค

อุตสาหกรรมสวยงามขึ้นได	้

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดจากภูมิทัศน์ท่ีเช่ือมต่อกันสามารถช่วยสนับสนุนการ				

อนุรักษ์โดยการคุ้มครองถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ

สามารถช่วยอนุรักษ์ลักษณะทางประวัติศาสตร์	 และวัฒนธรรม	 ชนิดพันธุ์ที่ถูก

คุกคาม	ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์หายาก	มีคุณค่าทางสังคมมากขึ้น

การศึกษา ความเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	เพื่อขับเคลื่อนการค้นคว้าวิจัยด้าน

การจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	และการเชื่อมโยงภูมิทัศน์		การช่วยเหลือ

เกษตรกรด้วยวิธีการปรับปรุงการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ดีข้ึนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงแนว

เชื่อมต่อและในท�างานร่วมกับชุมชนท้องถ่ินในการเพิ่มความตระหนักในการ

อนุรักษ์ให้มากขึ้นท�าให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน

สุขภาพและความอยู่ดี

กินดีของมนุษย์   

พื้นท่ีสีเขียวในสถานท่ีท�างานต่าง	 ๆ	 สามารถท�าให้พนักงานในบริษัท	 ห้างร้าน	

หน่วยงานราชการ	 และพนักงานที่ท�างานองค์กรต่าง	 ๆ	 มีความพึงพอใจ	 กับ

พื้นท่ีการท�างานท่ีมีสีเขียวของพวกเขาได้ถึงร้อยละ	 30	 	 ต้นไม้ท่ีปลูกใกล้อาคาร

สามารถกรองอณูเล็ก	ๆ 	ที่มากับอากาศได	้พื้นที่สีเขียวในเมือง	ทางเดินเชื่อมต่อริม

ฝั่งน�า้	และป่าในเมือง	“ธรรมชาติแม้เพียงปริมาณน้อยนิด”	สามารถท�าหน้าที่เป็น

พื้นท่ีส�าหรับนันทนาการเพื่อสุขภาพและการกินดีอยู่ดีของเจ้าหน้าที่	 พนักงาน

บริษัท	และประชาชนทั่วไปได้

ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศ	และแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ

ตารางที่ 6
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ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์

	 ปัจจัยที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าระหว่างหย่อมป่าอันเป็นถิ่นที่

อาศัยมีหลายประการ	 แต่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่

กว้างและต่อเนื่อง	และหย่อมป่าที่อยู่ใกล้	ๆ	จะช่วย

สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ส่วนแนวเชื่อมต่อระบบ

นเิวศท่ีแคบและไม่ต่อเนือ่งและหย่อมป่าทีอ่ยูห่่างไกล

เกินไปไม่ได้ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ	

แต่สามารถสร้างการเชื่อมต่อของระบบนิเวศในพื้นที่

ลกัษณะนีข้ึน้ได้ด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 	ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้แล้ว

ในตอนต้น

	 การเชือ่มโยงภมูทิศัน์โดยใช้หลกัการจัดการแนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศ	 สามารถสนองวัตถุประสงค์การ

อนุรักษ์ด้านอื่น	ๆ	ได้ด้วย	เช่น	การคุ้มครองสายพันธุ์

พืชจากป่าที่สามารถปลูกเป็นพืชอาหารได้	 เพราะมี

ศักยภาพที่จะตอบสนองต่อสิ่งท้าทายที่ก�าลังเพิ่มขึ้น	

เช่น	ความมั่นคงด้านอาหาร	เป็นต้น	

	 การฟื้นฟูแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศโดยวิธีการ

ต่าง	 ๆ	 เป็นแนวทางท่ีเข้าใจได้ง่ายและน�าไปปฏิบัติ

ได้ส�าหรับการแก้ปัญหาการแตกกระจายของหย่อม

ป่าอันเป็นถ่ินท่ีอาศัย	 ในทางกลับกันก็ช่วยสนับสนุน

ความหลากหลายทางชีวภาพได้	 โดยการให้ผล

ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	และสังคม	รวม

ท้ังคุณค่าทางด้านการเกษตร	 นอกจากนี้ยังช่วยตอบ

สนองความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตในที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ควบคุมการขยาย

ตัวของเมือง	 และลดความต้องการที่ดินของมนุษย	์

ตลอดจนเปลีย่นทีด่นิทีม่นษุย์ไม่ต้องการใช้ประโยชน์

มาสนองตอบระบบนิเวศที่มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย

4.2 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

	 ประโยชน์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ตามมา	เป็นทีร่บัทราบ

กันแล้วในหลาย	 ๆ	 ประเด็น	 และแนวความคิดดัง

กล่าวก็เป็นส่วนประกอบส�าคัญของแนวคิดริเร่ิมใน

อนุสัญญาระหว่างประเทศและสหภาพต่าง	 ๆ	 เกี่ยว

กับความหลากหลายทางชีวภาพ	 ระบบนิเวศ	 และ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

	 แนวทางที่สอดคล้องกันในการอธิบายเร่ืองแนว

เช่ือมต่อระบบนิเวศและการเน้นให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ในความส�าคัญของสิ่งนี้ในระดับนโยบายระดับโลก	

เช่น	อนุสัญญาฉบับต่าง	ๆ 	บวกกับแรงจูงใจที่เหมาะ

สมของประเทศต่าง	 ๆ	 ย่อมจะเร่งให้เกิดการอนุวัติ

ตามอนุสัญญาอย่างเป็นระบบเร็วยิ่งขึ้น	

	 นโยบายและอนุสัญญาเก่ียวกับความหลาก

หลายทางชีวภาพที่มีประเด็นเชื่อมโยงกับงานด้าน

การจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศ	ท่ีเป็นทีรู่จ้กักนัดี 

มีดังนี้

4.3 ความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์และแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ในนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน
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เป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพไอจิ (Aichi 

Biodiversity Targets) 

	 สนับสนุนเป้าหมายทั้งหมดในภาพรวมของ

อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ	โดยมุง่

ที่การลดความเสื่อมโทรมและการแตกกระจาย	 ของ

ระบบนิเวศ	 และโดยการผสมผสานระบบที่เชื่อมโยง

กันดีแล้วของพื้นที่คุ้มครองทั่วทั้งภูมิทัศน์

อนุสัญญาบอนน ์  

	 อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่

อพยพย้ายถิ่น	 การอนุรักษ์ความเชื่อมโยงเป็นกุญแจ

ส�าคัญส�าหรับการรักษาเครือข่ายของถิ่นที่อาศัยท่ี

เหมาะสมส�าหรับเส้นทางการย้ายถิ่นของชนิดพันธุ์

ต่าง	ๆ	

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity - CBD) 

 การอนุ รักษ ์ความเชื่ อมโยงเกี่ ยวข ้องกับ

อนุสัญญาหลายข้อด้วยกัน	โปรแกรมการด�าเนินงาน

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

เกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองช่วยสนับสนุนส่งเสริมเป็นการ

เฉพาะให้เกิดความส�าเร็จของการอนุรักษ์ในแหล่ง

ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพของ

สหภาพยุโรป (EU Biodiversity Strategy) 

	 สหภาพยุโรปมีเป้าหมายโดยรวมคือการลด

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดย	 ใช้ข้อ

ก�าหนดเร่ืองนกและถิน่ทีอ่าศยั	(Birds	and	Habitats	

Directive)	ซึ่งเป็นเครือข่ายนิเวศชื่อ	Natura	2000	

ทั่วทั้งสหภาพยุโรป	 และยุทธศาสตร์ของอียูในเรื่อง

โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	(EU	Strategy	on	Green	

Infrastructure)

อนุสัญญาภู มิ ทัศน ์ของ ยุ โรป (European  

Landscape Convention) 

	 ก�าหนดไว้เฉพาะเพ่ือการคุ ้มครอง	 จัดการ

และวางแผนภูมิทัศน์ยุโรปโดยผ่านแนวทางที่เน้น

ประชาชนเป็นศูนย์กลางและมองไปข้างหน้า

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on  Climate 

Change - IPCC) 

	 ยอมรับว่า	 ความเชื่อมโยงช่วยให้ขีดความ

สามารถของระบบนิ เ วศปรับตั ว เข ้ า กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้	 และเสนอแนะ

มาตรการที่จะฟื้นฟูความเชื่อมโยง

คณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลและผู ้

เกี่ยวข้องหลายฝ่ายว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและนิเวศบริการ (Intergovernmental 

Science - Policy Platform on Biodiversity 

and Ecosystem Services - IPBES) 

		 ประเมินสถานภาพของความหลากหลายทาง

ชีวภาพและนิเวศบริการ	 มุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับตัวประสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับนโยบาย

ส�าหรบัความหลากหลายทางชวีภาพและนเิวศบรกิาร	

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 เพื่อความเป็นอยู ่ท่ีดีของ

มนุษย์ในระยะยาว	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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	 แนวทางไปสู ่ แนวเ ช่ือมต ่อระบบนิ เวศ ท่ี

สอดคล้องกัน	 และการเน้นย�้าอย่างชัดเจนถึงความ

ส�าคัญของสิ่งนี้จะช่วยเร่งให้มีการด�าเนินการอย่าง

เป็นระบบเร็วขึ้น	การใช้ศักยภาพความเชื่อมโยงของ

ระบบนเิวศให้เกดิประโยชน์	จ�าต้องอาศัยการประสาน

ความพยายามและเป้าหมายก้าวข้ามขอบเขตการ

บริหารจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 และระหว่างผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียต่าง	 ๆ	 ในพ้ืนที่แห่งใดแห่งหนึ่ง	 จ�าต้องมี

ความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดเป็นแรงผลักดัน	

	 สถาบนัสาธารณะเป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องให้มขีึน้	

เพื่อเป็นตัวน�าในการผลักดันให้เกิดมาตรการส่งเสริม

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยสถาบันเหล่านี้จะ

ต้องก�าหนดเป้าหมายที่ทั้งสอดคล้องกับบริบทสังคม	

เศรษฐกิจท้องถิ่น	และธุรกิจต่าง	ๆ	ที่อยู่ในสถานะที่

จะสนับสนุนการด�าเนินการเห็นชอบด้วย

	 ทุกภาคส่วนต้องยอมรับว่า	 การหยุดยั้งการสูญ

เสียความหลากหลายทางชีวภาพและการลดความ

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ	 เป็นสิ่งท่ีท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนต้องร่วมกันรับผิดชอบ	ทุกฝ่ายต้องเข้าใจ

ว่า	 ความส�าเร็จของความร่วมมือควรถือเป็นโอกาส

ส�าคัญที่จะช่วยปรับปรุงให้การก�าหนดนโยบายและ

การด�าเนินการตามนโยบายดีขึ้น

4.5 สิ่งที่เอื้ออ�านวยต่อความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์

	 มีตัวอย่างของภาคเอกชน	 คือ	 กลุ่มบริษัทโอ

แลม	(Olam)	ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะเติบโตอย่าง

มีความรับผิดชอบ	ครอบคลุมถึงการสร้างสวนปาล์ม

น�้ามันแห่งใหม่	ๆ 	การอนุรักษ์ดิน	และการผสมผสาน

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศริมฝั่งน�้า	 กลุ่มของระบบ

นิเวศและแนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ในระดับของ 

ภูมิทัศน์

	 บรษิทัโอแลม	ใช้การวเิคราะห์ภมูทิศัน์ประกอบ

กับหลกัการประเมนิคณุค่าการอนุรกัษ์ขัน้สงู	ในระดับ

4.4 ลักษณะความเชื่อมโยงข้ามภูมิทัศน์

ของท่ีตั้ง	 เพื่อแฝงแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศไว้ในรูป

แบบของสวนปาล์มน�้ามัน	 โดยแผนเกี่ยวกับการใช้

พืน้ท่ีจะรวมกลุม่ใหญ่	ๆ 	ของถ่ินท่ีอยูข่องสตัว์ป่าท่ีเป็น

พื้นท่ีหลัก	 เช่ือมด้วยทางเช่ือมต่อและแนวกันชนริม

ฝ่ัง	เพือ่อนรุกัษ์ถิน่ทีอ่าศยัทีเ่พยีงพอส�าหรบัประชากร

ชนดิพนัธุส์�าคญัทีจ่ะมชีวีติอยูร่อดได้	และเพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าสตัว์ป่าชนดิต่าง	ๆ 	สามารถเคลือ่นย้ายไปได้ท่ัวสวน

ปาล์มน�า้มนั	ประเดน็ส�าคญัประการหนึง่	คอืการรวม

เอาระบบอุทกวิทยาไว้ในการออกแบบด้วย	
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	 ผู้ผลิต	ผู้จ�าหน่าย	และผู้แปรรูป	สามารถมีส่วน

ช่วยในกระบวนการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	

ได้โดยการผสมผสานโครงสร้างพ้ืนฐานของตนไว้ใน

ระบบเครือข่ายสีเขียว	 ยุทธศาสตร์ของอียูในเรื่อง

โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	(EU	Strategy	on	Green	

Infrastructure)	 และแนวคิดริเริ่มเรื่องโครงสร้าง 

พื้นฐานในเมือง	(Urban	Infrastructure	Initiative)	

ต่างช่วยเป็นสื่อเผยแพร่ในเรื่องผลประโยชน์ของ	

“การวางแผนเมืองสีเขียว”	 ซึ่งเหตุผลทางธุรกิจที่ได้

รบัการจดัล�าดบัไว้สงูสดุส�าหรบัการก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานสเีขยีว	คอื	ต้นทนุการด�าเนินการตลอดอายขุยั

ต�า่กว่า	อย่างไรก็ดี	ทั้ง	ๆ	ที่มีประโยชน์ต่าง	ๆ	เหล่านี ้

แต่ความคิดที่ว่า	 อาคารสีเขียวท�าให้มีต้นทุนเบื้อง

ต้นสูงก็ยังคงมีอยู่	 ซ่ึงท�าให้ภาคเอกชนไม่มีก�าลังใจ 

ในการด�าเนินการ

	 ธรุกจิต่าง	ๆ 	จะกลายมาเป็นตัวอย่างท่ีด	ีส�าหรบั

การลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	จะสามารถน�าไปสู่

ผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีข้ึน	 เมื่อมีการน�า

องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวไปไว้ใน

สถานประกอบการต่าง	ๆ	

	 การสร้างอาคารสีเขียวก�าลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

ในขณะที่เหตุผลทางธุรกิจก�าลังอยู่ในภาวะถูกบีบ

คั้นและมีการแข่งขันมากข้ึน	 อาคารสีเขียวเหล่านี้

สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในระยะยาวที่

สามารถลดต้นทุน	เพิ่มศักยภาพในการผลิต	และโดย

เฉพาะการท�าให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าดีขึ้น

	 ปัจจุบัน	 อาคารสีเขียวจ�านวนมากเน้นการ

ประหยัดพลังงานและน�้า	 หลักการของแนวเชื่อมต่อ

4.6 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว

ระบบนเิวศเป็นการเพิม่นวตักรรมให้กบัการออกแบบ

อาคารสีเขียว	 หรือ	 ใช้เป็นเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยน

อาคารสีเทาเพื่อส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม	

	 เกษตรในเมือง	ช่วยท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	ช่วย

ให้ชุมชนเติบโตขึ้น	 สร้างสถานท่ีเพื่อความสวยงาม	

และเพ่ิมความมัน่คงด้านอาหารและสขุภาพในการอยู่

อาศัย	 ผลผลิตทางด้านการเกษตรมีการน�าไปใช้ใกล้

พื้นที่เมืองมากขึ้น	และประชาชนก็ได้รับความรู้เกี่ยว

กับแหล่งที่มาของผลไม้และผัก	 แนวคิดเรื่องเกษตร

ในเมืองยังมีศักยภาพทางธุรกิจอีกด้วย	 และไม่จ�ากัด

เฉพาะว่าเป็นเรื่องของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	หรือ

ธุรกิจที่ไม่หวังก�าไร

	 ศนูย์กระจายสนิค้าอย่างยัง่ยนื	บรษิทัไนกี	้(NIKE)	

ก�าลังน�าเสนอนวตักรรมยัง่ยนืไว้ในศนูย์กระจายสนิค้า

ของตน	 เพ่ือปรับปรุงการเติบโตของบริษัทและการ

บริการลูกค้า	 ในขณะเดียวกันก็ค�านึงถึงผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

	 ในประเทศกลุ่มยุโรป	 เช่น	 สวีเดน	 เดนมาร์ก	

สิ่งก่อสร้างต่าง	 ๆ	 ล้วนได้รับการออกแบบโดยใช้

แนวความคิดของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	 หรือ	

green	 infrastructure	 ตัวอย่างท่ีดีส�าหรับการ

ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศ	 โดยการก่อสร้างถนนผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์

ไม่ว่ารูปแบบใด	 จะมีการออกแบบให้มีอุโมงค์ทาง

ลอดส�าหรับให้สัตว์ป่าที่หากินในบริเวณนั้นสามารถ

ใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านไปมาได้หรือแม้แต่การ

ก่อสร้างถนนผ่านพื้นที่ชุ ่มน�้าขนาดเล็ก	 ก็ยังมีการ

ออกแบบให้สัตว์ป่าขนาดเล็ก	 เช่น	 กลุ่มของสัตว์



121-       -
ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์

เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกลอดผ่าน

ไปได้	 โดยมีระบบป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ี 

ข้ามมาบนถนน	 ลดความสูญเสียความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ	ทางหลวงหลายสายทีต่ดัผ่านพืน้ทีป่่า	ได้

รบัการออกแบบผนงัดูดซบัเสยีงจากรถยนต์	เพ่ือไม่ให้

ไปรบกวนการด�ารงชีวิตของสัตว์ป่า	

อโุมงค์ลอดใต้ถนน	ส�าหรบัเป็นแนวเชือ่มระบบนเิวศสตัว์ป่า	ในประเทศเดนมาร์ก	ขอบถนนมกีารท�าแนวรัว้ไม่ให้
กวางป่าข้ามไปบนถนน	แต่ท�าเป็นแนวบังคับให้มาเดินลอดที่อุโมงค์

ภาพที่ 79
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ลาตินอเมริกา •	 ได้มีการจัดท�าแนวเชื่อมต่อกว่า	100	แห่ง	 โดยในจ�านวนนี้	 กว่า	20	แห่ง	 เป็นแนวเชื่อมต่อข้าม

เขตแดน	2	ประเทศหรือมากกว่า	ทั้งนี้	โบลิเวีย	บราซิล	และเวเนเซอุลา	มีกฎหมายของประเทศที่

ให้จัดท�าแนวเชื่อมต่อแล้วด้วย

•	กลุ่มบริษัท	Panthera	 ได้ริเริ่มโครงการแนวเชื่อมต่อเพื่อเสือจากัวร	์ (Jaguar	Corridor	 )	ซึ่งมุ่ง

หมายที่จะเชื่อมโยงประชากรเสือจากัวร์ภายในภูมิทัศน์ของมนุษย์จากตอนเหนือของอาร์เจนตินา

ถึงเม็กซิโก	 ปัจจุบัน	 เสือจากัวร์ก�าลังถูกคุกคามตลอดแนวเนื่องจากการสูญเสียและการแตก

กระจายของถิ่นที่อาศัย	การล่าสัตว์	และการขาดเหยื่อที่เป็นอาหารธรรมชาติ

•	ความพยายามที่จะสร้างและรักษาแนวเชื่อมต่อทางชีวภาพในเมโสอเมริกาและในคอสตาริก้า

แอฟริกา •	ความพยายามในแอฟริกาได้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่คุ้มครองข้ามแดน	หรือ	‘อุทยานสันติภาพ’	เพื่อรวม

เอาสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่มารวมไว	้และสร้างเสถียรภาพทางการเมือง	อย่างไรก็ดี	ยังไม่มี

ประเทศใดในแอฟริกาที่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะส�าหรับสร้างความเชื่อมโยงหรือแนวเชื่อมต่อ	

•	 แนวคิดเรื่องก�าแพงสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับทะเลทรายสะฮาราและเขตรอยต่อ	 (The	 Great	

Green	Wall	for	the	Sahara	and	the	Sahel	Initiative)	เป็นโครงการที่ครอบคลุมทวีปแอฟริกา

ทั้งหมดเพื่อท่ีจะเปลี่ยนทิศทางของความเส่ือมโทรมของที่ดินและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย	

ท�าให้ความมั่นคงด้านอาหารดีข้ึน	 สร้างก�าลังใจให้ชุมชนท้องถิ่น	 และความสามารถในการปรับตัว

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เอเชีย •	ในกรุงปักกิ่ง	ได้มีการน�าระบบสร้างความเขียวขจีให้ชุมชนเมือง	3	ระดับมาใช้	ทั้งในระดับภูมิภาค	

ระดับเมือง	และระดับเพื่อนบ้าน

•	ก�าแพงสีเขียวที่ยิ่งใหญ่	(Great	Green	Wall)	:	ปลูกเป็นแนวป่ากั้นลมที่ออกแบบเพื่อยับยั้งการ

ขยายตัวของทะเลทรายโกบี	และขณะนี	้ก�าลังจะขยายออกไปตามแนวเส้นทางสายไหมด้วย

•	 โครงการ	 Terai	 Arc	 เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเขตแดนของเนปาลและอินเดีย	 ซึ่ง

ครอบคลุมพื้นที่คุ้มครอง	11	แห่ง	และพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่คุ้มครองผืนใหญ่ระหว่างพื้นที่คุ้มครองเหล่า

นั้นด้วย	 และในระหว่างพื้นที่ที่ไม่มีการคุ้มครองเหล่านั้น	 มีแนวเชื่อมต่อและคอขวดหลายแห่งที่มี

ความส�าคัญยิ่งยวดต่อชนิดพันธุ์สัตว์ป่า	 ต่อการเคล่ือนไหวระหว่างพื้นที่คุ้มครอง	 และส�าหรับการ

รักษาการถ่ายเทยีนอย่างพอเพียง

ตัวอย่างความพยายามเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมต่อของระบบนิเวศโดยภาครัฐตารางที่ 7
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ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์

อเมริกาเหนือ •	 แนวคิดการอนุรักษ์	 Yellowstone	 ถึง	 Yukon	 (Yellowstone	 to	 Yukon	 Conservation	 

Initiative)	 ครอบคลุมพื้นที่	 3,200	 ตร.	 กม.	 ของเทือกเขารอกกี้ตอนเหนือ	 เพื่อลดผลกระทบต่อ

ความเชื่อมโยงท่ีเกิดจากการก่อสร้างถนน	 ได้มีการก่อสร้างสะพานลอยและอุโมงค์เพื่อให้สัตว์ป่า

สามารถข้ามถนนได้

•	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 คณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สนับสนุนทางการเงินเพื่อท�าแผนที่พื้นที่

เชื่อมโยงสัตว์ป่าในภาคเหนือของ	 Sierra	 Nevada	 นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุพื้นที่หลบภัยจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (climate	 change	 refugia)	 และความเช่ือมโยงระหว่างทุ่งหญ้า

ทั่ว	 Sierra	 Nevada	 และทางหลวงทรานส์แคนาดา	 (The	 TransCanada	 Highway)	 ที่ตัดผ่าน

อุทยานแห่งชาติบานฟ์	 (Banff	 National	 Park)	 ในจังหวัด	 Alberta	 ของแคนาดา	ท�าให้ถิ่นที่อยู่

อาศัยตัดขาดออกจากกัน	และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า	จึงได้มีการจัดสร้าง

สะพานลอยและอุโมงค์ทางเชื่อมต่อระหว่างป่าที่แยกจากกันดังกล่าว

•	 มีโครงการท่ีมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมหย่อมป่า	 พื้นท่ีธรรมชาติ	 น�้า	 และฟาร์มขนาดใหญ่ทั่วทั้ง 

แหลมฟลอริด้า	 มีการสร้างแนวทางเช่ือมต่อเพื่อให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้

สะดวก		ช่วยให้น�้าไหลในลุ่มน�้าได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งมีส่วนช่วยปกป้องที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีอยู่

โอเชียเนีย •	 ออสเตรเลยีได้เหน็การเตบิโตอย่างรวดเร็วในการจดัตัง้เครอืข่ายทีดิ่นเพ่ือการอนรุกัษ์ความเชือ่มโยง 

ของระบบนิเวศทั้งในระดับภูมิทัศน	์และระดับอนุทวีป	การจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวเริ่มจากแนวคิด

ของรัฐบาลไปจนถึงเครือข่ายที่องค์กรเอกชน	และเจ้าของที่ดินที่สนใจ	เป็นผู้ริเริ่มขึ้น

•	 แนวคิด	Great	 Eastern	Ranges	 Initiative	 เป็นแนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์

ตามแนวชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย	 จากรัฐวิคตอเรียไปถึงตอนเหนือของรัฐควีนสแลนด	์

แนวคิดดังกล่าวเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น	 การแผ้วถางที่ดิน	 และจากแรงกดดันทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	ที่มีต่อพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

ยุโรป •	 โครงสร้างสีเขียวและสีฟ้า:	 เป็นเครือข่ายนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเอาประเด็นการรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ	 มาเป็นเครื่อง

มือส�าหรับวางแผนและด�าเนินโครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์	 มีแนวเช่ือมต่อ 

ทางนิเวศที่เกิดจากมนุษย์ถึง	600	แห่ง	ทั้งสะพานลอยและอุโมงค์ตามแนวทางหลวงที่มีการจราจร

หนาแน่น	โดยเส้นทางที่ยาวที่สุด	คือ	Natuurbrug	Zanderij	Crailo	ซึ่งเป็นทางยกระดับผ่านพื้นที่

คุ้มครองขนาดใหญ่และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย	ในขณะที่	Life	Elia	สร้างทาง

เชื่อมต่อสีเขียวขึ้นใต้สายไฟฟ้าแรงสูงตลอดแนวป่าไม้ในเบลเยี่ยมและฝรั่งเศส

	(ต่อ)ตารางที่ 7
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การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดท�ากิจกรรม

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ 5
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5

	 บริษัทเอกชนหลาย	 ๆ	 แห่ง	 ด�าเนินกิจการ

อยู ่ภายใต้บริการจากระบบนิเวศ	 (ecosystem	

services)	 เช่น	 การใช้น�้าจากระบบนิเวศ	 สมุนไพร	

แทนนิน	 หรือของป่าอื่น	 ๆ	 ทั้งการใช้ประโยชน์เอง

โดยบริษัท	 หรือการออกทุนให้กลุ่มเกษตรกรปลูก

ผลิตผลเพื่อเป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์

ของบริษัท	 ดังนั้น	 บริษัทเหล่านี้จึงมีส่วนต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยขน์ท่ีดินจากพื้นที่

ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่โรงงานหรือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ

ส�าหรับจ�าหน่าย

	 แม ้ ในป ัจจุบันธุรกิจชั้นน�าจ�านวนมากได ้

ด�าเนินกิจการและมีกลไกของบริษัทเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร	

(Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)	 โดย

สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ	ซึ่งมีภาครัฐ

เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว	

	 บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้	ได้เข้ามาช่วย

เติมเต็มงานด้านการอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ

ให้ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งล�าพังภาครัฐ

อาจท�าได้เพยีงระดบัหนึง่ด้วยข้อระเบยีบขัน้ตอนการ

ปฏิบัติที่ไม่อ�านวยหลายประการ	รวมถึงงบประมาณ

ที่จ�ากัดด้วย

	 อย่างไรก็ตามกลไกของบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร	

(CSR)	 นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการช่วยดูแล 

สิ่งแวดล้อม	 แต่ในความเป็นจริง	 ระบบนิเวศได้ให้

บริการแก่ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 อีกหลายประการท่ีนอก

เหนือจากเนื้อไม้	 (wood	 and	 timber	 product)	

5.1  หลักการของการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศ

แหล่งน�า้ส�าหรบัสตัว์ป่าในพืน้ทีแ่นวเชือ่มต่อระบบนิเวศระหว่างอทุยานแห่งชาตเิขาชะเมา	-	เขาวง	และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ที่สนับสนุนการจัดท�าโดยกิจกรรม	CSR	ของภาคธุรกิจ	

ภาพที่ 80
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และของป่า	(non	-	timber	forest	product)	ที่

จ�าเป็นต้องมีการประเมินออกมาเป็นมูลค่า	 เช่น	

คณุภาพอากาศ	น�า้ทีม่ปีรมิาณเพยีงพอและคุณภาพ

ด	ีการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	และเป็นแหล่ง

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ	

เป็นต้น	 เหล่านี้เรียกว่า	นิเวศบริการ	หรือ	บริการ

จากระบบนิเวศ	 (ecosystem	 services)	 ที่จะน�า

ไปสู่การพัฒนากลไกการจัดการในเชิงนโยบายเพื่อ

ให้เกิดการจ่ายค่าใช้บริการจากระบบนิเวศหรือ

เป็นค่าตอบแทนคุณระบบนิเวศ	 (payment	 for	

ecosystem	 services)	 ส�าหรับผู้ดูแลรักษาระบบ

นิเวศโดยตรง

	 หลักการของการจ่ายค่าตอบแทนคุณระบบ

นิเวศ	(payment	for	ecosystem	services)	หรือ

ทีเ่รียกกันทัว่ไปว่า	PES	คอื	“ผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์เป็น

ผู้จ่าย”	และผู้ที่ยอมเสียสละประโยชน์เพื่อให้นิเวศ

บริการนั้นคงอยู่จะเป็นผู้ได้รับเป็นการชดเชย

	 ตัวอย่างเช่น	 บริษัทอุตสาหกรรมที่ใช ้น�้า

คุณภาพดีที่มาจากป่าต้นน�้าจะต้องจ่ายค่าใช้น�้าให้

กบัราษฎรทีอ่าศยัในพืน้ทีต้่นน�า้แลกเปลีย่นกบัการ

ไม่ท�ากจิกรรมทีจ่ะส่งผลให้คณุภาพและปรมิาณน�า้

ลดต�า่ลง	เป็นต้น

	 ตัวอย่างแรกเป็นกลไกการชดเชยด้วยการ

จ่ายเป็นเงินโดยตรง	 แต่ในบางกรณีมีรูปแบบการ

ชดเชยค่าเสียโอกาสโดยวิธีอื่นที่เกิดขึ้นเองตาม

กลไกของการจัดการ	 ที่ชัดเจนและเป็นต้นแบบ

ได้ดี	 เช่น	 ที่ชุมชนบ้านรวมไทย	 ต�าบลหาดขาม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งเป็นชุมชนที่ได ้รับ

ผลกระทบจากการที่ช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรีเดินออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมใน

หมู่บ้าน	 แต่ปัญหาระหว่างคนกับช้างไม่มีความ

รุนแรงเพราะชุมชนในหมู ่บ ้านเป็นผู ้ได ้รับสิทธิ์

เป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเท่ียวเข้าไปชมช้างป่า

และสัตว ์ป ่าในอุทยานแห ่งชาติ กุยบุรี 	 โดยใช ้

ยานพาหนะและมัคคุเทศก์จากชุมชนเป็นรายได้ 

ชดเชยจากความเสี่ยงและความเสียหายจากกรณี 

ช้างป่าออกมายงัพืน้ทีท่�ากนิดงักล่าวแล้ว	ซ่ึงได้รบัการ

ยอมรับกันแล้วว่าเป็นกลไกการจัดการปัญหาความ 

ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้เป็นอย่างดี	

	 กรมอทุยานแห่งชาต	ิ สตัว์ป่า	 และพนัธุพ์ชื	 ได้มี

ความพยายามในการจดัตัง้กองทนุตามนยัความหมาย

ของกลไก	 	 PES	 ในหลายพืน้ที	่ เช่น	 กองทุนเพือ่การ

อนรุกัษ์ดอยอนิทนนท์	ซึง่อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ 

เป็นพื้นที่คุ ้มครองที่นับว่ามีความส�าคัญเป็นอย่าง

มากต่อชุมชนโดยรอบ	ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร	พืช

สมนุไพร	การท่องเทีย่ว	ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน�า้ตาม

ธรรมชาติที่ส�าคัญ	ซึ่งปัจจุบันการใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ

ในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์มกีารขยายตวั

เป็นอย่างมาก	 หากไม่มีการควบคุมดูแลที่เหมาะสม 

อาจส่งผลให้ทรัพยากรต่าง	 ๆ	ดังกล่าวนั้นหมดไปได้		

ปัจจุบันได้เติบโตเป็น	 “มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ 

ดอยอินทนนท์”	 โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อน�าไป

สนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่

ดอยอินทนนท์

	 ในกลุม่ป่าตะวนัออก	กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า 

และพนัธุพ์ชื	ได้ผลกัดันให้เกดิคณะกรรมการทีป่รกึษา

กลุ่มป่า	 และความพยายามในการขับเคลื่อนให้เกิด

กองทุนอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก	 โดยเฉพาะบริษัท

อุตสาหรรมภาคเอกชนในภาคตะวันออก	 ซ่ึงใช้น�้า

ที่ส่งมาจากเขื่อนและอ่างเก็บน�้าที่รับน�้ามาจากป่า

ตะวันออกอีกทอดหนึ่ง	ให้เป็นผู้ช่วยเหลือกองทุน	ซึ่ง

ปริมาณน�้าที่ได้รับจากพื้นที่ป่าตะวันออกลงสู่เขื่อน

และอ่างเก็บน�้าส�าคัญในกลุ่มป่าตะวันออก	 แสดงดัง

ตารางที่	8
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การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำากิจกรรมแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

อ่างเก็บน�า้ ป่าอนุรักษ์ที่เป็นต้นน�้า ปริมาณน�้าที่รับจากพื้นที่

อนุรักษ์ (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี)

เขื่อนคีรีธาร ขสป.คลองเครือหวายฯ 12.10

อ่างเก็บน�้าคลองพระพุทธ ขสป.เขาสอยดาว 55.18

อ่างเก็บน�้าคลองพระสะทึง ขสป.เขาสอยดาว 123.14

ขสป.เขาอ่างฤาไน 25.97

อ่างเก็บน�้าคลองประแกต ขสป.เขาอ่างฤาไน 72.24

อ่างเก็บน�้าคลองสียัด ขสป.เขาอ่างฤาไน 334.33

อ่างเก็บน�้าบ้านหินดาด ขสป.เขาอ่างฤาไน 28.56

อ่างเก็บน�้าคลองโสน อช.น�้าตกคลองแก้ว 49.53

อ่างเก็บน�้าคลองประเดา อช.น�้าตกคลองแก้ว 1.37

อ่างเก็บน�้าคลองห้วยแร้ง อช.น�้าตกคลองแก้ว 44.47

เขื่อนพลวง อช.เขาคิชฌกูฏ 7.66

(คลองทุ่งเพล) อช.เขาคิชฌกูฏ 

เร่ิมด�าเนินการส่งน�้าผ่านอุโมงค์

ลอดใต้ภูเขาจากเขื่อนคลองทุ่ง

เพล	อช.เขาคิชฌกูฏ	 ไปยังเขื่อน

พลวง	 เดือนสิงหาคม	 2560	 ยัง

ไม่ทราบข้อมูลปริมาณน�้าท่ีส่ง

ผ่านต่อปี

อ่างเก็บน�้าเขาจุก อช.เขาชะเมา	-	เขาวง 0.23

ปริมาณน�้าที่เขื่อนและอ่างเก็บน�้ารับมาจากพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออกตารางที่ 8

ทรงธรรม	และ	ธรรมนูญ	(2560)ที่มา
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	 ความต้องการการสนับสนุนของภาคธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 ใน

ปัจจบุนัได้เกดิขึน้แล้วในบางพืน้ที	่โดยเฉพาะในพ้ืนที่

ที่มีปัญหาทางด้านการจัดการสัตว์ป่าที่ต้องเก่ียวข้อง

กับคน	เช่น	ในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง

อทุยานแห่งชาตเิขาชะเมา	-	เขาวง	กบัเขตรกัษาพนัธุ์

สตัว์ป่าเชาอ่างฤาไน	ในเขตจงัหวดัระยองและจันทบรุี		

การสนับสนุนเกิดขึ้นในรูปของกิจกรรม	 CSR	 	 โดย

มีการสนับสนุนกิจกรรมท�าโป่งเทียม	 และแหล่งน�้า	

ส�าหรบัสตัว์ป่าในพืน้ทีบ่รเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศ

ที่ก�าหนด

	 กรณศีกึษาภาคธรุกจิทีช่่วยการอนรุกัษ์ทีน่่าสนใจ 

ยังมีอีกหลายแห่ง	เช่น	บริษัทสยามไวเนอรี่	 เทรดดิ้ง

พลัส	ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดง	ได้เข้า

5.2
มามีบทบาทส�าคัญในการร่วมอนุรักษ์และสนับสนุน

การจัดการสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินงบ

ประมาณในการจัดท�าแปลงหญ้าและแหล่งน�้า	 ซึ่ง

พื้นที่เหล่านี้มีการจัดการตามแนวคิดของแนวเชื่อม

ต่อระบบนิเวศ

	 ตามตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้	เป็นส่วนหนึ่งของ

ความพยายามทีจ่ะสร้างแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศร่วม

กัน	 และเป็นท่ีแน่ชัดว่าจ�าเป็นต้องมีแนวคิดริเริ่มใน

ระดับนโยบายขององค์กรหลักเพื่อสนับสนุนความ

พยายามดังกล่าว	 และเป็นการอ�านวยการให้ภาค

ธุรกิจท่ีพร้อมสนับสนุนแนวคิดนี้สามารถด�าเนินการ

ไปได้ด้วย	

การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมกับการจัดการแนว
เชื่อมต่อระบบนิเวศ

กจิกรรมจดัท�าโป่งเทยีมส�าหรบัสตัว์ป่าในพืน้ทีแ่นวเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่างอทุยานแห่งชาตเิขาชะเมา-เขาวง	
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ภาพที่ 81
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การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำากิจกรรมแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 ในต่างประเทศ	 มีกรณีศึกษาของธุรกิจที่ช่วย

การอนุรักษ์ที่น่าสนใจอื่น	ๆ	เช่น	ภาคธุกิจที่ให้ความ

ส�าคญักบัแมลงทีช่่วยผสมเกสรซึง่เป็นส่วนส�าคญัของ

ผลผลิตการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบของบริษัท	เนื่องจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงก�าลังคุกคาม

กระบวนการผสมเกสร	 โดยมีการศึกษากันว่าผล

ประโยชน์ทั่วโลกที่ได้จากบริการของระบบนิเวศทาง

ด้านการช่วยผสมเกสร	 (pollination)	 อยู่ระหว่าง	

235	 -	 577	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ต่อปี	 (Breeze  

et al.,	2016)

	 ในป ี 	 พ .ศ . 	 2560	 ศูนย ์วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ	 จังหวัดเพชรบุรี	 ได้

ท� า ก า ร ศึ ก ษ า มู ล ค ่ า นิ เ ว ศ บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของทุนธรรมชาติ	 ในพ้ืนที่แนวเชื่อม

ต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา 

-	 เขาวง	 และเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

เพื่อสร้างฐานข้อมูลนิเวศบริการ	 ซึ่งเป็นทุนทาง

ธรรมชาติ	หรือ	Natural	Capital	ที่ให้มูลค่าบริการ

แก่สังคมและเศรษฐกิจ	 ให้อาหาร	 น�้าสะอาด	 และ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ต่อสู ้กับภาวะการเปล่ียนแปลง 

ภูมิอากาศ	 โดยพบว่าในพื้นที่ลุ่มน�้าขนาดเล็ก	 ๆ	 ใน

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศบริเวณนี้มีมูลค่าการดูด

ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 153	 ล้านบาท	 และให้

ปริมาณน�้าท่าในระบบนิเวศ	 26.53	 ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี	

	 บริษัท	Votorantim	Cimentos	ซึ่งเป็นบริษัท

ที่จ�าเป็นจะต้องปกป้องคุ้มครองที่ดินของตนร้อยละ	

20	 -	 80	 ให้เป็นทรัพย์สินส�ารองตามกฎหมาย	 ได้

ร่วมกับเขตสงวนชีวมณฑลป่าแอตแลนติก	(Atlantic	

Forest	Biosphere	Reserve)	และสมาคมถ�้าวิทยา

แห่งบราซลิ	(Brazilian	Society	of	Speleology)	ได้

จัดท�าแผนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน	 ซึ่งเป็นการปฏิบัติ

การโดยสมัครใจโดยระบุและจัดล�าดับสินทรัพย์ทาง

สิง่แวดล้อมและสงัคมในทีด่นิของบรษิทั	Votorantim	

Cimentos	 และเสนอมาตรการส�าหรับการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 แผนการจัดการ

ที่จัดท�าขึ้นนี้ ได ้ช ่วยสนับสนุนยุทธศาสตร ์การ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 การอนุรักษ์และการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างมีความรับ

ผิดชอบ

	 บริษัท	Mondalez	มีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียก

ว่า	ธรรมนญูแห่งความสามคัคกีลมเกลยีว	(Harmony	

Charter)	ที่รวมเอาหลักการหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ

ทางด้านการเกษตร	 ท่ีก�าหนดให้พื้นที่ว่างร้อยละ	 3	

ของบริษัทต้องกันไว้ส�าหรับปลูกไม้ดอกเพื่อให้แมลง

ท่ีเป็นชนิดพันธุ์ท่ีช่วยผสมเกสรสามารถคงอยู่ได้ใน

ระบบนิเวศ

	 ในประเทศไทย	ได้มภีาคส่วนต่าง	ๆ 	ท่ีเข้าใจและ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างแนวเชื่อมต่อ

ระบบนเิวศเพือ่ให้เป็นเส้นทางเคลือ่นย้ายของสตัว์ป่า 

ตามธรรมชาติ	 ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความรุนแรงจาก

ปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนกบัสตัว์ป่า	โดยเฉพาะ

ช้างป่าทีอ่อกมาหากนิในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและชมุชน	

ตัวอย่างที่ดีและควรได้รับการเชิดชู	 เช่น	 พระครู 

ประโชตธรรมาภริม	หรอืพระอาจารย์สาย	เจ้าอาวาส

วัดธรรมศิลาธรรมาราม	 (วัดวังหิน)	 อ�าเภอแกลง	

จังหวัดระยอง	 พร้อมด้วยกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นท่ีได้

จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี	 น�าเงินไปซ้ือพ้ืนท่ีจาก

ราษฎรทีเ่ข้าไปถอืครองพืน้ทีท่ีเ่ป็นเส้นทางเคลือ่นย้าย

ตามธรรมชาตขิองช้างป่า	ระหว่างอทุยานแห่งชาตเิขา

ชะเมา	-	เขาวง	และเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

และปลูกฟื้นฟูสภาพป่า	 ถึงแม้ว่าจะด�าเนินการได้ใน

พื้นที่เล็ก	ๆ	ไม่กว้างพอจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายได้สมบูรณ์	 แต่นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและ

สมควรได้รับการยกย่องและสานต่อเป็นอย่างยิ่ง
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	 มุมมองทางด้านนโยบายเกี่ยวกับการจูงใจภาค

เอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	พบว่ามีองค์ประกอบส�าคัญ

บางประการที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการต่าง	 ๆ	

ของภาคเอกชน	ทีจ่ะมามส่ีวนร่วม	ด้วยเหตุน้ีจึงต้องได้

รับความสนใจเป็นพิเศษจากรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ก�าหนด

นโยบาย	รวมถึงการก�าหนดค�านิยาม	มาตรฐาน	และ

การออกใบรับรอง	ความร่วมมอืให้กบัภาคส่วนต่าง		ๆ  

และปรับเปลี่ยนสิ่งจูงใจให้เหมาะสม

	 การน�าเอาองค์ประกอบเหล่านี้มารวมไว้ใน

นโยบายและแนวคิด	 จะสามารถพาแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศไปสู่แนวหน้าของแนวทางการอนุรักษ	์

และอาจปิดช่องว่างระหว่างเจตนารมณ์ของนโยบาย

กับสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่	 ในที่สุด	 การจัดการ

ภมูทิศัน์ในกรอบกว้างกจ็ะส่งผลให้เอกชนทีม่บีทบาท

จ�านวนมากกล้าตัดสินใจในการเข้าร่วมด�าเนินการ

จัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 เงื่ อนไข	 มาตรฐาน	 และระบบการออก

ใบรับรองบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจใหม่	 ๆ	 เกี่ยวกับ

โครงสร้างพื้นฐาน	 (infrastructure)	 ในพื้นที่

ป ่าไม ้และพื้นที่ เกษตรกรรม	 รวมถึงการสกัด

วัตถุดิบเพื่อการท�ายาหรือแปรรูปอาหาร	 ต ้อง

พิจารณาเกี่ ยวกับป ัจจัยทางด ้านสิ่ งแวดล ้อม 

เศรษฐกิจ	 และสังคม	 นานาประการ	 ในขณะท่ียัง

มีเงื่อนไข	 มาตรฐาน	 และระบบการออกใบรับรอง 

ท่ี เ ก่ียวข ้องโดยตรงกับการจัดการทางภูมิทัศน์ 

ของระบบนิเวศ	แต่เงื่อนไขต่าง	ๆ	ก็ไม่สอดคล้องกัน	

และนี่เองท่ีท�าให้งานเพื่อความร่วมมือในการอนุรักษ์

ทรพัยากรมคีวามซับซ้อนข้ึน	ดงันัน้เงือ่นไขเหล่านีต้้อง

ท�าให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความร่วมมือในอนาคต

สภาพป่าปัจจุบันบริเวณที่พระครูประโชตธรรมาภิรม	 จัดกิจกรรมทอดกฐิน	น�าเงินมาใช้ซื้อท่ีดินปลูกป่าให้เป็น
เส้นทางเชื่อมป่าส�าหรับให้ช้างป่าใช้ข้ามระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	 -	 เขาวง	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน

ภาพที่ 82
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	 ในท�านองเดียวกัน	 ความตระหนักที่เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ	 ได้ท�าให้บาง

บริษัทตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

โดยผ่านแนวทางที่ยั่งยืนขึ้น	 อย่างไรก็ดีมาตรฐาน

ทางธรุกจิจ�าเป็นจะต้องได้รบัการพฒันาและปรบัปรงุ

ให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า	 มาตรฐานเหล่าน้ัน

เก่ียวข้องโดยตรงในการพัฒนาระดับของภูมิทัศน์	

และเพื่อค�านึงถึงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ	 รวม

ทัง้เวลาและวิธีการทีจ่ะรกัษาและฟ้ืนฟคูวามเชือ่มโยง

ของระบบนิเวศนั้น	ๆ

	 นอกจากการท�าให้เงื่อนไข	 หลักเกณฑ์	 และ

มาตรฐานมีความชัดเจนและปรับให้เหมาะสมแล้ว	

การออกหนังสือรับรองก็อาจช่วยส่งเสริมความสนใจ

ของภาคเอกชนในการปรับปรุงแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศให้ดีขึ้น

	 ลักษณะของหนังสือรับรองท่ีควรมีให้แก่บริษัท	

เช่น	หนังสอืรบัรองผลติภณัฑ์ทีส่นับสนุนแนวเชือ่มต่อ

ระบบนิเวศและส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ	

ซึง่สามารถเป็นแรงจงูใจให้แก่ธรุกจิต่าง	ๆ 	โดยการให้

โอกาสแก่ธุรกิจเหล่าน้ันในการชีใ้ห้เหน็ความแตกต่าง

แก่ผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

	 ตัวอย่างแห่งความส�าเร็จตัวอย่างหนึ่งของโลก

คือ	 พันธมิตรป่าดงดิบ	 (Rainforest	 Alliance)	 ใน

ประเทศบราซิล	 ซ่ึงท�างานร่วมกับเกษตรกรที่อาศัย

ในพื้นที่ป่า	และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	ใน

การตอบสนองอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบ

นิเวศ	ซึ่งในปัจจุบันพันธมิตรป่าดงดิบมีที่ดินกว่า	 42	

ล้านเฮกตาร์	ทีมี่การจดัการอย่างยัง่ยนื	และมปีระกาศ

รบัรองรางวลั	หลงัจากการฝึกอบรมและมคู่ีมอืแนะน�า

เก่ียวกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรักษา 

รายได้ให้คงที่

	 ความพยายามต่าง	 ๆ	 ในกรอบใหญ่ของรัฐบาล

มลีกัษณะความร่วมมอืกนัเพือ่ตดิตามการท�างานของ

ภาครัฐและภาคเอกชน	 การจัดการระบบการออก

ใบรับรองเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับเอกชนท่ีท�าความ

ดี	 ย่อมจะช่วยสร้างแรงผลักดันไปยังเอกชนราย

อื่น	 ๆ	 ส�าหรับการปรับปรุงกลไกการช่วยดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	

	 นอกจากนี้	 ระบบการออกใบรับรองยังสามารถ

เป็นพลังทางบวกส�าหรับการช่วยให้ชีวิตความเป็น

อยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชนบทดีขึ้น	และ

ตอบสนองเป้าหมายการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ

ยุทธศาสตร์การวางแผนอนุรักษ์	 รวมท้ังการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่กว้างขวางขึ้น
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มาตรฐานโลกส�าหรับก�าหนดพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ	(Global	Standard	for	the	Identifi-

cation	of	Key	Biodiversity	Areas)	ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตร	ีIUCN	เมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	2559	

เพื่อใช้ก�าหนดพื้นที่ส�าคัญ	 ส�าหรับความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง	 จึงได้น�าแนวเชื่อม

ต่อระบบนิเวศไปรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์ส�าคัญด้วย

แนวทางการไปสู่การสะสมคาร์บอนสูง	 (High	 Carbon	 Stock	 Approach)	 แนวทางการเข้าถึงการสะสม

คาร์บอนสูง	 ส�าหรับการด�าเนินการตามข้อผูกพันเพื่อลดการท�าลายป่าให้เหลือศูนย์	 ครอบคลุมถึงมาตรการ

เกี่ยวกับความเชื่อมโยงและการแตกกระจายของระบบนิเวศด้วย

แนวทางการให้คุณค่าการอนุรักษ์ระดับสูง (High	 Conservation	 Value	 Approach)	 ให้ค�านิยาม

คุณค่าส�าคัญในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิทัศน ์	 การสนับสนุนแนวทางการจัดการระดับภูมิทัศน  ์

เพื่อการรักษาหรือส่งเสริมคุณค่าของเป้าหมาย	 และแนวทางนี้ยังได้น�าไปรวมไว้ในระบบการออกใบรับรอง

สินค้าและโภคภัณฑ์จ�านวนมากด้วย

ผลงานของบรรษัทเงินทุนระหว ่างประเทศ	 ( IFC	 Performance)	 มาตรฐาน	 6	 ให ้ค�านิยาม

กว้าง	 ๆ	 ส�าหรับค�าว่า	 “ถ่ินที่อาศัยวิกฤติ	 (critical	 habitats)”	 โดยเป็นที่คาดหวังว่า	 ลูกค้าของ	 IFC	 

จะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้	เพื่อที่จะให้ได้รับโครงการและเงินสนับสนุนบริษัท	นอกจากนี้มาตรฐานของ	IFC	ยัง

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นอีกเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งในอุตสาหกรรมด้วย

พันธมิตรของสมาคม ISEAL	 (ISEAL	 Alliance)	 ให้ภาพรวมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐาน	 ก�าลัง

เริ่มส่งเสริมให้เกิดแนวทางท่ีมุ่งท�าให้ผลกระทบและประสิทธิภาพของมาตรฐานดีขึ้น	 ให้ความน่าเช่ือถือ

ส�าหรับมาตรฐานที่ยั่งยืนและเพิ่มความเข้าใจในมาตรฐานเหล่านั้น 

สหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 (IUCN)	 IUCN	 ก�าลังอยู่ระหว่างการจัดท�าหลักเกณฑ์ส�าหรับการ

ก�าหนด	“พื้นที่ส�าหรับการอนุรักษ์ความเชื่อมโยง	หรือ	Areas	for	Connectivity	Conservation”		ซึ่งความ

หมายของค�านิยามดังกล่าวอาจได้รับการรับรองพร้อม	ๆ	กับบัญชีรายชื่อพื้นที่คุ้มครอง

การประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับวัตถุชีวภาพท่ีย่ังยืน	 (Roundtable	 on	 Sustainable	 Biomaterials)	 หนึ่ง

ในมาตรฐานการออกใบรับรองท่ีรวมเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ	 โดยมาตรฐานนี้ได้รับการ

ออกแบบเพื่อพิสูจน์ว่า	วัตถุชีวภาพต่าง	ๆ	เป็นวัตถุที่ได้มาโดยถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเชื่อถือได้

มาตรฐานที่ค�านึงถึงระบบนิเวศ	ที่มีอยู่ในปัจจุบันตารางที่ 9
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	 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท	 Syngenta	 ที่

ท�าธุรกิจเกี่ยวกับเคมีการเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช

กับองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 (The	 Nature	

Conservancy)	 หุ้นส่วนภาครัฐ	 และเอกชนอื่น	 ๆ	

เป็นการให้อ�านาจแก่เกษตรกรในการฟื้นฟูสภาพ

ป่าในพื้นที่เกษตรกรรม	 โดยผ่านโครงการ	 Soja	 +	

Verde	ซึ่งผลของโครงการในปี	พ.ศ.	2559	สะท้อน

ให้เห็นถึงความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของหุ้นส่วนของ

บริษัท	Syngenta	กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	โดยโครงการ

ดังกล่าวเพียงโครงการเดียวสามารถช่วยฟ้ืนฟูป่าได้ถงึ	

2.8	ล้านเฮกตาร์

	 ในขณะทีภ่าคธรุกจิเอกชนสามารถแสดงบทบาท

ส�าคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ	 แต่ความเชื่อมโยง

ของระบบนิเวศก็เป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการในระดับ

ต่าง	ๆ	เริ่มจากแนวเขตพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ว่างเปล่า	ไป

จนถึงพื้นที่ที่แม่น�้าไหลผ่าน	 และแม้กระทั่งถึงเครือ

ข่ายความร่วมมือระดับทวีปที่มีหลายประเทศเข้ามา

เกีย่วข้อง	ซึง่แนวคดิริเริม่ทีป่ระสบความส�าเรจ็จะต้อง

อาศยัความร่วมมือโดยสมคัรใจจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 การวิจัยได้พบว่า	 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า

มามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง	 การแลกเปลี่ยนความรู้

และการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน	 มีความส�าคัญยิ่ง

ต่อแนวคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและเติบโตขึ้น	 การให้

ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทระหว่างการออกแบบ

และด�าเนนิการจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศจะช่วย

สนบัสนุนให้เกดิความเช่ือมโยงของระบบนเิวศได้ดข้ึีน	

	 แนวเชือ่มต่อระบบนเิวศควรมมีติทิางด้านสงัคม

และวิธีการท่ีครอบคลุมครบถ้วน	 เพื่อให้สามารถ

ก�าหนดแนวทางทีจ่ะเกดิผลจริงในการส่งเสริม	ตลอด

จนการพึง่พาอาศยักนัของทรพัยากรธรรมชาต	ิคณุค่า

มรดกทางวัฒนธรรม	และนิเวศบริการ

	 ส�าหรับผู้ใช้ที่ดินที่อยู่ในเขตจัดการเพื่อเป็นแนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศ	 ไม่จ�าเป็นต้องย้ายออกมาจาก

พื้นที่นั้นเสมอไป	 ข้ึนอยู่กับการจัดการอย่างถูกวิธ	ี

และยงัสามารถรักษาหรอืส่งเสรมิให้ชมุชนเข้าถงึนเิวศ

บริการในพื้นที่นั้นได้ด้วย

	 รัฐบาลและองค์กรท่ีมีหน้าที่ในการก�าหนด

ระเบียบข้อบังคับ	 ควรให้ความส�าคัญเป็นล�าดับ

แรกกับการสร้างแรงจูงใจและท�าให้มั่นใจได้ว่า	 ผู้ที่

เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์จะได้รับการสนับสนุนและ

ส่งเสริมในทางที่ดี		

	 แนวคดิรเิริม่ทีจ่ะพัฒนาแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศ

ในกรอบใหญ่มักมต้ีนทุนสงูและมคีวามซบัซ้อน	ดงัน้ัน	

5.3 การสร้างแรงจูงใจ

แรงจูงใจ	และการสนับสนุนทางการเงิน	รวมถึงหลัก

ประกัน	จึงควรมุ่งเน้นไปที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือ

เงินทุนงบประมาณ																		

	 ในสหภาพยุโรป	 นโยบายด้านการเกษตรกรรม

เพื่อส่วนรวม	(Common	Agricultural	Policy)	ได้

ช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและรักษาพื้นท่ีเป้าหมายทาง

นิเวศ	(Ecological	Focus	Areas)	ได้โดยตรง	และ
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	 ภูมิทัศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ทางระบบนิเวศ	 โดย

เฉพาะในด้านนิเวศบริการ	 มีส่วนท�าให้ความเป็นอยู่

ของมนุษย์ดขีึน้	และช่วยเอือ้อ�านวยต่อธรุกจิต่าง	ๆ 	ที่

เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนั้น	แต่การท�าให้ระบบนิเวศ

ในภมูทิศัน์ได้ท�าหน้าทีท่างระบบนิเวศทีส่มบรูณ์ได้น้ัน	

ต้องดึงเอาหุ้นส่วนต่าง	 ๆ	 เข้ามามีบทบาทด้วย	 การ

สนับสนุนเวทีที่มีอยู่แล้ว	 ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลายฝ่าย	และการสร้างเวทีใหม	่ๆ	จึงมีความส�าคัญ

ต่อความส�าเร็จของการจัดการแนวเช่ือมต่อระบบ

นิเวศด้วย

	 เวทสี�าหรับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่าย	มคีวาม

ส�าคัญต่อความส�าเร็จของการจัดท�าแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศ	 การก�าหนดความรับผิดชอบของแต่ละ

ภาคส่วนช่วยแนะแนวทางว่ากลุ่มต่าง	ๆ	จะสามารถ

ท�างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรภายใต้

กรอบนโยบายที่มี

5.4 การน�าไปสู่การปฏิบัติ

	 ตัวอย่างเช่น	 โครงการฟื ้นฟูภูมิทัศน์ท่ีเรียก

ว่า	 เรื่องท้าทายท่ีบอนน์	 (Bonn	 Challenge)	 เป็น

แนวทางปฏิบัติแนวทางหนึ่งส�าหรับการน�าพันธกรณี

ระหว่างประเทศทีม่อียูใ่นปัจจบุนัมารวมกนั	ด้วยการ

ให้ค�ามั่นสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีเกือบ	 150	 ล้าน

เฮกตาร์	 โดยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย

เข้ามามีบทบาท	 ซ่ึงหมายถึงความเช่ียวชาญเฉพาะ

จากทุกภาคส่วนจะถูกน�ามารวมไว้ในกระบวนการ

วางแผน	 การด�าเนินการตามแผน	 และการติดตาม

ผลในแต่ละช่วงเวลา	 การก�าหนดความรับผิดชอบ

ส�าหรบัแต่ละภาคส่วน	มปีระโยชน์ส�าหรบัการด�าเนนิ

การเกี่ยวกับความเชื่อมโยงภูมิทัศน์	และช่วยก�าหนด

แนวทางว่ากลุ่มต่าง	ๆ	จะสามารถท�างานร่วมกันได้ดี

ที่สุดได้อย่างไร

	 ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ 	ที่รวมตัวกัน

มีส่วนช่วยในการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	โดย

นโยบายนี้เอื้อต่อความเชื่อมโยงของระบบนิเวศได้

ด้วย	

	 ผู้ก�าหนดนโยบายควรตระหนกัด้วยว่า	การสร้าง

แรงจูงใจค่อนข้างแตกต่างกันไประหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	 แรงจูงใจทางการเงินอาจไม่ใช่ประเด็นที่

ส�าคญัทีสุ่ด	และเป็นการยากด้วยเช่นกันทีจ่ะเอาเรือ่ง

มูลค่าทางการเงินไปไว้กับแรงจูงใจ

	 โอกาสทางนันทนาการที่ได้จากแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศที่ทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าต่างได้ประโยชน์

ร่วมกันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงยิ่ง	 แต่เป็นการยากท่ีจะ

ประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากโอกาสทางด้าน

นันทนาการดังกล่าว	เพราะเหตุนี้	การสร้างแรงจูงใจ

ที่เหมาะสมจึงไม่จ�าเป็นต้องตรงไปตรงมาเสมอไป		

และแรงจงูใจยงัเป็นเรือ่งแตกต่างกนัไปส�าหรบัสถาน

ที่แต่ละแห่ง	

	 ในท่ีสุดแล้ว	 ผู้ก�าหนดนโยบายจ�าเป็นต้องตอบ

สนองกับสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้น	และที่เผชิญหน้าอยู่	

การประสบความส�าเร็จในการสร้างหุ้นส่วน	 จ�าเป็น

ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบ	เนื่องจากอาจ

มีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าที่คาดหมายได้	 การจะ

ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดพอใจคงเป็นเรื่องท่ี

เป็นไปได้ยาก	 และอาจส่งผลให้เกิดภาวะของการ	 

“ได้อย่าง	เสียอย่าง”	ก็ได้	
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การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำากิจกรรมแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ใช	้3	แนวทางหลัก	คือ	1)	การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ที่มีคุณภาพต�่าในพ้ืนที่ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม	

2)	การด�าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการวางแผน

การใช้พื้นที	่และ	3)	การน�าโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	

(green	infrastructure)	มาใช้ในพ้ืนทีเ่มอืงและพืน้ที่

โดยรอบ

	 กลุม่บรษิทั	Mondi	ได้ร่วมมอืกบัองค์กรอนรุกัษ์

สัตว์ป่าโลก	 (WWF)	 เพื่อให้ธุรกิจต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค

ที่ประสบปัญหาเรื่องน�้าทั่วทั้งแอฟริกาใต้	 ช่วยฟื้นฟู

พื้นที่ชุ่มน�้า	เพื่อสร้างเครือข่ายนิเวศที่เชื่อมโยงกัน	ที่

ขณะนีมี้ประมาณร้อยละ	25	ของพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการผลติ	

(มากกว่า	5	แสนเฮกตาร์)	การฟื้นฟูระบบนิเวศน�า้จืด

ช่วยท�าให้ชือ่เสยีงของธรุกจิเหล่าน้ันดีขึน้	และได้ท�าให้

กลุ่มบริษัท	 Mondi	 ได้ประโยชน์จากนิเวศบริการ	 

ซ่ึงช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ศักยภาพผลผลิตจาก

ที่ดินของตน

	 การน�าเอาพื้นท่ีชายขอบ	 ที่ท�าหน้าท่ีได้หลาย

ด้านมาใช้ประโยชน์	เป็นแนวทางแก้ปัญหาทีด่สี�าหรบั

การเพิ่มแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	ขณะเดียวกันก็ช่วย

ท�าให้ผลผลิตด้านการเกษตรดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ	

โดยเป็นการช่วยให้มีแมลงผสมเกสร	การจัดการศัตรู

พืช	การอนุรักษ์ดินและน�้า	และความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศโดยรวม

ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเชี่ยวชาญ

องค์การระหว่างประเทศ สภาธุรกิจโลกเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	(WBSCD)

เข้าถึงธุรกิจต่างๆ	 มีประสบการณ์ในการสร้าง

คณะท�างานและดึงให้หุ้นส่วนต่าง	ๆ	มาร่วมกัน

องค์กรความหลากหลาย

ทางชีวภาพระหว่าง

ประเทศ

การวิจัยที่มุ ่งเน ้น	 และสามารถให้ค�าแนะน�า

ด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการพัฒนาและ

ติดตามตรวจสอบระเบียบวิธีต่าง	ๆ 

อนุสัญญาสหประชาชาติ อนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการ

แปรสภาพเป็นทะเลทราย	

(UNCCD)

เข้าถึงรัฐบาล	 ยึดมั่นในแนวทางที่จะร่วมมือกัน

และด�าเนินการจากล่างไปหาบน

สถาบันท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ความรูเ้กีย่วกับลกัษณะเฉพาะของภูมทัิศน์ท้องถ่ิน

ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทบาทในการสนับสนุนนโยบายด้านความเชื่อมโยงทาง
ภูมิทัศน์	

ตารางที่ 10
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การด�าเนินการ ภาคส่วนที่มีบทบาท ผู้มีส่วนสนับสนุนอื่น ๆ 

ใช้ที่ดินที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ชนบท

และอุตสาหกรรม

เอกชน นโยบายที่เอื้ออ�านวยจากภาครัฐ

ด�าเนินการด้านการวางแผนเกี่ยวกับ

การใช้พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ธุรกิจที่สามารถมีบทบาทในการสนับสนุน

น�าโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวมาใช้ใน

พื้นที่เมือง

เอกชน รัฐบาลจ�าเป็นต้องก�าหนดให้มีโครงสร้าง

พื้นฐานสีเขียว

	 ในระดับของภูมิทัศน์	ระบบวนเกษตร	-	ปศุสัตว์	

(silvo-pastoral	 systems)	 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทาง 

วนเกษตรที่ผสมผสานปศุสัตว์	 มีการผลิตหญ้าเพ่ือ

เลี้ยงสัตว์	 และพ้ืนที่ป่าไม้	 เข้าไว้ในที่ดินผืนเดียวกัน	

สามารถบรูณาการแนวเชือ่มต่อความเชือ่มโยงต่าง	ๆ  

ให้กลมกลืนกันได้	 เพื่อให้สามารถให้นิเวศบริการ

ที่มากขึ้น	 ยังคงให้ผลผลิตในระยะยาว	 และลดแรง

กดดันในการถางป่าได้มากขึ้น	

	 เมื่อเปรียบเทียบกับทุ่งหญ้าที่จัดท�าขึ้นมาใหม	่ 

วนเกษตรใช้ได้ทั่วทั้งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมความ 

เชื่อมโยงและท�าให้เกษตรกรได้ผลผลิต	 มีรายได้เพิ่ม

ขึ้น	 และที่ส�าคัญคือ	 นิเวศบริการจากวนเกษตรและ

ผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ	4	ประการ

คือ	 การเก็บกักคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น	 การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 การท�าให้ดินสมบูรณ์ขึ้น

และคุณภาพอากาศและน�้าที่ดีขึ้น	 และการสร้าง

บรรยากาศการท�างานให้ดีขึ้น

  

	 การน�าเอาแนวความคดิเรือ่งแนวเชือ่มต่อระบบ

นิเวศมารวมไว้ในการวางแผนการใช้พื้นที่	 สามารถ

เป็นวิธีที่ให้ผลในการผสมผสานไว้ในกรอบนโยบาย

ต่าง	ๆ	ได้	ซึ่งบางประเทศประสบความส�าเร็จในเรื่อง

นี้	 โดยการก�าหนดกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมการ

วางแผนเก่ียวกับการใช้พื้นท่ี	 ตัวอย่างเช่น	 พระราช

บัญญัติการวางแผนแบบเบ็ดเสร็จ	 (Consolidated	

Planning	Act)	ของเดนมาร์ก	ที่ก�าหนดให้มีการท�า

แนวเช่ือมต่อรวมไว้ในแผนการใช้ท่ีดินของเทศบาล	

ซึ่งนโยบายเช่นนี้	ยังจ�าเป็นที่จะน�าไปใช้เป็นตัวอย่าง

ส�าหรับแผนการพัฒนาเมืองและชนบทที่ก�าลัง

พิจารณาเพื่อพัฒนาท่ีดินใหม่	 ๆ	 หรือฟื้นฟูที่ดินที่

เสื่อมโทรม

	 โดยอาศัยการปรบัปรงุบรรยากาศในการท�างาน

ให้ดีขึ้น	(เช่น	เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวัน	เป็นต้น)	

ศกัยภาพในการผลติ	กจ็ะสามารถเพิม่ข้ึนได้ถึงร้อยละ	

16	ในขณะทีผ่ลต่อภาพลกัษณ์ตราผลติภณัฑ์เป็นเรือ่ง

ยากกว่าท่ีจะบอกจ�านวน	แต่ไม่ควรมองข้ามหรือค�านงึ

ถึงมูลค่านั้น

	 บริษัทต่าง	 ๆ	 ท่ีท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	 น�้ามัน	 ก๊าซธรรมชาติ	

เกษตรกรรม	และการก่อสร้าง	สามารถสร้างบทบาท

ส�าคัญได้โดยรวมเอายุทธศาสตร์การป้องกันการ

แตกกระจายของผืนป่าและลดผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นมาไว้ในกระบวนการตัดสินใจ	 ในขณะท่ีระบบ

การออกหนังสือรับรองกิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมก็ช่วยให้กระบวนการวางแผนและการ

บทบาทของภาคส่วนและผู้มีส่วนสนับสนุนอื่น	ๆ	ส�าหรับการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศตารางที่ 11
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ออกแบบกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดีเช่นกัน

	 พื้นที่รอบ	ๆ	ภูมิทัศน์ที่ยังคงสมบูรณ	์ควรเน้นที่

การรักษาถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าให้คงความ

สมบูรณ์ไว้	 การมีพื้นท่ีรอบนอกเช่นว่าน้ัน	 มีความ

ส�าคัญมากส�าหรับช่วยให้การเคลื่อนย้ายของสิ่งมี

ชีวิตเป็นไปด้วยความสะดวก	และเป็นแหล่งอาหารที่

ส�าคญั	เป็นแหล่งหลบซ่อนตวัในบางฤดกูาล	และเป็น

ที่พึ่งชั่วคราวเมื่อเกิดปัญหา	เพราะฉะนั้น	การจัดการ

เรื่องพ้ืนที่รอบข้าง	 ก็สามารถมีผลกระทบต่อคุณค่า

ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศโดยรอบ	 และควรได้

รับการพิจารณาในเรื่องการวางแผนการใช้พื้นที่	

	 เพือ่ยกระดบัความตระหนกัในเรือ่งความส�าคญั

ของการมีแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 และการปิดช่อง

ว่างระหว่างจดุมุง่หมายของนโยบายกบัสิง่ทีก่�าลังเกิด

ขึ้นจริงในพื้นที่	 ทุกภาคส่วนควรสนับสนุนให้มีการ

สร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ	เอกชน	และชุมชน	

 

	 การวางแผนในระดับของภมูทิศัน์และการด�าเนิน

การตามแผน	 ธุรกิจต่าง	 ๆ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อื่น	ๆ	ไม่ควรจะรักษาและติดตามดูพื้นที่ที่ได้ก�าหนด

เจาะจงไว้เพื่อให้มีความเชื่อมโยงของภูมิทัศน์เท่าน้ัน	

แต่ควรด�าเนินงานเพื่อขยายพื้นที่ที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว

ด้วย

	 ความส�าเร็จในการพัฒนาวิธีการวางแผนใน

ระดับภมูทิศัน์และการด�าเนินการตามแผนจ�าเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือ	 ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และ

จ�าเป็นต้องเน้นไปที่ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	

ทัง้นี	้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต้องตระหนกัถงึองค์ประกอบ

ในการสร้างแรงจงูใจทีแ่ตกต่างกนัออกไป	แล้วก�าหนด

แรงจูงใจให้สอดคล้องกันด้วย	 ในขณะเดียวกันควร

พจิารณาถงึวธิกีารทีม่อียูท่ัง้หมด	รวมทัง้การประเมนิ

ผลกระทบและเครือ่งมอืในการวางแผนการใช้พืน้ที	่ผู้

มส่ีวนได้ส่วนเสยีควรมุง่เน้นไปทีแ่นวทางแก้ไขปัญหา

ที่ง่ายและปฏิบัติได้

	 แม้ว่า	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดควรจะท�างาน

ร่วมกัน	 แต่เฉพาะกรณีของธุรกิจต่าง	 ๆ	 สามารถ

ช่วยส่งเสริมความเช่ือมโยงทางภูมิทัศน์ได้	 โดยผ่าน

แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการที่ดี	 เช่น	การเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวให้มากข้ึน	 การป้องกันการแตกกระจาย

ของระบบนิเวศธรรมชาติ	 และภาคเอกชนควรมอง

ไปที่การน�าเสนอโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	โดยยึดมั่น

ในมาตรฐานและน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์การวางแผนจัดท�า
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

และการอนุรักษ์เชิงบูรณาการ 6
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6

	 ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงบูรณาการ	 คือ	 การ

คงไว้หรือเป็นการเพิ่มพื้นที่ถิ่นที่อยู ่อาศัย	 เพ่ือให้ 

พื้นที่มีคุณภาพ	 ปราศจากการรบกวนจากปัจจัย

ภายนอก	 	 ยุทธศาสตร์การวางแผนจัดท�าแนวเช่ือม

ต่อและการอนุรักษ์เชิงบูรณาการ	 สามารถด�าเนิน

การได้ท้ังในระดับท้องถ่ิน	 หรือระดับภูมิภาค	 ต้อง

ก�าหนดเวลาการพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นไปได้ในระยะยาว

สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้	 เพราะการเปลีย่นแปลง

ของพืน้ทีต่ามธรรมชาต	ิไมส่ามารถแสดงให้เหน็ไดใ้น

ระยะเวลาอันสั้น	 หากไม่วางแผนอย่างรอบคอบอาจ

ท�าให้เกิดความล้มเหลวตามมาได้	 ดังนั้นการก�าหนด

แผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการจะเป็นการรวมแผน

ต่าง	ๆ	ไว้ด้วยกัน	และมีการล�าดับความส�าคัญในการ

ด�าเนินงาน

	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	 คือ	 การ

อนุรักษ์และการพัฒนาแนวเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยของ

สตัว์ป่าให้อยูใ่นระดบัท้องถ่ิน	มกีารสร้างเครอืข่ายการ

เชื่อมต่อของระบบนิเวศ	 ซ่ึงต้องรักษาประสิทธิภาพ

ของแนวเชื่อมต่อส�าหรับสัตว์ป่าและกระบวนการ

ทางระบบนเิวศ	การสนบัสนนุการสงวนหรอืปรบัปรงุ

แนวเชือ่มต่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	การวางแผน

ยทุธศาสตร์จงึเป็นกญุแจส�าคญัทีจ่ะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

	 การแก้ไขปัญหาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้	มีการตั้งค�าถามและร่วมกัน

อภิปรายถึงแนวเชื่อมต่อที่สรุปได้	3	ประเด็น	คือ

 	 บทบาทของแนวเชือ่มต่อมปีระโยชน์ในเรือ่ง

ใดในแผนยุทธศาสตร์

 	 จะมีการร่วมมือกันในการจัดการแนวเชื่อม

ต่อได้อย่างไร

 	 ความส�าคัญของแนวเชื่อมต่อจะอยู่ใน	ระดบั

ใด	ระดับแรกหรือระดับรองลงไปตามที่ปรากฏอยู่ใน

แผนยุทธศาสตร์
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6.1  การวางแผนจัดท�ายุทธศาสตร์แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

	 ยุทธศาสตร์การวางแผนการจัดท�ายุทธศาสตร์

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	ต้องมีข้อมูล	ดังนี้

6.1.1 การจัดบทบาทของแนวเชื่อมต่อ 

 ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์	ปัญหา

การสูญเสียและการกระจายของถิ่นที่อาศัยได้เกิดขึ้น

มาตลอดตามล�าดับ	ปัญหาที่เกิดขึ้นได้น�ามาพิจารณา

ถึงแนวคิดที่จะร่วมมือกันกับแผนการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 นักวางแผนและผู ้จัดการที่ดินจะต้องมีการ

ด�าเนินการร่วมกัน	 โดยเฉพาะในบริเวณถิ่นที่อาศัย

ของสัตว์ป่า	 วิธีการป้องกัน	 ดูแล	 คุณภาพของถิ่นที่

อาศัย	 การลดผลกระทบจากปัญหาการใช้พื้นที่	 ผล 

กระทบจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของภาครัฐ	

ตามแผนยุทธศาสตร์จะมีการสร้างความตระหนักใน

เรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์พื้นที่กับแผนพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์ทีด่นิทีก่�าหนดขึน้โดยกลุม่ของชมุชน	และ

ให้อยู่ในแนวทางปฏิบัติระดับท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	

หรือระดับชาติ

 

6.1.2 การขยายพื้นที่คุ้มครองด้านถิ่นที่อาศัย 

	 โดยมีแนวทางการประกาศและขยายพื้นที่ดังนี้

 	 การก�าหนดพื้นที่ถ่ินที่อาศัยของสัตว์ป่าให้

เป็นพื้นที่คุ้มครองท�าให้มีพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ิมขึ้นและ

เป็นการอนุรกัษ์ระบบนเิวศในพืน้ที	่เช่น	การประกาศ

เขตห้ามล่าให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 	 แผนความร ่วมมือในการปฏิบั ติงานที่

ก�าหนดโดยภาคเอกชนหรือชุมชนด้านการอนุรักษ์

พื้นที่ธรรมชาติ	 จะรวมพื้นที่ที่แยกจากพื้นที่คุ้มครอง

และตั้งอยู่ภายนอกพ้ืนท่ีคุ้มครอง	 อาจเป็นที่ดินของ

เอกชน	ชมุชน	บรษัิท	หรอืทีด่นิของรฐัทีเ่ป็นเขตสงวน

เข้ามามีส่วนร่วม	 โดยท�าให้เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อมมขีนาดกว้างขวางมากขึน้	สามารถก�าหนด

ความร่วมมอืในการป้องกนัถิน่ทีอ่าศยัในระดบัอ�าเภอ

หรือภูมิภาค

 	 การร่วมมอืหรอืสนบัสนนุให้มกีารปลกูต้นไม้

ในพืน้ทีด่นิใกล้เคยีงกบัพืน้ทีถ่ิน่ท่ีอาศยัจะท�าให้มถีิน่ท่ี

อาศัยของสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น

 	 ข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชน

ที่ต้องการให้มีถิ่นที่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงและช่วย

ป้องกนัการสญูเสยีหรอืการสญูหายไปของถิน่ทีอ่าศยั

6.1.3 การสร้างคณุภาพของถิน่ทีอ่าศยัทีเ่หมาะสม 

ส�าหรับสัตว์ป่า 

	 ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่

เป ็นสิ่งส�าคัญมากในการจัดการสัตว ์ป ่าเพื่อให  ้

สัตว์ป่ามีการด�ารงชีวิตที่ดี	 กิจกรรมที่ก�าหนดอาจ

ประกอบด้วยหลายประเด็น	เช่น

 	 การควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นป่า

เสือ่มโทรม	เช่น	การเลีย้งปศสุตัว์มากเกนิไปท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการ

ควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเข้มงวด

 	 การจัดการที่ เกี่ ยวข ้องกับการน�า เอา

ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์	 เช่น	 การท�าไม้	
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การเก็บหาของป่า	การล่าสตัว์ป่า	ต้องแน่ใจว่ามีความ

ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า

 	 การคงไว้ซึง่กระบวนการธรรมชาติทีไ่ม่ท�าให้

มีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติอื่น	ๆ

 

	 การจัดการเพ่ือคงไว้ซึ่งคุณภาพของถิ่นที่อาศัย

เก่ียวข้องกับการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองเพื่อประโยชน์

อเนกประสงค์	 คือ	 เป้าหมายของการอนุรักษ์ที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดการป่าไม้เพ่ือต้องการท�าไม้

อาจไม่เหมาะสมกับการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์

สัตว์ป่า	 หรือการท�าไม้เป็นการคุกคามถิ่นที่อาศัย	

ท�าให้เกดิการสญูเสยีของประชากรสตัว์ป่าบางชนดิได้

6.1.4 การลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินใกล้เคียง 

	 ผลจากการท่ีพื้นท่ีป่าไม้แยกจากกันเป็นกลุ่ม	 ๆ	

เป็นกระบวนการจากภัยคุกคามภายนอกพื้นท่ี	 อาจ

เกิดจากอิทธิพลของประชาชนและสังคม	การระบาด

ของโรคพืชและสัตว์ป่า	 การเปลี่ยนแปลงของภูมิ

อากาศ	ลักษณะทางกายภาพตามแนวเขตพื้นที่	การ

บุกรุกของชุมชน	สิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ 	และมีการรบกวน

จากปัจจัยภายนอก	ท�าให้ความสามารถในการคงอยู่

ของพื้นที่รวมทั้งพื้นที่สงวนอื่น	ๆ 	ลดลงด้วย	ดังนั้นจึง

ต้องมกีารวางแผนเกีย่วกบัการลดผลกระทบจากการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงด้วย

	 มีแนวทางการด�าเนินการดังนี้

	 1.	 มีการก�าหนดเขตการจัดการ	 (zoning)	 ที่

ชัดเจน	 กล่าวคือ	 มีการก�าหนดลงไปว่าบริเวณใดใน

พื้นที่ที่ควรใช้ประโยชน์ลักษณะใด	 และพื้นที่ใดต้อง

ห้ามกระท�าการใด	 ๆ	 โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความ

ส�าคัญทางธรรมชาติ

	 2.	 การใช้แนวกันชนรอบ	 ๆ	 พ้ืนที่คุ ้มครอง	

เพื่อป้องกันผลกระทบจากอิทธิพลภายนอกที่มีต่อ 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

	 3.	การก�าหนดกจิกรรมการจดัการหรอืโครงการ

จัดการผลกระทบทีเ่กดิจากภยัคุกคามจากโรคพืชและ

สัตว์ป่า	รวมถึงชนิดพันธุ์ต่างถิ่น	พืชรุกราน	หรือสัตว์

ผู้ล่า	หรือชนิดพันธุ์ที่มีการต่อสู้แก่งแย่งกัน

6.2   วิิธีการแก้ไขผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในพื้นที่แนวเชื่อมต่อ

6.2.1 การส่งเสริมให้มีการจัดท�าแนวเช่ือมต่อ

ของถิ่นที่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการแยกของ

ระบบนิเวศ 

	 การส่งเสริมให้มีการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศ	 เป็นการจูงใจให้มีการก�าหนดแนวเช่ือมต่อ

ภายในพ้ืนท่ีท่ีมภูีมทัิศน์แยกจากกัน	 โดยแนวเช่ือมต่อ

จะมีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายของชนิดพันธุ ์ 

สัตว์ป ่าภายในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม	 อาจ 

เหมาะสมกับการกระจายสัตว์ป่า	 และอีกหลายชนิด

ที่มีการอพยพย้ายถิ่น

	 การแพร่กระจายของชนดิพนัธุด์งักล่าวอาจท�าให้

ประชากรของสัตว์ป่าที่ลดจ�านวนลง	 สามารถเพิ่ม

ข้ึนได้ก่อนทีป่ระชากรของชนดิพนัธุน์ัน้	 ๆ	 จะหายไป

จากพื้นที่	 หรือการสร้างถิ่นท่ีอาศัยส�าหรับชนิดพันธุ์ 

สตัว์ป่าท่ีเพิม่จ�านวนมากขึน้	แนวเช่ือมต่อจะช่วยในการ
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รกัษากระบวนการทางระบบนเิวศโดยเฉพาะชนดิพนัธุ์

สตัว์ป่ามส่ีวนช่วยในกระบวนการระบบนิเวศ	เช่น	การ

ผสมเกสรดอกไม้	การกระจายพันธุข์องเมล็ดไม้	ความ

สัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหาร	 ภายในแนวเชื่อมต่อจะมี

ความแตกต่างกันไปของระบบนเิวศ	 การใช้ประโยชน์

กม็หีลายรปูแบบท่ีเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ

 

	 การสนับสนุนให้มีการจัดท�าแนวเชื่อมต่อขึ้นอยู่

กับบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะ

การอนุรักษ์ภูมิทัศน	์ ปัจจัยที่ส�าคัญ	คือการปรับปรุง

ศักยภาพของการอนุรักษ์พื้นที่โดดเดี่ยวของถิ่นที่

อาศัยให้เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 แนวเชื่อม

ต่อของระบบนิเวศ	 จะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

พนัธกุรรมกนัระหว่างชนดิพนัธุ	์และการท�าให้สตัว์ป่า 

เคลื่อนที่ไปมาระหว่างระบบนิเวศได้

6.2.2 แนวเชื่อมต่อและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์อย่าง

บูรณาการ 

	 การจัดการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่

อนรุกัษ์อืน่	ๆ 	เช่น	อทุยานแห่งชาตหิรอืเขตรกัษาพนัธุ์

สตัว์ป่า	หรอืพืน้ทีคุ่ม้ครองประเภทอืน่	ๆ 	ทีม่เีป้าหมาย 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 บางกรณีการ

ก�าหนดเป้าหมายของพืน้ทีคุ่ม้ครองได้เน้นหนกัในเรือ่ง

อื่น	ๆ	ด้วย	โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ลักษณะ

ของพื้นที่ก็จะถูกก�าหนดแบ่งแยกตามลักษณะของ

ภมูปิระเทศ	มคีวามแตกต่างกนัในระบบนเิวศ	มโนทศัน์ 

ของนักอนุรักษ์จะพิจารณาช่วงเวลาการอนุรักษ์

พื้นที่ให้อยู่ในระยะยาวเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ	 

การฟื้นฟูถิ่นที่อาศัยตามกระบวนการทางระบบนิเวศ

และการใช้ประโยชน์ของชนิดพันธุ์	 ส่วนการขยาย

หรือการผนวกพื้นที่เป็นงานขั้นต่อ	ๆ	ไป	โดยสามารถ

กระท�าได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น

เส้นทางเดินของช้างป่าถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภาพที่ 83



แ

143-       -
ยุทธศาสตร์การวางแผนจัดทำาแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์เชิงบูรณาการ

	 โดยทั่วไปพ้ืนที่คุ้มครองหลายแห่ง	 นักอนุรักษ์

มีแนวคิดการอนุรักษ์ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งระบบ	 

มีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร ์การจัดการพื้นที่

คุ ้มครองอย ่างบูรณาการ	 (Protected	 Area	 

Integration)	 พ้ืนท่ีคุ ้มครองเหล่านี้จะประกอบ

ด้วยระบบนิเวศหลาย	 ๆ	 ระบบ	 มีการพัฒนาพื้นที่

หลายรูปแบบ	 และการยกระดับการจัดการให้เป็น

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	 เช่น	 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อต้องการผลิตผลจากเนื้อ

ไม้	 การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งน�้าให้แก่ภาค

การเกษตร	 การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ภายใต้ประเพณี

วัฒนธรรมและการอนรัุกษ์พ้ืนทีเ่พ่ือการแก้ปัญหาโลก

ร้อน	 

	 นอกจากนี้แล้ว	 ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นปัญหาใน

หลายประเทศ	คือ	ปัญหาที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง

คนกับช้างป่า	 โดยเฉพาะในประเทศไทย	 ซึ่งแนวคิด

การสร้างทางเชื่อมต่อส�าหรับช้าง	 หรือที่เรียกกันว่า

เส้นทางช้างผ่าน	 ยังเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว	

ความสูญเสียทั้งสัตว์ป่าและมนุษย	์สามารถลดลงได้ด้วยการออกแบบถนนและเส้นทางข้ามส�าหรับสัตว์ป่าภาพที่ 84
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	 ในการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดท�าแนวเชื่อม

ต่อระบบนิเวศ	จะต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดดังต่อไปนี้

6.3.1 พื้นที่คุ ้มครองมิได้เป็นตัวแทนของสังคม

ธรรมชาติทุกระบบ

	 พื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่คุ ้มครองส่วนใหญ่มิได้

เป็นตัวแทนของสังคมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดภายในพ้ืนท่ี

หรือภายในประเทศ	พื้นที่คุ้มครองที่ก�าหนดเพื่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 อย่างน้อยท่ีสุด	 คือเพื่อ

การป้องกันการพังทลายของดิน	เพราะพื้นที่ดังกล่าว

ส่วนใหญ่มีความลาดชันหรือเป็นเทือกเขาสูง	 หรือ

เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่ไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ได้	 พื้นที่คุ ้มครองบางแห่งอาจใช้เพื่อผลผลิตทาง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 บางแห่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดม

สมบรูณ์	บางแห่งอาจมีความอดุมสมบรูณ์ต�า่	บางแห่ง

อาจเป็นตวัแทนของสังคมพชืและสงัคมสตัว์ทีห่ายไป

จากพื้นที่คุ้มครองเดิม

	 การอนุรักษ์สังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่คุ้มครองย่อม

มีความแตกต่างกัน	 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแล	

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ตลอดจนการใช้ประโยชน์เพื่อ

กิจกรรมอื่น	 ๆ	 หรือมีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสม

ส�าหรับชนิดพันธุ์	 ที่กระจัดกระจายทั้งพื้นที่ป่าและ

พืน้ท่ีเกษตรกรรมอยูด้่วยกนั	ท�าให้ไม่สามารถอนรัุกษ์

หรือใช้ข้อบังคับโดยกฎหมายที่เหมือนกันได้เสมอไป

6.3.2 พืน้ท่ีคุ้มครองส่วนใหญ่มีขนาดเลก็เกินกว่าจะ

รองรับประชากรและกระบวนการของระบบนิเวศ

ตามธรรมชาติ

	 ขนาดของพื้นที่คุ้มครองมีความแตกต่างกันไป

ตามสภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ	 บาง

แห่งเป็นพื้นที่คุ้มครองที่มีขนาดใหญ่แต่มีความเป็น

เอกลักษณ์ของการอนุรักษ์เฉพาะถ่ินเท่านั้น	 แต่ละ

พื้นที่มีความสามารถในการรองรับประชากรสัตว์ป่า

ท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมเฉพาะอย่าง	 หรือความ

ต้องการถ่ินที่อาศัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่	 เพื่อรองรับ

ประชากรท้ังชนดิพนัธุผ์ูล่้าและเหยือ่	พืน้ท่ีสงวนขนาด

ใหญ่ในบางประเทศก็ไม่เสมอไปว่าสามารถรองรับ

ประชากรและชนิดพันธุ์สัตว์ป่าได้ท้ังหมด	 ข้อเสนอ

ในการจัดการจงึควรพจิารณาถึงชนดิพนัธุท่ี์มแีนวโน้ม

ลดลง	 ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน	 หรือปัจจัยวิกฤติส�าหรับ

พื้นที่นั้น	ๆ	

	 หากพื้นท่ีคุ้มครองสามารถรองรับชนิดพันธุ์ได้

และมีภัยคุกคามเกิดข้ึนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกัน	

พืน้ท่ีคุม้ครองควรมีพืน้ท่ีอย่างน้อยเท่าไร	ทีถึ่งแม้มภียั

ธรรมชาติรบกวน	แต่ยังคงรักษาระดับของธรรมชาติ

ไว้ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย	 ตัวอย่าง	 เช่น	 ไฟป่า

ที่เกิดขึ้นอาจท�าลายพื้นที่ธรรมชาติมากมาย	 แต่ถ้า

หากพื้นที่ไฟไหม้มีจ�านวนน้อยทรัพยากรยังคงอยู่ได	้

ในทางตรงกันข้ามหากเป็นพื้นท่ีขนาดเล็กอาจเกิด

ไฟไหม้ทั่วทั้งหมด	 ระบบนิเวศก็ไม่สามารถด�ารงอยู่

ได้	 	 สัตว์ป่าบางชนิดที่ชอบอาศัยตามกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของพืชพรรณในพื้นที่ที่อาศัยอยู่	 และ

ปรบัตวัไปตามกระบวนการทางระบบนเิวศเม่ือระบบ

นิเวศเปลี่ยน	 ฉะนั้นพื้นท่ีคุ้มครองท่ีมีขนาดใหญ่ก็จะ

สามารถต่อต้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้นท�าให้ระบบนิเวศ

ไม่สูญหายไป

6.3  ข้อจ�ากัดในการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดท�าแนวเชื่อมต่อ
 ระบบนิเวศ
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6.3.3 รูปแบบการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าระหว่าง

พื้นที่คุ้มครอง

	 หากปรากฏว่าภายหลังความพยายามจัดท�า

แนวเชือ่มต่อส�าหรับสัตว์ป่าได้ข้ามไปมาระหว่างพืน้ที่

อนรุกัษ์แล้ว	หากพบว่าสตัว์ป่าในพืน้ทีน่ัน้	โดยเฉพาะ

ชนิดที่เป็นเป้าหมายในการจัดการไม่สามารถเคลื่อน

ย้ายไปมาระหว่างพืน้ทีคุ่ม้ครองได้กห็มายความว่าการ

ด�าเนินการยังด้อยประสิทธิภาพสัตว์บางชนิดใช้พื้นที่

ถิ่นอาศัยเพื่อการหากิน	ที่หลบภัย	ที่พัก	หรือที่สร้าง

รงัวางไข่	บางชนิดมกีารอพยพย้ายถ่ินตามระดับความ

สงูหรอืสภาพทางภมูศิาสตร์ทีม่รีะยะทางนบัเป็นร้อย

กิโลเมตร	พืน้ทีคุ่ม้ครองกจั็ดเป็นถิน่อาศัยเป็นทีร่องรับ

ของชนิดพันธุ์ดังกล่าว	เช่น	เส้นทางอพยพของนกน�้า	

ต้องอาศยัพืน้ทีชุ่ม่น�า้	(Wetland)	ทีอ่ยูใ่นเส้นทางบนิ

เป็นจุดแวะพัก	 หรือชนิดพันธุ์ท่ีมีการอพยพย้ายถิ่น

ตามฤดูกาล	 สอดคล้องกันระหว่างสถานท่ีและเวลา	

ชนิดพันธุ์ที่กินน�้าหวานจากดอกไม้	 ผลไม้หรือเมล็ด

ไม้จะตอบสนองต่อพันธุ์พืช	 จะผลิตลูกไม้	 ดอกไม	้

ได้ตลอดปี	 นกน�้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งในฤดู

แล้ง	 จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตกของฝนและ

น�้าท่วม	ซึ่งการจัดการจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรม

และนเิวศวิทยาของสัตว์ป่าชนดินัน้ได้เป็นอย่างดด้ีวย

6.3.4 พื้นที่อนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

อื่นอยู่โดยรอบ

	 การอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองที่เป็นหย่อมป่า	คล้าย

เกาะธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมอื่น	 ๆ	

การจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครองบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศระหว่างหย่อมป่าเหล่านี้ต้องไม่มองเพียงพื้นที่

เดี่ยว	ๆ 	แค่หย่อมป่าเดียว	โดยระบบนิเวศดังกล่าวจะ

เกีย่วข้องกับสิง่แวดล้อมทีม่ผีลต่อการเคลือ่นย้ายของ

สัตว์ป่า	 การจัดการอาจมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยชุมชน

ให้เข้ามาช่วยด�าเนินการด้วย	เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มี

ผลต่อการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในอนาคต

 

6.3.5 แนวโน้มของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์อย่าง

บูรณาการ (Landscape Integretion)

	 การอนุรักษ์ภูมิทัศน์อย่างบูรณาการที่ เน ้น

หนักในเรื่องแผนการอนุรักษ์และการจัดการที่รวม

ไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ตั้งอยู่ภายนอกเขตพื้นที่

คุ้มครอง	เรียกว่า	การอนุรักษ์ทั้งระบบ	มีการก�าหนด

เวลาให้อยูใ่นระยะยาวเพือ่ให้กระบวนการทางระบบ

นเิวศได้พฒันาตามล�าดบัขัน้ตอน	และท�าให้ชนดิพนัธุ์

พืชและพันธุ์สัตว์คงอยู่ได้	 ควรมีการพัฒนาวิธีการ

จัดการถ่ินท่ีอาศัยรวมถึงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน	 รวมท้ังพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีคุ้มครองและนอก

พื้นท่ีคุ้มครอง	 อันท�าให้ระบบของถ่ินท่ีอาศัยมีการ

อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างบูรณาการ

	 ถึงแม้ว่าคณุค่าและความส�าคญัของพืน้ท่ีคุม้ครอง 

จะไม่เด่นชดั	แต่แนวคดิการจดัการพืน้ท่ีคุม้ครองอย่าง

บรูณาการ	กย็งัเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัทีต้่องก�าหนดให้

ชัดเจนร่วมกับการขยายพื้นที่สงวนในพื้นที่คุ้มครอง

รวมถึงส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีสวยงามอื่น	 ๆ	 ท่ีอยู่โดยรอบ	

ด้วย	ในประเทศท่ีมอีตัราการเพิม่ของประชากรอย่าง

รวดเร็ว	 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาทาง

ด้านการเกษตร	 การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	 สิ่ง

เหล่านี้จะมีผลกระทบกบัการด�ารงอยูข่องสิง่แวดล้อม

ตามธรรมชาต	ิ การอนุรักษ์จึงข้ึนอยู่กับความรู้ความ

สามารถในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ ์ภายใต้ประเพณี

วัฒนธรรม	 และการพัฒนาทางด้านการเกษตรท่ีมี

ความเก่ียวข้องกับผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีเกษตรกรรม

หรือการใช้ผลิตผลจากการป่าไม้ท่ีมีกิจกรรมหรือ

ไม่มีกิจกรรมการอนุรักษ์	 ดังนั้นโครงการอนุรักษ ์

ภูมิทัศน์เชิงบูรณาการจึงเป็นการจัดการท่ีดินอย่าง

ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ทางด้านอาหารและผลิตผลของ
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ป่าไม้ส�าหรบัชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบพ้ืนทีคุ้่มครองน้ันด้วย

	 แนวคิดการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงบูรณาการ

จึงต้องจัดท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ	 ตั้งแต่

ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	 จนถึง

ระดับชาติ	โดยมีหลักการ	ดังนี้

	 1.	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชิง 

บูรณาการควรมีหลายระดับ

	 2.	จะต้องด�าเนนิการป้องกนับริเวณท่ีเป็นท่ีอาศยั

ของสัตว์ป่าเป็นส�าคัญ

	 3.	ต้องให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์เป็นล�าดับ

แรก

	 4.	 ในการจัดการระบบนิเวศให้เน้นการคงของ

เดิมไว้	 ส่วนการฟื้นฟูต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

กับของเดิม

	 5.	ให้มีการอนุรักษ์และการจัดการตลอดจนการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงบูรณาการ

กิจกรรมของชุมชนที่ต้ังอยู่โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์	 มักจะรบกวนการด�ารงชีพของสัตว์ป่าในบริเวณข้างเคียงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาพที่ 85



แ

147-       -
การวางแผนเชิงพื้นที่ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ

แ

การวางแผนเชิงพื้นที่ในการจัดการ
พื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ 7
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	 การวางแผนในระดบัต่าง	 ๆ	 ของการจดัการเชิง

ระบบนเิวศ	โดยเฉพาะการวางแผนในการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน	 เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมั่นคง	 และ

สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน	 จ�าเป็น

ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 ซึ่งระดับ

7.1    หลักการป้องกันพื้นที่หลักของถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
 ของสัตว์ป่า

ของการจัดการควรมีกรอบที่ครอบคลุมและสัมพันธ์

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 รวมทั้งต้องมีกระบวนการ

วางแผนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

ของพืน้ทีท่ีจ่ะจดัการด้วย	 โดยมหีลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้

เอาไว้ได้

	 การป้องกันพื้นที่อาศัยหลักตามธรรมชาติ

ของสัตว์ป่า	 เป็นเป้าหมายแรกของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแผนยุทธศาสตร์การ

จัดการเชิงระบบนิเวศ	 ปัจจัยหลักของถิ่นที่อาศัยที่

มีขนาดใหญ่	 คือความเหมาะสมของพื้นที่	 หากเป็น

พื้นที่ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัตว์ป่า	 ให้

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม

กับชนิดพันธุ์สัตว์ป่า	 ซึ่งควรเหมาะสมสอดคล้องกัน	

สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงดังกล่าว	 นอกจากหมายถึง

สภาพภมูปิระเทศแล้ว	ยงัรวมถงึแหล่งน�า้	อาหาร	และ

อาณาเขตหากินของสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละตัว

ที่ต้องเพียงพอ	ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับ

ของพื้นที่นั้น	ๆ	ได้	

	 ในทางนิเวศวิทยา	เป็นที่ทราบกันดีว่า	ในสังคม

พืชหรือระบบนิเวศแบบเดียวกัน	 พื้นท่ีขนาดใหญ่มี

ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากกว่าพื้นท่ี

ขนาดเลก็กว่า	ดงันัน้	พืน้ทีท่ีเ่ลก็เกินไปจงึไม่เหมาะสม

ส�าหรับการเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	และไม่อาจคงกระบวนการทางระบบนิเวศ

7.2    หลักการให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์เป็นล�าดับแรกสุด

	 หลักแนวคิดในการจัดการถิ่นที่อาศัยเชิงระบบ

นิเวศ	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์

เป็นล�าดับแรกสุด	 ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของการใช้

ประโยชน์ที่ดินโดยรวม	 ไม่ว่าจะมีการจัดการที่ดินให้

เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นรูปแบบใดก็ตาม	แต่

หากยนือยู่บนหลักการของการอนรุกัษ์แล้ว	กย็งัมัน่ใจ

ได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก	 ใน

หลายประเทศที่มีความจ�าเป็นต้องอนุโลมให้หมู่บ้าน

หรือชุมชน	 ตั้งอยู่ได้ภายในพ้ืนท่ีอนุรักษ์	 หรือเป็นที่

ตั้งที่กระทบต่อเส้นทางเคลื่อนย้ายหากินของสัตว์ป่า

ทีห่ากนิระหว่างหย่อมป่า	จะมนีโยบายให้มกีารจดัการ

ให้เป็น	หมู่บ้านสีเขียว	(green	village)	โดยส่งเสริม

ให้งดกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 หรือใน

ประเทศที่มีการค�านึงถึงการอนุรักษ์เป็นล�าดับแรก	

เมือ่จ�าเป็นต้องมกีารพฒันาระบบสาธารณปูโภค	กจ็ะ

มีการออกแบบให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณ

น้ันให้น้อยท่ีสุดด้วยแนวคิดของสาธารณูปโภคท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (green	 infrastructure)	 มีการ

ลงทุนด้วยงบประมาณท่ีสูงก็ตาม	 เช่น	 ในประเทศ

เดนมาร์กและสวีเดน	 การตัดถนนผ่านพื้นที่อนุรักษ	์
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การวางแผนเชิงพื้นที่ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ

ได้รับการออกแบบให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ให้น้อยที่สุดด้วยแนวคิดของนิเวศวิทยาบนท้องถนน	

(road	 ecology)	 เช่น	 มีการจัดท�าทางเชื่อมส�าหรับ

สัตว์ป่าในรูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับชนิดสัตว์ป่าที่

หากินในบริเวณน้ัน	ๆ 	หรอืมกีารตดิตัง้ก�าแพงรมิถนน

ทีส่ามารถดดูเสยีงทีเ่กิดจากยานพาหนะทีส่ญัจรไปมา

ไม่ให้ไปกระทบต่อการหากินของสตัว์ป่า	รวมท้ังมกีาร

ตดิต้ังระบบเตอืนภยัอัตโนมติักรณีทีม่สีตัว์ป่าข้ามถนน	

เป็นต้น	

	 แบบอย่างที่ดีเหล่านี้	ในพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง

ท่ีมีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน	 เช่น	 อุทยานแห่งชาติ 

เขาใหญ่	 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 และอุทยาน 

แห่งชาติอีกหลายแห่ง	 ควรน�ามาใช้ต่อไปในอนาคต	

ซึ่ งนอกจากช ่วยลดความสูญเสีย ชีวิตสัตว ์ป ่า 

แล้ว	 ยังช่วยลดอุบัติภัยส�าหรับทางฝ่ายมนุษย์ได้อีก

ด้วย

ทางหลวงในประเทศสวเีดนนอกจากมกีารจดัท�าอโุมงค์ทางลอดส�าหรบัสตัว์ป่าแล้ว	ยงัมกีารท�ารัว้กัน้ไม่ให้สตัว์ป่า 
ข้ามในบริเวณอ่ืนนอกจากที่เป็นทางข้าม	 (ภาพซ้าย)	 และมีการพัฒนาระบบเตือนภัยกรณีมีสัตว์ป่าหลุดออกมา
บนท้องถนน	(ภาพขวา)	เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ป่าและผู้ใช้ถนน
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7.3  หลักความเชื่อมโยงของการอนุรักษ์และการฟื้นฟู
 แบบเชิงระบบนิเวศ

	 การสร้างแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศเป็นหลกัการ

พืน้ฐานในการอนรุกัษ์เชงิบรูณาการ	 เป็นการเชือ่มต่อ 

ของพื้นที่ที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนชนิด

พันธุ์และพันธุกรรมระหว่างภูมิทัศน์ต่าง	ๆ	 เรียกว่า	 

“การเชื่อมระบบ	 (linked	system)”	ซึ่งก่อให้เกิด

ผลดีกว่าการปล่อยให้พ้ืนทีอ่ยูอ่ย่างโดดเด่ียว	รปูแบบ

ของการเชือ่มต่อของภมูทิศัน์ทีข่ึน้อยูก่บัการวางแผน

ของพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย	 พื้นที่รอบภูมิทัศน์ดังกล่าว

จะถูกใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับชนิดพันธุ์	กระบวนการ

ทางนิเวศ	 แนวเชื่อมต่อของถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเป็น

แนวทางที่เหมาะสมที่สุด	 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์

เชิงระบบนเิวศจะมพีืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมเข้า

มาเกีย่วข้องด้วย	องค์ประกอบเหล่านีเ้ป็นการสร้าง

เครือข่ายของพื้นที่	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

วิเคราะห์ถึงระบบของถ่ินท่ีอาศัยภายใต้แผนการ

จัดการเฉพาะที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่น

พื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งถูกตัดออกด้วยถนน	บางบริเวณจึงจ�าเป็นต้องท�าสะพานเชือกหรือสะพานลิง	 ให้สัตว์ที่
หากินบนระดับเรือนยอด	เช่น	ค่าง	(Trachypithecus	spp.)		และ	ชะนี	(Hylobates	spp.)		ได้ข้ามได้ด้วย
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การวางแผนเชิงพื้นที่ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ

	 บรเิวณพืน้ทีคุ่ม้ครองทีม่ผีลกระทบจากมนุษย์ทัง้

ทีเ่ป็นพ้ืนทีธ่รรมชาตแิละมกีารใช้ประโยชน์ทีดิ่นอย่าง

อื่น	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมพืช	 สัตว์ป่า 

แร่ธาตุ	และส่วนประกอบอื่น	ๆ	ที่ตั้งอยู่ตามแนวเขต

ของพื้นที่	 การจัดตั้งระบบการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์พืน้ทีร่อบแนวเชือ่มต่อเป็นหลกัการพืน้ฐาน

ในการบูรณาการการจัดการภูมิทัศน์	 ซึ่งต้องยอมรับ

ว่าความส�าคญัของกระบวนการจดัการพ้ืนทีไ่ม่เฉพาะ

พื้นท่ีคุ้มครองเท่านั้น	 แต่ต้องมีแนวคิดการจัดการที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างอื่นด้วย	 โดยความต้องการใน

การจัดการแบ่งออกได้	2	ประการ	คือ

	 1.	 การจัดการภัยคุกคามจากการใช้ประโยชน์

ทีด่นิภายนอกพ้ืนทีแ่นวเชือ่มต่อ	ทีไ่ปลดศกัยภาพการ

อนุรักษ์ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า	การเพิ่มขึ้นของมลพิษ

หรือปริมาณแร่ธาตุที่ไม่ต้องการ	 การรุกรานของพืช

และสตัว์ต่างถิน่	การลดลงของทรพัยากร	และคุณภาพ

น�้า	หรือการน�ามาซึ่งสัตว์ผู้ล่าจากต่างถิ่น	เหล่านี้ล้วน

เป็นปัจจยัคกุคามกระบวนการจัดการพืน้ที	่เพ่ือให้การ

จัดการพื้นท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงจึง

ต้องค�านึงถึงความร่วมมือกันอนุรักษ์ให้มากกว่าการ

ท�างานในพื้นที่แต่เพียงฝ่ายเดียว

	 2.		การจัดการภัยคุกคามหรอือิทธพิลทีเ่กีย่วข้อง

กับธรรมชาตขิองถิน่ทีอ่าศัยโดยชุมชนท้องถิน่	โดยการ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่มีผล 

กระทบต่อชมุชนท้องถิน่	เช่น	สตัว์ผูล่้าขนาดใหญ่และ

สัตว์กินพืชท่ีมาคุกคามพ้ืนที่เกษตร	 โดยเฉพาะการ

คกุคามความปลอดภยัของมนษุย์หรอืปศสุตัว์	เป็นต้น

	 ศกัยภาพในการพฒันาการจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครอง

7.4  หลักการจัดการเชิงระบบนิเวศระหว่างพื้นที่อนุรักษ์
 และบริเวณโดยรอบ

ระหว ่างการอนุรักษ ์กับความต ้องการผลิตผล

ภายในพื้นที่แนวเชื่อมต่อต้องมีข้อตกลงในเร่ือง

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ	 ทั้งหมดนี้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในท้องถ่ิน	 เช่น	 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานของความยั่งยืน		โดย

การป้องกันและการฟื้นฟูชนิดพันธุ์ท้องถ่ินในพื้นท่ี

เกษตรกรรม	 ด้วยการเพิ่มความยั่งยืนของดินและ

น�้า	การท�าการเกษตรแบบยั่งยืน	การพัฒนาการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ	(Ecotourism)	โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น	 และการใช้ประโยชน์จากของป่าอย่าง

ยั่งยืน	เป็นต้น

	 หลักการพื้นฐานของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์อย่าง

บูรณาการ	 คือ	 การพัฒนาและการปฏิบัติให้ประสบ

ผลส�าเรจ็	มปีระสทิธภิาพ	ตอ้งมกีารจดัการทรพัยากร

อื่น	ๆ	ด้วย	โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึง

พอใจในการอนุรักษ์ท่ีน�าไปสู่เป้าหมายเดียวกันของ

บุคคลหรือหน่วยงานอื่น	 ส่วนความไม่พึงพอใจใน

การเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติ	 การใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้	 การ

ขาดความร่วมมือทางการเมือง	 จะท�าให้การจัดการ 

ภูมิทัศน์ไม่ประสบความส�าเร็จ

	 ตัวอย ่างจากโครงการท่ีมีการก�าหนดแผน

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์การจัดการเชิงระบบนิเวศ 

หลายๆ	 โครงการที่ประสบผลส�า เร็ จอย ่ างมี

ประสิทธิภาพ	หลายโครงการยังต้องมีการติดตามผล

ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่	 คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม	่

มีหลักการที่ต้องค�านึงถึง	คือ

 

	 1.	 ต้องศึกษาว่ามีชุมชนใดบ้างท่ียอมรับในการ
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ปรับปรุงและต้องการเร่ืองการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมเป็น

ส�าคัญ

	 2.	 ยุทธศาสตร์และธรรมเนียมปฏิบัติ	 ในการ 

กระจายอ�านาจบริหารด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ท่ีเป็นการยอมรับโดยทั่วไป	 สิ่งหน่ึงที่ต ้องค�านึง

คือประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีต ้องน�ามา 

บูรณาการในการจัดการ

	 3.	 ต้องค�านึงว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่มีส ่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่

ก. ข.

ค. ง.

จ. ฉ. ช.

ตัวอย่างภัยคุกคามบางประเภทที่พบได้ในพื้นที่อนุรักษ	์	ก.	และ	ข.	การท�าไม้		ค.	แร้ว	ดักสัตว์ป่า	ง.	ตาข่ายดัก
นก	 จ.	 แคมป์ล่าสัตว์	 และทอยส�าหรับ	ปีนต้นไม้เก็บหาน�้าผึ้ง	 	 ฉ.	 ต้นไม้ที่ทอยตอกอยู่	 ไว้ส�าหรับปีนเก็บน�้าผึ้ง		 
ช.	ร่องรอยคนที่บากไว้ตามต้นไม้	เพื่อท�าสัญลักษณ์

ภาพที่ 88



แ

153-       -
การวางแผนเชิงพื้นที่ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ

ป้ายเตอืนบริเวณทีช้่างป่าใช้เป็นทางเดนิข้ามถนนระหว่างหย่อมป่า	เป็นรปูแบบการจดัการขัน้พืน้ฐานเพือ่บรรเทา
ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหต	ุป้ายลักษณะนี้พบได้ทั่วไป	แต่ในประเทศที่มีงบประมาณหลายประเทศมีการติด
ตัง้ระบบเตอืนภยัล่วงหน้า	เช่น	ระบบตรวจจบัการเคลือ่นไหวและการระบุชนดิสตัว์ป่าด้วยเทคโนโลยขีัน้สงู	พร้อม
ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ถนนเป็นการล่วงหน้า
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7.5   หลักการพิจารณาจัดท�าแนวเชื่อมต่อที่มีความส�าคัญที่สุด

การปฏิบัติ งานตามแผนยุทธศาสตร์การ

อนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ	 จะต้องตัดสินใจว่ามีกิจกรรม

อะไรบ้างที่ควรด�าเนินการเป็นประการแรก	 โดยไม ่

จ�าเป็นต้องด�าเนินการทุกกิจกรรมไปพร้อมกัน	แต่ทุก 

กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ต้องท�าโดยให้พิจารณา

ถึงทรัพยากรที่มีอยู	่

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามกิจกรรม	 ขึ้น

อยู่กับล�าดับความส�าคัญ	 โดยต้องมีการพิจารณาว่า 

แนวเชื่อมต่อใดที่มีความส�าคัญที่สุดที่ต้องด�าเนิน

การก่อนเป็นล�าดับแรก	รวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้

ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	

	 ความส�าคัญของการจัดการขึ้นอยู ่กับการ

วิเคราะห์หลักการจากข้อเสนอของโครงการที่จะน�า

ไปสู่ความส�าคัญและความส�าเร็จ	 ประการแรกต้อง

พจิารณาถงึความส�าคญัระหว่างแนวเชือ่มต่อทีอ่ยูบ่น

พืน้ฐานความส�าคัญของความหลากหลายทางชวีภาพ

กับนโยบายของรัฐ	 หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นและต้อง

พิจารณาร่วมปัจจัยอื่น	ๆ	ได้แก่

 	 งบประมาณและทรัพยากรอื่น	ๆ	ที่ต้องใช้

   หน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการแนว

เชื่อมต่อ

 			ระยะเวลาที่ก�าหนดในการปฏิบัติงาน

และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  ระดับของการได้รับความร่วมมือจาก

ชมุชน

 	 คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและผลที่ได้รับ

 	 คณุค่าทางการศกึษาและสาธารณประโยชน์

แนวเชื่อมต่อส�าหรับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	 เป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับทศวรรษปัจจุบัน	
(ภาพโดย	อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น)

ภาพที่ 90
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ระดับความส�าคัญ

 แนวเช่ือมต่อท่ีคงไว้ซ่ึงกระบวนการทาง

ระบบนเิวศและสงัคมของสิง่มชีวีติให้กระจาย

อยูต่ามลกัษณะภมูปิระเทศและภมูภิาค

 แนวเชือ่มต่อและระบบของถิน่ทีอ่าศยั

เป็นแบบเฉพาะทางและการฟื้นฟู

 แนวเช่ือมต่อต้องมีประโยชน์ต่อชนิด

พนัธุแ์ละสงัคม	จะต้องปราศจากภัยคกุคาม

ภายใต้สถานการณ์การอนุรักษ์

 แนวเชื่อมต่อควรเป็นพื้นท่ีท่ีกว ้าง

ขวางพอสมควร	 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก

รบกวนและยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

 แนวเชื่อมต่อจะอ�านวยประโยชน์ให้

ชนิดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

 แนวเชื่อมต่อจะอ�านวยผลประโยชน์

อย่างอเนกประสงค์	 ไม่เฉพาะด้านการ

อนุรักษ์สัตว์ป่าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หลักการพิจารณา
 

1.	พจิารณาระดับความส�าคัญของแนวเชือ่ม

ต่อในการคงไว้ซึ่งกระบวนการระบบนิเวศ

2.	พิจารณาระดับการท�าหน้าที่ของแนว

เชื่อมต่อกับระบบของถิ่นที่อาศัย

3.	 พิจารณาระดับของภัยคุกคามต่อชนิด

พันธุ์หรือสังคมถิ่นที่อาศัยที่ต้องจัดท�าแนว

เชื่อมต่อ

4.	 พจิารณาสภาพของแนวเชือ่มต่อ	 ด้านองค์

ประกอบของสังคมพืช	 ความกว้างและภัย

คุกคาม

5.	พจิารณาชนดิพนัธุภ์ายในเขตแนวเชือ่มต่อ

6.	 พิจารณาความสามารของแนวเชื่อมต่อ

ในการอ�านวยผลประโยชน์ทางนเิวศวทิยาและ

สิง่แวดล้อม

หลักการพิจารณาความส�าคัญของการอนุรักษ์พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศตารางที่ 12
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	 แนวเชือ่มต่อเป็นการด�ารงไว้ซึง่กระบวนการทาง

นิเวศวิทยาและความเป็นไปอย่างต่อเนื่องของสังคม

สิ่งมีชีวิต	 โดยการกระจายทางภูมิศาสตร์ของแนว

เชื่อมต่อระดับภูมิภาคจะมีความเหมาะสมกว่าระดับ

ท้องถิน่	ประสทิธภิาพของแนวเชือ่มต่อในระดบัดงักล่าว	

จะคงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสังคมสิ่งมีชีวิตในระดับ

ชาติหรือนานาชาติ	 โดยเฉพาะแนวเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศ	ตวัอย่างพ้ืนทีแ่นวเชือ่มต่ออาจประกอบด้วย

แม่น�้า	ล�าห้วย	ล�าธาร	เทือกเขา	หรือหย่อมป่าขนาด

เลก็	เช่น	พืน้ทีชุ่ม่น�า้	ชนิดของป่าไม้ทีข่ึน้อยูอ่าจเหมาะ

สมกับชนิดของนกอพยพย้ายถิ่น	การสร้างแนวเชื่อม

ต่อขึ้นมาใหม่	 อาจเป็นไปได้ยาก	 ถึงแม้ว่าจะก�าหนด

เป้าหมายหลักที่ส�าคัญ	 โดยต้องมีการวิเคราะห์	 การ

ป้องกัน	 การรักษาและการดูแลให้ด�ารงไว้ก่อนที่องค์

ประกอบทางระบบนิเวศจะสูญหายไปหรือเกิดการ

เปลีย่นแปลงของความหลากหลายทางชวีภาพในแนว

เชื่อมต่อนั้น	ๆ

	 แนวเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคของสังคมสิ่งมี

ชีวิตจะมีประโยชน์ในระดับความส�าคัญที่เป็นมรดก

ทางธรรมชาติ	ระบบแนวเชื่อมต่อทางแม่น�้า	ล�าห้วย	

ในปัจจุบันอาจมีค�าถามที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

จัดการแนวเชื่อมต่อ	3	ประเด็น	คือ

	 1.	 มีแนวทางส�ารองหรือมีวิธีการอื่น	 ๆ	 ในการ

ด�ารงไว้ซึ่งแนวเชื่อมต่อทางนิเวศอีกหรือไม่

7.6  ขนาดของแนวเชื่อมต่อที่สามารถคงไว้ของกระบวนการ
 ทางนิเวศวิทยา

7.7  ระดับความส�าคัญของแนวเชื่อมต่อกับถิ่นที่อยู่อาศัย

	 2.	สามารถท่ีจะด�าเนนิงานด้านการอนรุกัษ์อืน่	ๆ  

ทดแทนได้หรือไม	่ ถ้าหากไม่ประสบผลส�าเร็จในการ

จัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ

	 3.	มีพื้นที่บริเวณอื่นที่จะจัดท�าแนวเชื่อมต่อได้

อีกหรือไม่	ถ้าพื้นที่เดิมไม่ประสบความส�าเร็จ

ล�าธารจะประกอบไปด้วยพันธุ์พืชริมน�้า	 ท่ีให้คุณค่า

การเป็นถ่ินทีอ่าศยัและเกดิความต่อเนือ่งของภมูทัิศน์ 

ในระดับท้องถิ่น	 และแนวเชื่อมต่อระหว่างสองพื้นที	่

อาจช่วยด�ารงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพใน

ระดับภูมิภาคได้

	 ความส�าคญัและความซบัซ้อนขององค์ประกอบ	

หรือความยากง่ายในการด�าเนินการเก่ียวกับแนว

เชื่อมต่อในแต่ละแห่ง	 เป็นตัวก�าหนดองคฺ์กรที่ตอง

เข้ามารับผิดชอบ	ว่าเป็นองค์กรระดับชาติ	หรือเพียง

แค่หน่วยงานระดับท้องถิ่น	โดยหน่วยงานรับผิดชอบ

ระดับกระทรวง	หรือหลาย	ๆ	กรม	จะเน้นหนักไปใน

เรื่องของการอนุรักษ์สังคมสิ่งมีชีวิตระดับชาติ	 หรือ

การด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับหลายมิติ	 เช่น	 ชุมชน	

ทางหลวง	พื้นที่อนุรักษ์	 การจัดหาแหล่งน�้า	 เป็นต้น	

ส่วนแนวเชื่อมต่อเล็ก	ๆ		ในระดบัท้องถิน่อาจด�าเนิน

การโดยเพยีงหน่วยงานเดยีวทีร่บัผดิชอบดแูลพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	 

อยู่แล้ว	 ซ่ึงท�าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการตั้งเป็นคณะ

ท�างานชุดใหญ่ระดับประเทศ
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พ้ืนที่คุ้มครองหรือพื้นที่ป่าที่แยกจากกันมีผล

ต่อการเกิดภัยคุกคามต่อชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ	

ในการจัดท�าแนวเชื่อมต่อจะต้องตัดสินใจเป็นพิเศษ	

เพราะเมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้น	ชนิดพันธุ์ที่ถูกรบกวน

จากภัยคุกคามมีความเสี่ยงที่จะลดจ�านวนลง	

อย่างไรก็ดีในการป้องกันถิ่นที่อาศัยของแนว

เชื่อมต่อและการพัฒนาแนวเชื่อมต่อต้องมีการ

พิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นต่อไปนี	้คือ

 	 มีเหตุผลใดบ้างที่ท�าให ้แนวเชื่อมต ่อมี

ประสิทธิภาพในการด�ารงไว้ซ่ึงชนิดพันธุ์ที่ได้รับผล	

กระทบจากภัยคุกคาม	 เช่น	 การให้ความส�าคัญกับ

ชนิดพันธุ์หรือประชากรที่หายากใกล้สูญพันธุ์	ขณะที่

ประชากรของสัตว์ป่าลดจ�านวนลงเนือ่งมาจากการล่า

สตัว์	หรอืเหตผุลจากสาเหตอ่ืุน	เช่น	พืน้ทีข่องกลุม่ป่า

เล็กเกินไปที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

 	 แ น ว เ ชื่ อ ม ต ่ อ ที่ ก� า ห น ด ขึ้ น ม า จ ะ มี

ประสิทธิภาพด้านการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าหรือ

การเพิ่มของประชากรสัตว์ป่ามากน้อยเพียงใด	 ซึ่ง

แนวเชื่อมต่อบางแห่งอาจมีอาหารและถิ่นที่อาศัย

เฉพาะส�าหรับสัตว์ป่าบางชนิดเท่านั้น

 	 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจาย

ของชนิดพันธุ์ที่สามารถด�ารงชีพอยู่ในแนวเชื่อมต่อ

7.8  ระดับของภัยคุกคามที่มีผลต่อชนิดพันธุ์หรือนิเวศวิทยาของพืช
 และสัตว์ในพื้นที่ที่จะจัดท�าแนวเชื่อมต่อ

ความส�าคัญอันดับแรกของโครงการเพื่อการอนุรักษ์

แนวเชือ่มต่อจะต้องเข้าใจถงึสถานการณ์เกีย่วกบัการ

เปลี่ยนแปลงของแนวเชื่อมต่อ	 ถ้าหากไม่สามารถหา

พื้นที่อื่นทดแทนได้	 หรือไม่มีระบบถิ่นที่อาศัยเฉพาะ

สังคมของสัตว์ป่าที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์	 ถ้ามีแผน

ส�ารองก็ยังไม่จ�าเป็นต้องกระท�าทันที	 เพราะอาจมี

โอกาสเปลีย่นแปลงแนวคดิในการจดัท�าแนวเชือ่มต่อ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต

กับประสิทธิภาพของชนิดพันธุ์ท่ีสามารถอยู่ร่วมกับ

ประชากรสัตว์ป่าอื่น	 ๆ	 ดังนั้นการเกิดขึ้นของชนิด

พันธุ์เดี่ยว	 ๆ	 หรือหลายชนิด	 ท่ีหายากใกล้สูญพันธุ	์

อาจต้องมีการลงทุนฟื้นฟูหรือมีกิจกรรมการอนุรักษ์

โดยเฉพาะเพื่ออนุรักษ์ชนิดพันธุ์เหล่านี้ไว้

	 โดยท่ัวไปการส�ารวจพันธุ์พืชท่ีปรากฏอยู่ตาม

ธรรมชาติยังเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น	 โดยเฉพาะเพื่อการ

ประเมินถึงความสมบูรณ์ของถ่ินท่ีอาศัยสัตว์ป่าตาม

ธรรมชาติ	 การฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศที่สูญเสียไป

แล้วจ�าเป็นต้องสร้างข้ึนใหม่โดยเลียนแบบโครงสร้าง

ธรรมชาติเดิม	 และการฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศขึ้น

มาใหม่ท้ังหมดนั้นยังเป็นส่ิงท่ียุ่งยาก	 ใช้งบประมาณ

มหาศาล	 และต้องใช้เวลานานหลายสิบปีจึงจะคง

ความสมบูรณ์ได้	 ดังนั้นวิธีท่ีควรน�ามาพิจารณา	 คือ

การปกป้องให้ระบบนิเวศเดิมได้มีการฟื้นตัวตาม

ธรรมชาติ	 เช่น	การป้องกันไฟป่า	และการดูแลไม่ให้

พืชต่างถิ่นเข้ามารุกราน	

	 นอกจากนีแ้ล้วการศกึษาถึงโครงสร้างของระบบ

นิเวศในพื้นท่ีอนุรักษ์ข้างเคียงยังมีประโยชน์ในการ

คัดเลือกชนิดพรรณไม้ที่จะน�ามาใช้ในการปลูกฟื้นฟู

ระบบนิเวศในเขตพื้นที่แนวเชื่อมต่ออีกด้วย
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	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศจะอ�านวยประโยชน์

ทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม	และในด้านสัตว์

ป่าเป็นหลัก	 แนวเชื่อมต่อท่ีเป็นระบบนิเวศล�าห้วย	

ล�าธาร	 แม่น�้า	 มีความส�าคัญมาก	 เพราะมีประโยชน์

ส�าหรับสัตว์ป่าในแง่การเป็นถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์

พืช	และสงัคมสิง่มชีวิีต	นอกจากนีย้งัช่วยชะลอการพงั

ทลายของดินรมิฝ่ังล�าห้วย	ล�าธาร	แม่น�า้	ท�าให้พนัธุพื์ช

ช่วยยึดดินให้แน่น	ช่วยให้มีน�้าไหลตลอดทั้งปีและลด

ความเร็วของลม	 รวมทั้งเป็นการคงไว้ซึ่งวัฏจักรของ	

 หลกัการก�าหนดเป้าหมายทีส่�าคัญในการอนุรกัษ์

พ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อขึ้นอยู ่กับระดับของชนิดพันธุ ์ที่

สัมพันธ์กับผลประโยชน์ที่ได้จากแนวเชื่อมต่อซึ่งมี

สถานภาพของกลุ่มชนิดพันธุ์	 เช่น	 กลุ่มหย่อมป่าที่

มีสัตว์ป่าจ�าพวกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัย

อยู่ตามหย่อมป่าหรือระบบนิเวศของสัตว์ป่าทั้งหมด	

7.9

7.10

 ชนิดสัตว์ป่าเป้าหมายที่ได้ประโยชน์จากแนวเชื่อมต่อ

 ความสามารถของแนวเชื่อมต่อในการอ�านวยประโยชน์ทาง
 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก	 ๆ	 มากกว่า

การพิจารณาถึงชนิดพันธุ์ใดชนิดพันธุ์หนึ่งโดยเฉพาะ	

ฉะน้ันหลักการเช่ือมต่อระบบนิเวศจึงต้องพิจารณา

การเชื่อมต่อกันของสถานภาพการอนุรักษ์เพื่อชนิด

พันธุ์สัตว์ป่าเป้าหมายด้วย

น�้าใต้ดินและน�้าผิวดิน	ช่วยชะลอการไหลของน�้าและ

ท�าให้น�้าซึมลงใต้ดินได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นการคงไว้

ซึ่งคุณภาพของน�้า	แร่ธาตุ	ช่วยกรองสารพิษหรือสาร

เคมีที่จะไหลลงสู่แม่น�้า	 ล�าห้วย	 ล�าธาร	 และอ�านวย

แร่ธาตุในน�้าเพื่อเป็นองค์ประกอบทางด้านห่วงโซ่

อาหาร	และสายใยอาหารในกระบวนการระบบนิเวศ

อีกด้วย	 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลักษณะนี้โดย

การก่อสร้างสาธารณูปโภคประเภทถาวรจะเป็นการ

ท�าลายห่วงโซ่อาหารให้ขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง 
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	 กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพันธุพ์ชื	ได้จัด
พื้นที่คุ้มครองในประเทศไทยออกเป็น	 20	 กลุ่มป่า	
(Forest	complex)	โดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานต่าง	ๆ	
เช่น	ลกัษณะภมูปิระเทศ	สภาพป่า	ลุม่น�า้	การกระจาย 
ของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์	 โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดใหญ่	 เป็นการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ภายในกลุ่มป่าอย่างบูรณาการ	 เพื่อมุ่งให้การจัดการ
เป็นลักษณะเชิงระบบนิเวศให้เกิดผืนป่าขนาดใหญ่ที่
สามารถอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

	 พบว่ากลุ่มป่าทางบกเกือบทุกกลุ่มยังมีการแตก
กระจายเป็นหย่อมป่าไม่ตดิต่อเป็นผนืเดยีวกนั	ดังนัน้	
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งแยก	จ�าเป็นต้องหา
วิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อ	 (corridor)	 เพื่อให้สัตว์ป่า
สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกันได้สนับสนุนให้
เกิดสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้มากขึ้นและเพ่ือเสริม
สร้างความเข้มแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพ
สอดคล้องกับโปรแกรมงานพื้นที่ คุ ้มครองตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกและตอบสนองต่อเป้า
หมายการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	 ค.ศ.	 2010	 ที่ได ้รับการรับรองในการ
ประชุมสุดยอดว่าด ้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	ในป	ีค.ศ.	2002

	 จากรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช	 (2555)	พบว่า	กลุ่มป่าที่มีความเป็นไป
ได้ในการใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศส�าหรับ
สตัว์ป่าในกลุ่มป่าทางบก	17	กลุม่ป่า	มอีย่างน้อย	174	
แนว	จ�าแนกเป็นแนวเชื่อมต่อส�าหรับช้างป่า	48	แนว	
ส�าหรับเสือโคร่ง	 8	 แนว	 และแนวที่เสือโคร่งและ 
ช้างป่า	ใช้ร่วมกันได	้106	แนว	นอกจากนี้ยังมีแนวที่
ไม่ระบุชนิดสัตว์ป่าอีก	 12	 แนว	 ในจ�านวนดังกล่าว
จ�าแนกเป็นแนวเชื่อมต่อประเภทผืนป่าต่อเนื่อง	120	
แนว	แบบแนวแคบ	49	แนว	และแบบหย่อม	5	แนว

	 ทัง้นี	้จากผลการศกึษาดงักล่าวได้มกีารประเมนิ
ล�าดับความส�าคัญออกเป็น	6	ล�าดับ	พบว่ามีเพียง	76	
แนวเท่านั้นที่มีความส�าคัญในล�าดับที่	1	และ	2		และ
แนวเชื่อมต่อที่ควรด�าเนินการในระยะ	10	ปีแรก	คือ	
แนวเช่ือมต่อท่ีอยู่ใน	 8	 กลุ่มป่าท่ีมีความส�าคัญทาง
นิเวศวิทยาในอันดับต้น	ๆ	คือ	กลุ่มป่าตะวันตก	กลุ่ม
ป่าแก่งกระจาน	 กลุ่มป่าแม่ปิง	 –	 อมก๋อย	 กลุ่มป่า 
ลุ่มน�้าปาย	–	สาละวิน	กลุ่มป่าดงพญาเย็น	–	เขาใหญ	่
กลุม่ป่าพนมดงรกั	–	ผาแต้ม	กลุม่ป่าภเูขยีว	–	น�า้หนาว 
และกลุ่มป่าตะวันออก	

	 ในปี	พ.ศ.	2557	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืช	 โดยสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
และพื้นท่ีคุ้มครอง	 ได้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับแนว
เชือ่มต่อระบบนเิวศทางทะเล	โดยใช้เส้นทางการผสม
พันธุ์	วางไข่	และเจริญเติบโต	ของเต่าทะเล	เป็นเส้น
ทางรเิร่ิมของการศกึษา	โดยพบว่ามคีวามเป็นไปได้สงู
ส�าหรบัการหามาตรการคุม้ครองบรเิวณทีเ่ก่ียวกบัเส้น
ทางเคลื่อนย้ายของเต่าทะเลดังกล่าว

	 นอกจากนี้	 	 พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีลักษณะเป็นพื้นท่ี
ชุ่มน�้า	 (wetland)	หลายแห่ง	ได้เป็นแหล่งที่แวะพัก
ของนกอพยพจากทางตอนเหนือของข้ัวโลกเพื่อเดิน
ทางไปทวีปออสเตรเลีย	 ซึ่งลักษณะการแวะพักตาม
เส้นทางของนกอพยพดังกล่าว	 นับได้ว่าเป็นเส้นทาง
เช่ือมต่อระบบนเิวศของสตัว์ป่าในลกัษณะของหนิก้าว	
(stepping	stone)	ได้เช่นกัน
  
	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่ปรากฏในแต่ละกลุ่ม
ป่า	(ภาพที่	91	และภาพที่	92)	มีดังนี้
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	 กลุ่มป่าลุ่มน�้าปาย	–	สาละวิน	มีเนื้อที่	ประมาณ	

7,992,510	ไร่	หรือ	12,788	ตารางกิโลเมตร	ตั้งอยู่

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน	ประกอบ

ด้วย	อุทยานแห่งชาติ	 15	แห่ง	และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า	8	แห่ง	ได้แก่	อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	

อุทยานแห่งชาติผาแดง	อุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง		

อุทยานแห่งชาติถ�้าปลา	–	น�้าตกผาเสื่อ	อุทยานแห่ง

ชาติน�้าตกแม่สุ รินทร ์	 อุทยานแห่งชาติขุนขาน	

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ	–	 ปุย	อุทยานแห่งชาติ

ออบขาน	อุทยานแห่งชาติแม่วาง	อุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์	 อุทยานแห่งชาติออบหลวง	อทุยาน

แห่งชาตแิม่โถ	อุทยานแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย	อุทยาน

แห่งชาติสาละวิน	 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสันปันแดน	

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน�้าปาย	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าดอยเชียงดาว	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา	–	แม่

แสะ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง	เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าดอยเวียงหล้า	 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่ง

ขวา	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นยอดดอยสูงและมี

เทือกเขาสลับซับซ้อน	หุบเขาสูงชัน	หุบห้วย	ผาหิน		

ถ�า้	น�้าพุร้อน		ที่ราบริมฝั่งน�้า	กลุ่มป่าแห่งนี้เป็นส่วน

หนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาแดนลาว		

ทิศเหนือกับทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา	

ปกคลุมด้วยชนิดป่าท่ีแตกต่างกันตามสภาพผืนดิน

และความสูงจากระดับน�้าทะเล	 ท้ังป่าดิบเขา	ป่าดิบ

ชื้น		ป่าดิบแล้ง	ป่าสนเขา	ทุ่งหญ้า	และสังคมพืชแบบ 

กึ่งอัลไพน์	 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ

และป่าเต็งรัง	ตั้งแต่ระดับความสูงประมาณ	150	–	

2,565	เมตร	จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง	 จึงเป็นป่า

ต้นน�้าของแม่น�้าหลายสาย	ทั้งแม่น�้าปิง	 แม่น�้ากก

8.1 กลุ่มป่าลุ่มน้�าปาย – สาละวิน 
 (Lum Num Pai – Salawin Forest Complex)

แม่น�้าปาย	และแม่น�้าสาละวิน	สภาพภูมิอากาศที่

ความสงูเฉลีย่	1,000	–	1,200	 เมตร	ตามยอดเขามี

อากาศหนาวเย็น	และมีเมฆปกคลุมตลอดปี

	 ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยประมาณ	1,200	มิลลิเมตร

ต่อปี	 ยกเว ้นบริเวณพื้นที่ด ้านทิศตะวันตกของ

อุทยานแห่งชาติสาละวิน	ซึ่งเป็นเขตเงาฝน	มีปรมิาณ

น�้าฝน	ประมาณ	1,200	 -	 2,000	มิลลิเมตรต่อปี	

เป็นต้นน�า้ล�าธารของลุม่น�า้สาละวนิและลุม่น�า้ปิง

	 มีการส�ารวจพบสัตว์ป่าหลากหลายชนิดโดย

เฉพาะจ�าพวกนกพบมากกว่า	400	ชนิด	โดยเป็นนก

ที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาวถึง	100	ชนิด	เช่น	นกศิวะ

หางสีตาล	 (Minla strigula)	 นกอีแพรดท้อง

เหลือง	(Rhipidura hypoxantha)	นกจับแมลงหน้า

ผากขาว	(Ficedula hyperythra)	นกกินแมลงเด็ก

แนน	 (Stachyris rodolphei)	 ไก่ฟ้าหางลายขวาง	

(Syrmaticus humiae)	 และนกกะรางหัวแดง	

(Garrulax erythrocephalus)	 เป็นต้น	สัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมที่พบ	ได้แก่	กระทิง	(Bos gaurus)	ช้างป่า	

(Elephas maximus)		เสือโคร่ง	(Panthera tigris)	

เสือดาว	 (P. pardus )	 เสือไฟ	 (Catopuma  

temminckii)	กวางผา	(Naemorhedus caudatus)	

เลียงผาเหนือ	 (Capricornis milneedwardsi)	 

พญากระรอกด�า	(Ratufa bicolor)	หมคีวาย	(Ursus 

thibetanus)	หมีหมา	 (Helarctos malayanus)	

เก้งเหนือ	 (Muntiacus vaginalis)	หมาใน	 (Cuon 

alpines)	หมาจ้ิงจอก	(Canis anureus)	และกวางป่า 

(Rusa unicolor)	เป็นต้น	
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	 กลุ่มป่าลุ่มน�้าปาย	-	สาละวิน	อยู่ในกลุ่มพรรณ

พฤกษชาติอินเดีย	–	 เมียนมา	 (Indo	–	Burmese	 

elements)	พืชพรรณที่พบหลายชนิดเป็นพรรณไม้

หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ	เช่น	 	 สัก	 (Tectona 

grandis L.	 f.)	พญาไม้	 (Nageia wallichiana  

(C . 	 Pres l ) 	 kuntze) 	 กุหลาบขาวเชียงดาว	 

(Rhododendron ludwigianum Hoss.)	โพสามหาง 

(Exbucklandia populnea (R.	 Br.	 ex	Griff.)	

R.W.Br.)	ชมพูเชียงดาว	 (Pedicularis siamensis  

Tsoong)	ค�าปองหลวง	(Clematis buchananiana 

DC.)	หรีดเชียงดาว	(Gentiana leptoclada Balf.	

f.	&	Forrest)	แดงก่อนจาก	(Ophiorrhiza ripicola 

Craib)	 พิมพ์ใจ	 (Luculia gratissima (Wall.)	

Sweet)	หญ้าดอกลาย	(Swertia striata Collett	&	

Hemsl.)	ข้าวปั้น	 (Pterocephalodes siamensis 

(W.	G.	Craib)	V.	Mayer	&	Ehrend.)	เทียนนกแก้ว	

(Impatiens psittacina Hk.	f.)	กล้วยไม้สงิโตเชยีงดาว 

(Bulbophyllum albibracteum Seidenf.)	และ

รองเท้านารีเชียงดาว	 (Paphiopedilum insigne 

(Wall.	ex	Lindl.)	Pfitze)	เป็นต้น

 

	 ในพื้นที่กลุ่มป่าลุ่มน�า้ปาย	–	สาละวิน	มีบริเวณ

ที่เหมาะสมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคล่ือนย้าย

ของสัตว์ป่าจากพ้ืนที่อนุรักษ์หน่ึงไปยังพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ข้างเคียง	 โดยมีแนวที่มีความเป็นไปได้	 19	 แนว	

(ภาพที่	93	ถึงภาพที่	96)	แนวที่มีความส�าคัญมาก

ที่สุด	5	แนว	ประกอบด้วย

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ลุม่น�า้ปาย	และเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าแม่เลา	-	แม่แสะ

  แนวเชื่อมต่อระหว่างวนอุทยานแก้วโกมล	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติห้วย

น�้าดัง	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ดอยเชียงดาว	และอุทยานแห่งชาติผาแดง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติห้วย

น�า้ดงั	และเขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าแม่เลา	-	แม่แสะ

	 แนวเช่ือมต่อเหล่าน้ี	ส่วนใหญ่วางตัวในแนวทิศ

เหนือ	–	ทิศใต้	ซึ่งเหมาะสมส�าหรับการรองรับการ

เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาล	 เช่น	การเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกหนีอากาศอัน

หนาวเย็นในฤดูหนาว	หรือการเคลื่อนย้ายเพื่อหนีไฟ

ป่าในฤดูแล้ง

	 นอกจากนี้แล้ว	 หลายพื้นที่ยังเป็นจุดแวะพัก

ระหว ่างการเดินทางของนกอพยพที่หายากใน

ประเทศไทย	 เช่น	อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท	์

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว	เป็นต้น
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าลุ่มน�า้ปาย	–	สาละวินภาพที่ 93

เมียนมา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณพืน้ทีอ่นรุกัษ์และบรเิวณทีเ่หมาะสมส�าหรบัจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศภายในกลุม่
ป่าลุ่มน�า้ปาย	–	สาละวิน	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัท่ี	23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 94

ที่มา

เมียนมา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติห้วยน�า้ดัง	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว	และอุทยานแห่งชาติผาแดง

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที	่23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 95

ที่มา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดังและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่23	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 96

ที่มา

เมียนมา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าศรีลานนา	–	ขุนตาล	ครอบคลุมพื้นที่	

ประมาณ	4,794,260	ไร่	หรือ	7,671	ตารางกิโลเมตร	

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 ล�าปาง	 ล�าพูน	

พะเยา	 แพร่	 และสุโขทัย	 ประกอบด้วย	 อุทยาน 

แห่งชาติ	12	แห่ง	และ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	1	แห่ง	

ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติล�าน�้ากก	อุทยานแห่งชาติ

ดอยเวียงผา	 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา	 อุทยาน 

แห่งชาติน�้าตกบัวตอง	 -	น�้าพุเจ็ดสี	อุทยานแห่งชาติ

ขุนแจ	อุทยานแห่งชาติดอยหลวง	อุทยานแห่งชาติ

แม่ปืม	อุทยานแห่งชาติถ�้าผาไท	อุทยานแห่งชาติแจ้

ซ้อน	อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้	 อุทยานแห่งชาติ

ดอยขุนตาล	อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต	และ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง	

	 ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน	

ในเทือกเขาแดนลาวและเทือกเขาถนนธงชัย	สลับ

กับเนินเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา	ตั้งอยู่ในเขตลุ่ม

น�้าปิง	ลุ่มน�า้วัง	ลุ่มน�้ากก	และลุ่มน�้ายม	ปกคลุมด้วย

ป่าดิบแล้ง	 ป่าดิบชื้น	 ป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	 

ป่าสนเขา	 ป่าดิบเขา	 และทุ ่งหญ้า	 มีความอุดม

สมบูรณ์สูง	 จึงเป็นต้นก�าเนิดของล�าน�้าสายส�าคัญ

หลายสาย	 เช่น	แม่น�้าปิง	แม่น�้าวัง	แม่น�้ายม	และ

ล�าน�้ากก	เป็นต้น	

	 สภาพภมิูอากาศ	แบ่งได้	3	ฤดูกาล	ได้แก่	ฤดูร้อน 

ฤดูฝน	และฤดูหนาว	ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเมษายน	อุณหภูมิเฉลี่ย	35	–	40	องศา

เซลเซียส	ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง

กันยายน	มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	 1,000	 –	 1,300	

มิลลิเมตรต่อปี	ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม

ถึงมกราคม	 มีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณ 

8.2  กลุ่มป่าศรีลานนา – ขุนตาล 
 (Sri Lanna – Khun Tan Forest Complex)

ยอดดอย	อุณหภูมิอาจลดต�่าถึง	0	องศาเซลเซียส		

อุณหภูมิเฉลี่ย	10	–	17	องศาเซลเซียส

	 ในพื้นท่ีมีการส�ารวจพบสัตว์ป่าหลายชนิด	 เช่น	

หมาใน	 (Cuon alpinus)	 หมาจ้ิงจอก	 (Canis  

aureus) กวางป่า	 (Rusa unicolor)	 เลียงผาเหนือ	

(Capricornis milneedwardsi ) 	 เสือโคร ่ง 

(Panthera tigris)	หมีควาย	 (Ursus thibetanus) 

กระทิง	 (Bos gaurus)	 เป็นต้น	นอกจากนี้ยังพบ 

ปลาน�้าจืดกว่า	100	ชนิด	นกกว่า	200	ชนิด	ทั้งนก

ประจ�าถิ่นและนกอพยพ	 เช ่น	 นกพญาไฟใหญ	่

(Pericrocotus flammeus)	 เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�า	 

(Aviceda leuphotes) 	 เหยี่ยวด�า	 (Milvus  

migrans)	นกจบัแมลงคอแดง	(Ficedula albicilla) 

นก เขนหั วขาวท ้ ายแดง 	 (Cha imar ro rn i s  

leucocephalus)	 นกหัวขวานสี่นิ้ วหลังทอง	 

(Chrysocolaptes lucidus )	 นกแซวสวรรค์	 

(Terpsiphone paradisi )	 นกจับแมลงสีฟ ้า	 

(Eumyias thalassina ) 	 นกยอดหญ้าสี เทา	 

(Saxicola ferrea)		

	 เขตชีวภูมิศาสตร์ของพืชพรรณ	 	 อยู ่ในกลุ ่ม

พรรณพฤกษชาตภิมูภิาคอนิเดยี	–	เมยีนมา	(Indo	–

Burmese	elements)	มีพืชพรรณท่ีพบหลายชนิด

เป็นพรรณไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ	 เช่น	สัก	

(Tectona grandis L.	 f.)	ประดู่ (Pterocarpus 

macrocarpus Kurz)	 แดง	 (Xylia xylocarpa 

(Roxb.)	 Taub.	 var.	 kerri (Craib	&	Hutch.)	

I.C.Nielsen)	ยมหิน	 (Chukrasia tabularis A.	

Juss.)	 ตะเคียนทอง	 (Hopea odorata Roxb.)	

เทียนหาง	 (Impatiens jurpia Buch.-Ham.)	 



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ก่อสามเหลี่ยม	(Trigonobalanus doichangensis 

(A.Camus)	Forman)

	 ในพ้ืนทีก่ลุม่ป่าศรลีานนา	-	ขนุตาล	มบีรเิวณที่

เหมาะสมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคล่ือนย้าย

ของสัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์

ข้างเคียง	 โดยมีแนวท่ีมีความเป็นไปได้และมีความ

ส�าคญั	8	แนว	(ภาพที	่98	ถงึภาพท่ี	106)	คือ

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย

หลวง	และอุทยานแห่งชาติล�าน�้ากก

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติศรี

ลานนา	และอุทยานแห่งชาติผาแดง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย

หลวง	และอทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	จ�านวน	2	แนว

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย

เวียงผา	และอุทยานแห่งชาติผาแดง

   แนวเช่ือมต่อภายในอุทยานแห่งชาติแม่

ตะไคร้

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย

หลวง	และอุทยานแห่งชาติถ�้าผาไท

	 นอกจากนี้แล้ว	พบว่าพื้นผิวน�้าในเข่ือนแม่งัด

สมบูรณ์ชล	 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา	

จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งแบ่งพ้ืนท่ีป่าออกเป็นฝั่งตอนบน

และฝั่งตอนล่างจ�าเป็นต้องมีการศึกษาและจัดการให้

เป็นเส้นทางเช่ือมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าด้วย	

เพราะมีรายงานการพบเห็นสัตว์ป่าบางชนิดพยายาม

เคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ป่าทั้งสองฝั่งโดยการว่ายน�้า

ข้ามไปมา	ซึ่งการจัดการในส่วนของการท่องเท่ียวใน

พื้นที่เขื่อนจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อเส้นทาง

เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าด้วย

ป่าเต็งรัง	บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนาภาพที่ 97
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พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าศรีลานนา	–	ขุนตาลภาพที่ 98

เมียนมา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายใน 
กลุ่มป่าศรีลานนา	–	ขุนตาล	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 99

ที่มา

เมียนมา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 ระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง	และอุทยานแห่งชาติล�าน�้ากก

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่23	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 100

ที่มา
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง	และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 101

ที่มา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติผาแดง	อุทยานแห่งชาติศรีลานนา	และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัท่ี	23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 102

ที่มา
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณท่ีเหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	ระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยานแห่งชาติถ�า้ผาไท

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 103

ที่มา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทยีมบริเวณเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล	ภายในอทุยานแห่งชาตศิรลีานนา	จงัหวดัเชยีงใหม่	พืน้ทีน่�า้เป็นตวั
แบ่งพ้ืนทีป่่าออกเป็นสองฟากมกีารพบเห็นสตัว์ป่าว่ายน�า้ข้ามระหว่างฝ่ัง	จงึควรได้รบัการจดัการโดยก�าหนดขอบเขต
พืน้ทีก่จิกรรมทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บันทกึภาพวันที	่23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 104

ที่มา
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ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน

ภาพที่ 105

ภาพโดย

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
และอุทยานแห่งชาติขุนแจ

อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน

ภาพที่ 106

ภาพโดย
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าดอยภูคา	 –	 แม่ยม	 ครอบคลุมพื้นที่	

6,155,383	ไร	่หรือ	9,848.6	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดแพร่	 น่าน	ล�าปาง	 เชียงราย	พะเยา	 และ

อุตรดิตถ์	ประกอบด้วย	อุทยานแห่งชาติ	13	แห่ง	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	5	แห่ง	ได้แก่	อุทยานแห่ง

ชาติภูชี้ฟ้า	 อุทยานแห่งชาติภูซาง	อุทยานแห่งชาติ

ถ�้าสะเกิน	อทุยานแห่งชาตนิันทบุรี	อุทยานแห่งชาติ

ดอยภูนาง	 อุทยานแห่งชาติแม่ยม	อุทยานแห่งชาติ

ดอยภูคา	อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	อุทยานแห่งชาติ

แม่จริม	อทุยานแห่งชาติศรน่ีาน	อุทยานแห่งชาติขุน

สถาน	อุทยานแห่งชาติล�าน�้าน่าน	อุทยานแห่งชาติ

ดอยผากลอง	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเวียงลอ	 เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ดอยหลวง	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม	 และเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้าน่าน	

ลุ่มน�้ายม	และลุ่มน�้าโขง	 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนใน

เทือกเขาหลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน�้า	 มี

ลักษณะเป็นลูกระนาดและที่ราบระหว่างหุบเขา	

ความสูงเฉลี่ยตั้งแต่	 300	–	1,980	 เมตรจากระดับ 

น�้าทะเลปานกลาง	 สภาพโดยทั่วไปปกคลุมด้วย 

ป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	 ป่าสนเขา	ป่าดิบแล้ง	

ป่าดิบเขา	และสังคมพืชเขาหินปูน	ซึ่งมีความอุดม

สมบูรณ์สูงจึงเป็นแหล่งต้นก�าเนิดของล�าน�้าส�าคัญ

หลายสาย	 เช่น	แม่น�้ายม	แม่น�้าน่าน	ล�าน�้าว้า	และ

ล�าน�้าปาด	

	 ลักษณะภูมิอากาศ	แบ่งได้	3	ฤดูกาล	ได้แก่	ฤดู

ฝน	 ฤดูหนาว	 และฤดูร้อน	 ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่าง

เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม	มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	

1,000	 -	 1,300	มิลลิเมตรต่อปี	 ช่วงฤดูหนาวอยู่

ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์	 อุณหภูม	ิ

เฉลี่ย	15	 -17	องศาเซลเซียส	 	ช่วงฤดูร้อนมีระยะ

เวลาสั้นมาก	อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน	

อุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน	28	องศาเซลเซียส

	 มกีารส�ารวจพบสตัว์ป่าหลายชนดิ	เช่น	ค่างแว่น

ถิน่เหนอื	 (Semnopithecus phayrei)	ชะนมีอืขาว	

(Hylobates lar)	ลงิอ้ายเงีย้ะ	(Macaca assamen-

sis)	 เลียงผาเหนือ	 (Capricornis milneedwardsi) 

กวางป่า	 (Rusa unicolor)	 เสือโคร่ง	 (Panthera  

tigris)	 หมีควาย (Ursus thibetanus)	 หมีหมา	

(Helarctos malayanus)	 เป็นต้น	 และพบนก 

ไม่น้อยกว่า	200	ชนิด	 เป็นนกหายาก	3	ชนิด	คือ	 

นกมุน่รกคอแดง	(Alcippe rufogularis)	นกพงใหญ่

พันธุ์อินเดีย	 (Acrocephalus stentoreus)	 และ 

นกยงู	(Pavo muticus)	ซึง่อาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก

โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง	 จังหวัด

พะเยา

	 กลุ่มป่าดอยภูคา	–	แม่ยม	อยู่ในกลุ่มพรรณ

พฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	 –	 เมียนมา	 (Indo– 

Burmese	elements)	และกลุ่มพรรณพฤกษชาติ

ภูมิภาคอินโดจีน	(Indo	-	chinese)	มีพืชพรรณที่พบ

หลายชนิดเป ็นพรรณไม ้หายากและมีค ่าทาง

เศรษฐกิจ	 เช่น	 สัก	 (Tectona grandis L.	 f.)		 

มะค่าโมง	 (Afzelia xylocarpa (Kurz)	 Craib)	

ประดู ่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz)	

ตะแบก	 (Lagerstroemia cuspidata Wall.)	

พะยอม	 (Shorea roxburghii G.	Don)	 ยมหิน	

(Chukrasia tabularis A.	Juss.)	กระบก	(Irvingia 

8.3  กลุ่มป่าดอยภูคา – แม่ยม 
 (Doi Phuka – Mae Yom Forest Complex)
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malayana Oliv.	 ex	 A.	W.	 Benn.)	 อินทรชิต	 

(Lagerstroemia tomentosa C.	Presl)	 	 เต็ง	 

(Shorea obtusa Wall.	ex	Blume)	รัง	 (Shorea 

siamensis Miq.)	และนางพญาเสือโคร่ง	 (Prunus 

cerasoides Buch.-Ham.	ex	D.	Don)	 เป็นต้น	 

พืชเฉพาะถิ่นที่พบ	เช่น	ก่วมภูคา	(Acer oblongum 

Wall.	 ex	 DC.)	 รางจืดต้นภูคา	 (Thunbergia  

coccinea Wall.)	ชมพูภูคา	(Bretschneidera sin-

ensis Hemsl)	 เต่าร้างยักษ์	 (Caryota maxima 

Blume	ex	Mart.)	 ท่ีพบเฉพาะในป่าดิบที่ระดับ

ความสูงเฉลี่ย	1,500	–	1,700	เมตร	

	 ในพื้นท่ีกลุ่มป่าดอยภูคา	 -	แม่ยม	มีบริเวณที่

เหมาะสมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเช่ือมต่อ

ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย

ของสัตว์ป่าจากพื้นท่ีอนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นท่ีอนุรักษ์

ข้างเคียง	โดยมีแนวที่มีความเป็นไปได้	7	แนว	(ภาพ

ที่	 107	และภาพที่	 108)	แนวท่ีมีความส�าคัญมาก

ที่สุด	 1	 แนว	 คือแนวเชื่อมต ่อระหว ่างอุทยาน 

แห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริม	 (ภาพ

ที่	109)
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าดอยภูคา	–	แม่ยมภาพที่ 107

ลาว

ลาว



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายใน
กลุ่มป่าดอยภูคา	–	แม่ยม

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่25	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 108

ที่มา

ลาว

ลาว



183-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริม

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัท่ี	25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 109

ที่มา

ลาว



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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	 กลุ ่มป่าแม่ปิง	 –	 อมก๋อย	 ครอบคลุมพื้นที	่

5,870,975	ไร่	หรือ	9,393	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดเชียงใหม่	ล�าพูน	และแม่ฮ่องสอน	ประกอบ

ด้วย	อุทยานแห่งชาติ	12	แห่ง	และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า	 3	แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย	

อุทยานแห่งชาติดอยจง	อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย	

อุทยานแห่งชาติแม ่วะ	 อุทยานแห่งชาติแม ่ป ิง	

อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน	อุทยานแห่งชาติ 

แม่เมย	อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ	อุทยานแห่งชาติ

ตากสินมหาราช	อุทยานแห่งชาติลานสาง	อุทยาน

แห่งชาติน�้าตกพาเจริญ	อุทยานแห่งชาติรามค�าแหง	

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แม่ตื่น	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ�้าเจ้าราม	

	 ลกัษณะทางภมูศิาสตร์	ตัง้อยูใ่นเขตลุ่มน�า้ปิง	ลุม่

น�า้วัง	ลุม่น�า้สาละวนิ	และลุม่น�า้ยม	 เป็นเทอืกเขาสงู

ชนั	สลบักับทีร่าบระหว่างภเูขาในเทอืกเขาถนนธงชยั	

มีความสูงเฉลี่ยตั้งแต่	 200	 –	 1,000	 เมตรขึ้นไป	

ปกคลมุด้วย	ป่าดบิเขา	ป่าดิบชืน้	ป่าดิบแล้ง	ป่าสนเขา	

ป่าเต็งรงั	และป่าเบญจพรรณ	มคีวามอดุมสมบรูณ์สงู	

จึงเป็นต้นก�าเนิดของล�าน�้าหลายสาย	เช่น	แม่น�้าปิง	

ล�าน�า้แม่ตืน่	และล�าน�า้แม่ละเมา	เป็นต้น

	 สภาพภูมิอากาศ	 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวนัตกเฉยีงใต้	มปีริมาณน�า้ฝนเฉลีย่	900	-	1,500	

มิลลิเมตรต่อปี	 โดยปริมาณน�้าฝนจะมากที่ตอนล่าง

และลดลงไปทางทศิเหนือ	ช่วงฤดูฝนอยูร่ะหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงตุลาคม	ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือน

ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์	 ฤดูร้อนอยู่ระหว่างช่วงเดือน

กุมภาพนัธ์ถงึเดอืนพฤษภาคม

8.4  กลุ่มป่าแม่ปิง–อมก๋อย 
 (Mae Ping–Om Koi Forest Complex)

	 พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	43	ชนิด	นก	192	ชนิด	

สัตว์เลื้อยคลานมากกว่า	32	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้า

สะเทินบก	13	ชนิด	และปลาน�้าจืดกว่า	 94	ชนิด	

ตัวอย่างสัตว์ที่พบ	 เช่น	กวางผา	 (Naemorhedus 

caudatus)	 เลียงผาเหนือ	 (Capricornis milneed-

wardsi)	หมีหมา	(Helarctos malayanus)	 ช้างป่า	

(Elephas maximus)	วัวแดง	 (Bos javanicus)	

กระทิง	 (Bos gaurus )	 เสือดาว	 (Panthera  

pardus)	 เสือไฟ	 (Catopuma temminckii)	 

นกกระทาดงแข้งเขียว	 (Arborophila chloropus)	

เต่าหก	(Manouria emys)	เป็นต้น	

	 กลุ ่มป่าแม่ปิง	 -	 อมก๋อย	 อยู ่ในกลุ ่มพรรณ

พฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	 –	 เมียนมา	 (Indo– 

Burmese	elements)	พืชพรรณที่พบหลายชนิด

เป็นพรรณไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ	 เช่น	สัก	

(Tectona grandis L.	 f.)	ประดู่ (Pterocapus 

macrocarpus Kurz)	สนสองใบ	(Pinus merkusii 

Jungh.	&	de	Vriese)	สนสามใบ	 (Pinus kesiya 

Royle ex	Gordon)	กระบาก	(Anisoptera costa-

ta Korth.)	เป็นต้น

	 ในพืน้ทีก่ลุม่ป่าแม่ปิง	-	อมก๋อย	มบีรเิวณทีเ่หมาะ

สมส�าหรบัการจดัการให้เป็นแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศ

เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

จากพืน้ท่ีอนรัุกษ์หนึง่ไปยงัพืน้ท่ีอนรุกัษ์ข้างเคยีง	โดย

มแีนวทีม่คีวามเป็นไปได้	3	แนว	(ภาพท่ี	110	ถงึภาพที	่

112)	แนวทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุ	1	แนว	คอื	แนว

เช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ	และเขต

รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าแม่ตืน่



185-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าแม่ปิง	–	อมก๋อยภาพที่ 110

เมียนมา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
186-       -

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าแม่ปิง	 –	 อมก๋อย	 สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	 
คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่23	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 111

ที่มา

เมียนมา



187-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่ปิง	และอุทยานแห่งชาติดอยจง	
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่23	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 112

ที่มา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
188-       -

	 กลุ ่มป ่าภูเมี่ยง	 –	 ภูทอง	 ครอบคลุมพื้นที่	

4,027,835	ไร	่หรือ	6,444.5	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดอุตรดิตถ์	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	เลย	และน่าน	

ประกอบด้วย	อุทยานแห่งชาต	ิ8	แห่ง	และเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า	2	แห่ง	ได้แก่	อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว	

อุทยานแห่งชาติต ้นสักใหญ่	 อุทยานแห่งชาติ 

ภูสวนทราย	 อุทยานแห่งชาติน�้าตกชาติตระการ	

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว	 อุทยานแห่งชาต ิ

ภูหินร่องกล้า	อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	อุทยาน

แห่งชาติเขาค้อ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน�้าปาด	และ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง	–	ภูทอง

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ต้ังอยู ่ในเขตลุ ่มน�้า 

ป่าสัก	ลุ่มน�้าน่าน	และลุ่มน�้าโขง	เป็นเทือกเขาสูงชัน	

มีระดับความสูงตั้งแต่	900	–	2,102	เมตร	จากระดับ

น�้าทะเลปานกลาง	 สภาพโดยทั่วไปปกคลุมด้วย	

ป่าดิบเขา	ป่าสนเขา	ป่าทุ่ง	ป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	

และป่าดิบแล้ง	 โดยที่บริเวณป่าดิบ	 เรือนยอดไม้จะ

แน่นทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่	 เป็นพื้นที่ต้น

ก�าเนิดล�าน�้าส�าคัญหลายสาย	เช่น	แม่น�้าน่าน	แม่น�า้

เลย	และแม่น�า้ป่าสัก	

	 สภาพภูมิอากาศ	แบ่งได้	3	ฤดูกาล	ได้แก่	ฤดู

ร้อน	ฤดูฝน	ฤดูหนาว	ฤดูร้อนอยู่เดือนกุมภาพันธ์ถึง

เมษายน	อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	32	องศาเซลเซียส	

ฤดูฝนอยู ่ ระหว ่างเดือนพฤษภาคมถึง ตุลาคม	

ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยประมาณ	 1,050	 -	 1,450	

มิลลิเมตรต่อปี	 ฤดูหนาวอยู ่ระหว่างช ่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม	 อุณหภูมิเฉลี่ย	 19	

องศาเซลเซียส

8.5  กลุ่มป่าภูเมี่ยง – ภูทอง 
 (Phu Meang – Phu Thong Forest Complex)

	 สัตว์ป่าที่พบมีไม่น้อยกว่า	300	ชนิด	 เป็นสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนม	เช่น	ช้างป่า	 (Elephas maximus)	

กระทิง	 (Bos gaurus)	 วัวแดง	 (Bos javanicus)	

เลียงผาเหนือ	 (Capricornis milneedwardsii)	 

เสือดาว	 (Panthera pardus)	 หมาใน	 (Cuon  

alpinus)	หมีควาย	 (Ursus thibetanus)	หมีหมา	

(He la r c t o s  ma layanu s ) 	 ช ะนี มื อ ข า ว	 

(Hylobates lar)	 และเม่นหางพวง	 (Atherurus 

macrourus)	เป็นต้น	นกที่ส�ารวจพบ	ได้แก	่นกเขียว

ก้านตองปีกสีฟ้า	 (Chloropsis cochinchinensis)	

ไก ่ฟ ้ าหลั งขาว	 (Lophura Nycthemera )	 

นกพญาไฟใหญ่	 (Pericrocotus flammeus)	 

นกพญาปากกว้างอกสีเงิน	 (Serilophus lunatus)	

น กหั ว ข ว าน ใหญ ่ สี เ ท า 	 (Mue l l e r i p i c u s  

pulverulentus)	 นกกระทาทุ่ง	 (Francolinus  

p i n tadeanu s ) 	 แ ละนก โพระดกคอสี ฟ ้ า	 

(Megalaima asiatica)	เป็นต้น

	 กลุ ่มป่าภูเมี่ยง	 –	 ภูทอง	 อยู ่ในกลุ ่มพรรณ

พฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	 –	 เมียนมา	 (Indo	 –	 

Burmese	elements)	และกลุ่มพรรณพฤกษชาติ

ภมูภิาคอนิโดจนี	(Indo	–	Chinese	elements)	ซึง่

พบพชืพรรณหลายชนดิเป็นพรรณไม้หายากและมค่ีา

ทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ไม้วงศ์ก่อ	 (Fagaceae)	 ชิงชัน	

(Dalbergia oliveri	 Prain)	มะค่าโมง	 (Afzelia  

xylocarpa	 (Kurz	Craib)	ประดู่	 (Pterocarpus 

macrocarpus	Kurz)	มะม่วงป่า	 (Mangifera	sp.)	

เกด็ด�า	(Dalbergia cultrata	Benth.)	สกั	(Tectona 

grandis	L.	 f.)	กหุลาบขาว	(Rhododendron lud-

wigianum Hoss.)	 เทียนป่า	 (Impatiens griffithii 

Hook.	f.	&	Thomson)	เป้ง	(Phoenix paludosa 
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติเขาค้อภาพที่ 113

Roxb.)	ค้อ	(Livistona speciosa	Kurz)	เทยีนนายเนย 

  

(Impatiens noei	Craib.)	สร้อยสยาม	(Bauhinia 

siamensis K.	Larsen	&	S.	S.	Larsen)	เป็นต้น

	 ในพื้นที่กลุ ่มป่าภูเมี่ยง	 -	 ภูทอง	 มีบริเวณที่

เหมาะสมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคล่ือนย้าย

ของสัตว์ป่าจากพ้ืนที่อนุรักษ์หน่ึงไปยังพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ข ้างเคียง	 โดยมีแนวที่มีความเป็นไปได้	 9	 แนว	 

(ภาพที่	113	ถึงภาพที่	120)	ประกอบด้วย

 	 แนวเช่ือมต่อภายในอุทยานแห่งชาติคลอง

ตรอน

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

คลองตรอน	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน�้าปาด

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

ทุ่งแสลงหลวง	และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

ทุ ่งแสลงหลวง	 และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง	 -	

ชนแดน

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

ทุ่งแสลงหลวง	และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

แก่งเจ็ดแคว	และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

 	 แ น ว เ ช่ื อ ม ต ่ อ อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ 

น�า้ตกชาตติระการ	และเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภเูมีย่ง	 -	 

ภทูอง

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

น�้าปาด	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง	 -	ภูทอง 

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภูเมี่ยง	-	ภูทอง	และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
190-       -

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง	–	ภูทองภาพที่ 114

ลาว



191-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง	 -	 ภูทอง	 สีเขียวที่ปรากฏในภาพ 
คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่25	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 115

ที่มา

ลาว



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	 อุทยานแห่งชาต ิ
เขาค้อ		และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง	-	ชนแดน	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 116

ที่มา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่างอทุยานแห่งชาตทิุง่แสลงหลวง	และอทุยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่25	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 117

ที่มา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	 อุทยานแห่งชาติ 
เขาค้อ	และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง	-	ชนแดน

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 118

ที่มา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ	 และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง	 –	
ชนแดน

ภาพที่ 120

แนวเชือ่มต่อระหว่างอทุยานแห่งชาตทิุง่แสลงหลวงและเขตห้ามล่าสตัว์ป่าวงัโป่ง	-	ชนแดนภาพที่ 119



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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	 กลุ่มป่าภูเขียว	 –	 น�้าหนาว	 ครอบคลุมพื้นที่	

ประมาณ	 5,187,794	 ไร่	 หรือ	 8,300.5	 ตาราง

กิ โลเมตรในเขตจังหวัดเลย	 ขอนแก ่น	 ชัยภูม	ิ

หนองบัวล�าภู	 อุดรธานี	 เพชรบูรณ์	 และลพบุรี	

ประกอบด้วย	อทุยานแห่งชาติ	14	แห่ง	และเขตรกัษา

พันธุ์สัตว์ป่า	5	แห่ง	 ได้แก่	อุทยานแห่งชาตินายูง	 -	

น�า้โสม	อทุยานแห่งชาตภิผูายา	อทุยานแห่งชาตภิเูรอื	

อทุยานแห่งชาตนิ�า้หนาว	อทุยานแห่งชาตติาดหมอก	

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง	 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน	

อทุยานแห่งชาตภิเูวยีง	อทุยานแห่งชาตภิเูก้า	-	ภพูานค�า 

อุทยานแห่งชาติน�้าพอง	 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา	

อุทยานแห่งชาติตาดโตน	 อุทยานแห่งชาติไทรทอง	

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ภหูลวง	เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าภผูาแดง	เขตรกัษาพนัธ์ุ

สัตว์ป่าภูเขียว	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าตะเบาะ	 –	 

ห้วยใหญ่	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

	 ลกัษณะภมูศิาสตร์	ตัง้อยูใ่นเขตลุม่น�า้โขง	ลุม่น�า้ช ี

และลุ่มน�้าป่าสัก	เป็นที่ราบสูง	ธรณีสัณฐานส่วนใหญ่

เป็นหินทราย	 ในเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขา 

ดงพญาเย็นตอนบน	 มีระดับความสูงเฉลี่ยมากกว่า	

1,000	เมตร	จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	สภาพป่า

ปกคลุมด้วยป่าสน	ทุ่งหญ้าลานหิน	ป่าเบญจพรรณ	

ป่าเต็งรัง	และป่าดิบแล้ง	ปกคลุมตามเชิงเขา	เกิดเป็น

ระบบนิเวศที่หลากหลาย	 เป็นป่าต้นก�าเนิดล�าน�้า

ส�าคญัหลายสาย	เช่น	แม่น�า้ป่าสกั	แม่น�า้ช	ีและแม่น�า้

โขง	เป็นต้น

	 ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	ประมาณ	1,000	-	1,400	

มิลลิเมตรต่อปี	

	 ส�ารวจพบสัตว์ป่าหลายชนิด	 ทั้งสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม	นก	และอื่น	ๆ	เช่น		เสือโคร่ง	(Panthera 

tigris)	 เสือดาว	 (Panthera pardus)	 เสือลายเมฆ	

(Neofelis nebulosa)	เสือไฟ	(Catopuma tem-

minckii)	ช้างป่า	(Elephas maximus)	กระทิง	(Bos 

gaurus)	 เลียงผาเหนือ	 (Capricornis milneed-

wardsii) หมาใน	 (Cuon alpinus)	 เพียงพอนหลัง

ขาว	 (Mustela strigidorsa)	 สัตว์ป่าหายาก	 เช่น	 

กะท่างหรือจิ้งจกน�้า	 (Tylototriton verrucosus)	

และเต่าปูลู	 (Platysternon megacephalum)	

เป็นต้น

	 กลุ่มป่าภูเขียว	 -	 น�้าหนาว	 อยู่ในกลุ่มพรรณ

พฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	 –	 เมียนมา	 (Indo	 –	 

Burmese	 elements)	 พืชพรรณที่พบหลายชนิด 

เป็นพรรณไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 

ก่วมแดง	(Acer calcaratum Gagnep)	กุหลาบขาว	

(Rhododendron ludwigianum Hoss.)	 และ

สนแผง	(Calocedrus macrolepis Kurz)	พชืยนืต้น

ใกล้สูญพันธุ์ของโลกสามารถพบได้ในบริเวณป่าแห่ง

นี้	 พบกล้วยไม้ป่าสายพันธุ์ท้องถ่ินอีกมากกว่า	 250	

ชนิด	 เป็นกล้วยไม้ท่ีพบได้เฉพาะในเมืองไทย	 เช่น	

รองเท้านารีสุขะกุล	(Paphiopedilum sukhakulii 

Schoser	 &	 Senghas)	 รองเท้านารีเหลืองเลย	

(Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl.	 ex	

Hook.)	 Stein)	 เอื้องครั่งแสด	 (Dendrobium  

unicum Seidenf.)	เอื้องส�าเภางาม	(Cymbidium 

insigne Rolfe)	 สิงโตนิพนธ์	 (Bulbophyllum 

nipondhii Seidenf.)	เป็นต้น

8.6  กลุ่มป่าภูเขียว – น้�าหนาว 
 (Phu khiew – Nam Naew Forest Complex)



197-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว	 -	น�้าหนาว	 มีบริเวณท่ี

เหมาะสมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคล่ือนย้าย	

ของสัตว์ป่าจากพ้ืนที่อนุรักษ์หน่ึงไปยังพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ข้างเคียง	ทั้งหมด	8	แนว	 (ภาพที่	 121	ถึงภาพที่	

124)	ประกอบด้วย

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ

ภูกระดึง	และอุทยานแห่งชาติน�้าหนาว

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

น�้าหนาว	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

น�้าหนาว	และอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจ�านวน	2	

แนว

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

ภูผาม่าน	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง

  แนวเชื่ อมต ่อระหว ่าง เขตรักษาพัน ธุ  ์

สัตว ์ป ่าภูค ้อ	 -	 ภูกระแต	 และอุทยานแห่งชาติ

ภูกระดึง

  แนวเชื่อมต ่อภายในอุทยานแห ่งชาติ 

น�้าหนาว	จ�านวน	2	แนว



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
198-       -

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเขียว	–	น�้าหนาวภาพที่ 121

ลาว



199-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเขียว	 –	 น�้าหนาว	 สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่	25	ธนัวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 122

ที่มา

ลาว



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
200-       -

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติน�้าหนาว	 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 123

ที่มา



201-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทยีมบริเวณแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศระหว่างอทุยานแห่งชาตนิ�า้หนาว	และอทุยานแห่งชาตภิหูลวง

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 124

ที่มา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
202-       -

	 กลุ ่มป ่าภูพาน	 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	

2,065,264	ไร่	หรือ	3,304.4	ตารางกิโลเมตร	อยู่ใน

เขตจังหวัดสกลนคร	กาฬสินธุ์	นครพนม	มุกดาหาร	

อ�านาจเจริญ	หนองคาย	ยโสธร	ประกอบด้วยอทุยาน

แห่งชาติ	6	แห่ง	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2	แห่ง	

ได้แก่	อุทยานแห่งชาติภูลังกา	อุทยานแห่งชาติภูผา

เหลก็	อทุยานแห่งชาตภิพูาน	อทุยานแห่งชาติภผูายล	

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ	 อุทยานแห่งชาติภูสระ

ดอกบวั	เขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าภูววั	และเขตรกัษาพันธุ์

สตัว์ป่าภสูฐีาน

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้าโขง

ลุ่มน�้าชี	และลุ่มน�า้มูล	เป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขา

หินทรายในเทือกเขาภูพาน	สภาพโดยทั่วไปปกคลุม

ด้วย	ป่าดิบเขา	ป่าดิบแล้ง	ป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	

และทุ ่งหญ้าบนลานหิน	 ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดของ

ล�าน�้าส�าคัญหลายสาย	ได้แก่	แม่น�้าโขง	แม่น�้าช	ีและ

แม่น�้ามูล	เป็นต้น

	 สภาพภูมิอากาศ	แบ่งได้	 3	ฤดูกาลได้แก่	ฤดู

ร้อน	ฤดูหนาว	และฤดูฝน	ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่าง

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม	อุณหภูมิสูงสุดประมาณ	

40	 องศาเซลเซียส	 ช่วงฤดูฝนอยู ่ระหว่างเดือน

มิถุนายนถึง ตุลาคม	 ฝนตกชุกประมาณเดือน

กันยายน	ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยประมาณ	1,300	 –	

2,800	มิลลิเมตรต่อปี	 โดยปริมาณน�้าฝนจะมาก

บริเวณตอนบนของกลุ่มป่าและลดลงมาทางทิศใต	้	

ช ่วงฤดูหนาวอยู ่ระหว ่างเดือนพฤศจิกายนถึง

กุมภาพันธ์	อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	15	 -	20	องศา

เซลเซียส	อุณหภูมิต�่าสุดประมาณ	10	องศาเซลเซียส		

8.7  กลุ่มป่าภูพาน 
 (Phu Phan Forest Complex)

	 มีการส�ารวจพบทรัพยากรสัตว์ป่าที่หลากหลาย

ชนิด	ประกอบด้วย	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า	

44	ชนิด	นกประมาณ	178	ชนิด	สัตว์เลื้อยคลาน

ประมาณ	47	ชนิด	และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

ประมาณ	17	ชนดิ	เช่น	ช้างป่า	(Elephas maximus) 

หมีหมา	 (Helarctos malayanus)	 หมาจิ้งจอก	

(Canis aureus)	 เก้ง	 (Muntiacus muntjak)	

ตะพาบน�า้	 (Amyda cartilaginea)	 เต่าหบั	(Cuora 

amboinensis)	 เต่านา	 (Malayemys subtrijuga)	

เต่าเหลอืง	(Indotestudo elongata)	เป็นต้น

	 กลุ่มป่าภูพานอยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของพืช

พรรณของกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน	

(Indo	–	Chinese	elements)	พืชพรรณที่พบหลาย

ชนิดเป็นพรรณไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ	เช่น	

เมืองภูพาน	 (Platostoma fimbriatum A.	 J.	 

Paton)	กฤษณาน้อย	 (Gyrinops vidalii P.	H.	Hô)	 

เกล็ดเข้	 (Parashorea densiflora Slooten	&	

Symington)	สรินิธรวลัล	ี(Bauhinia sirindhorniae 

K.	Larsen	&	S.	Larsen)	เป็นต้น

	 ในพื้นที่กลุ ่มป่าภูพานมีบริเวณที่เหมาะสม

ส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

จากพื้นท่ีอนุรักษ์หนึ่งไปยังพ้ืนท่ีอนุรักษ์ข้างเคียง	

โดยมีแนวที่มีความเป็นไปได้	 5	แนว	 (ภาพที่	 125	

และภาพที่	 126)	 แนวท่ีมีความส�าคัญมากที่สุด	 1	

แนว	คือ	แนวเชื่อมต่อระหว่างวนอุทยานภูแฝก	และ

อุทยานแห่งชาติภูพาน	(ภาพที่	127)



203-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูพานภาพที่ 125

ลาว



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
204-       -

ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเช่ือมต่อระบบนเิวศภายในกลุม่ป่าภพูาน	สเีขยีวท่ีปรากฏในภาพ	คอื	พืน้ทีป่กคลมุ
ด้วยป่าไม	้(เส้นสีด�ากลางภาพเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการโมเสคภาพ)

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่8	มกราคม	2532,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 126

ที่มา

ลาว



205-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่างวนอทุยานภแูฝก	อุทยานแห่งชาตภิผูายล	และอทุยาน
แห่งชาติภูพาน	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่8	มกราคม	2532,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 127

ที่มา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่างอทุยานแห่งชาตภิสูฐีานและอทุยานแห่งชาติภูผายล	
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่8	มกราคม	2532,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 128

ที่มา



207-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าพนมดงรัก	 -	ผาแต้ม	ครอบคลุมพ้ืนที่	

ประมาณ	2,832,981	 ไร่	 หรือ	 4,532.8	 ตาราง

กิโลเมตร	 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี	 ศรีสะเกษ	

มกุดาหาร	และสริุนทร์	ประกอบด้วย	อทุยานแห่งชาติ 

4	แห่ง	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 5	 แห่ง	 ได้แก่	

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม	อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ	

อุทยานแห่งชาติภูจอง	 -	นายอย	อุทยานแห่งชาติ 

เขาพระวิหาร	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่ายอดโดม	 

เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าพนมดงรัก	 เขตรักษาพันธุ ์ 

สัตว์ป่าห้วยศาลา	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน	

-	ห้วยส�าราญ	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก	–	

ยอดมน	

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ามูล

และลุ่มน�้าโขง	 เป็นภูเขาสูงในเทือกเขาพนมดงรัก	

สภาพโดยทั่วไปปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น	 ป่าดิบเขา	

ป่าดิบแล้ง	ป่าเต็งรัง	ป่าเบญจพรรณ	และทุ่งหญ้าบน

ลานหิน	กลุ่มป่านี้เป็นต้นก�าเนิดของล�าน�า้สายส�าคัญ

หลายสาย	 ได้แก่	 แม่น�้ามูล	แม่น�้าชี	 ล�าน�้าล�าแซะ	 

ล�าโดมน้อย	ล�าโดมใหญ่	ล�าเสียวทับ	ล�าเสี้ยวน้อย	 

ล�าเซบาย	ห้วยส�าราญ	ห้วยทับทัน	ห้วยทา

	 สภาพภูมิอากาศแบ่งได้	 3	ฤดูกาล	 ได้แก่	ฤดู

หนาว	ฤดูร้อน	และฤดูฝน	ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง

เดือนตุลาคมถึงมกราคม	 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	และร่องความกดอากาศ

ต�่าจากประเทศจีน	 ช่วงฤดูร้อนอยู ่ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม	อากาศร้อนอบอ้าว	ช่วงฤดู

ฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม	ปริมาณ

น�้าฝน	 1,200	 -	 2,000	 มิลลิเมตรต่อปี	 ขึ้นอยู ่ 

กับอิทธิพลของลมมรสุมและพายุดี เปรสชันใน

8.8  กลุ่มป่าพนมดงรัก – ผาแต้ม 
 (Phanom Dong Rak – Pha Taem Forest Complex)

ทะเลจีนใต้	 โดยปริมาณน�้าฝนจะมากที่บริเวณ 

ทิศตะวันออกของพื้นที่และค่อยลดต�่าลงมาทาง 

ทิศตะวันตก

	 สัตว์ป่าท่ีพบ	ประกอบด้วยสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม

ประมาณ	37	ชนิด	 สัตว์เลื้อยคลานประมาณ	51	

ชนิด	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	ประมาณ	24	ชนิด	

และ	นก	ประมาณ	118	ชนิด	เช่น	ช้างป่า	(Elephas 

maximus)	วัวแดง	(Bos javanicus)	กวางป่า	(Rusa 

unicolor)	ชะนีมือขาว	 (Hylobates lar)	หมคีวาย	

(Ursus thibetanus)	 เลียงผาเหนือ	 (Capricornis  

mi lneedwards i i ) 	 หมีหมา 	 (Helarc tos  

malayanus)	ตะพาบน�้า	 (Amyda cartilaginea)	

เต่าจักร	(Heosemys spinosa)	เป็นต้น

	 กลุ ่มป ่าพนมดงรัก	 –	 ผาแต ้ม	 อยู ่ ในเขต 

ชีวภูมิศาสตร์ของพืชพรรณ	กลุ่มพรรณพฤกษชาติ

ภูมิภาคอินโดจีน	 (Indo	–	Chinese	elements)	มี

พืชพรรณหลายชนิดท่ีเป็นพรรณไม้หายากและมีค่า

ทางเศรษฐกิจ	 เช่น	ประดับหินพวง	 (Argostemma 

concinnum Hemsl.)	 เสีย้วพระวหิาร	 (Bauhinia 

saigonensis Gagnep.)		เป็นต้น

	 ในพื้นที่กลุ่มป่าพนมดงรัก	–	ผาแต้ม	มีบริเวณที่

เหมาะสมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเช่ือมต่อ

ระบบนิเวศ	 เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย

ของสัตว์ป่าจากพ้ืนท่ีอนุรักษ์หน่ึงไปยังพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ข้างเคียง	จ�านวน	1	แนว	คือแนวเช่ือมต่อระหว่าง

อุทยานแห่งชาติภูจอง	-	นายอย	และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าบุญฑริก	 -	ยอดมน	 (ภาพที่	 129	 ถึงภาพที่	

131)



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
208-       -

พืน้ทีอ่นรุกัษ์และบรเิวณทีเ่หมาะสมส�าหรบัจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศภายในกลุ่มป่าพนมดงรกั	–	ผาแต้มภาพที่ 129

ลาว

กัมพูชา



209-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าพนมดงรัก	–	ผาแต้ม	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่4	มีนาคม	2543,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 130

ที่มา

ลาว

กัมพูชา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
210-       -

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติผาแต้มและอุทยานแห่งชาติ
แก่งตะนะ

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	4	มนีาคม	2543,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 131

ที่มา

ลาว



211-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าดงพญาเย็น	–	เขาใหญ	่ครอบคลุมพื้นที่	

ประมาณ	4,756,424	 ไร่	 หรือ	 7,610.3	 ตาราง

กิโลเมตร	 ในเขตจังหวัดนครนายก	นครราชสีมา	

ปราจีนบุรี	บุรีรัมย์	สระบุรี	และสระแก้ว	ประกอบ

ด้วย	 	อุทยานแห่งชาติ	6	แห่ง	และ	 เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า	 1	 แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	

อุทยานแห่งชาติทับลาน	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	

อุทยานแห่งชาติตาพระยา	อุทยานแห่งชาติน�้าตก

สามหลั่น	อุทยานแห่งชาติน�้าตกเจ็ดสาวน้อย	และ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ตั้งอยู ่ในเขตลุ ่มน�้า

บางปะกง	ลุม่น�า้ปราจนี	ลุม่น�า้ป่าสัก	ลุม่น�า้มลู	ลุม่น�า้

เจ้าพระยา	 และลุ่มน�้าโตนเลสาบ	 เป็นภูเขาสลับซับ

ซ้อนในเทือกเขาสันก�าแพง	 ประกอบด้วยหินดินดาน	

หินปูน	 และหินทรายเป็นส่วนใหญ่	 มีระดับความสูง	

246	 –	 1,365	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	

สภาพโดยทั่วไปปกคลุมด้วย	 ป่าดิบชื้น	 ป่าดิบแล้ง	

ป่าดิบเขา	ป่าเบญจพรรณ	 ป่าเตง็รงั	 ป่ารุน่สอง	และ 

ทุง่หญ้า	 มคีวามอดุมสมบรูณ์และความชุ่มชื้นสูง	 จึง

เป็นต้นก�าเนิดของล�าน�้าส�าคัญหลายสาย	เช่น	แม่น�า้

นครนายก	แม่น�า้ประจันตคาม	แม่น�า้บางปะกง	แม่น�า้

ปราจีนบุร	ีล�าพระเพลิง	ล�าตะคอง	และแม่น�้ามูล

	 สภาพภูมิอากาศแบ่งได้	 3	ฤดูกาล	 ได้แก่	ฤดู

หนาว	 ฤดูร ้อน	 และฤดูฝน	 กลุ ่มป่าแห่งนี้ได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 มีปริมาณน�้า

ฝนเฉล่ียประมาณ	1,000	–	1,300	 มิลลิเมตรต่อป	ี

ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม	ฤดู

ร ้อนอยู ่ ในช ่วงเดือนมีนาคมถึงเ ดือนเมษายน	

อุณหภูมิประมาณ	23	-30	องศาเซลเซียส	ฤดูหนาว

8.9  กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ 
 (Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex)

อยู ่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ	์

อากาศแห้งแล้งและมีอุณหภูมิต�่าประมาณ	10	–	17	

องศาเซลเซียส

	 มีการส�ารวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า	805	ชนิด	

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	71	ชนิด	นก	340	ชนิด	

ผีเสื้อ	189	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกและสัตว์

เลื้อยคลาน	205	ชนิด	สัตว์ช้ันต�่าท่ีไม่มีกระดูกสัน

หลังกว่า	1,000	ชนิด	ตัวอย่างสัตว์ป่าที่พบ	เช่น	ช้าง	

(Elephas maximus)	ประมาณ	500	ตัว	เสือโคร่ง	

(Panthera tigris)	ประมาณ	10	ตัว	และยังเป็นแห่ง

เดียวท่ีส�ารวจพบท้ังชะนีมือขาว	 (Hylobates lar)	

และชะนีมงกุฎ	(Hylobates pileatus)	พบนกเงือก

อาศัยอยู ่ อีก 	 4	 ชนิด	 จาก	 12	 ชนิดที่พบใน

ประเทศไทย	ได้แก	่นกเงือกกรามช้าง	(Aceros un-

dulates)	 นกกก	 (Buceros bicornis)	 นกแก๊ก	

(Anthracoceros albirostris)	และนกเงอืกสนี�า้ตาล

คอขาว	 (Anorrhinus austeni)	สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่

พบ	คือ	 จระเข้น�้าจืด	 (Crocodilus siamensis) 

ในป่าลึกของอุทยานแห่งชาติปางสีดา	 และพบ

แมวดาว	(Prionailurus bengalensis)	แมวลายหิน

อ่อน	 (Pardofelis marmorata)	 เสือลายเมฆ	

(Pardofelis nebulosa)	นกลุมพูแดง	 (Columba 

punicea)	นกแก้วหัวแพร	 (Psittacula roseate)	

นกโกโรโกโส	 (Carpococcyx renauldi)		 ไก่ฟ้า

พญาลอ	 (Lophura diardi)	 และผีเสื้อถุงทอง	

(Troides aeacus)	เป็นต้น

	 กลุ ่มป่าดงพญาเย็น	 –	 เขาใหญ่	 อยู ่ในกลุ ่ม

พรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	–	 เมียนมา	 (Indo	

–	Burmese	elements)	พรรณไม้หายากท่ีพบใน



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
212-       -

กลุ ่มป ่าแห ่ ง น้ี 	 เช ่น	 ปุด เต็ม	 (Geostachys  

smitinandii K.	 Larsen)	 กฤษณา	 (Aquilaria 

crassna Pierre	 ex	 Lecomte)	 โมลีสยาม	 

(Reevesia pubescens Mast.)	พิศวง	 (Thismia 

mirabilis K.	Larsen)	เป็นต้น

	 ในพืน้ทีก่ลุม่ป่าดงพญาเยน็	-	เขาใหญ่	มบีริเวณที่

เหมาะสมส�าหรับการจดัการให้เป็นแนวเชือ่มต่อระบบ

นเิวศ	เนือ่งจากมแีนวโน้มของการเคลือ่นย้ายของสตัว์

ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นท่ีอนุรักษ์ข้างเคียง	

ทัง้หมด	3	แนว	(ภาพที	่133	ถงึภาพที	่136)	ประกอบ

ด้วย

 	 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน	และ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	ซึ่งตัดผ่านด้วยทางหลวง

หมายเลข	304	ปัจจุบัน	(พ.ศ.	2560)	อยู่ระหว่างการ

จัดท�าอุโมงค์ทางลอดและสะพานทางข้ามส�าหรับ

สัตว์ป่า

  แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ดงใหญ่	ซึ่งตัดผ่านด้วยทางหลวง	มีแนวโน้มของการ

ขยายถนน	และจ�าเป็นต้องมีการท�าทางเชื่อมส�าหรับ

ช้างป่าที่หากินบริเวณนี้

  แนวเช่ือมต่อระหว ่างอุทยานแห่งชาต ิ

ทับลาน	และอุทยานแห่งชาติตาพระยา 

 	 แนวเช่ือมต่อระหว ่างอุทยานแห่งชาต ิ

เขาใหญ่	และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า	ซึ่งการจ�า

ท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศส�าหรับสัตว์ป่าบริเวณนี้

เป็นสิ่งจ�าเป็นมาก 

 

การขยายทางหลวงหมายเลข	304	มกีารจดัท�าแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศระหว่างอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่และ
อทุยานแห่งชาตทิบัลาน	โดยบางช่วงมีการจดัท�าเป็นทางยกระดบัให้สตัว์ป่าเดนิลอด	และบางช่วงเป็นอโุมงค์
ให้สัตว์ป่าเดินด้านบนได	้เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง	ปี	พ.ศ.	2560	คาดว่าจะแล้วเสร็จป	ีพ.ศ.	2561

ภาพที่ 132



213-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

บริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น	–	เขาใหญ่ภาพที่ 133

กัมพูชา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
214-       -

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น	 –	 เขาใหญ่	 สีเขียวที่ปรากฏใน
ภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 134

ที่มา

กัมพูชา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่างอุทยานแห่งชาตทิบัลาน	และอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 135

ที่มา
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ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศภายในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าดงใหญ่	สเีขยีวทีป่รากฏในภาพ
คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 136

ที่มา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าตะวันออก	หรือ	ป่ารอยต่อ	5	 จังหวัด	

หรือ	 ป่าพนมสารคาม	 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	

1,889,995	ไร่	หรือ	3,024	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดจันทบุรี	ปราจีนบุรี	ตราด	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	

และ	ระยอง	ประกอบด้วย	อุทยานแห่งชาติ	5	แห่ง	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	4	แห่ง	ได้แก่	อุทยานแห่ง

ชาติเขาชะเมา	–	เขาวง	อทุยานแห่งชาตเิขาสบิห้าชัน้	

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	อุทยานแห่งชาติน�้าตก

พลิ้ว	อุทยานแห่งชาติน�้าตกคลองแก้ว	เขตรกัษาพนัธุ์

สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขา

สอยดาว	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย

เฉลิมพระเกียรติ	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว	

-	เขาชมภู่

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ต้ังอยู ่ในเขตลุ ่มน�้า

ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย	ลุ่มน�้าบางปะกง	

ลุ่มน�้าปราจีน	และลุ่มน�้าโตนเลสาบ	 เป็นส่วนหน่ึง

ของเทือกเขาจันทบุรี	มีความลาดชันไม่มากนัก	ตอน

กลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกฟูก	ทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้	ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	และทิศตะวันออก

เฉียงใต้เป็นภูเขาสูง	พื้นที่กว่าร้อยละ	80	ปกคลุม

ด้วยป่าดิบแล้ง	ส่วนที่เหลือเป็นป่าดิบชื้น	ป่าดิบเขา	

ป่าเต็งรัง	และป่าเบญจพรรณ	 	 เป็นต้นก�าเนิดของ

ล�าน�้าส�าคัญหลายสาย	 ได้แก่	 แม่น�้าเวฬุวัน	แม่น�้า

จนัทบุร	ีแม่น�า้บางปะกง	แม่น�า้ประแสร์	คลองตะเกรา	

คลองเครือหวาย	และแควสียัด	

	 สภาพภูมิอากาศ	กลุ่มป่าตะวันออกอยู่ในเขต

ร่องลมมรสุมพัดผ่าน	จึงมักเกิดพายุโซนร้อนในช่วง

เดอืนสงิหาคม	ฝนตกชุก	มีปริมาณน�า้ฝนเฉลีย่ตลอดปี 

ประมาณ	1,400	–	3,000	มิลลิเมตร	โดยปริมาณน�้า

8.10  กลุ่มป่าตะวันออก หรือป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
 (The Eastern Forest Complex)

ฝนจะมากท่ีด้านตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นท่ีและ

ค่อยลดต�่าลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

	 พื้นที่ป่าแห่งนี้มีการส�ารวจพบสัตว์ป่าไม่น้อย

กว่า	482	ชนิด	ประกอบด้วย	นก	284	ชนิด	สัตว์

เลื้อยคลาน	53	ชนิด	ปลาน�้าจืด	23	ชนิด	และสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า	122	ชนิด	 เช่น	ช้างป่า	 (Ele-

phas maximus)	กระทิง	 (Bos gaurus)	 วัวแดง	

(Bos javanicus)	 เลียงผาเหนือ	 (Capricornis  

milneedwardsii)	หมีควาย	 (Ursus thibetanus)	

ชะนีมงกุฎ	 (Hylobates pileatus )	 เสือปลา	 

(Prionailurus viverinnus)	 เสือดาว	 (Panthera 

pardus)	 หมีหมา	 (Helarctos malayanus)  

อีเห็นเครือ	(Paguma larvata)	กลุ่มสัตว์ที่น่าสนใจ	

เช ่น	 กิ้ งก ่ายักษ ์หรือตะกอง	 (Physignathus  

cocincinus)	สัตว์เลื้อยคลานจ�าพวกกิง้ก่าท่ีมขีนาด

ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

	 กลุ่มป่าตะวันออก	อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ

พืชพรรณ	กลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน	

(Indo	–	Chinese	elements)	และกลุ่มพฤกษชาติ

มาเลเซีย	 (Malaysian	elements)	พืชพรรณท่ีพบ

หลายชนิดเป ็นพรรณไม ้หายากและมีค ่าทาง

เศรษฐกิจ	เช่น	ตะแบกใหญ่	(Lagerstroemia caly-

culata Kurz)	ซ่ึงพบที่น่ีมากทีส่ดุในประเทศ	มะค่าโมง	

(Afzelia xylocarpa (Kurz)	Craib)	กระบก	(Irvingia 

malayana Oliv.	ex	A.	W.	Benn.)	ประดู่	(Ptero-

carpus macrocarpus Kurz)	ยางนา	 (Diptero-

carpus alatus Roxb.ex	G.Don)	 ว่านเพชรหึง	

(Grammatophyllum speciosum Blume)	เป็นต้น
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	 ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก	มีบริเวณที่เหมาะสม

ส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เนื่องจากมีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าจาก

พื้นที่อนุรักษ ์หนึ่ งไปยัง พ้ืนที่อนุ รักษ ์ข ้างเคียง	

ทั้งหมด	 9	 แนว	 (ภาพที่	 137	 และภาพท่ี	 140)	

ประกอบด้วย

  แนวเชือ่มต่อระหว่างอทุยานแห่งชาตเิขาชะเมา	

-	 เขาวง	 และเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

คลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรต	ิและเขตรกัษาพนัธุ์

สัตว์ป่าเขาสอยดาว

  แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ

น�้าตกคลองแก้ว	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง

เครือหวายเฉลิมพระเกียรติ

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาสอยดาว	และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

  แนวเช่ือมต ่อ เขตรักษาพันธุ ์ สั ตว ์ป ่ า 

เขาอ่างฤาไน	และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง

  แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาอ่างฤาไน	เชื่อมระหว่างพื้นที่ไร่ร้างและป่ารุ่นสอง	

ที่กระจายอยู ่กลางพ้ืนที่	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการฟื ้น

สภาพให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า	

	 โดยที่กลุ ่มป่าตะวันออก	 เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าท่ีค่อนข้างรุนแรง	

แนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ภาคส่วน

ต่าง	ๆ	ควรน�ามาใช้	คือการสร้างเส้นทางเคลื่อนย้าย

ของช้างป่าตามแนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศ	 โดยการออกแบบแนวเชื่อมต่อที่เชื่อม

โยงกันทั้งกลุ่มป่า	 โดยมีเส้นทางเชื่อมตั้งแต่ตอนบน

ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	 –	 เขาวง	 ในเขต

จังหวัดระยองและจันทบุรี	ขึ้นไปทางเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ผ่านไปทางอุทยานแห่งชาติเขา

สิบห้าชั้น	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว	และ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	ข้ามทางหลวงหมายเลข	

317	 ไปยังเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย

เฉลิมพระเกียรติ	ลงไปที่อุทยานแห่งชาติน�้าตกคลอง

แก ้ว	 จังหวัดตราด	 และเชื่อมต ่อไปยังพื้นที่ ใช ้

ประโยชน์อเนกประสงค์ซัมโลด	 (Samlaut	Multi-

ple	Use	Management	Area)	และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าพนมซ�าเก๊าะ	 (Phnom	Samkos	Wildlife	

Sanctuary)	ในเขตประเทศกัมพูชา	

	 ในเส้นทางท่ีก�าหนดนี้	การสร้างสิ่งจูงใจส�าหรับ

ช้างป่า	เช่น	แหล่งน�้า	อาหาร	โป่งเทียม	เป็นสิ่งส�าคัญ

ที่สุด	และต้องไม่มีภัยคุกคามหรือสิ่งกีดขวางใด	ๆ	

หากบริเวณใดมีสิ่งกีดขวาง	 เช่น	ถนน	จะต้องได้รับ

การแก้ไขหรือปรับรูปแบบให้สัตว์ป่าข้ามผ่านไปได้

โดยสะดวกและปลอดภัย	มีการออกแบบส่ิงก่อสร้าง

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส่วนบริเวณภายนอกเส้น

ทางท่ีอยู่ใกล้กับพื้นท่ีเกษตรกรรมมากเกินไป	ควรใช้

วิธีการขับไล่ด้วยคน	แทนการสร้างรั้วประเภทต่าง	ๆ	

(เพราะจะท�าให้ช้างเกิดความเครียดและดุร้าย)	และ

หลีกเล่ียงการสร้างสาธารณูปโภคประเภทแหล่งน�้า	

และอาหารส�าหรับสัตว์ป่า	

 

	 ส�าหรับเส้นทางเชื่อมต่อที่ผ่านพื้นที่ป่าขนาด

ใหญ่	เช่น	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	อุทยาน

แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น	 และเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า 

เขาสอยดาว	รัศมีของสองฝั่งเส้นทางอาจกว้างได้มาก

หลายกิโลเมตร	 กินพื้นท่ีจนเกือบสุดขอบพื้นที่

อนุรักษ์	พื้นที่เหล่านี้ต้องจัดการให้มีแหล่งน�้าและ

อาหารเป็นหย่อม	ๆ	อย่างเพียงพอต่อการหากินของ

สัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม	 เพื่อให้กลายเป็นท่ีอยู่อาศัยถาวร	

แต่ควรเว้นระยะห่างจากชายขอบอย่างน้อย	3	–	5	

กิโลเมตร
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พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันออกภาพที่ 137

กัมพูชา

อ่าวไทย
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ภาพบน	 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันออก	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	
คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม ้ภาพล่าง แสดงสภาพป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 138

ที่มา

กัมพูชา

อ่าวไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	–	 เขาวง	และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 139

ที่มา
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แนวคิดการออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 แบบหินก้าว	 (stepping	 stone)	 (เส้นประสีเหลือง)	 
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	 โดยใช้	 ทุ่งหญ้า	 ป่าละเมาะ	 และป่ารุ่นสอง	 เป็นจุดเชื่อมต่อของ 
เส้นทาง	เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับประชากรของช้างป่า

ภาพที่ 140
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	 กลุ่มป่าตะวันตก	มีเนื้อที่ประมาณ	13,492,938		

ไร	่หรือ	21,588.7	ตารางกิโลเมตร	อยู่ในเขตจังหวัด		

ตาก	กาญจนบุร	ีก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	อุทัยธานี	

และสุพรรณบุรี	ประกอบด้วย	อุทยานแห่งชาติ	11	

แห่ง	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	6	แห่ง	ได้แก	่อทุยาน

แห่งชาติคลองวังเจ้า	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน	

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์	อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ	

อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม	อทุยานแห่งชาตลิ�าคลองงู 

อุทยานแห ่งชาติพุ เตย	 อุทยานแห ่งชาติ เข่ือน

ศรีนครินทร์	 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร	์

อุทยานแห่งชาติไทรโยค	อุทยานแห่งชาติเอราวัณ	

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง	เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าอุ้มผาง	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ด้านตะวันตก	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ด้านตะวันออก	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ต้ังอยู่ในเขตลุ่มน�้าแม่

กลอง	 ลุ่มน�้าสะแกกรัง	และลุ่มน�้าแม่ปิง	 เป็นทิวเขา

สูงสลับซับซ้อน	ทิศตะวันตกติดกับชายแดนประเทศ

เมียนมา	สลับกับทุ่งราบแคบระหว่างภูเขา	 มีความ

สูงเฉล่ียต้ังแต่	150	-	2,152	เมตร	จากระดบัน�า้ทะเล

ปานกลาง	 พ้ืนที่ปกคลุมด้วย	ป่าดิบชื้น	ป่าดิบแล้ง	

ป่าดบิเขา	ป่าเบญจพรรณ	ป่าเตง็รงั	ป่าเตง็รงัผสมสน 

ป่าไผ่	 ป่าพรุ	ป่าทุ่งหญ้า	 และป่าทุ่ง	 ผืนป่าแห่งนี้

เป็นต้นก�าเนิดแม่น�า้สายส�าคัญ	3	สาย	ได้แก่	แม่น�า้

เจ้าพระยา	แม่น�้าแม่กลอง	และแม่น�้าสาละวิน

	 ลักษณะภูมิอากาศ	แบ่งได้	3	ฤดูกาล	คือ	ฤดู

หนาว	ฤดูฝน	และฤดูร้อน	ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง

เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์	บนยอดเขาสูงอุณหภูมิ

8.11 กลุ่มป่าตะวันตก 
 (Western Forest Complex : WEFCOM)

สามารถลดต�่าลงได้ถึง	0	องศาเซลเซียส	ช่วงฤดูฝน

อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม	ช่วงฤดูร้อน

อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน	เดือนที่ร้อน

ท่ีสุด	คือเดือนเมษายน	กลุ่มป่านี้ได้รับอิทธิพลจาก

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พายุโซนร้อน	 และพายุ

ดีเปรสชัน	ท�าให้เกิดฝนตกชุกในบริเวณกลุ่มป่านี้		มี

ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยประมาณ	 1,100	 –	 3,100	

มิลลิเมตรต่อปี	 โดยปริมาณน�้าฝนจะมากท่ีบริเวณ

ทิศตะวันตกของพื้นท่ีติดกับประเทศเมียนมา	 และ

ค่อยลดลงมาทางทิศตะวันออก

	 ส�ารวจพบสตัว์มกีระดกูสนัหลงักว่า	1,000	ชนดิ	

ประกอบด้วยสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม	153	ชนดิ	นก	490	

ชนิด	 สัตว์เลื้อยคลาน	 89	 ชนิด	 และปลาน�้าจืด

มากกว่า	188	ชนดิ	มสีตัว์ป่าสงวนของไทยหลายชนดิ	

เช่น	เลยีงผาเหนอื	(Capricornis milneedwardsii)	

ควายป่า	 (Bubalus bubalis)	 แมวลายหินอ่อน	

(Pardofelis marmorata)	 เก้งหม้อ	 (Muntiacus 

feae)	และสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่าง	ๆ	 เช่น	ช้างป่า	

(Elephas maximus)	กระทงิ	(Bos gaurus)	วัวแดง	

(Bos javanicus)	 กวางป่า	 (Rusa unicolor)	 

เสือโคร่ง	 (Panthera tigris)	 เสือดาวหรือเสือด�า	

(Panthera pardus)	หมคีวาย	(Ursus thibetanus)	 

ปรูาชนิ	ี(Thaiphusa sirikit)	ปลาค้อถ�า้	(Schistura 

spiesi)	และเป็ดก่า	(Cairina scutulata)	เป็นต้น

	 กลุ่มป่าตะวันตก	อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ

พืชพรรณกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	 –	

พม่า	 (Indo	–	Burmese	elements)	 และกลุ่ม

พฤกษชาติมาเลเซีย	 (Malaysian	 elements)	 

พืชพรรณท่ีส�ารวจพบหลายชนิดเป ็นพรรณไม ้ 



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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หายากและมีค ่ าทางเศรษฐกิจเช ่น	 ก ่อเดือย	 

(Castanopsis acuminatissima (Blume)	A.DC)	

ก่อตลับ	 (Quercus ramsbottomii A.Camus)	 

ขุนไม้	 (Nageia wallichiana (C.	Presl)	Kuntze)	

ยางนา	(Dipterocarpus alatus Roxb.	ex	G.Don)	

ยางกล่อง	 (Dipterocarpus dyeri Pierre	 ex	 

Laness.)	ตะเคียนทอง	 (Hopea odorata Roxb.)		

มะค่าโมง	 (Afzelia xylocarpa (Kurz)	Craib)	

ตะแบก	(Lagerstroemia cuspidata Wall.)	ประดู่	

(Pterocarpus macrocarpus)	 	 เต็ง	 (Shorea  

obtusa Wall.ex	Blume)	รัง	(Shorea siamensis 

Miq.)	เหยีง	(Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.	

ex	Miq.)	ยางกราด	 (Dipterocarpus intricatus 

Dyer)	 ปรงป่า	 (Cycas siamensis Miq.)	 เป้ง	

(Phoenix acaulis Roxb.)	เป็นต้น

	 ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก	มีบริเวณที่เหมาะสม

ส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

จากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ข้างเคียง	

ทั้งหมด	11	แนว	(ภาพที่	141	ถึงภาพที่	145)	คือ

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ

ทองผาภูมิ	 และเขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าทุ ่งใหญ  ่

นเรศวรด้านตะวันตก	(จ�านวน	3	แนว)

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

เฉลิมรัตนโกสินทร์	และอุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์ 

  แนวเช่ือมต่อระหว่างเขตรักษาพันธ์ุสตัว์ป่า

สลักพระ	และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ

เอราวัณ	และอุทยานแห่งชาติไทรโยค

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติคลอง

วังเจ้า	และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติคลอง

วังเจ้า	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

อุ้มผาง	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ด้านตะวันออก

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก	และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ

ทองผาภูมิ	และอุทยานแห่งชาติไทรโยค

 

	 พื้นท่ีอนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันตกในส่วนของเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป ่าทุ ่งใหญ่นเรศวร	 ได ้รับการประกาศให ้เป ็น 

มรดกโลกทางธรรมชาติ 	 จากองค ์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต	ิ

(UNESCO)	 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย	 เมื่อป	ี

พ.ศ.	2534	ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นเป็นสากล	3	

ประการ	 คือ	 มีความโดดเด่นเป็นสากลในด้าน

วิวัฒนาการทางชีวภาพ	ชีวาลัย	 เป็นพิเศษของโลก		

เป็นแหล่งธรรมชาติพิเศษที่เป็นต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญ

ของประเทศ	และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช

และพันธุ์สัตว์ท่ีหายาก	หรืออยู่ในภาวะท่ีอันตราย 

แต่ยังสามารถด�ารงพันธุ์อยู่ได้	

	 โดยพื้นท่ีอนุรักษ์อื่นที่ตั้งอยู่รายรอบเป็นพื้นที่

อนุรักษ์ท่ีเป็นแนวกันชนท่ีส�าคัญรองรับการขยายตัว

ของประชากรสัตว์ป่าและการเคลื่อนย้ายหากินของ

สัตว์ป่าหลายชนิดได้เป็นอย่างดี
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันตกภาพที่ 141

เมียนมา
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันตก	 สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	 คือ	 พื้นที ่
ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที	่23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 142

ที่มา

เมียนมา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเอราวัณ	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 143

ที่มา

เมียนมา
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์และอุทยานแห่งชาติพุเตย

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 144

ที่มา
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	23	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 145

ที่มา

เมียนมา
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ป้ายเตอืนเกีย่วกบัสตัว์ป่าบรเิวณพืน้ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างอทุยานแห่งชาตเิอราวณัและเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสลกัพระ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ภาพที่ 147

ภาพโดย

ถนนทีก่ัน้ระหว่างแนวเขตเชือ่มต่อระหว่างอทุยานแห่งชาติเอราวณัและเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสลกัพระ	

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ภาพที่ 146

ภาพโดย
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าแก่งกระจาน	ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	

3,967,832	ไร	่หรือ	6,348.5	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดเพชรบุ รี	 ราชบุ รี	 และประจวบคีรีขันธ	์

ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาต	ิ3	แห่ง	และ	เขตรกัษา

พันธุ ์สัตว์ป่า	 1	 แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน	อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 อุทยานแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าแม่น�้าภาชี	และรวมถึงพื้นที่ป่าสมบูรณ์ท่ีเป็นเขต

ปลอดภัยในราชการทหารซึ่งต้ังอยู่ระหว่างอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีด้วย

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ต้ังอยู ่ในเขตลุ ่มน�้า 

แม่กลอง	 ลุ ่มน�้าเพชรบุรี	 และลุ ่มน�้าชายฝั ่งทะเล

ตะวนัตกของอ่าวไทย	มีลกัษณะเป็นเทอืกเขาสลบัซบั

ซ้อน	มีหุบห้วยตามร่องเขาชันในเทือกเขาตะนาวศรี	 

ร้อยละ	38.3	ของพื้นที่ทั้งหมดปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น	

ร้อยละ	 47.76	 ของพื้นที่ปกคลุมด้วยป่าดิบแล้ง	

(ธรรมนูญ	และคณะ,	2554)	ส่วนที่เหลือเป็นสังคม

พืชอื่น	ๆ	เช่น	ป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	ป่าดิบเขา	มี

ระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่	300	–	1,518	 เมตร

จากระดับน�า้ทะเลปานกลาง	มีความอุดมสมบูรณ์สูง	

จึงเป็นต้นก�าเนิดของแม่น�้าส�าคัญหลายสาย	 เช่น	

แม่น�้าแม่กลอง	แม่น�า้เพชรบุรี	และแม่น�้าปราณบุร	ี

	 สภาพภมูอิากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 

คือ	มีสภาพอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง	จะไม่ร้อนและ 

ไม่หนาวจนเกินไป	 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้		 

ถึงจะมีปริมาณฝนตกมาก	 แต่เน่ืองจากมีทิวเขา

ตะนาวศรีปิดกั้นทางลมไว้	 จึงท�าให้พื้นที่นี้ได้รับ

ปริมาณน�้าฝนน้อยลง	โดยฝนจะตกมากในช่วงเดือน

8.12  กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
 (Khaeng Krachan Forest Complex : KKFC)

ตุลาคม	-	พฤศจิกายน	ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือน

ตุลาคม	 -	 กุมภาพันธ์	 	ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์	 -	 พฤษภาคม	 มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย

ประมาณ	900	–	1,800	มิลลิเมตรต่อปี	โดยปริมาณ

น�้าฝนจะมากท่ีบริเวณทิศตะวันตกของพื้นท่ีติดกับ

ประเทศเมยีนมา	และค่อยลดลงมาทางทศิตะวนัออก

	 ส�ารวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 47	ชนิด	นก

มากกว่า	 505	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	49	

ชนิด	ปลาน�้าจืด	97	ชนิด	และผีเสื้อกลางวัน	289	

ชนิด	 	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีพบ	 ได้แก่	 ช้างป่า	 

(Elephas maximus)	สมเสร็จ	(Tapirus indicus)	

ลิงเสน	 (Macaca fascicularis)	 ค่างแว่นถิ่นใต้	

(Trachypithecus obscurus)	ค่างด�า	 (Presbytis 

femoralis)	ชะนีมือขาว	(Hylobates lar)	เสือโคร่ง	

(Panthera tigris)	 เสือดาว	 (Panthera pardus)		 

เก้งหม้อ	 (Muntiacus feae)	และหมาใน	 (Cuon  

alpinus)	 เป ็นต ้น	 นกเงือกท่ีพบ	 เช ่น	 นกกก	

(Buceros bicornis)	นกเงือกกรามช้าง	 (Aceros 

undulate ) 	 และนกแก ๊ก	 (Anthracoceros  

albirostris)	บางชนิดเป็นนกหายากระดับโลกที่ย้าย

ถิ่นเข้ามาเฉพาะฤดูหนาว	เช่น	นกขมิ้นขาว	(Oriolus 

mellianus)	เป็นต้น

	 กลุ่มป่าแก่งกระจาน	ได้รับอิทธิพลหลัก	ๆ	จาก

กลุ่มพรรณพฤกษชาติ	 ภูมิภาคอินเดีย	–	 เมียนมา	

( Indo–	 Burmese	 elements)	 กลุ ่มพรรณ

พฤกษชาติซิโน	–	หิมาลายัน	 (Sino	–	Himalayan	

elements)	กลุ่มพรรณพฤกษชาติซุนดา	 (Sundaic	

elements)	 และกลุ ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาค 

อินโดจีน	(Indo	-	Chinese	elements)	ซึ่งเป็นการ
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รวมพรรณไม้จากหลายภูมิภาคที่กระจายพันธุ์มาถึง	

มีรายงานการพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกหลาย

ชนิด	 เช ่น	 กระชายพะเนิน	 (Boesenbergia  

gelatinosa K.	 Larsen)	ประดับหินพระยาด�ารง	

(Damrongia cyanantha Triboun)	ชะลูดจันดี	

(Kamettia chandeei D.	J.	Middleton)	แดงพะเนิน	

(Rhodoleia championii Hook.	f.)	แตงพะเนนิทุง่	

(Trichosanthes phonsenae Duyfjes	 &	 

Pruesapan)	 เอื้องกลีบติดปากฝอย	 (Gastrodia  

fimbriata Suddee)		เป็นต้น

	 ในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน	 มีบริเวณที่เหมาะ

สมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคล่ือนย้ายของ

สัตว์ป่าจากพ้ืนที่อนุรักษ์หน่ึงไปยังพื้นที่อนุรักษ  ์

ข้างเคียง	ทั้งหมด	3	แนว	 (ภาพที่	 149	ถึงภาพที่	

156)	ประกอบด้วย

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

เขากระปุก	 -	 เขาเตาหม้อ	 และอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน

  แนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	

และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

  แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

	 นอกจากนี้แล้ว	 เส้นทางเช่ือมต่อระบบนิเวศ

ภายในพื้นท่ีอนุรักษ์	 เช่น	บริเวณถนนระหว่างต�าบล

หนองพลับไปยังน�้าตกป่าละอู	 และบริเวณฝั่งตะวัน

ออกข้ามถนนในหมู่บ้านห้วยโสกไปยังห้วยคมกริช

ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	และเส้นทาง

เชื่อมต่อภายในป่าจากตอนใต้ไปยังตอนเหนือของ

อทุยานแห่งชาติกยุบรุ	ีส�าหรบัรองรับการเคลือ่นย้าย

ประชากรช้างป่า	 ยังเป็นหัวใจส�าคัญของการแก้ไข

ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า	 และจ�าเป็นต้องมีการ

ศึกษาต่อไป

กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในภูมิภาคอาเซียนภาพที่ 148
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พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าแก่งกระจานภาพที่ 149

เมียนมา

อ่าวไทย
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ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศภายในกลุม่ป่าแก่งกระจาน	สเีขยีวทีป่รากฏในภาพ	คอื	พืน้ที่
ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	2	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 150

ที่มา

เมียนมา

อ่าวไทย
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(ภาพบนขวา)	 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและ
อุทยานแห่งชาติกุยบุร	ีสีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	2	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 151

ที่มา
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ข.

ก.

ค. ง.

พรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในกลุ่มป่าแก่งกระจาน		ก.	จ�าปีเพชร	(Magnolia mediocris (Dandy)	Figlar)	
ข.	โมลีสยาม		(Reevesia pubescens	Mast.	var.	siamensis (Craib)	Anthony)	ค.	ปุดเต็ม	(Geostachys 
smitinandii	K.	Larsen)	ง.	โมกเครือ	(Kamettia chandeei D.	J.	Middleton)

ภาพที่ 152
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พืน้ทีป่่าบรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศระหว่างอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานและอทุยานแห่งชาตกิยุบรุ	ีบนัทกึ
ภาพจากในป่าออกมายังพื้นที่ชุมชนทางทิศตะวันออก	เห็นถึงการรุกคืบเข้ามาของพื้นที่เกษตรกรรม	จึงควรได้
รับการจัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเร็วที่สุด

ภาพที่ 153
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	 คือ	
พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	2	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 154

ที่มา

เมียนมา
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แนวทางการจัดการพื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างหย่อมป่าของอุทยานแห่งชาติกุยบุร	ี	
ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต	ิจังหวัดเพชรบุร	ี(2560)

ภาพที่ 155

ที่มา

ป่ากุยบุรีตะวันตก

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนล่าง

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนบน

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนกลาง

บริเวณนี้ห้ามไล่ช้าง ต
้องปล่อยให้ข้าม

ช้างป่าออกมาบริเวณนี้

ต้องผลักดันกลับเข้าป่า

ช้างป่าออกมาบริเวณ
นี้ต้องผลักดันกลับเข้าป่า
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แนวคิดออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุร	ี 
สีแดง	คือ	บริเวณที่สามารถรองรับการหากินของช้างป่าได	้ภาพเล็ก	แสดงการกระจายของช้างป่าในกลุ่มป่า 
แก่งกระจาน	ปี	พ.ศ.	2558	-	2560	และแนวคดิการออกแบบเส้นทางเชือ่มต่อระบบนเิวศของช้างป่า	(เส้นสขีาว)

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต	ิจังหวัดเพชรบุร	ี(2560)

ภาพที่ 156

ที่มา

เมียนมา

เมียนมา



241-       -
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	 กลุ ่มป ่า ชุมพร	 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	

2,242,028	ไร่	หรือ	3,587.2	ตารางกิโลเมตร	อยู่ใน

เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 และระนอง	

ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาต	ิ3	แห่ง	และเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า	 3	แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติน�้าตก

ห้วยยาง	 อุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว	 อุทยาน 

แห่งชาติล�าน�้ากระบุรี	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยาน

เสด็จในกรม	 กรมหลวงชุมพร	 ด ้านทิศเหนือ	 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม	กรมหลวง

ชุมพร	ด้านทิศใต้	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ	

–	นาสัก

	 ลกัษณะทางภมูศิาสตร์	ตัง้อยูใ่นเขตลุม่น�า้ชายฝ่ัง

ทะเลตะวันตกของอ่าวไทย	 ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวัน

ออกของภาคใต้	และลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันตกของ

ภาคใต้	 ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนใน

เทือกเขาภูเก็ต	 และเทือกเขาตะนาวศรีตอนล่าง	 มี

ระดับความสงูทีสุ่ด	 1,251	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเล

ปานกลาง	สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นป่าดบิช้ืน	

ป่าชายเลน	และป่าชายหาด	

	 สภาพภมูอิากาศ	แบ่งได้	2	ฤดกูาล	คอื	ฤดฝูน	และ

ฤดรู้อน	 ได้รบัอทิธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงใต้	

และลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืท�าให้ฝนตกชกุตลอด

ทั้งป	ี ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยประมาณ	 1,700	 –	 3,500	

มลิลเิมตรต่อปี

	 สตัว์ป่าทีส่�ารวจพบประกอบด้วย	นกประมาณ	226	

ชนดิ	สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม	47	ชนดิ	สตัว์เลือ้ยคลาน	34	

ชนิด	 และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 19	 ชนิด	 ได้แก่	 

ช้างป่า	 (Elephas maximus)	 สมเสร็จ	 (Tapirus  

indicus)	กระทงิ	(Bos gaurus)	ววัแดง	(Bos javanicus)	

8.13  กลุ่มป่าชุมพร 
 (Chumporn Forest Complex)

เลยีงผาเหนอื	(Capricornis milneedwardsii)	หมีควาย	

(Ursus thibetanus)	หมหีมา	(Helarctos malayanus)	

กวางป่า	 (Rusa unicolor) ค่างด�า	 (Presbytis  

femoralis)	นกเงอืกสนี�า้ตาล	 (Ptilolaemus tickelli)	

นกเงือกกรามช้างปากเรยีบ	(Rhyticeros subruficollis)	

และนกชนหนิ	(Rhinoplax vigil)	เป็นต้น

	 กลุ่มป่าชุมพร	 อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของพืช

พรรณ	กลุม่พรรณพฤกษชาตภิมูภิาคอนิเดยี	 –	พม่า	

(Indo	–	Burmese	elements)	และ	กลุม่พฤกษชาติ

มาเลเซีย	(Malaysian	elements)	พรรณไม้หายากท่ี

ส�ารวจพบ	 เช่น	 เขากวาง	 (Platycerium ridleyi H.	

Christ.)	 กระชิด	 (Blachia siamensis Gagnep.)	 

กรายด�า	 (Hopea oblongifolia Dyer)	 กลาย	 

(Mitrephora keithii Ridl.)	เป็นต้น

	 ในพื้นที่กลุ ่มป่าชุมพร	 มีบริเวณท่ีเหมาะสม

ส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

จากพื้นท่ีอนุรักษ์หนึ่งไปยังพ้ืนท่ีอนุรักษ์ข้างเคียง	

ทัง้หมด	4	แนว	(ภาพที	่158	ถึงภาพที	่160)	ประกอบด้วย

 	 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว	

และอุทยานแห่งชาติล�าน�้ากระบุรี

  แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยาน

เสด็จในกรม	กรมหลวงชุมพร	ด้านทิศเหนือ	และเขต

รักษาพันธุ ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม	กรมหลวง

ชุมพร	ด้านทิศใต้

  แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติน�้าตก

หงาว

  แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติน�้าตก

ห้วยยาง



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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สภาพสังคมพืชในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติน�้าตกห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติน�้าตกห้วยยาง

ภาพที่ 157

ภาพโดย
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าชุมพรภาพที่ 158

เมียนมา

อ่าวไทย



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าชุมพร	 สีเขียว	 ที่ปรากฏในภาพ	 คือ	 พื้นที่
ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	30	มีนาคม	2531/25	ตุลาคม	2537,	The	Global	
Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 159

ที่มา

เมียนมา

อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณแนวเช่ือมต่อระบบนเิวศอทุยานแห่งชาติน�า้ตกหงาว	และอทุยานแห่งชาตลิ�าน�า้กระบรีุ	
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	30	มีนาคม	2531/25	ตุลาคม	2537,	The	Global	
Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 160

ที่มา



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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	 กลุ่มป่าคลองแสง	–	 เขาสก	ครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ	3,125,373	ไร่	หรือ	5,000	ตารางกิโลเมตร	

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ระนอง	ชุมพร	และพังงา	

ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาต	ิ6	แห่ง	และเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า	6	แห่ง	 ได้แก่	อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง	

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา	 อุทยานแห่งชาติเขาสก	

อุทยานแห่งชาติคลองพนม	อุทยานแห่งชาติเขาหลัก	

–	ล�ารู่	 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา	 เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าคลองนาคา	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง	เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

คลองพระยา	และเขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าโตนปรวิรรต	

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้าตาปี	

ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้	และลุ่มน�้า

ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้	 เป็นภูเขาสูงสลับ

ซับซ้อนยาวต่อเน่ือง	ลักษณะพื้นที่เป็นแบบคาร์สต์	

(Karst	Topography)	สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุม

ด้วยป่าดิบชื้นและป่าดิบที่ราบต�่า	 มีความอุดม

สมบูรณ์มาก	 จึงเป็นแหล่งก�าเนิดของล�าน�้าสาย

ส�าคัญหลายสาย	เช่น	แม่น�า้ตาปี	ลุม่น�า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนั

ออก	และลุ่มน�า้ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

	 สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม	

คือ	มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้น	ๆ	 ไม่มีฤดูหนาว

เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต	้

และตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท�าให้มีฝนตกชุกเกือบ

ตลอดท้ังปี	แบ่งออกเป็น	2	ฤดกูาล	คือ	ฤดูฝน	และฤดู

แล้ง	โดยฤดูฝน	อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

ธันวาคม		และฤดูแล้ง	อยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึง

เมษายน	ปริมาณน�้าฝนประมาณ	2,100	–	3,200	

8.14  กลุ่มป่าคลองแสง – เขาสก 
 (Klong Saeng – Khao Sok Forest complex)

มิลลิเมตรต่อปี	 อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	21	 -	 27	

องศาเซลเซียส

	 ส�ารวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า	400	ชนิด	 เช่น	

ช้างป่า	 (Elephas maximus)	สมเสร็จ	 (Tapirus 

indicus)	 กระทิง	 (Bos gaurus)	 วัวแดง	 (Bos  

javanicus)	หมีควาย	(Ursus thibetanus)	หมีหมา	

(Helarctos malayanus) เก้งหม้อ	 (Muntiacus 

feae)	 เสือดาว	 (Panthera pardus)	 	 แมวดาว	 

(Prionailurus bengalensis)	 พญากระรอกด�า	

(Ratufa bicolor)	กระจงควาย	 (Tragulus napu)	

พญากระรอกบินหูแดง	 (Petaurista petaurista)		

บริ เวณป ่ า ทึบและรอบอ ่ าง เ ก็บน�้ าของ เขื่ อน 

รชัประภา	ยงัพบนกหายากหลายชนดิ	เช่น	นกอ้ายงัว่ 

(Anhinga melanogaster)	 เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา	

(Ichthyophaga ichthyaetus)	นกออก	(Haliaeetus 

leucogaster)	นกหว้า	 (Argusianus argus)	นกกก	

(Buceros bicornis)	นกเงือกกรามช้าง	(Rhyticeros 

undulus)	นกตบยุงภูเขา	 (Caprimulgus indicus)	

เป็นต้น	กลุ่มป่าคลองแสง	–	 เขาสก	อยู่ในเขตชีว

ภูมิศาสตร์ของพืชพรรณ	 กลุ ่มพรรณพฤกษชาติ

ภูมิภาคอินเดีย	 –	 เมียนมา	 (Indo	 –	 Burmese	 

e lements ) 	 และกลุ ่ มพฤกษชาติ มา เล เซี ย	 

(Malaysian	elements)	กลุ่มป่าแห่งนี้อุดมไปด้วย

พรรณไม้หายากและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นานาชนิด	

พรรณพืชที่พบ	เช่น	กูดต้น	(Cyathea borneensis 

Copel.) มหาสแดง	(Cyathea gigantea (Wall.	ex	

Hook.)	 Holttum)	 ละมุดชุมศรี	 (Madhuca 

chia-ananii Chantaranothai)	หมากพระราหู	

(Maxburret ia furtadoana J . 	 Dransf . )	 

ตะเคียนชันตาแมว	 (Neobalanocarpus heimii 
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(King)	P.S.	Ashton)	กุลเขา	 (Madhuca smiti-

nandii Chantaranothai)	กกเขาสก	(Khaosokia 

caricoides D.	A.	Simpson,	Chayam.	&	J.	Parn.)	

เป็นต้น

	 ในพ้ืนที่กลุ่มป่าคลองแสง	 -	 เขาสก	มีบริเวณท่ี

เหมาะสมส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของ

สัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้าง

เคียง	ทั้งหมด	3	แนว	 (ภาพที่	161	ถึงภาพที่	164)	

คือ

  แนวเชือ่มต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าคลองม่วงกลวง	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน

  แนวเชือ่มต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าคลองม่วงกลวง	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

  แนวเช่ือมต่อระหว่างอทุยานแห่งชาติคลองพนม	

และอุทยานแห่งชาติเขาสก



แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าคลองแสง	–	เขาสกภาพที่ 161

อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าคลองแสง	 –	 เขาสก	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	14	มีนาคม	2543,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 162

ที่มา

ทะเลอันดามัน



แ
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติศรีพังงา	 และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เกาะระ	–	พระทอง	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	14	มีนาคม	2543,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 163

ที่มา

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ	-	พระทอง



แ
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา	และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคลองม่วงกลวง	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	14	มีนาคม	2543,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 164

ที่มา

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวง



แ
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	 กลุ่มป่าเขาหลวง	 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	

1,129,082	ไร่	หรือ	1,806.5	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช	และสุราษฎร์ธานี	ประกอบ

ด้วย	อุทยานแห่งชาติ	 5	แห่ง	 และเขตรักษาพันธุ์ 

สัตว์ป่า	 1	แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติน�้าตกสี่ขีด	

อุทยานแห่งชาติเขานัน	อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น	

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	อุทยานแห่งชาติน�้าตกโยง	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน	

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้าตาปี	

ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้	และลุ่มน�้า

ชายฝั ่งทะเลตะวันตกของภาคใต้	 เป็นที่ราบสลับ

เทอืกเขาสงูสลับซบัซ้อนในเทอืกเขานครศรธีรรมราช		

สภาพโดยทั่วไปปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ	่

จึงเป็นต้นก�าเนิดล�าน�้าส�าคัญหลายสาย	 เช่น	แม่น�า้

ตาปี	แม่น�า้ปากพนงั	คลองกรงุชงิ	คลองระแนะ	และ

คลองเขาแก้ว	

	 สภาพภมูอิากาศ	แบ่งได้	2	ฤดูกาล	ได้แก่	ฤดฝูน 

และฤดูร ้อน	 โดยฤดูฝนอยู ่ในช่วงระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงมกราคม	 ฝนตกมากในช่วงเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม	และฤดูแล้งอยู่ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน	 เนื่องจากได้รับอิทธิพล

จากลมมรสุมทั้งจากฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ท�าให้เกิดฝนตกชุกตลอดทั้งปีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	

1,700	 -	 2,200	 มิลลิเมตรต่อปี	 อุณหภูมิสูงสุด

ประมาณ	28	–	30	องศาเซลเซยีส	และอณุหภมูติ�า่สดุ

ประมาณ	15	-17	องศาเซลเซยีส	ผนัแปรตามฤดูกาล	

	 มีการส�ารวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า	327	ชนิด	มี

สัตว์ป่าสงวน	สัตว์ป่าคุ้มครอง	และสัตว์ป่าหายาก	

8.15  กลุ่มป่าเขาหลวง 
 (Khao Luang Forest Complex)

เช่น	ช้างป่า	 (Elephas maximus)	 เสือลายเมฆ	

(Neofelis nebulosa)	สมเสร็จ	(Tapirus indicus)	

เม่นหางพวง	 (Atherurus macrourus)	 ลิงกัง	

(Macaca nemestrina)	 เสือโคร่ง	 (Panthera  

tigris)	 เสือดาว	 (Panthera pardus)	 เสือไฟ	 

(Catopuma temminckii )	 กวางป่า	 (Rusa  

unicolor)	หมีควาย	(Ursus thibetanus)	หมีหมา	

(Helarctos malayanus ) 	 ค ่ างแว ่นถิ่นใต ้	 

(Trachypithecus obscurus)	 	 ค่างด�า	 (Presbytis 

femolaris)		นกเงือกปากด�า	(Anorrhinus galeritus)	

นกเงอืกด�า	(Anthracoceros malayanus)	นกชนหิน	

(Rhinoplax vigil)	นกเงือกหัวหงอก	(Berenicornis 

comatus)	นกหว้า	(Argusianus argus)		อินทรีด�า	

( Ict inaetus malayensis )	 ไก ่ฟ ้าหน ้าเขียว	 

(Lophura ignita)	เป็นต้น

	 กลุ่มป่าเขาหลวง	อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ

พืชพรรณ	กลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	–	

เมียนมา	(Indo	–	Burmese	elements)	และกลุ่ม

พฤกษชาติมาเลเซยี	(Malaysian	elements)	ส�าหรับ

พืชพรรณท่ีพบหลายชนิดเป็นพรรณไม้หายากและมี

ค่าทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 หลุมพอ	 (Intsia bijuga 

(Colebr.)	Kuntze)	ตะเคียนทอง	(Hopea odorata 

Roxb.)	 อบเชย	 (Cinnamomum bejolghota 

(Buch.-Ham.)	Sweet)	เทพทาโร	(Cinnamomum 

porrectum (Roxb.)	 Kosterm . ) 	 จ�าปาป ่า	 

(Magnolia elegans (Blume)	H.	Keng)	นากบุด	

(Mesua nervosa Planch.	&	Triana)	 เป็นต้น	 

พืชคลุมดินท่ีโดดเด ่นในเขตนี้ 	 ได ้แก ่ 	 บัวแฉก	 

(Dipteris conjugata Reinw.)	และยังพบกล้วยไม้

อีกไม่ต�่ากว่า	300	ชนิด



แ

253-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน�า้ตกสี่ขีดและอุทยานแห่งชาติเขานัน

อุทยานแห่งชาติน�า้ตกสี่ขีด

ภาพที่ 165

ภาพโดย

	 ในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าเขาหลวงมีบริเวณที่เหมาะสม

ส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

จากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ข้างเคียง	

ทั้งหมด	5	แนว	(ภาพที่	166	ถึงภาพที	่170)	คือ		

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ

น�้าตกสี่ขีด	และอุทยานแห่งชาติเขานัน

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ 

เขานนั	และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ

น�้าตกโยง	และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

กะทูน	และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติใต้

ร่มเย็น	และอุทยานแห่งชาติเขานัน



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
254-       -

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าเขาหลวงภาพที่ 166



แ

255-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทยีม	Landsat	8		ช่วงคล่ืน	4	5	3	:	R	G	B	บรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศภายในกลุม่ป่าเขาหลวง 
สีเขียว	ที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม	Landsat	8	บันทึกภาพวันที่	11	มีนาคม	2559,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 167

ที่มา



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
256-       -

ภาพถ่ายดาวเทยีม	Landsat	8		ช่วงคลืน่	4	5	3	:	R	G	B	บรเิวณแนวเชือ่มต่อระบบนิเวศระหว่างอทุยานแห่งชาต ิ
เขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานัน	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม	Landsat	8	บันทึกภาพวันที่	11	มีนาคม	2559,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 168

ที่มา



แ

257-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียม	 Landsat	 8	 	 ช่วงคลื่น	 4	 5	 3	 :	 R	 G	 B	 บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง 
อุทยานแห่งชาติน�้าตกส่ีขีด	 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น	 และอุทยานแห่งชาติเขานัน	 สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	 
คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม	Landsat	8	บันทึกภาพวันที่	11	มีนาคม	2559,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 169

ที่มา



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
258-       -

ภาพถ่ายดาวเทียม	 Landsat	 8	 	 ช่วงคลื่น	 4	 5	 3	 :	 R	 G	 B	 บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง 
อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติน�า้ตกโยง	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม	Landsat	8	บันทึกภาพวันที่	11	มีนาคม	2559,	The	Global	Land	Cover	Facility	
(www.landcover.org)

ภาพที่ 170

ที่มา



แ

259-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าเขาบรรทัด	 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	

1,616,580	ไร่	หรือ	2,586.5	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดตรัง	พัทลุง	นครศรีธรรมราช	สงขลา	และสตูล	

ประกอบด้วย	อุทยานแห่งชาต	ิ2	แห่ง	และเขตรักษา

พนัธุสั์ตว์ป่า	3	แห่ง	ได้แก่	อทุยานแห่งชาติเขาปู	่–	เขาย่า	

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า 

เขาบรรทัด	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 และ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ	-	บางคราม

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ตั้งอยู ่ในเขตลุ ่มน�้า

ทะเลสาบสงขลา	ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออกของ

ภาคใต้	และลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต	้

เป็นภูเขาสลับซับซ้อนในเทือกเขาบรรทัด	ประกอบ

ด้วย	หินอัคนี	หินชั้น	และหินแปรเป็นส่วนใหญ่	 มี

ระดับความสูงเฉลี่ยตั้งแต่	100	 -	1,350	 เมตร	จาก

ระดับน�้าทะเลปานกลาง	 สภาพป่าเกือบทั้งหมด

ปกคลุมด้วย	ป่าดิบชื้น	ด้วยสภาพป่าดิบที่รกทึบ	และ

มีปริมาณน�้าฝนที่ตกเกือบตลอดปี	 จึงเป็นแหล่ง

ก�าเนิดของล�าน�า้ส�าคญัหลายสาย	เช่น	คลองนาท่อม	

คลองหวัมร	คลองท่ามะเด่ือ	คลองป่าบอน	คลองพรุพ้อ 

และคลองรัตภูมิ	 ฝั ่งตะวันตกมีแม่น�้าตรัง	 แม่น�้า

ปะเหลียน	คลองลิพัง	และคลองละงู	เป็นต้น

	 สภาพภูมิอากาศ	แบ่งได้	2	ฤดูกาล	 คือ	ฤดูฝน	

และฤดูร ้อน	 โดยทั่วไปจะมีฝนตกชุกยาวนานถึง	 

8	 เดือนมีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยประมาณ	 1,900	 –	

2,100	 มิลลิเมตรต่อปี	 ฤดูฝนอยู ่ระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงมกราคม

	 ในด้านทรพัยากรสตัว์ป่ามกีารส�ารวจพบสตัว์ป่า

หลากหลายชนิด	 เช่น	สมเสร็จ	 (Tapirus indicus)	

8.16  กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
 (Khao Bantad Forest Complex)

เลียงผาใต้	 (Capricornis sumatraensis)	กระจง

ควาย	(Tragulus napu)	กวางป่า	(Rusa unicolor)		

ค่างแว่นถ่ินใต้	(Trachypithecus obscurus)		ค่างด�า	

(Presbytis femoralis)	 พญากระรอกบินหูแดง	

(Petaurista petaurista)	 กระรอกหางม้าใหญ	่ 

(Sundasciurus hippurus)	 ค้างคาวขอบหูด�า	 

(Megaerops ecaudatus)	 ค ้างคาวหางโผล่	 

(Emballonura monticola )	 ค ้างคาวหัวด�า	 

(Chironax melanocephalus)	พบปลาน�้าจืดไม่

น้อยกว่า	29	ชนดิ	และพบนกไม่น้อยกว่า	280	ชนดิ	

เช ่น	 นกปากกบปักษ์ใต ้	 (Batrachostomus  

stellatus)	 นกบั้งรอกแดง	 (Phaenicophaeus 

chlorophaeus)	นกแซวสวรรค์	 (Terpsiphone  

paradisi) นกขุนแผนตะโพกแดง	 (Harpactes  

duvaucelii)	นกจอกป่าหัวโต	 (Calorhamphus 

fuliginosus)	นกปรอดอกลายเกล็ด	 (Pycnonotus 

squamatus) นกเขยีวก้านตองปีกสฟ้ีา	(Chloropsis 

cochinchinensis)	เป็นต้น

	 กลุ่มป่าเขาบรรทัด	อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ

พืชพรรณกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย	 –	

เมียนมา	(Indo	–	Burmese	elements)	และกลุม่

พรรณพฤกษชาตมิาเลเซยี	 (Malaysian	elements)	

พืชพรรณที่พบในกลุ ่มป่าแห่งนี้ 	 เช ่น	 กระบาก	 

(Anisoptera costata Korth.)	 ตะเคียนทอง	 

(Hopea odorata Roxb.)	หวายเล็ก	 (Calamus 

javensis Blume)	และช้างไห้	 (Borassodendron 

machadonis (Ridl.)	Becc.)	เป็นต้น

	 ในพื้นที่กลุ่มป่าเขาบรรทัดมีบริเวณที่เหมาะสม

ส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
260-       -

เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

จากพ้ืนที่อนุรักษ์หน่ึงไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง	

ทัง้หมด	4	แนว	(ภาพที	่171	ถงึภาพที	่176)	คอื

 	 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาปู่	

-	เขาย่า	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาบรรทัด	และวนอุทยานน�้าตกธาราสวรรค์

  แนวเชื่อมต่อระหว่างวนอุทยานน�้าตกธารา

สวรรค์	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

  แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

โตนงาช้าง	และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ผืนป่าเทือกเขาบรรทัด	ยังคงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ภาพที่ 171



แ

261-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัดภาพที่ 172

ทะเลสาบสงขลา

ทะเลอันดามัน

มาเลเซีย



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
262-       -

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	คือ	พื้นที่
ปกคลุมด้วยป่าไม้

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	27	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 173

ที่มา

ทะเลอันดามัน

ทะเลสาบสงขลา

อ่าวไทย

มาเลเซีย



แ

263-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด	 และอุทยาน 
แห่งชาติเขาปู	่-	เขาย่า

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที	่27	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 174

ที่มา



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
264-       -

ทางหลวงหมายเลข	4	เส้นทางคมนาคมเชื่อมจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง	ระหว่างพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาบรรทดั	และอุทยานแห่งชาตเิขาปู-่เขาย่า	ควรได้รบัการออกแบบให้มอีโุมงค์ทางเชือ่มหรอืทางยกระดบั	เพือ่
ให้สัตว์ป่าหลายชนิดเชื่อมต่อกันได้ระหว่างผืนป่าภาคใต้ตอนล่างกับภาคใต้ตอนบน	 โดยมีรายงานการพบเห็น
สมเสร็จ	(Tapir indicus)	พยายามข้ามเส้นทางดังกล่าว

ภาพที่ 175



แ

265-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
266-       -

เทอืกเขาบรรทดัเป็นต้นน�า้ล�าธารทีส่�าคญัของภาคใต้ตอนกลาง	ผนืป่าแห่งนีส้ามารถเชือ่มโยงระบบนิเวศระหว่าง
ผืนป่าที่อยู่ใต้สุดของประเทศกับกลุ่มป่าคลองแสงเขาสกได้ภายใต้แนวคิดการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	

ภาพที่ 176



แ

267-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 กลุ่มป่าฮาลา	-	บาลา	ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	

3,901,103	ไร	่หรือ	6,241.8	ตารางกิโลเมตร	ในเขต

จังหวัดสงขลา	 ยะลา	 ป ัตตานี	 และนราธิวาส	

ประกอบด้วย	อุทยานแห่งชาต	ิ7	แห่ง	และเขตรักษา

พันธุ ์ สัตว ์ป ่า	 2	 แห ่ง	 ได ้แก ่	 อุทยานแห่งชาต ิ

เขาน�้าค้าง	 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี	 อุทยาน 

แห่งชาติน�้าตกทรายขาว	 อุทยานแห่งชาติบูโด	 -	

สุไหงปาดี	อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว	–	เขาตันหยง	

อุทยานแห่งชาติน�้าตกซีโป	อุทยานแห่งชาติบางลาง	

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา	 -	บาลา	และเขตรักษา

พันธุ ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

 

	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ต้ังอยู ่ในเขตลุ ่มน�้า

ปัตตานี	 และลุ ่มน�้าชายฝั ่งทะเลตะวันออกของ 

ภาคใต้	มีลักษณะเป็นที่ราบสลับทิวเขาสลับซับซ้อน	

ในเทือกเขาสันกาลาคีรีที่ทอดตัวในแนวทิศตะวัน

ออก	–	ตะวันตก	กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย

และมาเลเซีย	สภาพป่าถกูปกคลมุด้วยป่าดิบชืน้สลบั

กบัป่าดบิเขา	ป่าพรุ	ป่าชายเลน	ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิด

ของล�าน�า้ส�าคัญหลายสาย	เช่น	แม่น�า้ปัตตาน	ีแม่น�้า

สายบุร	ีแม่น�้าเทพา	คลองฮาลา	และคลองโต๊ะโมะ	

	 สภาพภูมิอากาศ	แบ่งได้	2	ฤดูกาล	คือ	ฤดูร้อน	

และฤดูฝน	ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง

เดือนเมษายน	และฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนมกราคม	 ปริมาณน�้าฝนตลอดปีประมาณ	

2,050	-	2,750	มิลลิเมตร	อุณหภูมิเฉลี่ย	27	องศา

เซลเซียส

	 ส�ารวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า	600	ชนิด	 	 เช่น	

ชะนมีอืด�า	(Hylobates agilis)	เสือโคร่ง	(Panthera 

8.17  กลุ่มป่าฮาลา - บาลา
 (Hala - Bala Forest Island)

tigris)	 เสือดาว	 (Panthera pardus)	 เสือลายเมฆ	

(Neofelis nebulosa)	ช้างป่า	(Elephas maximus) 

แมวลายหินอ่อน	 (Pardofelis marmorata)	

สมเสร็จ	 (Tapirus indicus)	หมีหมา	 (Helarctos 

malayanus)	กระทิง	(Bos gaurus)	 ค้างคาวดายคั	

(Dyacopterus spadiceus )	 และเต ่าทับทิม	 

(Notochelys platynota)	เป็นต้น

	 กลุ่มป่าฮาลา	 -	บาลา	อยู่ในกลุ่มพฤกษชาติ

มาเลเซีย	 (Malaysian	elements)	พบพืชพรรณ

หลายชนิดเป ็นพรรณไม ้หายากและมีค ่าทาง

เศรษฐกิจ	เช่น	ปุดกุ้ง	(Etlingera apushang C.	K.	

Lim)	 ส้านมลายู	 (Dillenia reticulata King)	 

ขาวกาหลง	 (Scaphochlamys obcordata 

S i r i rugsa 	 & 	 K . 	 La r sen ) 	 แดงประดับผา	 

(Rhododendron malayanum Jack)	 ย่านดาโอ๊ะ	

(Bauhinia aureifolia K.	&	S.	S.	Larsen)	และ

ปาล์มบังสูรย์	 (Johannesteijsmannia altifrons 

(Rchb.	f.	&	Zoll.)	H.	E.	Moore)	เป็นต้น

	 ในกลุ่มป่าฮาลา	 -	บาลา	 มีบริเวณที่เหมาะสม

ส�าหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าจาก

พื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงทั้งหมด	

3	แนว	(ภาพที่	177	ถึงภาพที่	181)	ประกอบด้วย

 	 แนวเชื่ อมต ่ออุทยานแห ่งชาติบู โด	 -

สุไหงปาดี	และอุทยานแห่งชาติน�้าตกซีโป

  แนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติน�้าตกซีโป	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา	-	บาลา

  แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ฮาลา	-	บาลา



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
268-       -

กลุ่มป่าฮาลา	-	บาลา	เป็นระบบนิเวศป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงภาพที่ 177



แ

269-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

พรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในกลุ่มป่าฮาลา	–	บาลา	
ภาพบน	คือ	ปาล์มบังสูรย์	((Johannesteijsmannia altifrons (Rchb.	f.	&	Zoll.)	H.	E.	Moore)		
ภาพล่าง	คือ	บัวแฉก	(Dipteris conjugata	Reinw.)	และบัวแฉกใบเล็ก	(Cheiropleuria bicuspis 
(Blume)	C.)	ที่ขึ้นอยู่รวมกัน

ภาพที่ 178



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
270-       -

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�าหรับจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าฮาลา	–	บาลาภาพที่ 179

อ่าวไทย

มาเลเซีย



แ

271-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าฮาลา	–	บาลา	สีเขียวที่ปรากฏในภาพ	
คือ	พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	27	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 180

ที่มา

อ่าวไทย

มาเลเซีย



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
272-       -

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา	-	บาลา	อุทยานแห่งชาติน�้าตก
ซีโป		และอุทยานแห่งชาติบูโด	-	สุไหงปาดี	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	27	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 181

ที่มา

มาเลเซีย



แ

273-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 หมู่เกาะอ่างทอง	 -	 อ่าวไทย	 มีพื้นที่ประมาณ	

4,431,308	 ไร่	 หรือ	 7,090	ตารางกิโลเมตร	 ในเขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 สุราษฎร์ธานี	 และ

นครศรธีรรมราช	ประกอบด้วยอทุยานแห่งชาติ	7	แห่ง	

คอื	อทุยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอด	อทุยานแห่งชาติ

หาดวนกร	อทุยานแห่งชาติอ่าวสยาม	อทุยานแห่งชาติ

หมู่เกาะชุมพร	 อุทยานแห่งชาติหมู ่เกาะอ่างทอง	

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ	 -	 เกาะพงัน	 และอุทยาน

แห่งชาติหาดขนอม	-	หมู่เกาะทะเลใต้	 (ภาพที	่182	

และภาพที่	183)	ประกอบด้วยหาดทรายและเกาะที่

เกดิจากภเูขาหนิปนู	เรยีงตัวในแนวทศิเหนือ	-	ใต้	และ

มีหน้าผาสูงชัน	 มีความสูงจากระดับน�้าทะเลต้ังแต	่ 

10	-	396	เมตรจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	สภาพ

พื้นทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้น�า้	มพ้ืีนทีป่่าร้อยละ	15	สภาพ

ป่าโดยทัว่ไปเป็นป่าดบิแล้ง	ป่าชายหาด	ป่าเขาหนิปนู	

และป่าชายเลน	มีแนวปะการังที่สวยงาม

	 สภาพทางภูมิศาสตร์	ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้าชายฝั่ง

ทะเลตะวันออกของภาคใต้	และลุ่มน�้าชายฝั่งทะเล

ตะวันตกของอ่าวไทย

	 ลักษณะภูมิอากาศ	แบ่งออกเป็น	 3	 ฤดูกาล	

ได้แก่	ฤดูฝน	ฤดูหนาว	และฤดูร้อน	โดยช่วงฤดูฝน

อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม	ปริมาณน�้า

ฝนเฉลี่ย	1,500	-	1,700	มิลลิเมตรต่อปี	ฤดูหนาวอยู่

ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์	 แต่เนื่องจากได้

รับอิทธิพลจากทะเลอ่าวไทย	อากาศจึงไม่หนาวเย็น

มากนักและจะมีฝนตกโดยทั่วไป	โดยเฉพาะในเดือน

ตุลาคมถึงพฤศจิกายน	ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมและมีอากาศ

ร้อนจัดในเดือนเมษายน

8.18  หมู่เกาะอ่างทอง - อ่าวไทย
 Angtong - Aothai Island

	 สัตว์ป่าท่ีพบมีหลายชนิด	 เช่น	ค่างแว่นถ่ินใต	้

(Semnopithecus obscurus)	 ลิงแสม	 (Macaca 

fascicularis)	 ค้างคาวแม่ไก่เกาะ	 (Pteropus  

hypomelanus)	 เป็นต้น	นก	พบไม่น้อยกว่า	 54	

ชนิด	 เช่น	 เหย่ียวแดง	 (Halia sturindus)	นกออก	

(Hal iaeetus leucogaste ) 	 นกแอ ่นกิน รัง	 

(Collocalia fuciphaga)	นกยางเขยีว	(Butorides 

striata)	เป็นต้น

	 นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังที่สวยงาม	 เป็น

แหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น�้า	 เช่น	ปลาผีเสื้อลาย

แปดเส ้น 	 (Chaetodon octo fasc ia tus )	 

ปลานกแก้ว	 (Chlorourus sp.)	ปลากระเบนทอง	

(Taeniura lymma)	ปลาฉลามหดู�า	(Carcharhinus 

melanopterus)	เป็นต้น

	 ลักษณะพรรณพืชตามธรรมชาติ	 เช่น	 กระทิง	

(Calophyllum inophyllum Linn.)	 จิกทะเล	 

(Barringtonia asiatica	(L.)	 Kurz)	 ปอทะเล	 

(Hibiscus tiliaceus	L.)	พลองกนิลกู	(Memecylon 

ovatum	J.E.	Smith)	เกด	(Manilkara hexandra 

Dubard)	เป็นต้น	และมีกล้วยไม้ที่มีความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจของประเทศ	คือ	 รองเท้านารีช่องอ่างทอง  

(Paphiopedilum godefroyae var. ang - thong)	

	 ในพื้นท่ีหมู่เกาะทะเลอันดามัน	 มีความเป็นไป 

ได้สูงในการสร้างแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศทางทะเล	

โดยได ้มีการศึกษาถึงเส ้นทางของ	 โลมาอิรวดี		 

(Orcaella brevirostri)	 ซึ่งด�าเนินการโดยศูนย์

นวตักรรมอทุยานแห่งชาตแิละพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเล 

จังหวัดชุมพร



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
274-       -

หมู่เกาะอ่างทอง	-	อ่าวไทยภาพที่ 182

อ่าวไทย

เมียนมา



แ

275-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง	-	อ่าวไทย

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	27	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 183

ที่มา

อ่าวไทย

เมียนมา



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
276-       -

	 หมู ่ เกาะทะเลตะวันออกครอบคลุมพื้น ท่ี

ประมาณ	488,905	ไร่	หรือประมาณ	782.2	ตาราง

กิโลเมตร	ในเขตจงัหวดัระยองและตราด	ประกอบด้วย

อุทยานแห่งชาติ	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาต ิ

เขาแหลมหญ้า	-	หมู่เกาะเสม็ด	และอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง	 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลและหมู่เกาะท่ีวางตัวในแนวทิศตะวันออก	 -	

ตะวันตก	 (ภาพที่	 184	 และภาพที่	 185)	 สภาพ

ภูมิประเทศของเกาะส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขา	

มีความสูงตั้งแต่	108	-	743	เมตรจากระดับน�า้ทะเล

ปานกลาง	 สภาพโดยทั่วไป	 ปกคลุมด้วย	 ป่าดิบชื้น	 

ป่าดิบแล้ง	ป่าชายหาด	และป่าพรุ	

	 สภาพภมูศิาสตร์	ตัง้อยูใ่นเขตลุม่น�า้ชายฝ่ังทะเล

ตะวันออกของอ่าวไทย	 ลักษณะภูมิอากาศ	 ได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ	สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น	3	

ฤดูกาล	 ได้แก่	 ฤดูฝน	อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง

ตลุาคม	ปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่	1,700	-	3,500	มลิลเิมตร

ต่อปี	 ฤดูหนาวมีเพียงระยะเวลาสั้นในช่วงเดือน

พฤศจกิายนถงึกมุภาพันธ์	อากาศไม่หนาวเย็นมากนกั	

ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน

	 สัตว์ป่าที่ส�ารวจพบมีหลายชนิด	 เช่น	 ลิงเสน	

(Macaca arctoides)	ค่างหงอก	(Semnopithecus 

cristatus)	ชะมดเช็ด	(Viverricula indica)	กระจง

หนู	(Tragulus javanicus)	และกบเกาะช้าง	(Rana 

kohchangae)	ซึง่เป็นสัตว์เฉพาะถิน่ของเกาะช้างและ

บริเวณใกล้เคียง	 นกมีทั้งที่เป็นนกประจ�าถิ่นและนก

อพยพ	เช่น	นกนางแอ่นแปซฟิิก	(Hirundo tahitica)	

นกหัวโตทรายใหญ่	 (Charadrius leschenaultii)	 

8.19  หมู่เกาะทะเลตะวันออก 
 Eastern Island

นกแต้วแล้วอกเขียว	 (Pitta Sordida)	 เป็นต้น	 

ส่วนพรรณไม้ธรรมชาติมีความหลากหลายมาก	 เช่น	

ก่อนก	(Lithocarpus polystachyus	(Wall.)	Rehd.)	

เอื้องม้าลาย	(Doritis minus	(Seidenf.)	T.	Yukawa	

&	K.	Kita)	ยางนา	(Dipterocarpus alatus	Roxb.)	

กระบาก	 (Anisoptera costata Korth. )	 

ตะเคียนทอง	 (Hopea odorata	Roxb.)	 โพทะเล	

(Hibiscus tiliaceus	L.)	ตะบนั	(Xylocarpus rumphii 

(Kostel.))	สนทะเล	 (Casuarina equisetifalia	 J.	

R . 	 &	 C . 	 Fors t . ) 	 เตยทะเล	 (Pandanus  

odoratissimus	L.	f.	)	เป็นต้น

	 นอกจากนีท้รพัยากรใต้ทะเลจะพบแนวปะการงั

ในบริเวณรอบเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์	 และความ

หลากหลายของสัตว์ทะเล	เช่น	ปะการังก้อน	(Hump	

coral)	ปะการงัเขากวาง	(Staghorn	coral)		ปะการงั

พุ่ม	 (Cauliflower	 coral)	 ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น	

(Chaetodon octofasciatus)	 ปลาโนรีครีบยาว	

(Heniochus acuminatus)	ปลาสนิสมทุรลายน�า้เงนิ	

(Pomacanthus annular is ) 	 ปลาการ ์ ตูน	 

(Amphiprion ocellaris)	ปลานกแก้ว	(Scarus quoyi)	

เป็นต้น



แ

277-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

หมู่เกาะทะเลตะวันออกภาพที่ 184

อ่าวไทย

กัมพูชา



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหมู่เกาะทะเลตะวันออก

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที	่25	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 185

ที่มา

อ่าวไทย

กัมพูชา



แ

279-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 หมู ่ เ กาะทะเลอันดามันครอบคลุมพื้ นที	่
ประมาณ	1,932,613 ไร่	 หรือ	 3,092.2	 ตาราง
กโิลเมตร	ตัง้อยูใ่นเขตพ้ืนทีจั่งหวัดระนอง	พงังา	กระบี่	
ตรงั	ภเูกต็	และสตูล	ประกอบด้วย	อทุยานแห่งชาติ	
13	แห่ง	และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีก	2	แห่ง	 ได้แก	่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง	อุทยานแห่งชาติ
แหลมสน	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์	 อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน	อุทยานแห่งชาติเขาล�าปี	 -	
หาดท้ายเหมอืง	อทุยานแห่งชาติสิรนิาถ	อทุยานแห่ง
ชาติอ่าวพังงา	อทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณ	ีอทุยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา	 -	หมู่เกาะพีพี	 อุทยาน 
แห่งชาติหมู่เกาะลันตา	อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	
อุทยานแห่งชาติหมู ่เกาะเภตรา	 อุทยานแห่งชาติ 
ตะรุเตา	 เขตห้ามล่าสัตว ์ป ่าเขาพระแทว	 และ 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง	(ภาพท่ี	186	ถงึภาพที	่
188)

	 ลกัษณะทางภมูศิาสตร์	ตัง้อยูใ่นเขตลุ่มน�า้ชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัตกของภาคใต้	เป็นทวิเขาสลบัซับซ้อนและ
พื้นที่ลาดชันในเทือกเขาภูเก็ตที่ทอดตัวในแนวทิศ
เหนือ	-	ใต้	และเกาะน้อยใหญ่ที่มีความเป็นธรรมชาติ
เฉพาะตัวกระจัดกระจายอยู ่ทั่วไปในฝ ั ่ งทะเล
อันดามัน	นอกจากน้ียังมีอ่าวน้อยใหญ่ที่มีหาดทราย	
มีแนวปะการังที่สมบูรณ์	 สภาพพ้ืนที่ปกคลุมด้วย
ป่าดิบชื้น	 ป่าดิบแล้ง	 ป่าเขาหินปูน	 ป่าพรุ	 ป่า 
ชายเลน	และป่าชายหาด	

	 สภาพอากาศแบ่งได้เป็น	2	ฤดูกาล	 ได้แก่ฤดู
ร้อน	 และฤดูฝน	 โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้	และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	
ท�าให ้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งป ีในช ่วงฤดูฝนอยู ่
ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถงึธนัวาคม	ปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่	
2,300	-	4,300	มลิลเิมตรต่อปี	และฤดูร้อนอยู่ระหว่าง

8.20  หมู่เกาะทะเลอันดามัน 
 Andaman Island

เดือนมกราคมถึงเมษายน

	 สตัว์ทีพ่บ	เช่น	ค่างด�า	 (Presbytis femoralis)	
เลยีงผา	(Capricornis sumatraensis)	ค่างแว่นถิ่นใต้	
(Semnopithecus obscurus)	 ค้างคาวแม่ไก่เกาะ	
(Pteropus hypomelanus)	ค้างคาวปีกถุงเคราด�า	
(Taphozous melanopogon)	โลมาหัวขวด	(Tursiops 
truncatus)	พะยูน	 (Dugong dugon)	นกชาปีไหน	
(Caloenas nicobarica)	นกแต้วแล้วท้องด�า	(Pitta 
gurneyi)			

	 พรรณพืชธรรมชาติท่ีพบหลายชนิดเป็นพรรณ
ไม้หายากและเป็นไม้เศรษฐกิจ	 เช่น	 งวงช้างทะเล	
(Heliotropium foertherianum	Diane	&	Hilger)	
ปาล์มเจ ้าเมืองถลาง	 (Kerriodoxa elegans 
Dransfield)	รองเท้านารดีอกขาว	(Paphiopedilum 
niveum	(Rchb.	f.)	Stein)	และมีระบบนิเวศที่ส�าคัญ
คือ	 เป ็นแหล่งที่อยู ่อาศัยและแหล่งอาหารอัน
สมบูรณ์ของสตัว์ทะเล	ซ่ึงในเขตอนัดามนัพบหญ้าทะเล	
11	ชนดิ	 จากท่ีพบในน่านน�้าไทยทั้งหมด	12	ชนิด	
นอกจากนี	้ในบริเวณเกาะต่าง	ๆ	ยังมีแนวปะการังใต้
น�้ า ท่ีมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ ์ไปด ้วย
ทรัพยากร	ธรรมชาติใต้ทะเลทั้งปะการังและสัตว์น�้า

	 ในพืน้ทีห่มูเ่กาะทะเลอนัดามนั	มคีวามเป็นไปได้สงู
ในการสร้างแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศทางทะเล	โดยมกีาร
ศกึษาเส้นทางวางไข่ของเต่าทะเล	และเส้นทางหากินของ
พะยูน	 (Dugong dugon)	 ซ่ึงด�าเนินการโดยศูนย์
นวตักรรมอทุยานแห่งชาตแิละพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเล	
จงัหวดัตรงั	และศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและ
พืน้ท่ีคุม้ครองทางทะเล	จังหวัดภเูก็ต	ในปี	พ.ศ.	2556	

-	2557



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
280-       -

หมู่เกาะทะเลอันดามันภาพที่ 186

อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน



แ

281-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหมู่เกาะทะเลอันดามัน

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	27	ธันวาคม	2542,	The	Global	Land	Cover	
Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 187

ที่มา

อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
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ป่าชายเลนบริเวณอุทยานแห่งชาติตะรุเตาภาพที่ 188



แ

283-       -
กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าหรือ

ระหว่างภูมิภาคเป็นความพยายามเชือ่มโยงผนืป่าทีม่ี

ระยะห่างมากกว่า	12	กโิลเมตร	เข้าด้วยกนัให้เกดิการ

เคลื่อนที่ของสัตว์ป่าทั้งในแนวทิศเหนือ	 -	 ใต้	 และ	

ตะวันออก	-	ตะวันตก	มีทั้งสิ้น	33	แนว	(ภาพที	่189	

ถึงภาพที่	192)	โดยเชื่อมโยงพื้นที่	8	กลุ่มป่าเข้าด้วย

กัน	 ซึ่งในจ�านวนนี้มีแนวเชื่อมต่อที่มีระยะห่าง

มากกว่า	 12	กิโลเมตรอยู่	 15	แนว	แนวเชื่อมต่อ

ระหว่างกลุม่ป่าทีรู้่จกักนัดใีนหมูข่องนกัวชิาการป่าไม้ 

และนักอนุรักษ์	 	และเป็นพ้ืนที่น�าร่องของการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ระหว่างกลุ่มป่าในประเทศไทย	 คือ	แนวเชื่อมต่อ

ระหว่างกลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน	

ลักษณะเป็นแนวเลียบชายแดนของประเทศไทย

8.21 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่า

ต้ังแต ่บริ เวณอุทยานแห่งชาติไทรโยค	 จังหวัด

กาญจนบุรี	 (ตอนล่างของกลุ่มป่าตะวันตก)	ลงไปถึง

เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี	 จังหวัดราชบุร	ี

(ตอนบนของกลุ่มป่าแก่งกระจาน)	ซึ่งสมาคมอนุรักษ์

สัตว์ป่า	 (WCS)	ประเทศไทย	 ได้รับมอบหมายจาก	

GMS	 -	BCI	ภายใต้ความเห็นชอบของกรมอุทยาน

แห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ให้ด�าเนินการโครงการ

ศึกษาในพื้นที่แนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี	ซึ่ง

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	 ได้ใช้สัตว์ป่าแห่งผืนป่า	

(Landscape	species)	เป็นดัชนีที่ใช้ในการประเมิน

แนวเช่ือมต่อ	พร้อมท้ังเสนอแนะพื้นท่ีท่ีควรด�าเนิน

การอนุรักษ์และฟื ้นฟูแนวเช่ือมต่อป่าในอนาคต	 

สมาคมฯ	 ได้ใช้เวลาในการด�าเนินงานตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2549	–	2552

เขตการจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมส�าหรับการเชื่อมต่อของระบบนิเวศ
ระหว่างกลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	(WCS)	ประเทศไทย	(ม.ป.ป.)

ภาพที่ 189

ที่มา



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
284-       -

แนวเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่าในประเทศไทยภาพที่ 190

ทะเลอันดามัน

อ่าวไทย

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว



แ
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กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

 ผลการส�ารวจพบว่าพ้ืนทีแ่นวเชือ่มต่อป่าเทอืกเขา

ตะนาวศรี	 ยงัคงมสัีตว์เลีย้งลูกด้วยนมขนาดกลาง	 ถึง

ขนาดใหญ่	ใช้พืน้ทีอ่ยูถ่งึกว่า	20	ชนดิ	และมีนกเงอืกอกี	

4	ชนดิ	รวมเป็น	24	ชนดิ	ซึง่ในจ�านวนนี	้16	ชนดิ	เป็น

สตัว์ป่าทีอ่ยูใ่นบญัชสีตัว์ป่าทีถ่กูคกุคามในระดบัโลกของ	

IUCN

	 ในจ�านวนสัตว์ป่าที่พบ	พบว่า	ช้างป่า	(Elephas 

maximus)	 มีการใช้พื้นที่ทางตอนเหนือของแนว

เชื่อมต่อติดกับอุทยานแห่งชาติไทรโยค	กระทิง	(Bos 

gaurus)	พบเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งตอนเหนือและ

ใต้	 พบร่องรอยเสือขนาดใหญ่	 อาจเป็นทั้งเสือโคร่ง	

(Panthera tigris)	และเสอืดาว	(Panthera pardus)	

ทางด้านตอนใต้ของแนวเชือ่มต่อ	แต่ข้อมลูทีน่่าสนใจ	

คือ	 มีการพบ	 กวางป่า	 (Rusa unicolor)	 เลียงผา	

(Capricornis sumatraensis)		และนกกก	(Buceros 

bicornis)	 ในพื้นที่แนวเช่ือมต่ออยู่พอสมควร	 และ

สตัว์เลีย้งลูกด้วยนมทีม่ากทีส่ดุในแนวเชือ่มต่อคอื	เก้ง	

(Muntiacus muntjak)	

	 ในโครงการนี	้สมาคมอนรัุกษ์สตัว์ป่า	ได้ใช้วธิกีาร

สร้างโมเดล	 โดยวิธี	 Corridor	 designer	 ซึ่งเป็นชุด

เครื่องมือในโปรแกรม	ArcGIS	ในการออกแบบ	แนว

เช่ือมต่อ	 หรือหย่อมเช่ือมต่อในพื้นท่ีท่ีมีความหลาก

หลายของชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ผลการ

ออกแบบได้แบ่งพื้นท่ีแนวเช่ือมต่อป่า	 โดยแบ่งแนว

เชื่อมต่อเป็นกริดที่มีขนาดกริดละ	1	ตารางกิโลเมตร	

จากนั้นน�าข้อมูลในแต่ละกริดมาดูคุณภาพของเนื้อท่ี

ป่าภายใน	แล้วจัดชั้นคุณภาพเป็น	4	ชั้น	คือ

 	 	 โซน	1	โซนบ�ารุงรักษาสภาพเดิม	 (มีป่าไม่

ถูกรบกวนมากกว่าร้อยละ	50	ในกริดนั้น)

 	 	 โซน	 2	 โซนฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ	 (มีป่า

ดั้งเดิมเหลืออยู่ตั้งแต่ร้อยละ	1	ถึงร้อยละ	50)

 	 	โซน	3	โซนปลูกเสริมป่าโดยใช้พันธุ์ไม้ท้อง

ถิ่น	(มีป่าดั้งเดิมเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ	1)	

 		 	โซน	4		โซนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	(มีป่า

ดั้งเดิมเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ	1	และมีคนใช้จับจอง

ท�ากินมากกว่าร้อยละ	50	ของพื้นที่กริดนั้น)

พื้นที่ศึกษาของโครงการชนิดสัตว์ป่าส�าคัญที่พบในพื้นที่ศึกษา

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	(WCS)	ประเทศไทย	(ม.ป.ป.)

ภาพที่ 191

ที่มา
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แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าที่ส�าคัญ	 	 ก.	 กลุ่มป่าลุ่มน�้าปาย	 -	 สาละวิน	 กับ	 กลุ่มป่าตะวันตก		 
ข.	กลุ่มป่าดอยภูคา	-	แม่ยม	กับ	กลุ่มป่าศรีลานนา	-	ขุนตาล		ค.	กลุ่มป่าตะวันตก	กับ	กลุ่มป่าแก่งกระจาน		 
ง.	กลุ่มป่าแก่งกระจานกับกลุ่มป่าชุมพร

ภาพที่ 192

ก. ข.

ค. ง.

อ่าวไทย

เมียนมา

เมียนมา

เมียนมา
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	 พืน้ทีคุ่ม้ครองเชือ่มต่อระหว่างประเทศ	(Trans-

boundary	Protected	Area	หรอื	Transboundary	

Corridor)	 หมายถึงพื้นที่ที่มีความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการจัดการคุ้มครองและดูแลรักษาพ้ืนที่

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประกาศจัดตั้ง	

Sandwith	 et al.	 (2001)	 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

หมายถงึพืน้ดนิหรอืพืน้น�า้ซึง่มแีนวเขตครอบคลมุหรอื

เช่ือมต่อกันกับประเทศหรือรัฐข้างเคียงโดยพื้นที่ได้

ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการ

คุ้มครองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตลอด

จนทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

โดยการจดัการพืน้ทีน่ัน้เกดิจากความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศผ่านทางกฎหมายและเคร่ืองมืออื่น	 ๆ	 ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

	 นอกจากนั้นยังม	ี“อุทยานเพื่อสันติภาพ”	หรือ	

“Parks	 for	 Peace”	 ซึ่งมีการให้ความหมายไว้ว่า

เป็นพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศซ่ึงได้ก�าหนดขึ้น

เพื่อดูแลคุ้มครองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เกี่ยว

เนื่องอยู่แต่เดิมแล้ว		เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ	 จากการประชุมเชิงปฏิบัติ

การซึง่จดัโดย	IUCN	และ	ITTO	ทีจั่งหวดัอบุลราชธานี	

ในป	ีค.ศ.	2003	ผู้เข้าร่วมประชุมได้ก�าหนดประเภท

และความหมายของพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศดังนี้

	 1)	 พื้นที่คุ้มครองอย่างน้อย	 2	 แห่งที่มีพื้นที่ต่อ

เนื่องระหว่างประเทศ	(Two	or	more	contiguous	

protected	areas	across	a	national	boundary)	

เป็นพื้นที่คุ ้มครองซึ่งได้รับการจัดการร่วมกันจาก

ประเทศท่ีมพีืน้ท่ีคุม้ครองเช่ือมโยงติดต่อกนัเพือ่บรรลุ

เป้าหมายด้านการอนุรักษ์เดียวกัน

	 2)	 กลุ่มของพื้นท่ีคุ้มครองกับพื้นท่ีประเภทอื่น	 

(A	cluster	of	protected	areas	and	the	intervening	

land)	เป็นความพยายามทีจ่ะสร้างสมดลุระหว่างการ

สงวนหรอืการคุม้ครองรกัษาอย่างเข้มงวดในกลุม่ของ

พืน้ทีคุ่ม้ครองและอนญุาตการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื

ในพื้นที่กันชนและ/หรือส่วนอื่น	ๆ

	 3)	 กลุ ่มพื้นท่ีคุ ้มครองที่ไม่เชื่อมโยงกันและ

ไม ่ได ้มีการจัดการร ่วมไปกับพื้นที่ประเภทอื่น	 

(A	cluster	of	separated	protected	areas	with-

out	intervening	land)	เป็นพืน้ทีคุ้่มครอง	ทีต่ัง้อยู่

กระจายกันไปไม่ติดต่อกันหรืออาจไม่อยู่ในประเทศ

เดียวกันแต่มีลักษณะทางนิเวศวิทยาหรือประเด็น

ปัญหาคล้ายคลึงกัน

	 4)	 กลุ่มพื้นที่คุ ้มครองที่ข้ามแนวเขตประเทศ

ซึ่งอาจรวมพื้นที่ที่ก�าลังเสนอประกาศจัดตั้งเป็น

พื้นที่คุ้มครอง	(A	trans	-	border	area	including	 

proposed	 protected	 areas)	 อธิบายไว้ว่าเป็น

ลักษณะท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งได้มีการประกาศ

จดัตัง้พืน้ท่ีคุม้ครองข้ึนแล้วและมคีวามหวงัว่าพืน้ท่ีป่า

ทีต่ดิต่อกนัในประเทศใกล้เคยีงจะได้รบัการพจิารณา

ให้เป็นพ้ืนท่ีคุม้ครองเพือ่ให้ประโยชน์ด้านการอนรุกัษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น

	 5)	 พื้นที่คุ ้มครองในประเทศหนึ่งซึ่ งได ้รับ

ประโยชน์จากการจดัการการใช้ประโยชน์ทีด่นิจากอกี

ประเทศ	(A	protected	area	in	one	countryaided 

9.1 ความหมายของพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
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by	 sympathetic	 landuse	 over	 the	 border)	 

ตัวอยา่งเช่น	ฝั่งประเทศมาเลเซียมีการปรับปรุงระบบ

การจดัการป่าไม้ให้ดขีึน้เพือ่ช่วยในการสงวนประชากร

	 ส�าหรับประเทศไทย	 พื้นที่คุ ้มครองเชื่อมต่อ

กับประเทศเพื่อนบ้าน	 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลพื้นที่

คุ้มครองของ	World	 Database	 on	 Protected	

Areas	(WDPA);	www.wdpa.org)	มีทั้งสิ้น	11	แห่ง

ใน	4	ประเทศ	ได้แก	่มาเลเซีย	เมียนมา	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และราชอาณาจักร

กัมพูชา	ดังนี้

 	 บริ เวณอุทยานแห ่งชาติดอยภูคาและ

อุทยานแห่งชาติแม่จริม	 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	

และอุทยานแห่งชาติศรีน ่าน	 เชื่อมต ่อกับเขต

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติน�้าปุย	 

(Nam	 Poui	 National	 Biodiversity	 Conserva-

tion	Area)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(ภาพที่	195)

 	 บริเวณอทุยานแห่งชาติผาแต้ม	(กลุม่ป่าพนม

ดงรกั	–	ผาแต้ม)	 เชือ่มต่อกบัเขตอนรุกัษ์ความหลาก

หลายทางชวีภาพแห่งชาตภิเูซยีงทอง	 (Phou	Xieng	

Thong	National	Biodiversity	Conservation	Area)	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(ภาพที	่196)

 	 บริเวณอุทยานแห่งชาติภูจอง	 -	 นายอย	

อุทยานแห่งชาติยอดโดม	 และอุทยานแห่งชาติ 

เขาพระวิหาร	 เชื่อมต่อกับป่าอนุรักษ์พระวิเฮียร	์

(Preah	Vihear	Protected	Forest)	ราชอาณาจักร

กัมพูชา	(ภาพที่	197)

สัตว์ป่าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคะเยน 

เมนทารัง	 (Kayen	Mentarang	National	Park)	ซึ่ง

อยู่ข้างเคียงในประเทศอินโดนีเซีย	เป็นต้น

9.2 พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศข้างเคียง

 	 บริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา	 (กลุ ่ม

ป่าดงพญาเย็น	–	เขาใหญ่)	เชื่อมต่อกับพื้นที่อนุรักษ์

บนัเตย์ชมาร์	(Banteay	Chhmar	Protected	Land-

scape)	ราชอาณาจักรกัมพูชา	(ภาพที่	198)

  บริ เ วณอุทยานแห ่ งชาติ น�้ า ตกคลอง

แก้ว	 และเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย

เฉลิมพระเกียรติ	 เชื่อมต่อกับพื้นที่ใช้ประโยชน์อเนก

ประสงค์ซ�าโลด	 (Samlaut	Multiple	 Use	Man-

agement	Area)	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมซ�า

เก๊าะ	(Phnom	Samkos	Wildlife	Sanctuary)	ราช

อาณาจักรกัมพูชา	(ภาพที่	199)

 	 บริ เวณอุทยานแห ่งชาติแก ่งกระจาน	

(กลุ่มป่าแก่งกระจาน)	 เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาต ิ

ตะนินทายี	(Tanintharyi	National	Park)	ประเทศ

เมียนมา	(ภาพที่	200)

 	 บริเวณอุทยานแห่งชาติน�้าตกห้วยยาง 

เ ช่ือมต ่อกับอุทยานแห ่งชาติ เลนยา	 (Lenya	 

National	Park)	ประเทศเมียนมา	(ภาพที่	200)

 	 บริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและ

อุทยานแห่งชาติไทรโยค	(กลุ่มป่าตะวันตก)	เชื่อมต่อ 

กับ เขตสงวนธรรมชาติตะนินทายี 	 (Tan in -

tharyi	 Nature	 Reserve)	 ประเทศเมียนมา 

(ภาพที่	201)
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 	 บริเวณอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี	 เชื่อม

ต่อกับเขตสงวนสัตว์ป่าอูลูมูดา	(Ulu	Muda	Wildlife	

Reserve)	ประเทศมาเลเซีย	(ภาพที	่202)

 	 บริเวณอุทยานแห่งชาติบางลางและเขต

รกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา	–	บาลา	เชือ่มต่อกับเขตสงวน

สัตว์ป่าเบลุม	(Belum	Wildlife	Reserve)	ประเทศ

มาเลเซีย	(ภาพที่	202)

	 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ

พื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน	 จ�าเป็นต้องมีการเจรจา

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์	 เพราะ

สภาพทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 นโยบายและการเมือง	

การทหารและความม่ันคง	 รวมจนถึงการจัดระบบ

พื้นท่ีคุ้มครองของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน	 ล้วน

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าขั้นตอนและให้วิธีการด�าเนิน

การมีความแตกต่างกัน	 และที่ส�าคัญ	 คือ	 ต้องหลีก

เลี่ยงการกล่าวถึงแนวเขตประเทศที่ชี้ชัดละเอียด	แต่

ให้มองเพียงเป้าหมายทางด้านการอนุรักษ์และผล

ประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

มุมมองจากจุดชมวิวบริเวณอ�าเภอสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี	 ซึ่งเป็นบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง 
กลุ่มป่าตะวันตกกับกลุ่มป่าแก่งกระจาน	ทิศตะวันตกของพื้นที่คือป่าผืนใหญ่ในประเทศเมียนมา	ดังภาพที่เห็น

ภาพที่ 193



แ

291-       -
พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

ล�าดับที่ ประเทศ พื้นที่คุ้มครอง
ประเภทตาม
สถานภาพ
ของ IUCN

ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.)

รวมพ้้ืนที่
คุ้มครองเชือ่ม
ต่อ (ตร.กม.)

1.

2.

ไทย

ไทย

ราช
อาณาจักร
กัมพูชา

ราช
อาณาจักร
กัมพูชา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์่ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ

อุทยานแห่งชาติน�า้ตกคลองแก้ว

Central	Cardamom	Mountains

Phnom	Samkos

Samlaut

กลุ่มป่าดงพญาเย็น	-	เขาใหญ่

	 -	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

	 -	อุทยานแห่งชาติทับลาน

	 -	อุทยานแห่งชาติปางสีดา

	 -	อุทยานแห่งชาติตาพระยา

	 -	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน

เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยทบัทนั-ห้วยส�าราญ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

Banteay	Chhmar

Preah	Vihear

Preah	Vihear

IV

II

IV

IV

VI

WHC

II

II

II

II

IV

IV

IV

IV

IV

II

IV

II

V

V

IV

265.28 8,413.83

197.92

4,013.13

3,33.5

600

11,503.896,152.14

2,165.56

2,235.80

844

594

312.78

350.13

502

380

225.35

130

316

686

812

50

1,900.27

พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตารางที่ 13



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
292-       -

ล�าดับที่ ประเทศ พื้นที่คุ้มครอง

*ประเภทตาม
สถานภาพ
ของ IUCN

ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.)

รวมพื้้นที่
คุม้ครองเชือ่ม
ต่อ (ตร.กม.)

3.

4.

5.

ไทย

ไทย

ไทย

ราชอาณาจักร
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ราชอาณาจักร
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

กลุ่มป่าแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

	 -	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแม่จริม

	 -	อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 -  อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 			ไทยประจัน

	 -	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�า้ภาชี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

Phou	Xiengthong

Nam	Pouy

Tanintharyi

II

II

ASEAN

II

II

II

II

II

II

IV

II

VI

VI

II

1,620.00

7,691.53

7,292.25

999.15

2,914.70

432

969

1,024.38

329.24

489.31

80

1,704.00

4,702.25

340

1,200

1,912

2,590

(ต่อ)ตารางที่ 13



แ

293-       -
พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

II	National	Park;	IV	Habitat/Species	Management	Area;	V	Protected	Landscape/Seascape	

กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	(2555)

หมายเหตุ

ที่มา

ล�าดับที่ ประเทศ พื้นที่คุ้มครอง
*ประเภทตาม
สถานภาพ
ของ IUCN

ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.)

รวมพื้้นที่
คุม้ครองเชือ่ม
ต่อ (ตร.กม.)

6.

7.

ไทย

ไทย

มาเลเซีย

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา

อุทยานแห่งชาติน�้าตกห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติบางลาง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา	-	บาลา

Belum

Bukit	Perangin

Jeli

Kuala	Gula

Ulu	Muda

Ulu	Muda

เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จ
ในกรม	กรมหลวงชมุพร	ด้านทศิเหนอื

เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จ
ในกรม	กรมหลวงชุมพร	ด้านทิศใต้

Lenya

II

IV

IV

Unset

Unset

Unset

Unset

Unset

Unset

IV

IV

II

2,907.37

4,609.26

433.16

2072

121.5

70.8

8.9

1,152.57

489.33

42,418.13

161

261

664.99

315

1,766.38

(ต่อ)ตารางที่ 13



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
294-       -

พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	

ปรับปรุงจากฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองของ	World	Database	on	Protected	Areas	(WDPA,	2014)

ภาพที่ 194

ที่มา

ทะเลอันดามัน

อ่าวไทย



แ

295-       -
พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

พืน้ทีคุ่ม้ครองเชือ่มต่อระหว่างประเทศบรเิวณอทุยานแห่งชาตดิอยภคูาและอทุยานแห่งชาตแิม่จรมิ	เชือ่มต่อกบั
เขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติน�้าปุย	(Nam	Poui	National	Biodiversity	Conservation	
Area)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทยีม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่9	กมุภาพนัธ์	2531/25	ตลุาคม	2537,	The	Global	
Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 195

ที่มา

ลาว
ไทย



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
296-       -

พืน้ทีคุ่ม้ครองเชือ่มต่อระหว่างประเทศบรเิวณอทุยานแห่งชาตผิาแต้ม	(กลุม่ป่าพนมดงรกั	–	ผาแต้ม)	เชือ่มต่อ
กบัเขตอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาตภิเูซยีงทอง	(Phou	Xieng	Thong	National	Biodiversity	
Conservation	Area)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บนัทกึภาพวนัที	่8	มกราคม	2532/25	ตลุาคม	2537,	The	Global	
LandCover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 196

ที่มา

ลาว
ไทย



แ

297-       -
พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติภูจอง	-	นายอย	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม	
และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	 เชื่อมต่อกับป่าอนุรักษ์พระวิเฮียร์	 (Preah	 Vihear	 Protected	 Forest)	 
ราชอาณาจักรกัมพูชา	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	8	มกราคม	2532/25	ตุลาคม	2537,	The	Global	
Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 197

ที่มา

กัมพูชา

ไทย



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
298-       -

พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา	 (กลุ่มป่าดงพญาเย็น	 –	 เขาใหญ่)	 
เชือ่มต่อกบัพืน้ทีอ่นรุกัษ์บนัเตย์ชมาร์	(Banteay	Chhmar	Protected	Landscape)	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	8	มกราคม	2532/25	ตุลาคม	2537,	The	Global	
LandCover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 198

ที่มา

กัมพูชาไทย



แ

299-       -
พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

พืน้ทีคุ่ม้ครองเชือ่มต่อระหว่างประเทศบรเิวณอทุยานแห่งชาติน�า้ตกคลองแก้ว	และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกยีรติ	เชือ่มต่อกบัพ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์อเนกประสงค์ซ�าโลด	(Samlaut	Multiple	Use	Management	Area)	 
และเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าพนมซ�าเก๊าะ	(Phnom	Samkos	Wildlife	Sanctuary)	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	8	มกราคม	2532/25	ตุลาคม	2537,	The	Global	
Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 199

ที่มา

อ่าวไทย

กัมพูชา
ไทย



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
300-       -

พืน้ท่ีคุม้ครองเช่ือมต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน	เชือ่มต่อกบัอทุยานแห่งชาตติะนนิทายี		
(Tanintharyi	National	Park)		และอทุยานแห่งชาติน�า้ตกห้วยยาง	และเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	อทุยานเสดจ็ในกรม	
กรมหลวงชมุพร	ด้านทศิเหนอื	เช่ือมต่อกบัอทุยานแห่งชาตเิลนยา	(Lenya	National	Park)	ประเทศเมยีนมา	

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	30	มีนาคม	2531/25	ตุลาคม	2537,	The	Global	
Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 200

ที่มา

อ่าวไทย

เมียนมา

ไทย



แ

301-       -
พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

พืน้ท่ีคุม้ครองเชือ่มต่อระหว่างประเทศบรเิวณอทุยานแห่งชาตทิองผาภมูแิละอทุยานแห่งชาตไิทรโยค	เชือ่มต่อ
กับเขตสงวนธรรมชาติตะนินทาย	ี(Tanintharyi	Nature	Reserve)		สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บนัทึกภาพวนัที	่9	กมุภาพนัธ์	2531/25	ตุลาคม	2537,	The	Global	
Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 201

ที่มา

เมียนมา

ไทย



แ

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย
302-       -

พืน้ทีคุ่ม้ครองเชือ่มต่อระหว่างประเทศบริเวณอทุยานแห่งชาตสินักาลาครี	ีเชือ่มต่อกบัเขตสงวนสตัว์ป่าอลูมูดูา		
(Ulu	Muda	Wildlife	Reserve)	และบริเวณอุทยานแห่งชาติบางลางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา	–	บาลา	
เชื่อมต่อกับเขตสงวนสัตว์ป่าเบลุม	(Belum	Wildlife	Reserve)	ประเทศมาเลเซีย

ภาพ	TM	Mosaic	ของดาวเทียม	Landsat	บันทึกภาพวันที่	31	กรกฎาคม	2541/23		กันยายน		2537,	The	
Global	Land	Cover	Facility	(www.landcover.org)

ภาพที่ 202

ที่มา

อ่าวไทย

มาเลเซีย

ไทย



แ

303-       -
พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 รัฐบาลไทยโดยกรมอุทยาน 

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	 ได้ด�าเนินการใน

การเจรจาสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์กับ

ประเทศที่มีแนวเชื่อมต่อกับพื้นที่ คุ ้มครองของ

ประเทศไทย	 โดยเฉพาะแนวเชื่อมต่อระหว่าง

อุทยานแห่งชาติแก ่งกระจาน	 เขตรักษาพันธุ ์

สัตว ์ป ่าแม ่น�้าภาชี	 และต ่อเนื่องไปถึงอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี	 (กลุ ่มป่าแก่งกระจาน)	 เชื่อมต่อ 

กับอุทยานแห่งชาติตะนินทายี	 (Tanintharyi	 

Nat ional 	 Park ) 	 ประเทศสาธารณรัฐแห ่ ง

สหภาพเมียนมา	 ซึ่ ง เป ็นพ้ืนที่ป ่าผืนใหญ่ของ

กลุ ่มประเทศอาเซียน	 (ASEAN)	 ที่ต ่อเนื่องกัน

ไ ป ถึ ง ก ลุ ่ ม ป ่ า ต ะ วั น ต ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย	 

แนวเชือ่มต่อบรเิวณอทุยานแห่งชาติดอยภคูา	อทุยาน

แห่งชาติแม่จริม	 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน	 และ

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	 เชื่อมต่อกับเขตอนุรักษ ์

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติน�้าปุย	 (Nam	

poui	National	Biodiversity	Conservation	area)	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และมีแผน

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป	โดยขยายผลการ

ด�าเนินงานไปยังพื้นที่เชื่อมต่ออื่น	ๆ	ด้วย

	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 -	 2561	 	 กรมอุทยานแห่งชาต	ิ

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 โดยส�านักงานมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ	 ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ	 จังหวัดเพชรบุรี	 ภายใต้

ส�านกัอทุยานแห่งชาต	ิ	ด�าเนนิโครงการศึกษาปรมิาณ

คาร์บอนสะสมและสถานภาพและการกระจายของ

สัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพื้นที่มรดก

อาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน	 เพื่อศึกษานิเวศบริการ	

(ecosystems	 service)	 ในด้านการสะสมคาร์บอน	

9.3 การด�าเนินการของประเทศไทยเกี่ยวกับพื้นท่ีคุ้มครอง
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ

ส�าหรับเป็นเส้นอ้างอิงของกลุ่มป่าแก่งกระจาน	

ศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าใกล้

พรมแดนประเทศในพื้นที่มรดกอาเซียน	 ส�าหรับ

การจัดการเชิงระบบนิเวศในระดับสากล		และเพื่อ

ทราบความเชื่อมโยงการหากินของสัตว์ป่าหายาก	

เป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับการจัดการเชิงกลุ่มป่าและ

การเจรจาการอนุรักษ์ร่วมกันระหว่างประเทศไทย

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

	 การศึกษาโครงการดังกล่าว	ได้เริ่มด�าเนินการ

ในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตกิยุบรุแีละอทุยานแห่งชาติ

แก่งกระจานซึง่ตดิต่อกบัอทุยานแห่งชาตติะนินทาย ี

(Tanintharyi	 National	 Park)	 และมีแผนการใน

การศึกษาท่ีครอบคลุมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แม่น�า้ภาชีและอทุยานแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรตไิทย

ประจัน	จังหวัดราชบุรี

	 ผลการศึกษายืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

ผืนป่าแก่งกระจาน	 สถานภาพและการกระจาย

ของสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่หากินในพื้นที่ใกล้

พรมแดนประเทศและค้นพบเส้นทางเคลื่อนย้าย

ของสตัว์ป่าข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประเทศไทย

และประเทศเมียนมา	 รวมท้ังข้อมูลภัยคุกคาม	

(treaths)	ส�าหรับการอนุรักษ์ร่วมกัน
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การกระจายของช้างป่า	(Elephas maximus)	ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน	แสดงถึงเส้นทางเคลื่อนย้ายหากิน
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา	(บริเวณที่ชี้ด้วยลูกศรสีแดง)

ภาพที่ 203

เมียนมา

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี

©		ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาต	ิจังหวัดเพชรบุรี

					ส�านักอุทยานแห่งชาต	ิ	กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

อ่าวไทย



แ
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พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 โครงการเร่งเสริมความยั่งยืน

ของระบบการจัดการพื้นที่คุ ้มครอง	 (Catalyzing	

Sustainability	 of	 Thailand’s	 Protected	 Area	

System)	 หรือที่เรียกกันท่ัวไปว่า	 CATSPA	 ได้

สนับสนุนเงินงบประมาณส่วนหนึ่งส�าหรับการ

ศึกษามูลค่าน�้าของกลุ่มป่าตะวันออก	 ซึ่งเป็นพ้ืนที่

คุม้ครองข้ามพรมแดนทีเ่ชือ่มต่อกบัพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์

อเนกประสงค์ซ�าโลด	 (Samlaut	 Multiple	 Use	 

Management	Area)	และเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าพนม

ซ�าเก๊าะ	 (Phnom	 Samkos	Wildlife	 Sanctuary)	 

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 เป็นความต้องการสร้าง

ความประจักษ์ชัดถึงต้นทุนทางธรรมชาติ	 ด้านการ 

ผลิตน�้าที่มีคุณภาพจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในกลุ่มป่า

ตะวันออกของประเทศไทย	 เปิดให้เห็นปริมาณและ

มูลค่าอันมหาศาลที่ชุมชน	 สังคม	 พ้ืนที่เกษตรกรรม	

และโรงงานอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	ในภาคตะวนัออกได้รบั

จากการคงอยู่ของระบบนิเวศอันสมดุล	 อันจะน�าไป

สู่การบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยกลไก

ทางเศรษฐศาสตร์และการมส่ีวนร่วมต่อไปในอนาคต	

การศึกษาได้เลือกใช้โมเดลประเมินปริมาณน�้าท่าใน

ชุดโปรแกรม	 InVEST	 (Integrated	 Valuation	 of	

Ecosystem	Services	and	Tradeoffs)	แล้ว	

	 ผลการศกึษาพบว่าปรมิาณน�า้ท่าจากระบบนเิวศ

ของกลุ่มป่าตะวันออก	ซึ่งเป็นบริการจากระบบนิเวศ

ประเภทหนึง่	หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาต	ิมี

ปริมาณ	1,756	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	หรือคิดเป็น

มูลค่าประมาณ	 17,560	 ล้านบาทต่อปี	 ในจ�านวนนี้

มีปริมาณน�้าที่ไหลผ่านเขื่อนและอ่างเก็บน�้าโดยรอบ

กลุ่มป่าเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า	 754	 ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี

พื้นที่อนุรักษ์ ขนาดพื้นที่1

(ไร่)

ปริมาณน�้าท่า 

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี)

มูลค่า2 

(ล้านบาทต่อปี)

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา	–	เขาวง3 56,473 57.14 571

อุทยานแห่งชาติน�้าตกพลิ้ว 78,210 153.19 1,531

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 72,912 71.26 712

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ4 50,082 60.38 603

อุทยานแห่งชาติน�้าตกคลองแก้ว 121,107 159.78 1,597

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน5 730,947 658.81 6,588

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 465,871 421.33 4,213

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายฯ6 183,276 174.20 1,742

รวม 1,758,878 1,756.09 17,560

หมายเหตุ  1ขนาดพื้นที่ตามแผนท่ีเชิงตัวเลขท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 	 2ประมาณค่าจากราคาน�้าประปาเฉลี่ยลูกบาศก์เมตร 

ละ	10	บาท		3รวมพื้นที่ทั้งส่วนของเขาชะเมาและส่วนของเขาวง	4รวมพื้นที่ตอนเหนือติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว	 

ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการผนวก		5รวมพื้นที่เตรียมการผนวก		6รวมพื้นที่ทั้ง	3	ส่วนที่แยกจากกัน

ปริมาณน�า้ท่าจากบริการของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออกตารางที่ 14
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ปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยต่อป	ี (หน่วยเป็นล้านลูกบาศก์เมตร)	 ท่ีได้จากบริการของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์
ในกลุ่มป่าตะวันออก

ทรงธรรม	และ	ธรรมนูญ	(2560)

ภาพที่ 204

ที่มา

	 ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ได้จากระบบนิเวศ	 หรือ

นิเวศบริการของพื้นที่อนุรักษ์ข้ามพรมแดน	 และ

รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์อื่น	 ๆ	 เป็นสิ่งส�าคัญมากในโลก

ปัจจุบัน	 เพราะในระดับสากลแล้ว	 นักจัดการจะ

กล่าวถึงคุณค่าของระบบนิเวศที่เป็นส่วนของนิเวศ

บริการเป็นประเด็นหลัก	 เช่น	 การช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	 การให้น�้าท่าท่ีดี	 และการเป็น

แหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นต้น	

	 ดังนั้น	งานวิจัยที่เกี่ยวกับนิเวศบริการจึงจ�าเป็น

ต้องได้รบัการสนบัสนนุจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ให้มากยิง่

ขึ้นด้วย

อ่าวไทย
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	 ความพยายามใด	 ๆ	 ที่จะส่งเสริมการจัดท�า

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย	 ต้องค�านึง

ถึงนโยบายการอนุรักษ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเราไม่

ได้มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงกรอบการท�างานที่ได้รับ

การยอมรบัและก�าหนดไว้อย่างดแีล้วในกจิกรรมการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอื่น	ๆ	แต่เพียง

แค่ต้องการให้การจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศได้

เป็นทีเ่ข้าใจดขีึน้และให้เป็นกรอบแนวคดิหลกัในการ

รักษาระบบนิเวศขนาดใหญ่ไว้

	 	 ในขณะที่เป้าหมายการอนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพที่สูงมาก	เช่น	เป้าหมายไอจิ	ก�าลัง

ถูกก�าหนดให้เป็นเป้าหมายในระดับโลก	 นโยบาย

และแนวคิดริเร่ิมดังกล่าว	 ได้ช่วยส่งเสริมการริเร่ิม

จัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ	 ในกรณีต่าง	 ๆ	 ส่วน

ใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การปกป้องพื้นที่และชนิดพันธุ์	

ซ่ึงหมายความว่า	 ความพยายามในการอนุรักษ์ส่วน

ใหญ่เน้นไปที่การป้องกันการสูญเสียระบบนิเวศโดย

การสร้างพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยและไม่มุ่งเน้น

ไปที่ชนิดพันธุ์บางชนิดเท่านั้น

	 แม้ว่าการสร้างพื้นที่คุ้มครอง	 โดยไม่เน้นไปที่

ชนิดพนัธุท์ีม่ลีกัษณะพิเศษเฉพาะถิน่และใกล้สญูพนัธุ์

เท่านัน้	แต่จะสามารถช่วยอนุรกัษ์ชนิดพนัธุแ์ละความ

หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นได้แต่ป่าอนุรักษ์ที่ตั้ง

อยูโ่ดด	ๆ 	ทีม่อียูจ่ะไม่เพยีงพอในการเปลีย่นแนวโน้ม

ที่ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน

ได้	 เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องสร้างแนวเชือ่มต่อระบบนเิวศเพิม่

ขึ้นเพื่อให้พื้นที่คุ้มครองมีขนาดใหญ่ขึ้น

	 ในขณะท่ีเขตสงวนและพื้นท่ีคุ้มครองมีบทบาท

ส�าคัญในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	แต่ความหลากหลายทางชีวภาพอีกส่วน

หนึ่งก็ยังคงมีอยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครองเหล่านั้น	และ

บางครั้งพื้นท่ีเหล่านั้นก็เป็นส่วนของถ่ินท่ีอาศัยท่ีคง

เหลืออยู่	 ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่คุ้มครองเพียงล�าพังก็ไม่

สามารถแก้ปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วของความ

หลากหลายทางชีวภาพได้	 และมีแนวโน้มว่าจะไม่

สามารถรวมเอาระบบนเิวศขนาดใหญ่หรอืพลวตัทาง

นเิวศหรอืเชงิววัิฒนาการของระบบนเิวศในระยะยาว

ไว้ได้	 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็

ก�าลังคุกคามทั้งความสามารถของการให้บริการของ

ระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครอง	 โครงสร้างของระบบ

นิเวศ	 และความต้องการเคล่ือนย้ายถ่ินท่ีอาศัยของ

ชนิดพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ท�าให้แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศเกิด

วิกฤตมากยิ่งขึ้น	

	 แบบจ�าลองการศกึษาสภาพภมูอิากาศท่ีได้ตรวจ

สอบแล้วในรายงานการศกึษาเมือ่เรว็	ๆ 	น้ี	เปิดเผยให้

เห็นว่าชนิดพันธุ์ท่ีอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ	 ร้อยละ	

45	-	65	ของพืน้ท่ีคุม้ครองในลุม่น�า้อะเมซอน	เกดิการ

เคลือ่นย้ายของชนดิพนัธุก์ระจายไปนอกเขตแดนของ

พื้นท่ีคุ้มครองเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้จนถึงปี	 พ.ศ.	

2593	

	 ในทางกลับกัน	 พื้นท่ีคุ้มครองที่เชื่อมต่อกันดี	

ก็สามารถท�าให้ชนิดพันธุ์กระจายไปยังถ่ินท่ีอยู่ท่ีมี

สภาพอากาศคล้ายคลึงกันได้	ด้วยเหตุนั้นชนิดพันธุ์ที่

เหลอืเพยีงร้อยละ	20	-	35	ของพืน้ทีคุ่ม้ครองทีอ่ยูต่ดิ

กนัเหล่านี	้จะย้ายไปนอกอาณาเขตของพืน้ทีคุ่ม้ครอง

เพราะเหตุที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

10.1 เหตุใดประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นอย่างหนักแน่นในการ
ริเริ่มโครงการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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	 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอาจเป็นแนวกันชน

ส�าหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทางลบจากการ

ที่มนุษย์เข้ามาวุ่นวายได้	

	 ยงัมเีหตผุลอกีมากส�าหรบัการส่งเสรมิแนวเชือ่ม

ต่อระบบนิเวศ	 และส�าหรับการก้าวข้ามแนวทาง

การอนุรักษ์ถิ่นท่ีอาศัยและชนิดพันธุ์ในปัจจุบัน	 การ

ประเมินเขตนิเวศ	 และระดับความเชื่อมโยงระหว่าง

พื้นท่ีคุ้มครองภายในเขตนิเวศเหล่านั้นแสดงให้เห็น

ว่าเรื่องน้ีเป็นส่ิงที่ท้าทาย	 คือ	 ร้อยละ	 40	 ของเขต

นิเวศของโลกมีระดับความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ

ระหว่างพ้ืนท่ีคุม้ครองท่ีต�า่หรอืปานกลาง	และร้อยละ 

35	 	 ของเขตนิเวศมีความเชื่อมโยงที่ต�่ามากหรือไม่มี

พื้นที่คุ้มครองเลย	 การเชื่อมโยงเขตนิเวศทั้งหลายก็

เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งด้วย

	 การสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างจิตส�านึกใน

เรื่องความส�าคัญของการมีแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	 รวมถึงการปิดช่อง

ว่างระหว่างจดุมุง่หมายของนโยบายกบัสิง่ทีก่�าลังเกิด

ขึ้นจริงในระบบนิเวศ	 โดยเฉพาะปัญหาที่ก�าลังส่งผล 

กระทบถึงมนุษย์	จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและ

สร้างก�าลังใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	 ๆ	 ในการน�า

เอาหลักการจัดการปัญหาโดยใช้หลักคิดของการจัด

ท�าแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศมารวมไว้ในการวางแผน

และการปฏิบัติของแต่ละภาคส่วน

	 ความส�าเร็จของการวางแผนในระดับภูมิทัศน์

และการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นรูป

ธรรม	 จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ที่

เกี่ยวข้องจ�านวนมาก	 และจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ

กับการแก้ปัญหาส�าหรับชุมชนท้องถิ่นนั้น	ๆ	แต่ทั้งนี	้

ก็หาใช่ว่าจะต้องด�าเนินการเพื่อสนองความต้องการ

ของชมุชนท้องถิน่เพยีงด้านเดียวเสมอไป	เพราะหลาย

ครั้งความต้องการของชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นเพียง

ความต้องการเอาตวัรอดเฉพาะตวัหรือเพือ่ปกป้องผล

ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น	การตอบสนองรับตามกรณี

นีจ้งึมกัพบปัญหาทีเ่ป็นลกูโซ่ต่อเนือ่งตามมาภายหลงั

หลายประการ	และอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กระทบ

ระบบภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้นไปอีก	

	 ดังนั้น	 ผู ้ ท่ีเก่ียวข้องจึงต้องตระหนักถึงองค์

ประกอบในการสร้างแรงจูงใจที่แตกต่างกันออก

ไป	 แล้วก�าหนดแรงจูงใจให้สอดคล้องกันด้วย	 การ

วเิคราะห์ปัญหา	และวธิกีารแก้ไขปัญหาทีถู่กต้องตาม

เหตแุห่งปัจจัย	เป็นสิง่ทีต้่องใช้หลกัดลุพนิจิทีร่อบคอบ	

โดยพึงระวังอัตตาของแต่ละฝ่ายให้มาก	 เพราะจะ

น�ามาซึ่งการเบี่ยงเบนของประเด็นปัญหาและวิธีการ

แก้ไข	 และพึงระวังการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ

ผู้มีอ�านาจที่หวังเพียงเพื่อลดแรงกดดันทางการเมือง	

เพราะสิ่งนี้อาจเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงของปัญหาบาง

ประการออกไปได้	

	 เมื่อมองไปข ้างหน ้า	 การศึกษาวิ จัยด ้าน

นิเวศวิทยา	 โดยเฉพาะความส�าคัญและความเกี่ยว

โยงกันของสรรพสิ่งท่ีรวมเอามนุษย์เข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของระบบนิเวศด้วยนั้น	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญและต้อง

มกีารด�าเนนิการให้มากยิง่ขึน้	ต้องน�ามาเผยแพร่และ

ท�าความเข้าใจให้กับคนทุกระดับ	ทั้งผู้บริหารองค์กร	

ระดับชุมชน	และผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม	

	 เพราะมนษุย์เป็นเพยีงส่วนเสีย้วหนึง่ของห่วงโซ่

ในระบบนิเวศเท่านั้น	
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