ที่ปรึกษา
ธัญญา เนติธรรมกุล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้เขียนและเรียบเรียง
ทรงธรรม  สุขสว่าง
ธรรมนูญ  เต็มไชย  
จัดท�ำโดย
ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แผนที่ประกอบ
ธรรมนูญ เต็มไชย
ภาพถ่ายและภาพประกอบ
ทรงธรรม สุขสว่าง  และ ธรรมนูญ เต็มไชย  
     ยกเว้นภาพที่ระบุชื่อผู้ถ่าย
ออกแบบและรูปเล่ม
ปิยวรรณ แสงฤทธิ์
ธรรมนูญ เต็มไชย    ปาริชาต สินสวัสดิ์
พิสูจน์อักษร/ข้อมูล
ด�ำรงศักดิ์ เฮงสว่าง   ปาริชาต สินสวัสดิ   
์ ฟารีนา หล�ำชู  เพชรรัตน์ ดีแก้ว  มยุรี แสงสว่าง
    สว่างพงษ์ วรรณมณี  ณัฐนันท์ จิตรา  ปิยธิดา ทองสุข  นราวุฒิ ติงสง่า		
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ที่ : หจก. ส. มงคลการพิมพ์
         15 ถนนสาทร 11  แยก 13  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การอ้างอิง : ทรงธรรม สุขสว่าง และ ธรรมนูญ เต็มไชย.  2561.  แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย  
ฉบับปรับปรุง. ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  
ส. มงคลการพิมพ์, กรุงเทพฯ.  324 หน้า
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�ำ้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้  กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ งานจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561
ISBN : 978-616-316-450-6

- B -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

คำ�ปรารภ

จากสถานการณ์ด้านป่าไม้ของประเทศไทยในอดีตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และความต้องการที่ดินของราษฎรเพื่อท�ำการเกษตร ได้ส่งผลให้
พื้นที่ป่าไม้ถูกตัดขาดกลายเป็นหย่อมป่าแยกส่วนออกมาและมีขนาดเล็กลง   ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของถิ่นที่อาศัยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและ
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของมนุษย์ ในทางกลับกัน การเชื่อมต่อหย่อมป่า โดยการพื้นฟูระบบนิเวศหรือ
การปลูกป่า ย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของสัตว์ป่าและองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบนิเวศ ทั้งที่มีชีวิตและ
ไม่มีชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งแยกนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ด�ำเนินการหาวิธีสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ เพื่อให้สัตว์ป่าและพืชป่าสามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรมใน
ระหว่างระบบนิเวศ สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่คุ้มครอง
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มากขึ้นด้วย
แนวความคิดในการเชื่อมต่อระบบนิเวศ (ecological corridor) ที่ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครองที่กระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มป่าต่าง ๆ ทั่วประเทศ
กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และคงไว้ซึ่งนิเวศบริการ (ecosystem services) ที่ดี เพราะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวให้กลับคืนสู่สมดุล ทั้งยังเป็นแนวทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ที่เป็นประเด็นส�ำคัญของ
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในโลก นอกจากนี้เราเชื่อมั่นว่าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศยังช่วยป้องกัน
การสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมี
ส่วนท�ำให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนของคนในพื้นที่ป่าและประชากรอีกหลายล้านคนในพื้นที่ทั่วประเทศที่ต้องพึ่งพาแหล่ง
ทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการด�ำรงชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความส�ำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการ
เชื่อมต่อระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครองมาเป็นเวลาหลายปี และยังคงสนับสนุนให้แนวความคิดเหล่านี้เป็นจริง
ขึ้นมาโดยอาศัยกลไกต่าง ๆ ของการจัดการเชิงระบบนิเวศ มาเป็นเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ และใช้เป็น
แนวคิดพื้นฐานส�ำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าในประเทศไทย
ให้ประสบความส�ำเร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น และเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
(ธัญญา เนติธรรมกุล)
                                อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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พื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองในรูป
แบบของพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เกือบทุกพื้นที่
มีการบุกรุกเพื่อตั้งถิ่นฐานและท�ำการเกษตร ส่งผลให้มีการแตกกระจายเป็นหย่อมป่า
ที่ไม่ต่อเนื่องเป็นผืนป่าเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อการเชื่อมต่อของระบบนิเวศที่ไม่ควร
ถูกตัดขาดออกจากกัน การแก้ไขปัญหาพื้นที่คุ้มครองที่ถูกแบ่งแยกดังกล่าวจ�ำเป็น
ต้องหาวิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ (ฺbiodiversity corridor) เพื่อให้สัตว์ป่า
และพรรณพืชป่าสามารถเคลื่อนย้ายหรือกระจายพันธุ์ไปมาระหว่างกันได้ ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศ ที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครองให้มากขึ้น นอกจากนี้ผลจากการวิจัยทั่วโลกยังพบว่าการ
อนุรกั ษ์พนื้ ทีค่ มุ้ ครองทีม่ ขี นาดเล็กเกินไปไม่สง่ ผลดีนกั เพราะจะท�ำให้เกิดการผสมพันธุ์
ในหมู่เครือญาติ (inbreeding) ของพืชและสัตว์ในพื้นที่ ท�ำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มี
พันธุกรรมอ่อนแอลง และอาจสูญพันธุไ์ ด้ในอนาคต น�ำไปสูก่ ารสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้ นอกจากนี้การมีผืนป่าขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบนิเวศที่หลากหลายและ
ต่ อ เนื่ อ งสมบู ร ณ์ จ ะสามารถอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากกว่า แต่หากพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบนิเวศใน
พื้นที่คุ้มครองถูกรบกวนหรือถูกท�ำลาย จะมีผลกระทบต่อเนื่องถึงระบบนิเวศของ
พื้นที่คุ้มครองนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นความพยายามในการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครอง โดยนักวิชาการของส่วนวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม
อุทยานแห่งชาติ ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
มองภาพรวมของแผนกลยุทธ์ในการป้องกันพื้นที่คุ้มครองที่เหลืออยู่ในอนาคต โดย
การจัดการพื้นที่อนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ (ecosystem management) ซึ่งเป็นการ
อนุ รัก ษ์ผืนป่าขนาดใหญ่และผืนป่าขนาดเล็กที่ถูกตัดขาดโดยถนนหรือถูกบุกรุก
ท�ำลายในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ห่างกับพื้นที่คุ้มครองหลัก (core area) ไม่มากนัก โดย
หาวิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อเพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม
ระหว่างกันให้ได้ เมื่อพื้นที่คุ้มครองดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์
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และมั่นคง (integrity) จะส่งผลที่ดีต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนรอบผืนป่าที่เป็น
พื้นที่คุ้มครองและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมถึงยังเป็นหนทางที่
ดีในการช่วยบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ดังนั้นแนวความคิด
ในการเชื่อมต่อระบบนิเวศ (ecological corridor) จึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้น
มาพิจารณา เพราะเห็นว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครอง
ที่กระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มป่าต่าง ๆ ทั่วประเทศกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และคงไว้
ซึ่งนิเวศบริการ (ecosystem service) ที่ดี รวมทั้งยังเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ดังกล่าวข้างต้นได้  โดยทาง ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ   สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ได้ให้ความส�ำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับหนทางในการเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ของพื้นที่คุ้มครองมาเป็นเวลาหลายปี และยังคงด�ำเนินการสนับสนุนให้แนวความคิด
เหล่านีเ้ ป็นจริงขึ้นมาโดยอาศัยกลไกต่าง ๆ ของการจัดการเชิงระบบนิเวศ มาเป็นเครื่อง
มือในการจัดการพื้นที่และใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานส�ำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าในประเทศไทยให้ประสบความส�ำเร็จ
ดั ง นั้ น เอกสารเล่ ม นี้ จึ ง ได้ เ รี ย บเรี ย งจากงานวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย ในส� ำ นั ก
อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งได้ค้นคว้าข้อมูลจากคู่มือและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด
ท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในต่างประเทศ รวมทั้งงานศึกษาอื่น ๆ ที่ได้ดำ� เนินการใน
ประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะได้ช่วยเผยแพร่แนวความคิดการเชื่อมต่อระบบนิเวศนี้
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1.1

บทนำ�

การจั ด การพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองมี ค วามส� ำ คั ญ
อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลการศึกษาวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า พื้นที่
คุ ้ ม ครองขนาดใหญ่ ส ามารถอนุ รั ก ษ์ ค วามหลาก
หลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
พื้นที่คุ้มครองขนาดเล็ก (Harris, 1984) เพราะพื้นที่
คุ้มครองขนาดใหญ่มีแนวโน้มในการรองรับจ�ำนวน
ชนิดและปริมาณของสัตว์ป่าได้มากขึ้น รวมทั้งสิ่งมี
ชีวิตบางชนิดจะไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าอาศัยอยู่ใน
พื้นที่คุ้มครองขนาดเล็กและพื้นที่นั้นแยกตัวอย่าง
โดดเดี่ยว
ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยตั้ง
อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ หลายแห่งแยกพื้นที่
อย่างโดดเดี่ยวไม่ต่อเนื่องกับป่าผืนใหญ่ การอนุรักษ์
พื้นที่คุ้มครองเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
รองรั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพได้ ม ากขึ้ น
จ�ำเป็นต้องมีการจัดการพื้นที่คุ้มครองในเชิงระบบ
นิเวศของพื้นที่ขนาดใหญ่

ประเทศไทยตั้ ง อยู ่ ใ นเขตภู มิ ศ าสตร์ ที่
มี ค วามส� ำ คั ญ เชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ต ่ อ สั ต ว์ ป ่ า และพื ช
พรรณส่งผลให้เกิดความหลากหลายของถิ่นที่อยู่
อาศั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต หลากหลายรู ป แบบ แต่ จ าก
สถานการณ์ ด ้ า นป่ า ไม้ ข องประเทศไทยในอดี ต ที่
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยมี ส าเหตุ ม าจากนโยบาย
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความ
ต้ อ งการที่ ดิ น ของราษฎร ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ ป ่ า ไม้
ถู ก ตั ด ขาดกลายเป็ น หย่ อ มป่ า ที่ แ ยกส่ ว นกั น
(habitat fragmentation) และมี ข นาดเล็ ก ลง
ที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น ๆ กลายเป็ น
สิ่ ง แปลกปลอมเข้ า มากี ด ขวางเส้ น ทางการเดิ น
ตามธรรมชาติ ข องสั ต ว์ ป ่ า ส่ ง ผลต่ อ สั ต ว์ ป ่ า
บางชนิ ด ที่ ไ ม่ ส ามารถข้ า มผ่ า นพื้ น ที่ ห ากิ น และ
ผสมพันธุ์ ซึ่งในทางนิเวศวิทยาจะท�ำให้สัดส่วนความ
สมบูรณ์ของปัจจัยการด�ำรงชีพของสัตว์ป่าลดลง
เกิดการตัดขาดของประชากรสัตว์ป่าเดิมออกเป็น
ประชากรย่อย ๆ (metapopulation) และไม่มีการ
แลกเปลี่ยนหรือการไหลผ่านของยีน (gene flow)
เกิดขึ้น ส่งผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรม
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ลดลง ท�ำให้ประชากรย่อยในแต่ละกลุ่มง่ายต่อการ
ถูกท�ำลายให้หมดไปในอนาคต ในขณะที่สัตว์ป่า
บางชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหากิน
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น ช้างป่า
(Elephas maximus) สามารถปรับตัวเองให้คุ้นชิน
กับการหากินในพื้นที่เกษตรกรรม เรียนรู้วิธีข้าม
ถนนและสิ่งกีดขวาง จึงสามารถหากินและข้ามไปมา
ระหว่างหย่อมป่าที่ถูกตัดขาดออกจากกัน แต่สิ่งที่
ตามมาคือ พืชผลทางการเกษตรกลายเป็นอาหาร
ของสัตว์ป่าบางชนิด ท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสัตว์ปา่ อยูเ่ สมอ สร้างความเสียหายต่อ
พืชผลทางการเกษตร ชีวิต และทรัพย์สินของราษฎร
หรื อ บางครั้ ง น� ำ มาซึ่ ง ความบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต
แก่สัตว์ป่า โดยมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานการเสี ย ชี วิ ต ของสัตว์ป่าที่
พยายามข้ามผ่านสิง่ ก่อสร้างของมนุษย์เกิดขึน้ อยูบ่ อ่ ย
ครัง้
แม้มนุษย์ได้พยายามท�ำรัว้ ที่มนั่ คงและหนา

ภาพที่ 1

แน่นเพือ่ "เอาชนะ" สัตว์ปา่ ขนาดใหญ่ อย่างเช่น ช้างป่า
ไม่ให้ขา้ มผ่านไปได้ แต่การคิดเช่นนัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เป็น
ผลดีนัก เพราะช้างป่าจะแสดงความไม่พอใจในการ
กีดขวางเส้นทางสัญจรที่เคยเป็นตามธรรมชาติ น�ำ
ความเสียหายตามมา และนอกจากนี้ยังส่งผลให้
ทิศทางการเคลือ่ นย้ายของช้างป่าเป็นไปในรูปแบบที่
ยากต่อการจัดการ
ผูเ้ ขียนเชือ่ มัน่ ว่า การสร้างเส้นทางให้สตั ว์ปา่
เคลื่อนย้ายไปได้ตามวิถีทางที่ควรจะเป็นต่างหากที่
เป็นการแสดงออกต่อสัตว์ปา่ ว่า "พบกันครึง่ ทาง" และ
ไม่มใี ครเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ (win - win) และเป็นการ
อยูร่ ว่ มโลกใบเดียวกันอย่างสันติ
แม้แต่สัตว์ป่าขนาดเล็ก ก็ย่อมจะมีสิทธิ
เสรีภาพในการด�ำรงชีวิตอย่างอิสระเสรีอยู่บนโลกใบ
นีเ้ ช่นเดียวกับมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นเพียงส่วนเสีย้ ว
ของธรรมชาติเท่านัน้

ช้างป่า (Elephas maximus) เดินทางจากพื้นที่ป่าไม้ ออกมาหากินในพื้นที่ชุมชน เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสัตว์ป่า โดยมนุษย์พยายามหาวิธีต่าง ๆ ในการป้องกัน บางวิธีส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศ
และพฤติกรรมของช้างป่า (ภาพซ้าย โดยวายุพงศ์ จิตรวิจักษณ์)
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พื ช ได้ จั ด พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองในประเทศไทยออกเป็ น
20 กลุ่มป่า โดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานต่าง ๆ เช่น
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพป่า ลุ่มน�ำ 
้ การกระจาย
ของพั น ธุ ์ พื ช พั น ธุ ์ สั ต ว์ โดยเฉพาะสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก
ด้ ว ยนมขนาดใหญ่ มี ก ารจั ด การพื้ น ที่ คุ ้ ม ครอง
ภายในกลุ่มป่าอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งให้เกิดการ
จั ด การเชิ ง ระบบนิ เ วศ ให้ เ ป็ น ผื น ป่ า ขนาดใหญ่
ที่ ส ามารถอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่พบว่ากลุ่มป่าทางบก
เกือบทุกกลุ่มยังมีการแตกกระจายเป็นหย่อมป่า
ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภค หรื อ การท� ำ การ
เกษตร การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งแยกนั้น
จ�ำเป็นต้องหาวิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อความหลาก
หลายทางชีวภาพ (biodiversity corridor) เพื่อ
ให้สัตว์ป่าและพืชป่าสามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรม
ระหว่างระบบนิเวศที่อยู่ห่างกัน และสนับสนุนให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและสมดุลของ
ระบบนิ เ วศมากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ
โปรแกรมงานพื้นที่คุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิก และตอบสนองต่อเป้าหมายการลด
อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.
2020 ที่ได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดว่า
ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ในปี ค.ศ. 2002

แนวความคิดหนึ่งในกระบวนการจัดการกลุ่มป่า
ในเชิงระบบนิเวศให้มีการเชื่อมต่อกัน โดยมีเป้า
หมายหลั ก เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ระบวนการทางระบบ
นิเวศป่าไม้มีความสมบูรณ์ ส่งเสริมให้มีการแพร่
กระจายพั น ธุ ์ ข องสั ต ว์ ป ่ า และพื ช พรรณที่ เ ป็ น
อาหารสัตว์ป่ามีโอกาสแพร่พันธุ์ผ่านไปยังพื้นที่ป่า
ที่ห่างไกล

การเกิ ด ปั ญ หาการข้ า มผ่ า นไปมาของ
สั ต ว์ ป ่ า และปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนกั บ
สัตว์ป่า ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท�ำให้พื้นที่ป่า
บางส่ ว นเป็ น ชี ว ภู มิ ศ าสตร์ แ บบเกาะ (island
biogeography) ที่ส ่งผลให้จ�ำนวนชนิดพันธุ์ใน
พื้ น ที่ นั้ น ลดจ� ำ นวนลงและแนวความคิ ด เพื่ อ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
(wildlife - human conflict) ได้สนับสนุนให้
แนวความคิดในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
(ecological corridor หรือ wildlife corridor)
มีบทบาทส�ำคัญในการรักษาความเชื่อมโยงทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศ เอื้อให้กลุ่มประชากร
สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายกระจายพันธุ์ เกิดการ
ถ่ายเททางพันธุกรรม ลดการผสมเลือดชิดในหมู่
เครือญาติ (inbreeding) สร้างความมั่นคงแข็ง
แรงให้สังคมสัตว์ป่าโดยรวม และที่ส�ำคัญคือมีส่วน
ช่วยในการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
สัตว์ป่าให้เบาบางลง แต่ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการภาย
ใต้การวางแผนการจัดการที่รัดกุมรอบคอบ ภายใต้
ฐานข้อมูล ทางวิชาการและความเหมาะสมทาง
การจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้น ๆ ด้วย
ระบบนิเวศหรือ ecological corridor area เป็น
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ภาพที่ 2
ที่มา

กลุ่มป่า (forest complex) ในประเทศไทย
ทรงธรรม และ Mcneely (2558)
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ภาพที่ 3

พื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ที่ถูกตัดขาดให้กระจายเป็นหย่อมป่า

ที่มา สร้างจากฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ ของ World Database on Protected Areas (2017) : www.wdpa.org
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ภาพที่ 4

พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544

ภาพถ่ายสีผสมของดาวเทียม Landsat แสดงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของ
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไน พืน้ ทีส่ แี ดง คือ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ สีเหลือง
และสีฟา้   เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและทีอ่ ยูอ่ าศัย ความเปลีย่ นแปลงในลักษณะนีเ้ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศไทย มีผลให้ผนื ป่า
ถูกแบ่งแยกออกเป็นหย่อมป่าที่มีขนาดเล็กลง

ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)
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1.2

การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ :
ประสบการณ์จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (GMS - BCI)

พื้นที่ป่าในแถบภูมิภาคลุ่มน�ำ้ โขง (ไทย เมียนมา
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้) หรือทีเ่ รียกกัน
ในชือ่ สากลว่า Greater Mekong Subregion (GMS)
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่ที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพสูง และมีการบริการทางระบบนิเวศ
(ecosystem services) ถึงแม้ว่าในหลายพื้นที่จะมี
การประกาศให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์เป็นจ�ำนวนมาก
แต่พื้นที่อนุรักษ์และระบบนิเวศเหล่านี้ยังมีการแยก
ส่วน แตกออกเป็นหย่อมป่า ซึง่ ส่งผลต่อความเสีย่ งใน
การด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืนของระบบนิเวศ การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสร้างแนวเชือ่ ม
ต่อ (The Biodiversity Conservation Corridors)  
จึงเป็นแนวทางในการเชือ่ มระบบนิเวศทีแ่ ยกส่วน เข้า
ไว้ด้วยกัน เพื่อคงสภาพที่อยู่อาศัยส�ำหรับการเคลื่อน
ย้ายชนิดพันธุ์ (species movement) และคงไว้
ซึ่งจ�ำนวนประชากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและคงไว้ซึ่ง
การบริการทางนิเวศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรอย่างยั่งยืน
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอาจเป็นเกราะป้องกัน
และสร้างความสมดุลในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (GMS) ที่มีความ
หลากหลายทางชี ว ภาพและเป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากร
ทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาของประเทศ คือ
เป็ น แหล่ ง พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ ทัง้ นีค้ วามเป็นอยูท่ ดี่ ไี ม่ได้หมายถึงการเพิม่ ขึน้
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ความเป็น
อยู่ที่ดีของประชากรได้หมายรวมถึงการมีบริการทาง
ระบบนิเวศทีด่ ดี ว้ ย

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศมีส่วนท�ำให้เกิดการ
พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อ
ความยั่งยืนของคนในพื้นที่และประชากรอีกหลาย
ล้านคนในพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรพื้นฐาน
เพื่อการด�ำรงชีวิต นอกจากนี้การสร้างแนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง
รัฐบาลในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ทีไ่ ด้
รับการสนับสนุนจากธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย
(The Asian Development Bank : ADB) และกลุม่
องค์กรเอกชน (Non Government Organizations :
NGOs) ได้ทำ� การจ�ำแนกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและเห็นควรให้มกี ารสร้าง
แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ โดยมีพนื้ ทีน่ ำ� ร่อง 6 ประเทศ
ได้แก่   ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
ตอนใต้ (ยูนนาน) ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐาน 6 หลักเกณฑ์ คือ
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ เี ศรษฐกิจร่วมอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
GMS หรือได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ ประเทศดังกล่าว
ลดระบบนิเวศทีเ่ ป็นลักษณะแบบหย่อมป่าด้วย
การเชือ่ มต่อพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ตงั้ แต่ 2 พืน้ ทีข่ นึ้ ไป
เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราการเกิดและความยากจน
สูง (มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง)
เป็นพื้นที่ธรรมชาติระหว่างพรมแดน
มีสถาบัน/องค์กร (ทัง้ ทีเ่ ป็นของรัฐบาลและไม่ใช่
ของรัฐบาล) ทีม่ ขี ดี ความสามารถขัน้ พืน้ ฐานในการท�ำ
โครงการตัง้ แต่ 1 โครงการหรือมากกว่าให้บรรลุผลส�ำเร็จได้

- 8 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ในโครงการดังกล่าว พื้นที่น�ำร่องในประเทศกัมพูชา
คือ The Cardamom and Elephant Mountains
เป็นพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ ในจังหวัด Koh
Kong โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(protected forest) กับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(wildlife sanctuary) ท�ำแนวเชื่อมต่อในเขตพื้นที่
ชายฝั่งหรือป่าชายเลน รวมถึงมีการใช้ประโยชน์
ในพื้ น ที่ แ นวเชื่ อ มต่ อ อย่ า งยั่ ง ยื น พื้ น ที่ น� ำ ร่ อ งใน
ประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน) คือ สิบสองปันนา
(Xishuangbanna) เป็นพืน้ ทีป่ า่ ฝนเขตร้อน ซึง่ มีพนื้ ที่
ติดกับประเทศลาว พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นพืน้ ทีท่ สี่ ร้างแนว
เชื่อมต่อในพื้นที่ย่อย 9 พืน้ ที่ พืน้ ทีน่ ำ� ร่องในประเทศ
ลาว มีการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์แนวเชื่อม
ต่อในพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง
ชาติ (National Biodiversity Conservation Area
: NBCA) ระหว่างแขวงจ�ำปาศักดิ์ แขวงอัตปือ และ
แขวงเซกอง พื้นที่น�ำร่องในประเทศเวียดนาม เป็น
พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดกวังน�ำ  (Quang Nam) ตั้งอยู่
บริเวณส่วนกลางของประเทศ โดยมุง่ การแก้ไขปัญหา
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียป่าเป็นล�ำดับแรก
และท�ำการเชื่อมต่อพื้นที่ป่า 3 แหล่ง คือ ฮอกลิน
(Ngoc Linh) ซองทาน (Song Thanh) และ บานา
(Ba Na) และพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติเซซับ (Xe Sap) ของประเทศลาว
ส�ำหรับพื้นที่น�ำร่องในประเทศไทย ในระยะที่ 1
(พ.ศ. 2549 - 2552) คือ พื้นที่แนวเชื่อมต่อผืนป่า
ตามแนวเทื อ กเขาตะนาวศรี ทางภาคตะวั น ตก
ของประเทศไทย เป็นแนวเชื่อมต่อผืนป่าตะวันตก
(WEFCOM) กับผืนป่าแก่งกระจาน (KKFC) (ภาพที่
5 และภาพที่ 6) มีการศึกษาแนวทางในการสร้าง
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง 2 กลุ่มป่าดังกล่าว
ด้วยการรวมพื้นที่อนุรักษ์ 20 แห่ง ให้เชื่อมเป็นเส้น
ทางที่ต่อเนื่องกัน และมีการสนับสนุนงบประมาณ

ในการด�ำเนินการในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558 - 2561)
ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก (EFCOM) ซึ่งเชื่อมต่อกับ
พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศกัมพูชา จึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
ประสบการณ์จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
ดังกล่าว ให้ข้อสรุปถึงวิธีการที่จะน�ำไปสู่การจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศไว้ 5 ประการที่น่าสนใจ คือ
มุ ่ ง สู ่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศในระดับภูมภิ าพ (landscape)
และระดับภูมิภาค (regional scale)
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรั ก ษาหรื อ เพิ่ ม
ศักยภาพการเชื่อมต่อของระบบนิเวศ ตั้งแต่เริ่มแรก
กระทัง่ การจัดหาแนวทางการสร้างแนวเชือ่ มต่อระบบ
นิเวศ
เพิม่ แนวกันชนในพืน้ ทีว่ กิ ฤติทไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากกิจกรรมภายนอก
ฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกท�ำลายด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
สร้ า งความสมดุ ล ในการส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์ที่ดินและวัตถุประสงค์ในการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดย่อม

- 9 บทนำ�

ภาพที่ 5 พื้นที่น�ำร่องในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�ำ้ โขง
ที่มา Asian Development Bank (2005)
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ภาพที่ 6

พืน้ ทีน่ ำ� ร่องโครงการสร้างแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศในประเทศไทย คือ พืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อผืนป่าตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี ระหว่างกลุ่มป่าตะวันตกกับกลุ่มป่าแก่งกระจาน

ที่มา ทรงธรรม และ Mcneely (2558)

- 11 บทนำ�

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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2

2.1

ความหมายและความสำ�คัญ

แม้ว่าค�ำว่า “ทางเชื่อมต่อหรือแนวเชื่อมต่อ
(corridor)” จะมีการใช้กันอย่างมากในหลากหลาย
สาขาวิชา แต่ในด้านการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ส่วน
ใหญ่ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของค�ำว่า “ทางเชือ่ ม” ทีค่ อ่ น
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�ำจ�ำกัดความดังกล่าว สรุปความหมาย
ของค�ำว่าทางเชื่อมต่อได้ว่า
“ทางเชือ่ มต่อ หมายถึง พืน้ ทีข่ นาดเล็ก โดยมาก
มักมีรปู ร่างเป็นแถบยาวช่วยท�ำหน้าทีต่ อบสนองความ
ต้องการของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ที่ต้องการ
เคลื่อนที่ระหว่างหย่อมป่าที่แตกต่างกันได้ โดยแนว
เชื่อมต่อมักมีพืชพรรณใกล้เคียงกับถิ่นที่อาศัยหลักที่
อยู่ใกล้เคียง”

ค�ำจ�ำกัดความดังกล่าวนีไ้ ด้เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญ
ของความสามารถในการเคลื่อนที่ของชนิดพันธุ์ จาก
หย่อมถิ่นที่อาศัยแห่งหนึ่งผ่านแนวเชื่อมต่อไปยัง
หย่อมถิ่นที่อยู่อาศัยที่อยู่ไกลออกไป โดยแนวเชื่อม
ต่อนี้อาจเป็นที่ต้องการของชนิดพันธุ์เฉพาะในบาง
ช่วงเวลาหนึ่งหรือทุกช่วงเวลาของวงจรชีวิต
ขณะที่ ค วามหมายของค� ำ ว่ า “ถิ่ น ที่ อ าศั ย
(habitat) หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ทั้ ง ในแง่ ข องการสนั บ สนุ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานต่ า ง ๆ
ในการด�ำรงชีวิต เช่น แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย
แหล่งน�้ำ  และแหล่งที่อยู่อาศัย ในสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�ำนวยให้ชนิดพันธุ์สามารถอยู่รอดจากการตาย
และสืบพันธุ์ออกลูกหลานต่อไปได้”
ดังนัน้ แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ หรือ ecological
corridor จึงหมายถึง เส้นทางส�ำหรับการเคลื่อนย้าย
ของชนิดพันธุ์ โดยเฉพาะสัตว์ป่า และระบบนิเวศ
อื่น ๆ ระหว่างพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงต่อกัน ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวจะ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก (ภาพที่ 7) คือ
พื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ (core
areas) ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยหลักของสัตว์ป่า
แนวเชื่อมต่อผืนป่าแบบหินก้าว (stepping
stones) แบบผืนป่าต่อเนื่อง (linear corridor) หรือ
แบบภูมทิ ศั น์ (landscape corridor) ซึง่ เป็นหย่อมป่า
ขนาดเล็กส�ำหรับเป็นจุดแวะพักหรือหากินในระหว่าง
การเคลื่อนย้าย
พื้นที่กันชน (buffer zones)
พื้นที่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (sustain
able use areas)
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ภาพที่ 7
ที่มา

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในรูปแบบต่าง ๆ
ดัดแปลงจาก Sicirec Group (http://www.sicirec.org)
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นอกจากนี้ Tischendorf & Fahrig (2000)
อ้างโดย ทรงธรรม และคณะ (2554) ได้อธิบาย
ความหมายของค�ำว่า landscape connectivity
ไว้คือ “ความสามารถของพื้นที่ที่สามารถส่งเสริม
หรือขัดขวางการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านไปมา
ระหว่างหย่อมป่าที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นที่อาศัย
และการสืบต่อพันธุ์”
สัตว์ป่าในเขตร้อน เช่น ประเทศไทย โดยมาก
เป็ น สั ต ว์ ป ่ า ที่ มี ค วามต้ อ งการปั จ จั ย ในการด� ำ รง
ชีวิตที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง (specialist) และ
มั ก ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถู ก
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อกิจกรรมของมนุษย์ สัตว์ป่าเหล่า
นี้มีการตอบสนองต่อการเลือกใช้ถิ่นที่อาศัยแตกต่าง
กันไปตามระดับความเหมาะสมของถิน่ ทีอ่ าศัยนัน้ ๆ
เนือ่ งจากมีสตั ว์ปา่ ทีเ่ ป็นชนิดเดียวกันแต่คนละตัว หรือ
ต่างชนิดกันจะมีระดับความทนทาน (amplitude of
tolerance) ที่ไม่เท่ากัน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่ามี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของสัตว์ป่าและความ
ทนทานทีไ่ ม่เท่ากันของสัตว์ปา่ แต่ละชนิด ส่งผลท�ำให้
ความสามารถในการเคลือ่ นทีไ่ ปตามหย่อมป่าทีเ่ หลือ

ภาพที่ 8

อยู่นั้นไม่เท่ากันในแต่ละชนิด  บางชนิดมีการปรับตัว
ได้ดีกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ท�ำให้
มีความสามารถในการเสาะหาหย่อมป่าทีม่ คี วามอุดม
สมบูรณ์กว่าได้ไม่ยากนัก ขณะทีส่ ตั ว์ปา่ อีกหลายชนิด
โดยเฉพาะชนิดที่มีสถานภาพถูกคุกคามส่วนใหญ่มัก
พบว่าด้อยความสามารถ หรือไม่มีความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิมได้ ท�ำให้สัตว์ป่าเหล่านั้นไม่สามารถเดิน
ทางผ่านพืน้ ทีข่ า้ งเคียงทีม่ กี จิ กรรมของมนุษย์รบกวน
อย่างรุนแรงและต่อเนือ่ งได้ ในกรณีนพี้ บว่าการรักษา
ไว้ซงึ่ รูปแบบการกระจายของหย่อมป่า รวมถึงการจัด
เรียงตัวของหย่อมป่า มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับ
ของความสามารถในการเชือ่ มต่อกันของภูมภิ าพโดย
รวม
ตัวอย่างที่ชัดเจนส�ำหรับการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเคลื่อนย้ายข้ามไปยัง
หย่อมป่าหรือถิ่นที่อาศัยใหม่ คือ ช้างป่า โดยเฉพาะ
ช้างเอเชีย (Elephas maximus) ซึ่งปรับตัวให้
สามารถหากินในพื้นที่ที่แปลกเปลี่ยนไปและเรียนรู้
ในการข้ามสิ่งกีดขวางประเภทต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ช้างป่า (Elephas maximus) และกระทิง (Bos gaurus) สามารถหากินในพื้นที่เดียวกันได้ แต่ช้างป่าสามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแปลกปลอมได้เร็วกว่ากระทิง (ภาพโดย ด�ำรงศักดิ์ เฮงสว่าง)
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การจัดการพืน้ ทีใ่ ห้เป็นแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ
หรือ Ecological corridor area เป็นแนวความคิด
หนึ่งที่ต้องการให้กระบวนการจัดการกลุ่มป่าในเชิง
ระบบนิเวศมีการเชือ่ มต่อกัน มีเป้าหมายหลักเพือ่ ช่วย
ให้กระบวนการทางระบบนิเวศป่าไม้มีความสมบูรณ์
ส่งเสริมให้มกี ารแพร่กระจายพันธุข์ องสัตว์ปา่ และพืช
พรรณ ที่เป็นอาหารสัตว์ป่ามีโอกาสแพร่พันธุ์ผ่านไป
ยังพื้นที่ป่าที่ห่างไกลออกไป และเป็นวิธีการในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ปา่ โดย
เฉพาะปัญหาช้างป่าที่มีโอกาสสัมฤทธิ์ผลได้มากที่สุด

เย็นจากซีกโลกเหนือลงมายังซีกโลกใต้และอพยพ
กลับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยแวะพักและหากินในจุด
ต่าง ๆ ตามเส้นทาง เป็นต้น

การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและการเพิ่ม
ขึ้นของระยะห่างระหว่างหย่อมป่า Bennett (2003)
ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการการเกิดการแตกกระจาย
ของผืนป่าว่าเป็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ถิ่นที่อาศัยตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป การแตก
กระจายของผืนป่าเป็นค�ำที่ใช้ในการอธิบายถึงภาวะ
ของการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีท่ มี่ ขี นาดใหญ่ทถี่ กู ปกคลุม
ตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากที่สุดส�ำหรับนิยามของค�ำ ด้วยพืชพรรณจากการท�ำลายที่ยังไม่สมบูรณ์ก่อให้
ว่า “แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ” เช่น เส้นทางของกิ่ง เกิดการเหลือหย่อมพื้นที่พืชพรรณขนาดเล็ก ๆ ที่ถูก
ก้านสาขาต้นไม้ที่กระรอกใช้วิ่งจากบริเวณหนึ่งผ่าน แบ่งแยกออกจากกัน
ไปหากินยังอีกบริเวณหนึง่ หรือหากจะกว้างไกลไปอีก
ในระดับทวีป เช่น เส้นทางทีน่ กอพยพหนีความหนาว
ป่าดิบชื้น

ป่าเบญจพรรณ

ภาพที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่และความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าดิบชื้น (ภาพซ้าย) และ ป่าเบญจพรรณ
(ภาพขวา) แสดงให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อขนาดพื้นที่กว้างขึ้น
ที่มา ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2556)

- 16 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

2.2

การแตกกระจายของผืนป่า (Forest Fragmentation)

แนวความคิดเรื่องการใช้แนวเชื่อมต่อเพื่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ถูกออกแบบ
ขึน้ มาเพือ่ เชือ่ มต่อระหว่างพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย
ทางชีวภาพในแต่ละระบบนิเวศ เพื่อลดการสูญเสีย
ความสัมพันธ์ของหน้าที่และการบริการของระบบ
นิเวศทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการท�ำเกษตรกรรมในพืน้ ที่
การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
สภาพการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น อย่ า งถาวรประมาณ
ครึ่ ง หนึ่ ง ของพื้ น ที่ ร ะบบนิ เ วศบนบกของโลก ใน
ช่ ว งครึ่ ง ศตวรรษที่ ผ ่ า นมาถื อ ได้ ว ่ า เป็ น สาเหตุ
หลั ก ของภั ย คุ ก คามต่ อ ความความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (SCBD, 2001) ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ กลายเป็นการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ประเภทอื่น ๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและ
ปศุสัตว์ พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม แหล่งน�้ำถาวร
ขนาดใหญ่   ตลอดจนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยของ
มนุ ษ ย์ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ต่ อ การสู ญ เสี ย
ถิน่ ทีอ่ าศัยของพืชพรรณและสัตว์ปา่ ทีส่ ามารถพบเห็น
ได้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในปัจจุบันการสูญเสีย
ถิน่ ทีอ่ าศัย (habitat loss) ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของขนาดพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ธรรมชาติที่อดีตเคยเป็น
พื้นที่ใหญ่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน กลับกลายเป็น
ผืนป่าที่มีการแตกกระจาย (fragmentation) เกิด
เป็นหย่อมป่า (patches) ที่มีขนาดใหญ่บ้าง เล็ก
บ้าง กระจายตัวอยู่ท่ามกลางสภาพพื้นที่โดยรอบ
ที่มีการพัฒนาจากกิจกรรมของมนุษย์ ผลจากการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อรูป
แบบของภูมิทัศน์ (landscape pattern) ของระบบ
นิเวศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของพื้นที่
ป่าไม้ธรรมชาติและการเพิม่ ขึน้ ของระยะห่างระหว่าง
หย่อมป่า Bennett (2003) ได้ชใี้ ห้เห็นถึงกระบวนการ

การเกิดการแตกกระจายของผืนป่าว่าเป็นพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบถิ่นที่อาศัยตามระยะเวลา
ที่เปลี่ยนแปลงไป การแตกกระจายของผืนป่าเป็น
ค�ำที่ใช้ในการอธิบายถึงภาวะของการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณจาก
การท�ำลายที่ยังไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดการเหลือหย่อม
พืน้ ทีพ่ ชื พรรณขนาดเล็ก ๆ ทีถ่ กู แบ่งแยกออกจากกัน
ฉะนั้นการแตกกระจายของผืนป่าจึงหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อาศัยที่อดีตเคยต่อเนื่อง
เป็ น ผื น เดี ย วกั น กลายเป็ น หย่ อ มที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ มี
ความผั น แปรทั้ ง ทางด้ า นขนาดและรู ป ลั ก ษณ์
ทางภูมิทัศน์ (landscape configuration)
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการ
แตกกระจายของถิ่ น ที่ อ าศั ย ต่ อ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากงานของ
Fahrig (2003)  
เมื่อพิจารณาการลดลงของพื้นที่โดยรวมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ท่ีมีการ
ใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น ของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น มั ก เป็ น
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ในอดีตด้วยเช่นกัน พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ราบลุ่มหรือหุบเขาขนาดใหญ่ ที่มีความลาดชัน
ไม่มาก และมักไม่ไกลจากแหล่งน�้ำ  มักจะถูกบุกรุก
และยึดครองโดยชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้
การลดลงของขนาดหย่อมป่าที่เหมาะสมต่อการเป็น
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า และการเพิ่มพื้นที่บริเวณ
ขอบป่า (edge) ทีอ่ ยูต่ อ่ เนือ่ งกับพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอื่น ๆ โดยรอบ พบว่าในระยะยาว
แล้ ว พื้ น ที่ ห ย่ อ มป่ า ที่ เ หลื อ มี แ นวโน้ ม จะลดขนาด
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ภาพที่ 10 การสร้างเขื่อน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการสูญเสียระบบนิเวศทางน�้ำ

ลงอี ก และอาจหายไปในที่ สุ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านองค์ประกอบทางด้านนิเวศของถิ่นที่อาศัย
เกิดจากความกดดันจากการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์   การบุกรุก
ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ เ กิ ด โดยบั ง เอิ ญ แต่ เ ป็ น ความตั้ ง ใจ
ของมนุษย์ที่ต้องการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เช่น การเลือกพื้นที่เพื่อท�ำการเกษตรกรรม
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง   ท�ำให้เกิดพื้นที่
เกษตรกรรมใกล้เคียงกับพื้นที่หย่อมป่า   อีกทั้งเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหย่อมป่า เนื่องจากแรง
กดดันจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์โดยรอบพื้นที  ่
พบว่าหย่อมป่าที่มีรูปร่างไม่สม�่ำเสมอ ย่อมมีเส้น
รอบรูปยาวกว่าหย่อมป่าที่มีรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยม
และพื้นที่หย่อมป่าดังกล่าวมักมีความเสี่ยงต่อการ
คุกคามสูงขึน้ เนือ่ งจากความขัดแย้งระหว่างหย่อมป่า
และพื้นที่ขอบโดยรอบ (edge contrast) มีมากขึ้น
ตามช่วงเวลาที่ผ่านไป (Forman, 1995; Bennett,
2003;  Fahrig, 2003)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแตกกระจายของ
ผืนป่า   หย่อมป่าที่กระจัดกระจายตัวอยู่ทั่วไปมักมี
ความใกล้เคียงกันของหย่อมป่า (proximity) ในระดับ
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และยังผันแปรไปตาม
แรงกดดันจากความต้องการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ โดย
รอบของชุมชน  
เมื่ อ หย่ อ มป่ า ที่ เ หมาะสมต่ อ ถิ่ น ที่ อ าศั ย ของ
พืชพรรณหรือสัตว์ป่าอยู่ห่างกันมากขึ้นและ/หรือ
หย่อมป่าเหล่านั้นมีขนาดเล็กลง ประชากรของสิ่ง
มีชีวิตที่อาศัยอยู่มักมีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เร็ว
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ
(island biogeography theory) ที่ เ สนอโดย
McArthur and   Willis (1967) และทฤษฎีการ
เกิดประชากรย่อย (metapopulation) ที่เสนอ
โดย Levins (1969) ภายหลังจากการเกิดหย่อมป่า
สิ่ ง มี ชี วิ ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สั ต ว์ ป ่ า ไม่ ส ามารถ
เคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระระหว่างถิ่นที่อาศัยได้เช่น
ในอดีต  ประชากรสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มถูกกักให้อาศัย

- 18 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

อยู่ในเฉพาะหย่อมป่านั้น ๆ ก่อให้เกิดปัญหาการผสม
เลือดชิด (inbreeding) หรือการผสมพันธุ์ภายใน
ประชากรที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน
เป็นเหตุให้พันธุกรรมของประชากรย่อยนั้น ๆ ขาด
ความหลากหลายและอ่อนแอ และมีจ�ำนวนลดลง
ในที่ สุ ด (ศึ ก ษาผลกระทบของการเกิ ด การแตก
กระจายของผืนป่าได้เพิ่มเติมจาก Saunders et al.,
1991) ความหลากหลายทางชีวภาพทฤษฎีทั้งสอง
ดังกล่าวนี้เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่ท�ำให้นักวิจัย
ทางด้านการอนุรักษ์ (conservation biodiversity)
หันมาให้ความสนใจในการออกแบบและจัดท�ำทาง
เชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัย
ส่วนใหญ่ให้น�้ำหนักไปกับการออกแบบทางเชื่อม
ต่อส�ำหรับสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
มากกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น ๆ ดังตัวอย่างงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ Beier (1993); Laurance and
Laurance (1999);  Meegan and Maehr (2002)
ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ป่าบางชนิดมีการเคลื่อนไหว ย้าย
ถิน่ ตลอดเวลา จะเกิดผลกระทบจากการแตกกระจาย
ของหย่อมป่าอย่างเห็นได้ชัด
จากความต้องการของสิ่งมีชีวิตในการเคลื่อนที่
หาแหล่งถิน่ ทีอ่ าศัยในระบบนิเวศบนพืน้ ดินนัน้ พบว่า
สิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์ปา่ ทีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ ทีส่ ร้าง
อาหารเองไม่ได้ แต่มคี วามสามารถในการเคลือ่ นทีส่ งู
เพื่อเสาะแสวงหาอาหารได้แสดงให้เห็นว่าประสบ
ปัญหาในการเคลื่อนที่อย่างเห็นได้ชัดในสภาวการณ์
ปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่มักถูกจ�ำกัดให้หากินอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก
โดยทัว่ ไปพืน้ ทีห่ ย่อมป่าขนาดเล็กดังกล่าวไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานต่ อ การด� ำ รง
ชีวิต (basic needs) ของประชากรสัตว์ป่าเหล่านั้น
ได้ ฉะนัน้ จึงถือได้วา่ สภาพการแตกกระจายของผืนป่า
ที่พบในปัจจุบันเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเคลื่อนที่

ของสัตว์ป่าในธรรมชาติ และจัดเป็นภัยคุกคามที่
ส�ำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งสามระดับ ได้แก่ ระดับพันธุกรรรม ระดับ
ชนิดพันธุ์ และระดับระบบนิเวศของประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
การศึกษาของ Bennett (2003) พบว่าการเกิด
การแตกกระจายของผืนป่าประกอบไปด้วย 3 องค์
ประกอบส�ำคัญ ได้แก่
การเกิดการสูญเสียถิ่นที่อาศัย (habitat
loss) ได้แก่ การลดลงของขนาดพืน้ ทีถ่ นิ่ ทีอ่ าศัยภาย
หลังจากเกิดการแบ่งแยกพื้นที่และการท�ำลายพื้นที่
บางส่วนออกไป (habitat reduction)
การเพิม่ ระดับของความโดดเดีย่ วของถิน่ ที่
อาศัย โดยการเพิม่ ขึน้ ของระยะทางระหว่างหย่อมป่าที่
เหลืออยู่ ขณะทีก่ ารใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ ประเภทอืน่ ๆ
เกิดขึน้ มาแทนทีร่ ะหว่างหย่อมป่า (habitat isolation)
การแตกกระจายของกลุ่มป่า ถือได้ว่ามี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งในระดับท้องถิ่น  (local
landscape) และระดับภูมิภาค (regional landscape) อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อทัง้ ในระดับโครงสร้าง
(structure) และหน้าที่ (function) ของระบบนิเวศ
ด้วย
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ภาพที่ 11 เส้นทางคมนาคม คือ การเริ่มต้นของการแตกหรือการตัดขาดของผืนป่า เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้และการสูญเสียระบบนิเวศ รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
(ภาพล่าง โดย ด�ำรงศักดิ์ เฮงสว่าง)
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2.3

กระบวนการเกิดการแตกกระจายของผืนป่า
(Forest Fragmentation)

ส�ำหรับกระบวนการเกิดการแตกกระจายของ
ผืนป่า มีกระบวนการเกิดหลายแบบ ซึ่ง Hunter
(2002) ได้ ส รุ ป ขั้ น ตอนการเกิดการแตกกระจาย
ของหย่อมป่าเป็นขั้นตอนต่าง ๆ คือ การตัดผ่าน
(dissection)  การเป็นรูทะลุของผืนป่า (perforation)
การแตกกระจายของผืนป่า (fragmentation) และ
การลดจ�ำนวนพื้นที่ป่า (attrition) ดังนี้

กระบวนการท� ำ ให้ เ ป็ น รู ท ะลุ ข องผื น ป่ า ใน
ประเทศไทยเกือบทั้งหมดเกิดจากการบุกรุกแผ้วถาง
ป่าเพื่อหาถิ่นที่ท�ำกินใหม่ในพื้นที่ป่าลึก ซึ่งเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ไม่สามารถตรวจพบได้โดยง่าย และโดยเหตุผล
ของสภาพดินในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์กว่าดินในพื้นที่
เกษตรกรรม รวมถึงวิถชี วี ติ การท�ำการเกษตรของกลุม่
ชาติพันธุ์บางกลุ่มด้วย

1) การตัดผ่าน (dissection) ขัน้ แรกของการ
เริม่ ต้นการเกิดการแตกกระจายของหย่อมป่า ต้องมี
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ถนน ทางเกวียน ทางเดินเท้า ทางรถไฟ หรือแนว
สายไฟฟ้าแรงสูง เป็นการเพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงพื้นที่ของมนุษย์ กล่าวได้ว่าการเข้ามาของเส้น
ทางคมนาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการสูญเสีย
ถิ่นที่อาศัย ในประเทศไทยการตัดผ่านของถนนและ
เส้นทางสมนาคมผ่านพืน้ ทีป่ า่ เกิดขึน้ จากเส้นทางชัก
ลากไม้ในยุคที่มีการสัมปทานป่าไม้และมีการเข้าไป
ตั้งรกรากถือครองที่ดินโดยกลุ่มคน ตามมาด้วยการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การตัดเส้น
ทางหรือขยายเส้นทางคมนาคมที่จัดสร้างเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

3) การแตกกระจายของผืนป่า (fragmentation) เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การขยาย
พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้พื้นที่ธรรมชาติเริ่มแยกตัวห่างออก
จากกัน และท้ายที่สุดเกิดเป็นหย่อมป่าขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่โดยรอบ ยังคงมี
สภาพเป็นป่าธรรมชาติอยู่ ในประเทศไทยสภาพป่าที่
อยู่โดยรอบชุมชนลักษณะนี้จะค่อย ๆ เสื่อมโทรมลง
เนือ่ งจากการน�ำไม้ออกมาจากพืน้ ทีป่ า่ โดยรอบเพือ่ ใช้
ประโยชน์ และรวมถึงกิจกรรมหลายประการทีเ่ กิดขึน้
เช่น การเข้าไปล่าสัตว์ การเก็บหาของป่า และปศุสตั ว์

2) การเป็นรูทะลุของผืนป่า (perforation)
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นตัวการท�ำลายพื้นที่
ธรรมชาติ โดยการท�ำลายได้เริม่ จากพืน้ ทีข่ นาดเล็ก ๆ
เสมื อ นเป็ น การเจาะรู ท ะลุ ไ ปบนพื้ น ที่ ธ รรมชาติ
อัตราการสูญเสียถิ่นที่อาศัยจะเร็วหรือช้าผันแปรไป
ตามระดับความเข้มข้นของกิจกรรมของมนุษย์และ
มาตรการในการจัดการ

4) การลดจ�ำนวนพื้นที่ป่า (attrition) เวลา
เพี ย งไม่ กี่ ชั่ ว คน การขยายพื้ น ที่ ท� ำ กิ น ท� ำ ให้ พื้ น ที่
หย่อมป่าขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหย่อมป่า
ขนาดเล็ก ขณะที่พื้นที่โดยรอบมีการเปลี่ยนสภาพ
ไปเป็นพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ของมนุษย์ประเภทอืน่ ๆ
มากยิ่งขึ้น เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ปศุสัตว์
และเขตเมือง เป็นต้น กล่าวคือพื้นที่ป่าธรรมชาติ
ส่วนใหญ่ในที่สุดแล้วจะถูกพัฒนากลายเป็นพื้นที่
ส�ำหรับการอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
ส�ำหรับมนุษย์นั่นเอง
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ภาพที่ 12 พีื้นที่ป่าทั่วโลกถูกท�ำให้แตกกระจาย พื้นที่ป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์จึงได้รับการคุ้มครองในรูปแบบพื้นที่อนุรักษ์
ที่มา สร้างจากฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ ของ World Database on Protected Areas (2017) : www.wdpa.org
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ภาพที่ 13 การเป็นรูทะลุของผืนป่า สามารถตรวจจับได้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  ในภาพนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม Pleisdes
แสดงให้เห็นพื้นที่ก�ำลังถูกแผ้วถางใหม่ (บริเวณกลางภาพ)

- 24 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ภาพที่ 14 การแผ้วถางป่าต้นน�ำ้ ในพืน้ ทีล่ กึ ยากแก่การตรวจตราและด�ำเนินการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เกิดเป็นรูทะลุของผืนป่า
และค่อยขยายเป็นวงกว้างขึ้นจนหย่อมป่าขนาดใหญ่กลายเป็นหย่อมป่าขนาดเล็ก
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ภาพที่ 15 พืน้ ทีป่ า่ ทีค่ งเหลืออยูใ่ นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นถึงการแตกกระจายของผืนป่าเป็นหย่อมป่าขนาด
เล็ก เป็นความท้าทายของนักจัดการพื้นที่คุ้มครองที่พยายามเชื่อมระบบนิเวศที่แตกออกแล้วนี้ให้ต่อเนื่องกัน
ที่มา สร้างจากข้อมูลแผนที่เชิงเลขของ กรมป่าไม้ (2557)
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ภาพที่ 16 เมื่อเส้นทางคมนาคมเข้ามาใกล้ จึงง่ายต่อการเจาะพื้นที่เพื่อท�ำการเกษตรและที่อยู่อาศัย สิ่งที่ตามมา คือ
การตั้งชุมชนและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
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ภาพที่ 17 การลดลงของพื้นที่ป่าที่เคยเชื่อมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2558  พื้นที่บริเวณนี้ส่วนหนึ่งคือ “ทุ่งพลายงาม” เคยเป็นที่อยู่อาศัย
ของช้างป่า และเป็นเส้นทางเชือ่ มของช้างป่าในเทือกเขาตะนาวศรี ภายหลังการเปลีย่ นแปลงเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย จึงตามมาด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
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ภาพที่ 18 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM แสดงให้เห็นการตัดผ่านของน�้ำเหนือเขื่อน (สีดำ� ) ผ่านพื้นที่ป่าไม้ (สีเขียว)    
ซึ่งท�ำให้ผืนป่าแยกออกจากกัน
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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2.4

ความสำ�คัญและรูปแบบการจัดสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

2.4.1 ความส�ำคัญของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

Gordon (1986) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ทาง
ด้านนิเวศวิทยาของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศซึ่งมีอยู่
Bennett (2003) ได้ยำ�้ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ หลายประการ ได้แก่
การสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการเชือ่ มต่อกัน
• การเป็นถิ่นที่อาศัย (habitat)
ของระบบนิเวศในมุมมองทางด้านหน้าที่ (functional
• การเป็นทางเชื่อมผ่าน (conduit)
connectivity) มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการเชื่อมต่อ
• การเป็นตัวกรอง (filter)
เฉพาะทางด้านกายภาพ (physical connectivity)
• การเป็นตัวขัดขวาง (barrier)
เท่านั้น และยังให้รวมพิจารณาถึงคุณภาพและสภาพ
• การเป็นแหล่งผลิต (source)
แวดล้อมของแนวเชื่อมต่อที่ชนิดพันธุ์นั้น ๆ ว่าจะ
• การเป็นแหล่งก�ำจัด (sink)
สามารถผ่านไปได้หรือไม่และอย่างไร
นอกจากนี   ้ Hess  and  Fischer   (2001)   ได้เน้นย�ำ้
ในบางกรณี มักพบว่าความพยายามในการสร้าง
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศโดยปราศจากการศึกษาทาง ให้เห็นถึงบทบาทของทางเชื่อมต่อที่มีความส�ำคัญ 2
วิชาการเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของระบบนิเวศใน ด้าน ที่นักจัดการพื้นที่คุ้มครองต้องการ ได้แก่
ลักษณะของหน้าที่ (function) แต่สร้างเพียงเพื่อ
1)   บทบาทของแนวเชื่อมต่อที่ท�ำหน้าที่ช่วย
มุ่งเน้นการเชื่อมต่อเฉพาะทางด้านกายภาพตามที่
กระแสสังคมหรือข้อกฎหมายก�ำหนดไว้นั้น มักเกิด เหลือการเคลือ่ นที่ของชนิดพันธุ์เพียงอย่างเดียว
การสูญเปล่าทางด้านงบประมาณ
2)   บทบาทของทางเชื่อมต่อที่ช่วยเหลือชนิด
จึงกล่าวได้ว่าการเข้าใจองค์ประกอบทางด้าน พันธุใ์ นแง่ของการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์
พฤติกรรมของแต่ละชนิดพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายในการ ด้วย
อนุรักษ์และต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายตามเส้นทาง
โดยจะเรียกกลุ่มของสัตว์ป่าเหล่านี้ว่าเป็นผู้
เชื่อมต่อ เป็นสิ่งส�ำคัญเบื้องต้นที่จะรับประกันถึง
ความส�ำเร็จของการใช้แนวเชือ่ มต่อระหว่างผืนป่าเพือ่ อาศัยในทางเชื่อมต่อ (corridor dwellers) ซึ่งชนิด
พันธุ์เหล่านี้อาจมีความสามารถในการเคลื่อนที่แตก
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ต่างกัน  สัตว์บางชนิดอาจจ�ำเป็นต้องใช้เวลาหลายชัว่
ส�ำหรับหน้าทีท่ างด้านนิเวศวิทยาของแนวเชือ่ ม อายุเพือ่ การขยายพันธุแ์ ละย้ายถิน่ ฐานออกไปจากถิน่
ต่อระบบนิเวศ พบว่าบทบาทของแนวเชื่อมต่อที่เห็น ที่อาศัยดั้งเดิม
ได้ชัดเจนที่สุดก็คือการส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตสามารถ
ในบางสถานการณ์แนวเชื่อมต่อที่มีความกว้าง
กระจายและเคลื่อนตัวไปตามหย่อมป่าที่อยู่อาศัยที่
อยู่ห่างไกลออกไปได้ อย่างไรก็ตาม Forman and มาก ๆ อาจช่วยให้สังคมแห่งชีวิตและระบบนิเวศ
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สามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคง สัตว์ป่าและพืชพรรณที่
เป็นอาหารของสัตว์ปา่ สามารถเคลือ่ นทีไ่ ปมาระหว่าง
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีม่ ขี นาดใหญ่ได้ในช่วงหลายชัว่ อายุของ
สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ทางเชื่อมต่อที่มีคุณลักษณะเช่นนี้
รูจ้ กั กันในนาม “landscape linkage” ตามแนวคิด
ของ Bennett (2003)
ในทางตรงกันข้าม บทบาทการเป็นตัวกรองและ
ตัวขัดขวางของทางเชือ่ มต่อเป็นการพิจารณาบทบาท
ของบริเวณพื้นที่ด้านนอกที่มีแนวเชื่อมต่อคั่นกลาง
พืน้ ทีท่ อี่ ยูต่ รงข้ามกันของสองฝัง่ ทางเชือ่ มถูกแบ่งแยก
ออกจากกัน ฉะนั้น แนวเชื่อมต่อจึงท�ำหน้าที่เสมือน
เป็นอุปสรรคไม่ให้สิ่งมีชีวิตบางประเภทข้ามผ่านไป
มาได้โดยง่าย อาจมีการยอมให้สิ่งมีชีวิตบางประเภท
หรือสิง่ มีชวี ติ ทีม่ บี างคุณลักษณะทีเ่ ฉพาะสามารถข้าม
ผ่านไปได้เท่านัน้ หรืออาจไม่ยอมให้สงิ่ มีชวี ติ ใด ๆ ผ่าน
ไปเลยก็ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ลำ� น�ำ้ เป็นแนวเชือ่ มต่อ
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งอาจท�ำให้สตั ว์บกขนาดเล็ก
ไม่สามารถข้ามผ่านไปได้ เป็นต้น
ขณะทีบ่ ทบาทของการเป็นแหล่งผลิตและแหล่ง
ก�ำจัดสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจนัก
ต่อการพิจารณาออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เนือ่ งจากบทบาทของแนวเชือ่ มต่อทีม่ อี ทิ ธิพลต่อด้าน
นีม้ ไี ม่มากนัก แหล่งผลิตเป็นการอธิบายถึงถิน่ ทีอ่ าศัย
ที่มีสภาวการณ์การส่งเสริมการเพิ่มของประชากร
มากกว่าภาวการณ์ในการลดจ�ำนวนของประชากร
โดยที่แหล่งก�ำจัดหมายถึงถิ่นที่อาศัยที่พบภาวการณ์
ลดลงของประชากรมากกว่ า ภาวการณ์ เ พิ่ ม ของ
ประชากร

ภาพที่ 19 องค์กรระดับสากลเริ่มมีการกล่าวถึงสิทธิของ
สรรพสัตว์ (animal right) ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ป่า
ขนาดเล็ก

2.4.2 แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศกับการเปลีย่ นแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ในสภาพการณ์ปัจจุบันมีการยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางถึงความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ในระดับโลก นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั่วโลกได้
ตืน่ ตัวในการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศทีต่ ามมา
จากสภาพความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธรรมนูญ และ
ทรงธรรม (2556)  และศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม
อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื (2559) ได้ทำ� การศึกษาผลกระทบ
ของความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผล
ต่อชีพลักษณ์ (phenology) ของไม้ยืนต้นในแปลง
ตัวอย่างถาวร พบว่า ชีพลักษณ์ของพรรณไม้บาง
ชนิดขึ้นอยู่กับระดับของอุณหภูมิ (temperature)
ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) หรือปริมาณ
น�้ำฝน (rainfall) ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด
มี เ พี ย งบางชนิ ด เท่ า นั้ น ที่ ชี พ ลั ก ษณ์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผล
จากสภาพภูมิอากาศ การศึกษาชี้ให้เห็นว่า หาก
สภาพภูมิอากาศมีความเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีผล
กระทบต่อการสืบพันธุ์ของพรรณไม้บางชนิดและจะ
ท�ำให้โครงสร้างของป่าในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปได้
นอกจากนีห้ ากเป็นพรรณไม้ทเี่ ป็นอาหารของสัตว์ปา่
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ก็จะมีผลกระทบต่อการหากินของสัตว์ป่า รวมถึง
ความเสียหายทางมูลค่าเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับ
การที่ลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ไม่ออกดอกในปี พ.ศ. 2556 ได้เช่น
กัน ส่วนบางชนิดที่ปัจจัยด้านภูมิอากาศไม่มีผลต่อ
ชีพลักษณ์ก็จะกลายเป็นชนิดที่สามารถเจริญเติบโต
และสืบพันธุ์ได้ในหลายระบบนิเวศ เช่น ตะแบก
(Lagerstroemia floribunda Jack var. cuspidata
C. B. Clarke)  แต่ชนิดไม้เหล่านีอ้ าจมีปจั จัยอืน่ เข้ามา
ควบคุม เช่น ธาตุอาหารในดิน ความเข้มของแสง และ
ปัจจัยควบคุมภายในของชนิดนั้น ๆ เป็นต้น

ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า

ไม่สามารถข้ามผ่านไปยังพื้นที่ที่เคยหากินและผสม
พั น ธุ ์ ซึ่ ง ในทางนิ เ วศวิ ท ยาแล้ ว การแยกขาดของ
ประชากรสัตว์ป่าเดิมออกเป็นประชากรย่อย ไม่มี
การแลกเปลี่ยนหรือการไหลผ่านของพันธุกรรมเกิด
ขึ้น จะส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมให้
ลดลง ท�ำให้ประชากรย่อยในแต่ละส่วนง่ายต่อการ
ถูกท�ำลายให้หมดไปในอนาคต ในขณะที่สัตว์ป่า
บางชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหากิน
ให้ เ ข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ โดยเฉพาะ
ช้างป่า ที่สามารถปรับตัวเองให้คุ้นเคยกับการหากิน
ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม มีความฉลาดในการเรียนรูว้ ธิ ขี า้ ม
ถนนและสิ่งกีดขวาง จึงสามารถหากินและข้ามไปมา
ระหว่างหย่อมพื้นที่ป่าที่ถูกตัดขาดออกจากกันไป
แล้ ว ได้ แต่ สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ พื ช ผลทางการเกษตร
ระหว่างเส้นทางเดินกลายเป็นอาหารของช้างป่าซึ่ง
มีพฤติกรรมตามธรรมชาติ คือ “เดินไป กินไป” เกิด
ความเสียหายต่อเกษตรกร และการพบกันระหว่าง
คนกับช้างป่าโดยไม่คาดหมาย มักท�ำให้เกิดการตื่น
ตกใจของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นผลกระทบระหว่าง
คนกับช้างป่า ยังความเสียหายต่อชีวิตทั้งฝ่ายช้างป่า
และคน โดยมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีเกิด
เป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า (human wildlife conflict) โดยเฉพาะคนกับช้างป่า (human
- elephant conflict; HEC)

จากสถานการณ์ด้านป่าไม้ของประเทศไทยใน
อดีตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการที่ดิน
ของภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ ได้ส่งผลให้พื้นที่
ป่าไม้บางบริเวณถูกตัดขาดกลายเป็นหย่อมป่าแยก
ส่วนออกจากกัน กลายเป็นหย่อมป่าที่มีขนาดเล็ก
ลง ที่ตั้งบ้านเรือน ถนน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ กลาย
เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามากีดขวางเส้นทางสัญจร
ตามธรรมชาติของสัตว์ป่า ส่งผลให้สัตว์ป่าบางชนิด

การถกเถียงกันในเรือ่ งคนกับสัตว์ปา่ ใครอยูก่ อ่ น
กัน มักจบลงทีต่ า่ งฝ่ายต่างไม่ยอมรับในความเป็นจริง
เพราะหมายถึงการยอมรับผิดและต้องยอมถอยออก
ไป เกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับชุมชน ใน
ภายหลังทุกฝ่ายจึงหลีกเลีย่ งการหยิบยกประเด็นนีข้ นึ้
มากล่าวถึงกันอีก แต่ได้มองหาแนวทางที่จะอยู่ร่วม
กันได้อย่างสันติทั้งคนและสัตว์ป่า นั่นคือ การสร้าง
เส้นทางเชื่อมต่อให้สัตว์ป่าใช้เป็นเส้นทางหากินโดย
ปลอดภัยและท�ำความเสียหายให้กับชุมชนน้อยที่สุด

ข้อมูลดังกล่าวในทางระบบนิเวศล้วนเกี่ยวโยง
กันเป็นห่วงโซ่อาหาร จึงคาดการณ์ได้ว่า เส้นทาง
การกระจายและฤดูกาลของการผลิดอกออกผลของ
พรรณไม้ในระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สัตว์ป่าบางชนิดที่มี
ความไวต่อความเปลี่ยนแปลงย่อมจะต้องอพยพหรือ
เคลือ่ นย้ายถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ อาจจะเป็นการถาวรหรือ
เป็นช่วงฤดูกาลสั้น ๆ  แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศจึงมี
บทบาทส�ำคัญต่อการรองรับการเคลือ่ นย้ายของสัตว์ปา่

2.4.3 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศกับการแก้ปัญหา
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แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ซึ่งส�ำหรับชุมชนในภาคตะวันออก มักคุ้นเคยกับค�ำ
การออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศใน
ว่า “ทางช้างผ่าน”
กลุม่ ป่าตะวันออก ได้มงุ่ เน้นทีเ่ ส้นทางเคลือ่ นย้ายของ
ช้างป่า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาคนกับช้างป่า
ในกลุม่ ป่าตะวันออก (Eastern forest complex ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญของพื้นที่ โดยมีเส้นทาง
: EFCOM) ของประเทศไทย มีรูปแบบแนวเชื่อมต่อ เชื่อมตั้งแต่ตอนบนของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
ระบบนิเวศส�ำหรับสัตว์ป่า 2 แบบ คือ  แนวเชื่อมต่อ – เขาวง ในเขตจังหวัดระยองและจันทบุรี ขึ้นไป
ของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทีม่ าจากการสร้างหรือ ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ผ่านไปทาง
การจัดการของมนุษย์โดยที่ไม่ตั้งใจ โดยที่แนวเชื่อม อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ต่อดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอยู่แล้ว เขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ข้าม
แนวเชื่อมต่อประเภทนี้เดิมมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทางหลวงหมายเลข 317 ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
การเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางของสัตว์ป่าแต่อย่าง คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ลงไปที่อุทยาน
ใด แต่ในทางพฤตินัย สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ป่ามี แห่งชาติน�้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด และเชื่อม
การเคลื่อนที่หากินไปมาโดยใช้ทางเชื่อมต่อนี้อยู่แล้ว ต่ อ ไปยั ง พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ อ เนกประสงค์ ซั ม โลด
โดยรูปแบบทีป่ รากฏคือพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทงั้ ขนาดเล็กและ (Samlaut Multiple Use Management Area) และ
ใหญ่ที่เป็นผืนป่าเชื่อมติดต่อกัน มีการประกาศเป็น เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ พนมซัมเคาะ (Phnom Samkos
เขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื้นที่ป่าบางส่วนที่ Wildlife Sanctuary) ในเขตประเทศกั ม พู ช า
เชือ่ มติดต่อกันอยูแ่ ล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั การคุม้ ครองด้วย (ภาพที่ 20)
กฎหมายอนุรักษ์ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก�ำลังเร่ง
ประกาศคุ้มครองเพิ่มเติม
ในเส้นทางที่ก�ำหนดนี้ การสร้างสิ่งจูงใจส�ำหรับ
ช้างป่า เช่น แหล่งน�้ำ  อาหาร โป่งเทียม เป็นสิ่ง
ส่วนแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอีกแบบ คือ แนว ส�ำคัญที่สุด และต้องไม่มีภัยคุกคามหรือสิ่งกีดขวาง
เชื่อมต่อที่ได้รับการออกแบบและวางแผนเพื่อให้ ใด ๆ หากบริเวณใดมีสิ่งกีดขวาง เช่น ถนน จ�ำเป็น
สัตว์ปา่ โดยเฉพาะช้างป่า ใช้เป็นเส้นทางในการหากิน ต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับรูปแบบให้สัตว์ป่าข้าม
โดยปลอดภัยและท�ำความเสียหายต่อชุมชนน้อยทีส่ ดุ ผ่านไปได้โดยสะดวกและปลอดภัย มีการออกแบบ
ลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ผลพลอยได้คอื สิ่งก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแบบอย่าง
เพิม่ โอกาสในการสร้างประชากรโดยลดการแบ่งแยก ในหลายประเทศทีม่ กี ารลงทุนสร้างเป็นทางยกระดับ
ของถิ่นที่อยู่อาศัย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม หรืออุโมงค์ลอดใต้ถนน เพือ่ ให้สตั ว์ปา่ ข้ามไปได้อย่าง
ระหว่างกลุ่ม ลดโอกาสการผสมเลือดชิดและการ ปลอดภัย ส่วนบริเวณภายนอกเส้นทางที่อยู่ใกล้กับ
สูญเสียทางพันธุกรรม และสิง่ มีชวี ติ สามารถออกจาก พื้นที่เกษตรกรรม อาจสร้างสิ่งกีดขวาง เช่น คูกันช้าง
ถิ่นที่อยู่เดิมไปยังถิ่นที่อยู่แห่งใหม่โดยแรงขับจาก รั้ว แต่ต้องเปิดช่องทางให้เดินไปยังหย่อมป่าอื่นได้
พฤติกรรมการป้องกันอาณาเขต ซึ่งเป็นการลดอัตรา ด้วย รวมทัง้ การขับไล่ดว้ ยคน และหลีกเลีย่ งการสร้าง
การตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น สาธารณูปโภคประเภทแหล่งน�้ำ  และอาหารส�ำหรับ
ที่ยังไม่มีอาณาเขตของตัวเอง
สัตว์ป่า หากจะมีสิ่งเหล่านี้ตามธรรมชาติตั้งแต่อดีตก็
ควรหลีกเลีย่ งการเข้าไปบ�ำรุงหรือสร้างความสมบูรณ์
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กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

กลุ่มป่าตะวันออก
Samlaut Multiple Use
Management Area

Phnom Samkos Wildlife
Sanctuary

ภาพที่ 20 แผนที่ภาพดาวเทียม แสดงให้เห็นการเชื่อมต่อของกลุ่มป่าตะวันออก (Eastern forest complex) ของ
ประเทศไทย กับกลุ่มป่าของประเทศกัมพูชา
ที่มา Google Earth (2018)
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ภาพที่ 21 รั้ ว กั น ช้ า งที่ แ ข็ ง แรงเกิ น ไปหรื อ ไม่ มี ช ่ อ งทางให้ เ ดิ น ข้ า มหย่ อ มป่ า มั ก สร้ า งความไม่ พ อใจของช้ า งป่ า
เกิ ด พฤติ ก รรมดุ ร ้ า ยกั บ มนุ ษ ย์ หรื อ อาจเกิ ด การรวมโขลงที่ ใ หญ่ ขึ้ น เพื่ อ มาช่ ว ยกั น พั ง รั้ ว ผลที่ ต ามมา
คือ ความเสียหายของฝ่ายมนุษย์ทมี่ ากกว่าการปล่อยให้ชา้ งป่าออกมาหากินตามปกติ และอาจท�ำให้ชา้ งป่าเปลีย่ น
ทิศทางเดินไปในเส้นทางที่ยากแก่การควบคุม รวมถึงการบาดเจ็บของช้างที่เกิดจากความพยายามในการพังรั้ว

ส�ำหรับเส้นทางเชื่อมต่อที่ผ่านพื้นที่ป่าขนาด
ใหญ่ เช่น เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไน อุทยาน
แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาว รัศมีของสองฝั่งเส้นทางอาจกว้างได้มาก
หลายกิโลเมตร กินพืน้ ทีจ่ นเกือบสุดขอบพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
พื้นที่เหล่านี้ต้องจัดการให้มีแหล่งน�้ำและอาหารเป็น
หย่อม ๆ อย่างเพียงพอต่อการหากินของสัตว์ปา่ แต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยถาวร แต่ควรเว้น
ระยะห่างจากชายขอบอย่างน้อย 3 – 5 กิโลเมตร
โดยแนวคิดนี้ เชือ่ ว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งเป็นเส้นทาง
เคลื่อนย้ายตามฤดูกาลหากินของสัตว์ป่าได้อีกด้วย
การออกแบบเพือ่ การจัดการในแต่ละบริเวณของ
เส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศที่ก�ำหนดขึ้นนี้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องเหมือนกันในทุกประการ โดยจ�ำเป็นต้องมีการ
ศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าและป่าไม้ รวม
ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นองค์ประกอบการ
ตัดสินใจ

ตัวอย่างการศึกษาเพื่อออกแบบแนวเชื่อมต่อ
ระบบนิ เ วศในกลุ ่ ม ป่ า ตะวั น ออกโดยใช้ ห ลั ก การ
ทางนิเวศวิทยา ได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังโดยศูนย์
นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัด
เพชรบุรี (ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี) ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เมื่อปี พ.ศ. 2556 เริ่มต้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างทาง
ตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และ
ทางตอนใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ซึ่งในอดีตเคยเป็นผืนป่าที่เชื่อมติดต่อกัน แต่ภาย
หลังการสร้างถนนเส้นทางยุทธศาสตร์ ท�ำให้ผืนป่า
2 แห่งได้ขาดออกจากกัน และตามมาด้วยสิ่งปลูก
สร้างและพื้นที่เกษตรกรรม 2 ฝั่งถนน แต่ปัญหาคือ
เดิมพื้นที่เหล่านี้คือเส้นทางสัญจรหากินของสัตว์ป่า
หลายชนิดโดยเฉพาะช้างป่า และกระทิง ส�ำหรับ
ช้ า งป่ า ซึ่ ง มี นิ สั ย หรื อ พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ก ลั ว คน ช้ า ง
ป่าจึงยังคงเดินหากินในเส้นทางนี้ โดยพฤติกรรม
“เดินไป กินไป” ตามที่กล่าวมาแล้ว ท�ำให้เกิดความ
สูญเสียของพืชผลทางการเกษตรระหว่างเส้นทางเดิน
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จนเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
น�ำมาซึ่งความสูญเสียทั้งคนและช้างป่า ส่วนกระทิง
ต้องกลายเป็นกระทิงที่ติดเกาะไม่มีการข้ามไปมา
ระหว่างพื้นที่ทั้งสอง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ในพื้นที่อ�ำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และอ�ำเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ส�ำคัญของกลุ่มป่าตะวันออก
ซึ่ ง เกิ ด ปั ญ หาการข้ า มผ่ า นไปมาของสั ต ว์ ป ่ า และ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ตามที่ได้
พื้ น ที่ ช ่ อ งว่ า งระหว่ า งตอนบนของอุ ท ยาน กล่าวมาแล้วข้างต้น
แห่ ง ชาติ เ ขาชะเมา - เขาวง และตอนล่ า งของ

ภาพที่ 22 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades แสดงให้เห็นการตัดขาดของพืน้ ทีป่ า่ ตอนบน คือ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไน
และพื้นที่ป่าตอนล่าง คือ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง โดยการตัดผ่านของถนน พื้นที่เกษตรกรรม
และชุมชน ส่วนบริเวณภายในที่เส้นสีขาวล้อมรอบ คือ บริเวณที่มีการศึกษาแล้วว่าควรจัดท�ำเป็นแนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศส�ำหรับช้างป่า
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ภาพที่ 23 ส่วนหนึง่ ของความเสียหายทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นย้ายเพือ่ หากินและหาแหล่งน�ำ้ ของช้างป่า ระหว่างเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง

ผลการศึกษา พบว่าช้างป่าในบริเวณนี้มีพื้นที่
การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้กับ
พื้นที่เกษตรกรรม ในบริเวณที่มีระดับความสูงและ
ความลาดชันทีไ่ ม่มาก เนือ่ งจากช้างป่าเป็นสัตว์ขนาด
ใหญ่ มีความต้องการอาหารในปริมาณมากจึงมัก
หากินในพื้นที่ที่ไม่สูงชันมากและมีแหล่งอาหารเพียง
พอ อยู่ใกล้กับโป่งและแหล่งน�้ำซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ส�ำหรับช้างป่า และช้างป่ายังสามารถปรับตัวเข้าไป
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้
ได้ ซึ่งในฤดูฝนช้างป่าจะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เกษตรกรรมมากกว่าฤดูแล้ง อาจเนื่องมาจากพืช
อาหารจ�ำพวกผลไม้มีการออกผลในช่วงนี้
การส�ำรวจในครั้งนี้ได้เปิดให้เห็นข้อมูลอันน่า
สนใจยิง่ ว่า  นอกจากช้างป่าแล้ว ยังมีสตั ว์ปา่ ขนาดใหญ่
อีกหลายชนิด เช่น กระทิง (ฺฺBos gaurus) วัวแดง (B.
javanicus) เลียงผา (Naemorhedus sumatraensis)
กวางป่า (Rusa unicolor) หมูหริ่ง (Arctonyx
collaris) ที่หากินในบริเวณนี้ แต่ด้วยสัญชาตญาณ
กลัวคนท�ำให้ไม่มีการข้ามผ่านพื้นที่ขวางกั้น จึงท�ำให้
โอกาสในการถูกตัดขาดจากกลุ่มอื่นมีค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการส�ำรวจ
ทัศนคติของชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่าส่วน
ใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการจัดท�ำเส้น
ทางส�ำหรับให้ชา้ งป่าเดินข้ามไปมาระหว่างอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ เขาอ่างฤาไน แต่รปู แบบการจัดท�ำควรใช้วธิ ี
การจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีที่ช้างป่าเดิน
ผ่านแล้วท�ำความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร
หรือชดเชยการเสียโอกาสในการท�ำมาหากินในบาง
วันที่ช้างป่าปรากฏในพื้นที่จนไม่สามารถท�ำกินได้
ซึ่งหากกล่าวถึงเงินชดเชยตามกฎหมายก็มักได้รับ
การปฏิเสธจากภาครัฐ เพราะพื้นที่เกษตรกรรม
เหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีเพียงหลักฐานการจ่าย
ภาษีบ�ำรุงท้องที่ หรือ ภบท. 5 เท่านั้น ดังนั้น
รูปแบบของการจ่ายเงินที่ดีที่สุดส�ำหรับพื้นที่แห่ง
นี้ คือ กองทุนส�ำหรับการจ่ายค่าแทนคุณระบบ
นิเวศ เป็นการชดเชยค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้ระบบนิเวศขับเคลื่อนไปได้ ในปัจจุบันได้
มีการเจรจากับภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับประโยชน์
จากนิเวศบริการของกลุ่มป่าตะวันออก ผ่านทางที่
ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองระดับกลุ่มป่า
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2.4.4 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศช่วยรองรับการขยายตัวของประชากรสัตว์ป่า
ถึ ง แม้ แ นวโน้ ม ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตจะลดลง แต่ในหลายพื้นที่พบ
ว่าประชากรสัตว์ป่าบางชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นผลจากการอนุรักษ์และความร่วมมือในการ
ปกป้องคุม้ ครอง เช่น ประชากรช้างป่า ในประเทศไทย
พบว่ า มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง   กรณี ศึ ก ษาที่
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี
นักวิจัยท�ำการติดตามประชากรช้างป่าในพื้นที่อย่าง

ต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่แรกเริม่ การประกาศจัดตัง้ เป็นอุทยาน
แห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2542 พบว่าแนวโน้มประชากร
เพิ่มขึ้นอย่างมีอัตราเร่งเป็นกราฟรูปเอกโพเนนเชียล
(exponential) (ภาพที่ 24)  และด้วยแนวโน้มนีน้ ำ� มา
คาดคะเนประชากรช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกยุ บุรใี น
อนาคต ปี พ.ศ. 2570 พบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะ
มีประชากรถึง 597 ตัว (ภาพที่ 25)  

ภาพที่ 24 สถิติประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มา ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2559)
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ภาพที่ 25 แนวโน้มประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มา ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2559)

เมือ่ ปี ค.ศ. 1978 โทมัส โรเบิรต์ มัลธัส (Thomas
Robert Malthus) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้
เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชากร (An Essay on
the Principle of Population) และสร้างทฤษฎี
ประชากร ว่ า อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรบน
โลก มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นเป็น Geometric ratio หรือ
เพิ่มเป็นอันดับที่มีตัวคูณร่วม เช่น เพิ่มขึ้นจาก 1, 2,
4, 8, 16, …. ในขณะเดียวกันอัตราการเพิ่มขึ้นของ
อาหารทีม่ นุษย์สามารถผลิตได้นนั้ กลับมีลกั ษณะเป็น
Arithmetic ratio หรือเพิม่ เป็นอันดับทีม่ ตี วั บวกร่วม
เช่น เพิ่มขึ้นจาก 1, 2, 3, 4, 5, …. ซึ่งอัตราการเพิ่ม
ขึ้นที่แตกต่างกันระหว่างจ�ำนวนประชากรกับจ�ำนวน
อาหารที่สามารถผลิตได้นั้น ท�ำให้คนในยุคสมัยนั้น
เกิดความกังวลถึงอนาคต ว่าอาหารที่ผลิตบนโลกจะ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของมนุษย์

โทมัส โรเบิรต์ มัลธัส อธิบายถึงปัจจัยสองประการ
ทีค่ อยป้องกันไม่ให้จำ� นวนประชากรเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่
สูงเกินไป ปัจจัยแรก เรียกว่า Positive check หรือ
ปัจจัยที่เพิ่มอัตราการตายของประชากรให้สูงขึ้น
ได้แก่ ความยากจนข้นแค้นของประชากร สภาวะ
สงคราม เป็นต้น ปัจจัยที่สอง เรียกว่า Negative
check หรือปัจจัยที่ลดอัตราการเกิดของประชากร
ได้แก่ ประชากรมีการวางแผนครอบครัว รวมถึงมีการ
คุมก�ำเนิด หรือลักษณะของประชากรที่แต่งงานช้า
ลง รวมถึงมีลูกน้อยลง ก็เป็นลักษณะของ Negative
check ด้วย
แม้ ว ่ า ทฤษฎี ป ระชากรที่ มั ล ธั ส น� ำ เสนอยั ง
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ มนุ ษ ย์ เพราะมนุ ษ ย์ มี ก ารปฎิ รู ป
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น การมีเทคโนโลยี
ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยท�ำให้มนุษย์
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ภาพที่ 26 กราฟการเพิ่มขึ้นของประชากร ตามแนวคิดของ โทมัส โรเบิร์ต มัลธัส

สามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นโดยปริมาณทรัพยากร
ที่ใช้ในการผลิตเท่าเดิม หรือแม้แต่จะลดลงก็ตาม
จนทฤษฎีของมัลธัสถูกลืมกันไป เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่ในยุคปัจจุบันที่
อาหารก�ำลังมีราคาแพง และดูเหมือนว่าโลกก�ำลังเข้า
สู่ยุควิกฤติการณ์อาหารขาดแคลน ทฤษฎีประชากร
ของมัลธัสจึงได้รับการกล่าวถึงอีกครั้งในยุคปัจจุบัน
(ศาสตรา, 2551)

เชื่อกันว่าศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งอาหาร
ช้างป่าในบางบริเวณนัน้ ถึงขีดจ�ำกัดแล้ว ซึง่ แสดงออก
ด้วยความพยายามของมนุษย์โดยการสร้างแปลง
หญ้า โป่งเทียม และแหล่งน�้ำ  เพิ่มลงไปในพื้นที่และ
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อตรึงประชากรช้างป่าไว้ใน
พื้นที่ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามช้างป่าจ�ำนวนหนึ่ง
ก็ยังแตกล้นออกนอกพื้นที่เพื่อมาหาอาหารแหล่งอื่น
คือ พืชผลทางการเกษตรของมนุษย์ เกิดเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าตามมา

แต่ทฤษฎีดังกล่าว เป็นจริงกับประชากรของ
สัตว์ป่า ในด้านการจัดการสัตว์ป่า ทฤษฎีดังกล่าวได้
ดังนั้น การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ
ใช้อธิบายเกี่ยวกับจ�ำนวนประชากรสัตว์ป่าและขีด เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ ป ระชากรช้ า งป่ า ที่ ล ้ น จากพื้ น ที่ เ ดิ ม
รองรับของพืน้ ที่ (carrying capacity)  เพือ่ ประโยชน์ เคลื่อนย้ายไปยังแหล่งหากินใหม่ผ่านตามเส้นทางที่
ในการจัดการ
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน จึงมีบทบาทส�ำคัญส�ำหรับ
การแก้ปญ
ั หาดังกล่าว ซึง่ แผนงานหนึง่ ทีเ่ ป็นไปได้คอื
หากเทียบเคียงกับประชากรช้างป่าในอุทยาน การใช้อากาศยานน�ำถุงเกลือแร่ไปหย่อนลงตามแนว
แห่งชาติกุยบุรี จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับ เชื่อมต่อที่กำ� หนด และใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าเข้าไป
ทฤษฎีประชากรของมัลธัสเป็นอย่างมาก และเป็นที่ ท�ำโป่งเทียมและเสริมโป่งธรรมชาติทเี่ สือ่ มสภาพแล้ว
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ภาพที่ 27

การออกแบบเส้นทางเชือ่ มต่อระบบนิเวศส�ำหรับเป็นเส้นทางรองรับประชากรช้างป่าทีล่ น้ ออกจากบริเวณหนึง่ ไป
ยังบริเวณอื่นภายในพื้นที่อนุรักษ์เดียวกัน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลภาคสนามวิเคราะห์พื้นที่
ที่มีศักยภาพรองรับการหากินของสัตว์ป่าได้เป็นฐานในการเชื่อมเส้นทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

ที่มา ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2560)
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2.4.5 รูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

2.4.6 รูปแบบการสร้างแนวเชื่อมต่อ

การจัดสร้างแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ จ�ำเป็นต้อง
Bennett (2003) อ้างโดย กรมอุทยานแห่งชาติ
ค�ำนึงถึงเป้าหมายและรูปแบบให้เหมาะสมส�ำหรับ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2555) ได้เสนอแนวทางในการ
สัตว์ปา่ ทีต่ อ้ งใช้ประโยชน์ โดยมีมมุ มองทางด้านต่าง ๆ สร้างทางเชื่อมต่อส�ำหรับสัตว์ป่าไว้ 3 รูปแบบ  ได้แก่
ดังนี้
1) การเชือ่ มต่อถิน่ ทีอ่ าศัยแบบโมเสค (Habitat
1) มุมมองทางด้านโครงสร้าง (structural mosaics) ในการเชื่ อ มต่ อ ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย แบบ
perspective) เป็นการพิจารณาแนวเชื่อมต่อโดย โมเสค (habitat mosaics or landscape corridor)
เน้นไปที่ลักษณะหรือรูปลักษณะภายนอกที่ท�ำการ ในสภาพพื้ น ที่ บ างแห่ ง ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
เชื่อมต่อ เช่น ความยาว ความแคบ ความกว้าง หรือ สภาพธรรมชาติเดิมไม่มากนัก ท�ำให้ถนิ่ ทีอ่ าศัยทีเ่ ป็น
ความโค้งของทางเชื่อมต่อ หรืออีกนัยหนึ่งคือการ ธรรมชาติกับพื้นที่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นค่อนข้างไม่
พิจารณาถึงการมีการเชื่อมต่อทางด้านโครงสร้าง แตกต่างกันมากนัก  การแยกแยะระหว่างถิ่นที่อาศัย
เท่านั้น (structural connectedness)
ทีเ่ หมาะสมกับทีไ่ ม่เหมาะสมจึงอาจท�ำได้ยาก แต่สตั ว์
บางชนิดสามารถใช้ถิ่นที่อาศัยเหล่านั้นได้ แม้จะถูก
2) มุ ม มองทางด้ า นหน้ า ที่ (functional เปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีข้อจ�ำกัดบางประการ การ
perspective) เป็นการพิจารณาทางเชื่อมต่อใน เชื่อมต่อในสภาพพื้นที่เช่นนี้ขึ้นกับชนิดพันธุ์สัตว์ที่
ฐานะของความสามารถที่ท�ำให้มีการเชื่อมต่อกันได้ ใช้พื้นที่นั้น ๆ การเคลื่อนย้ายของสัตว์จะเป็นการใช้
(connectivity) โดยความสามารถในการเชื่อมต่อ ทั้งผืนโมเสคในการเคลื่อนย้าย แม้ว่าจะต้องใช้บาง
นัน้ เป็นสิง่ ทีบ่ อกได้วา่ พืชหรือสัตว์สามารถเคลือ่ นย้าย พื้นที่ซึ่งอาจไม่เหมาะสม อยู่บ้างก็ตาม (ภาพที่ 28)
ผ่านระหว่างหย่อมป่าหรือหมูเ่ กาะไปได้ดว้ ยความยาก การจัดการเชื่อมต่อแบบนี้เป็นวิธีการที่จะได้ผลดีเมื่อ
ง่ายเพียงใด (Hess and Fischer, 2001)
พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ข องภู มิ ทั ศ น์ ยั ง คงเป็ น
ฉะนั้นเพื่อให้การออกแบบทางเชื่อมต่อเป็นไป ธรรมชาติหรือค่อนข้างเป็นธรรมชาติ เช่น สวนป่า
อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยและนักจัดการพื้นที่ เป็นต้น
คุ้มครองจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงความ
ชนิดพันธุ์หรือสังคมสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมาย
สามารถในการเคลื่อนที่ของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต มีความทนทานสูงต่อลักษณะการใช้ที่ดินปัจจุบัน
ชนิดนัน้ ๆ ทีจ่ ะผ่านไปตามทางเชือ่ มต่อทีไ่ ด้ออกแบบไว้
เป้าหมายของการเชื่อมต่อแบบโมเสคเน้น
ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ต้องการถิ่นที่อาศัยขนาดใหญ่
สิง่ มีชวี ติ ต่างชนิดพันธุก์ นั ย่อมมีความสามารถใน
การเคลือ่ นทีท่ แี่ ตกต่างกัน จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
แต่การเชื่อมต่อแบบนี้จะไม่เหมาะสมในสภาพ
ออกแบบทางเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติอย่างมาก
ชนิดพันธุน์ นั้ ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง
และ/หรือชนิดพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทีจ่ ะใช้พนื้ ทีน่ นั้ ไม่สามารถ
ทนต่อถิ่นที่อาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

- 42 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ภาพที่ 28

การเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยแบบโมเสค (Habitat mosaics or Landscape corridor)

2) การเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยโดยอาศัยระบบ
นิเวศที่มีอยู่เดิม (Habitat corridor) เป็นการ
เชื่อมต่อระหว่างถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมผ่านสภาพ
พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมเน้ น ส� ำ หรั บ สั ต ว์ ป ่ า เพื่ อ เอื้ อ
อ�ำนวยการเคลื่อนย้ายไปยังถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสม
ที่ถูกแบ่งแยกกระจายด้วยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น
พื้นที่เกษตรกรรม ถนน เป็นต้น การเชื่อมต่อทาง
นิเวศวิทยาแบบนีม้ คี วามเหมาะสมส�ำหรับกรณีทพี่ นื้ ที่
ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วและไม่เหมาะสมกับ
ชนิดพันธุ์ ส�ำหรับชนิดพันธุ์ที่ต้องอาศัยถิ่นที่อาศัย
ที่เป็นธรรมชาติไม่ถูกรบกวนเท่านั้นหรือเป็นถิ่นที่
อาศัยเฉพาะ เป็นชนิดพันธุ์ที่มีข้อจ�ำกัดในการเคลื่อน
ย้ายโดยเฉพาะในเรื่องข้อจ�ำกัดด้านระยะทางและ
ความสามารถในการเคลื่อนที่เมื่อเป้าหมายต้องการ
ให้รักษาความสม�่ำเสมอและต่อเนื่องของประชากร
ระหว่างถิน่ ทีอ่ าศัยทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อมากกว่าเป็นการ
ใช้ประโยชน์นาน ๆ ครั้ง และเมื่อต้องการรักษา

กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จ�ำเป็นต้องมีความต่อ
เนื่องของถิ่นที่อาศัยในการรักษากิจกรรมและหน้าที่
ในกระบวนการดังกล่าว (ภาพที่ 29)
แนวเชื่อมต่อแบบอาศัยระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม  
สามารถจ�ำแนกออกเป็น (a) แนวเชื่อมต่อธรรมชาติ
(natural habitat corridor) เช่น ล�ำน�้ำและพื้นที่
ชายฝั่งล�ำน�้ำ  (b) แนวเชื่อมต่อพื้นที่ธรรมชาติที่คง
เหลืออยู่ (remnant habitat corridor) เช่น แนวป่า
ที่เหลืออยู่ริมถนนหรือตามหุบเขา ป่าในพื้นที่ชุมชน
เป็นต้น (c) แนวเชื่อมต่อพื้นที่ธรรมชาติที่ฟื้นตัว
ขึ้นใหม่ (regenerated habitat corridor) เช่น
พื้นที่ไร่ร้างแล้วทิ้งไว้ให้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ แนว
เชื่อมต่อพื้นที่ที่ปลูกป่าขึ้นใหม่ (planted habitat
corridor) และแนวเชือ่ มต่อทีป่ รากฏการรบกวนของ
กิจกรรมมนุษย์ (disturbance habitat corridor)
เช่น ถนนทางรถไฟ พื้นที่ใต้สายส่งไฟฟ้า เป็นต้น
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ภาพที่ 29   การเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยระบบนิเวศเดิม (Habitat corridor)

ภาพที่ 30   การเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยแบบหินก้าว (Stepping stones)
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3) การเชื่ อ มต่ อ ถิ่ น ที่ อ าศั ย แบบหิ น ก้ า ว
(Stepping stones) เป็นการเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัย
ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดินจนท�ำให้
เกิดเป็นหย่อมป่าที่เหมาะสมส�ำหรับสัตว์ป่าคงเหลือ
อยู่เป็นหย่อม ๆ หรือเป็นช่วง ๆ เหมาะส�ำหรับสัตว์ที่
มีความสามารถในการเคลื่อนที่ขยับไปทีละหย่อมป่า
โดยสามารถเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่ไม่เหมาะสมไปได้
เช่น ช้างป่า และจ�ำพวกสัตว์ปีก เป็นต้น (ภาพที่ 30)

เป็นศาสนสถาน

ในระดับสากล ก็อาจอธิบายได้ดว้ ยเส้นทางอพยพ
ของนกโดยใช้เส้นทางอพยพ (flyway) ทีม่ กี ารแวะพัก
ยังจุดต่าง ๆ จนถึงทีห่ มาย ซึง่ ในปัจจุบนั นักวิจยั และ
นักอนุรักษ์ในหลายประเทศได้รวมตัวกันศึกษาวิจัย
และติดตามการแวะพักของนกอพยพหลายชนิดและ
พยายามผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และการจัดการ
พื้นที่ที่เป็นจุดแวะพักของนกอพยพเหล่านี้ตามหลัก
ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ส� ำ คั ญ ของแนวเชื่ อ มต่ อ ระบบ การจัดการทีถ่ กู ต้องและไม่ให้เกิดการเสือ่ มโทรม
นิเวศแบบหินก้าว มี 2 ประการส�ำคัญ คือ  1) การ
เชื่อมต่อหย่อมป่านั้นต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่
นอกจากนี้แล้ว Hilty et al. (2006) กล่าวว่า
เป็นหย่อมที่อาศัย ซึ่งมีคุณลักษณะเหมาะสมในการ ทางเชื่อมต่อระหว่างถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าอาจแบ่ง
เป็นถิ่นที่อาศัยและรองรับการขยายสืบต่อพันธุ์ของ แยกได้ตามลักษณะของการเกิดทางเชื่อมที่อาจมีอยู่
สัตว์ป่าชนิดที่ก�ำหนดในอนาคตได้ และ 2) แนว แล้วในสภาพธรรมชาติหรือเป็นแนวทางเชื่อมที่ตั้งใจ
เชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่าที่มีศักยภาพ (potential ท�ำให้เกิดขึ้น  อย่างไรก็ตามแนวเชื่อมต่อที่พบเห็นใน
corridors) คือแนวเชือ่ มต่อระหว่างหย่อมป่าอันเป็น ปัจจุบันมีเพียงสองประเภทหลัก  ได้แก่
ที่อยู่อาศัย (habitat patches) ที่มีระยะทางใกล้
ทีส่ ดุ และผ่านพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ โดยค�ำนึง
1) ทางเชือ่ มทีไ่ ม่ได้มาจากการวางแผน (unถึงความกว้างของแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสมส�ำหรับ planned corridor) คือ แนวเชือ่ มต่อตามธรรมชาติ
สัตว์ปา่ แต่ละชนิดด้วย
หรืออาจมาจากการสร้างของมนุษย์โดยทีไ่ ม่ตงั้ ใจ โดย
แนวเชือ่ มต่อดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศ
แนวเชือ่ มต่อในลักษณะนีอ้ าจอยูใ่ กล้ในระยะมอง อยูแ่ ล้ว แนวเชือ่ มต่อประเภทนีม้ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่
เห็น ซึง่ เหมาะกับสัตว์ปา่ ทัว่ ไปทีจ่ ะค่อย ๆ ขยับไปทีละ การช่วยเหลือการเคลือ่ นทีข่ องสิง่ มีชวี ติ แต่อย่างใด แต่
จุด ๆ จนถึงเป้าหมาย เช่น ช้างป่า อาจอาศัยหมูไ่ ม้หรือ ในทางพฤตินยั สิง่ มีชวี ติ มีการเคลือ่ นย้ายไปมาผ่านตาม
หย่อมป่าขนาดเล็ก และค่อย ๆ เคลือ่ นย้ายหากินและ ทางเชือ่ มนีอ้ ยูแ่ ล้ว ทางเชือ่ มประเภทนีไ้ ด้แก่ แนวรัว้
หลบภัยจากหย่อมป่าเหล่านี้
แนวกันลม ต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา พืชพรรณทีป่ ลูกไว้
สองฟากถนน และแนวคลองขุดเพือ่ การระบายน�ำ ้ พืน้ ที่
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือช้างป่าจากพื้นที่เขตรักษา ดังกล่าวมักมีสงั คมพืชปกคลุมอยูใ่ นระดับหนึง่ โดยที่
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก สัตว์ปา่ สามารถใช้เป็นทีห่ ลบภัยและเป็นแนวเชือ่ มต่อ
บางตัวทีอ่ อกมาหากินนอกพืน้ ทีท่ างด้านทิศตะวันตก เพือ่ เสาะแสวงหาถิน่ ทีอ่ าศัยแห่งใหม่ กรณีแนวเชือ่ ม
ได้ใช้หย่อมป่าขนาดเล็ก ๆ ทีเ่ ป็นเขาหินปูนซึง่ มีความ ต่อของสองฝัง่ ถนนเป็นแนวเชือ่ มต่อทีส่ ตั ว์ปา่ มีการใช้
เย็นและมีแหล่งน�ำ้ ข้างเคียงเป็นทีห่ ลบพักชัว่ คราว และ อยูเ่ ป็นประจ�ำมักเป็นถนนทีม่ กี จิ กรรมของมนุษย์ไม่มาก
ยังเป็นสถานทีป่ ลอดภัยเนือ่ งจากเขาหินปูนเหล่านีม้ กั นักอาจเป็นถนนสายรองหรือเป็นถนนทีใ่ ช้สญ
ั จรของ
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ประชาชนในท้องถิน่ มากกว่าทีจ่ ะเป็นถนนสายหลักที่
เชือ่ มต่อระหว่างเมืองใหญ่ สัตว์ปา่ ทีพ่ บตามแนวเชือ่ ม
ต่อตามสองฟากถนนมักเป็นชนิดพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี
(generalist) มีความทนทานสูงต่อสภาพพืน้ ทีท่ เี่ ปลีย่ น
ไปจากธรรมชาติเดิมสามารถใช้ประโยชน์บริเวณพืน้ ที่
ทีถ่ กู รบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ได้และไม่มคี วามเฉพาะ
เจาะจงในการเลือกใช้ปจั จัยแวดล้อมทีพ่ เิ ศษบางอย่าง
อย่างไรก็ตามสัตว์ปา่ ทีใ่ ช้ทางเชือ่ มเหล่านีอ้ าจประสบ
อุบัติเหตุจากรถที่ผ่านไปมาได้ง่าย ขณะที่พื้นที่หัวไร่
ปลายนา พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ทีป่ ศุสตั ว์ แนวกัน้ รัว้ แนว
กันลม แนวคูคลองระบายน�ำ้ ทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดการการใช้
ประโยชน์อย่างเข้มข้น มักพบว่ามีสตั ว์ปา่ ขนาดเล็กใช้
เป็นพืน้ ทีใ่ นการย้ายไปหาถิน่ ทีอ่ าศัยหรือหาอาหาร สัตว์
เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดเล็ก นกขนาดเล็กทีห่ ากินใต้เรือน
ยอด สัตว์เลือ้ ยคลาน และสัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก โดย
กลุม่ สัตว์ทงั้ หมดดังกล่าวเป็นกลุม่ ทีป่ รับตัวได้ดกี บั สภาพ

ภาพที่ 31

พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการใช้ทางเชือ่ มประเภทนี้
2) ทางเชือ่ มทีม่ าจากการวางแผน (planed
corridor) เป็ น ทางเชื่ อ มที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักส�ำหรับการเชื่อมต่อระหว่างถิ่นที่
อาศัยของสัตว์ป่าดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น อย่างไร
ก็ตามพบว่าปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการจัดท�ำ
แนวพื้นที่สีเขียวขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะเพื่อการนันทนาการส�ำหรับ
ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นเขตชานเมืองและเขตเมืองรวมถึงมี
วัตถุประสงค์รองเพื่อให้เป็นแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่า
ด้วย

สะพานและถนนหลายสายที่มีการสร้างโดยยกระดับหรือมีคูหรือท่อระบายน�้ำอยู่ด้านล่าง กลายเป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อของสัตว์ป่าที่หากินในบริเวณนั้นโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนเพื่อประโยชน์ด้านนี้มาก่อน
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ก.

ข.
ภาพที่ 32 ทางเชื่อมที่มีการวางแผนมาก่อน มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสัตว์ป่าที่หากินในบริเวณนั้น ก. ทางเชื่อมที่
ออกแบบไว้ส�ำหรับกวางป่า ข. ทางเชื่อมที่ออกแบบไว้สำ� หรับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ขนาดเล็ก ท�ำเป็นอุโมงค์
ขนาดเล็กลอดใต้ท้องถนน โดยส่วนของขอบถนนถูกออกแบบให้สัตว์เหล่านี้ขึ้นไปด้านบนไม่ได้
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ภาพที่ 33

ปูสีแดง (red crabs) จ�ำนวนมากเดินข้ามถนนในเกาะคริสต์มาส ระหว่างการอพยพประจ�ำปี

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

ภาพที่ 34 ปูสีแดง (red crabs) ข้ามถนนโดยใช้สะพานปู (crab bridge) ที่ถูกออกแบบเป็นการเฉพาะ ระหว่างการอพยพ
ประจ�ำปี
ที่มา Animal Arts : https://animalartsdesignstudio.wordpress.com/2012/09/28/crab-itecture/
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้ หรือ มีระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์
ภาพที่ 35 เส้นทางการบินของนกอพยพทัว่ โลก ในแต่ละเส้นทางจะมีจดุ แวะพัก เช่น พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ 
และปลอดภัย เป็นรูปแบบหนึ่งของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศแบบหินก้าว (stepping stone)
ที่มา

East Asain - Australasian Flyway Partnership (2017)

ภาพที่ 36 ช้างป่าในกลุม่ ป่าตะวันออกใช้หย่อมป่าทีก่ ระจายทางทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไนเป็นที่
หยุดพัก เป็นการเดินทางแบบหินก้าว (stepping stone)
ที่มา GoogleEarth (2017)
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2.4.7 รูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศตามสถานภาพกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บทเรียนในการศึกษาเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อทาง ชนิดให้ละเอียดครอบคลุมทั้งพื้นที่คุ้มครองเป็นเรื่อง
ระบบนิเวศในประเทศไทย พบว่าสามารถจัดแบ่ง ค่อนข้างยากและต้องใช้การส�ำรวจที่ละเอียด แต่
รู ป แบบของแนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศได้ เ ป็ น อี ก สามารถด�ำเนินการได้โดยใช้วิธีการทางวิชาการ
ลักษณะหนึ่งเพื่อความง่ายในการจัดการ ดังนี้
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
1) แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่มีอยู่แล้วตาม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้สังกัดส�ำนักอุทยานแห่งชาติ
ธรรมชาติในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ได้แก่เส้นทางเคลือ่ นย้าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ด�ำเนินการ
หรือทางเดินตามธรรมชาติโดยเฉพาะของสัตว์ป่า ที่ ส�ำรวจข้อมูลในลักษณะนี้ในหลายพื้นที่ และจัดท�ำ
เดินหากินภายในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์แห่งนัน้ ๆ หรือเดินข้าม ข้อมูลเส้นทางเคลือ่ นย้ายและการกระจายของสัตว์ปา่
ไปยังพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทอี่ ยูต่ ดิ กัน เส้นทางเหล่านีอ้ าจเป็น และชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถสร้าง
“ด่านสัตว์” ตามธรรมชาติ หรือเป็นเส้นทางหากินที่ เส้นทางเดินของสัตว์ปา่ ขึน้ ใหม่ เพือ่ ให้สตั ว์ปา่ บริเวณ
เกิดจากการจัดการของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทาง หนึ่ ง เคลื่ อ นย้ า ยไปสู ่ อี ก บริ เ วณหนึ่ ง เพื่ อ ลดความ
ด้านการจัดการสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง
หนาแน่นของประชากร
เส้นทางเชื่อมต่อในลักษณะนี้อาจเป็นวงรอบ
การหากินของสัตว์ป่าในพื้นที่ หรือเส้นทางเดินข้าม
ระหว่างลุ่มน�้ำขนาดเล็ก ๆ ตามฤดูกาล หรืออาจข้าม
ไปยังพื้นที่ไกล ๆ ได้ แต่ยังคงอยู่ภายในพื้นที่ที่ได้รับ
การคุ้มครอง
โดยทัว่ ไปการระบุเส้นทางเดินของสัตว์ปา่ แต่ละ

รูปแบบที่ตั้งของแปลงหญ้าส�ำหรับสัตว์ป่าใน
อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี ได้รบั การออกแบบและจัดการ
ให้คงอยูใ่ นลักษณะของวงรอบ รอบพืน้ ทีเ่ นินเขาเล็ก ๆ
ที่เป็นหย่อมป่า เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการ
หากินของช้างป่า ซึ่ง “เดินไป กินไป” ช่วยลดการ
ครอบครองพื้นที่หากินของสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มลงได้

ภาพที่ 37 จุดชมสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มองเห็นช้างป่าและกระทิงหากินในแปลงหญ้าที่จัดการโดยมนุษย์ แปลง
หญ้าที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของแปลงหญ้าทั้งหมดที่วางตัวรอบเนินเขาขนาดเล็ก
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ภาพที่ 38 รูปแบบและที่ตั้งของแปลงหญ้าและแหล่งน�้ำส�ำหรับสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถูกออกแบบให้วางตัวเป็นเส้นทางเชือ่ มต่อกันเป็นลักษณะหนึง่ ของแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ สอดคล้อง
กับพฤติกรรมหากินของสัตว์ป่าขนาดใหญ่  (ภาพบน โดย ยศพล ณ นคร)
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ภาพที่ 39 แม่นำ�้ ล�ำธารในธรรมชาติ เป็นแนวเชือ่ มต่อตามธรรมชาติทสี่ ำ� คัญยิง่ สัตว์นำ�้ หลายชนิดมีวงจรการด�ำรงชีวติ ทีต่ อ้ ง
เดินทางไปมาระหว่างต้นน�ำ้ และปลายน�ำ 
้ การก่อสร้างสิง่ กีดขวางล�ำน�ำ้ จึงควรศึกษาให้รอบคอบและออกแบบให้
เหมาะสมกับสิง่ มีชวี ติ เหล่านีใ้ ห้ยงั คงเชือ่ มต่อกันได้ในทางระบบนิเวศ ภาพนีแ้ สดงถึงปลาพลวง (Neolissochilus
stracheyi) ก�ำลังโจนขึ้นไปเหนือชั้นน�้ำตกที่ไม่สูงมากเพื่อเดินทางไปยังต้นน�้ำเหนือน�้ำตกป่าละอู จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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2) แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว
ตามธรรมชาติ โดยพบว่าพื้นที่ป่าหลายแห่งใน
ประเทศไทยเชื่อมต่อกันอยู่แล้วตามธรรมชาติและ
สัตว์ป่าได้ใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายหากินเป็นปกติ
หรือมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นเส้นทางอพยพผ่าน บาง
แห่งมีศักยภาพที่ดีส�ำหรับการเคลื่อนย้ายเดินทาง
ของสัตว์ป่าเพียงแต่ยังขาดการจัดการโดยกฎหมาย
ด้านการอนุรกั ษ์ จึงส่งผลให้เกิดภัยคุกคาม (threats)
และมีแนวโน้มสูงต่อการถูกท�ำลายสภาพถิ่นที่อยู่
อาศัย การจัดการพื้นที่ในลักษณะนี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องผนวกรวมเข้ากับพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง หรือ
การประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เพิ่มเติมตามกฎหมาย
แต่ทั้งนี้การด�ำเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลได้ จ�ำเป็น
ต้องมีการศึกษาทางวิชาการถึงสถานภาพสัตว์ป่าใน
พื้นที่เหล่านี้และพื้นที่ข้างเคียง ตัวอย่างพื้นที่เหล่านี้
เช่น ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของกลุ่มป่า
แก่งกระจาน รวมทั้งประเมินความจ�ำเป็นในการ
จัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย โดย

พื้ น ที่ แ นวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศแห่ ง นี้ เป็ น พื้ น ที่
ป่ า ผื น ใหญ่ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด การในลั ก ษณะ
ป่ า อนุ รั ก ษ์ ตั้ ง อยู ่ ร ะหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง
กระจาน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ท้องที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทรงธรรม และคณะ (2554) ได้
ท�ำการส�ำรวจพื้นที่ป่าแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า
บริ เ วณแนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศของกลุ ่ ม ป่ า
แก่งกระจาน รวมทั้งประเมินความจ�ำเป็นในการ
จัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
การจัดการพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่ยัง
ไม่มีถนนหรือเส้นทางสาธารณูปโภคตัดผ่านเหล่านี้
นอกจากการประกาศให้เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทมี่ กี ฎหมาย
คุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ข้มแข็งแล้ว ยังจะต้อง
มีการจัดแบ่งเขตการจัดการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็น
ถิ่นอาศัยหลักจะต้องก�ำหนดให้เป็นเขตปลอดถนน
(roadless areas) โดยสิ้นเชิง

ภาพที่ 40 พื้นที่ป่าที่ยังไม่มีกฎหมายทางด้านการอนุรักษ์ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ พื้นที่บริเวณนี้มีสัตว์ป่า
หลากหลายชนิดใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายผ่าน แต่อุปสรรคส�ำคัญคือมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองชีวิต
และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
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3) แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศทีเ่ ส้นทางคมนาคม
หรือชุมชนเป็นแนวกัน้ ได้แก่ เส้นทางเชือ่ มต่อระบบ
นิเวศทีเ่ คยเชือ่ มต่อกันอยูเ่ ดิมตามธรรมชาติแต่ถกู ตัด
แบ่งแยกออกจากกันโดยเส้นทางคมนาคม เช่น ถนน
ทางรถไฟ แนวสายไฟฟ้าแรงสูง น�ำ้ เหนือเขื่อนที่ท่วม
เป็นแนวแบ่งพื้นที่ป่าออกจากกัน และแนวท่อก๊าซ  
เป็นต้น ในความหมายนี้รวมถึงความพยายามเชื่อม
พื้นที่ป่าสองฝั่งถนนเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาทางระบบนิเวศด้วย

เส้นทางเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ และบางเส้นทาง
เกิดจากการพัฒนาประเทศ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่าย
สาธารณูปโภค เมื่อขาดการควบคุมและการจัดการ
ก็ มั ก ตามมาด้ ว ยการเข้ า ไปตั้ ง รกรากถิ่ น ฐานตาม
แนวถนน เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจึงตามมาด้วยการ
ขยายเส้นทาง แต่หากพื้นที่ใดที่ได้รับการคุ้มครอง
เป็นอย่างดี การขยายถนนก็จะถูกพิจารณาด้วยข้อมูล
ทางวิชาการที่มากขึ้น แต่มักมีปัจจัยทางด้านความ
ต้องการของผู้สัญจรเป็นแรงกดดันส�ำคัญด้วย

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในลักษณะนี้ อาจแบ่ง
แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศในลักษณะนี้มอี ยูท่ ั่วไป
ทัว่ โลก ในประเทศไทยก็มกี รณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจหลาย ย่อยออกเป็น 1) แนวเชื่อมต่อที่มีปัญหาความขัดแย้ง
แห่ง ถนนหลายสายเกิดจากเส้นทางชักลากไม้ บาง ระหว่างคนกับสัตว์ป่า และ 2) แนวเชื่อมต่อที่ไม่มี

ภาพที่ 41 ถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท�ำให้สัตว์ที่หากินบนเรือนยอดไม้ไม่สามารถข้ามไปตามเรือน
ยอดตามธรรมชาติได้ จึงวิง่ ข้ามไปตามถนน เป็นการสูญเสียความเป็นธรรมชาติและเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุบนท้องถนน
ด้วย (ภาพโดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์)
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ปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่า

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อที่มีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสัตว์ป่า เป็นงานที่ท�ำความเข้าใจกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ไม่ยาก เพราะทุก
คนต้องการแก้ไขปัญหา แต่เป็นแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศที่ท�ำได้ค่อนข้างยากและซับซ้อนหลายมิติ เช่น
นิเวศวิทยา มิติทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย อาจ
รวมถึงมิติทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทางอ้อม
ด้วยด้วย แม้แต่มิติความต้องการระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐทีม่ เี ป้าหมายคนละทาง  ซึง่ หมายความว่าคนใน
ชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
สัตว์ป่าแต่ไม่ต้องการสูญเสียสิ่งที่ตนเองมีในปัจจุบัน

ส่วนแนวเชื่อมต่อที่ไม่มีปัญหาระหว่างคนกับ
สัตว์ปา่ ความส�ำคัญของการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบ
นิเวศจึงมีเป้าหมายหลักมุ่งไปที่การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การให้เสรีภาพแก่สัตว์ป่า
และการลดอุบัติภัยบนท้องถนนที่จะเกิดกับคนและ
สัตว์ป่า (road kill) ในประเทศก�ำลังพัฒนามักจะยัง
ไม่สนใจในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ เนื่องจากต้องเร่ง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพือ่ ประชากรเป็นหลัก แต่ใน
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว กิจกรรมเหล่านีล้ ว้ นได้รบั ความ
สนใจและด�ำเนินการอย่างรอบคอบเป็นอย่างดี และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงมาก
ตัวอย่างกรณีศึกษาในเรื่องนี้ที่น่าสนใจ เช่น
โครงการทางเชื่ อ มผื น ป่ า มรดกโลกบนทางหลวง
หมายเลข 304 สาย อ�ำเภอกบินทร์บุรี – ปักธงชัย
ของกรมทางหลวง ซึ่งพยายามขยายถนนทางหลวง
หมายเลข 304 ซึ่ ง ตั ด ผ่ า นพื้ น ที่ ร อยต่ อ ระหว่ า ง
ทิ ศ ตะวั น ออกของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ แ ละ
ทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็น
แหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ แ ละจากการประชุ ม
คณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 29 ที่สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ด้วยความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 10 อันเป็น
ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ ส� ำคั ญ และมี ค วามหมายต่ อ ชนิ ด
พันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ทหี่ ายากควรค่าแก่การอนุรกั ษ์
และความหลากหลายทางด้านชีวภาพ   องค์การ
เพื่ อ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UN Educational, Scientific and
Cultural Organization : UNESCO)  ได้มีข้อเสนอ
แนะให้ประเทศไทยด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำแนว
เชื่อมผืนป่าเขาใหญ่ – ทับลาน เป็นหนึ่งในข้อเสนอ
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ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ The International
Union for Conversation of Nature (IUCN)
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้ระบุถึงประเด็น
ส�ำคัญเกี่ยวกับปัญหาของทางหลวงหมายเลย 304
ซึง่ แบ่งแยกผืนป่าเขาใหญ่ – ทับลาน โดยมีความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อ  (wildlife corridor) เพือ่
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและป้องกันสัตว์ป่า
ได้รับอันตรายจากการถูกรถชน
กรมทางหลวงในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ผู ้ รั บ
ผิ ด ชอบโครงการศึ ก ษาและส� ำ รวจออกแบบราย
ละเอี ย ดทางเชื่ อ มผื น ป่ า มรดกโลก บนทางหลวง
หมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย
ตอน กม.26 ถึง กม.29 ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และคณะ
กรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยอนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก
ได้ ร ่ ว มก� ำ กั บ การศึ ก ษาและพิ จ ารณาโครงการฯ
ดั ง กล่ า ว โดยกรมทางหลวงได้ ว ่ า จ้ า งกลุ ่ ม บริ ษั ท
ที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัททีม คอนซัลติ้งเอน
จิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด บริษัทแอสดี
คอนคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัทวิศวกรรมธรณีและ
ฐานราก จ�ำกัด และบริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
จ�ำกัด ให้ด�ำเนินงานการศึกษาและส�ำรวจออกแบบ
ทางเชือ่ มผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304
สาย อ. กบินทร์บรุ ี - อ. ปักธงชัย และออกแบบขยาย
ทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร หรือมากกว่าในช่วงบริเวณ
กม.ที่ 26 - 29
ในการศึกษาได้มกี ารส�ำรวจทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ปา่
และข้อมูลด้านกายภาพอืน่ ๆ ในส่วนของด้านทรัพยากร
ป่าไม้ พบว่าทางฝัง่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบ
ด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง  ป่ารุน่ สอง ส่วนทางฝัง่
อุทยานแห่งชาติทบั ลาน ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ

ป่าดิบแล้ง ทุง่ หญ้า ป่ารุน่ สอง และป่าปลูก สถานภาพ
ของพรรณพืชไม่มชี นิดทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ  ์
(endangered species) พบไม้หวงห้ามประเภท ก.
อย่างน้อย 34 ชนิด และไม้หวงห้ามประเภท ข. อย่าง
น้อย 2 ชนิด
ในส่วนของผลการส�ำรวจด้านสัตว์ป่า พบว่าใน
บริเวณนี้มีสัตว์ป่าหากินอยู่หลายชนิด เช่น เลียงผา
(Capricornis sumatraensis)   แมวลายหินอ่อน
(Pardofelis marmorata) เสือโคร่ง (Panthera
tigris) วัวแดง (Bos javanicus) ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) และช้างป่า (Elephas maximus)
ในจ�ำนวนสัตว์ที่พบ มี 2 ชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน 72
ชนิด เป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครอง 9 ชนิดอยูใ่ นสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ (ภาพที่ 42)
โครงการนีไ้ ด้ดำ� เนินการส�ำรวจและออกแบบรูป
แบบของทางเชื่อมผืนป่า ไว้ 2 ลักษณะ คือ สัตว์ป่า
ข้ามอยูบ่ นทางหลวง และรูปแบบทีใ่ ห้สตั ว์ปา่ ลอดอยู่
ด้านล่างของทางหลวง และมีรูปแบบย่อยให้เลือกอีก
4 รูปแบบ คือ รูปแบบทางยกระดับ รูปแบบทางเลือก
อุโมงค์ชนิดตัดดินแล้วถมกลับ รูปแบบทางเลือกผสม
ผสาน และรูปแบบทางสัตว์ขา้ มเฉพาะจุด (ภาพที่ 43)
จากผลการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบในเบือ้ งต้น
ก่อนที่สรุปผลการศึกษาของโครงการฯ และผ่าน
กระบวนการด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
อี ก ครั้ ง ในการจั ด ประชุ ม สั ม มนาครั้ ง ที่ 3 (เดื อ น
มี น าคม 2553) ผลการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
รู ป แบบพบว่ า รู ป แบบทางเลื อ กที่ เ หมาะสม คื อ
รูปแบบผสมผสาน (ทางยกระดับร่วมกับทางสัตว์ป่า
ข้ า มทางหลวง) จากคะแนนรวมในแต่ ล ะด้ า นมี
ค่าคะแนนรวมค่อนข้างสูง แม้ประสิทธิภาพของ
การเชื่อมต่อของผืนป่าจะด้อยกว่าทางเลือกที่ 2
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ภาพที่ 42 ตัวอย่างภาพสัตว์ป่าบางชนิดที่หากินบริเวณเส้นทางเชื่อมต่อที่ถ่ายได้ด้วยกล้องดักถ่ายภาพ
ที่มา กรมทางหลวง (2556)

ที่ เ ป็ น ทางยกระดับแต่ผลคะแนนรวมที่ค่อนข้างดี
ในทุก ๆ ด้าน จึงเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม
เพี ย งพอในการก่ อ สร้ า งทางเชื่ อ มผื น ป่ า และ
ประชาชนผู ้ ใ ช้ ท างในพื้ น ที่ ค ่ อ นข้ า งยอมรั บ ต่ อ
รู ป แบบทางเลื อ กดั ง กล่ า วด้ ว ยมี ผ ลกระทบต่ อ
ชุมชนและวิถีชีวิตไม่มากนัก

ให้สัตว์ป่าลอดใต้ทางหลวง (wildlifes underpass)
ในบริเวณดังกล่าว อยู่ระหว่างการด�ำเนินการโดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 43
ถึงภาพที่ 45)

โครงการดังกล่าว ได้รับการผลักดันและอนุมัติ
เงิ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ มี ก าร
จัดท�ำเป็นทางเชื่อมส�ำหรับสัตว์ป่า โดยการก่อสร้าง
ทางเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศในลั ก ษณะของอุ โ มงค์
ให้รถวิ่งโดยสัตว์ป่าข้ามทางหลวงทางด้านบนอุโมงค์
(wildlifes overpass) และการก่อสร้างทางยกระดับ

- 57 -

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ภาพที่ 43 ตัวอย่างภาพจ�ำลองทางเลือกแบบผสมผสานที่ออกแบบโดยโครงการ
ที่มา กรมทางหลวง (2556)

ภาพที่ 44 ความคืบหน้าของการก่อสร้างทางยกระดับให้สัตว์ป่าลอดใต้ทางหลวง (wildlifes underpass) โครงการขยาย
ถนนทางหลวงหมายเลข 304 (พ.ศ. 2560)
ที่มา ภาพโดย ส�ำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
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ภาพที่ 45 ความคืบหน้าของการก่อสร้างอุโมงค์ให้สตั ว์ปา่ ข้ามทางหลวง (wildlifes overpass) โครงการขยายถนนทางหลวง
หมายเลข 304 (พ.ศ. 2560)
ที่มา ภาพโดย ส�ำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
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4) แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศทางทะเล เป็น
เส้นทางเคลือ่ นย้ายตามวงจรชีวติ ของสัตว์ทะเล เช่น
เต่าทะเล พะยูน เป็นต้น แนวความคิดในการจัดการ
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย
ได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานการศึกษาวงจร
ชีวติ และการเดินทางย้ายถิน่ ของเต่าทะเล เช่น งาน
วิจัยของ สุพจน์ (2556) ได้ท�ำการศึกษาแหล่งที่อยู่
ระหว่างการวางไข่ เส้นทางการอพยพย้ายถิ่นหลัง
การวางไข่และแหล่งหากินระหว่างการวางไข่ของ
เต่าตนุ (Chelonia mydas) โดยการติดตั้งเครื่อง
ส่งสัญญาณดาวเทียม (Platform Transmitter
Terminals, PTTs) บนหลังแม่เต่าตนุที่ขึ้นวางไข่
บนเกาะคราม ฝั่งอ่าวไทย จ�ำนวน 8 ตัว และเกาะ
หูยง หมูเ่ กาะสิมลิ นั ฝัง่ ทะเลอันดามัน จ�ำนวน 7 ตัว
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในระหว่ า งฤดู ก ารวางไข่
แม่เต่าจะวนเวียนอยู่ในบริเวณเกาะที่ขึ้นวางไข่ มี
รัศมีประมาณ 30 กิโลเมตร หลังจากการวางไข่
ครั้งสุดท้าย แม่เต่าที่วางไข่บนเกาะครามจะอพยพ
เดิ น ทางไปตามแนวชายฝั ่ ง ไปยั ง แหล่ ง หากิ น ที่
ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ทางใต้ของประเทศ
มาเลเซีย และทะเลซูลู โดยมีเส้นทางการเดินทาง
4 แนว คือ เส้นทางแรกจะเดินทางเรียบชายฝัง่ ทะเล
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
เต่าที่ขึ้นวางไข่บนเกาะหูยง จังหวัดพังงา ฝั่งทะเล
อันดามัน จะอพยพข้ามทะเลอันดามันไปหากินยัง
หมู่เกาะอันดามัน (Andaman Island) ประเทศ
อิ น เดี ย เกื อ บทั้ ง หมด ซึ่ ง ระยะการเดิ น ทางทั้ ง สิ้ น
650 - 850 กิโลเมตร มีเพียงตัวเดียวที่ยังหากินอยู่
ในพื้นที่ประเทศไทย โดยอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของ
จังหวัดพังงา
ศู น ย์ น วั ต กรรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ละพื้ น ที่
คุ้มครอง จังหวัดภูเก็ต สังกัดส�ำนักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้ทำ� การ
ศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับเส้นทางเดินทางตามวงจรชีวติ
ของเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการปกป้องและคุ้มครองให้
เต่ามะเฟืองยังคงอยูต่ อ่ ไปได้ ในขณะทีศ่ นู ย์นวัตกรรม
อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดตรัง ภาย
ใต้สังกัดส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ท�ำการศึกษาเส้นทางการ
หากินของ พะยูน (Dugong dugon) ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เกาะลิบง
จังหวัดตรัง ในท้องทะเลอันดามัน เพื่อค้นหาเส้นทาง
เชือ่ มต่อระบบนิเวศของสัตว์ทะเลดังกล่าวส�ำหรับการ
ก�ำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อคุ้มครอง
5) แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศทางอากาศ
(flyway ecological corridor) หมายถึง เส้น
ทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ที่เดินทางทางอากาศ หรือ
การบิน เช่น นก ค้างคาว หรือกลุ่มแมลงหลายชนิด
โดยเฉพาะสัตว์จำ� พวกนกและค้างคาว ได้มกี ารศึกษา
กันอย่างกว้างขวางในระดับสากล และมีการร่วม
มือกันในระดับนานาชาติ เช่น กลุ่ม EAST ASIANAUSTRALASIAN Flyway Partnership (EAAFP)
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ภาพที่ 46 แหล่งวางไข่ การเดินทางย้ายถิ่น และแหล่งอาศัยของเต่าทะเลไทย
ที่มา สุพจน์ (2556)

ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จั ดการพื้ น ที่ ใ นเส้ น ทางบินของนกอพยพตามเส้น
ทางเอเชียตะวันออกไปยังทวีปออสเตรเลีย กิจกรรม
ของกลุ่มมีหลายประการ เช่น การติดตามชนิดและ
ประชากรของนกที่ใช้เส้นทางอพยพ รวมถึงความ
ร่วมมือในการจัดการพื้นที่ที่เป็นจุดแวะพักของนก
เหล่านี้ ซึ่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ 
(wetland) ทีต่ งั้ อยูท่ างซีกตะวันออกของประเทศ เช่น
แหลมผักเบี้ย และทุ่งสามร้อยยอด เป็นต้น

ตอนล่าง ใช้จดุ แวะพักในพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติหลายแห่ง
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าต่าง ๆ  
จุดแวะพักของนกดังที่กล่าวมาแล้ว หากเปรียบ
กับการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าที่หากินบนบก ก็อาจ
เปรียบได้กับการเดินทางแบบหินก้าว (stepping
stone)

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางของนกอพยพทีเ่ ป็น กลุม่
ของนกที่หากินในพื้นที่ภูเขาสูง ที่มีการเคลื่อนย้าย
อพยพในฤดูหนาวจากตอนเหนือลงมายังภาคกลาง
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ภาพที่ 47 เส้นทางอพยพของนกจมูกหลอดสีเขม่า (sooty shearwater) ซึ่งอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ ใช้เส้นทางบิน
ประมาณ 40,000 ไมล์ เพื่อการไปผสมพันธุ์ตามฤดูกาลที่พื้นที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย อลาสกา และญี่ปุ่น (ภาพนี้
จัดท�ำโดย UC Santa Cruz biologist Scott Shaffer in 2005)
ที่มา ปรับปรุงจาก  Kalmbach Publishing Co. (2017). Discover magazine (2017: https://www.kalmbach.
com/)
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2.5

แนวทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื (2555)
กล่าวว่า การวิจยั เกีย่ วกับการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อได้มี
การประยุกต์ใช้เครือ่ งมือหลายแบบในหลายประเทศ
ตัวอย่าง เช่น งานวิจยั ของ Walker and Craighead
(1997) ได้เลือกชนิดพันธุเ์ ป้าหมายของการจัดท�ำแนว
เชือ่ มต่อระบบนิเวศ โดยเลือกจากชนิดสัตว์ปา่ ทีเ่ ป็น
ชนิดทีใ่ ห้รม่ เงาแก่สตั ว์ชนิดอืน่ (umbrella species)
โดยวิธกี ารประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
สัตว์ปา่ เป้าหมายทีถ่ กู เลือก คือ หมีใหญ่สนี ำ�้ ตาล (Grizzly Bear), กวางเอล์ค (Elk), และสิงโตภูเขา (Mountain
Lion) เพราะเป็นสัตว์ทใี่ ช้เป็นดัชนีสำ� หรับการศึกษา
การเกิดหย่อมป่า และผลกระทบจากการพัฒนาของ
มนุษย์ ซึ่งนักวิจัยเรื่องนี้ได้อธิบายถึงความส�ำคัญ
ของสัตว์ซึ่งเป็นชนิดที่ให้ร่มเงาแก่สัตว์ชนิดอื่น หรือ
umbrella species โดยเชือ่ ว่าการคงอยูข่ องสัตว์ใน
กลุม่ นี้ จะเอือ้ ให้เกิดความคงอยูข่ องสัตว์ชนิดอืน่ ๆ ใน
ระบบนิเวศได้ดว้ ย
ในประเทศไทย สัตว์ปา่ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นชนิดทีใ่ ห้รม่
เงาแก่สตั ว์ปา่ ชนิดอืน่ หรือเป็น umbrella species
ที่รู้จักกันดี คือ ช้างป่า (Elephas maximus) ซึ่ง
หมายความว่าถิ่นใดที่ช้างป่าอาศัยหรือเดินทางไปได้
สัตว์ปา่ ชนิดอืน่ ก็สามารถอาศัยเส้นทางนัน้ ร่วมด้วยได้
เช่นกัน ดังนั้น งานออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบ
นิเวศส�ำหรับสัตว์ปา่ ในประเทศไทย จึงมักใช้ชา้ งป่าเป็น
ชนิดเป้าหมายเป็นหลัก แต่ในกรณีพนื้ ทีป่ า่ ทีไ่ ม่มชี า้ งป่า
อาศัยอยู่ ก็มกี ารก�ำหนดชนิดอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพืน้ ที่

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เช่น กวางป่า หมูป่า
หมาป่าสีแดง และสัตว์เลีย้ งบนทีส่ งู จะใช้ทางเดินด้าน
บน และใช้ทางเดินดังกล่าวบ่อยขึน้ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์
ซึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการสร้างแนวเชื่อมต่อ
ของสัตว์ป่าที่อยู่ด้านบน ต้องมีความยาวของเส้นทาง
ไม่ควรเกินระยะ 40 - 50 เมตร
Harris and Scheck (1991) เสนอว่า หากต้องการ
ให้แนวเชือ่ มต่อยังรักษากระบวนการขององค์ประกอบ
สายพันธุป์ ระชากร หรือ metapopulation ให้คงอยู่
ได้เป็นร้อยปีแล้ว ความกว้างของแนวเชื่อมต่ออย่าง
น้อยทีส่ ดุ ควรอยูใ่ นช่วง 100 ถึง 1,000 เมตร แต่หาก
ต้องการให้แนวเชื่อมต่อสามารถช่วยให้กระบวนการ
ทางระบบนิเวศด�ำเนินต่อไปได้ยาวนานกว่านัน้ ความ
กว้างของแนวเชือ่ มต่อก็ไม่ควรน้อยกว่า 1 กิโลเมตร
ความกว้างทีเ่ หมาะสมของแนวเชือ่ มต่อบางครัง้
ขึ้นอยู่กับระยะทาง เช่น จากการศึกษาประสิทธิภาพ
การกระจายของสิงโตภูเขา (Felis concolor) โดยใช้
แนวเชือ่ มต่อ พบว่าขนาดความกว้างของแนวเชือ่ มต่อ
ทีเ่ หมาะสมคือเพียง 0.5 ถึง 1 กิโลเมตร (Beier, 1993)
ซึง่ สัน้ กว่าทีป่ ระมาณจากขนาดถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย อย่างไร
ก็ตามแนวเชื่อมต่อนี้มีความยาวเพียง 6 กิโลเมตร ซึ่ง
แคบกว่าความกว้างเฉลี่ยของพื้นที่อาศัยของสิงโต
ภูเขา ที่มีขนาดกว้างประมาณ 12 กิโลเมตร ดังนั้น
แนวเชือ่ มต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพอาจแคบได้ถา้ ระยะทาง
ไม่ไกลมาก และเป็นระยะทีส่ ตั ว์ไม่จำ� เป็นต้องหยุดพัก
กินอาหารระหว่างการเคลื่อนที่บริเวณแนวเชื่อมต่อ

จากการศึกษาของ Wieren and Worm (2001)
Harrison (1992) ได้กำ� หนดความกว้างน้อยทีส่ ดุ
ใช้เวลาศึกษา 6 ปี ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จนพบว่า ของแนวเชือ่ มต่อจากข้อมูลขนาดพืน้ ทีห่ ากินของชนิด
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สัตว์ที่เป็นชนิดเป้าหมาย ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษา
ของ Lindenmayer and Nix (1993) ทีไ่ ด้ศกึ ษาแนว
เชื่อมต่อส�ำหรับสัตว์ที่มีถุงหน้าท้องที่อาศัยบนต้นไม้
(Arboreal Marsupials) โดยเสนอว่าควรให้ความ
สนใจในการพัฒนาทฤษฎีตา่ ง ๆ ในการประเมิน และ
ออกแบบแนวเชือ่ มต่อทีเ่ หมาะสมเพือ่ การเคลือ่ นทีข่ อง
สัตว์ทเี่ ป็นเป้าหมายแต่ละชนิด และจากผลการศึกษา
ของ Lindenmayer and Nix (1993) พบประเด็นที่
น่าสนใจ คือ
1. สัตว์ที่เป็นเป้าหมายบางชนิดสามารถอยู่รอด
ได้เป็นอย่างดีในถิ่นที่อยู่ที่เป็นแนวเชื่อมต่อ ในขณะ
เดี ย วกั น ก็ มี สั ต ว์ ป ่ า หลายชนิ ด ที่ ไ ม่ ป รากฏในแนว
เชื่อมต่อ สัตว์ที่พบในแนวเชื่อมต่อส่วนใหญ่เป็นสัตว์
ที่หากินตามล�ำพัง ซึ่งสามารถกินอาหารที่มีในพื้นที่
ได้ เช่น ใบไม้ ตรงกันข้ามกับสัตว์ที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม
หรือฝูง และมีความต้องการอาหารที่หลากหลาย
2. การวิเคราะห์ถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมเพียงอย่าง
เดียว ไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้อธิบายการปรากฏ หรือความ

ชุกชุมของสัตว์มีถุงหน้าท้องที่อาศัยบนต้นไม้ในแนว
เชื่อมต่อได้
3. สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบภูมปิ ระเทศ
ของแนวเชื่อมต่อมีความส�ำคัญ เช่น แนวเชื่อมต่อที่
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่รอ่ งห้วยไปจนถึงสันเขาสามารถรองรับ
จ�ำนวนชนิด ได้มากกว่าแนวเชื่อมต่อที่จ�ำกัดอยู่ใน
ลักษณะภูมิประเทศเดียว และความกว้างของแนว
เชื่อมต่อไม่ได้มีผลต่อการอาศัยอยู่และเคลื่อนที่ผ่าน
ของสัตว์
ส�ำหรับในประเทศไทย ขนาดความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อหรือเส้นทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า
แต่ละชนิด มักถูกจ�ำกัดด้วยสภาพภูมิประเทศและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับการเดินทางหรือ
การเคลื่อนย้ายหากินของสัตว์ชนิดนั้น ๆ รวมทั้งการ
จ�ำกัดด้วยทีต่ งั้ ของชุมชนทีร่ ายรอบ ยกเว้นบางบริเวณ
ที่มีสภาพป่าเชื่อมต่อเนื่องกันเป็นผืนใหญ่อยู่แล้ว

ภาพที่ 48 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศกับความสามารถในการให้สตั ว์ปา่ ใช้เป็นเส้นทางผ่าน
ที่มา ปรับปรุงจาก Hilty et al. (2006)
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ปัจจุบันมีกรณีศึกษาและการจัดการแนวเชื่อม
ต่ อ ระบบนิ เ วศที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การไปแล้ ว และมี ก าร
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานที่ ก� ำ หนดให้ เ ป็ น แผน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์เชิงบูรณาการ มีตัวอย่าง
หลายแห่งที่ประสบความส�ำเร็จและใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานทางด้านนี้

หลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริม
ให้ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2552  ได้มกี ารด�ำเนินการศึกษา
เรื่องนี้อย่างจริงจังโดยได้ด�ำเนินการศึกษาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ
ของประเทศไทย ในพื้นที่ทางบก ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ส�ำหรับประเทศไทยได้มกี ารศึกษาเพือ่ ออกแบบ ได้ใช้เป็นกรอบกว้าง ๆ ส�ำหรับเป็นทิศทางในการ
แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศในหลายพื้ น ที่ โดยมี ด�ำเนินการ
เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า นอกจากนี้การ
ในปี พ.ศ. 2554 ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยาน
ใช้แนวทางการจัดการด้วยการสร้างแนวเชื่อมต่อ แห่งชาติ ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ ด�ำเนินการศึกษา
ระบบนิเวศยังเป็นวิธีหนึ่งส�ำหรับการแก้ไขปัญหา ในรายละเอียดถึงระบบนิเวศของป่าไม้และสัตว์ป่า
ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าที่เคลื่อนย้ายไป ในพื้ น ที่ แ นวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศระหว่ า งอุ ท ยาน
มาระหว่างพื้นที่อนุรักษ์ที่มีชุมชนเป็นแนวขวางกั้น แห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจานและอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี
เส้นทางหากินของสัตว์ป่า
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยด� ำ เนิ น การศึ ก ษา
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ของ
ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ สัตว์ป่า ระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงปัจจัยทาง
พันธุ์พืช ภายหลังจากการสนับสนุนจากธนาคารเพือ่ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ซึง่ ผลจาก
การพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Development การศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้นำ� ไปใช้ในการจัดการพืน้ ทีอ่ ย่าง
Bank : ADB) และกลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนา เป็นรูปธรรม มีการขยายการศึกษาไปยังพื้นที่อื่น ๆ
(Development Partnership)  ได้ทำ� การจ�ำแนกพืน้ ที่ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
ที่มีความส�ำคัญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และเห็นควรให้มีการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
นอกจากนี้ ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
โดยมีพนื้ ทีน่ ำ� ร่อง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช ได้ ม อบหมายให้
กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนนาน) ซึง่ พื้นที่ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
น�ำร่องในประเทศไทย ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2549 - ทีต่ งั้ อยูใ่ นส่วนภูมภิ าคด�ำเนินการศึกษา เพือ่ หาแนวทาง
2552) คือ พื้นที่แนวเชื่อมต่อผืนป่าตามแนวเทือก ในการจั ด ท� ำ แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศตามล� ำ ดั บ
เขาตะนาวศรี ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ความส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการศึกษาเกีย่ วกับ
เป็นแนวเชื่อมต่อผืนป่าตะวันตก (WEFCOM) กับ ความเป็นไปได้ของการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ
ผืนป่าแก่งกระจาน (KKFC) มีการศึกษาแนวทางใน ทางทะเลอีกด้วย
การสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง 2 กลุ่มป่า
ดังกล่าว ด้วยการรวมพื้นที่อนุรักษ์ 20 แห่ง ให้เชื่อม
บทเรียนในการศึกษาเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อทาง
เป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องกันและมีการด�ำเนินการไป ระบบนิเวศในประเทศไทย สามารถจัดแบ่งรูปแบบ
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วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการแนวเชื่อม ระยะห่างระหว่างกลุ่มแปลง 2.5 x 2.5 กิโลเมตร
ต่อระบบนิเวศ ได้ ดังนี้
ทัว่ พืน้ ทีท่ ำ� การศึกษา  ในแต่ละกลุม่ แปลงก�ำหนดให้มี
จุดสุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 5 จุด โดย 1 จุดอยู่กลาง และ
2.5.1 แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศทีม่ อี ยูแ่ ล้วตาม อีก 4 จุดอยูห่ า่ งจากจุดกลางออกไปทางทิศหลักทัง้ 4
ธรรมชาติในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ได้แก่ เส้นทางเคลือ่ นย้าย ทิศละ 50 เมตร ในแต่ละกลุ่มส�ำรวจ (cluster)  
หรือทางเดินตามธรรมชาติโดยเฉพาะของสัตว์ป่า ที่ (ภาพที  ่ 49)
เดินหากินภายในพื้นที่อนุรักษ์แห่งนั้น ๆ หรือเดิน
ข้ามไปยังพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทอี่ ยูต่ ดิ กัน เส้นทางเหล่านีอ้ าจ
ท�ำการส�ำรวจร่องรอยของสัตว์ป่าตามแนวเส้น
เป็นเส้นทางทีส่ ตั ว์ปา่ ใช้เดินเป็นประจ�ำ หรือทีเ่ รียกว่า ส�ำรวจ ซึ่งใช้เส้นแนวระหว่างจุดกึ่งกลาง ไปยังจุด
“ด่านสัตว์” ตามธรรมชาติ หรือเป็นเส้นทางหากินที่ ส�ำรวจที่อยู่ในทิศทั้ง 4 ซึ่งรวมระยะส�ำรวจต่อกลุ่ม
เกิดจากการจัดการของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทาง ซึง่ รวมระยะทางเป็น 200 เมตรต่อเส้นส�ำรวจ ท�ำการ
ด้านการจัดการสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง
ค�ำนวณระดับความชุกชุมของสัตว์ป่า โดยใช้ข้อมูล
ที่ได้จากเส้นส�ำรวจทั้งหมด และในระหว่างการเดิน
ข้อมูลที่จะต้องท�ำการศึกษา ค่อนข้างเป็นเรื่อง ทางเข้ า หาจุ ด ส� ำ รวจ ท� ำ การบั น ทึ ก ร่ อ งรอยของ
ยากล� ำ บากและต้ อ งใช้ เ วลา โดยเฉพาะพื้ น ที่ ป ่ า สัตว์ป่าที่พบ จากนั้นท�ำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ
อนุรักษ์ที่เหลืออยู่ในประเทศไทยคือพื้นที่ภูเขาสลับ สัตว์ป่าอัตโนมัติ (camera trap) ในบริเวณที่ส�ำรวจ
ซับซ้อน (slope complex) การส�ำรวจต้องด�ำเนิน พบร่องรอยสัตว์ป่าหายาก เพื่อใช้ภาพถ่ายในการ
การอย่างเป็นระบบ (systematic sampling) โดย ยืนยันสถานภาพ
สามารถประยุกต์วิธีการส�ำรวจได้หลากหลายวิธี ขึ้น
อยู่กับงบประมาณ อัตราก�ำลัง และระยะเวลาที่เอื้อ
ข้อมูล ที่ได้จากการส�ำรวจภาคสนามทั้งหมด
อ�ำนวย หากเป็นพืน้ ทีไ่ ม่กว้างขวางมาก อาจใช้วธิ กี าร น�ำมาวิเคราะห์การกระจายและถิ่นที่อยู่อาศัยของ
เดินส�ำรวจด้วยแนวเส้นส�ำรวจที่เป็นเส้นตรง (line สัตว์ป่า โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยใช้แบบ
transect) แต่หากเป็นพื้นที่กว้างขวางอาจประยุกต์ จ�ำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาพที่ 50)
ใช้การส�ำรวจด้วยวิธีสร้างกริดส�ำรวจ โดยให้มีเส้น
ส�ำรวจตั้งอยู่ในแต่ละกริดดังกล่าว เป็นต้น
นอกจากการส�ำรวจทรัพยากรสัตว์ป่า ดังกล่าว
แล้ว ยังท�ำการวางแปลงตัวอย่างเพื่อส�ำรวจปริมาณ
ตั ว อย่ า งการส� ำ รวจเพื่ อ ศึ ก ษาเส้ น ทางเชื่ อ ม การกักเก็บคาร์บอน และประเมินเส้นทางการเชือ่ มต่อ
ต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ของความหลากหลายทางชี ว ภาพของพรรณพื ช
ของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย (ภาพที่ 51)
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักอุทยานแห่งชาติ ได้ใช้
วิธีการส�ำรวจโดยการเดินเท้าและเทคนิคการส�ำรวจ
แบบแจงนับทรัพยากรป่าไม้ (forest resources
inventory)   โดยวางแปลงตัวอย่างในลักษณะกลุ่ม
(cluster) ที่วางอย่างเป็นระบบครอบคลุมพื้นที่ มี
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ภาพที่ 49 รูปแบบและที่ตั้งของแปลงตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาเส้นทางเชื่อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ที่มา ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2561)
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ภาพที่ 50 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศของช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ที่มา ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2561)
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ภาพที่ 51 ผลการวิเคราะห์เส้นทางเชื่อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ที่มา ธรรมนูญ และคณะ (2560)
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2.5.2 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติและสัตว์ป่าได้ใช้เป็นเส้นทางเคลื่อน
ย้ายหากินเป็นปกติหรือมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นเส้น
ทางอพยพผ่าน แต่ยังขาดการจัดการโดยกฎหมาย
ด้านการอนุรกั ษ์ จึงส่งผลให้เกิดภัยคุกคาม (threats)
และมีแนวโน้มสูงต่อการถูกท�ำลายสภาพถิ่นที่อยู่
อาศัย การจัดการพื้นที่ในลักษณะนี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องผนวกรวมเข้ากับพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง หรือ
การประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เพิ่มเติมตามกฎหมาย
แต่ทั้งนี้การด�ำเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลได้ จ�ำเป็น
ต้องมีการศึกษาทางวิชาการถึงสถานภาพสัตว์ป่าใน
พื้นที่เหล่านี้และพื้นที่ข้างเคียง การศึกษาจึงต้องมุ่ง
เน้นไปที่การให้ค�ำตอบทางวิชาการในการยืนยันถึง

ความจ�ำเป็นที่จะต้องคุ้มครองพื้นที่ลักษณะนี้เอาไว้
ให้ได้
ตั ว อย่ า งงานศึ ก ษาเพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาใช้
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่ ลั ก ษ ณ ะ นี้ เ ช ่ น
ทรงธรรม และคณะ (2554) ได้ท�ำการส�ำรวจพื้นที่
ป่ า บริ เ วณแนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศของกลุ ่ ม ป่ า
แก่งกระจาน ที่ยังไม่ได้รับการจัดการในลักษณะ
ป่ า อนุ รั ก ษ์ ตั้ ง อยู ่ ร ะหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง
กระจาน และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี ท้ อ งที่
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า
บริ เ วณแนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศของกลุ ่ ม ป่ า
แก่งกระจาน รวมทั้งประเมินความจ�ำเป็นในการ

ภาพที่ 52 สภาพป่าบริเวณพืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อทางระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี
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จัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย โดยการ
วางเส้นส�ำรวจให้คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ที่มีกฎหมาย
อนุรักษ์คุ้มครองอยู่แล้วและพื้นที่ที่ยังไม่มีกฎหมาย
คุม้ ครองดังกล่าวแล้ว การวิเคราะห์ตอ้ งท�ำการเปรียบ
เทียบความแตกต่างของความหลากหลายทางชีวภาพ
และความคล้ายคลึงของชนิดสัตว์ป่า ว่าหากเชื่อม
ต่อผืนป่าเข้าด้วยกันแล้วจะมีประโยชน์ต่อการแลก
เปลี่ยนพันธุกรรมของสัตว์ป่าหรือไม่
การศึกษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่าได้ท�ำการวาง
เส้นส�ำรวจโดยก�ำหนดความยาวของเส้นส�ำรวจไว้
เส้นละ 4 กิโลเมตรตามแนวทิศเหนือ - ใต้จ�ำนวน
10 เส้น ระยะห่างระหว่างเส้นส�ำรวจแต่ละแนว 2
กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณที่เชื่อมต่อ
กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และบริเวณที่เชื่อม
ต่อกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี บริเวณละ 5 เส้น โดย
กึง่ กลางของแต่ละเส้นอยูบ่ ริเวณแนวแบ่งเขตระหว่าง
อุทยานแห่งชาติและพื้นที่แนวเชื่อมต่อ
ผลการศึกษา ส�ำรวจพบสัตว์ป่า 61 วงศ์ 177
ชนิดจ�ำแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 อันดับ 18
วงศ์ 35 ชนิด นก 32 วงศ์ 107 ชนิด สัตว์เลื้อย
คลาน 10 วงศ์ 22 ชนิด สัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก 3
วงศ์ 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)
หมูปา่ (Sus scrofa) เก้ง (Muntiacus muntjak) และ
กวางป่า (Rusa unicolor) สัตว์ปา่ สงวน 3 ชนิด ได้แก่
สมเสร็จ (Tapirus indicus) เลียงผา (Capricornis
sumatraensis) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae)  

สถานภาพทางกฎหมายของสัตว์ป่าที่ส�ำรวจ
พบในพื้นที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศของกลุ่มป่า
แก่ ง กระจานโดยจ� ำ แนกสถานภาพตามพระราช
บั ญ ญั ติ ส ง ว น แ ล ะ คุ ้ 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�้ำสะเทินบก 4
ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 6 ชนิด โดยมีสัตว์ป่าสงวน
3 ชนิดคือ เลียงผา (C. sumatraensis) เก้งหม้อ (M.
feae) และสมเสร็จ (T. indicus) สัตว์ป่าที่มีรายชื่อ
ตามบัญชีไซเตส (CITES) มี 21 ชนิด แบ่งเป็นสัตว์เลีย้ ง
ลูกด้วยนม 15 ชนิด นก 6 ชนิดและสัตว์ปา่ ทีม่ รี ายชือ่
ในการก�ำหนดสถานภาพของ IUCN มี 44 ชนิด เป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 15 ชนิด นก 5 ชนิด สัตว์สะเทิน
น�ำ้ สะเทินบก 6 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 18 ชนิด
ผลการส� ำ รวจการกระจายของสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก
ด้ ว ยนม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในพื้ น ที่ แ นวเชื่ อ มต่ อ
ระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีสัตว์ป่าที่หากินในช่วง
คาบเกี่ยวและมีอาณาเขตที่ต่อเนื่องกันจากอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี จนถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และเมื่อแสดงผลการกระจายของจุดพิกัดที่ส�ำรวจ
พบสัตว์ป่าที่มีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศบางชนิด
พบว่ า ในพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ยั ง มี ก ารปรากฏของสั ต ว์ ป ่ า
หายาก หลายชนิ ด เช่ น เสื อ โคร่ ง (P. tigris) มี
การพบเห็ น ร่ อ งรอยและกองมู ล ใน 2 บริ เ วณ
ใกล้ เ คี ย งกั น ซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ว ่ า อาจจะเป็ น
ตัวเดียวกัน กระทิง (B. gaurus) และสมเสร็จ (T.
indicus) พบร่องรอยบริเวณป่าดงดิบชื้นใกล้เคียง
กับบ้านสวนทุเรียนซึ่งเป็นหมู่บ้านร้างไปจนถึงใน
ป่าดงดิบเขาบนสันแดนระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมา ซึ่งในการส�ำรวจครั้งนี้ได้ติดตามร่องรอย
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และได้ยนิ เสียงร้องและปรากฏว่ากระทิง (ฺB. gaurus) (P. tigris) และ เสือดาว (P. pardus) ซึ่งมีความ
มีการข้ามไปมาระหว่างพรมแดนประเทศด้วย
ชุกชุมน้อย นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่หายากที่มีความ
ชุกชุมน้อย เช่น กระทิง (B. gaurus) สมเสร็จ (T.
การวิเคราะห์ค่าความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยง indicus) หมีควาย (U. thibetanus) และหมีหมา
ลูกด้วยนมเปรียบเทียบระหว่างบริเวณต่าง ๆ พบว่า (U. malayanus) เป็นต้น ซึง่ แต่ละชนิดมีคา่ ความ
ยังมีคา่ ในระดับสูง แต่ความแตกต่างของค่าดัชนีตา่ ง ๆ ชุกชุมทีแ่ ตกต่างกันไป
ชี้ให้เห็นว่าสถานภาพการจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่แนว
เชือ่ มต่อยังด้อยกว่าการจัดการสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
ค่ า ความคล้ า ยคลึ ง ของสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม
แห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เปรียบเทียบกันระหว่างบริเวณต่าง ๆ ดังกล่าว จะมี
ค่าความคล้ายคลึงทีม่ ากกว่าร้อยละ 50 ทัง้ 3 บริเวณ
ผลการศึกษาด้านความหลากชนิดดังกล่าว ถึง ซึง่ ในพืน้ ทีท่ มี่ คี า่ ความคล้ายคลึงมากจะบ่งบอกถึงการ
แม้ค่าความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน ที่มีสัตว์ป่าชนิดที่คล้ายกันและมีโอกาสในการหากิน
บริเวณต่าง ๆ จะยังมีค่าในระดับสูง แต่ความแตก และการผสมพันธุ์กันกับกลุ่มอื่น ๆ หรืออาจอธิบาย
ต่างของตัวเลขกลับชี้ให้เห็นว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ ถึงความส�ำคัญของพืน้ ทีใ่ นบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบ
อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยาน นิเวศว่ามีความจ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย
แห่งชาติกุยบุรี) มีค่าความหลากหลายสูงกว่าบริเวณ ของสัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง
ที่เป็นพื้นที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ ซึ่งบ่งบอก
สถานภาพการจัดการสัตว์ป่า เช่น การป้องกันการ
ผลการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของสัตว์
ล่าสัตว์ป่า และการท�ำลายและรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัย เลี้ยงลูกด้วยนม ระหว่างบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบ
สัตว์ป่า ในบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศซึ่งอยู่นอก นิเวศกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และแนวเชื่อม
พื้นที่อนุรักษ์ ยังด้อยกว่าการจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่ ต่อระบบนิเวศกับอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี พบว่าบริเวณ
อุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งดังกล่าว ด้วยอาจจะเป็น แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่เชื่อมกับอุทยานแห่งชาติ
เพราะข้อจ�ำกัดของกฎหมายด้านการอนุรักษ์ที่ไม่ กุยบุรี มีดัชนีความคล้ายคลึงน้อยกว่าบริเวณที่เชื่อม
ครอบคลุมหรือเข้มงวด จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งนัยนี้อาจเป็น
ด�ำเนินการประกาศให้แนวเชื่อมต่อแห่งนี้เป็นพื้นที่ ผลกระทบจากถนนเส้นทางเข้าสู่น�้ำตกแพรกตะคร้อ
อนุรักษ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเร่งด่วนต่อไป
ซึง่ เกือบเป็นเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างอุทยานแห่งชาติ
กุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความชุ ก ชุ ม ของสั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ลู ก ด้ ว ยนมขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบ
ผลการส�ำรวจได้น�ำมาวิเคราะห์สถานภาพการ
นิ เ วศจะเห็ น ได้ ว ่ า หมู ป ่ า (S. scrofa) และ เก้ ง กระจายของสัตว์ป่าในปัจจุบันในพื้นที่แนวเชื่อมต่อ
(M. muntjak) มี ค วามชุ ก ชุ ม มาก เลี ย งผา (C. ระบบนิเวศด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ แสดงใน
sumatraensis) และกวางป่า (R. unicolor) มี รูปของแผนทีซ่ งึ่ มีขอ้ สังเกตประการหนึง่ คือ การพบเห็น
ความชุ ก ชุ ม ปานกลาง ซึ่ ง สั ต ว์ จ� ำ พวกนี้ เ ป็ น สั ต ว์ สัตว์ป่าจะน้อยลงเมื่ออยู่ใกล้พื้นที่แหล่งน�้ำบ่งบอกให้
กินพืชและเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่า เช่น เสือโคร่ง ทราบว่าบริเวณใกล้แหล่งน�ำ ้ เช่น ล�ำห้วย จะเป็นพืน้ ที่
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อันตรายของสัตว์ป่าซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ำรวจ
ในภาคสนามที่พบแคมป์ล่าสัตว์จ�ำนวนมากอยู่ใกล้
แหล่งน�ำ 
้ ซึง่ หากพืน้ ทีแ่ ห่งนีไ้ ด้รบั การจัดการในรูปแบบ
พื้นที่อนุรักษ์จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว และ
ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มป่า
แก่งกระจานไว้ได้เป็นอย่างดี

รายงานผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่าง
มาก ส�ำหรับการจัดการพืน้ ทีใ่ นรูปแบบของป่าอนุรกั ษ์
โดยน�ำเสนอเพื่อผนวกพื้นที่แห่งนี้ รวมกับอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี และเกี่ยวข้องกับข้อมูลส�ำหรับการ
น� ำ เสนอกลุ ่ ม ป่ า แก่ ง กระจานเป็ น มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ

ภาพที่ 53 ตัวอย่างการแสดงให้เห็นว่าสัตว์ปา่ ทีอ่ าศัยในพืน้ ทีท่ งั้ สองฝัง่ สามารถเชือ่ มต่อเพือ่ แลกเปลีย่ นพันธุกรรมกันได้ แสดง
ด้วยค่าดัชนีความคล้ายคลึงในบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง
ที่มา ทรงธรรม และคณะ (2554)
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ภาพที่ 54 ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในบริเวณต่าง ๆ แสดงโดยค่า Shannon Weiner Index
(ตัวตรง) และ Simpson’s Index (ตัวเอน) เพื่อใช้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ท่ีจัดการด้วยกฎหมายอนุรักษ์มีความ
หลากหลายที่สูงกว่า

ตารางที่ 1 ดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์ป่าระหว่างพื้นที่ศึกษา ค�ำนวณโดยใช้ Sorensen Coefficients
of Similarity
บริเวณที่สำ� รวจ

Sorensen Coeffcients of Similarity

ป่าแก่งกระจานตอนล่างกับแนวเชื่อมต่อตอนบน

0.710

ป่ากุยบุรีตอนบนกับแนวเชื่อมต่อตอนล่าง

0.690

บริเวณแนวเชื่อมต่อตอนบนกับแนวเชื่อมต่อตอนล่าง

0.680

- 74 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ประเทศเมียนมา

ประเทศเมียนมา

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

กระทิง (Bos gaurus)

เสือโคร่ง (Panthera tigris)

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ประเทศเมียนมา

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ประเทศเมียนมา

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

เสือดาว (Panthera pardus)

สมเสร็จ (Tapirus indicus)

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ประเทศเมียนมา

ประเทศเมียนมา

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

เลียงผา (Capricornis sumatraensis)
ชะนีธรรมดา (Hylobates lar)
ภาพที่ 55 การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดในพื้นที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศของกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ที่มา ทรงธรรม และคณะ (2554)
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เสือดาว (Panthera pardus)

เสือโคร่ง (Panthera tigris)

กระทิง (Bos gaurus)

สมเสร็จ (Tapirus indicus)

กวางป่า (Rusa unicolor)

เก้ง (Muntiacus muntjak)

ภาพที่ 56 สถานภาพการกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ วิเคราะห์จากข้อมูลที่ส�ำรวจได้ใน
ภาคสนามด้วยวิธีการสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่มา ทรงธรรม และคณะ (2554)
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ภาพที่ 57 สถานภาพการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ที่มา ทรงธรรม และคณะ (2554)
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2.5.3 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่เส้นทาง
คมนาคมหรือชุมชนเป็นแนวกัน้ ได้แก่ เส้นทางเชือ่ ม
ต่อระบบนิเวศทีเ่ คยเชือ่ มต่อกันอยูเ่ ดิมตามธรรมชาติ
แต่ถูกตัดแบ่งแยกออกจากกันโดยเส้นทางคมนาคม
เช่น ถนน ทางรถไฟ แนวสายไฟฟ้าแรงสูง น�ำ้ เหนือ
เขื่อนที่ท่วมเป็นแนวแบ่งพื้นที่ป่าออกจากกัน และ
แนวท่อก๊าซ   เป็นต้น ในความหมายนี้รวมถึงความ
พยายามเชื่อมพื้นที่ป่าสองฝั่งถนนเข้าด้วยกันเพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาทางระบบนิเวศด้วย
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศส�ำหรับพื้นที่ลักษณะนี้ จ�ำเป็นต้องสร้าง
ข้อมูลให้ประจักษ์ชดั ว่า สัตว์ปา่ มีการเดินเชือ่ มต่อกัน
ระหว่างผืนป่า 2 ฝัง่ โดยการข้ามถนน หรือโดยวิธกี าร
อืน่ ใด รวมทัง้ ข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นได้วา่ สัตว์ปา่ มีความ
พยายามที่จะข้ามถนน แต่ไม่สามารถข้ามไปได้ หรือ
มีอุปสรรคต่อการข้ามของสัตว์ป่า
ตัวอย่างงานวิจยั ของ ธรรมนูญ และคณะ (2556)  
ได้ทำ� การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้
และสัตว์ปา่ บริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไนและอุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา – เขาวง มีเป้าหมายหลักเพือ่ ส�ำรวจข้อมูลด้าน
สัตว์ปา่ และสภาพถิน่ อาศัยของสัตว์ปา่ เพือ่ ใช้ในการ
ออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศส�ำหรับการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ซึง่ เป็นปัญหา
ทีน่ ำ� ความสูญเสียมาสูช่ วี ติ และทรัพย์สนิ ของราษฎรใน
พืน้ ที่ รวมทัง้ การสูญเสียทรัพยากรสัตว์ปา่
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากร
ป่ า ไม้ (ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ป ่ า ) ด้ า นสั ต ว์ ป ่ า
และด้านเศรษฐกิจสังคม

การศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ ด�ำเนินการโดย
แปลภาพถ่ายดาวเทียมจ�ำแนกกลุ่มสังคมพืชและ
ขอบเขตการปกคลุม การวางแปลงตัวอย่างขนาด
30 x 60 เมตร ในแต่ละสังคมพืช รวมทัง้ การส�ำรวจชนิด
พรรณพืชที่ขึ้นในพื้นที่ ส่วนการศึกษาด้านเศรษฐกิจ
สังคมด�ำเนินการโดยใช้แบบสอบถามชุมชนในพื้นที่
เกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐาน การได้รบั ผลกระทบจากสัตว์ปา่
และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การสั ต ว์ ป ่ า
โดยใช้วธิ กี ารจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ สังคมพืช
ที่พบส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชไม่ผลัดใบ (evergreen
forest) ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น
ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) และบางบริเวณ
ที่เป็นป่าดงดิบชื้น (moist evergreen forest) และ
ป่ารุ่นสอง (secondary forest) นอกจากนี้ยังมีสวน
ป่า (plantation forest) และพื้นที่เกษตรกรรม
(agricultural area)
การศึกษาด้านสัตว์ป่าได้ท�ำการวางแนวส�ำรวจ
ในแนวทิศเหนือ - ใต้ ความยาวเส้นส�ำรวจเส้นละ 6
กิโลเมตร จ�ำนวน 9 เส้น แต่ละเส้นมีระยะห่างกัน 1
กิโลเมตร โดยให้ทั้ง 2 ด้านของเส้นส�ำรวจลึกเข้าไป
ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ทงั้ 2 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือในเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไน และด้านทิศใต้ในอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง  ในแต่ละเส้นส�ำรวจท�ำการ
ส�ำรวจและจ�ำแนกชนิดสัตว์ปา่ ทีพ่ บเห็นหรือพบร่องรอย
เช่น รอยตีน กองมูล ร่องรอยการหากิน รอยข่วนตาม
ต้นไม้ เป็นต้น ท�ำการบันทึกต�ำแหน่งพิกดั อ้างอิงพิกดั
บนพื้นโลกโดยใช้เครื่องมือหาพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)
นอกจากนีย้ งั ท�ำการบันทึกข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อมที่
เกีย่ วข้องกับการกระจายของสัตว์ปา่ เช่น ชนิดป่า ระดับ
ความลาดชันและระดับความสูง เพื่อน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ดา้ นสารสนเทศภูมศิ าสตร์รว่ มกับฐานข้อมูล
อืน่ ๆ
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ภาพที่ 58 แนวเส้นส�ำรวจสัตว์ป่าทั้งหมด 9 เส้นความยาวเส้นละ 6 กิโลเมตร ระยะห่างระหว่างเส้น 1  กิโลเมตร
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)

ผลการศึกษาพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 อันดับ
18 วงศ์ 28 ชนิ ด (ไม่ ร วมสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม
กลุ่มค้างคาว) นก 32 วงศ์ 107 ชนิด สถานภาพ
ของสัตว์ป่าที่เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ (large
mammal) เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จ�ำนวน 1
ชนิด คือ เลียงผา (Capricornis sumatraensis)
ส่ ว นอี ก 26 ชนิ ด (ยกเว้ น หนู ท ้ อ งขาว) สั ต ว์ ป ่ า
คุ้มครองตามกฎหมายที่ส�ำคัญคือ ช้างป่า (Elephas
maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos
javanicus) หมาใน (Cuon alpines) เสือลายเมฆ
(Pardofelis nebulosa) สถานภาพตามบัญชีของ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์
ป่าหรือพืชป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์ (CITES) พบว่ามีสตั ว์
ป่าถึง 8 ชนิด ที่อยู่ในบัญชีที่ 1 ได้แก่ ลิ่นพันธุ์ใต้
(Manis javanica) หมีคน (Helarctos malayanus)

หมีควาย (Ursus thibetanus) ช้างป่า (E. maximus)
กระทิง (B. gaurus) เลียงผา (C. sumatraensis)
เสื อ ลายเมฆ (P. nebulosa) และชะนี ม งกุ ฎ
(Hylobates pileatus) และมี 4 ชนิดอยูใ่ นบัญชีที่ 2
คือ หมาใน (C. alpines) แมวดาว (Prionailurus
bengalensis) ลิ่ น พั น ธุ ์ ใ ต้ ห รื อ ลิ่ น ชวา (Manis
javanica) และลิงกัง (Macaca nemestrina)
ส่ ว นสถานภาพตามบั ญ ชี ข องสหภาพนานาชาติ
เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติ (IUCN) ในปีที่ท�ำการศึกษา นั้น พบว่า
ช้ า งป่ า (E. maximus) และ วั ว แดง (B.
javanicus) ถู ก จั ด อยู ่ ใ นบั ญ ชี ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์
(endanger) กระทิง (B. gaurus) เลียงผา (C.
sumatraensis)  หมาใน (C. alpines) เสือลายเมฆ
(P. nebulosa) หมี ค วาย (U. thibetanus)
ลิงกัง (M. nemestrina) และชะนีมงกุฎ (H. pileatus)
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อยูใ่ นบัญชีมแี นวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์ ส่วนลิน่ พันธุใ์ ต้ (M. พืชอาหารจ�ำพวกผลไม้มีการออกผลในช่วงนี้ ใน
javanica) อยูใ่ นบัญชีใกล้ถกู คุกคาม (vulnerable) ขณะที่ภาพรวมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะ
ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน
สัตว์จำ� พวกนก ทีส่ ำ� รวจพบ มีจำ� นวน 107 ชนิด ในฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง อาจเนื่องมาจากพืชอาหาร
พบว่า 106 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้น นก จ�ำพวกผลไม้สว่ นใหญ่มกี ารออกผลในช่วงฤดูฝน และ
ตีทอง (Megalaima haemacephala) ที่ยังไม่ได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดสามารถปรับตัวให้เข้า
รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครอง กับมนุษย์และชุมชนได้ ท�ำให้สตั ว์เหล่านีอ้ อกมาหากิน
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ส่วนในบัญชีของอนุสัญญาว่า นอกพื้นที่อนุรักษ์
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุ  
์ มี 2 ชนิด ทีจ่ ดั อยูใ่ นบัญชีที่ 2
ในการวิ เ คราะห์ ดั ช นี ค วามหลากหลายของ
ได้แก่ นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) และ สัตว์ป่าบริเวณที่ส�ำรวจ พบว่าพื้นที่ป่าทางด้านเขต
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) และสถานภาพใน รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมีความหลากหลาย
บัญชีของสหภาพนานาชาติเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ สูงกว่าพื้นที่ป่าทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
และทรั พ ยากรธรรมชาติ พบว่ า นกกระสาแดง – เขาวง แต่ทสี่ ำ� คัญคือในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีค่ นั่ กลาง
(Ardea purpurea) อยูใ่ นบัญชีมแี นวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์ ระหว่างพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าวมีค่าดัชนีความหลาก
นกขุนทอง (Gracula religiosa) นกยางลายเสือ หลายในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่ามีสัตว์ป่า
(Gorsachius melanophus) นกลุมพู (Ducula ทีข่ า้ มไปมาระหว่างพืน้ ทีป่ า่ หรือออกมาหากินในพืน้ ที่
aenea) มีสถานภาพก�ำลังจะถูกคุกคาม นอกจาก เกษตรกรรมเป็นจ�ำนวนที่มีนัยส�ำคัญ
นี้แล้ว หากจัดสถานภาพตามฤดูกาลหากินที่เป็น
เมื่อวิเคราะห์ถึงค่าดัชนีค วามคล้ายคลึงของ
นกอพยพ เช่น นกกระสาแดง (Ardea purpurea)
นกขมิ้ น ท้ า ยทอยด� ำ  (Oriolus chinensis) สัตว์ป่าบริเวณต่าง ๆ พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน
นกอีเสือสีนำ�้ ตาล (Lanius cristatus) เป็นต้น ส่วนที่ เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมีความคล้ายคลึงกันมาก
เหลืออีก 96 ชนิดเป็นนกประจ�ำถิน่
เนื่องจากพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองพื้นที่มีสภาพป่า และ
ในส่วนของช้างป่ามีพนื้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์สว่ นใหญ่อยู่ พรรณไม้คล้ายคลึงกัน และอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกัน
ในพืน้ ทีป่ า่ ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และมีระดับความ ซึ่งหมายความว่าหากท�ำให้สัตว์ป่าที่อาศัยในพื้นที่
สูงและความลาดชันทีไ่ ม่สงู มากนักเนื่องจากช้างป่าเป็น อนุรกั ษ์ทงั้ 2 แห่ง ไปมาหาสูก่ นั ได้ ก็จะช่วยในการแลก
สัตว์ขนาดใหญ่ มีความต้องการอาหารในปริมาณ เปลีย่ นพันธุกรรม ลดปัญหาเลือดชิด (inbreeding) ใน
มากจึงมักหากินในพื้นที่ที่ไม่สูงชันมากและมีแหล่ง สัตว์ป่าลงได้ส่วนชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่
อาหารเพียงพอ อยู่ใกล้กับโป่งและแหล่งน�้ำซึ่งเป็น เกษตรกับพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองแห่งมีความคล้ายคลึง
ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับช้างป่า และช้างป่ายังสามารถ กันในระดับปานกลาง เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรม
ปรับตัวใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็น อยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทงั้ สองแห่ง และส่วนใหญ่เป็น
สวนผลไม้ได้ ซึง่ ในฤดูฝน ช้างป่าจะมีการใช้ประโยชน์ สวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชอาหารของสัตว์เหล่านี้ จึงท�ำให้
ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมมากกว่าฤดูแล้ง อาจเนือ่ งมาจาก มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่สามารถปรับตัวให้
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เข้ากับมนุษย์และชุมชนได้ ออกมาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่เกษตรกรรม

ฤดูแล้ง

ฤดูฝน

ภาพที่ 59 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ตามบริเวณแนวเส้นส�ำรวจในฤดูแล้งและฤดูฝน
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)

ฤดูแล้ง

ฤดูฝน

ภาพที่ 60 การกระจายของช้างป่า (Elephas maximus) ตามบริเวณเส้นส�ำรวจในฤดูแล้งและฤดูฝน
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)
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ภาพที่ 61 สัตว์ป่าบางชนิดที่บันทึกภาพได้ในพื้นที่ท�ำการศึกษา 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.หมูปา่ (Sus scrofa)
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)
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ภาพที่ 62 ระดับความชุกชุมของสัตว์ป่าภาพรวมทั้งสองฤดู
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)

ฤดูแล้ง

ฤดูฝน

ภาพรวม 2 ฤดู

ภาพที่ 63 เปรียบเทียบดัชนีความหลากหลายของสัตว์ป่าในบริเวณต่าง ๆ ในฤดูกาลต่างกัน
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)
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ภาพที่ 64 เปรียบเทียบดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์ป่าในฤดูกาลต่างกัน ระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา – เขาวง (อักษรสีน�้ำเงิน ตัวเอน) ระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
(อักษรสีด�ำ ตัวตรง)
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)

ภาพที่ 65 เปรียบเทียบดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์ปา่ ระหว่างพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)
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ขสป.เขาอ่างฤาไน

ขสป.เขาอ่างฤาไน

อช. เขาชะเมา - เขาวง

อช. เขาชะเมา - เขาวง

ภาพที่ 66 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ (ภาพซ้าย) และช้างป่า (Elephas maximus) (ภาพขวา)  ใน
พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)

ภาพที่ 67 ข้อมูลการกระจายของสัตว์ป่าและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง น�ำมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ได้เป็นเส้นทางส�ำหรับสนับสนุนให้เกิดแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ (พื้นที่สีแดง)
ที่มา ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี (2556)
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ ท� ำ การศึ ก ษาทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยในพื้นที่
ดั ง กล่ า วด้ ว ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนกั บ สั ต ว์ ป ่ า
โดยใช้แนวทางการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
(Ecological Corridor หรือ Wildlife Corridor) โดย
มีพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขต หมู่ที่ 3 บ้านเขาพัง หมู่ที่ 7
บ้านเขาจันทร์ ต�ำบลห้วยทับมอญ อ�ำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง และหมู่ที่ 2 บ้านพวา ต�ำบลพวา
อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 153
ครัวเรือน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยการใช้แบบสอบถาม แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
และประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

มีผู้ที่ไม่ยินยอมย้ายออกจากพื้นที่เพราะเป็นที่ท�ำกิน
ดั้งเดิมและไม่อยากย้ายไปไหน อาชีพหลักส่วนใหญ่
ของราษฎรท�ำสวนยางพารา และสวนผลไม้ ซึ่งมี
ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ป่าท�ำลายพืชผล ขาดแคลนน�้ำ
ด้านการเกษตร เกิดความหวาดกลัวสัตว์ป่าที่ออกมา
หากิน ท�ำให้ไม่กล้าที่จะออกมาประกอบอาชีพ แต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ก็ยังไม่มีผลที่จะท�ำให้ราษฎรคิดจะ
เปลี่ยนอาชีพ

การศึกษาในครั้งนี้ได้น�ำไปสู่กระบวนการ
จัดการสัตว์ป่าเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนกับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา –
เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดย
ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตั้ ง กองทุ น แทนคุ ณ ระบบนิ เ วศ
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ย้ายเข้ามา (Payment for Ecosystem Services) และการ
อาศัยในพื้นที่นี้ ส่วนใหญ่ย้ายมาจากอ�ำเภอเมือง วางแผนปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างมี
จังหวัดระยอง โดยย้ายติดตามหัวหน้าครอบครัว มี แผนการจัดการ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างแนวทางเดินให้
ช้างป่าข้ามไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
2.5.4 แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศทางทะเล
- เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดย เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายตามวงจรชีวิตของสัตว์ทะเล
ผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการ คิดว่าหากโครงการนี้ส�ำเร็จ นอกจากตัวอย่างงานวิจยั เพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำแนว
จะสามารถลดปั ญ หาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับ เชือ่ มต่อระบบนิเวศทางทะเล ของ สุพจน์ (2556) ทีไ่ ด้
สัตว์ป่าและเป็นการคืนธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับ กล่าวไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 ดร.มาโนช วงศ์สรุ ยี ร์ ตั น์
สัตว์ป่า ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าโครงการนี้ ได้ท�ำการติดตั้งวิทยุสัญญาณดาวเทียมบนตัวพะยูน
ท�ำไม่ส�ำเร็จและเป็นการยากที่จะควบคุมช้างป่าให้ จ�ำนวน 3 ตัว เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย และด�ำเนิน
เคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางที่ก�ำหนด โดยรูปแบบการ การอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560  โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
จัดการมีความเห็นว่าไม่ต้องเวนคืนพื้นที่ แต่ยินยอม ก�ำหนดเขตอนุรกั ษ์พะยูน (Dugong zonning) ซึง่ เป็น
ให้ทำ� โดยจ่ายเป็นเงินทดแทน เพราะราษฎรยังอยาก สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงการอนุรักษ์แหล่ง
มีที่ดินเป็นของตนเองอยู่ จึงมีความคิดแบบให้รัฐ หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูน โดยพบว่าพะยูน
เช่าที่ดินมากกว่าที่จะเสียที่ดินโดยการเวนคืน และ มีการว่ายน�ำ้ หากินในระยะทาง  20 - 30 กิโลเมตร
เวนคืนเฉพาะบริเวณที่สัตว์ผ่าน ส่วนกรณีที่ต้องย้าย ต่อวัน และสามารถก�ำหนดเขตอนุรักษ์พะยูนได้ตาม
ออกจากพื้นที่ อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยจัดสรร เป้าหมายของโครงการ
ที่ดินท�ำกินให้ใหม่ หรือจ่ายเป็นเงินทดแทน และยัง
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ภาพที่ 68 เส้นทางหากินของพะยูน (Dugong dugon) ที่ติดวิทยุ จ�ำนวน 3 ตัว แต่ละตัวแสดงด้วยเส้นสีม่วง เขียว และ
เทา บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง  
ที่มา มาโนช และ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง (2560)
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2.5.5 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศทางอากาศ
(Flyway ecological corridor) เส้นทางเคลื่อน
ย้ายของสัตว์ที่เดินทางทางอากาศ หรือการบิน เช่น
นก ค้างคาว หรือกลุม่ แมลงหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์
จ�ำพวกนกและค้างคาว ได้มีการศึกษากันอย่างกว้าง
ขวางในระดับสากล และมีการร่วมมือกันในระดับ
นานาชาติ เช่น กลุ่ม EAST ASIAN-AUSTRALASIAN
Flyway Partnership (EAAFP) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการพืน้ ทีใ่ นเส้นทาง
บินของนกอพยพตามเส้นทางเอเชียตะวันออกไปยัง
ทวีปออสเตรเลีย กิจกรรมของกลุ่มมีหลายประการ

เช่น การติดตามชนิดและประชากรของนกที่ใช้เส้น
ทางอพยพ รวมถึงความร่วมมือในการจัดการพื้นที่ที่
เป็นจุดแวะพักของนกเหล่านี้
งานวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การคุ ้ ม ครองเส้ น ทาง
เชื่อมต่อระบบนิเวศลักษณะนี้ นิยมการติดห่วงขานก
(banding) แล้วอาศัยเครือข่ายนักวิจัยที่คอยติดตาม
นกอพยพที่มาจากที่ต่าง ๆ โดยรหัสที่ติดไว้ที่ห่วงขา
จะบอกได้ว่าบินมาจากที่ใด นอกจากนี้ยังมีการใช้
เครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กติดไปกับตัวของนก
และเส้นทางทีใ่ ช้ในการบินจะถูกส่งกลับมายังแม่ขา่ ย

ภาพที่ 69 นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)  และนกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola)  ที่มีห่วงขาติดไว้ส�ำหรับการ
ติดตามเส้นทางการหากินและการจับคู่ผสมพันธุ์
ที่มา ภาพโดย เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด,  สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง
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3

3.1

แนวคิดการจัดทำ�แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช
(2555) ได้ท�ำการศึกษาความเหมาะสมในการจัด
ท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของผืนป่าในกลุ่มป่าที่
ส� ำ คั ญ ของประเทศไทยโดยใช้ ท ฤษฎี แ ละแนวคิ ด
พื้นฐานเรื่องนิเวศวิทยา (landscape ecology)
ทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ (theory of island
biogeography) และแนวคิ ด การจั ด การผื น ป่ า
เชิงระบบนิเวศ (ecosystem based management)
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ องค์ ป ระกอบของพื้ น ที่ 3
ประการ คือ ระบบนิเวศพื้น (matrix) ระบบนิเวศ
หย่อม (patch) ซึ่งอยู่ภายในระบบนิเวศพื้น และการ
เชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่า เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
กระจายพันธุ์อย่างเข้มแข็ง เกิดการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการเชื่อมต่อภายใต้
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเกิดจากอิทธิพลของมนุษย์
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด การนิ เ วศวิ ท ยาภู มิ ทั ศ น์ นั้ น นอกจาก
เรือ่ งองค์ประกอบของพืน้ ทีแ่ ล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และการเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้ที่ดินอีกด้วย  ดังนั้นจากหลักการข้างต้น ขอบเขต
การศึกษาความเชือ่ มโยงของผืนป่าในกลุม่ ป่าทีส่ ำ� คัญ
จึงไม่ได้เน้นการศึกษาในป่าอนุรกั ษ์หรือพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
เท่านั้น แต่ค�ำนึงถึงระบบนิเวศต่าง ๆ ในภาพรวม
ของพืน้ ที่ และการเชือ่ มโยงของระบบนิเวศจากต้นน�ำ้
สู่ชายฝั่งด้วย
การศึ ก ษานี้ อ าศั ย แนวคิ ด พื้ น ฐานเรื่ อ งนิ เ วศ
ภูมทิ ศั น์ หรือ ภูมนิ เิ วศ (landscape  ecology) ซึง่ ให้ความ
ส�ำคัญกับการเชือ่ มต่อผืนป่า โดยมีนยั ส�ำคัญทีก่ ารรักษา
กระบวนการทางนิเวศวิทยา (ecological process)
และความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) โดย
เฉพาะเรือ่ งสัตว์ปา่ ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั ผืนป่าได้ถกู แบ่งแยก
เป็นหย่อม ๆ เนือ่ งจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การ

พัฒนาถนน ทางรถไฟ การตัง้ ถิน่ ฐาน การเกษตรกรรม
เป็นต้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการเชือ่ มต่อ
พืน้ ที่ (landscape connectivity) เพือ่ ให้เกิดความ
ยัง่ ยืนของประชากรสัตว์ปา่ ทีส่ ำ� คัญและสามารถรักษา
สมดุลของระบบนิเวศเอาไว้ได้  
ภู มิ ทั ศ น์ (landscape) ประกอบด้ ว ยถิ่ น ที่
อาศัย (habitat) ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสภาพธรรมชาติ
และที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยกิจกรรมของมนุษย์
ผสมผสานกั น ขึ้ น ในลั ก ษณะโมเสค (mosaic)
ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรค�ำนึงถึงในการศึกษาภูมนิ เิ วศ (Landscape) ก็คอื การใช้ทดี่ นิ ต่าง ๆ ทีป่ ระกอบขึน้ เป็นพืน้ ที่
นั้นมีผลอย่างไรต่อกระบวนการทางนิเวศวิทยา และ
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างไรเมือ่ ระยะเวลาผ่านไป การ
ศึกษานิเวศภูมทิ ศั น์นใี้ ห้กรอบอย่างกว้างในการศึกษา
หน้าที่และกิจกรรมทางนิเวศวิทยาของถิ่นที่อาศัยซึ่ง
เป็นหย่อม ๆ ในสภาพพืน้ ทีท่ พี่ ฒ
ั นาหรือเปลีย่ นแปลง
ไปแล้ว ซึง่ ประโยชน์ของการเชือ่ มต่อถิน่ ทีอ่ าศัยต่าง ๆ
รวมไปถึงการแลกเปลีย่ นประชากรระหว่างหย่อมถิน่ ที่
อาศัยนัน้ ๆ เพือ่ ความยัง่ ยืนของประชากรและพลวัต
ในระดับท้องถิน่ และระดับภูมภิ าค
การรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน จ�ำเป็นต้องเอื้อ
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสัตว์ น�้ำ  และลม พร้อม
กับมีการขนถ่ายสสาร พลังงาน แร่ธาตุอาหาร ผ่าน
พื้นที่ที่ประกอบกันขึ้นเป็นภูมิทัศน์นั้น การจัดวาง
องค์ประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของถิ่นที่อาศัย
ที่ประกอบขึ้นเป็นโมเสคของสภาพพื้นที่นั้นมีผลต่อ
การเคลื่อนย้ายเหล่านี้   ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงองค์
ประกอบและรู ป แบบการเรี ย งตั ว ของถิ่ น ที่ อ าศั ย
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน
หรือกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของมนุษย์ท�ำให้เกิด
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ภาพที่ 70 การเคลือ่ นย้ายหากินของสัตว์ปา่ ระหว่างผืนป่าทีถ่ กู ตัดขาดออกจากกันโดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทีไ่ ม่มี
การวางแผนด้านสิง่ แวดล้อม น�ำผลเสียมาสูท่ รัพยากรสัตว์ปา่ และทรัพยากรมนุษย์ และเป็นปัญหาทีแ่ ก้ไขได้ยาก
(ภาพโดย อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น)

หย่อมป่า หรือการขยายตัวของช่องว่างระหว่างหย่อม เกิดการถ่ายเททางพันธุกรรมเพื่อความมั่นคงของ
ป่า หรือในทางกลับกันการเชื่อมต่อหย่อมป่าโดยการ ประชากรสัตว์ปา่ สังคมสัตว์ปา่ และระบบนิเวศโดยรวม
พื้นฟูระบบนิเวศหรือการปลูกป่าย่อมส่งผลต่อการ
เคลือ่ นย้ายของสัตว์ และองค์ประกอบอืน่ ๆ ในระบบ
กล่าวโดยสรุป การรักษาความเชือ่ มโยงธรรมชาติ
นิเวศทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้เช่นกัน
ในพืน้ ที่ มีสว่ นส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อาหารในระบบ
ลักษณะของถิ่นที่อาศัยที่เชื่อมกันอย่างต่อเนื่อง นิเวศ การจัดการใด ๆ ก็ตาม จึงควรพิจารณาโดยรอบ
ในลักษณะเป็นเส้น (linear habitat) เช่น ระบบ ด้าน เช่น การจัดการสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ หรือระบบนิเวศ
ล� ำ น�้ ำ  (stream system) เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข อง หนึ่ง ๆ  จ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่
การเคลื่ อ นย้ า ยน�้ ำ  ตะกอน สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก ทั้งระบบนั้น ๆ ด้วย
สันหลัง และสัตว์น�้ำอื่น ๆ จากพื้นที่ตอนบนสู่พื้นที่
ตอนล่างในระยะไกล ๆ ได้   นอกจากนั้น การเชื่อม
ต่ อ ผื น ป่ า ยั ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ สั ต ว์ ป ่ า เพื่ อ
เอื้ อ ให้ สั ต ว์ ป ่ า สามารถเคลื่ อ นย้ า ย กระจายพั น ธุ ์
เกิดประชากรใหม่ ลดการผสมเลือดชิด (inbreeding)
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“แนวคิดเชิงภูมิทัศน์ (landscape thinking)”
ได้ เ ริ่ ม ก่ อ ตั ว เป็ น รู ป เป็ น ร่ า งขึ้ น ถึ ง แม้ ใ นระดั บ
ภูมิศาสตร์ยังไม่มีการให้ค�ำนิยามส�ำหรับค�ำนี้ แต่
น่ า จะหมายถึ ง การจั ด การการใช้ ที่ ดิ น ในรู ป แบบ
ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง รวมถึ ง เส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มโยงแบบ
บูรณาการ
ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ
ในเชิงภูมทิ ศั น์นนั้ โครงการต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ประเด็นต่าง ๆ ด้วย เช่น ประชากรและพันธุกรรมของ
ชนิดพันธุต์ า่ ง ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการสูญเสียประชากร

3.2

หรือการปรับตัวให้เข้ากับถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ขี นาดทีล่ ดลง
ภูมิทัศน์ด้านการเกษตรที่ครอบคลุมวิถีปฏิบัติ
ในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนทั้งโดยยึดหลักที่ว่าง
และหลักการใช้ฟาร์ม ช่วยในการสร้าง “ภูมิทัศน์ที่
ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ” ที่ช่วยตอบสนอง
ความต้องการในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งการ
จัดการภูมิทัศน์ในลักษณะผสมผสานเช่นว่านี้ก�ำลัง
เป็นที่นิยม โดยเน้นไปที่เรื่องการสนับสนุนส่งเสริม
การผลิตอาหาร การอนุรักษ์ระบบนิเวศ และวิถีชีวิต
ชนบท

เป้าหมายของการจัดทำ�แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ก่ อ นจะกล่ า วถึ ง การออกแบบแนวเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างผืนป่าหรือระบบนิเวศ   มีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิง่ ทีผ่ มู้ ีส่วนเกีย่ วข้องต้องเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
ของแนวเชื่ อ มที่ มี ต ่ อ ระบบนิ เ วศ หน้ า ที่ ห ลั ก ของ
แนวเชื่อมคือการส่งเสริม (enhance) ให้เกิดความ
สามารถในการเชื่อมต่อ (connectivity) กันของสิ่ง
มีชีวิต ระหว่างหย่อมป่าที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
กล่าวคือเป็นการส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้เกิดการ
เคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะสัตว์ป่า) สามารถ
เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีระยะ
ทางห่างจากกันได้   การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อ
กันระหว่างหย่อมป่าต่าง ๆ นั้นจะช่วยให้สิ่งมีชีวิต
มีโอกาสแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประชากรที่
แตกต่างกันมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีการตั้งถิ่นฐาน
ของประชากรสิ่งมีชีวิตในพื้นที่แห่งใหม่ รวมถึงการ
เพิ่มโอกาสในการเสาะแสวงหาปัจจัยส�ำคัญหลักใน
การด�ำรงชีวิต (keystone resources) ได้มากขึ้น
การจัดการพื้นที่คุ้มครองในลักษณะของกลุ่มป่า โดย

การส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อระหว่างผืนป่าต่าง ๆ
นับได้วา่ เป็นหนึง่ ในกลยุทธ์หลักส�ำคัญในการวางแผน
การจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองแบบเป็นระบบ (Protected
Area System planning)  ข้อดีของการจัดให้มีทาง
เชือ่ มต่อระหว่างหย่อมป่าสรุปได้ดงั ต่อไปนี้ (Forman,
1995; Haddad et. al., 2003)
1)  เพิ่มอัตราการอพยพเข้าสู่พื้นที่คุ้มครองโดย
ช่วยให้เกิดการ
เพิม่ หรือรักษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์
เพิม่ ขนาดของประชากรแต่ละชนิดพันธุแ์ ละ
ช่วยลดโอกาสการสูญพันธุ์ เกิดการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ของ
บางประชากรในระดับท้องถิน่ ซึง่ ได้สญ
ู พันธุไ์ ปก่อนใน
อดีตแล้ว
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความกดดั น ภายใน
ประชากรจนเกิ ด การผสมพั น ธุ ์ ใ นสายเลื อ ดที่
ใกล้ชดิ กัน และขณะเดียวกันเป็นการด�ำรงไว้ซงึ่ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร
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2) เพิ่ ม พื้ น ที่ ใ นการเสาะแสวงหาอาหาร
ระดับรายตัวของสัตว์ป่า (individual of a
เป็ น การช่ วยให้ ช นิ ด พันธุ์ท่ีเ คยอยู่ใ นถิ่นที่อาศัยที่ species)
ไม่เหมาะสมได้ผ่านไปยังที่ที่มีความเหมาะสมกว่า
ระดับประชากร (Population)
ระดับชนิดพันธุ์ (species)
3) ท�ำหน้าที่เป็นพื้นที่หลบภัย (cover) ส�ำหรับ
ระดับสังคม (community)
ชนิดพันธุ์ ในขณะที่มีการเคลื่อนที่ระหว่างหย่อมป่า
ระดับภูมิทัศน์ (landscape)
4) ก่อให้เกิดความหลากหลายของถิ่นที่อาศัย
2)  เป้าหมายตามระดับสัดส่วนเชิงพืน้ ทีข่ องการ
เพือ่ ช่วยให้สงิ่ มีชวี ติ ในแต่ละช่วงชีวติ สามารถเลือกใช้ เชื่อมต่อ (spatial scale of linkage)
ถิน่ ทีอ่ าศัยทีเ่ หมาะสมในพืน้ ที่ และช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ
ระดับท้องถิ่น เช่น ทางลอด หรือทางข้าม
ตามวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้น
ของสัตว์ป่าเป็นทางเชื่อม
ระดับภูมิภาค เช่น การใช้แนวแม่น�้ำหรือ
5) จัดหาพืน้ ทีท่ เี่ ป็นทางเลือกส�ำหรับหลบภัยของ ล�ำน�้ำเป็นทางเชื่อม
สิง่ มีชวี ติ ในช่วงทีเ่ ผชิญกับการรบกวนทีม่ คี วามรุนแรง
ระดับทวีป หรือการข้ามไปยังอีกทวีป เช่น
มาก เช่น ภัยจากไฟป่า หรือน�ำ้ ท่วม เป็นต้น
การใช้แนวเทือกเขาเป็นทางเชื่อม
6) เกิดทางสีเขียว (greenway or green belt)
3) เป้ า หมายตามศั ก ยภาพเฉพาะในการใช้
ช่วยจ�ำกัดการเติบโตของเขตเมืองที่ไม่หยุดยั้งทาง ประโยชน์
อ้อม ส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางนันทนาการ และช่วย
เพือ่ การเคลื่อนที่ในรอบวัน (daily moveพัฒนาทิวทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น เป็นการเพิ่มคุณค่า ment) เช่น การเสาะแสวงหาอาหารรายวัน
ทางอ้อมให้กับพื้นที่
เพื่อการเคลื่อนที่ตามฤดูกาล (seasonal
movement) เช่น การอพยพเปลี่ยนถิ่นที่อาศัย
7) ส่งเสริมให้มีการดูแลคุณภาพแหล่งน�้ำและ
เพือ่ การขยายและการกระจาย (dispersal)
การจัดการแหล่งน�ำ้ ทีด่ ขี นึ้ (กรณีของการใช้ลำ� น�ำ้ เป็น เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนพันธุกรรม การค้นหาคู่ผสมพันธุ์
ทางเชื่อมต่อ)
เพือ่ เป็นถิน่ ทีอ่ าศัย (habitat) เช่น แนวเชือ่ ม
ต่อที่มีความกว้างมาก
ส�ำหรับสมมติฐานหลักในการออกแบบแนวเชือ่ ม
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ชนิ ด พั น ธุ ์ ยั ง คงอยู ่ สื บ ไป
ต่อนั้น Hilty et al. (2006) ได้เสนอแนะไว้ว่าจ�ำเป็น (long - term species persistence) เช่น การปรับ
ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงเป้าหมายในการอนุรกั ษ์ ด้านใดด้าน ตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อนของชนิดพันธุ์พืชและชนิด
หนึ่ง หรือทุก ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
พันธุ์สัตว์
1) เป้าหมายตามความหลากหลายทางชีวภาพ
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ภาพที่ 71 ช้างป่า (Elephas maximus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
และใช้เป็นเส้นทางเดินใหม่ จึงถึงเวลาทีต่ อ้ งน�ำการจัดการโดยแนวคิดของนิเวศวิทยาบนท้องถนน (road ecology)
มาใช้ (ภาพโดย ภัทรพล มณีอ่อน)
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3.3

การจัดทำ�แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศสำ�หรับสัตว์ป่า

การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในระดับชนิด (species) พันธุกรรม (genetic)
และระบบนิเวศ (ecology) ถือได้ว่าเป็นเป้าหมาย
สู ง สุ ด ส� ำ หรั บ การอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ (SCBD, 2001) การจัดการพื้นที่คุ้มครองของ
ประเทศไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ก�ำหนดให้มีกลุ่มป่าทั้งสิ้น 20 กลุ่มป่า โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการพื้นที่คุ้มครองของ
ประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   การ
ก�ำหนดโครงข่ายพื้นที่คุ้มครองดังกล่าวซึ่งถือได้ว่า
เป็นการเริม่ ต้นการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองโดยภาพรวม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเชิงระบบนิเวศ
(ecosystem management) ของพื้นที่คุ้มครองใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามการจัดการกลุ่มป่าเพื่อให้
ขบวนการทางนิเวศมีการเชื่อมต่อกันระหว่างผืนป่า
ต่าง ๆ ยังคงเป็นความท้าทายที่จะต้องท�ำให้สัมฤทธิ์
ผลในอนาคตอันใกล้  การออกแบบทางเชื่อมส�ำหรับ
สัตว์ป่า (wildlife corridor design) เป็นเครื่องมือ
ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ร ะบบนิ เ วศป่ า ไม้ มี
กระบวนการที่สมบูรณ์ การเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า
จากพื้นที่แห่งหนึ่งไปยังพื้นที่อีกแห่งหนึ่งนั้นมิได้เป็น
เพียงแค่การส่งเสริมให้มีการแพร่กระจายพันธุ์ของ
สัตว์ป่าเท่านั้น แต่พืชพรรณที่เป็นอาหารสัตว์ป่าก็จะ
มีโอกาสแพร่พันธุ์ผ่านไปยังพื้นที่ป่าที่ห่างไกลออกไป
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการออกแบบแนวเชื่อมต่อ
ถือได้วา่ เป็นสิง่ ทีค่ อ่ นข้างใหม่ตอ่ นักวิจยั และนักจัดการ
พื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย

ทั่วไปแผนการท�ำงานที่เหมาะสมส�ำหรับการอพยพ
เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดย
เฉพาะในเรือ่ งการฟืน้ ฟูถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่   การ
สร้างแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่า (wildlife corridor)
การออกแบบและการจัดการพื้นที่ให้เป็นแนวเชื่อม
ต่อถิ่นที่อาศัย หรือแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ เป็น
แนวทางที่ต้องการให้กระบวนการจัดการให้กลุ่มป่า
มีความเชื่อมต่อกัน ท�ำให้กระบวนการทางระบบ
นิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น ส่งเสริมให้มีการ
แพร่กระจายหรือการเคลือ่ นย้ายของชนิดพันธุส์ ตั ว์ปา่
ตลอดจนการแพร่กระจายของพืชพรรณไม้ที่เป็น
อาหารหรือที่หลบภัยส�ำหรับสัตว์ป่า และสัตว์ป่า
มีโอกาสกระจายไปยังพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่ทหี่ า่ งไกลต่อไปได้
แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า จึงหมายถึง
การจัดการเส้นทางที่เอื้ออ�ำนวยให้สัตว์ป่าเคลื่อนที่
ไปมาหากัน มีอาหารกิน มีที่หลบภัย หรือแหล่งผสม
พันธุ์และพื้นที่มีความกว้างจากปัจจัยดังกล่าวเพิ่ม
มากขึ้น สัตว์ป่าสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพไปมา
ในพื้นที่คุ้มครองอาจจะเป็นการอพยพเคลื่อนย้าย
ประจ�ำวันหรือฤดูกาลหรือขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์
แพร่กระจายสามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรมได้ตาม
ธรรมชาติ

แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าหรือแนว
เชื่อมต่อระบบนิเวศ มีการก�ำหนดขึ้นมาตามความ
ต้องการตามวัตถุประสงค์ทเี่ กีย่ วข้อง แนวเชือ่ มต่อดัง
เนือ่ งจากหลักการจัดการสัตว์ปา่ ในประเทศไทย กล่าวจะมีประโยชน์ตอ่ ชนิดพันธุใ์ ดชนิดพันธุห์ นึง่ หรือ
ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของสัตว์ป่า และ หลาย ๆ ชนิดพันธุ  ์ และอ�ำนวยประโยชน์ให้แก่สตั ว์ปา่
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารส�ำหรับสัตว์ป่า โดย หรือประโยชน์อย่างอืน่ เช่น การท�ำให้สภาพแวดล้อม
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ดีขึ้น การพักผ่อนหย่อนใจ หรือท�ำให้เศรษฐกิจและ
สังคมดีขึ้น หรือการช่วยบรรเทาปัญหาระหว่างคน
กับสัตว์ป่า รูปแบบในการปฏิบัติจะมีหลายรูปแบบ
เช่น ถนนยกระดับที่ให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายลอดผ่าน
ไปมาได้ หรือจะท�ำเป็นอุโมงค์ให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้าย
ไปมาผ่านทางอุโมงค์ แนวเชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัยที่
เป็นถนนยกระดับอาจมีความยาว หรือท�ำขึน้ ระหว่าง
พื้นที่คุ้มครอง ซึ่งขนาดและรูปแบบของแนวเชื่อมต่อ
จะพิจารณาจากชนิดสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมาย สภาพ
ภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพทางธรณีวิทยา
ส�ำหรับการก่อสร้าง ความยากง่ายในการจัดการ และ
รวมถึงงบประมาณด�ำเนินการ

เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานคือ ปัจจัยต่าง ๆ ในท้องถิน่
สังคมและการเมือง จากการวิจยั พบว่าทุก ๆ แนวเชือ่ ม
ต่อไม่วา่ จะเป็นแนวเชือ่ มต่อของถิน่ ทีอ่ าศัยของสัตว์ปา่
หรือระบบนิเวศจะมีภาคส่วนของสังคมและชุมชนเข้า
มาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการยอมรับของชุมชน
และการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ
ตัวอย่างในพืน้ ทีค่ มุ้ ครองของสาธารณรัฐแทนซาเนีย และ
สาธารณรัฐคอสตาริกา้ ได้ระบุวา่ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง นัน้ เป็นส่วนส�ำคัญมาก

การก�ำหนดรูปแบบแนวเชือ่ มต่อถิน่ ทีอ่ าศัยของ
สัตว์ปา่ หรือระบบนิเวศ เป็นแต่เพียงทฤษฎีของระบบ
ในการที่จะคงไว้ซึ่งการเชื่อมต่อของภูมิทัศน์ โดยมี
การก�ำหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดการแนว ค�ำถามเกิดขึ้นมาว่า
เชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัยจะไม่มีการก�ำหนดรูปแบบที่
ตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และองค์ประกอบ
1. การจัดการแนวเชื่อมต่อให้คงอยู่ได้โดย
การวิเคราะห์หรือการอธิบายถึงส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน ไม่กระทบกับภูมิทัศน์จะด�ำเนินการอย่างไร
ชีววิทยาของพื้นที่และสัตว์ป่าซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
จัดท�ำแนวเชื่อมต่อ เพื่อให้การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อมี
2. การเชื่อมต่อภูมิทัศ น์โดยการใช้ถิ่นที่
ประสิทธิภาพ จะต้องท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ อาศัยของสัตว์ป่าเป็นส�ำคัญตามเป้าหมายที่ต้องการ
ความจ�ำเป็นและความเป็นไปได้เป็นองค์ประกอบด้วย จะสัมพันธ์กับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอย่างไร
การจัดการถิน่ ทีอ่ าศัยของสัตว์ปา่ จะเกิดขึน้ ได้ตอ้ ง
3. การฟืน้ ฟูแนวเชือ่ มต่อระหว่างถิน่ ทีอ่ าศัย
เป็นทีย่ อมรับของฝ่ายต่าง ๆ เช่น นักนิเวศวิทยาและ ตามธรรมชาติดงั กล่าวจะคงพัฒนาต่อไปหรือไม่
นักวิชาการป่าไม้ จะเสนอแนะว่าส่วนส�ำคัญที่เข้ามา
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ตารางที่ 2 แนวทางในการพิจารณาเพื่อก�ำหนดรูปแบบการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ของสัตว์ป่า
ด้านนิเวศ - ชีววิทยา

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

1. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแนวเชื่อม
   ทางนิเวศ - ชีววิทยา
2. นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
3. โครงสร้างของแนวเชื่อมต่อ
4. คุณภาพของถิ่นที่อาศัย
5. แนวเชื่อมต่อของระบบพื้นที่คุ้มครอง
6. ความกว้างของแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสม
7. สถานที่ตั้งของแนวเชื่อมต่อ
8. การติดตามและประเมินผล

3.4

1. สถานภาพและการถือครองที่ดินของประชาชน
2. ความรับผิดชอบของการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
3. การสนับสนุนจากชุมชน/องค์กรปกครองท้องถิ่น
4. การบูรณาการร่วมกับโครงการต่าง ๆ ในการ
   จัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
5. การให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
   แก่ชุมชน
6. การก�ำหนดยุทธศาสตร์การวางแผน

การออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศสำ�หรับสัตว์ป่า

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ได้ให้แนวทางในการ
พิจารณาและการตัดสินใจก�ำหนดรูปแบบและการ
จัดการแนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ ดังนี้ (Asian
Development Bank, 2005)   การออกแบบแนว
เชื่อมต่อระบบนิเวศส�ำหรับสัตว์ป่าจ�ำเป็นต้องค�ำนึง
ถึงคุณภาพของแนวเชื่อมต่อว่ามีความเหมาะสมต่อ
การช่วยเหลือการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าว่ามีมากน้อย
เพียงใด   แนวเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีส่วนพื้นที่แกนกลางของถิ่นที่อาศัย (core
area)   ภายในแนวเชื่อมต่อในระดับหนึ่ง   กล่าวคือ
แนวเชื่อมต่อที่มีความกว้างยิ่งมาก ยิ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่และส่งเสริมให้ชนิด
พันธุท์ หี่ ลากหลายสามารถใช้แนวเชือ่ มต่อได้ อย่างไร
ก็ตามแรงกดดันจากพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ใช่ปา่ ไม้ทอี่ ยูโ่ ดยรอบมัก
เป็นอุปสรรคหลักที่ส่งผลต่อการจัดการแนวเชื่อมต่อ
ให้มีความกว้างในระดับที่เหมาะสม  การวิจัยเพื่อให้
ทราบถึงขนาดแนวเชือ่ มต่อทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสัตว์ปา่
แต่ละชนิดเป็นหัวข้อที่มีการวิจัยอย่างกว้างขวางโดย

เฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป อย่างไร
ก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่ก็ยังมิได้ตอบค�ำถามหลักที่
ว่าความกว้างของทางเชื่อมควรจะมีขนาดเท่าใดเพื่อ
ให้สัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมายสามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   ซึ่งประสิทธิภาพของทางเชื่อมมัก
ผันแปรไปตามความยาวของแนวเชือ่ ม ความต่อเนือ่ ง
ของถิน่ ทีอ่ าศัย และคุณภาพของถิน่ ทีอ่ าศัย  Bentrup
(2008) ได้อธิบายความสัมพันธ์โดยทั่วไปของความ
กว้างของแนวเชือ่ มต่อกับประสิทธิภาพในการเคลือ่ น
ย้ายของสัตว์ไว้ว่า
1) ชนิดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่จ�ำเป็นต้องใช้
แนวเชือ่ มต่อทีม่ คี วามกว้างมากขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือการ
เคลื่อนย้ายและการเป็นถิ่นที่อาศัยชั่วคราว  
2) ความยาวของแนวเชื่ อ มต่ อ ที่ ม ากขึ้ น
ท�ำให้จ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้ความกว้างของแนวเชื่อม
ที่เหมาะสมมีขนาดมากขึ้นเช่นกัน แนวเชื่อมต่อที่มี
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ระยะสัน้ กว่ามีความเป็นไปได้ทจี่ ะช่วยให้ระดับความ
ต่อเนื่องของพื้นที่มีมากกว่า  
		
3) แนวเชื่อมต่อจ�ำเป็นต้องมีขนาดกว้างขึ้น
เมื่อพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกยึดครองโดยมนุษย์
4) หากวางแผนให้แนวเชื่อมต่อมีการใช้
ประโยชน์ระยะยาวนานนับทศวรรษหรือศตวรรษ  
ควรออกแบบให้แนวเชื่อมต่อมีความกว้างมากขึ้น    
การพิจารณาออกแบบแนวเชื่อมต่อจ�ำเป็นต้อง
ค� ำ นึ ง ถึ ง ขอบเขตพื้ น ที่ ที่ นั ก จั ด การให้ ค วามสนใจ
ทั้งหมด รวมถึงสัดส่วนเชิงพื้นที่และเวลา เป้าหมาย
การจั ด การที่ ดี จ� ำ เป็ น ต้ อ งก� ำ หนดขอบเขตพื้ น ที่
คุ้มครองให้เด่นชัดและเป็นไปตามเป้าหมายของการ
อนุรักษ์ ควรต้องก�ำหนดให้พื้นที่อนุรักษ์มีขนาดใหญ่
เพียงพอที่จะท�ำให้ขบวนการทางนิเวศภายในพื้นที่
คุ้มครองนั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีเอกภาพและสามารถ
ด�ำรงไว้ได้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไร
ก็ตามพื้นที่เป้าอนุรักษ์นั้นไม่ควรจะใหญ่เกินไปจน
ไม่สามารถด�ำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์ในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การค�ำนึงถึงมาตราส่วนเชิงพื้นที่เป็นสิ่งจ�ำเป็น
อย่างยิ่งในสาขานิเวศวิทยาภูมิทัศน์ (landscape
ecology) เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะรับรู้ถึง
ความละเอียดเชิงพืน้ ทีไ่ ด้แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น
สัตว์ขนาดเล็กจ�ำพวกแมลงมีการรับรูใ้ นขอบเขตพืน้ ที่
ที่ใช้ในการด�ำรงชีวิตขนาดเล็กกว่า แต่การรับรู้ความ
ละเอียดในเชิงพื้นที่มีความละเอียดมากกว่าสัตว์ที่มี
ขนาดใหญ่กว่าและมีความสามารถในการเคลือ่ นทีไ่ ด้
ดีกว่า แต่ขณะเดียวกันการรับรู้ดังกล่าวมักถูกชดเชย
โดยขอบเขตของพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก ในทางตรงกัน
ข้าม สัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือสัตว์ที่มีความสามารถใน
การเคลือ่ นทีไ่ ด้สงู จ�ำเป็นต้องใช้พนื้ ทีห่ ากินขนาดใหญ่
ส่งผลให้เกิดการรับรูถ้ งึ ความละเอียดเชิงพืน้ ทีม่ คี วาม
หยาบมากกว่าสัตว์ที่มีพื้นที่หากินขนาดเล็กที่มีความ
สามารถในการเคลื่อนที่ไม่มากนัก นอกจากนี้แล้ว
สัดส่วนเชิงเวลายังมีอิทธิพลส�ำคัญต่อการออกแบบ
ทางเชื่อมต่อด้วย สัตว์ป่าบางชนิดมีการเคลื่อนย้าย
เป็นระยะทางไกลในรอบวันเพือ่ การหาอาหาร ดังนัน้
การออกแบบทางเชื่อมต่อจึงจ�ำเป็นต้องตอบสนอง
ต่อสัดส่วนเชิงเวลาของชนิดพันธุ์ที่เป็นเป้าของการ
อนุรักษ์ด้วยเช่นกัน  

ภาพที่ 72 การก่อสร้างถนนในกลุ่มประเทศยุโรป มีการออกแบบทางเชื่อมส�ำหรับสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สัตว์เลื้อยคลาน
(reptiles) สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก (amphibians) ให้สามารถลอดผ่านไปมาได้ โดยมีการสร้างขอบถนนให้
เป็นปีก ป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้ปีนหรือกระโดดขึ้นมาบนถนน
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ภาพที่ 73 ภายในเส้นทางเชือ่ มต่อระบบนิเวศ ต้องมีการปรับภาพลักษณ์ให้คล้ายคลึงหรือกลมกลืนกับธรรมชาติให้มากทีส่ ดุ
เช่น การใช้กิ่งไม้ ก้อนหิน การท�ำเป็นดินเลนหรือแอ่งน�้ำขัง แต่ต้องไม่เป็นการกีดขวางการเดินของสัตว์ป่า และ
ง่ายต่อการติดตามข้อมูลด้วย
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3.5

รูปแบบและแนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

นักชีววิทยาและนักจัดการสัตว์ปา่ มีความตัง้ ใจใน
เรือ่ งการสงวนพืน้ ทีธ่ รรมชาติ การจัดการชนิดพันธุส์ ตั ว์
ป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุแ์ ละถิน่ ทีอ่ าศัย บทบาทหน้าทีข่ อง
แนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ นอกจากนี้ความส�ำเร็จ
ของการอนุรกั ษ์ขนึ้ อยูก่ บั ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับความรู้
ทางชีววิทยา และต้องได้รบั การสนับสนุนจากประชาชน
โดยประชาชนต้องเข้าใจและตระหนักถึงแนวเชือ่ มต่อ
ความต้องการและผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั ทางเศรษฐกิจ
สังคม และมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดังนั้นการด�ำเนินงานให้สู่เป้าหมายต้องมีความเข้าใจ
ทัง้ ทางชีววิทยา เศรษฐกิจ และสังคม ด้านการวางแผน
และการอนุรกั ษ์
ข้ อ ก� ำ หนดที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แนวเชื่ อ ม
ต่อของระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีดังต่อไปนี้

3.5.1 สถานภาพและการถื อ ครองที่ ดิ น ของ
ประชาชน

การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รอบแนวเชือ่ มต่อของถิน่ ที่
อาศัยที่เป็นหย่อมป่าขนาดเล็กระหว่างพื้นที่คุ้มครอง
ขนาดใหญ่ ต้องมีการจัดการให้มีความเหมาะสมกับ
ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ที่ดินในแนวเชื่อมต่ออาจเป็น
ที่ดินที่เอกชนใช้ประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐ โดยอาจ
ประกอบด้วยส่วนที่ถือครองโดยนิติบุคคล บริษัท
หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน หรือบุคคลอื่นใด ต้อง
ให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงระหว่างภาครัฐและชุมชน หรือ
เอกชนในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อที่อาศัยของสัตว์ป่า
โดยในส่วนของข้อตกลงต้องมีการระบุถงึ กิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินรอบ ๆ แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ที่

จะช่วยหนุนให้สตั ว์ปา่ ใช้เส้นทางทีก่ ำ� หนดโดยไม่รสู้ กึ
ว่าปัจจัยแวดล้อมรอบเส้นทางจะเป็นอุปสรรครบกวน
หรือกีดขวาง หรือเย้ายวน ดึงดูด ให้เดินออกนอกเส้น
ทาง
การออกแบบหรือก�ำหนดบริเวณที่จะให้เป็น
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ส�ำหรับบริเวณพื้นที่ป่าที่ถูก
ตัดขาด มักมีปญ
ั หาหรือความยุง่ ยากในประเทศก�ำลัง
พัฒนา  เพราะส่วนใหญ่จะขาดการวางแผนหรือการ
บังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงมีปัญหา
เรือ่ งการถือครองทีด่ นิ ในบริเวณทีไ่ ม่เหมาะสมส�ำหรับ
การใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และผู้ที่เข้าไปถือครอง
แล้วไม่ยนิ ยอมในการคืนพืน้ ทีเ่ พือ่ การจัดท�ำแนวเชือ่ ม
ต่อหรือเพื่อระบบนิเวศ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องไกล
ตัวและเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องหาทาง
จัดการเอาเอง ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมี
ความพร้อมในการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศทีส่ งู
กว่า เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการในการจัดการที่ดิน
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีแบบแผน และมีการยอมรับ
จากภาคสังคมมากกว่า โครงการพัฒนาต่าง ๆ รวม
ทั้งระบบสาธารณูปโภค จึงมีการค�ำนึงและมีความรับ
ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมแม้จะมีการเพิม่ งบประมาณใน
การลงทุนก็ตาม  
เพื่ อ ให้ มี ข ้ อ ตกลงเรื่ อ งการจั ด การที่ ดิ น อาจ
ด�ำเนินการได้หลายวิธี เช่น ภาครัฐมีการซื้อหรือ
เวนคื น ที่ ดิ น หรื อ จ่ า ยค่ า ชดเชยที่ ดิ น ให้ แ ก่ บุ ค คล
เอกชน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แต่ในประเทศก�ำลัง
พัฒนามักพบว่าพื้นที่ที่จ�ำเป็นต้องสงวนไว้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่ามักถูกถือครองอย่างผิดกฎหมาย
โดยปราศจากเอกสารสิทธิ์การถือครอง การเวนคืน

- 100 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ภาพที่ 74 เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมไปยังชุมชนที่อยู่ใจกลางพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง เป็นสิ่งกีดขวางเส้นทางเชื่อมต่อของ
สัตว์ป่า การพัฒนาชุมชนโดยไร้ทิศทางและขาดการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คือความท้าทายของนักจัดการ

หรือจ่ายเงินชดเชยโดยภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก
เพราะเท่ า กั บ เป็ น การให้ผลประโยชน์แก่ผู้ท�ำผิด
กฎหมาย แต่ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายใน
การยึดพืน้ ทีค่ นื ได้ เพราะจะส่งผลต่อความวุน่ วายหรือ
ไม่พอใจของกลุ่มคนเหล่านี้ ดังนั้น แนวทางที่เป็นไป
ได้คือ การขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรอนุรักษ์
สหกรณ์ หรือกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งเหล่านี้
โดยเฉพาะ บางกรณีที่ไม่อาจเวนคืนหรือซื้อคืนที่ดิน
ได้ อาจใช้วิธีการท�ำข้อตกลงหรือข้อก�ำหนดในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม หรือมีข้อตกลงร่วม
กันระหว่างชุมชนท้องถิ่น   ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
อุทยานแห่งชาติเมาท์คีลีมันจาโร (Mt. Kilimanjaro)
สาธารณรั ฐ แทนซาเนี ย มี ทั้ ง ที่ ร าบสู ง และที่ ร าบ
ต�่ำ  มีการบริหารจัดการโดยใช้กฎหมายท้องถิ่น และ
อนุญาตให้ชนชาวพื้นเมือง เช่น เผ่ามาไซ สามารถ
อาศัยอยู่ได้ตามประเพณีและวัฒนธรรม และให้งด
การเลี้ยงปศุสัตว์แบบเร่ร่อน

กันระหว่างการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้น เกิดขึ้นโดยภาค
รัฐด้วยกันเอง โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
การก่อสร้างเขื่อน และสิ่งก่อสร้างถาวรอื่น ๆ โดยไม่
ค�ำนึงว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือไม่   ซึ่งหากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในหน่วย
งานที่มีกิจกรรมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น
กรมทางหลวง หรือการรถไฟ จะมีแผนกหรือฝ่ายที่
ท�ำหน้าทีอ่ อกแบบให้เป็นสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม (green infrastructure) ที่มีบทบาทที่เข้ม
แข็งมาก ผิดจากบางแห่งในโลกที่มีไว้เพียงให้รู้สึกว่า
มีแล้วตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว้เท่านั้น

3.5.2 บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรที่
จ�ำเป็นต่อการจัดการแนวเชื่อมต่อ

บุคลากรที่จะจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
จ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานด้าน
การจัดการกับผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้องในพืน้ ที่ เช่น ความ
ในหลายกรณี พบว่าปัญหาความไม่สอดคล้อง
เข้าใจในเรือ่ งการสูญเสียองค์ประกอบของระบบนิเวศ
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อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือมี
ปัญหาที่อาจแก้ไขไม่ได้ จ�ำเป็นต้องมีข้อตกลงถึงเป้า
หมายการจัดการแนวเชือ่ มต่อและความรับผิดชอบใน
การจัดท�ำแผนงานและรวบรวมข้อมูล รวมทัง้ ข้อตกลง
ในเรื่องความต้องการคงไว้ซึ่งสถานภาพของที่ดินใน
แนวเชือ่ มต่อและคุณภาพของถิน่ ทีอ่ าศัย เพราะว่าที่
ดินดังกล่าวซึ่งจะน�ำมาใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำแนว
เชือ่ มต่อนัน้ ขึน้ อยูก่ บั เจ้าของทีด่ นิ ด้วย

ปฏิบัติงาน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาก็ควรมี
ทักษะในการจัดการทีด่ นิ และมีประสบการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมด้วย ซึง่ หมายความว่านักจัดการระบบ
นิเวศที่ดี ต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์
ที่หลากหลายสาขาและบูรณาการร่วมกันอย่างลงตัว
จะมองสิง่ ใดอย่างแยกส่วนออกมาจากระบบนิเวศโดย
ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นนั้นไม่ได้ ตัวอย่างเช่น
สาธารณรัฐคอสตาริกา มีโครงการจัดท�ำแนวเชื่อม
ต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่ามีบุคลากรหลายฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วม ได้แก่ กลุ่มชุมชนท้องถิ่น นักกฎหมาย
นักธรณีวิทยา วิศวกรป่าไม้ นักชีววิทยา พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ หน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติ ตลอดจนมีเครือข่ายอาสาสมัคร ส่วน
งบประมาณก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและ
นานาชาติที่สนับสนุนให้มีโครงการนี้

ในโครงการการจัดการแนวเชือ่ มต่อ ต้องให้แน่ใจ
ว่าแผนงานและข้อปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
ทักษะของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา
ขอซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อ และการ
เชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัยในระดับท้องถิ่นจะต้องได้
รับความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และเจ้าของที่ดิน
ภาคเอกชน นักพัฒนาที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่มีวัตถุประสงค์และ 3.5.3 การสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมายที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ระบบของขั้นตอน
การสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนในการจั ด การและ
การท� ำ งาน หลั ก การที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ติ ด ตามความ
ก้าวหน้า ต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้ พัฒนาการอนุรักษ์แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ จะเป็น
หลักประกันส�ำคัญในการรักษาและคงไว้ของแนว
ประสานงานและผู้แทนการท�ำงาน เป็นต้น
เชื่อมต่อระบบนิเวศนั้น ๆ ซึ่งในการด�ำเนินการจัดท�ำ
ทรัพยากรทีน่ ำ� มาใช้ในการจัดการ เช่น บุคลากร แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพต้องได้รับ
และงบประมาณ ต้องมีเพียงพอในการสนับสนุนตาม ความร่วมมือจากผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หน่วยงานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และชุมชนโดยรอบพืน้ ที่ โดยมีหวั ข้อทีค่ วร
วัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใสในการท�ำงาน
พิจารณาเพื่อการสนับสนุนที่ดีคือ
ความมากน้อยของทรัพยากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับ
ผลส�ำเร็จในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อขึ้นอยู่
ขนาดของแนวเชื่อมต่อและความซับซ้อนของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในระดับท้องถิ่น มีเครือข่ายในการ กับความร่วมมือของเจ้าของที่ดินและผู้มีอ�ำนาจใน
ด�ำเนินงานที่ประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าของที่ดิน การจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อ และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของ
หรือกลุ่มชุมชน การด�ำเนินการจัดการแนวเชื่อมต่อ ประชาชนระดับท้องถิ่น
ความสามารถของภาครั ฐ และชุ ม ชน
ต้องการบุคลากรที่มีการอุทิศตนให้กับงานและมีงบ
ประมาณเพียงพอเพราะเป็นโครงการที่ส�ำคัญ หน่วย ท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การและด� ำ เนิ น การตาม
งานจัดการมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการ กฎหมาย ในการป้ อ งกั น การรบกวนแนวเชื่ อ ม
ต่ อ จากการเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ การลั ก ลอบล่ า สั ต ว์ ป ่ า
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การด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แนวเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ให้ มี
การลักลอบตัดไม้ หรือการขยายพื้นที่เพื่อการเกษตร
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจาก ประสิทธิภาพในด้านระบบนิเวศ ต้องมีการบูรณาการ
ชุมชนท้องถิ่นจึงจะท�ำให้การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อมี ร่วมกับโครงการอืน่ ๆ ทีม่ กี ารพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เช่น การป้องกันและการพัฒนาแหล่งน�ำ้ เพื่อใช้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ส�ำหรับชุมชน โครงการปลูกป่า โครงการ
การที่ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ คาร์บอนเครดิต ธนาคารต้นไม้ หรือแม้แต่การจัด
จัดการพื้นที่คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายจากสัตว์ป่า เป็นต้น
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน โดยให้มีมาตรการการ ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิด
จัดการสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนและมีความรู้ วัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ตลอดจนประสบการณ์ กลุ่มของชุมชนหรือบุคคลจะ การป้องกันดินและน�้ำตลอดจนการจัดการเพื่อการ
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลปรับปรุงถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลนี้จึงต้องมีหน่วยงานเข้ามา
ของสัตว์ป่า การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการ สนั บ สนุ น การเชื่ อ มต่ อ ของถิ่ น ที่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ การ
ติดตามผลการใช้ประโยชน์จากถิน่ ทีอ่ าศัยของสัตว์ปา่ เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า และสามารถจัดการให้มีภูมิ
การสนับสนุนให้อาสาสมัครเข้าไปร่วมส�ำรวจสัตว์ปา่ ใน ทัศน์ที่สวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ส�ำหรับเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นการอนุรักษ์คุณภาพน�้ำไป
พืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อ
พร้อม ๆ กัน นอกจากการอนุรักษ์แหล่งน�ำ้ เพื่อชุมชน
ควรให้ผทู้ ใี่ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ บริเวณใกล้เคียง ไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการพักผ่อนหย่อนใจ
พืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนโครงการ ยังเป็นการได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกันของชุมชนและผู้
อาจจัดท�ำเป็นแนวกันชนด้วยถิ่นที่อยู่อาศัย หรือจัด จัดท�ำแนวเชื่อมต่อด้วย
กลุ่มป่าเล็ก ๆ บริเวณที่ดินใกล้เคียงให้เป็นเขตแนว
เชื่อมต่อระบบนิเวศไปด้วย
3.5.5 การให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
แก่ชุมชน
การสนับสนุนของชุมชนท้องถิ่น อาจมีการ
ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการแนวเชือ่ มต่อถิน่ ทีอ่ าศัย
ท�ำข้อตกลงในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์ของโครงการ โดยกล่าว ของสัตว์ป่า ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างนัก
ถึงการใช้ประโยชน์ เช่น ไม้ฟืน ผลไม้ป่า หรือของป่า นิเวศวิทยาและผู้จัดการที่ดินในบริเวณแนวเชื่อมต่อ
อื่น ๆ รวมถึงการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงใน ซึง่ การตัดสินใจในเรือ่ งการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของชุมชน
พื้นที่เกษตรกรรมเข้าสู่พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ มักจะมีการละเมิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน
ที่อาจส่งผลต่อพืชพรรณและสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง หลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยพบว่าชุมชนที่ท�ำกิน
ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์มกั ขาดความเข้าใจหรือละเลยเกีย่ วกับ
ซึ่งท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย
ข้อกฎหมายทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีน่ นั้ ๆ จึงเกิดปัญหาเกีย่ ว
3.5.4 การบูรณาการร่วมกับโครงการต่าง ๆ ในการ กับการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ทีก่ ระทบต่อระบบนิเวศ นัก
นิเวศวิทยาอาจไม่มีประสบการณ์การท�ำงานเกี่ยวกับ
จัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ชุมชนและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในด้านต่าง ๆ ดังนัน้
การให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชน การสร้างความตระหนักว่าแนว
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เชือ่ มต่อของระบบนิเวศมีประโยชน์อย่างไร การด�ำเนิน
งานและกระบวนการมีความเกี่ยวข้องกับประชาชน
อย่างไรบ้าง เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะ
ใช้ในการสือ่ ซึง่ มีหลายรูปแบบ รูปแบบแรก คือ เรือ่ ง
ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท�ำแนวเชือ่ ม
ต่อและการสร้างเครือข่าย ข้อมูลนีค้ วรเป็นเรือ่ งความ
ส�ำคัญของการอนุรักษ์ชนิดสัตว์ป่าที่ใช้พื้นที่เชื่อมต่อ
เป็นถิน่ อาศัย รูปแบบทีส่ อง คือ แผนทีข่ องแนวเชือ่ ม
ต่อทีม่ รี ายละเอียดทีช่ ดั เจนทีส่ ามารถสือ่ กับประชาชน
ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ การวางแผน
การส�ำรวจและการติดตามผล หรือการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงถิน่ ทีอ่ าศัยของสัตว์ปา่ โดยชุมชน ตลอด
จนแผนการสร้างสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน แหล่งน�ำ้
โดยในชุมชนต้องน�ำมาพิจารณาร่วมกันด้วย

เวลานานจึงจะเห็นผล ในขณะที่ก�ำลังด�ำเนินการ
การวางแผน มักมีการสูญเสียถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การยอมรับจากการพัฒนา
และป้ อ งกั น การท� ำ ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จึงต้องรีบเร่งวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรกั ษ์พนื้ ทีใ่ ห้มกี ารด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดในระยะยาวเช่น 10 ปี 20
ปี หรือ 30 ปี ข้างหน้า เมื่อก�ำหนดแล้วจะสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ของแนวเชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัย
ได้ว่า การลงทุนมีความคุ้มค่าหรือไม่ ถิ่นที่อาศัยหรือ
ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นหรือไม่ และ
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะสูญเสียถิ่น
ที่อาศัยหรือระบบนิเวศ จะต้องด�ำเนินการป้องกัน
และต้องมีกระบวนการวางแผนทีส่ มเหตุสมผลในการ
สงวนและอนุรักษ์ มีการร่วมพิจารณาตัดสินใจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ว่าแนวเชื่อมต่อของถิ่นที่อาศัย
3.5.6 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวางแผนเพื่ อ สร้ า งแนว มีความส�ำคัญต่อชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอย่างไร
เชื่อมต่อ
การวางแผน การร่วมมือ การสงวนและการ
ป้องกันรักษาแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศต้องใช้ระยะ

ภาพที่ 75 ความต้องการทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยปราศจากความเข้าใจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจากกิจกรรมทางการ
เกษตร โดยเฉพาะสารเคมีและการรุกล�ำ้ พื้นที่ป่า
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ภาพที่ 76 การเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อคิดเห็นของชุมชน เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศซึ่งนักจัดการจ�ำเป็นต้องศึกษาและสร้างแนวร่วม
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ตารางที่ 3 ประเด็นและกิจกรรมที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
กิจกรรมที่สำ� คัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย

ประเด็นที่ส�ำคัญ

   บทนิยามเบื้องต้นการจัดการแนวเชื่อมต่อ
1. การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้า
หมายของการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบ
กิจกรรมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
นิเวศ
จัดการแนวเชื่อมต่อ
2. นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ปา่

   ให้ท�ำการประสานงานเข้าด้วยกันด้านนิเวศ
วิทยาและรูปแบบการเคลื่อนย้ายของชนิดพันธุ์ใน
เขตแนวเชื่อมต่อ
การวางแผนเชื่อมภูมิทัศน์ เพื่อให้อ�ำนวยผล
ทางด้านถิ่นที่อาศัยและทรัพยากรอื่น ๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมความต้องการของชนิดพันธุ์

3. โครงสร้างของแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ

   มีการจัดการถิ่นที่อาศัยให้มีช่องว่างของแนว
เชื่อมต่อให้น้อยที่สุด
ประเมินผลกระทบจากภายนอก ความเสียหาย
ทีเ่ กิดจากผลกระทบการพัฒนาเครือข่ายและเตรียม
แผนรองรับในกรณีที่มีภัยคุกคามเกิดขึ้นอย่างไม่
คาดหมาย

4. คุณภาพของถิ่นที่อาศัย

   การรวบรวมความซับซ้อนของแนวเชือ่ มต่อ ที่
เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อาศัย
จัดการถิ่นที่อาศัยต้องให้แน่ใจว่ามีเพียงพอ
กับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่เข้ามาใช้แนวเชื่อมต่อคือ
อาหาร ที่หลบภัย ที่พักหรือที่ผสมพันธุ์
จัดตั้งหรือจัดท�ำแนวเชื่อมต่อใหม่ในพื้นที่
ธรรมชาติหรือกึง่ ธรรมชาติทปี่ ราศจากภัยคุกคาม
ต้องระลึกไว้วา่ ความต้องการจัดการแนวเชือ่ มต่อ
และทรัพยากรในถิ่นที่อาศัยต้องได้รับการฟื้นฟู
และป้องกัน
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ตารางที่ 3

(ต่อ)

ประเด็นที่ส�ำคัญ
5. แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

กิจกรรมที่สำ� คัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย
ประเมินแนวเชื่อมระบบนิเวศและความ
สามารถในการรองรับและผลกระทบด้านชนิดพันธุ์
สัตว์ป่า
ความกว้างของแนวเชื่อมต่อต้องให้มีความ
เหมาะสมกับระบบนิเวศ
วิธีการลดผลกระทบภายในเขตแนวเชื่อมต่อ
หรือน�ำเอาปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดผลกระทบออกไป
รวบรวมข้อมูลผลกระทบจากภายนอกตาม
แนวเชื่อมต่อโดยให้มีการป้องกันเพื่อลดผลกระทบ

6. ความกว้างของแนวเชื่อมต่อระบบ
ความกว้างของแนวเชื่อมต่อต้องให้สัมพันธ์
นิเวศ
กับวัตถุประสงค์ทางชีววิทยา
ความกว้างของแนวเชื่อมต่อให้ระบุเป็น
กิโลเมตร
ประเมินความต้องการใช้พื้นที่แนวเชื่อมต่อ
ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
ความกว้างของแนวเชื่อมต่อจะต้องเพิ่มขึ้น
เมื่อขนาดประชากรและความหลากหลายของถิ่น
ที่อาศัยส�ำหรับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น
เพื่อให้แน่ใจว่าความกว้างของแนวเชื่อมต่อ
สามารถรองรับผลกระทบได้
ใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางเดินหรือเส้นทาง
7. สถานที่ตั้งของแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ
อพยพของชนิดพันธุส์ ตั ว์ปา่ ในการก�ำหนดที่ตงั้ ของ
แนวเชื่อมต่อ
หลีกเลี่ยงการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อที่ขัดขวาง
กระบวนการระบบนิเวศ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นที่ส�ำคัญ

กิจกรรมที่สำ� คัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย

7. สถานที่ตั้งของแนวเชื่อมต่อ (ต่อ)

ด�ำเนินการจัดตัง้ แนวเชือ่ มต่อให้มสี งิ่ แวดล้อม
ตามระดับความสูงของพื้นที่ถิ่นที่อาศัยเฉพาะให้
มากที่สุด
ด�ำเนินการจัดตั้งแนวเชื่อมต่อ สนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

8. การติดตามผล

ให้รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแนว
เชื่อมต่อทุก ๆ ส่วน
ก�ำหนดรูปแบบและกระบวนการติดตามผล
ด้านประสิทธิภาพของแนวเชื่อมต่อส�ำหรับชนิด
พันธุ์สัตว์ป่า
ใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการจัดการ
แนวเชื่อมต่อ

9. ความเป็นเจ้าของที่ดิน สถานภาพ
และการถือครองที่ดิน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสถานภาพพื้นที่ที่
น�ำมาจัดการเป็นแนวเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์
ป่า และหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ส่ง
ผลกระทบกับชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
มีเอกสารทีส่ ำ� คัญและมีแผนยุทธศาสตร์การใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการก�ำหนด
และขยายพื้นที่แนวเชื่อมต่อ

10. ความรับผิดชอบของการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร

มีผู้รับผิดชอบการจัดการโดยเฉพาะ
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงสามารถจัดการได้
ตามเป้าหมายของผูร้ บั ผิดชอบด้านการจัดการทีด่ นิ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณ บุคลากรและ
การจัดการที่ดินที่มีศักยภาพ
การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ท�ำให้มี
ผลกระทบกับแนวเชื่อมต่อ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นที่ส�ำคัญ

กิจกรรมที่สำ� คัญที่ต้องพิจารณาในการจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัย

11. การสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น

มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของชุมชน
เพื่อการจัดการและการติดตามผล
มีการชักชวนให้เจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงมีสว่ นร่วม
ระมัดระวังในเรือ่ งการขยายพืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อ
อาจจะมีผลกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

12. การบูรณาการร่วมกับโครงการ
ต่าง ๆ

ด�ำเนินการโครงการแนวเชือ่ มต่อให้สอดคล้อง
ในการจั ด การแนวเชื่ อ มต่ อ หรื อ ประสานกั บ
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น ๆ
วิเคราะห์และประสานความร่วมมือกับการ
ขยายพื้นที่ระบบนิเวศและผลประโยชน์ที่ได้รับ

มีการสื่อสารและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
13. การให้การศึกษาและสร้างความ
จัดการร่วมกัน
เข้าใจ
การมีประสิทธิภาพของการจัดการหมายถึง
การมีข้อมูลไปยังทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ชักชวนให้ชมุ ชนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้อง
แผนยุทธศาสตร์การจัดการแนวเชื่อมต่อ ควร
14. ยุทธศาสตร์การวางแผนและสร้าง
เป็นภาพรวมทีช่ ดั เจนและมีเวลาด�ำเนินการในระยะ
ความตระหนักแก่ชุมชน
ยาว
วิเคราะห์ถึงความต้องการในอนาคต ส�ำหรับ
โอกาสในการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
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3.6

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

การด�ำเนินการออกแบบและติดตามผลสัมฤทธิ์
ของแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศรูปแบบต่าง ๆ ควรมีการ
ตั้ ง ต้ น ตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม ไปจนแน่ ใ จได้ ว ่ า ให้ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ ซึง่ อาจแบ่งระยะเวลาของการเก็บข้อมูล
เพือ่ การนีไ้ ว้ 3 ระยะ ดังนี้

ความสมบูรณ์ของหย่อมป่า ความจ�ำเป็นในการเชือ่ ม
ต่อทางนิเวศ ระยะห่างระหว่างพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการเชือ่ มต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือบางกรณีที่เป็นการ
ก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะ
ทางธรณีวทิ ยาด้วย

ระยะออกแบบ

ข้อมูลชนิดและการกระจายของสัตว์ปา่ ทีส่ ำ� รวจ
ได้ในเบือ้ งต้น หากเป็นข้อมูลทีส่ ำ� รวจโดยละเอียดและ
ด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ เป็นสิง่ ที่
น�ำไปใช้ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด
ท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศภายหลังการก่อสร้างด�ำเนิน
การไปเสร็จสิน้ แล้ว

ก่อนท�ำการออกแบบแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ในแต่ละแห่ง ว่าเป็นรูปแบบไหนและใช้บริเวณใด สิง่ ที่
ต้องท�ำคือการส�ำรวจข้อมูลทางด้านทรัพยากรชีวภาพ
เช่น ชนิดสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายของการอนุรักษ์

ภาพที่ 77 ตัวอย่างภาพจ�ำลองทางเลือกแบบผสมผสานทีอ่ อกแบบโดยโครงการก่อสร้างทางเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน
ที่มา กรมทางหลวง (2556)
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ระยะระหว่างด�ำเนินการ

ในกรณี เ ส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศที่ จั ด ท� ำ
ในระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างทางส�ำหรับเชือ่ มต่อ
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
ระบบนิเวศ จ�ำเป็นต้องมีการติดตามผลกระทบทีอ่ าจ
อาจใช้ข้อมูลการกระจายและการออกมาหากินของ
เกิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น มลพิษทีเ่ กิดจาก
สัตว์ปา่ ก่อนด�ำเนินการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ
เสียง เขม่าควัน การขนส่ง เป็นต้น
น� ำ มาเปรี ย บเที ย บกั น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ว ่ า มี
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการกระจายและการลดลง
ส� ำ หรั บ กรณี พื้ น ที่ แ นวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศ
ของอาณาบริเวณทีเ่ กิดความขัดแย้งดังกล่าวมากน้อย
ประเภทที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีพื้นที่ป่าหรือระบบ
เพียงใด และมีนยั ส�ำคัญหรือไม่
นิเวศเดิมเชือ่ มต่อกันอยูแ่ ล้ว แต่เป็นเพียงการจัดการ
ตามกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองพืน้ ทีเ่ หล่านี้ ในกระบวนการ
กระบวนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
นีก้ ไ็ ม่จำ� เป็นต้องมีการด�ำเนินการ
แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศเป็นส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญมาก
เพราะข้อมูลที่ได้จะเป็นหลักประกันทางวิชาการที่ดี
ระยะติดตามผล
ส�ำหรับการประเมินโครงการ และโดยเฉพาะเมื่อผล
ในพืน้ ทีเ่ ส้นทางเชือ่ มต่อระบบนิเวศ จ�ำเป็นต้อง สัมฤทธิเ์ ป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ความร่วมมือจากภาคส่วน
มีการตรวจติดตามในเชิงวิชาการว่ามีสัตว์ป่าที่เข้ามา ต่าง ๆ ย่อมตามมาโดย และสามารถน�ำไปสูก่ ารขยาย
ใช้เส้นทางเชือ่ มต่อทีไ่ ด้ดำ� เนินการไว้หรือไม่ มีความถี่ ผลในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ อีกด้วย
และปริมาณของแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด

ภาพที่ 78 อุโมงค์ทางลอดส�ำหรับสัตว์ป่า มีการปรับพื้นทางเดินด้วยทราย เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจนับร่องรอยสัตว์ป่าที่ใช้
เส้นทาง ซึ่งมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอ และกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ (camera trap)
เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญส�ำหรับการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า แต่มักเสี่ยงต่อการถูกขโมย
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4

4.1

ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

แนวเชื่ อมต่ อระบบนิเ วศและความเชื่อมโยง
ระดับภูมิทัศน์สามารถช่วยเหลือหรือขัดขวางการ
เคลือ่ นไหวของชนิดพันธุต์ า่ ง ๆ ระหว่างหย่อมบริเวณ
ของทรัพยากรระบบนิเวศต่าง ๆ โดยผ่านการกระจาย
ของพื้นที่ท่ีซับซ้อน ช่วยให้ชนิดพันธุ์เคลื่อนย้ายได้
และช่วยให้เข้าถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยา ระบบ
นิเวศ และกระบวนการแห่งวิวัฒนาการได้ ดังนั้น
ความเชื่อมโยงของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศจึงช่วย
เสริมในเรื่องการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์คุ้มครอง โดยการ
เชื่อมโยงชนิดพันธุ์เหล่านี้เข้ากับพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้
คุ้มครองภูมิทัศน์ธรรมชาติและภูมิทัศน์กึ่งธรรมชาติ
และพื้นที่อุทกทัศน์ เช่น พื้นที่ชุ่มน�ำ 
้ ทะเลสาบ และ
พื้นที่ระบบนิเวศน�้ำจืดและระบบนิเวศน�้ำเค็มอื่น ๆ

ซึ่งอยู่ติดกับแหล่งน�ำ 
้ แนวพุ่มไม้ และแนวไม้ก�ำบังลม
ตลอดจน โครงข่ายระบบนิเวศที่เชื่อมโยงที่ท�ำหน้าที่
หลายอย่าง เช่น ต้นกาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงาไม้ ที่เป็น
แนวเชือ่ มโยงส�ำหรับชนิดพันธุข์ องป่าร้อนชืน้ และพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกโดยระบบวนเกษตร ก็สามารถเชื่อม
โยงระบบนิเวศได้

ประโยชน์ของแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศมีมากมาย
และบางส่วนที่ยืนยันได้จากงานวิจัยและงานศึกษา
กรณีตวั อย่างทีม่ อี ยู่ มีปรากฏตามรายชือ่ ในหน้าต่อไป
แม้ ว ่ า การก� ำ หนดคุ ณ ค่ า เฉพาะเจาะจงไปยั ง ผล
ประโยชน์เช่นว่านั้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ก็เป็น
สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อน�ำมา
พิจารณาโดยรวม ซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ในสถานที่
ดังนัน้ ความเชือ่ มโยงของระบบนิเวศจึงเป็นส่วน กับนอกสถานที่
ประกอบส�ำคัญของสุขภาพทัว่ ไปของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เพิม่ จ�ำนวนชนิดพันธุต์ า่ ง ๆ เพราะแนวเชือ่ มต่อระบบ
นิเวศช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ ชนิดพันธุท์ ใี่ ห้นเิ วศบริการของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ
ที่ชนิดพันธุ์เหล่านี้ต้องการ เราสามารถจัดการความ
เชือ่ มโยงได้ในหลายระบบนิเวศ ซึง่ รวมถึงระบบนิเวศ
บนบก ระบบนิเวศในน�้ำ  หรือระบบนิเวศในเมือง/
ชานเมืองและระบบนิเวศอื่น ๆ อีกหลายระดับ เช่น
ที่โล่ง ฟาร์มเกษตรกรรม ภูมิทัศน์เฉพาะถิ่น และภูมิ
ทัศน์ระดับภูมิภาค
เราสามารถท�ำให้ความเชือ่ มโยงของระบบนิเวศ
ทางพื้นดินดีขึ้นได้ในหลาย ๆ ทางเลือก ซึ่งรวมถึงถิ่น
ทีอ่ าศัยแนวเส้นตรงทีเ่ ชือ่ มหย่อมป่าโดด ๆ ไว้ดว้ ยกัน
พื้นที่ว่างชายขอบทุ่งหญ้า พื้นที่ที่เป็นป่ามีต้นไม้มาก
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ตารางที่ 4 ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศ และแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ
ด้านสิ่งแวดล้อม
การกักเก็บคาร์บอน

วนเกษตรและแนวเชื่อมต่อที่เป็นป่ามีต้นไม้มาก (เช่น ที่อยู่ใกล้ล�ำน�้ำ  ริมฝั่ง)
สามารถช่วยให้การกักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้น

การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์

การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชในสภาพธรรมชาติ (เช่น สายพันธุ์ป่าของพืชอาหารพันธุ์
เพาะปลูก) ส่วนพื้นที่ชุ่มน�้ำช่วยเกื้อหนุนชนิดพันธุ์นกและพืชเฉพาะถิ่น

อาหาร ถิ่นที่อาศัย และ ภู มิ ทั ศ น์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น สามารถครอบคลุ ม แนวธรรมชาติ แหล่ ง อาหาร และ
การเคลื่อนย้ายของ
เส้นทางการย้ายถิ่นได้ดีกว่า ในขณะที่สะพานลอยและอุโมงค์ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
ชนิดพันธุ์
การเคลือ่ นย้ายของชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ได้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างจากการสร้างถนน
การถ่ายเทพันธุกรรม

ช่วยสนับสนุนการถ่ายเทยีนและความหลากหลายทางพันธุกรรม ส�ำหรับชนิด
พันธุ์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

ชนิดพันธุ์แมลงผสม
เกสรและการควบคุม
ศัตรูพืช

กว่าร้อยละ 70 ของผลไม้และผักของเราต้องพึ่งพาอาศัย แมลงและสัตว์อื่น ๆ
ส� ำ หรั บ การถ่ า ยละอองเกสรทางเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศต่ า ง ๆ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
ประชากรของแมลงถ่ายละอองเกสร และนักล่าตามธรรมชาติส�ำหรับแมลงศัตรู
พืช

การอนุรักษ์ดิน

พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของพื้นที่ที่กว้างใหญ่ และทางเชื่อมต่อที่เป็นป่าตามภูมิทัศน์
ทางเกษตร ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและสามารถท�ำให้สภาพดินเหมาะแก่การ
เพาะปลูกนอกจากนี้การกัดเซาะดินที่ลดลงบริเวณต้นน�้ำล�ำธารก็สามารถช่วยให้
คุณภาพน�ำ้ ที่บริเวณท้ายน�ำ้ ดีขึ้นด้วย

การควบคุมและปกป้อง พื้นที่ที่มีพืชพรรณเกิดขึ้นตามธรรมชาติย่อมจะสามารถช่วยลดความแตกต่าง
รักษาน�ำ้
ในการไหลของน�้ำระหว่างช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งช่วยท�ำให้คุณภาพน�้ำดีขึ้นและ
ท�ำให้ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมลดน้อยลง ลดอุณหภูมิของน�้ำ  และท�ำให้มีการปล่อย
ธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัสที่ตกตะกอนช้าลง รวมทั้งการน�ำกลับคืนและฟื้นฟู
ทรัพยากรน�ำ้
คุณภาพอากาศ

ทางเชื่อมต่อที่เป็นต้นไม้ในเมือง สามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์การลดมลพิษที่คุ้มค่า
โดยการขจัดมลพิษทางอากาศและท�ำให้คุณภาพอากาศในเมืองดีขึ้นในภายหลัง
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ตารางที่ 5 ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศ และแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้เสริม

วนเกษตรช่ ว ยให้ มี ร ายได้ เ สริ ม ที่ ส ามารถเป็ น ทุ น ส� ำ รองให้ ไ ด้ ใ นกรณี ท                      ี่
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และเมื่อผู้ถือครองที่ดินรายย่อยน�ำทรัพยากรของตนมา
รวมกันย่อมสามารถสร้างผลิตผลที่มีคุณค่าได้

ชื่อเสียงของตราสินค้า เมื่อภาคธุรกิจให้ความร่วมมือในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ท�ำให้ชื่อ
เสียงทางธุรกิจดีขึ้น มีความสัมพันธ์ในทางที่ดีกับชุมชนและกับเวทีต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น และท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ผลผลิตพืชและคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น จากการที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศช่วยท�ำให้

มีแมลงผสมเกสรและชนิดพันธุ์ที่ช่วยต้านศัตรูพืช ช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้าน
การเกษตร พืชอาหารที่เป็นชนิดท้องถิ่นที่น�ำมาเพาะปลูกท�ำให้เกิดความ
สามารถในการปรับตัวทางด้านเกษตรดีขึ้น

ผลประโยชน์ทางการ
เงิน

การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศท�ำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในเงินลงทุน
ของการท�ำฟาร์มเกษตรของบริษัทต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการและการ
บ�ำรุงรักษา ผลตอบแทนอย่างมีนัยส�ำคัญจากการลงทุนและนวัตกรรม และท�ำให้
เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ที่ ดิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู ่ ติ ด กั บ แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศมี มู ล ค่ า สู ง ขึ้ น กว่ า
บริเวณที่ไม่ได้อยู่ใกล้แนวเชื่อมต่อเหล่านั้น หากก�ำหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่า
คงที่ ทรัพย์สิน ที่อยู่ติด กับแนวเชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเช่ น ในรั ฐโคโลราโดของ
สหรัฐอเมริกา จะมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32
มูลค่าทางนันทนาการ เส้นทางตามแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
บ่อยครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

- 115 -

ประโยชน์ของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์

ตารางที่ 6 ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศ และแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศ
ด้านสังคม
ด้านสุนทรียศาสตร์

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศสีเขียวช่วยท�ำให้ “โครงสร้างพื้นฐานสีเทา” ของภาค
อุตสาหกรรมสวยงามขึ้นได้

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดจากภูมิทัศน์ที่เชื่อมต่อกันสามารถช่วยสนับสนุนการ    
อนุรักษ์โดยการคุ้มครองถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถช่วยอนุรักษ์ลักษณะทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์และชนิดพันธุ์หายาก มีคุณค่าทางสังคมมากขึ้น

การศึกษา

ความเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการค้นคว้าวิจัยด้าน
การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ และการเชื่อมโยงภูมิทัศน์  การช่วยเหลือ
เกษตรกรด้วยวิธีการปรับปรุงการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ดีขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงแนว
เชื่อมต่อและในท�ำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มความตระหนักในการ
อนุรักษ์ให้มากขึ้นท�ำให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน

สุขภาพและความอยู่ดี พื้นที่สีเขียวในสถานที่ท�ำงานต่าง ๆ สามารถท�ำให้พนักงานในบริษัท ห้างร้าน
หน่วยงานราชการ และพนักงานที่ท�ำงานองค์กรต่าง ๆ มีความพึงพอใจ กับ
กินดีของมนุษย์
พื้นที่การท�ำงานที่มีสีเขียวของพวกเขาได้ถึงร้อยละ 30   ต้นไม้ที่ปลูกใกล้อาคาร
สามารถกรองอณูเล็ก ๆ ที่มากับอากาศได้ พื้นที่สีเขียวในเมือง ทางเดินเชื่อมต่อริม
ฝั่งน�้ำ และป่าในเมือง “ธรรมชาติแม้เพียงปริมาณน้อยนิด” สามารถท�ำหน้าที่เป็น
พื้นที่ส�ำหรับนันทนาการเพื่อสุขภาพและการกินดีอยู่ดีของเจ้าหน้าที่ พนักงาน
บริษัท และประชาชนทั่วไปได้
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4.2

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าระหว่างหย่อมป่าอันเป็นถิ่นที่
อาศัยมีหลายประการ แต่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่
กว้างและต่อเนื่อง และหย่อมป่าที่อยู่ใกล้ ๆ จะช่วย
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศทีแ่ คบและไม่ตอ่ เนือ่ งและหย่อมป่าทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
เกินไปไม่ได้ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ
แต่สามารถสร้างการเชื่อมต่อของระบบนิเวศในพื้นที่
ลักษณะนีข้ นึ้ ได้ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว
ในตอนต้น

ศักยภาพที่จะตอบสนองต่อสิ่งท้าทายที่ก�ำลังเพิ่มขึ้น
เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น

การฟื้นฟูแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศโดยวิธีการ
ต่าง ๆ เป็นแนวทางที่เข้าใจได้ง่ายและน�ำไปปฏิบัติ
ได้ส�ำหรับการแก้ปัญหาการแตกกระจายของหย่อม
ป่าอันเป็นถิ่นที่อาศัย ในทางกลับกันก็ช่วยสนับสนุน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพได้ โดยการให้ ผ ล
ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวม
ทั้งคุณค่าทางด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยตอบ
สนองความต้ อ งการที่ จ ะเพิ่ ม ผลผลิ ต ในที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการขยาย
การเชือ่ มโยงภูมทิ ศั น์โดยใช้หลักการจัดการแนว ตัวของเมือง และลดความต้องการที่ดินของมนุษย์
เชื่อมต่อระบบนิเวศ สามารถสนองวัตถุประสงค์การ ตลอดจนเปลีย่ นทีด่ นิ ทีม่ นุษย์ไม่ตอ้ งการใช้ประโยชน์
อนุรักษ์ด้านอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น การคุ้มครองสายพันธุ์ มาสนองตอบระบบนิเวศที่มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย
พืชจากป่าที่สามารถปลูกเป็นพืชอาหารได้ เพราะมี

4.3

ความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์และแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ในนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน

ประโยชน์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมา เป็นทีร่ บั ทราบ
กันแล้วในหลาย ๆ ประเด็น และแนวความคิดดัง
กล่าวก็เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของแนวคิดริเริ่มใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศและสหภาพต่าง ๆ เกี่ยว
กับความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เช่น อนุสัญญาฉบับต่าง ๆ บวกกับแรงจูงใจที่เหมาะ
สมของประเทศต่าง ๆ ย่อมจะเร่งให้เกิดการอนุวัติ
ตามอนุสัญญาอย่างเป็นระบบเร็วยิ่งขึ้น

นโยบายและอนุสัญญาเกี่ยวกับความหลาก
หลายทางชีวภาพที่มีประเด็นเชื่อมโยงกับงานด้าน
การจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี
แนวทางที่สอดคล้องกันในการอธิบายเรื่องแนว มีดังนี้
เชื่อมต่อระบบนิเวศและการเน้นให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น
ในความส�ำคัญของสิ่งนี้ในระดับนโยบายระดับโลก
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เป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพไอจิ (Aichi ทั่วทั้งสหภาพยุโรป และยุทธศาสตร์ของอียูในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (EU Strategy on Green
Biodiversity Targets)
Infrastructure)
สนั บ สนุ น เป้ า หมายทั้ ง หมดในภาพรวมของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุง่ อนุ สั ญ ญาภู มิ ทั ศ น์ ข องยุ โ รป (European
ที่การลดความเสื่อมโทรมและการแตกกระจาย ของ Landscape Convention)
ระบบนิเวศ และโดยการผสมผสานระบบที่เชื่อมโยง
ก� ำ หนดไว้ เ ฉพาะเพื่ อ การคุ ้ ม ครอง จั ด การ
กันดีแล้วของพื้นที่คุ้มครองทั่วทั้งภูมิทัศน์
และวางแผนภูมิทัศน์ยุโรปโดยผ่านแนวทางที่เน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและมองไปข้างหน้า
อนุสัญญาบอนน์
อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่
อพยพย้ายถิ่น การอนุรักษ์ความเชื่อมโยงเป็นกุญแจ
ส�ำคัญส�ำหรับการรักษาเครือข่ายของถิ่นที่อาศัยที่
เหมาะสมส�ำหรับเส้นทางการย้ายถิ่นของชนิดพันธุ์
ต่าง ๆ

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate
Change - IPCC)

ยอมรั บ ว่ า ความเชื่ อ มโยงช่ ว ยให้ ขี ด ความ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถของระบบนิ เ วศปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
(Convention on Biological Diversity - CBD) เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศได้ และเสนอแนะ
มาตรการที่จะฟื้นฟูความเชื่อมโยง
การอนุ รั ก ษ์ ค วามเชื่ อ มโยงเกี่ ย วข้ อ งกั บ
อนุสัญญาหลายข้อด้วยกัน โปรแกรมการด�ำเนินงาน คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ระหว่ า งรั ฐ บาลและผู ้
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ เกี่ยวข้องหลายฝ่ายว่าด้วยความหลากหลายทาง
เกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองช่วยสนับสนุนส่งเสริมเป็นการ ชีวภาพและนิเวศบริการ (Intergovernmental
เฉพาะให้เกิดความส�ำเร็จของการอนุรักษ์ในแหล่ง Science - Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services - IPBES)
ธรรมชาติ
ประเมินสถานภาพของความหลากหลายทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ชีวภาพและนิเวศบริการ มุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็ง
สหภาพยุโรป (EU Biodiversity Strategy)
ให้กับตัวประสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับนโยบาย
สหภาพยุ โ รปมี เ ป้ า หมายโดยรวมคื อ การลด ส�ำหรับความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดย ใช้ข้อ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ก�ำหนดเรือ่ งนกและถิน่ ทีอ่ าศัย (Birds and Habitats ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
Directive) ซึ่งเป็นเครือข่ายนิเวศชื่อ Natura 2000 มนุษย์ในระยะยาว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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4.4

ลักษณะความเชื่อมโยงข้ามภูมิทัศน์

4.5

สิ่งที่เอื้ออ�ำนวยต่อความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์

มีตัวอย่างของภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัทโอ
แลม (Olam) ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะเติบโตอย่าง
มีความรับผิดชอบ ครอบคลุมถึงการสร้างสวนปาล์ม
น�้ำมันแห่งใหม่ ๆ การอนุรักษ์ดิน และการผสมผสาน
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศริมฝั่งน�้ำ  กลุ่มของระบบ
นิเวศและแนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ในระดับของ
ภูมิทัศน์

ของที่ตั้ง เพื่อแฝงแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศไว้ในรูป
แบบของสวนปาล์มน�้ำมัน โดยแผนเกี่ยวกับการใช้
พืน้ ทีจ่ ะรวมกลุม่ ใหญ่ ๆ ของถิน่ ทีอ่ ยูข่ องสัตว์ปา่ ทีเ่ ป็น
พื้นที่หลัก เชื่อมด้วยทางเชื่อมต่อและแนวกันชนริม
ฝัง่ เพือ่ อนุรกั ษ์ถนิ่ ทีอ่ าศัยทีเ่ พียงพอส�ำหรับประชากร
ชนิดพันธุส์ ำ� คัญทีจ่ ะมีชวี ติ อยูร่ อดได้ และเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าสัตว์ปา่ ชนิดต่าง ๆ สามารถเคลือ่ นย้ายไปได้ทวั่ สวน
ปาล์มน�ำ้ มัน ประเด็นส�ำคัญประการหนึง่ คือการรวม
บริษทั โอแลม ใช้การวิเคราะห์ภมู ทิ ศั น์ประกอบ เอาระบบอุทกวิทยาไว้ในการออกแบบด้วย
กับหลักการประเมินคุณค่าการอนุรกั ษ์ขนั้ สูง ในระดับ

แนวทางไปสู ่ แ นวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศที่
สอดคล้องกัน และการเน้นย�้ำอย่างชัดเจนถึงความ
ส�ำคัญของสิ่งนี้จะช่วยเร่งให้มีการด�ำเนินการอย่าง
เป็นระบบเร็วขึ้น การใช้ศักยภาพความเชื่อมโยงของ
ระบบนิเวศให้เกิดประโยชน์ จ�ำต้องอาศัยการประสาน
ความพยายามและเป้าหมายก้าวข้ามขอบเขตการ
บริหารจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง จ�ำต้องมี
ความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดเป็นแรงผลักดัน

ทุกภาคส่วนต้องยอมรับว่า การหยุดยั้งการสูญ
เสียความหลากหลายทางชีวภาพและการลดความ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ เป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ทุกฝ่ายต้องเข้าใจ
ว่า ความส�ำเร็จของความร่วมมือควรถือเป็นโอกาส
ส�ำคัญที่จะช่วยปรับปรุงให้การก�ำหนดนโยบายและ
การด�ำเนินการตามนโยบายดีขึ้น

สถาบันสาธารณะเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้มขี นึ้
เพื่อเป็นตัวน�ำในการผลักดันให้เกิดมาตรการส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสถาบันเหล่านี้จะ
ต้องก�ำหนดเป้าหมายที่ทั้งสอดคล้องกับบริบทสังคม
เศรษฐกิจท้องถิ่น และธุรกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานะที่
จะสนับสนุนการด�ำเนินการเห็นชอบด้วย
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4.6

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว

ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย และผู้แปรรูป สามารถมีส่วน
ช่วยในกระบวนการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ได้โดยการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานของตนไว้ใน
ระบบเครือข่ายสีเขียว ยุทธศาสตร์ของอียูในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (EU Strategy on Green
Infrastructure) และแนวคิดริเริ่มเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานในเมือง (Urban Infrastructure Initiative)
ต่างช่วยเป็นสื่อเผยแพร่ในเรื่องผลประโยชน์ของ
“การวางแผนเมืองสีเขียว” ซึ่งเหตุผลทางธุรกิจที่ได้
รับการจัดล�ำดับไว้สงู สุดส�ำหรับการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานสีเขียว คือ ต้นทุนการด�ำเนินการตลอดอายุขยั
ต�่ำกว่า อย่างไรก็ดี ทั้ง ๆ ที่มีประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้
แต่ความคิดที่ว่า อาคารสีเขียวท�ำให้มีต้นทุนเบื้อง
ต้นสูงก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งท�ำให้ภาคเอกชนไม่มีก�ำลังใจ
ในการด�ำเนินการ

ระบบนิเวศเป็นการเพิม่ นวัตกรรมให้กบั การออกแบบ
อาคารสีเขียว หรือ ใช้เป็นเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยน
อาคารสีเทาเพื่อส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม
เกษตรในเมือง ช่วยท�ำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วย
ให้ชุมชนเติบโตขึ้น สร้างสถานที่เพื่อความสวยงาม
และเพิม่ ความมัน่ คงด้านอาหารและสุขภาพในการอยู่
อาศัย ผลผลิตทางด้านการเกษตรมีการน�ำไปใช้ใกล้
พื้นที่เมืองมากขึ้น และประชาชนก็ได้รับความรู้เกี่ยว
กับแหล่งที่มาของผลไม้และผัก แนวคิดเรื่องเกษตร
ในเมืองยังมีศักยภาพทางธุรกิจอีกด้วย และไม่จ�ำกัด
เฉพาะว่าเป็นเรื่องของบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือ
ธุรกิจที่ไม่หวังก�ำไร

ศูนย์กระจายสินค้าอย่างยัง่ ยืน บริษทั ไนกี้ (NIKE)
ก�ำลังน�ำเสนอนวัตกรรมยัง่ ยืนไว้ในศูนย์กระจายสินค้า
ธุรกิจต่าง ๆ จะกลายมาเป็นตัวอย่างทีด่ ี ส�ำหรับ ของตน เพื่อปรับปรุงการเติบโตของบริษัทและการ
การลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม จะสามารถน�ำไปสู่ บริการลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เมื่อมีการน�ำ ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวไปไว้ใน
สถานประกอบการต่าง ๆ
ในประเทศกลุ่มยุโรป เช่น สวีเดน เดนมาร์ก
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ล้วนได้รับการออกแบบโดยใช้
การสร้างอาคารสีเขียวก�ำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนวความคิ ด ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานสี เ ขี ย ว หรื อ
ในขณะที่เหตุผลทางธุรกิจก�ำลังอยู่ในภาวะถูกบีบ green infrastructure ตั ว อย่ า งที่ ดี ส� ำ หรั บ การ
คั้นและมีการแข่งขันมากขึ้น อาคารสีเขียวเหล่านี้ ด� ำ เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท� ำ แนวเชื่ อ มต่ อ
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในระยะยาวที่ ระบบนิเวศ โดยการก่อสร้างถนนผ่านพื้นที่อนุรักษ์
สามารถลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพในการผลิต และโดย ไม่ว่ารูปแบบใด จะมีการออกแบบให้มีอุโมงค์ทาง
เฉพาะการท�ำให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าดีขึ้น
ลอดส�ำหรับให้สัตว์ป่าที่หากินในบริเวณนั้นสามารถ
ใช้ เ ป็ น เส้ น ทางเดิ น ผ่ า นไปมาได้ ห รื อ แม้ แ ต่ ก าร
ปั จ จุ บั น อาคารสี เ ขี ย วจ� ำ นวนมากเน้ น การ ก่อสร้างถนนผ่านพื้นที่ชุ่มน�้ำขนาดเล็ก ก็ยังมีการ
ประหยัดพลังงานและน�้ำ  หลักการของแนวเชื่อมต่อ ออกแบบให้สัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น กลุ่มของสัตว์
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เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบกลอดผ่าน
ไปได้ โดยมี ร ะบบป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ สิ่ ง มี ชี วิ ต เหล่ า นี้
ข้ามมาบนถนน ลดความสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทางหลวงหลายสายทีต่ ดั ผ่านพืน้ ทีป่ า่ ได้
รับการออกแบบผนังดูดซับเสียงจากรถยนต์ เพือ่ ไม่ให้
ไปรบกวนการด�ำรงชีวิตของสัตว์ป่า

ภาพที่ 79 อุโมงค์ลอดใต้ถนน ส�ำหรับเป็นแนวเชือ่ มระบบนิเวศสัตว์ปา่ ในประเทศเดนมาร์ก ขอบถนนมีการท�ำแนวรัว้ ไม่ให้
กวางป่าข้ามไปบนถนน แต่ทำ� เป็นแนวบังคับให้มาเดินลอดที่อุโมงค์
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างความพยายามเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมต่อของระบบนิเวศโดยภาครัฐ
ลาตินอเมริกา • ได้มีการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อกว่า 100 แห่ง โดยในจ�ำนวนนี้ กว่า 20 แห่ง เป็นแนวเชื่อมต่อข้าม
เขตแดน 2 ประเทศหรือมากกว่า ทั้งนี้ โบลิเวีย บราซิล และเวเนเซอุลา มีกฎหมายของประเทศที่
ให้จัดท�ำแนวเชื่อมต่อแล้วด้วย
• กลุ่มบริษัท Panthera ได้ริเริ่มโครงการแนวเชื่อมต่อเพื่อเสือจากัวร์ (Jaguar Corridor ) ซึ่งมุ่ง
หมายที่จะเชื่อมโยงประชากรเสือจากัวร์ภายในภูมิทัศน์ของมนุษย์จากตอนเหนือของอาร์เจนตินา
ถึงเม็กซิโก ปัจจุบัน เสือจากัวร์ก�ำลังถูกคุกคามตลอดแนวเนื่องจากการสูญเสียและการแตก
กระจายของถิ่นที่อาศัย การล่าสัตว์ และการขาดเหยื่อที่เป็นอาหารธรรมชาติ
• ความพยายามที่จะสร้างและรักษาแนวเชื่อมต่อทางชีวภาพในเมโสอเมริกาและในคอสตาริก้า
แอฟริกา

• ความพยายามในแอฟริกาได้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่คุ้มครองข้ามแดน หรือ ‘อุทยานสันติภาพ’ เพื่อรวม
เอาสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่มารวมไว้ และสร้างเสถียรภาพทางการเมือง อย่างไรก็ดี ยังไม่มี
ประเทศใดในแอฟริกาที่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะส�ำหรับสร้างความเชื่อมโยงหรือแนวเชื่อมต่อ
• แนวคิดเรื่องก�ำแพงสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับทะเลทรายสะฮาราและเขตรอยต่อ (The Great
Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative) เป็นโครงการที่ครอบคลุมทวีปแอฟริกา
ทั้งหมดเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางของความเสื่อมโทรมของที่ดินและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
ท�ำให้ความมั่นคงด้านอาหารดีขึ้น สร้างก�ำลังใจให้ชุมชนท้องถิ่น และความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เอเชีย

• ในกรุงปักกิ่ง ได้มีการน�ำระบบสร้างความเขียวขจีให้ชุมชนเมือง 3 ระดับมาใช้ ทั้งในระดับภูมิภาค
ระดับเมือง และระดับเพื่อนบ้าน
• ก�ำแพงสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ (Great Green Wall) : ปลูกเป็นแนวป่ากั้นลมที่ออกแบบเพื่อยับยั้งการ
ขยายตัวของทะเลทรายโกบี และขณะนี้ ก�ำลังจะขยายออกไปตามแนวเส้นทางสายไหมด้วย
• โครงการ Terai Arc เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเขตแดนของเนปาลและอินเดีย ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่คุ้มครอง 11 แห่ง และพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่คุ้มครองผืนใหญ่ระหว่างพื้นที่คุ้มครองเหล่า
นั้นด้วย และในระหว่างพื้นที่ที่ไม่มีการคุ้มครองเหล่านั้น มีแนวเชื่อมต่อและคอขวดหลายแห่งที่มี
ความส�ำคัญยิ่งยวดต่อชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ต่อการเคลื่อนไหวระหว่างพื้นที่คุ้มครอง และส�ำหรับการ
รักษาการถ่ายเทยีนอย่างพอเพียง
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ตารางที่ 7

(ต่อ)

อเมริกาเหนือ • แนวคิดการอนุรักษ์ Yellowstone ถึง Yukon (Yellowstone to Yukon Conservation
Initiative) ครอบคลุมพื้นที่ 3,200 ตร. กม. ของเทือกเขารอกกี้ตอนเหนือ เพื่อลดผลกระทบต่อ
ความเชื่อมโยงที่เกิดจากการก่อสร้างถนน ได้มีการก่อสร้างสะพานลอยและอุโมงค์เพื่อให้สัตว์ป่า
สามารถข้ามถนนได้
• ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สนับสนุนทางการเงินเพื่อท�ำแผนที่พื้นที่
เชื่อมโยงสัตว์ป่าในภาคเหนือของ Sierra Nevada นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุพื้นที่หลบภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change refugia) และความเชื่อมโยงระหว่างทุ่งหญ้า
ทั่ว Sierra Nevada และทางหลวงทรานส์แคนาดา (The TransCanada Highway) ที่ตัดผ่าน
อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) ในจังหวัด Alberta ของแคนาดา ท�ำให้ถิ่นที่อยู่
อาศัยตัดขาดออกจากกัน และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า จึงได้มีการจัดสร้าง
สะพานลอยและอุโมงค์ทางเชื่อมต่อระหว่างป่าที่แยกจากกันดังกล่าว
• มีโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมหย่อมป่า พื้นที่ธรรมชาติ น�้ำ  และฟาร์มขนาดใหญ่ทั่วทั้ง
แหลมฟลอริด้า มีการสร้างแนวทางเชื่อมต่อเพื่อให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้
สะดวก  ช่วยให้น�้ำไหลในลุ่มน�ำ้ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยปกป้องที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีอยู่
โอเชียเนีย

• ออสเตรเลียได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในการจัดตัง้ เครือข่ายทีด่ นิ เพือ่ การอนุรกั ษ์ความเชือ่ มโยง
ของระบบนิเวศทั้งในระดับภูมิทัศน์ และระดับอนุทวีป การจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวเริ่มจากแนวคิด
ของรัฐบาลไปจนถึงเครือข่ายที่องค์กรเอกชน และเจ้าของที่ดินที่สนใจ เป็นผู้ริเริ่มขึ้น
• แนวคิด Great Eastern Ranges Initiative เป็นแนวเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์
ตามแนวชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย จากรัฐวิคตอเรียไปถึงตอนเหนือของรัฐควีนสแลนด์
แนวคิ ด ดังกล่าวเป็น การตอบสนองยุทธศาสตร์ เ พื่ อ ลดผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การแผ้วถางที่ดิน และจากแรงกดดันทางด้าน
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีต่อพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

ยุโรป

• โครงสร้างสีเขียวและสีฟ้า: เป็นเครือข่ายนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเอาประเด็นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มาเป็นเครื่อง
มือส�ำหรับวางแผนและด�ำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแนวเชื่อมต่อ
ทางนิเวศที่เกิดจากมนุษย์ถึง 600 แห่ง ทั้งสะพานลอยและอุโมงค์ตามแนวทางหลวงที่มีการจราจร
หนาแน่น โดยเส้นทางที่ยาวที่สุด คือ Natuurbrug Zanderij Crailo ซึ่งเป็นทางยกระดับผ่านพื้นที่
คุ้มครองขนาดใหญ่และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย ในขณะที่ Life Elia สร้างทาง
เชื่อมต่อสีเขียวขึ้นใต้สายไฟฟ้าแรงสูงตลอดแนวป่าไม้ในเบลเยี่ยมและฝรั่งเศส
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5

5.1

หลักการของการจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศ

บริ ษั ท เอกชนหลาย ๆ แห่ ง ด� ำ เนิ น กิ จ การ
อยู ่ ภ ายใต้ บ ริ ก ารจากระบบนิ เ วศ (ecosystem
services) เช่น การใช้น�้ำจากระบบนิเวศ สมุนไพร
แทนนิน หรือของป่าอื่น ๆ ทั้งการใช้ประโยชน์เอง
โดยบริษัท หรือการออกทุนให้กลุ่มเกษตรกรปลูก
ผลิตผลเพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทเหล่านี้จึงมีส่วนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยขน์ที่ดินจากพื้นที่
ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่โรงงานหรือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ
ส�ำหรับจ�ำหน่าย
แม้ ใ นปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ชั้ น น� ำ จ� ำ นวนมากได้
ด�ำเนินกิจการและมีกลไกของบริษัทเกี่ยวกับความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ร
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ ซึ่งมีภาครัฐ
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ ได้เข้ามาช่วย
เติมเต็มงานด้านการอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ
ให้ด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล�ำพังภาครัฐ
อาจท�ำได้เพียงระดับหนึง่ ด้วยข้อระเบียบขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติที่ไม่อำ� นวยหลายประการ รวมถึงงบประมาณ
ที่จ�ำกัดด้วย
อย่างไรก็ตามกลไกของบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร
(CSR) นั้ น เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของการช่ ว ยดู แ ล
สิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริง ระบบนิเวศได้ให้
บริการแก่ภาคส่วนต่าง ๆ อีกหลายประการที่นอก
เหนือจากเนื้อไม้ (wood and timber product)

ภาพที่ 80 แหล่งน�ำ้ ส�ำหรับสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่สนับสนุนการจัดท�ำโดยกิจกรรม CSR ของภาคธุรกิจ
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และของป่า (non - timber forest product) ที่
จ�ำเป็นต้องมีการประเมินออกมาเป็นมูลค่า เช่น
คุณภาพอากาศ น�ำ้ ทีม่ ปี ริมาณเพียงพอและคุณภาพ
ดี การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นแหล่ง
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
เป็นต้น เหล่านี้เรียกว่า นิเวศบริการ หรือ บริการ
จากระบบนิเวศ (ecosystem services) ที่จะน�ำ
ไปสู่การพัฒนากลไกการจัดการในเชิงนโยบายเพื่อ
ให้เกิดการจ่ายค่าใช้บริการจากระบบนิเวศหรือ
เป็นค่าตอบแทนคุณระบบนิเวศ (payment for
ecosystem services) ส�ำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ
นิเวศโดยตรง
หลักการของการจ่ายค่าตอบแทนคุณระบบ
นิเวศ (payment for ecosystem services) หรือ
ทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า PES คือ “ผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์เป็น
ผู้จ่าย” และผู้ที่ยอมเสียสละประโยชน์เพื่อให้นิเวศ
บริการนั้นคงอยู่จะเป็นผู้ได้รับเป็นการชดเชย
ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ น�้ ำ
คุณภาพดีที่มาจากป่าต้นน�้ำจะต้องจ่ายค่าใช้น�้ำให้
กับราษฎรทีอ่ าศัยในพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ แลกเปลีย่ นกับการ
ไม่ทำ� กิจกรรมทีจ่ ะส่งผลให้คณ
ุ ภาพและปริมาณน�ำ้
ลดต�ำ่ ลง เป็นต้น
ตั วอย่ า งแรกเป็ นกลไกการชดเชยด้วยการ
จ่ายเป็นเงินโดยตรง แต่ในบางกรณีมีรูปแบบการ
ชดเชยค่ า เสี ย โอกาสโดยวิธีอื่นที่เ กิดขึ้นเองตาม
กลไกของการจัดการ ที่ชัดเจนและเป็นต้นแบบ
ได้ดี เช่น ที่ชุมชนบ้านรวมไทย ต�ำบลหาดขาม
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการที่ช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติ
กุ ย บุ รี เ ดิ น ออกมาหากิ น ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมใน
หมู่บ้าน แต่ปัญหาระหว่างคนกับช้างไม่มีความ

รุ น แรงเพราะชุ ม ชนในหมู ่ บ ้ า นเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์
เป็ น มั ค คุ เ ทศก์ พ านั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ไปชมช้ า งป่ า
และสั ต ว์ ป ่ า ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี โดยใช้
ยานพาหนะและมั ค คุ เ ทศก์ จ ากชุ ม ชนเป็ น รายได้
ชดเชยจากความเสี่ยงและความเสียหายจากกรณี
ช้างป่าออกมายังพืน้ ทีท่ ำ� กินดังกล่าวแล้ว ซึง่ ได้รบั การ
ยอมรับกันแล้วว่าเป็นกลไกการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้เป็นอย่างดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้มี
ความพยายามในการจัดตัง้ กองทุนตามนัยความหมาย
ของกลไก   PES ในหลายพืน้ ที่ เช่น กองทุนเพือ่ การ
อนุรกั ษ์ดอยอินทนนท์ ซึง่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เป็นพื้นที่คุ้มครองที่นับว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่าง
มากต่อชุมชนโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร พืช
สมุนไพร การท่องเทีย่ ว ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ตาม
ธรรมชาติที่ส�ำคัญ ซึ่งปัจจุบันการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มกี ารขยายตัว
เป็นอย่างมาก หากไม่มีการควบคุมดูแลที่เหมาะสม
อาจส่งผลให้ทรัพยากรต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นหมดไปได้  
ปัจจุบันได้เติบโตเป็น “มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์
ดอยอิ น ทนนท์ ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ ไป
สนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่
ดอยอินทนนท์
ในกลุม่ ป่าตะวันออก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื ได้ผลักดันให้เกิดคณะกรรมการทีป่ รึกษา
กลุ่มป่า และความพยายามในการขับเคลื่อนให้เกิด
กองทุนอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก โดยเฉพาะบริษัท
อุตสาหรรมภาคเอกชนในภาคตะวันออก ซึ่งใช้น�้ำ
ที่ส่งมาจากเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำที่รับน�้ำมาจากป่า
ตะวันออกอีกทอดหนึ่ง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือกองทุน ซึ่ง
ปริมาณน�้ำที่ได้รับจากพื้นที่ป่าตะวันออกลงสู่เขื่อน
และอ่างเก็บน�้ำส�ำคัญในกลุ่มป่าตะวันออก แสดงดัง
ตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ปริมาณน�้ำที่เขื่อนและอ่างเก็บน�้ำรับมาจากพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก
อ่างเก็บน�้ำ

ป่าอนุรักษ์ที่เป็นต้นน�ำ้

เขื่อนคีรีธาร
อ่างเก็บน�้ำคลองพระพุทธ
อ่างเก็บน�้ำคลองพระสะทึง

ขสป.คลองเครือหวายฯ
ขสป.เขาสอยดาว
ขสป.เขาสอยดาว
ขสป.เขาอ่างฤาไน
ขสป.เขาอ่างฤาไน
ขสป.เขาอ่างฤาไน
ขสป.เขาอ่างฤาไน
อช.น�้ำตกคลองแก้ว
อช.น�้ำตกคลองแก้ว
อช.น�้ำตกคลองแก้ว
อช.เขาคิชฌกูฏ
อช.เขาคิชฌกูฏ
เริ่มด�ำเนินการส่งน�้ำผ่านอุโมงค์
ลอดใต้ภูเขาจากเขื่อนคลองทุ่ง
เพล อช.เขาคิชฌกูฏ ไปยังเขื่อน
พลวง เดือนสิงหาคม 2560 ยัง
ไม่ ท ราบข้ อ มู ล ปริ ม าณน�้ ำ ที่ ส ่ ง
ผ่านต่อปี
อช.เขาชะเมา - เขาวง

อ่างเก็บน�้ำคลองประแกต
อ่างเก็บน�้ำคลองสียัด
อ่างเก็บน�้ำบ้านหินดาด
อ่างเก็บน�้ำคลองโสน
อ่างเก็บน�้ำคลองประเดา
อ่างเก็บน�้ำคลองห้วยแร้ง
เขื่อนพลวง
(คลองทุ่งเพล)

อ่างเก็บน�้ำเขาจุก
ที่มา

ปริมาณน�ำ้ ที่รับจากพื้นที่
อนุรักษ์ (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี)
12.10
55.18
123.14
25.97
72.24
334.33
28.56
49.53
1.37
44.47
7.66

0.23

ทรงธรรม และ ธรรมนูญ (2560)
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5.2

การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมกับการจัดการแนว
เชื่อมต่อระบบนิเวศ

ความต้ องการการสนับ สนุนของภาคธุรกิจ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ใน
ปัจจุบนั ได้เกิดขึน้ แล้วในบางพืน้ ที่ โดยเฉพาะในพืน้ ที่
ที่มีปัญหาทางด้านการจัดการสัตว์ป่าที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับคน เช่น ในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง กับเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ เชาอ่างฤาไน ในเขตจังหวัดระยองและจันทบุรี  
การสนับสนุนเกิดขึ้นในรูปของกิจกรรม CSR   โดย
มีการสนับสนุนกิจกรรมท�ำโป่งเทียม และแหล่งน�้ำ 
ส�ำหรับสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ
ที่ก�ำหนด
กรณีศกึ ษาภาคธุรกิจทีช่ ว่ ยการอนุรกั ษ์ทนี่ า่ สนใจ
ยังมีอีกหลายแห่ง เช่น บริษัทสยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง
พลัส ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดง ได้เข้า

มามีบทบาทส�ำคัญในการร่วมอนุรักษ์และสนับสนุน
การจัดการสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินงบ
ประมาณในการจัดท�ำแปลงหญ้าและแหล่งน�้ำ  ซึ่ง
พื้นที่เหล่านี้มีการจัดการตามแนวคิดของแนวเชื่อม
ต่อระบบนิเวศ
ตามตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามทีจ่ ะสร้างแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศร่วม
กัน และเป็นที่แน่ชัดว่าจ�ำเป็นต้องมีแนวคิดริเริ่มใน
ระดับนโยบายขององค์กรหลักเพื่อสนับสนุนความ
พยายามดังกล่าว และเป็นการอ�ำนวยการให้ภาค
ธุรกิจที่พร้อมสนับสนุนแนวคิดนี้สามารถด�ำเนินการ
ไปได้ด้วย

ภาพที่ 81 กิจกรรมจัดท�ำโป่งเทียมส�ำหรับสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
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ในต่างประเทศ มีกรณีศึกษาของธุรกิจที่ช่วย
การอนุรักษ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น ภาคธุกิจที่ให้ความ
ส�ำคัญกับแมลงทีช่ ว่ ยผสมเกสรซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของ
ผลผลิตการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบของบริษัท เนื่องจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงก�ำลังคุกคาม
กระบวนการผสมเกสร โดยมี ก ารศึ ก ษากั น ว่ า ผล
ประโยชน์ทั่วโลกที่ได้จากบริการของระบบนิเวศทาง
ด้านการช่วยผสมเกสร (pollination) อยู่ระหว่าง
235 - 577 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี (Breeze
et al., 2016)
ในปี พ.ศ. 2560 ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
นวั ต กรรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้
ท� ำ 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 ในพื้นที่แนวเชื่อม
ต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
- เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
เพื่ อ สร้ า งฐานข้ อ มู ล นิ เ วศบริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ทุ น ทาง
ธรรมชาติ หรือ Natural Capital ที่ให้มูลค่าบริการ
แก่สังคมและเศรษฐกิจ ให้อาหาร น�้ำสะอาด และ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยพบว่าในพื้นที่ลุ่มน�้ำขนาดเล็ก ๆ ใน
แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เ วศบริ เ วณนี้ มี มู ล ค่ า การดู ด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 153 ล้านบาท และให้
ปริมาณน�้ำท่าในระบบนิเวศ 26.53 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี
บริษัท Votorantim Cimentos ซึ่งเป็นบริษัท
ที่จ�ำเป็นจะต้องปกป้องคุ้มครองที่ดินของตนร้อยละ
20 - 80 ให้เป็นทรัพย์สินส�ำรองตามกฎหมาย ได้
ร่วมกับเขตสงวนชีวมณฑลป่าแอตแลนติก (Atlantic
Forest Biosphere Reserve) และสมาคมถ�้ำวิทยา
แห่งบราซิล (Brazilian Society of Speleology) ได้
จัดท�ำแผนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
การโดยสมัครใจโดยระบุและจัดล�ำดับสินทรัพย์ทาง

สิง่ แวดล้อมและสังคมในทีด่ นิ ของบริษทั Votorantim
Cimentos และเสนอมาตรการส�ำหรับการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แผนการจัดการ
ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น นี้ ไ ด้ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
จั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างมีความรับ
ผิดชอบ
บริษัท Mondalez มีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียก
ว่า ธรรมนูญแห่งความสามัคคีกลมเกลียว (Harmony
Charter) ที่รวมเอาหลักการหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ
ทางด้านการเกษตร ที่ก�ำหนดให้พื้นที่ว่างร้อยละ 3
ของบริษัทต้องกันไว้ส�ำหรับปลูกไม้ดอกเพื่อให้แมลง
ที่เป็นชนิดพันธุ์ที่ช่วยผสมเกสรสามารถคงอยู่ได้ใน
ระบบนิเวศ
ในประเทศไทย ได้มภี าคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ ข้าใจและ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างแนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศเพือ่ ให้เป็นเส้นทางเคลือ่ นย้ายของสัตว์ปา่
ตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงจาก
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ปา่ โดยเฉพาะ
ช้างป่าทีอ่ อกมาหากินในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและชุมชน
ตัวอย่างที่ดีและควรได้รับการเชิดชู เช่น พระครู
ประโชตธรรมาภิรม หรือพระอาจารย์สาย เจ้าอาวาส
วัดธรรมศิลาธรรมาราม (วัดวังหิน) อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ได้
จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี น�ำเงินไปซื้อพื้นที่จาก
ราษฎรทีเ่ ข้าไปถือครองพืน้ ทีท่ เี่ ป็นเส้นทางเคลือ่ นย้าย
ตามธรรมชาติของช้างป่า ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไน
และปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ถึงแม้ว่าจะด�ำเนินการได้ใน
พื้นที่เล็ก ๆ ไม่กว้างพอจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายได้สมบูรณ์ แต่นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและ
สมควรได้รับการยกย่องและสานต่อเป็นอย่างยิ่ง
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ภาพที่ 82 สภาพป่าปัจจุบันบริเวณที่พระครูประโชตธรรมาภิรม จัดกิจกรรมทอดกฐิน น�ำเงินมาใช้ซื้อที่ดินปลูกป่าให้เป็น
เส้นทางเชื่อมป่าส�ำหรับให้ช้างป่าใช้ข้ามระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน

มุมมองทางด้านนโยบายเกี่ยวกับการจูงใจภาค
เอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ พบว่ามีองค์ประกอบส�ำคัญ
บางประการที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการต่าง ๆ
ของภาคเอกชน ทีจ่ ะมามีสว่ นร่วม ด้วยเหตุนจี้ งึ ต้องได้
รับความสนใจเป็นพิเศษจากรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ก�ำหนด
นโยบาย รวมถึงการก�ำหนดค�ำนิยาม มาตรฐาน และ
การออกใบรับรอง ความร่วมมือให้กบั ภาคส่วนต่าง  ๆ
และปรับเปลี่ยนสิ่งจูงใจให้เหมาะสม
การน� ำ เอาองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ ม ารวมไว้ ใ น
นโยบายและแนวคิด จะสามารถพาแนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศไปสู่แนวหน้าของแนวทางการอนุรักษ์
และอาจปิดช่องว่างระหว่างเจตนารมณ์ของนโยบาย
กับสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ในที่สุด การจัดการ
ภูมทิ ศั น์ในกรอบกว้างก็จะส่งผลให้เอกชนทีม่ บี ทบาท

จ�ำนวนมากกล้าตัดสินใจในการเข้าร่วมด�ำเนินการ
จัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เงื่ อ นไข มาตรฐาน และระบบการออก
ใบรั บ รองบริ ษั ท ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (infrastructure) ในพื้ น ที่
ป่ า ไม้ แ ละพื้ น ที่ เ กษตรกรรม รวมถึ ง การสกั ด
วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ การท� ำ ยาหรื อ แปรรู ป อาหาร ต้ อ ง
พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ และสังคม นานาประการ ในขณะที่ยัง
มีเงื่อนไข มาตรฐาน และระบบการออกใบรับรอง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การจั ด การทางภู มิ ทั ศ น์
ของระบบนิเวศ แต่เงื่อนไขต่าง ๆ ก็ไม่สอดคล้องกัน
และนี่เองที่ท�ำให้งานเพื่อความร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรมีความซับซ้อนขึน้ ดังนัน้ เงือ่ นไขเหล่านีต้ อ้ ง
ท�ำให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความร่วมมือในอนาคต
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ในท� ำ นองเดี ย วกั น ความตระหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เกี่ยวกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ได้ท�ำให้บาง
บริษัทตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
โดยผ่านแนวทางที่ยั่งยืนขึ้น อย่างไรก็ดีมาตรฐาน
ทางธุรกิจจ�ำเป็นจะต้องได้รบั การพัฒนาและปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า มาตรฐานเหล่านั้น
เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาระดับของภูมิทัศน์
และเพื่อค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ รวม
ทัง้ เวลาและวิธกี ารทีจ่ ะรักษาและฟืน้ ฟูความเชือ่ มโยง
ของระบบนิเวศนั้น ๆ
นอกจากการท�ำให้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ
มาตรฐานมีความชัดเจนและปรับให้เหมาะสมแล้ว
การออกหนังสือรับรองก็อาจช่วยส่งเสริมความสนใจ
ของภาคเอกชนในการปรับปรุงแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศให้ดีขึ้น
ลักษณะของหนังสือรับรองที่ควรมีให้แก่บริษัท
เช่น หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ทสี่ นับสนุนแนวเชือ่ มต่อ
ระบบนิเวศและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึง่ สามารถเป็นแรงจูงใจให้แก่ธรุ กิจต่าง ๆ โดยการให้
โอกาสแก่ธรุ กิจเหล่านัน้ ในการชีใ้ ห้เห็นความแตกต่าง
แก่ผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

รายได้ให้คงที่
ความพยายามต่าง ๆ ในกรอบใหญ่ของรัฐบาล
มีลกั ษณะความร่วมมือกันเพือ่ ติดตามการท�ำงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการระบบการออก
ใบรับรองเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับเอกชนที่ท�ำความ
ดี ย่ อ มจะช่ ว ยสร้ า งแรงผลั ก ดั น ไปยั ง เอกชนราย
อื่ น ๆ ส� ำ หรั บ การปรั บ ปรุ ง กลไกการช่ ว ยดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ระบบการออกใบรับรองยังสามารถ
เป็นพลังทางบวกส�ำหรับการช่วยให้ชีวิตความเป็น
อยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชนบทดีขึ้น และ
ตอบสนองเป้าหมายการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์การวางแผนอนุรักษ์ รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่กว้างขวางขึ้น

ตัวอย่างแห่งความส�ำเร็จตัวอย่างหนึ่งของโลก
คือ พันธมิตรป่าดงดิบ (Rainforest Alliance) ใน
ประเทศบราซิล ซึ่งท�ำงานร่วมกับเกษตรกรที่อาศัย
ในพื้นที่ป่า และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ใน
การตอบสนองอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ซึ่งในปัจจุบันพันธมิตรป่าดงดิบมีที่ดินกว่า 42
ล้านเฮกตาร์ ทีม่ กี ารจัดการอย่างยัง่ ยืน และมีประกาศ
รับรองรางวัล หลังจากการฝึกอบรมและมีคมู่ อื แนะน�ำ
เกี่ ย วกั บ การลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและรั ก ษา
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ตารางที่ 9 มาตรฐานที่ค�ำนึงถึงระบบนิเวศ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มาตรฐานโลกส�ำหรับก�ำหนดพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas) ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรี IUCN เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
เพื่อใช้ก�ำหนดพื้นที่ส�ำคัญ ส�ำหรับความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง จึงได้น�ำแนวเชื่อม
ต่อระบบนิเวศไปรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์สำ� คัญด้วย
แนวทางการไปสู่การสะสมคาร์บอนสูง (High Carbon Stock Approach) แนวทางการเข้าถึงการสะสม
คาร์บอนสูง ส�ำหรับการด�ำเนินการตามข้อผูกพันเพื่อลดการท�ำลายป่าให้เหลือศูนย์ ครอบคลุมถึงมาตรการ
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงและการแตกกระจายของระบบนิเวศด้วย
แนวทางการให้คุณค่าการอนุรักษ์ระดับสูง (High Conservation Value Approach) ให้ค�ำนิยาม
คุ ณ ค่ า ส� ำ คั ญ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ภู มิ ทั ศ น์ การสนั บ สนุ น แนวทางการจั ด การระดั บ ภู มิ ทั ศ น์
เพื่อการรักษาหรือส่งเสริมคุณค่าของเป้าหมาย และแนวทางนี้ยังได้น�ำไปรวมไว้ในระบบการออกใบรับรอง
สินค้าและโภคภัณฑ์จำ� นวนมากด้วย
ผลงานของบรรษั ท เงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศ (IFC Performance) มาตรฐาน 6 ให้ ค� ำ นิ ย าม
กว้าง ๆ ส�ำหรับค�ำว่า “ถิ่นที่อาศัยวิกฤติ (critical habitats)” โดยเป็นที่คาดหวังว่า ลูกค้าของ IFC
จะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ เพื่อที่จะให้ได้รับโครงการและเงินสนับสนุนบริษัท นอกจากนี้มาตรฐานของ IFC ยัง
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นอีกเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งในอุตสาหกรรมด้วย
พันธมิตรของสมาคม ISEAL (ISEAL Alliance) ให้ภาพรวมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐาน ก�ำลัง
เริ่มส่งเสริมให้เกิดแนวทางที่มุ่งท�ำให้ผลกระทบและประสิทธิภาพของมาตรฐานดีขึ้น ให้ความน่าเชื่อถือ
ส�ำหรับมาตรฐานที่ยั่งยืนและเพิ่มความเข้าใจในมาตรฐานเหล่านั้น
สหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) IUCN ก�ำลังอยู่ระหว่างการจัดท�ำหลักเกณฑ์ส�ำหรับการ
ก�ำหนด “พื้นที่ส�ำหรับการอนุรักษ์ความเชื่อมโยง หรือ Areas for Connectivity Conservation”  ซึ่งความ
หมายของค�ำนิยามดังกล่าวอาจได้รับการรับรองพร้อม ๆ กับบัญชีรายชื่อพื้นที่คุ้มครอง
การประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับวัตถุชีวภาพที่ยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Biomaterials) หนึ่ง
ในมาตรฐานการออกใบรับรองที่รวมเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ โดยมาตรฐานนี้ได้รับการ
ออกแบบเพื่อพิสูจน์ว่า วัตถุชีวภาพต่าง ๆ เป็นวัตถุที่ได้มาโดยถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเชื่อถือได้
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ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท Syngenta ที่
ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับเคมีการเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช
กับองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The Nature
Conservancy) หุ้นส่วนภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ
เป็นการให้อ�ำนาจแก่เกษตรกรในการฟื้นฟูสภาพ
ป่าในพื้นที่เกษตรกรรม โดยผ่านโครงการ Soja +
Verde ซึ่งผลของโครงการในปี พ.ศ. 2559 สะท้อน
ให้เห็นถึงความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของหุ้นส่วนของ
บริษัท Syngenta กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยโครงการ
ดังกล่าวเพียงโครงการเดียวสามารถช่วยฟืน้ ฟูปา่ ได้ถงึ
2.8 ล้านเฮกตาร์

การวิจัยได้พบว่า การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้
และการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน มีความส�ำคัญยิ่ง
ต่อแนวคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและเติบโตขึ้น การให้
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทระหว่างการออกแบบ
และด�ำเนินการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดความเชือ่ มโยงของระบบนิเวศได้ดขี นึ้

แนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศควรมีมติ ทิ างด้านสังคม
และวิธีการที่ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
ก�ำหนดแนวทางทีจ่ ะเกิดผลจริงในการส่งเสริม ตลอด
จนการพึง่ พาอาศัยกันของทรัพยากรธรรมชาติ คุณค่า
ในขณะทีภ่ าคธุรกิจเอกชนสามารถแสดงบทบาท มรดกทางวัฒนธรรม และนิเวศบริการ
ส�ำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ แต่ความเชื่อมโยง
ของระบบนิเวศก็เป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการในระดับ
ส�ำหรับผู้ใช้ที่ดินที่อยู่ในเขตจัดการเพื่อเป็นแนว
ต่าง ๆ เริ่มจากแนวเขตพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ว่างเปล่า ไป เชื่อมต่อระบบนิเวศ ไม่จ�ำเป็นต้องย้ายออกมาจาก
จนถึงพื้นที่ที่แม่น�้ำไหลผ่าน และแม้กระทั่งถึงเครือ พื้นที่นั้นเสมอไป ขึ้นอยู่กับการจัดการอย่างถูกวิธี
ข่ายความร่วมมือระดับทวีปที่มีหลายประเทศเข้ามา และยังสามารถรักษาหรือส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้าถึงนิเวศ
เกีย่ วข้อง ซึง่ แนวคิดริเริม่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจะต้อง บริการในพื้นที่นั้นได้ด้วย
อาศัยความร่วมมือโดยสมัครใจจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

5.3

การสร้างแรงจูงใจ

รั ฐ บาลและองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ หนด แรงจูงใจ และการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงหลัก
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น ล� ำ ดั บ ประกัน จึงควรมุ่งเน้นไปที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือ
แรกกับการสร้างแรงจูงใจและท�ำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่ เงินทุนงบประมาณ                  
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์จะได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมในทางที่ดี  
ในสหภาพยุโรป นโยบายด้านการเกษตรกรรม
เพื่อส่วนรวม (Common Agricultural Policy) ได้
แนวคิดริเริม่ ทีจ่ ะพัฒนาแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ ช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและรักษาพื้นที่เป้าหมายทาง
ในกรอบใหญ่มกั มีตน้ ทุนสูงและมีความซับซ้อน ดังนัน้ นิเวศ (Ecological Focus Areas) ได้โดยตรง และ
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นโยบายนี้เอื้อต่อความเชื่อมโยงของระบบนิเวศได้ นันทนาการดังกล่าว เพราะเหตุนี้ การสร้างแรงจูงใจ
ด้วย
ที่เหมาะสมจึงไม่จ�ำเป็นต้องตรงไปตรงมาเสมอไป  
และแรงจูงใจยังเป็นเรือ่ งแตกต่างกันไปส�ำหรับสถาน
ผูก้ ำ� หนดนโยบายควรตระหนักด้วยว่า การสร้าง ที่แต่ละแห่ง
แรงจูงใจค่อนข้างแตกต่างกันไประหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แรงจูงใจทางการเงินอาจไม่ใช่ประเด็นที่
ในที่สุดแล้ว ผู้ก�ำหนดนโยบายจ�ำเป็นต้องตอบ
ส�ำคัญทีส่ ดุ และเป็นการยากด้วยเช่นกันทีจ่ ะเอาเรือ่ ง สนองกับสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และที่เผชิญหน้าอยู่
มูลค่าทางการเงินไปไว้กับแรงจูงใจ
การประสบความส�ำเร็จในการสร้างหุ้นส่วน จ�ำเป็น
ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจ
โอกาสทางนันทนาการที่ได้จากแนวเชื่อมต่อ มีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าที่คาดหมายได้ การจะ
ระบบนิเวศที่ทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าต่างได้ประโยชน์ ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดพอใจคงเป็นเรื่องที่
ร่ ว มกั น เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค ่ า สู ง ยิ่ ง แต่ เ ป็ น การยากที่ จ ะ เป็นไปได้ยาก และอาจส่งผลให้เกิดภาวะของการ
ประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากโอกาสทางด้าน “ได้อย่าง เสียอย่าง” ก็ได้

5.4

การน�ำไปสู่การปฏิบัติ

ภูมิทัศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ทางระบบนิเวศ โดย
เฉพาะในด้านนิเวศบริการ มีส่วนท�ำให้ความเป็นอยู่
ของมนุษย์ดขี นึ้ และช่วยเอือ้ อ�ำนวยต่อธุรกิจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนั้น แต่การท�ำให้ระบบนิเวศ
ในภูมทิ ศั น์ได้ทำ� หน้าทีท่ างระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์ได้นนั้
ต้องดึงเอาหุ้นส่วนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทด้วย การ
สนับสนุนเวทีที่มีอยู่แล้ว ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่าย และการสร้างเวทีใหม่ ๆ จึงมีความส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบ
นิเวศด้วย

ตั ว อย่ า งเช่ น โครงการฟื ้ น ฟู ภู มิ ทั ศ น์ ที่ เ รี ย ก
ว่า เรื่องท้าทายที่บอนน์ (Bonn Challenge) เป็น
แนวทางปฏิบัติแนวทางหนึ่งส�ำหรับการน�ำพันธกรณี
ระหว่างประเทศทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั มารวมกัน ด้วยการ
ให้ค�ำมั่นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกือบ 150 ล้าน
เฮกตาร์ โดยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย
เข้ามามีบทบาท ซึ่งหมายถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากทุกภาคส่วนจะถูกน�ำมารวมไว้ในกระบวนการ
วางแผน การด�ำเนินการตามแผน และการติดตาม
ผลในแต่ละช่วงเวลา การก�ำหนดความรับผิดชอบ
ส�ำหรับแต่ละภาคส่วน มีประโยชน์สำ� หรับการด�ำเนิน
เวทีสำ� หรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายฝ่าย มีความ การเกี่ยวกับความเชื่อมโยงภูมิทัศน์ และช่วยก�ำหนด
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อ แนวทางว่ากลุ่มต่าง ๆ จะสามารถท�ำงานร่วมกันได้ดี
ระบบนิเวศ การก�ำหนดความรับผิดชอบของแต่ละ ที่สุดได้อย่างไร
ภาคส่วนช่วยแนะแนวทางว่ากลุ่มต่าง ๆ จะสามารถ
ท�ำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรภายใต้
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่รวมตัวกัน
กรอบนโยบายที่มี
มีส่วนช่วยในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ โดย
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แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ใช้ 3 แนวทางหลัก คือ 1) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ที่มีคุณภาพต�่ำในพื้นที่ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม
2) การด�ำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการวางแผน
การใช้พื้นที่ และ 3) การน�ำโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว
(green infrastructure) มาใช้ในพืน้ ทีเ่ มืองและพืน้ ที่
โดยรอบ

ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ศักยภาพผลผลิตจาก
ที่ดินของตน

การน�ำเอาพื้นที่ชายขอบ ที่ท�ำหน้าที่ได้หลาย
ด้านมาใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางแก้ปญ
ั หาทีด่ สี ำ� หรับ
การเพิ่มแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ขณะเดียวกันก็ช่วย
ท�ำให้ผลผลิตด้านการเกษตรดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
กลุม่ บริษทั Mondi ได้รว่ มมือกับองค์กรอนุรกั ษ์ โดยเป็นการช่วยให้มีแมลงผสมเกสร การจัดการศัตรู
สัตว์ป่าโลก (WWF) เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ ในภูมิภาค พืช การอนุรักษ์ดินและน�ำ 
้ และความสามารถในการ
ที่ประสบปัญหาเรื่องน�้ำทั่วทั้งแอฟริกาใต้ ช่วยฟื้นฟู ปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศโดยรวม
พื้นที่ชุ่มน�ำ 
้ เพื่อสร้างเครือข่ายนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ที่
ขณะนีม้ ปี ระมาณร้อยละ 25 ของพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการผลิต
(มากกว่า 5 แสนเฮกตาร์) การฟื้นฟูระบบนิเวศน�ำ้ จืด
ช่วยท�ำให้ชอื่ เสียงของธุรกิจเหล่านัน้ ดีขนึ้ และได้ทำ� ให้
กลุ่มบริษัท Mondi ได้ประโยชน์จากนิเวศบริการ
ตารางที่ 10 ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทบาทในการสนับสนุนนโยบายด้านความเชื่อมโยงทาง
ภูมิทัศน์
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเชี่ยวชาญ

องค์การระหว่างประเทศ สภาธุรกิจโลกเพื่อการ
เข้าถึงธุรกิจต่างๆ มีประสบการณ์ในการสร้าง
พัฒนาที่ยั่งยืน (WBSCD) คณะท�ำงานและดึงให้หุ้นส่วนต่าง ๆ มาร่วมกัน
องค์กรความหลากหลาย การวิ จั ย ที่ มุ ่ ง เน้ น และสามารถให้ ค� ำ แนะน� ำ
ทางชีวภาพระหว่าง
ด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการพัฒนาและ
ประเทศ
ติดตามตรวจสอบระเบียบวิธีต่าง ๆ
อนุสัญญาสหประชาชาติ อนุสัญญาสหประชาชาติ เข้าถึงรัฐบาล ยึดมั่นในแนวทางที่จะร่วมมือกัน
ว่าด้วยการต่อต้านการ และด�ำเนินการจากล่างไปหาบน
แปรสภาพเป็นทะเลทราย
(UNCCD)
สถาบันท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย

ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะเฉพาะของภูมทิ ศั น์ทอ้ งถิน่
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ตารางที่ 11 บทบาทของภาคส่วนและผู้มีส่วนสนับสนุนอื่น ๆ ส�ำหรับการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
การด�ำเนินการ

ภาคส่วนที่มีบทบาท

ผู้มีส่วนสนับสนุนอื่น ๆ

ใช้ที่ดินที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ชนบท
และอุตสาหกรรม

เอกชน

ด�ำเนินการด้านการวางแผนเกี่ยวกับ
การใช้พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ธุรกิจที่สามารถมีบทบาทในการสนับสนุน

น�ำโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวมาใช้ใน
พื้นที่เมือง

เอกชน

นโยบายที่เอื้ออ�ำนวยจากภาครัฐ

รัฐบาลจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานสีเขียว

ในระดับของภูมิทัศน์ ระบบวนเกษตร - ปศุสัตว์
(silvo-pastoral systems) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทาง
วนเกษตรที่ผสมผสานปศุสัตว์ มีการผลิตหญ้าเพื่อ
เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ป่าไม้ เข้าไว้ในที่ดินผืนเดียวกัน
สามารถบูรณาการแนวเชือ่ มต่อความเชือ่ มโยงต่าง ๆ
ให้กลมกลืนกันได้ เพื่อให้สามารถให้นิเวศบริการ
ที่มากขึ้น ยังคงให้ผลผลิตในระยะยาว และลดแรง
กดดันในการถางป่าได้มากขึ้น

วางแผนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ ตัวอย่างเช่น พระราช
บัญญัติการวางแผนแบบเบ็ดเสร็จ (Consolidated
Planning Act) ของเดนมาร์ก ที่ก�ำหนดให้มีการท�ำ
แนวเชื่อมต่อรวมไว้ในแผนการใช้ที่ดินของเทศบาล
ซึ่งนโยบายเช่นนี้ ยังจ�ำเป็นที่จะน�ำไปใช้เป็นตัวอย่าง
ส� ำ หรั บ แผนการพั ฒ นาเมื อ งและชนบทที่ ก� ำ ลั ง
พิจารณาเพื่อพัฒนาที่ดินใหม่ ๆ หรือฟื้นฟูท่ีดินที่
เสื่อมโทรม

เมื่อเปรียบเทียบกับทุ่งหญ้าที่จัดท�ำขึ้นมาใหม่
วนเกษตรใช้ ไ ด้ ทั่ ว ทั้ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
เชื่อมโยงและท�ำให้เกษตรกรได้ผลผลิต มีรายได้เพิ่ม
ขึ้น และที่ส�ำคัญคือ นิเวศบริการจากวนเกษตรและ
ผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำ� คัญ 4 ประการ
คือ การเก็บกักคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การท�ำให้ดินสมบูรณ์ขึ้น
และคุ ณ ภาพอากาศและน�้ำที่ดีขึ้น และการสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานให้ดีขึ้น
		
การน�ำเอาแนวความคิดเรือ่ งแนวเชือ่ มต่อระบบ
นิเวศมารวมไว้ในการวางแผนการใช้พื้นที่ สามารถ
เป็นวิธีที่ให้ผลในการผสมผสานไว้ในกรอบนโยบาย
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งบางประเทศประสบความส�ำเร็จในเรื่อง
นี้ โดยการก�ำหนดกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมการ

โดยอาศัยการปรับปรุงบรรยากาศในการท�ำงาน
ให้ดีขึ้น (เช่น เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวัน เป็นต้น)
ศักยภาพในการผลิต ก็จะสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ถงึ ร้อยละ
16 ในขณะทีผ่ ลต่อภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์เป็นเรือ่ ง
ยากกว่าทีจ่ ะบอกจ�ำนวน แต่ไม่ควรมองข้ามหรือค�ำนึง
ถึงมูลค่านั้น
บริษัทต่าง ๆ ที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น�้ ำ มั น ก๊ า ซธรรมชาติ
เกษตรกรรม และการก่อสร้าง สามารถสร้างบทบาท
ส� ำ คั ญ ได้ โ ดยรวมเอายุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น การ
แตกกระจายของผืนป่าและลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นมาไว้ในกระบวนการตัดสินใจ ในขณะที่ระบบ
การออกหนังสือรับรองกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมก็ช่วยให้กระบวนการวางแผนและการ

- 136 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ออกแบบกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดีเช่นกัน

ผลกระทบและเครือ่ งมือในการวางแผนการใช้พนื้ ที่ ผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียควรมุง่ เน้นไปทีแ่ นวทางแก้ไขปัญหา
พื้นที่รอบ ๆ ภูมิทัศน์ที่ยังคงสมบูรณ์ ควรเน้นที่ ที่ง่ายและปฏิบัติได้
การรักษาถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าให้คงความ
สมบูรณ์ไว้ การมีพื้นที่รอบนอกเช่นว่านั้น มีความ
แม้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดควรจะท�ำงาน
ส�ำคัญมากส�ำหรับช่วยให้การเคลื่อนย้ายของสิ่งมี ร่วมกัน แต่เฉพาะกรณีของธุรกิจต่าง ๆ สามารถ
ชีวิตเป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นแหล่งอาหารที่ ช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางภูมิทัศน์ได้ โดยผ่าน
ส�ำคัญ เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวในบางฤดูกาล และเป็น แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการที่ดี เช่น การเพิ่ม
ที่พึ่งชั่วคราวเมื่อเกิดปัญหา เพราะฉะนั้น การจัดการ พื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น การป้องกันการแตกกระจาย
เรื่องพื้นที่รอบข้าง ก็สามารถมีผลกระทบต่อคุณค่า ของระบบนิเวศธรรมชาติ และภาคเอกชนควรมอง
ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศโดยรอบ และควรได้ ไปที่การน�ำเสนอโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว โดยยึดมั่น
รับการพิจารณาในเรื่องการวางแผนการใช้พื้นที่
ในมาตรฐานและน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ยกระดับความตระหนักในเรือ่ งความส�ำคัญ
ของการมีแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ และการปิดช่อง
ว่างระหว่างจุดมุง่ หมายของนโยบายกับสิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิด
ขึ้นจริงในพื้นที่ ทุกภาคส่วนควรสนับสนุนให้มีการ
สร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน
การวางแผนในระดับของภูมทิ ศั น์และการด�ำเนิน
การตามแผน ธุรกิจต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ ไม่ควรจะรักษาและติดตามดูพื้นที่ที่ได้กำ� หนด
เจาะจงไว้เพื่อให้มีความเชื่อมโยงของภูมิทัศน์เท่านั้น
แต่ควรด�ำเนินงานเพื่อขยายพื้นที่ที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว
ด้วย
ความส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นาวิ ธี ก ารวางแผนใน
ระดับภูมทิ ศั น์และการด�ำเนินการตามแผนจ�ำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือ ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
จ�ำเป็นต้องเน้นไปที่ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต้องตระหนักถึงองค์ประกอบ
ในการสร้างแรงจูงใจทีแ่ ตกต่างกันออกไป แล้วก�ำหนด
แรงจูงใจให้สอดคล้องกันด้วย ในขณะเดียวกันควร
พิจารณาถึงวิธกี ารทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด รวมทัง้ การประเมิน

- 137 -

การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ�กิจกรรมแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์การวางแผนจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
และการอนุรักษ์เชิงบูรณาการ
- 138 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

6

ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงบูรณาการ คือ การ
คงไว้หรือเป็นการเพิ่มพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อให้
พื้ น ที่ มี คุ ณ ภาพ ปราศจากการรบกวนจากปั จ จั ย
ภายนอก   ยุทธศาสตร์การวางแผนจัดท�ำแนวเชื่อม
ต่อและการอนุรักษ์เชิงบูรณาการ สามารถด�ำเนิน
การได้ทั้งในระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาค ต้อง
ก�ำหนดเวลาการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็นไปได้ในระยะยาว
สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลีย่ นแปลง
ของพืน้ ทีต่ ามธรรมชาติ ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น หากไม่วางแผนอย่างรอบคอบอาจ
ท�ำให้เกิดความล้มเหลวตามมาได้ ดังนั้นการก�ำหนด
แผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการจะเป็นการรวมแผน
ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน และมีการล�ำดับความส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงาน

เชื่อมต่อของระบบนิเวศ ซึ่งต้องรักษาประสิทธิภาพ
ของแนวเชื่อมต่อส�ำหรับสัตว์ป่าและกระบวนการ
ทางระบบนิเวศ การสนับสนุนการสงวนหรือปรับปรุง
แนวเชือ่ มต่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การวางแผน
ยุทธศาสตร์จงึ เป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ
การแก้ ไ ขปั ญ หาการพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ มีการตั้งค�ำถามและร่วมกัน
อภิปรายถึงแนวเชื่อมต่อที่สรุปได้ 3 ประเด็น คือ

บทบาทของแนวเชือ่ มต่อมีประโยชน์ในเรือ่ ง
ใดในแผนยุทธศาสตร์
จะมีการร่วมมือกันในการจัดการแนวเชื่อม
ต่อได้อย่างไร
ความส�ำคัญของแนวเชื่อมต่อจะอยู่ใน ระดับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ คือ การ ใด ระดับแรกหรือระดับรองลงไปตามที่ปรากฏอยู่ใน
อนุรักษ์และการพัฒนาแนวเชื่อมต่อถิ่นที่อาศัยของ แผนยุทธศาสตร์
สัตว์ปา่ ให้อยูใ่ นระดับท้องถิน่ มีการสร้างเครือข่ายการ
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6.1

การวางแผนจัดทำ�ยุทธศาสตร์แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์การวางแผนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ พื้นที่ธรรมชาติ จะรวมพื้นที่ที่แยกจากพื้นที่คุ้มครอง
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ต้องมีข้อมูล ดังนี้
และตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง อาจเป็นที่ดินของ
เอกชน ชุมชน บริษทั หรือทีด่ นิ ของรัฐทีเ่ ป็นเขตสงวน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยท�ำให้เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์
6.1.1 การจัดบทบาทของแนวเชื่อมต่อ
สิง่ แวดล้อมมีขนาดกว้างขวางมากขึน้ สามารถก�ำหนด
ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ปัญหา ความร่วมมือในการป้องกันถิน่ ทีอ่ าศัยในระดับอ�ำเภอ
การสูญเสียและการกระจายของถิ่นที่อาศัยได้เกิดขึ้น หรือภูมิภาค
มาตลอดตามล�ำดับ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้น�ำมาพิจารณา
ถึงแนวคิดที่จะร่วมมือกันกับแผนการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น นั ก วางแผนและผู ้ จั ด การที่ ดิ น จะต้ อ งมี ก าร
ด�ำเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะในบริเวณถิ่นที่อาศัย
ของสัตว์ป่า วิธีการป้องกัน ดูแล คุณภาพของถิ่นที่
อาศัย การลดผลกระทบจากปัญหาการใช้พื้นที่ ผล
กระทบจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของภาครัฐ
ตามแผนยุทธศาสตร์จะมีการสร้างความตระหนักใน
เรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์พื้นที่กับแผนพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยกลุม่ ของชุมชน และ
ให้อยู่ในแนวทางปฏิบัติระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติ

6.1.2 การขยายพื้นที่คุ้มครองด้านถิ่นที่อาศัย
โดยมีแนวทางการประกาศและขยายพื้นที่ดังนี้

การร่วมมือหรือสนับสนุนให้มกี ารปลูกต้นไม้
ในพืน้ ทีด่ นิ ใกล้เคียงกับพืน้ ทีถ่ นิ่ ทีอ่ าศัยจะท�ำให้มถี นิ่ ที่
อาศัยของสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชน
ที่ต้องการให้มีถิ่นที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงและช่วย
ป้องกันการสูญเสียหรือการสูญหายไปของถิน่ ทีอ่ าศัย

6.1.3 การสร้างคุณภาพของถิน่ ทีอ่ าศัยทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับสัตว์ป่า

ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ มากในการจั ด การสั ต ว์ ป ่ า เพื่ อ ให้
สัตว์ป่ามีการด�ำรงชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ก�ำหนดอาจ
ประกอบด้วยหลายประเด็น เช่น

การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นป่า
การก�ำหนดพื้นที่ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าให้
เป็นพื้นที่คุ้มครองท�ำให้มีพื้นที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นและ เสือ่ มโทรม เช่น การเลีย้ งปศุสตั ว์มากเกินไปท�ำให้เกิด
เป็นการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศในพืน้ ที่ เช่น การประกาศ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเข้มงวด
เขตห้ามล่าให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
การจั ด การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน� ำ เอา
แผนความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านที่
ก�ำหนดโดยภาคเอกชนหรือชุมชนด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ เช่น การท�ำไม้
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การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ปา่ ต้องแน่ใจว่ามีความ 6.1.4 การลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ใน
ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า ที่ดินใกล้เคียง
การคงไว้ซงึ่ กระบวนการธรรมชาติทไ่ี ม่ทำ� ให้
ผลจากการที่พื้นที่ป่าไม้แยกจากกันเป็นกลุ่ม ๆ
มีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
เป็นกระบวนการจากภัยคุกคามภายนอกพื้นที่ อาจ
เกิดจากอิทธิพลของประชาชนและสังคม การระบาด
การจัดการเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของถิ่นที่อาศัย ของโรคพืชและสัตว์ป่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิ
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองเพื่อประโยชน์ อากาศ ลักษณะทางกายภาพตามแนวเขตพื้นที่ การ
อเนกประสงค์ คื อ เป้ า หมายของการอนุ รั ก ษ์ ที่ บุกรุกของชุมชน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และมีการรบกวน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากปัจจัยภายนอก ท�ำให้ความสามารถในการคงอยู่
ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการป่าไม้เพื่อต้องการท�ำไม้ ของพื้นที่รวมทั้งพื้นที่สงวนอื่น ๆ ลดลงด้วย ดังนั้นจึง
อาจไม่เหมาะสมกับการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ ต้องมีการวางแผนเกีย่ วกับการลดผลกระทบจากการ
สัตว์ป่า หรือการท�ำไม้เป็นการคุกคามถิ่นที่อาศัย ใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงด้วย
ท�ำให้เกิดการสูญเสียของประชากรสัตว์ปา่ บางชนิดได้

6.2

วิิธีการแก้ไขผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในพื้นที่แนวเชื่อมต่อ
6.2.1 การส่งเสริมให้มีการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อ

มีแนวทางการด�ำเนินการดังนี้

ของถิ่นที่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการแยกของ
1. มีการก�ำหนดเขตการจัดการ (zoning) ที่ ระบบนิเวศ
ชัดเจน กล่าวคือ มีการก�ำหนดลงไปว่าบริเวณใดใน
การส่งเสริมให้มีการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบ
พื้นที่ที่ควรใช้ประโยชน์ลักษณะใด และพื้นที่ใดต้อง นิเวศ เป็นการจูงใจให้มีการก�ำหนดแนวเชื่อมต่อ
ห้ามกระท�ำการใด ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความ ภายในพืน้ ทีท่ มี่ ภี มู ทิ ศั น์แยกจากกัน โดยแนวเชือ่ มต่อ
ส�ำคัญทางธรรมชาติ
จะมี ป ระโยชน์ ใ นการเคลื่ อ นย้ า ยของชนิ ด พั น ธุ ์
สั ต ว์ ป ่ า ภายในสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม อาจ
2. การใช้ แ นวกั น ชนรอบ ๆ พื้ น ที่ คุ ้ ม ครอง เหมาะสมกับการกระจายสัตว์ป่า และอีกหลายชนิด
เพื่อป้องกันผลกระทบจากอิทธิพลภายนอกที่มีต่อ ที่มีการอพยพย้ายถิ่น
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
3. การก�ำหนดกิจกรรมการจัดการหรือโครงการ
จัดการผลกระทบทีเ่ กิดจากภัยคุกคามจากโรคพืชและ
สัตว์ป่า รวมถึงชนิดพันธุ์ต่างถิ่น พืชรุกราน หรือสัตว์
ผู้ล่า หรือชนิดพันธุ์ที่มีการต่อสู้แก่งแย่งกัน

การแพร่กระจายของชนิดพันธุด์ งั กล่าวอาจท�ำให้
ประชากรของสัตว์ป่าที่ลดจ�ำนวนลง สามารถเพิ่ม
ขึน้ ได้กอ่ นทีป่ ระชากรของชนิดพันธุน์ นั้ ๆ จะหายไป
จากพื้นที่ หรือการสร้างถิ่นที่อาศัยส�ำหรับชนิดพันธุ์
สัตว์ปา่ ทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ แนวเชือ่ มต่อจะช่วยในการ
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รักษากระบวนการทางระบบนิเวศโดยเฉพาะชนิดพันธุ์
สัตว์ปา่ มีสว่ นช่วยในกระบวนการระบบนิเวศ เช่น การ
ผสมเกสรดอกไม้ การกระจายพันธุข์ องเมล็ดไม้ ความ
สัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหาร ภายในแนวเชื่อมต่อจะมี
ความแตกต่างกันไปของระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์
ก็มหี ลายรูปแบบทีเ่ ป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ
การสนับสนุนให้มีการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อขึ้นอยู่
กับบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะ
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์ ปัจจัยที่ส�ำคัญ คือการปรับปรุง
ศั ก ยภาพของการอนุ รัก ษ์พื้นที่โดดเดี่ยวของถิ่นที่
อาศัยให้เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ แนวเชื่อม
ต่ อ ของระบบนิ เ วศ จะท� ำ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
พันธุกรรมกันระหว่างชนิดพันธุ์ และการท�ำให้สตั ว์ปา่
เคลื่อนที่ไปมาระหว่างระบบนิเวศได้

6.2.2 แนวเชื่อมต่อและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์อย่าง
บูรณาการ

การจัดการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่
อนุรกั ษ์อนื่ ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ หรือพืน้ ทีค่ มุ้ ครองประเภทอืน่ ๆ ทีม่ เี ป้าหมาย
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ บางกรณี ก าร
ก�ำหนดเป้าหมายของพืน้ ทีค่ มุ้ ครองได้เน้นหนักในเรือ่ ง
อื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะ
ของพื้นที่ก็จะถูกก�ำหนดแบ่งแยกตามลักษณะของ
ภูมปิ ระเทศ มีความแตกต่างกันในระบบนิเวศ มโนทัศน์
ของนั ก อนุ รั ก ษ์ จ ะพิ จ ารณาช่ ว งเวลาการอนุ รั ก ษ์
พื้นที่ให้อยู่ในระยะยาวเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูถิ่นที่อาศัยตามกระบวนการทางระบบนิเวศ
และการใช้ประโยชน์ของชนิดพันธุ์ ส่วนการขยาย
หรือการผนวกพื้นที่เป็นงานขั้นต่อ ๆ ไป โดยสามารถ
กระท�ำได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น

ภาพที่ 83 เส้นทางเดินของช้างป่าถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ภาพที่ 84 ความสูญเสียทั้งสัตว์ป่าและมนุษย์ สามารถลดลงได้ด้วยการออกแบบถนนและเส้นทางข้ามส�ำหรับสัตว์ป่า

โดยทั่วไปพื้นที่คุ้มครองหลายแห่ง นักอนุรักษ์
มี แ นวคิ ด การอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ระบบ
มี ก ารก� ำ หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การพื้ น ที่
คุ ้ ม ครองอย่ า งบู ร ณาการ (Protected Area
Integration) พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองเหล่ า นี้ จ ะประกอบ
ด้วยระบบนิเวศหลาย ๆ ระบบ มีการพัฒนาพื้นที่
หลายรูปแบบ และการยกระดับการจัดการให้เป็น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น การอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ ต้ อ งการผลิ ต ผลจากเนื้ อ
ไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งน�้ำให้แก่ภาค
การเกษตร การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ภายใต้ประเพณี
วัฒนธรรมและการอนุรกั ษ์พนื้ ทีเ่ พือ่ การแก้ปญ
ั หาโลก
ร้อน

นอกจากนี้แล้ว ประเด็นส�ำคัญที่เป็นปัญหาใน
หลายประเทศ คือ ปัญหาที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง
คนกับช้างป่า โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งแนวคิด
การสร้างทางเชื่อมต่อส�ำหรับช้าง หรือที่เรียกกันว่า
เส้นทางช้างผ่าน ยังเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว
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6.3

ข้อจำ�กัดในการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดทำ�แนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศ

ในการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดท�ำแนวเชื่อม ตามสภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ บาง
ต่อระบบนิเวศ จะต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดดังต่อไปนี้
แห่งเป็นพื้นที่คุ้มครองที่มีขนาดใหญ่แต่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของการอนุรักษ์เฉพาะถิ่นเท่านั้น แต่ละ
6.3.1 พื้นที่คุ้มครองมิได้เป็นตัวแทนของสังคม พื้นที่มีความสามารถในการรองรับประชากรสัตว์ป่า
ธรรมชาติทุกระบบ
ท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมเฉพาะอย่าง หรือความ
ต้องการถิ่นที่อาศัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับ
พื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครองส่วนใหญ่มิได้
ประชากรทัง้ ชนิดพันธุผ์ ลู้ า่ และเหยือ่ พืน้ ทีส่ งวนขนาด
เป็นตัวแทนของสังคมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดภายในพื้นที่
ใหญ่ในบางประเทศก็ไม่เสมอไปว่าสามารถรองรับ
หรือภายในประเทศ พื้นที่คุ้มครองที่กำ� หนดเพื่อการ
ประชากรและชนิดพันธุ์สัตว์ป่าได้ทั้งหมด ข้อเสนอ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อยที่สุด คือเพื่อ
ในการจัดการจึงควรพิจารณาถึงชนิดพันธุท์ มี่ แี นวโน้ม
การป้องกันการพังทลายของดิน เพราะพื้นที่ดังกล่าว
ลดลง ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น หรือปัจจัยวิกฤติส�ำหรับ
ส่วนใหญ่มีความลาดชันหรือเป็นเทือกเขาสูง หรือ
พื้นที่นั้น ๆ
เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ได้ พื้นที่คุ้มครองบางแห่งอาจใช้เพื่อผลผลิตทาง
หากพื้นที่คุ้มครองสามารถรองรับชนิดพันธุ์ได้
เศรษฐกิจ สังคม บางแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดม
และมีภัยคุกคามเกิดขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกัน
สมบูรณ์ บางแห่งอาจมีความอุดมสมบูรณ์ตำ 
่� บางแห่ง
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองควรมีพนื้ ทีอ่ ย่างน้อยเท่าไร ทีถ่ งึ แม้มภี ยั
อาจเป็นตัวแทนของสังคมพืชและสังคมสัตว์ทหี่ ายไป
ธรรมชาติรบกวน แต่ยังคงรักษาระดับของธรรมชาติ
จากพื้นที่คุ้มครองเดิม
ไว้ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย ตัวอย่าง เช่น ไฟป่า
ที่เกิดขึ้นอาจท�ำลายพื้นที่ธรรมชาติมากมาย แต่ถ้า
การอนุรักษ์สังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่คุ้มครองย่อม
หากพื้นที่ไฟไหม้มีจ�ำนวนน้อยทรัพยากรยังคงอยู่ได้
มีความแตกต่างกัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแล
ในทางตรงกันข้ามหากเป็นพื้นที่ขนาดเล็กอาจเกิด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนการใช้ประโยชน์เพื่อ
ไฟไหม้ทั่วทั้งหมด ระบบนิเวศก็ไม่สามารถด�ำรงอยู่
กิจกรรมอื่น ๆ หรือมีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสม
ได้   สัตว์ป่าบางชนิดที่ชอบอาศัยตามกระบวนการ
ส�ำหรับชนิดพันธุ์ ที่กระจัดกระจายทั้งพื้นที่ป่าและ
เปลี่ยนแปลงของพืชพรรณในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และ
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมอยูด่ ว้ ยกัน ท�ำให้ไม่สามารถอนุรกั ษ์
ปรับตัวไปตามกระบวนการทางระบบนิเวศเมือ่ ระบบ
หรือใช้ข้อบังคับโดยกฎหมายที่เหมือนกันได้เสมอไป
นิเวศเปลี่ยน ฉะนั้นพื้นที่คุ้มครองที่มีขนาดใหญ่ก็จะ
สามารถต่อต้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้นท�ำให้ระบบนิเวศ
6.3.2 พืน้ ทีค่ มุ้ ครองส่วนใหญ่มขี นาดเล็กเกินกว่าจะ
ไม่สูญหายไป
รองรับประชากรและกระบวนการของระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ
ขนาดของพื้นที่คุ้มครองมีความแตกต่างกันไป
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6.3.3 รูปแบบการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าระหว่าง ผลต่อการจัดการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในอนาคต
พื้นที่คุ้มครอง
6.3.5 แนวโน้ ม ของการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ทั ศ น์ อ ย่ า ง
หากปรากฏว่ า ภายหลัง ความพยายามจัดท�ำ
บูรณาการ (Landscape Integretion)
แนวเชือ่ มต่อส�ำหรับสัตว์ปา่ ได้ขา้ มไปมาระหว่างพืน้ ที่
อนุรกั ษ์แล้ว หากพบว่าสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีน่ นั้ โดยเฉพาะ
การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ทั ศ น์ อ ย่ า งบู ร ณาการที่ เ น้ น
ชนิดที่เป็นเป้าหมายในการจัดการไม่สามารถเคลื่อน หนักในเรื่องแผนการอนุรักษ์และการจัดการที่รวม
ย้ายไปมาระหว่างพืน้ ทีค่ มุ้ ครองได้กห็ มายความว่าการ ไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ตั้งอยู่ภายนอกเขตพื้นที่
ด�ำเนินการยังด้อยประสิทธิภาพสัตว์บางชนิดใช้พื้นที่ คุ้มครอง เรียกว่า การอนุรักษ์ทั้งระบบ มีการก�ำหนด
ถิ่นอาศัยเพื่อการหากิน ที่หลบภัย ที่พัก หรือที่สร้าง เวลาให้อยูใ่ นระยะยาวเพือ่ ให้กระบวนการทางระบบ
รังวางไข่ บางชนิดมีการอพยพย้ายถิน่ ตามระดับความ นิเวศได้พฒ
ั นาตามล�ำดับขัน้ ตอน และท�ำให้ชนิดพันธุ์
สูงหรือสภาพทางภูมศิ าสตร์ทมี่ รี ะยะทางนับเป็นร้อย พืชและพันธุ์สัตว์คงอยู่ได้ ควรมีการพัฒนาวิธีการ
กิโลเมตร พืน้ ทีค่ มุ้ ครองก็จดั เป็นถิน่ อาศัยเป็นทีร่ องรับ จัดการถิ่นที่อาศัยรวมถึงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
ของชนิดพันธุ์ดังกล่าว เช่น เส้นทางอพยพของนกน�ำ 
้ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คุ้มครองและนอก
ต้องอาศัยพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ 
้ (Wetland) ทีอ่ ยูใ่ นเส้นทางบิน พื้นที่คุ้มครอง อันท�ำให้ระบบของถิ่นที่อาศัยมีการ
เป็นจุดแวะพัก หรือชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการ
ตามฤดูกาล สอดคล้องกันระหว่างสถานที่และเวลา
ชนิดพันธุ์ที่กินน�้ำหวานจากดอกไม้ ผลไม้หรือเมล็ด
ถึงแม้วา่ คุณค่าและความส�ำคัญของพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ไม้จะตอบสนองต่อพันธุ์พืช จะผลิตลูกไม้ ดอกไม้ จะไม่เด่นชัด แต่แนวคิดการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองอย่าง
ได้ตลอดปี นกน�้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งในฤดู บูรณาการ ก็ยงั เป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญทีต่ อ้ งก�ำหนดให้
แล้ง จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตกของฝนและ ชัดเจนร่วมกับการขยายพื้นที่สงวนในพื้นที่คุ้มครอง
น�้ำท่วม ซึ่งการจัดการจ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรม รวมถึงส่วนที่เป็นพื้นที่สวยงามอื่น ๆ ที่อยู่โดยรอบ
และนิเวศวิทยาของสัตว์ปา่ ชนิดนัน้ ได้เป็นอย่างดีดว้ ย ด้วย ในประเทศทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ของประชากรอย่าง
รวดเร็ว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาทาง
6.3.4 พื้นที่อนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง ด้านการเกษตร การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน สิ่ง
อื่นอยู่โดยรอบ
เหล่านี้จะมีผลกระทบกับการด�ำรงอยูข่ องสิง่ แวดล้อม
ตามธรรมชาติ การอนุรักษ์จึงขึ้นอยู่กับความรู้ความ
การอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองที่เป็นหย่อมป่า คล้าย
สามารถในการอนุ รั ก ษ์ ช นิ ด พั น ธุ ์ ภ ายใต้ ป ระเพณี
เกาะธรรมชาติท่ีล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
วัฒนธรรม และการพัฒนาทางด้านการเกษตรที่มี
การจัดการพื้นที่คุ้มครองบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบ
ความเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
นิเวศระหว่างหย่อมป่าเหล่านี้ต้องไม่มองเพียงพื้นที่
หรือการใช้ผลิตผลจากการป่าไม้ที่มีกิจกรรมหรือ
เดี่ยว ๆ แค่หย่อมป่าเดียว โดยระบบนิเวศดังกล่าวจะ
ไม่มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ดังนั้นโครงการอนุรักษ์
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการเคลือ่ นย้ายของ
ภูมิทัศน์เชิงบูรณาการจึงเป็นการจัดการที่ดินอย่าง
สัตว์ป่า การจัดการอาจมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยชุมชน
ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ทางด้านอาหารและผลิตผลของ
ให้เข้ามาช่วยด�ำเนินการด้วย เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มี
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2. จะต้องด�ำเนินการป้องกันบริเวณทีเ่ ป็นทีอ่ าศัย
ของสัตว์ป่าเป็นส�ำคัญ
3. ต้องให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์เป็นล�ำดับ
แนวคิดการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงบูรณาการ
จึงต้องจัดท�ำเป็นแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ตั้งแต่ แรก
4. ในการจัดการระบบนิเวศให้เน้นการคงของ
ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จนถึง
เดิมไว้ ส่วนการฟื้นฟูต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ระดับชาติ โดยมีหลักการ ดังนี้
กับของเดิม
5. ให้มีการอนุรักษ์และการจัดการตลอดจนการ
1. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชิง
ใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงบูรณาการ
บูรณาการควรมีหลายระดับ
ป่าไม้สำ� หรับชุมชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีค่ มุ้ ครองนัน้ ด้วย

ภาพที่ 85 กิจกรรมของชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ มักจะรบกวนการด�ำรงชีพของสัตว์ป่าในบริเวณข้างเคียงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
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7

การวางแผนในระดับต่าง ๆ ของการจัดการเชิง
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะการวางแผนในการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งมั่ น คง และ
สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน จ�ำเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งระดับ

7.1

หลักการป้องกันพื้นที่หลักของถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
ของสัตว์ป่า

การป้ อ งกั น พื้ น ที่ อ าศั ย หลั ก ตามธรรมชาติ
ของสั ต ว์ ป ่ า เป็ น เป้ า หมายแรกของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการเชิงระบบนิเวศ ปัจจัยหลักของถิ่นที่อาศัยที่
มีขนาดใหญ่ คือความเหมาะสมของพื้นที่ หากเป็น
พื้นที่ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัตว์ป่า ให้
พิ จารณาถึ ง ความสั ม พันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
กับชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งควรเหมาะสมสอดคล้องกัน
สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงดังกล่าว นอกจากหมายถึง
สภาพภูมปิ ระเทศแล้ว ยังรวมถึงแหล่งน�ำ 
้ อาหาร และ

7.2

ของการจัดการควรมีกรอบที่ครอบคลุมและสัมพันธ์
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีกระบวนการ
วางแผนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ของพืน้ ทีท่ จี่ ะจัดการด้วย โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
เอาไว้ได้

อาณาเขตหากินของสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละตัว
ที่ต้องเพียงพอ ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่นั้น ๆ ได้
ในทางนิเวศวิทยา เป็นที่ทราบกันดีว่า ในสังคม
พืชหรือระบบนิเวศแบบเดียวกัน พื้นที่ขนาดใหญ่มี
ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากกว่าพื้นที่
ขนาดเล็กกว่า ดังนัน้ พืน้ ทีท่ เี่ ล็กเกินไปจึงไม่เหมาะสม
ส�ำหรับการเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และไม่อาจคงกระบวนการทางระบบนิเวศ

หลักการให้ความสำ�คัญกับการอนุรักษ์เป็นลำ�ดับแรกสุด

หลักแนวคิดในการจัดการถิ่นที่อาศัยเชิงระบบ
นิ เ วศ จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์
เป็นล�ำดับแรกสุด ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรวม ไม่ว่าจะมีการจัดการที่ดินให้
เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นรูปแบบใดก็ตาม แต่
หากยืนอยูบ่ นหลักการของการอนุรกั ษ์แล้ว ก็ยงั มัน่ ใจ
ได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก ใน
หลายประเทศที่มีความจ�ำเป็นต้องอนุโลมให้หมู่บ้าน
หรือชุมชน ตั้งอยู่ได้ภายในพื้นที่อนุรักษ์ หรือเป็นที่
ตั้งที่กระทบต่อเส้นทางเคลื่อนย้ายหากินของสัตว์ป่า

ทีห่ ากินระหว่างหย่อมป่า จะมีนโยบายให้มกี ารจัดการ
ให้เป็น หมู่บ้านสีเขียว (green village) โดยส่งเสริม
ให้งดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใน
ประเทศที่มีการค�ำนึงถึงการอนุรักษ์เป็นล�ำดับแรก
เมือ่ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ก็จะ
มีการออกแบบให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณ
นั้นให้น้อยที่สุดด้วยแนวคิดของสาธารณูปโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (green infrastructure) มีการ
ลงทุนด้วยงบประมาณที่สูงก็ตาม เช่น ในประเทศ
เดนมาร์กและสวีเดน การตัดถนนผ่านพื้นที่อนุรักษ์
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ได้รับการออกแบบให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ให้น้อยที่สุดด้วยแนวคิดของนิเวศวิทยาบนท้องถนน
(road ecology) เช่น มีการจัดท�ำทางเชื่อมส�ำหรับ
สัตว์ป่าในรูปแบบที่เหมาะสมส�ำหรับชนิดสัตว์ป่าที่
หากินในบริเวณนัน้ ๆ หรือมีการติดตัง้ ก�ำแพงริมถนน
ทีส่ ามารถดูดเสียงทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีส่ ญ
ั จรไปมา
ไม่ให้ไปกระทบต่อการหากินของสัตว์ปา่ รวมทัง้ มีการ
ติดตัง้ ระบบเตือนภัยอัตโนมัตกิ รณีทมี่ สี ตั ว์ปา่ ข้ามถนน
เป็นต้น

แบบอย่างที่ดีเหล่านี้ ในพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง
ที่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยาน
แห่งชาติอีกหลายแห่ง ควรน�ำมาใช้ต่อไปในอนาคต
ซึ่ ง นอกจากช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ชี วิ ต สั ต ว์ ป ่ า
แล้ว ยังช่วยลดอุบัติภัยส�ำหรับทางฝ่ายมนุษย์ได้อีก
ด้วย

ภาพที่ 86 ทางหลวงในประเทศสวีเดนนอกจากมีการจัดท�ำอุโมงค์ทางลอดส�ำหรับสัตว์ปา่ แล้ว ยังมีการท�ำรัว้ กัน้ ไม่ให้สตั ว์ปา่
ข้ามในบริเวณอื่นนอกจากที่เป็นทางข้าม (ภาพซ้าย) และมีการพัฒนาระบบเตือนภัยกรณีมีสัตว์ป่าหลุดออกมา
บนท้องถนน (ภาพขวา) เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ป่าและผู้ใช้ถนน
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7.3

หลักความเชื่อมโยงของการอนุรักษ์และการฟื้นฟู
แบบเชิงระบบนิเวศ

การสร้างแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศเป็นหลักการ
พืน้ ฐานในการอนุรกั ษ์เชิงบูรณาการ เป็นการเชือ่ มต่อ
ของพื้ น ที่ ที่ ส ามารถรองรั บ การแลกเปลี่ ย นชนิ ด
พันธุ์และพันธุกรรมระหว่างภูมิทัศน์ต่าง ๆ เรียกว่า
“การเชื่อมระบบ (linked system)” ซึ่งก่อให้เกิด
ผลดีกว่าการปล่อยให้พนื้ ทีอ่ ยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว รูปแบบ
ของการเชือ่ มต่อของภูมทิ ศั น์ทขี่ นึ้ อยูก่ บั การวางแผน
ของพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย พื้นที่รอบภูมิทัศน์ดังกล่าว
จะถูกใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ กระบวนการ

ทางนิเวศ แนวเชื่อมต่อของถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเป็น
แนวทางที่เหมาะสมที่สุด ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
เชิงระบบนิเวศจะมีพนื้ ทีท่ เี่ ป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมเข้า
มาเกีย่ วข้องด้วย องค์ประกอบเหล่านีเ้ ป็นการสร้าง
เครือข่ายของพื้นที่ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
วิเคราะห์ถึงระบบของถิ่นที่อาศัยภายใต้แผนการ
จัดการเฉพาะที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่น

ภาพที่ 87 พื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งถูกตัดออกด้วยถนน บางบริเวณจึงจ�ำเป็นต้องท�ำสะพานเชือกหรือสะพานลิง ให้สัตว์ที่
หากินบนระดับเรือนยอด เช่น ค่าง (Trachypithecus spp.)  และ ชะนี (Hylobates spp.)  ได้ข้ามได้ด้วย
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7.4

หลักการจัดการเชิงระบบนิเวศระหว่างพื้นที่อนุรักษ์
และบริเวณโดยรอบ

บริเวณพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีม่ ผี ลกระทบจากมนุษย์ทงั้
ทีเ่ ป็นพืน้ ทีธ่ รรมชาติและมีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่าง
อื่น ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมพืช สัตว์ป่า
แร่ธาตุ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ตามแนวเขต
ของพื้นที่ การจัดตั้งระบบการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พนื้ ทีร่ อบแนวเชือ่ มต่อเป็นหลักการพืน้ ฐาน
ในการบูรณาการการจัดการภูมิทัศน์ ซึ่งต้องยอมรับ
ว่าความส�ำคัญของกระบวนการจัดการพืน้ ทีไ่ ม่เฉพาะ
พื้นที่คุ้มครองเท่านั้น แต่ต้องมีแนวคิดการจัดการที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างอื่นด้วย โดยความต้องการใน
การจัดการแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ

ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ ความต้ อ งการผลิ ต ผล
ภายในพื้ น ที่ แ นวเชื่ อ มต่ อ ต้ อ งมี ข ้ อ ตกลงในเรื่ อ ง
ความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง หมดนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในท้องถิ่น เช่น การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานของความยั่งยืน  โดย
การป้องกันและการฟื้นฟูชนิดพันธุ์ท้องถิ่นในพื้นที่
เกษตรกรรม ด้วยการเพิ่มความยั่งยืนของดินและ
น�้ำ  การท�ำการเกษตรแบบยั่งยืน การพัฒนาการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากของป่าอย่าง
ยั่งยืน เป็นต้น

1. การจัดการภัยคุกคามจากการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ภายนอกพืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อ ทีไ่ ปลดศักยภาพการ
อนุรักษ์ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า การเพิ่มขึ้นของมลพิษ
หรือปริมาณแร่ธาตุที่ไม่ต้องการ การรุกรานของพืช
และสัตว์ตา่ งถิน่ การลดลงของทรัพยากร และคุณภาพ
น�้ำ หรือการน�ำมาซึ่งสัตว์ผู้ล่าจากต่างถิ่น เหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยคุกคามกระบวนการจัดการพืน้ ที่ เพือ่ ให้การ
จัดการพื้นที่มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงจึง
ต้องค�ำนึงถึงความร่วมมือกันอนุรักษ์ให้มากกว่าการ
ท�ำงานในพื้นที่แต่เพียงฝ่ายเดียว

หลักการพื้นฐานของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์อย่าง
บูรณาการ คือ การพัฒนาและการปฏิบัติให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ มีประสิทธิภาพ ต้องมีการจัดการทรัพยากร
อื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจในการอนุรักษ์ที่น�ำไปสู่เป้าหมายเดียวกันของ
บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ส่วนความไม่พึงพอใจใน
การเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ การ
ขาดความร่วมมือทางการเมือง จะท�ำให้การจัดการ
ภูมิทัศน์ไม่ประสบความส�ำเร็จ

2.  การจัดการภัยคุกคามหรืออิทธิพลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธรรมชาติของถิน่ ทีอ่ าศัยโดยชุมชนท้องถิน่ โดยการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่มีผล
กระทบต่อชุมชนท้องถิน่ เช่น สัตว์ผลู้ า่ ขนาดใหญ่และ
สัตว์กินพืชที่มาคุกคามพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะการ
คุกคามความปลอดภัยของมนุษย์หรือปศุสตั ว์ เป็นต้น

ตั ว อย่ า งจากโครงการที่ มี ก ารก� ำ หนดแผน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์การจัดการเชิงระบบนิเวศ
หลายๆ โครงการที่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ หลายโครงการยังต้องมีการติดตามผล
ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
มีหลักการที่ต้องค�ำนึงถึง คือ

ศักยภาพในการพัฒนาการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง

1. ต้องศึกษาว่ามีชุมชนใดบ้างที่ยอมรับในการ
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ปรับปรุงและต้องการเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเป็น คื อ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ ต ้ อ งน� ำ มา
ส�ำคัญ
บูรณาการในการจัดการ
2. ยุทธศาสตร์และธรรมเนียมปฏิบัติ ในการ
3. ต้ อ งค� ำ นึ ง ว่ า มี ห น่ ว ยงานใดบ้ า งที่ มี ส ่ ว น
กระจายอ�ำนาจบริ ห ารด้านการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่
ที่ เ ป็ น การยอมรั บ โดยทั่ ว ไป สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

ฉ.

ช.

ภาพที่ 88 ตัวอย่างภัยคุกคามบางประเภทที่พบได้ในพื้นที่อนุรักษ์  ก. และ ข. การท�ำไม้  ค. แร้ว ดักสัตว์ป่า ง. ตาข่ายดัก
นก จ. แคมป์ล่าสัตว์ และทอยส�ำหรับ ปีนต้นไม้เก็บหาน�้ำผึ้ง   ฉ. ต้นไม้ที่ทอยตอกอยู่ ไว้สำ� หรับปีนเก็บน�้ำผึ้ง  
ช. ร่องรอยคนที่บากไว้ตามต้นไม้ เพื่อท�ำสัญลักษณ์
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ภาพที่ 89 ป้ายเตือนบริเวณทีช่ า้ งป่าใช้เป็นทางเดินข้ามถนนระหว่างหย่อมป่า เป็นรูปแบบการจัดการขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ บรรเทา
ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ ป้ายลักษณะนี้พบได้ทั่วไป แต่ในประเทศที่มีงบประมาณหลายประเทศมีการติด
ตัง้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า เช่น ระบบตรวจจับการเคลือ่ นไหวและการระบุชนิดสัตว์ปา่ ด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูง พร้อม
ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ถนนเป็นการล่วงหน้า
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7.5

หลักการพิจารณาจัดทำ�แนวเชื่อมต่อที่มีความสำ�คัญที่สุด

การปฏิ บั ติ ง านตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
อนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ จะต้องตัดสินใจว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้างที่ควรดำ�เนินการเป็นประการแรก โดยไม่
จำ�เป็นต้องดำ�เนินการทุกกิจกรรมไปพร้อมกัน แต่ทุก
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ต้องทำ�โดยให้พิจารณา
ถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ไปสู่ความส�ำคัญและความส�ำเร็จ ประการแรกต้อง
พิจารณาถึงความส�ำคัญระหว่างแนวเชือ่ มต่อทีอ่ ยูบ่ น
พืน้ ฐานความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
กับนโยบายของรัฐ หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นและต้อง
พิจารณาร่วมปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่
งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ต้องใช้
หน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการแนว

ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานตามกิจกรรม ขึ้น
อยู่กับลำ�ดับความสำ�คัญ โดยต้องมีการพิจารณาว่า เชื่อมต่อ
แนวเชื่อมต่อใดที่มีความสำ�คัญที่สุดที่ต้องดำ�เนิน
   ระยะเวลาที่ก�ำหนดในการปฏิบัติงาน
การก่อนเป็นลำ�ดับแรก รวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของการได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชน
ความส� ำ คั ญ ของการจั ด การขึ้ น อยู ่ กั บ การ
คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและผลที่ได้รับ
วิเคราะห์หลักการจากข้อเสนอของโครงการที่จะน�ำ
คุณค่าทางการศึกษาและสาธารณประโยชน์

ภาพที่ 90 แนวเชื่อมต่อส�ำหรับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับทศวรรษปัจจุบัน
(ภาพโดย อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น)
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ตารางที่ 12

หลักการพิจารณาความส�ำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
หลักการพิจารณา

ระดับความส�ำคัญ

1. พิจารณาระดับความส�ำคัญของแนวเชือ่ ม
ต่อในการคงไว้ซึ่งกระบวนการระบบนิเวศ

แนวเชือ่ มต่อทีค่ งไว้ซงึ่ กระบวนการทาง
ระบบนิเวศและสังคมของสิง่ มีชวี ติ ให้กระจาย
อยูต่ ามลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมภิ าค

2. พิจารณาระดับการท�ำหน้าที่ของแนว
เชื่อมต่อกับระบบของถิ่นที่อาศัย
3. พิจารณาระดับของภัยคุกคามต่อชนิด
พันธุ์หรือสังคมถิ่นที่อาศัยที่ต้องจัดท�ำแนว
เชื่อมต่อ
4. พิจารณาสภาพของแนวเชือ่ มต่อ ด้านองค์
ประกอบของสังคมพืช ความกว้างและภัย
คุกคาม
5. พิจารณาชนิดพันธุภ์ ายในเขตแนวเชือ่ มต่อ
6. พิจารณาความสามารของแนวเชื่อมต่อ
ในการอ�ำนวยผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยาและ
สิง่ แวดล้อม

แนวเชือ่ มต่อและระบบของถิน่ ทีอ่ าศัย
เป็นแบบเฉพาะทางและการฟื้นฟู
แนวเชื่อมต่อต้องมีประโยชน์ต่อชนิด
พันธุแ์ ละสังคม จะต้องปราศจากภัยคุกคาม
ภายใต้สถานการณ์การอนุรักษ์
แนวเชื่ อ มต่ อ ควรเป็ น พื้ น ที่ ที่ ก ว้ า ง
ขวางพอสมควร ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก
รบกวนและยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
แนวเชื่อมต่อจะอ�ำนวยประโยชน์ให้
ชนิดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
แนวเชื่อมต่อจะอ�ำนวยผลประโยชน์
อย่ า งอเนกประสงค์ ไม่ เ ฉพาะด้ า นการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
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7.6

ขนาดของแนวเชื่อมต่อที่สามารถคงไว้ของกระบวนการ
ทางนิเวศวิทยา

แนวเชือ่ มต่อเป็นการด�ำรงไว้ซงึ่ กระบวนการทาง
นิเวศวิทยาและความเป็นไปอย่างต่อเนื่องของสังคม
สิ่งมีชีวิต โดยการกระจายทางภูมิศาสตร์ของแนว
เชื่อมต่อระดับภูมิภาคจะมีความเหมาะสมกว่าระดับ
ท้องถิน่ ประสิทธิภาพของแนวเชือ่ มต่อในระดับดังกล่าว
จะคงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสังคมสิ่งมีชีวิตในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ โดยเฉพาะแนวเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ ตัวอย่างพืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่ออาจประกอบด้วย
แม่น�้ำ  ล�ำห้วย ล�ำธาร เทือกเขา หรือหย่อมป่าขนาด
เล็ก เช่น พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ 
้ ชนิดของป่าไม้ทขี่ นึ้ อยูอ่ าจเหมาะ
สมกับชนิดของนกอพยพย้ายถิ่น การสร้างแนวเชื่อม
ต่อขึ้นมาใหม่ อาจเป็นไปได้ยาก ถึงแม้ว่าจะก�ำหนด
เป้าหมายหลักที่ส�ำคัญ โดยต้องมีการวิเคราะห์ การ
ป้องกัน การรักษาและการดูแลให้ดำ� รงไว้ก่อนที่องค์
ประกอบทางระบบนิเวศจะสูญหายไปหรือเกิดการ
เปลีย่ นแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพในแนว
เชื่อมต่อนั้น ๆ

ล�ำธารจะประกอบไปด้วยพันธุ์พืชริมน�้ำ  ที่ให้คุณค่า
การเป็นถิน่ ทีอ่ าศัยและเกิดความต่อเนือ่ งของภูมทิ ศั น์
ในระดับท้องถิ่น และแนวเชื่อมต่อระหว่างสองพื้นที่
อาจช่วยด�ำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับภูมิภาคได้

ความส�ำคัญและความซับซ้อนขององค์ประกอบ
หรือความยากง่ายในการด�ำเนินการเกี่ยวกับแนว
เชื่อมต่อในแต่ละแห่ง เป็นตัวก�ำหนดองคฺ์กรที่ตอง
เข้ามารับผิดชอบ ว่าเป็นองค์กรระดับชาติ หรือเพียง
แค่หน่วยงานระดับท้องถิ่น โดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับกระทรวง หรือหลาย ๆ กรม จะเน้นหนักไปใน
เรื่องของการอนุรักษ์สังคมสิ่งมีชีวิตระดับชาติ หรือ
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ เช่น ชุมชน
ทางหลวง พื้นที่อนุรักษ์ การจัดหาแหล่งน�้ำ  เป็นต้น
ส่วนแนวเชื่อมต่อเล็ก ๆ  ในระดับท้องถิน่ อาจด�ำเนิน
การโดยเพียงหน่วยงานเดียวทีร่ บั ผิดชอบดูแลพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
อยูแ่ ล้ว ซึ่งท�ำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการตั้งเป็นคณะ
แนวเชื่ อ มต่ อ ในระดั บ ภู มิ ภ าคของสั ง คมสิ่ ง มี ท�ำงานชุดใหญ่ระดับประเทศ
ชีวิตจะมีประโยชน์ในระดับความส�ำคัญที่เป็นมรดก
ทางธรรมชาติ ระบบแนวเชื่อมต่อทางแม่น�้ำ  ล�ำห้วย

7.7

ระดับความสำ�คัญของแนวเชื่อมต่อกับถิ่นที่อยู่อาศัย

ในปัจจุบันอาจมีคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
2. สามารถทีจ่ ะด�ำเนินงานด้านการอนุรกั ษ์อนื่ ๆ
จัดการแนวเชื่อมต่อ 3 ประเด็น คือ
ทดแทนได้หรือไม่ ถ้าหากไม่ประสบผลส�ำเร็จในการ
จัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ
1. มีแนวทางส�ำรองหรือมีวิธีการอื่น ๆ ในการ
ด�ำรงไว้ซึ่งแนวเชื่อมต่อทางนิเวศอีกหรือไม่
3. มีพื้นที่บริเวณอื่นที่จะจัดท�ำแนวเชื่อมต่อได้
อีกหรือไม่ ถ้าพื้นที่เดิมไม่ประสบความส�ำเร็จ
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ความส�ำคัญอันดับแรกของโครงการเพื่อการอนุรักษ์
แนวเชือ่ มต่อจะต้องเข้าใจถึงสถานการณ์เกีย่ วกับการ
เปลี่ยนแปลงของแนวเชื่อมต่อ ถ้าหากไม่สามารถหา
พื้นที่อื่นทดแทนได้ หรือไม่มีระบบถิ่นที่อาศัยเฉพาะ

7.8

สังคมของสัตว์ป่าที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ ถ้ามีแผน
ส�ำรองก็ยังไม่จ�ำเป็นต้องกระท�ำทันที เพราะอาจมี
โอกาสเปลีย่ นแปลงแนวคิดในการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต

ระดับของภัยคุกคามที่มีผลต่อชนิดพันธุ์หรือนิเวศวิทยาของพืช
และสัตว์ในพื้นที่ที่จะจัดทำ�แนวเชื่อมต่อ

พื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ป่าที่แยกจากกันมีผล
ต่อการเกิดภัยคุกคามต่อชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ
ในการจัดทำ�แนวเชื่อมต่อจะต้องตัดสินใจเป็นพิเศษ
เพราะเมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้น ชนิดพันธุ์ที่ถูกรบกวน
จากภัยคุกคามมีความเสี่ยงที่จะลดจำ�นวนลง

กับประสิทธิภาพของชนิดพันธุ์ที่สามารถอยู่ร่วมกับ
ประชากรสัตว์ป่าอื่น ๆ ดังนั้นการเกิดขึ้นของชนิด
พันธุ์เดี่ยว ๆ หรือหลายชนิด ที่หายากใกล้สูญพันธุ์
อาจต้องมีการลงทุนฟื้นฟูหรือมีกิจกรรมการอนุรักษ์
โดยเฉพาะเพื่ออนุรักษ์ชนิดพันธุ์เหล่านี้ไว้

อย่างไรก็ดีในการป้องกันถิ่นที่อาศัยของแนว
โดยทั่วไปการส�ำรวจพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่ตาม
เชื่ อ มต่ อ และการพั ฒ นาแนวเชื่ อ มต่ อ ต้ อ งมี ก าร ธรรมชาติ ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น โดยเฉพาะเพื่ อ การ
พิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นต่อไปนี้ คือ
ประเมินถึงความสมบูรณ์ของถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่าตาม
ธรรมชาติ การฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศที่สูญเสียไป
มี เ หตุ ผ ลใดบ้ า งที่ ท� ำ ให้ แ นวเชื่ อ มต่ อ มี แล้วจ�ำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบโครงสร้าง
ประสิทธิภาพในการด�ำรงไว้ซึ่งชนิดพันธุ์ที่ได้รับผล ธรรมชาติเดิม และการฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศขึ้น
กระทบจากภัยคุกคาม เช่น การให้ความส�ำคัญกับ มาใหม่ทั้งหมดนั้นยังเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ใช้งบประมาณ
ชนิดพันธุ์หรือประชากรที่หายากใกล้สูญพันธุ์ ขณะที่ มหาศาล และต้องใช้เวลานานหลายสิบปีจึงจะคง
ประชากรของสัตว์ปา่ ลดจ�ำนวนลงเนือ่ งมาจากการล่า ความสมบูรณ์ได้ ดังนั้นวิธีที่ควรน�ำมาพิจารณา คือ
สัตว์ หรือเหตุผลจากสาเหตุอนื่ เช่น พืน้ ทีข่ องกลุม่ ป่า การปกป้องให้ระบบนิเวศเดิมได้มีการฟื้นตัวตาม
เล็กเกินไปที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ธรรมชาติ เช่น การป้องกันไฟป่า และการดูแลไม่ให้
พืชต่างถิ่นเข้ามารุกราน
แ น ว เ ชื่ อ ม ต ่ อ ที่ ก� ำ ห น ด ขึ้ น ม า จ ะ มี
ประสิทธิภาพด้านการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าหรือ
นอกจากนีแ้ ล้วการศึกษาถึงโครงสร้างของระบบ
การเพิ่มของประชากรสัตว์ป่ามากน้อยเพียงใด ซึ่ง นิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียงยังมีประโยชน์ในการ
แนวเชื่อมต่อบางแห่งอาจมีอาหารและถิ่นที่อาศัย คัดเลือกชนิดพรรณไม้ที่จะน�ำมาใช้ในการปลูกฟื้นฟู
เฉพาะส�ำหรับสัตว์ป่าบางชนิดเท่านั้น
ระบบนิเวศในเขตพื้นที่แนวเชื่อมต่ออีกด้วย
ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ การกระจาย
ของชนิดพันธุ์ที่สามารถด�ำรงชีพอยู่ในแนวเชื่อมต่อ
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7.9

ชนิดสัตว์ป่าเป้าหมายที่ได้ประโยชน์จากแนวเชื่อมต่อ

หลักการก�ำหนดเป้าหมายทีส่ ำ� คัญในการอนุรกั ษ์
พื้นที่แนวเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับระดับของชนิดพันธุ์ที่
สัมพันธ์กับผลประโยชน์ที่ได้จากแนวเชื่อมต่อซึ่งมี
สถานภาพของกลุ่มชนิดพันธุ์ เช่น กลุ่มหย่อมป่าที่
มีสัตว์ป่าจ�ำพวกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัย
อยู่ตามหย่อมป่าหรือระบบนิเวศของสัตว์ป่าทั้งหมด

7.10

จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ๆ มากกว่า
การพิจารณาถึงชนิดพันธุ์ใดชนิดพันธุ์หนึ่งโดยเฉพาะ
ฉะนั้นหลักการเชื่อมต่อระบบนิเวศจึงต้องพิจารณา
การเชื่อมต่อกันของสถานภาพการอนุรักษ์เพื่อชนิด
พันธุ์สัตว์ป่าเป้าหมายด้วย

ความสามารถของแนวเชื่อมต่อในการอำ�นวยประโยชน์ทาง
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศจะอ�ำนวยประโยชน์
ทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และในด้านสัตว์
ป่าเป็นหลัก แนวเชื่อมต่อที่เป็นระบบนิเวศล�ำห้วย
ล�ำธาร แม่น�้ำ  มีความส�ำคัญมาก เพราะมีประโยชน์
ส�ำหรับสัตว์ป่าในแง่การเป็นถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์
พืช และสังคมสิง่ มีชวี ติ นอกจากนีย้ งั ช่วยชะลอการพัง
ทลายของดินริมฝัง่ ล�ำห้วย ล�ำธาร แม่นำ 
�้ ท�ำให้พนั ธุพ์ ชื
ช่วยยึดดินให้แน่น ช่วยให้มีนำ�้ ไหลตลอดทั้งปีและลด
ความเร็วของลม รวมทั้งเป็นการคงไว้ซึ่งวัฏจักรของ

น�้ำใต้ดินและน�้ำผิวดิน ช่วยชะลอการไหลของน�้ำและ
ท�ำให้น�้ำซึมลงใต้ดินได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นการคงไว้
ซึ่งคุณภาพของน�้ำ แร่ธาตุ ช่วยกรองสารพิษหรือสาร
เคมีที่จะไหลลงสู่แม่น�้ำ  ล�ำห้วย ล�ำธาร และอ�ำนวย
แร่ธาตุในน�้ำเพื่อเป็นองค์ประกอบทางด้านห่วงโซ่
อาหาร และสายใยอาหารในกระบวนการระบบนิเวศ
อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลักษณะนี้โดย
การก่อสร้างสาธารณูปโภคประเภทถาวรจะเป็นการ
ท�ำลายห่วงโซ่อาหารให้ขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
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กลุ่มป่าของประเทศไทย
กับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า
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8

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้จดั
พื้นที่คุ้มครองในประเทศไทยออกเป็น 20 กลุ่มป่า
(Forest complex) โดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานต่าง ๆ
เช่น ลักษณะภูมปิ ระเทศ สภาพป่า ลุม่ น�ำ 
้ การกระจาย
ของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เป็นการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ภายในกลุ่มป่าอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งให้การจัดการ
เป็นลักษณะเชิงระบบนิเวศให้เกิดผืนป่าขนาดใหญ่ที่
สามารถอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทัง้ นี้ จากผลการศึกษาดังกล่าวได้มกี ารประเมิน
ล�ำดับความส�ำคัญออกเป็น 6 ล�ำดับ พบว่ามีเพียง 76
แนวเท่านั้นที่มีความส�ำคัญในล�ำดับที่ 1 และ 2  และ
แนวเชื่อมต่อที่ควรด�ำเนินการในระยะ 10 ปีแรก คือ
แนวเชื่อมต่อที่อยู่ใน 8 กลุ่มป่าที่มีความส�ำคัญทาง
นิเวศวิทยาในอันดับต้น ๆ คือ กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่ม
ป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าแม่ปิง – อมก๋อย กลุ่มป่า
ลุ่มน�้ำปาย – สาละวิน กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
กลุม่ ป่าพนมดงรัก – ผาแต้ม กลุม่ ป่าภูเขียว – น�ำ้ หนาว
และกลุ่มป่าตะวันออก

พบว่ากลุ่มป่าทางบกเกือบทุกกลุ่มยังมีการแตก
กระจายเป็นหย่อมป่าไม่ตดิ ต่อเป็นผืนเดียวกัน ดังนัน้
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งแยก จ�ำเป็นต้องหา
วิธีการสร้างแนวเชื่อมต่อ (corridor) เพื่อให้สัตว์ป่า
สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกันได้สนับสนุนให้
เกิดสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้มากขึ้นและเพื่อเสริม
สร้างความเข้มแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพ
สอดคล้ อ งกั บ โปรแกรมงานพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองตาม
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกและตอบสนองต่อเป้า
หมายการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ ค.ศ. 2010 ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในการ
ประชุ ม สุ ด ยอดว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี ค.ศ. 2002

ในปี พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช โดยสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่คุ้มครอง ได้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับแนว
เชือ่ มต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยใช้เส้นทางการผสม
พันธุ์ วางไข่ และเจริญเติบโต ของเต่าทะเล เป็นเส้น
ทางริเริม่ ของการศึกษา โดยพบว่ามีความเป็นไปได้สงู
ส�ำหรับการหามาตรการคุม้ ครองบริเวณทีเ่ กีย่ วกับเส้น
ทางเคลื่อนย้ายของเต่าทะเลดังกล่าว

นอกจากนี้   พื้นที่อนุรักษ์ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่
ชุ่มน�้ำ  (wetland) หลายแห่ง ได้เป็นแหล่งที่แวะพัก
ของนกอพยพจากทางตอนเหนือของขั้วโลกเพื่อเดิน
ทางไปทวีปออสเตรเลีย ซึ่งลักษณะการแวะพักตาม
เส้นทางของนกอพยพดังกล่าว นับได้ว่าเป็นเส้นทาง
เชือ่ มต่อระบบนิเวศของสัตว์ปา่ ในลักษณะของหินก้าว
จากรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า (stepping stone) ได้เช่นกัน
และพันธุ์พืช (2555) พบว่า กลุ่มป่าที่มีความเป็นไป
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่ปรากฏในแต่ละกลุ่ม
ได้ในการใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศส�ำหรับ
สัตว์ปา่ ในกลุม่ ป่าทางบก 17 กลุม่ ป่า มีอย่างน้อย 174 ป่า (ภาพที่ 91 และภาพที่ 92) มีดังนี้
แนว จ�ำแนกเป็นแนวเชื่อมต่อส�ำหรับช้างป่า 48 แนว
ส�ำหรับเสือโคร่ง 8 แนว และแนวที่เสือโคร่งและ
ช้างป่า ใช้ร่วมกันได้ 106 แนว นอกจากนี้ยังมีแนวที่
ไม่ระบุชนิดสัตว์ป่าอีก 12 แนว ในจ�ำนวนดังกล่าว
จ�ำแนกเป็นแนวเชื่อมต่อประเภทผืนป่าต่อเนื่อง 120
แนว แบบแนวแคบ 49 แนว และแบบหย่อม 5 แนว
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8.1

กลุ่มป่าลุ่มน้ำ�ปาย – สาละวิน
(Lum Num Pai – Salawin Forest Complex)

กลุ่มป่าลุ่มน�ำ้ ปาย – 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�้ำดัง  
อุทยานแห่งชาติถ�้ำปลา – น�้ำตกผาเสื่อ อุทยานแห่ง
ชาติ น�้ ำ ตกแม่ สุ ริ น ทร์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ขุ น ขาน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อุทยานแห่งชาติ
ออบขาน อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยาน
แห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย อุทยาน
แห่งชาติสาละวิน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสันปันแดน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน�้ำปาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าดอยเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา – แม่
แสะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าดอยเวียงหล้า  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่ง
ขวา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นยอดดอยสูงและมี
เทือกเขาสลับซับซ้อน หุบเขาสูงชัน หุบห้วย ผาหิน  
ถ�ำ 
้ น�ำ้ พุร้อน  ที่ราบริมฝั่งน�ำ 
้ กลุ่มป่าแห่งนี้เป็นส่วน
หนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาแดนลาว  
ทิ ศ เหนื อ กั บ ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ ประเทศเมี ย นมา
ปกคลุมด้วยชนิดป่าที่แตกต่างกันตามสภาพผืนดิน
และความสูงจากระดับน�้ำทะเล ทั้งป่าดิบเขา ป่าดิบ
ชื้น  ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ทุ่งหญ้า และสังคมพืชแบบ
กึ่งอัลไพน์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ
และป่าเต็งรัง ตั้งแต่ระดับความสูงประมาณ 150 –
2,565 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง จึงเป็นป่า
ต้นน�้ำของแม่น�้ำหลายสาย ทั้งแม่น�้ำปิง แม่น�้ำกก

แม่น�้ำปาย และแม่น�้ำสาละวิน สภาพภูมิอากาศที่
ความสูงเฉลีย่ 1,000 – 1,200 เมตร ตามยอดเขามี
อากาศหนาวเย็น และมีเมฆปกคลุมตลอดปี
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร
ต่ อ ปี ยกเว้ น บริ เวณพื้ น ที่ ด ้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของ
อุทยานแห่งชาติสาละวิน ซึ่งเป็นเขตเงาฝน มีปริมาณ
น�้ำฝน ประมาณ 1,200 - 2,000 มิลลิเมตรต่อปี
เป็นต้นน�ำ้ ล�ำธารของลุม่ น�ำ้ สาละวินและลุม่ น�ำ้ ปิง
มีการส�ำรวจพบสัตว์ป่าหลากหลายชนิดโดย
เฉพาะจ�ำพวกนกพบมากกว่า 400 ชนิด โดยเป็นนก
ที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาวถึง 100 ชนิด เช่น นกศิวะ
หางสี ต าล (Minla strigula) นกอี แ พรดท้ อ ง
เหลือง (Rhipidura hypoxantha) นกจับแมลงหน้า
ผากขาว (Ficedula hyperythra) นกกินแมลงเด็ก
แนน (Stachyris rodolphei) ไก่ฟ้าหางลายขวาง
(Syrmaticus humiae) และนกกะรางหั ว แดง
(Garrulax erythrocephalus) เป็นต้น สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมที่พบ ได้แก่ กระทิง (Bos gaurus) ช้างป่า
(Elephas maximus)  เสือโคร่ง (Panthera tigris)
เสื อ ดาว (P. pardus) เสื อ ไฟ (Catopuma
temminckii) กวางผา (Naemorhedus caudatus)
เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsi)
พญากระรอกด�ำ (Ratufa bicolor) หมีควาย (Ursus
thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus)
เก้งเหนือ (Muntiacus vaginalis) หมาใน (Cuon
alpines) หมาจิง้ จอก (Canis anureus) และกวางป่า
(Rusa unicolor) เป็นต้น
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กลุ่มป่าลุ่มน�ำ้ ปาย - สาละวิน อยู่ในกลุ่มพรรณ
พฤกษชาติอินเดีย – เมียนมา (Indo – Burmese
elements) พืชพรรณที่พบหลายชนิดเป็นพรรณไม้
หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น  สัก (Tectona
grandis L. f.) พญาไม้ (Nageia wallichiana
(C. Presl) kuntze) กุ ห ลาบขาวเชี ย งดาว
(Rhododendron ludwigianum Hoss.) โพสามหาง
(Exbucklandia populnea (R. Br. ex Griff.)
R.W.Br.) ชมพูเชียงดาว (Pedicularis siamensis
Tsoong) ค�ำปองหลวง (Clematis buchananiana
DC.) หรีดเชียงดาว (Gentiana leptoclada Balf.
f. & Forrest) แดงก่อนจาก (Ophiorrhiza ripicola
Craib) พิ ม พ์ ใจ (Luculia gratissima (Wall.)
Sweet) หญ้าดอกลาย (Swertia striata Collett &
Hemsl.) ข้าวปั้น (Pterocephalodes siamensis
(W. G. Craib) V. Mayer & Ehrend.) เทียนนกแก้ว
(Impatiens psittacina Hk. f.) กล้วยไม้สงิ โตเชียงดาว
(Bulbophyllum albibracteum Seidenf.) และ
รองเท้านารีเชียงดาว (Paphiopedilum insigne
(Wall. ex Lindl.) Pfitze) เป็นต้น

แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติห้วย
น�้ำดัง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ดอยเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติผาแดง
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติห้วย
น�ำ้ ดัง และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่เลา - แม่แสะ
แนวเชื่อมต่อเหล่านี้ ส่วนใหญ่วางตัวในแนวทิศ
เหนือ – ทิศใต้ ซึ่งเหมาะสมส�ำหรับการรองรับการ
เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล เช่น การเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกหนีอากาศอัน
หนาวเย็นในฤดูหนาว หรือการเคลื่อนย้ายเพื่อหนีไฟ
ป่าในฤดูแล้ง
นอกจากนี้แล้ว หลายพื้นที่ยังเป็นจุดแวะพัก
ระหว่ า งการเดิ น ทางของนกอพยพที่ ห ายากใน
ประเทศไทย เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว เป็นต้น

ในพื้นที่กลุ่มป่าลุ่มน�ำ้ ปาย – สาละวิน มีบริเวณ
ที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย
ของสัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์
ข้ า งเคี ย ง โดยมี แ นวที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ 19 แนว
(ภาพที่ 93 ถึงภาพที่ 96) แนวที่มีความส�ำคัญมาก
ที่สุด 5 แนว ประกอบด้วย
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ลุม่ น�ำ้ ปาย และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่เลา - แม่แสะ
แนวเชื่อมต่อระหว่างวนอุทยานแก้วโกมล
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
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เมียนมา

ภาพที่ 93 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าลุ่มน�้ำปาย – สาละวิน
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เมียนมา

ภาพที่ 94 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์และบริเวณทีเ่ หมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศภายในกลุม่
ป่าลุ่มน�ำ้ ปาย – สาละวิน สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 95 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติห้วยน�้ำดัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติผาแดง
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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เมียนมา

ภาพที่ 96 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติห้วยน�้ำดังและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.2

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

กลุ่มป่าศรีลานนา – ขุนตาล ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 4,794,260 ไร่ หรือ 7,671 ตารางกิโลเมตร
ในเขตจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ล� ำ ปาง ล� ำ พู น
พะเยา แพร่ และสุ โขทัย ประกอบด้วย อุท ยาน
แห่งชาติ 12 แห่ง และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำกก อุทยานแห่งชาติ
ดอยเวี ย งผา อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี ล านนา อุ ท ยาน
แห่งชาติน�้ำตกบัวตอง - น�้ำพุเจ็ดสี อุทยานแห่งชาติ
ขุนแจ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติ
แม่ปืม อุทยานแห่งชาติถ�้ำผาไท อุทยานแห่งชาติแจ้
ซ้อน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติ
ดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

ยอดดอย อุณหภูมิอาจลดต�่ำถึง 0 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 17 องศาเซลเซียส
ในพื้นที่มีการส�ำรวจพบสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น
หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้ ง จอก (Canis
aureus) กวางป่า (Rusa unicolor) เลียงผาเหนือ
(Capricornis milneedwardsi) เสื อ โคร่ ง
(Panthera tigris) หมีควาย (Ursus thibetanus)
กระทิง (Bos gaurus) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ
ปลาน�้ำจืดกว่า 100 ชนิด นกกว่า 200 ชนิด ทั้งนก
ประจ� ำ ถิ่ น และนกอพยพ เช่ น นกพญาไฟใหญ่
(Pericrocotus flammeus) เหยี่ ย วกิ้ ง ก่ า สี ด� ำ 
(Aviceda leuphotes) เหยี่ ย วด� ำ  (Milvus
migrans) นกจับแมลงคอแดง (Ficedula albicilla)
นกเขนหั ว ขาวท้ า ยแดง (Chaimarrornis
leucocephalus) นกหั ว ขวานสี่ นิ้ ว หลั ง ทอง
(Chrysocolaptes lucidus) นกแซวสวรรค์
(Terpsiphone paradisi) นกจั บ แมลงสี ฟ ้ า
(Eumyias thalassina) นกยอดหญ้ า สี เ ทา
(Saxicola ferrea)  

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
ในเทือกเขาแดนลาวและเทือกเขาถนนธงชัย สลับ
กับเนินเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา ตั้งอยู่ในเขตลุ่ม
น�้ำปิง ลุ่มน�ำ้ วัง ลุ่มน�้ำกก และลุ่มน�้ำยม ปกคลุมด้วย
ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า ดิ บ ชื้ น ป่ า เบญจพรรณ ป่ า เต็ ง รั ง
ป่ า สนเขา ป่ า ดิ บ เขา และทุ ่ ง หญ้ า มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์สูง จึงเป็นต้นก�ำเนิดของล�ำน�้ำสายส�ำคัญ
หลายสาย เช่น แม่น�้ำปิง แม่น�้ำวัง แม่น�้ำยม และ
เขตชีว ภูมิศ าสตร์ของพืชพรรณ   อยู่ในกลุ่ม
ล�ำน�้ำกก เป็นต้น
พรรณพฤกษชาติภมู ภิ าคอินเดีย – เมียนมา (Indo –
Burmese elements) มีพืชพรรณที่พบหลายชนิด
สภาพภูมอิ ากาศ แบ่งได้ 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูรอ้ น เป็นพรรณไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สัก
ฤดูฝน และฤดูหนาว ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน (Tectona grandis L. f.) ประดู่ (Pterocarpus
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 – 40 องศา macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa
เซลเซียส ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง (Roxb.) Taub. var. kerri (Craib & Hutch.)
กันยายน มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,300 I.C.Nielsen) ยมหิน (Chukrasia tabularis A.
มิลลิเมตรต่อปี ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม Juss.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.)
ถึ ง มกราคม มี อ ากาศหนาวจั ด โดยเฉพาะบริ เวณ เที ย นหาง (Impatiens jurpia Buch.-Ham.)
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ก่อสามเหลี่ยม (Trigonobalanus doichangensis
แนวเชื่ อ มต่ อ ภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่
(A.Camus) Forman)
ตะไคร้
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย
ในพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าศรีลานนา - ขุนตาล มีบริเวณที่ หลวง และอุทยานแห่งชาติถ�้ำผาไท
เหมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การให้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ
ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย
นอกจากนี้แล้ว พบว่าพื้นผิวน�้ำในเขื่อนแม่งัด
ของสัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ สมบู ร ณ์ ช ล ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี ล านนา
ข้างเคียง โดยมีแนวที่มีความเป็นไปได้และมีความ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็นฝั่งตอนบน
ส�ำคัญ 8 แนว (ภาพที่ 98 ถึงภาพที่ 106) คือ
และฝั่งตอนล่างจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาและจัดการให้
เป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ ระบบนิ เวศของสั ต ว์ ป ่ า ด้ ว ย
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย เพราะมีรายงานการพบเห็นสัตว์ป่าบางชนิดพยายาม
หลวง และอุทยานแห่งชาติลำ� น�ำ้ กก
เคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ป่าทั้งสองฝั่งโดยการว่ายน�้ำ
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติศรี ข้ามไปมา ซึ่งการจัดการในส่วนของการท่องเที่ยวใน
ลานนา และอุทยานแห่งชาติผาแดง
พื้ น ที่ เขื่ อ นจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ เส้ น ทาง
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าด้วย
หลวง และอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น จ�ำนวน 2 แนว
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติดอย
เวียงผา และอุทยานแห่งชาติผาแดง

ภาพที่ 97 ป่าเต็งรัง บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา
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เมียนมา

ภาพที่ 98 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าศรีลานนา – ขุนตาล

- 171 -

กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

เมียนมา

ภาพที่ 99 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายใน
กลุ่มป่าศรีลานนา – ขุนตาล สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 100 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติลำ� น�้ำกก
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 101 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 102 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 103 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยานแห่งชาติถำ�้ ผาไท
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)

- 176 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

ภาพที่ 104 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเขือ่ นแม่งดั สมบูรณ์ชล ภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ พืน้ ทีน่ ำ�้ เป็นตัว
แบ่งพืน้ ทีป่ า่ ออกเป็นสองฟากมีการพบเห็นสัตว์ปา่ ว่ายน�ำ้ ข้ามระหว่างฝัง่ จึงควรได้รบั การจัดการโดยก�ำหนดขอบเขต
พืน้ ทีก่ จิ กรรมทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อสัตว์ปา่
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 105
ภาพโดย

ภาพที่ 106
ภาพโดย

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
และอุทยานแห่งชาติขุนแจ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น
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8.3

กลุ่มป่าดอยภูคา – แม่ยม
(Doi Phuka – Mae Yom Forest Complex)

กลุ ่ ม ป่ า ดอยภู ค า – แม่ ย ม ครอบคลุ ม พื้ น ที่
6,155,383 ไร่ หรือ 9,848.6 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จังหวัดแพร่ น่าน ล�ำปาง เชียงราย พะเยา และ
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 13 แห่ง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่ง
ชาติภูชี้ฟ้า อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติ
ถ�้ำสะเกิน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติ
แม่จริม อุทยานแห่งชาติศรีนา่ น อุทยานแห่งชาติขุน
สถาน อุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำน่าน อุทยานแห่งชาติ
ดอยผากลอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ดอยหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�ำน�้ำน่านฝั่งขวา

1,000 - 1,300 มิลลิเมตรต่อปี ช่วงฤดูหนาวอยู่
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ
เฉลี่ย 15 -17 องศาเซลเซียส  ช่วงฤดูร้อนมีระยะ
เวลาสั้นมาก อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน
อุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 28 องศาเซลเซียส

มีการส�ำรวจพบสัตว์ปา่ หลายชนิด เช่น ค่างแว่น
ถิน่ เหนือ (Semnopithecus phayrei) ชะนีมอื ขาว
(Hylobates lar) ลิงอ้ายเงีย้ ะ (Macaca assamensis) เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsi)
กวางป่า (Rusa unicolor) เสือโคร่ง (Panthera
tigris) หมีค วาย (Ursus thibetanus) หมีห มา
(Helarctos malayanus) เป็ น ต้ น และพบนก
ไม่น้อยกว่า 200 ชนิด เป็นนกหายาก 3 ชนิด คือ
นกมุน่ รกคอแดง (Alcippe rufogularis) นกพงใหญ่
พันธุ์อินเดีย (Acrocephalus stentoreus) และ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ำน่าน นกยูง (Pavo muticus) ซึง่ อาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ลุ่มน�้ำยม และลุ่มน�้ำโขง เป็นภูเขาสลับซับซ้อนใน โดยเฉพาะในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยภู น าง จั ง หวั ด
เทื อ กเขาหลวงพระบางและเทื อ กเขาผี ป ั น น�้ ำ  มี พะเยา
ลั ก ษณะเป็ น ลู ก ระนาดและที่ ร าบระหว่ า งหุ บ เขา
ความสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 300 – 1,980 เมตรจากระดับ
กลุ่มป่าดอยภูคา – แม่ยม อยู่ในกลุ่มพรรณ
น�้ ำ ทะเลปานกลาง สภาพโดยทั่ ว ไปปกคลุ ม ด้ ว ย พฤกษชาติ ภู มิ ภ าคอิ น เดี ย – เมี ย นมา (Indo–
ป่ า เบญจพรรณ ป่ า เต็ ง รั ง ป่ า สนเขา ป่ า ดิ บ แล้ ง Burmese elements) และกลุ่มพรรณพฤกษชาติ
ป่าดิบเขา และสังคมพืชเขาหินปูน ซึ่งมีความอุดม ภูมิภาคอินโดจีน (Indo - chinese) มีพืชพรรณที่พบ
สมบูรณ์สูงจึงเป็นแหล่งต้นก�ำเนิดของล�ำน�้ำส�ำคัญ หลายชนิ ด เป็ น พรรณไม้ ห ายากและมี ค ่ า ทาง
หลายสาย เช่น แม่น�้ำยม แม่น�้ำน่าน ล�ำน�้ำว้า และ เศรษฐกิ จ เช่ น สั ก (Tectona grandis L. f.)  
ล�ำน�้ำปาด
มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)
ประดู ่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู ตะแบก (Lagerstroemia cuspidata Wall.)
ฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่าง พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ยมหิน
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ ย (Chukrasia tabularis A. Juss.) กระบก (Irvingia

- 179 -

กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

malayana Oliv. ex A. W. Benn.) อินทรชิต
(Lagerstroemia tomentosa C. Presl)   เต็ ง
(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.) รางจื ด ต้ น ภู ค า (Thunbergia
coccinea Wall.) ชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl) เต่าร้างยักษ์ (Caryota maxima
Blume ex Mart.) ที่พบเฉพาะในป่าดิบที่ระดับ
ความสูงเฉลี่ย 1,500 – 1,700 เมตร

ในพื้นที่กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม มีบริเวณที่
เหมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การให้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ
ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย
ของสัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์
ข้างเคียง โดยมีแนวที่มีความเป็นไปได้ 7 แนว (ภาพ
ที่ 107 และภาพที่ 108) แนวที่มีความส�ำคัญมาก
ที่ สุ ด 1 แนว คื อ แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยาน
แห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริม (ภาพ
ที่ 109)
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ลาว

ลาว

ภาพที่ 107 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าดอยภูคา – แม่ยม
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ลาว

ลาว

ภาพที่ 108 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายใน
กลุ่มป่าดอยภูคา – แม่ยม
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ลาว

ภาพที่ 109 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริม
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.4

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

กลุ ่ ม ป่ า แม่ ป ิ ง – อมก๋ อ ย ครอบคลุ ม พื้ น ที่
5,870,975 ไร่ หรือ 9,393 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน และแม่ฮ่องสอน ประกอบ
ด้วย อุทยานแห่งชาติ 12 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย
อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ว ะ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ป ิ ง
อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน อุทยานแห่งชาติ
แม่เมย อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยาน
แห่งชาติน�้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติรามค�ำแหง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่ตื่น และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ�ำ้ เจ้าราม
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ ตัง้ อยูใ่ นเขตลุม่ น�ำ้ ปิง ลุม่
น�ำ้ วัง ลุม่ น�ำ้ สาละวิน และลุม่ น�ำ้ ยม เป็นเทือกเขาสูง
ชัน สลับกับทีร่ าบระหว่างภูเขาในเทือกเขาถนนธงชัย
มีความสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 200 – 1,000 เมตรขึ้นไป
ปกคลุมด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา
ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีความอุดมสมบูรณ์สงู
จึงเป็นต้นก�ำเนิดของล�ำน�้ำหลายสาย เช่น แม่น�้ำปิง
ล�ำน�ำ้ แม่ตนื่ และล�ำน�ำ้ แม่ละเมา เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ 900 - 1,500
มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณน�้ำฝนจะมากที่ตอนล่าง
และลดลงไปทางทิศเหนือ ช่วงฤดูฝนอยูร่ ะหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือน
ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนอยู่ระหว่างช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถงึ เดือนพฤษภาคม

พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 43 ชนิด นก 192 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลานมากกว่า 32 ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำ
สะเทินบก 13 ชนิด และปลาน�้ำจืดกว่า 94 ชนิด
ตัวอย่างสัตว์ที่พบ เช่น กวางผา (Naemorhedus
caudatus) เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsi) หมีหมา (Helarctos malayanus) ช้างป่า
(Elephas maximus) วัวแดง (Bos javanicus)
กระทิ ง (Bos gaurus) เสื อ ดาว (Panthera
pardus) เสื อ ไฟ (Catopuma temminckii)
นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus)
เต่าหก (Manouria emys) เป็นต้น
กลุ ่ ม ป่ า แม่ ป ิ ง - อมก๋ อ ย อยู ่ ใ นกลุ ่ ม พรรณ
พฤกษชาติ ภู มิ ภ าคอิ น เดี ย – เมี ย นมา (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 costata Korth.) เป็นต้น
ในพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าแม่ปงิ - อมก๋อย มีบริเวณทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศ
เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า
จากพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์หนึง่ ไปยังพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ขา้ งเคียง โดย
มีแนวทีม่ คี วามเป็นไปได้ 3 แนว (ภาพที่ 110 ถึงภาพที่
112) แนวทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ 1 แนว คือ แนว
เชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่ตนื่
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เมียนมา

ภาพที่ 110 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าแม่ปิง – อมก๋อย
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เมียนมา

ภาพที่ 111 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าแม่ปิง – อมก๋อย สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 112 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่ปิง และอุทยานแห่งชาติดอยจง
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.5

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

กลุ ่ ม ป่ า ภู เ มี่ ย ง – ภู ท อง ครอบคลุ ม พื้ น ที่
4,027,835 ไร่ หรือ 6,444.5 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และน่าน
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 8 แห่ง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต ้ น สั ก ใหญ่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ภู ส วนทราย อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น�้ ำ ตกชาติ ต ระการ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง เจ็ ด แคว อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยาน
แห่งชาติเขาค้อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน�้ำปาด และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง – ภูทอง

สัตว์ป่าที่พบมีไม่น้อยกว่า 300 ชนิด เป็นสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้างป่า (Elephas maximus)
กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus)
เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsii)
เสื อ ดาว (Panthera pardus) หมาใน (Cuon
alpinus) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา
( H e l a r c t o s m a l a y a n u s) ช ะ นี มื อ ข า ว
(Hylobates lar) และเม่นหางพวง (Atherurus
macrourus) เป็นต้น นกที่ส�ำรวจพบ ได้แก่ นกเขียว
ก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)
ไก่ ฟ ้ า หลั ง ขาว (Lophura Nycthemera)
นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)
นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Serilophus lunatus)
น ก หั ว ข ว า น ใ ห ญ ่ สี เ ท า ( M u e l l e r i p i c u s
pulverulentus) นกกระทาทุ ่ ง (Francolinus
p i n t a d e a n u s) แ ล ะ น ก โ พ ร ะ ด ก ค อ สี ฟ ้ า
(Megalaima asiatica) เป็นต้น

ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตลุ ่ ม น�้ ำ
ป่าสัก ลุ่มน�้ำน่าน และลุ่มน�ำ้ โขง เป็นเทือกเขาสูงชัน
มีระดับความสูงตั้งแต่ 900 – 2,102 เมตร จากระดับ
น�้ ำ ทะเลปานกลาง สภาพโดยทั่ ว ไปปกคลุ ม ด้ ว ย
ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าทุ่ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
และป่าดิบแล้ง โดยที่บริเวณป่าดิบ เรือนยอดไม้จะ
กลุ ่ ม ป่ า ภู เ มี่ ย ง – ภู ท อง อยู ่ ใ นกลุ ่ ม พรรณ
แน่นทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ต้น
ก�ำเนิดล�ำน�้ำส�ำคัญหลายสาย เช่น แม่น�้ำน่าน แม่น�้ำ พฤกษชาติ ภู มิ ภ าคอิ น เดี ย – เมี ย นมา (Indo –
Burmese elements) และกลุ่มพรรณพฤกษชาติ
เลย และแม่นำ�้ ป่าสัก
ภูมภิ าคอินโดจีน (Indo – Chinese elements) ซึง่
สภาพภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู พบพืชพรรณหลายชนิดเป็นพรรณไม้หายากและมีคา่
ร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนอยู่เดือนกุมภาพันธ์ถึง ทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้วงศ์ก่อ (Fagaceae) ชิงชัน
เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส (Dalbergia oliveri Prain) มะค่าโมง (Afzelia
ฤดู ฝ นอยู ่ ร ะหว่ า งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง ตุ ล าคม xylocarpa (Kurz Craib) ประดู่ (Pterocarpus
ปริ ม าณน�้ ำ ฝนเฉลี่ ย ประมาณ 1,050 - 1,450 macrocarpus Kurz) มะม่วงป่า (Mangifera sp.)
มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี ฤดู ห นาวอยู ่ ร ะหว่ า งช่ ว งเดื อ น เก็ดด�ำ (Dalbergia cultrata Benth.) สัก (Tectona
พฤศจิ ก ายนถึ ง เดื อ นมกราคม อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 19 grandis L. f.) กุหลาบขาว (Rhododendron ludwigianum Hoss.) เทียนป่า (Impatiens griffithii
องศาเซลเซียส
Hook. f. & Thomson) เป้ง (Phoenix paludosa
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Roxb.) ค้อ (Livistona speciosa Kurz) เทียนนายเนย
(Impatiens noei Craib.) สร้อยสยาม (Bauhinia
siamensis K. Larsen & S. S. Larsen) เป็นต้น
ในพื้ น ที่ ก ลุ ่ ม ป่ า ภู เ มี่ ย ง - ภู ท อง มี บ ริ เวณที่
เหมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การให้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ
ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย
ของสัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์
ข้ า งเคี ย ง โดยมี แ นวที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ 9 แนว
(ภาพที่ 113 ถึงภาพที่ 120) ประกอบด้วย
ตรอน

แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติคลอง

แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
คลองตรอน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน�ำ้ ปาด

แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทุ ่ ง แสลงหลวง และเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า วั ง โป่ ง ชนแดน
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
แก่งเจ็ดแคว และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
แ น ว เ ชื่ อ ม ต ่ อ อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ
น�ำ้ ตกชาติตระการ และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูเมีย่ ง ภูทอง
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
น�้ำปาด และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง - ภูทอง
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูเมี่ยง - ภูทอง และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพที่ 113 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
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ลาว

ภาพที่ 114 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง – ภูทอง
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ลาว

ภาพที่ 115 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง - ภูทอง สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 116 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติ
เขาค้อ  และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง - ชนแดน สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 117 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 118 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติ
เขาค้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง - ชนแดน
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 119 แนวเชือ่ มต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวงและเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ วังโป่ง - ชนแดน

ภาพที่ 120 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง –
ชนแดน
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8.6

กลุ่มป่าภูเขียว – น้ำ�หนาว
(Phu khiew – Nam Naew Forest Complex)

กลุ่มป่าภูเขียว – น�้ำหนาว ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 5,187,794 ไร่ หรือ 8,300.5 ตาราง
กิ โ ลเมตรในเขตจั ง หวั ด เลย ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ
หนองบั ว ล� ำ ภู อุ ด รธานี เพชรบู ร ณ์ และลพบุ รี
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาตินายูง น�ำ้ โสม อุทยานแห่งชาติภผู ายา อุทยานแห่งชาติภเู รือ
อุทยานแห่งชาตินำ�้ หนาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
อุทยานแห่งชาติภเู วียง อุทยานแห่งชาติภเู ก้า - ภูพานค�ำ
อุทยานแห่งชาติน�้ำพอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูหลวง เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูผาแดง เขตรักษาพันธุ์
สั ต ว์ ป ่ า ภู เขี ย ว เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า ตะเบาะ –
ห้วยใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
ลักษณะภูมศิ าสตร์ ตัง้ อยูใ่ นเขตลุม่ น�ำ้ โขง ลุม่ น�ำ้ ชี
และลุ่มน�้ำป่าสัก เป็นที่ราบสูง ธรณีสัณฐานส่วนใหญ่
เป็นหินทราย ในเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขา
ดงพญาเย็นตอนบน มีระดับความสูงเฉลี่ยมากกว่า
1,000 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง สภาพป่า
ปกคลุมด้วยป่าสน ทุ่งหญ้าลานหิน ป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ปกคลุมตามเชิงเขา เกิดเป็น
ระบบนิเวศที่หลากหลาย เป็นป่าต้นก�ำเนิดล�ำน�้ำ
ส�ำคัญหลายสาย เช่น แม่นำ�้ ป่าสัก แม่นำ�้ ชี และแม่นำ�้
โขง เป็นต้น
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,000 - 1,400
มิลลิเมตรต่อปี

ส�ำรวจพบสัตว์ป่าหลายชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม นก และอื่น ๆ เช่น  เสือโคร่ง (Panthera
tigris) เสือดาว (Panthera pardus) เสือลายเมฆ
(Neofelis nebulosa) เสือไฟ (Catopuma temminckii) ช้างป่า (Elephas maximus) กระทิง (Bos
gaurus) เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsii) หมาใน (Cuon alpinus) เพียงพอนหลัง
ขาว (Mustela strigidorsa) สัตว์ป่าหายาก เช่น
กะท่างหรือจิ้งจกน�้ำ  (Tylototriton verrucosus)
และเต่าปูลู (Platysternon megacephalum)
เป็นต้น
กลุ่มป่าภูเขียว - น�้ำหนาว อยู่ในกลุ่มพรรณ
พฤกษชาติ ภู มิ ภ าคอิ น เดี ย – เมี ย นมา (Indo –
Burmese elements) พืชพรรณที่พบหลายชนิด
เป็นพรรณไม้ห ายากและมีค ่าทางเศรษฐกิจ เช่น
ก่วมแดง (Acer calcaratum Gagnep) กุหลาบขาว
(Rhododendron ludwigianum Hoss.) และ
สนแผง (Calocedrus macrolepis Kurz) พืชยืนต้น
ใกล้สูญพันธุ์ของโลกสามารถพบได้ในบริเวณป่าแห่ง
นี้ พบกล้วยไม้ป่าสายพันธุ์ท้องถิ่นอีกมากกว่า 250
ชนิด เป็นกล้วยไม้ที่พบได้เฉพาะในเมืองไทย เช่น
รองเท้านารีสุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii
Schoser & Senghas) รองเท้ า นารี เ หลื อ งเลย
(Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex
Hook.) Stein) เอื้ อ งครั่ ง แสด (Dendrobium
unicum Seidenf.) เอื้องส�ำเภางาม (Cymbidium
insigne Rolfe) สิงโตนิพนธ์ (Bulbophyllum
nipondhii Seidenf.) เป็นต้น
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ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น�้ำหนาว มีบริเวณที่
เหมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การให้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ
ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย
ของสัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์
ข้างเคียง ทั้งหมด 8 แนว (ภาพที่ 121 ถึงภาพที่
124) ประกอบด้วย
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน�้ำหนาว
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น�้ำหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น�้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจ�ำนวน 2
แนว
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ภูผาม่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเขตรั ก ษาพั น ธุ ์
สั ต ว์ ป ่ า ภู ค ้ อ - ภู ก ระแต และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ภูกระดึง
แนวเชื่ อ มต่ อ ภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น�้ำหนาว จ�ำนวน 2 แนว
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ลาว

ภาพที่ 121 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเขียว – น�้ำหนาว
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ลาว

ภาพที่ 122 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูเขียว – น�้ำหนาว สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที  ่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 123 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติน�้ำหนาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 124 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาตินำ�้ หนาว และอุทยานแห่งชาติภหู ลวง
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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8.7

กลุ่มป่าภูพาน
(Phu Phan Forest Complex)

กลุ ่ ม ป่ า ภู พ าน ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ
2,065,264 ไร่ หรือ 3,304.4 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
เขตจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร
อ�ำนาจเจริญ หนองคาย ยโสธร ประกอบด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 6 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา อุทยานแห่งชาติภูผา
เหล็ก อุทยานแห่งชาติภพู าน อุทยานแห่งชาติภผู ายล
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ผ าเทิ บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ส ระ
ดอกบัว เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูววั และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ ภูสฐี าน

มีการส�ำรวจพบทรัพยากรสัตว์ป่าที่หลากหลาย
ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า
44 ชนิด นกประมาณ 178 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน
ประมาณ 47 ชนิด และสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
ประมาณ 17 ชนิด เช่น ช้างป่า (Elephas maximus)
หมีหมา (Helarctos malayanus) หมาจิ้งจอก
(Canis aureus) เก้ ง (Muntiacus muntjak)
ตะพาบน�ำ 
้ (Amyda cartilaginea) เต่าหับ (Cuora
amboinensis) เต่านา (Malayemys subtrijuga)
เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) เป็นต้น

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ำโขง
ลุ่มน�้ำชี และลุ่มน�้ำมูล เป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขา
หินทรายในเทือกเขาภูพาน สภาพโดยทั่วไปปกคลุม
ด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
และทุ ่ ง หญ้ า บนลานหิน ซึ่ง เป็นแหล่ง ก� ำเนิดของ
ล�ำน�้ำส�ำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่นำ�้ โขง แม่นำ�้ ชี และ
แม่น�้ำมูล เป็นต้น

กลุ่มป่าภูพานอยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของพืช
พรรณของกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน
(Indo – Chinese elements) พืชพรรณที่พบหลาย
ชนิดเป็นพรรณไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น
เมื อ งภู พ าน (Platostoma fimbriatum A. J.
Paton) กฤษณาน้อย (Gyrinops vidalii P. H. Hô)
เกล็ดเข้ (Parashorea densiflora Slooten &
Symington) สิรนิ ธรวัลลี (Bauhinia sirindhorniae
สภาพภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดูกาลได้แก่ ฤดู K. Larsen & S. Larsen) เป็นต้น
ร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ
ในพื้ น ที่ ก ลุ ่ ม ป่ า ภู พ านมี บ ริ เวณที่ เ หมาะสม
40 องศาเซลเซี ย ส ช่ ว งฤดู ฝ นอยู ่ ร ะหว่ า งเดื อ น ส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
มิ ถุ น ายนถึ ง ตุ ล าคม ฝนตกชุ ก ประมาณเดื อ น เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า
กันยายน ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,300 – จากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง
2,800 มิล ลิเ มตรต่ อปี โดยปริมาณน�้ำฝนจะมาก โดยมีแนวที่มีความเป็นไปได้ 5 แนว (ภาพที่ 125
บริเวณตอนบนของกลุ่มป่าและลดลงมาทางทิศใต้   และภาพที่ 126) แนวที่มีความส�ำคัญมากที่สุด 1
ช่ ว งฤดู ห นาวอยู ่ ร ะหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง แนว คือ แนวเชื่อมต่อระหว่างวนอุทยานภูแฝก และ
กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 - 20 องศา อุทยานแห่งชาติภูพาน (ภาพที่ 127)
เซลเซียส อุณหภูมิต�่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส  
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ลาว

ภาพที่ 125

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าภูพาน
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ลาว

ภาพที่ 126 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศภายในกลุม่ ป่าภูพาน สีเขียวทีป่ รากฏในภาพ คือ พืน้ ทีป่ กคลุม
ด้วยป่าไม้ (เส้นสีดำ� กลางภาพเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการโมเสคภาพ)
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 8 มกราคม 2532, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 127 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างวนอุทยานภูแฝก อุทยานแห่งชาติภผู ายล และอุทยาน
แห่งชาติภูพาน สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 8 มกราคม 2532, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 128 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติภสู ฐี านและอุทยานแห่งชาติภผู ายล
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 8 มกราคม 2532, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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8.8

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

กลุ่มป่าพนมดงรัก - ผาแต้ม ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 2,832,981 ไร่ หรื อ 4,532.8 ตาราง
กิ โ ลเมตร ในเขตจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ศรี ส ะเกษ
มุกดาหาร และสุรนิ ทร์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ
4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง ได้แก่
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิ ห าร เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า ยอดโดม
เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า พนมดงรั ก เขตรั ก ษาพั น ธุ ์
สัตว์ป่าห้วยศาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน
- ห้วยส�ำราญ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก –
ยอดมน

ทะเลจี น ใต้ โดยปริ ม าณน�้ ำ ฝนจะมากที่ บ ริ เวณ
ทิ ศ ตะวั น ออกของพื้ น ที่ แ ละค่ อ ยลดต�่ ำ ลงมาทาง
ทิศตะวันตก

สัตว์ป่าที่พบ ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ประมาณ 37 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานประมาณ 51
ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก ประมาณ 24 ชนิด
และ นก ประมาณ 118 ชนิด เช่น ช้างป่า (Elephas
maximus) วัวแดง (Bos javanicus) กวางป่า (Rusa
unicolor) ชะนีมือขาว (Hylobates lar) หมีควาย
(Ursus thibetanus) เลียงผาเหนือ (Capricornis
milneedwardsii) หมี ห มา (Helarctos
malayanus) ตะพาบน�้ำ  (Amyda cartilaginea)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ำมูล เต่าจักร (Heosemys spinosa) เป็นต้น
และลุ่มน�้ำโขง เป็นภูเขาสูงในเทือกเขาพนมดงรัก
สภาพโดยทั่ ว ไปปกคลุ ม ด้ ว ยป่ า ดิ บ ชื้ น ป่ า ดิ บ เขา
กลุ ่ ม ป่ า พนมดงรั ก – ผาแต้ ม อยู ่ ใ นเขต
ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้าบน ชีวภูมิศาสตร์ของพืชพรรณ กลุ่มพรรณพฤกษชาติ
ลานหิน กลุ่มป่านี้เป็นต้นก�ำเนิดของล�ำน�ำ้ สายส�ำคัญ ภูมิภาคอินโดจีน (Indo – Chinese elements) มี
หลายสาย ได้แก่ แม่น�้ำมูล แม่น�้ำชี ล�ำน�้ำล�ำแซะ พืชพรรณหลายชนิดที่เป็นพรรณไม้หายากและมีค่า
ล�ำโดมน้อย ล�ำโดมใหญ่ ล�ำเสียวทับ ล�ำเสี้ยวน้อย ทางเศรษฐกิจ เช่น ประดับหินพวง (Argostemma
ล�ำเซบาย ห้วยส�ำราญ ห้วยทับทัน ห้วยทา
concinnum Hemsl.) เสีย้ วพระวิหาร (Bauhinia
saigonensis Gagnep.)  เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู
หนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง
ในพื้นที่กลุ่มป่าพนมดงรัก – ผาแต้ม มีบริเวณที่
เดือนตุลาคมถึงมกราคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลม เหมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การให้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศ ระบบนิเวศ เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้าย
ต�่ ำ จากประเทศจี น ช่ ว งฤดู ร ้ อ นอยู ่ ร ะหว่ า งเดื อ น ของสัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์
กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว ช่วงฤดู ข้างเคียง จ�ำนวน 1 แนว คือแนวเชื่อมต่อระหว่าง
ฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณ อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย และเขตรักษาพันธุ์
น�้ ำ ฝน 1,200 - 2,000 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี ขึ้ น อยู ่ สัตว์ป่าบุญฑริก - ยอดมน (ภาพที่ 129 ถึงภาพที่
กั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม และพายุ ดี เ ปรสชั น ใน 131)
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ลาว

กัมพูชา

ภาพที่ 129 พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์และบริเวณทีเ่ หมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศภายในกลุม่ ป่าพนมดงรัก – ผาแต้ม
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ลาว

กัมพูชา

ภาพที่ 130 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าพนมดงรัก – ผาแต้ม สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 4 มีนาคม 2543, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ลาว

ภาพที่ 131
ที่มา

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

- 210 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

8.9

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

กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 4,756,424 ไร่ หรื อ 7,610.3 ตาราง
กิ โ ลเมตร ในเขตจั ง หวั ด นครนายก นครราชสี ม า
ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ สระบุรี และสระแก้ว ประกอบ
ด้วย  อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง และ เขตรักษาพันธุ์
สั ต ว์ ป ่ า 1 แห่ ง ได้ แ ก่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติน�้ำตก
สามหลั่น อุทยานแห่งชาติน�้ำตกเจ็ดสาวน้อย และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตลุ ่ ม น�้ ำ
บางปะกง ลุม่ น�ำ้ ปราจีน ลุม่ น�ำ้ ป่าสัก ลุม่ น�ำ้ มูล ลุม่ น�ำ้
เจ้าพระยา และลุ่มน�้ำโตนเลสาบ เป็นภูเขาสลับซับ
ซ้อนในเทือกเขาสันก�ำแพง ประกอบด้วยหินดินดาน
หินปูน และหินทรายเป็นส่วนใหญ่ มีระดับความสูง
246 – 1,365 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง
สภาพโดยทั่วไปปกคลุมด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง
ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่ารุน่ สอง และ
ทุง่ หญ้า มีความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นสูง จึง
เป็นต้นก�ำเนิดของล�ำน�ำ้ ส�ำคัญหลายสาย เช่น แม่น�้ำ
นครนายก แม่นำ�้ ประจันตคาม แม่นำ�้ บางปะกง แม่นำ�้
ปราจีนบุรี ล�ำพระเพลิง ล�ำตะคอง และแม่น�้ำมูล

อยู ่ ร ะหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
อากาศแห้งแล้งและมีอุณหภูมิต�่ำประมาณ 10 – 17
องศาเซลเซียส
มีการส�ำรวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 805 ชนิด
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 71 ชนิด นก 340 ชนิด
ผีเสื้อ 189 ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบกและสัตว์
เลื้อยคลาน 205 ชนิด สัตว์ชั้นต�่ำที่ไม่มีกระดูกสัน
หลังกว่า 1,000 ชนิด ตัวอย่างสัตว์ป่าที่พบ เช่น ช้าง
(Elephas maximus) ประมาณ 500 ตัว เสือโคร่ง
(Panthera tigris) ประมาณ 10 ตัว และยังเป็นแห่ง
เดียวที่ส�ำรวจพบทั้งชะนีมือขาว (Hylobates lar)
และชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) พบนกเงือก
อาศั ย อยู ่ อี ก 4 ชนิ ด จาก 12 ชนิ ด ที่ พ บใน
ประเทศไทย ได้แก่ นกเงือกกรามช้าง (Aceros undulates) นกกก (Buceros bicornis) นกแก๊ก
(Anthracoceros albirostris) และนกเงือกสีนำ�้ ตาล
คอขาว (Anorrhinus austeni) สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่
พบ คือ จระเข้น�้ำจืด (Crocodilus siamensis)
ในป่ า ลึ ก ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป างสี ด า และพบ
แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวลายหิน
อ่ อ น (Pardofelis marmorata) เสื อ ลายเมฆ
(Pardofelis nebulosa) นกลุมพูแดง (Columba
punicea) นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseate)
นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)  ไก่ฟ้า
พญาลอ (Lophura diardi) และผี เ สื้ อ ถุ ง ทอง
(Troides aeacus) เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู
หนาว ฤดู ร ้ อ น และฤดู ฝ น กลุ ่ ม ป่ า แห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณน�้ำ
ฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 – 1,300 มิลลิเมตรต่อปี
ช่วงฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ฤดู
กลุ ่ ม ป่ า ดงพญาเย็ น – เขาใหญ่ อยู ่ ใ นกลุ ่ ม
ร้ อ นอยู ่ ใ นช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง เดื อ นเมษายน พรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย – เมียนมา (Indo
อุณหภูมิประมาณ 23 -30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว – Burmese elements) พรรณไม้หายากที่พบใน
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กลุ ่ ม ป่ า แห่ ง นี้ เช่ น ปุ ด เต็ ม (Geostachys
smitinandii K. Larsen) กฤษณา (Aquilaria
crassna Pierre ex Lecomte) โมลี ส ยาม
(Reevesia pubescens Mast.) พิศวง (Thismia
mirabilis K. Larsen) เป็นต้น
ในพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ มีบริเวณที่
เหมาะสมส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชือ่ มต่อระบบ
นิเวศ เนือ่ งจากมีแนวโน้มของการเคลือ่ นย้ายของสัตว์
ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง
ทัง้ หมด 3 แนว (ภาพที่ 133 ถึงภาพที่ 136) ประกอบ
ด้วย
แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งตัดผ่านด้วยทางหลวง

หมายเลข 304 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) อยู่ระหว่างการ
จัดท�ำอุโมงค์ทางลอดและสะพานทางข้ามส�ำหรับ
สัตว์ป่า
แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ดงใหญ่ ซึ่งตัดผ่านด้วยทางหลวง มีแนวโน้มของการ
ขยายถนน และจ�ำเป็นต้องมีการท�ำทางเชื่อมส�ำหรับ
ช้างป่าที่หากินบริเวณนี้
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทับลาน และอุทยานแห่งชาติตาพระยา
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ซึ่งการจ�ำ
ท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศส�ำหรับสัตว์ป่าบริเวณนี้
เป็นสิ่งจ�ำเป็นมาก

ภาพที่ 132 การขยายทางหลวงหมายเลข 304 มีการจัดท�ำแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และ
อุทยานแห่งชาติทบั ลาน โดยบางช่วงมีการจัดท�ำเป็นทางยกระดับให้สตั ว์ปา่ เดินลอด และบางช่วงเป็นอุโมงค์
ให้สัตว์ป่าเดินด้านบนได้ เริ่มด�ำเนินการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2561
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กัมพูชา

ภาพที่ 133

บริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
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กัมพูชา

ภาพที่ 134 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ สีเขียวที่ปรากฏใน
ภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 135 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทบั ลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 136 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศภายในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ดงใหญ่ สีเขียวทีป่ รากฏในภาพ
คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.10

กลุ่มป่าตะวันออก หรือป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
(The Eastern Forest Complex)

กลุ่มป่าตะวันออก หรือ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
หรื อ ป่ า พนมสารคาม ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ
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 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชัน้
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติน�้ำตก
พลิ้ว อุทยานแห่งชาติน�้ำตกคลองแก้ว เขตรักษาพันธุ์
สั ต ว์ ป ่ า เขาอ่ า งฤาไน เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า เขา
สอยดาว เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า คลองเครื อ หวาย
เฉลิมพระเกียรติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว
- เขาชมภู่

ฝนจะมากที่ ด ้ า นตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องพื้ น ที่ แ ละ
ค่อยลดต�่ำลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

พื้นที่ป่าแห่งนี้มีการส�ำรวจพบสัตว์ป่าไม่น้อย
กว่า 482 ชนิด ประกอบด้วย นก 284 ชนิด สัตว์
เลื้อยคลาน 53 ชนิด ปลาน�้ำจืด 23 ชนิด และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 122 ชนิด เช่น ช้างป่า (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง
(Bos javanicus) เลี ย งผาเหนื อ (Capricornis
milneedwardsii) หมีควาย (Ursus thibetanus)
ชะนี ม งกุ ฎ (Hylobates pileatus) เสื อ ปลา
(Prionailurus viverinnus) เสือดาว (Panthera
pardus) หมี ห มา (Helarctos malayanus)
อีเห็นเครือ (Paguma larvata) กลุ่มสัตว์ที่น่าสนใจ
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตลุ ่ ม น�้ ำ เช่ น กิ้ ง ก่ า ยั ก ษ์ ห รื อ ตะกอง (Physignathus
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ลุ่มน�้ำบางปะกง cocincinus) สัตว์เลื้อยคลานจ�ำพวกกิง้ ก่าทีม่ ขี นาด
ลุ่มน�้ำปราจีน และลุ่มน�้ำโตนเลสาบ เป็นส่วนหนึ่ง ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
ของเทือกเขาจันทบุรี มีความลาดชันไม่มากนัก ตอน
กลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกฟูก ทางทิศตะวันตก
กลุ่มป่าตะวันออก อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ
เฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก พืชพรรณ กลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน
เฉียงใต้เป็นภูเขาสูง พื้นที่กว่าร้อยละ 80 ปกคลุม (Indo – Chinese elements) และกลุ่มพฤกษชาติ
ด้วยป่าดิบแล้ง ส่วนที่เหลือเป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา มาเลเซีย (Malaysian elements) พืชพรรณที่พบ
ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ  เป็นต้นก�ำเนิดของ หลายชนิ ด เป็ น พรรณไม้ ห ายากและมี ค ่ า ทาง
ล�ำน�้ำส�ำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น�้ำเวฬุวัน แม่น�้ำ เศรษฐกิจ เช่น ตะแบกใหญ่ (Lagerstroemia calyจันทบุรี แม่นำ�้ บางปะกง แม่นำ�้ ประแสร์ คลองตะเกรา culata Kurz) ซึ่งพบที่นี่มากทีส่ ดุ ในประเทศ มะค่าโมง
คลองเครือหวาย และแควสียัด
(Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) กระบก (Irvingia
malayana Oliv. ex A. W. Benn.) ประดู่ (Pteroสภาพภูมิอากาศ กลุ่มป่าตะวันออกอยู่ในเขต carpus macrocarpus Kurz) ยางนา (Dipteroร่องลมมรสุมพัดผ่าน จึงมักเกิดพายุโซนร้อนในช่วง carpus alatus Roxb.ex G.Don) ว่านเพชรหึง
เดือนสิงหาคม ฝนตกชุก มีปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ ตลอดปี (Grammatophyllum speciosum Blume) เป็นต้น
ประมาณ 1,400 – 3,000 มิลลิเมตร โดยปริมาณน�ำ้
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ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก มีบริเวณที่เหมาะสม
ส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เนื่องจากมีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าจาก
พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ห นึ่ ง ไปยั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ข ้ า งเคี ย ง
ทั้ ง หมด 9 แนว (ภาพที่ 137 และภาพที่ 140)
ประกอบด้วย
แนวเชือ่ มต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
- เขาวง และเขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า เขาอ่ า งฤาไน
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาสอยดาว
แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น�้ำตกคลองแก้ว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง
เครือหวายเฉลิมพระเกียรติ
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
แนวเชื่ อ มต่ อ เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า
เขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขนุ ซ่อง
แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน เชื่อมระหว่างพื้นที่ไร่ร้างและป่ารุ่นสอง
ที่ ก ระจายอยู ่ ก ลางพื้ น ที่ ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารฟื ้ น
สภาพให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า
โดยที่กลุ่มป่าตะวันออก เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ค่อนข้างรุนแรง
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ควรน�ำมาใช้ คือการสร้างเส้นทางเคลื่อนย้าย
ของช้ า งป่ า ตามแนวทางการจั ด การแนวเชื่ อ มต่ อ
ระบบนิเวศ โดยการออกแบบแนวเชื่อมต่อที่เชื่อม
โยงกันทั้งกลุ่มป่า โดยมีเส้นทางเชื่อมตั้งแต่ตอนบน
ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาชะเมา – เขาวง ในเขต
จังหวัดระยองและจันทบุรี ขึ้นไปทางเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ผ่านไปทางอุทยานแห่งชาติเขา
สิบห้าชั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ข้ามทางหลวงหมายเลข
317 ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ ลงไปที่อุทยานแห่งชาติน�้ำตกคลอง
แก้ ว จั ง หวั ด ตราด และเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง พื้ น ที่ ใช้
ประโยชน์อเนกประสงค์ซัมโลด (Samlaut Multiple Use Management Area) และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าพนมซ�ำเก๊าะ (Phnom Samkos Wildlife
Sanctuary) ในเขตประเทศกัมพูชา
ในเส้นทางที่ก�ำหนดนี้ การสร้างสิ่งจูงใจส�ำหรับ
ช้างป่า เช่น แหล่งน�้ำ อาหาร โป่งเทียม เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่สุด และต้องไม่มีภัยคุกคามหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ
หากบริเวณใดมีสิ่งกีดขวาง เช่น ถนน จะต้องได้รับ
การแก้ไขหรือปรับรูปแบบให้สัตว์ป่าข้ามผ่านไปได้
โดยสะดวกและปลอดภัย มีการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนบริเวณภายนอกเส้น
ทางที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมมากเกินไป ควรใช้
วิธีการขับไล่ด้วยคน แทนการสร้างรั้วประเภทต่าง ๆ
(เพราะจะท�ำให้ช้างเกิดความเครียดและดุร้าย) และ
หลีกเลี่ยงการสร้างสาธารณูปโภคประเภทแหล่งน�้ำ 
และอาหารส�ำหรับสัตว์ป่า
ส�ำหรับเส้นทางเชื่อมต่อที่ผ่านพื้นที่ป่าขนาด
ใหญ่ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุทยาน
แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว รัศมีของสองฝั่งเส้นทางอาจกว้างได้มาก
หลายกิ โ ลเมตร กิ น พื้ น ที่ จ นเกื อ บสุ ด ขอบพื้ น ที่
อนุรักษ์ พื้นที่เหล่านี้ต้องจัดการให้มีแหล่งน�้ำและ
อาหารเป็นหย่อม ๆ อย่างเพียงพอต่อการหากินของ
สัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยถาวร
แต่ควรเว้นระยะห่างจากชายขอบอย่างน้อย 3 – 5
กิโลเมตร
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กัมพูชา

อ่าวไทย

ภาพที่ 137 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันออก
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กัมพูชา

อ่าวไทย

ภาพที่ 138 ภาพบน ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันออก สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ ภาพล่าง แสดงสภาพป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 139 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 140 แนวคิดการออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศ แบบหินก้าว (stepping stone) (เส้นประสีเหลือง)
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยใช้ ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และป่ารุ่นสอง เป็นจุดเชื่อมต่อของ
เส้นทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับประชากรของช้างป่า
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8.11

กลุ่มป่าตะวันตก
(Western Forest Complex : WEFCOM)

กลุ่มป่าตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 13,492,938  
ไร่ หรือ 21,588.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัด  
ตาก กาญจนบุรี ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
และสุพรรณบุรี ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 11
แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลาน
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติลำ� คลองงู
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พุ เ ตย อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขื่ อ น
ศรี น คริ น ทร์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม รั ต นโกสิ น ทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ำแม่
กลอง ลุ่มน�้ำสะแกกรัง และลุ่มน�้ำแม่ปิง เป็นทิวเขา
สูงสลับซับซ้อน ทิศตะวันตกติดกับชายแดนประเทศ
เมียนมา สลับกับทุ่งราบแคบระหว่างภูเขา มีความ
สูงเฉลี่ยตัง้ แต่ 150 - 2,152 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล
ปานกลาง พื้นที่ปกคลุมด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง
ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมสน
ป่าไผ่ ป่าพรุ ป่าทุ่งหญ้า และป่าทุ่ง ผืนป่าแห่งนี้
เป็นต้นก�ำเนิดแม่น�้ำสายส�ำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น�้ำ
เจ้าพระยา แม่น�้ำแม่กลอง และแม่นำ�้ สาละวิน

สามารถลดต�่ำลงได้ถึง 0 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูฝน
อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ช่วงฤดูร้อน
อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน เดือนที่ร้อน
ที่สุด คือเดือนเมษายน กลุ่มป่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พายุโซนร้อน และพายุ
ดีเปรสชัน ท�ำให้เกิดฝนตกชุกในบริเวณกลุ่มป่านี  ้ มี
ปริ ม าณน�้ ำ ฝนเฉลี่ ย ประมาณ 1,100 – 3,100
มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณน�้ำฝนจะมากที่บริเวณ
ทิศตะวันตกของพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมา และ
ค่อยลดลงมาทางทิศตะวันออก
ส�ำรวจพบสัตว์มกี ระดูกสันหลังกว่า 1,000 ชนิด
ประกอบด้วยสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 153 ชนิด นก 490
ชนิ ด สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน 89 ชนิ ด และปลาน�้ ำ จื ด
มากกว่า 188 ชนิด มีสตั ว์ปา่ สงวนของไทยหลายชนิด
เช่น เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsii)
ควายป่า (Bubalus bubalis) แมวลายหินอ่อน
(Pardofelis marmorata) เก้งหม้อ (Muntiacus
feae) และสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่าง ๆ เช่น ช้างป่า
(Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง
(Bos javanicus) กวางป่ า (Rusa unicolor)
เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือดาวหรือเสือด�ำ 
(Panthera pardus) หมีควาย (Ursus thibetanus)
ปูราชินี (Thaiphusa sirikit) ปลาค้อถ�ำ 
้ (Schistura
spiesi) และเป็ดก่า (Cairina scutulata) เป็นต้น

กลุ่มป่าตะวันตก อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ
พืชพรรณกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย –
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดูกาล คือ ฤดู พม่า (Indo – Burmese elements) และกลุ่ม
หนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง พฤกษชาติ ม าเลเซี ย (Malaysian elements)
เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ บนยอดเขาสูงอุณหภูมิ พื ช พรรณที่ ส� ำ รวจพบหลายชนิ ด เป็ น พรรณไม้
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หายากและมี ค ่ า ทางเศรษฐกิ จ เช่ น ก่ อ เดื อ ย
(Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC)
ก่อตลับ (Quercus ramsbottomii A.Camus)
ขุนไม้ (Nageia wallichiana (C. Presl) Kuntze)
ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don)
ยางกล่ อ ง (Dipterocarpus dyeri Pierre ex
Laness.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.)  
มะค่ า โมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)
ตะแบก (Lagerstroemia cuspidata Wall.) ประดู่
(Pterocarpus macrocarpus)  เต็ง (Shorea
obtusa Wall.ex Blume) รัง (Shorea siamensis
Miq.) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.
ex Miq.) ยางกราด (Dipterocarpus intricatus
Dyer) ปรงป่า (Cycas siamensis Miq.) เป้ ง
(Phoenix acaulis Roxb.) เป็นต้น
ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก มีบริเวณที่เหมาะสม
ส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า
จากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง
ทั้งหมด 11 แนว (ภาพที่ 141 ถึงภาพที่ 145) คือ

วังเจ้า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค
พื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันตกในส่วนของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ า ทุ ่ ง ใหญ่ น เรศวร ได้ รั บ การประกาศให้ เ ป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์ ก ารศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี
พ.ศ. 2534 ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นเป็นสากล 3
ประการ คื อ มี ค วามโดดเด่ น เป็ น สากลในด้ า น
วิวัฒนาการทางชีวภาพ ชีวาลัย เป็นพิเศษของโลก  
เป็นแหล่งธรรมชาติพิเศษที่เป็นต้นน�้ำล�ำธารที่ส�ำคัญ
ของประเทศ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ที่หายาก หรืออยู่ในภาวะที่อันตราย
แต่ยังสามารถด�ำรงพันธุ์อยู่ได้

แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทองผาภู มิ และเขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า ทุ ่ ง ใหญ่
นเรศวรด้านตะวันตก (จ�ำนวน 3 แนว)
โดยพื้นที่อนุรักษ์อื่นที่ตั้งอยู่รายรอบเป็นพื้นที่
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ อนุรักษ์ท่ีเป็นแนวกันชนที่ส�ำคัญรองรับการขยายตัว
เฉลิ ม รั ต นโกสิ น ทร์ และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขื่ อ น ของประชากรสัตว์ป่าและการเคลื่อนย้ายหากินของ
ศรี น คริ น ทร์
สัตว์ป่าหลายชนิดได้เป็นอย่างดี
แนวเชือ่ มต่อระหว่างเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
สลักพระ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เอราวัณ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติคลอง
วังเจ้า และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติคลอง
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เมียนมา

ภาพที่ 141 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันตก
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เมียนมา

ภาพที่ 142 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าตะวันตก สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่
ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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เมียนมา

ภาพที่ 143 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)

- 227 -

กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพที่ 144 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์และอุทยานแห่งชาติพุเตย
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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เมียนมา

ภาพที่ 145 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 23 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 146 ถนนทีก่ นั้ ระหว่างแนวเขตเชือ่ มต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเอราวัณและเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ สลักพระ
ภาพโดย อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ภาพที่ 147 ป้ายเตือนเกีย่ วกับสัตว์ปา่ บริเวณพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเอราวัณและเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ สลักพระ
ภาพโดย อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
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8.12

กลุ่มป่าแก่งกระจาน
(Khaeng Krachan Forest Complex : KKFC)

กลุ่มป่าแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
3,967,832 ไร่ หรือ 6,348.5 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ราชบุ รี และประจวบคี รี ขั น ธ์
ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแ ก่ ง
กระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าแม่น�้ำภาชี และรวมถึงพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เป็นเขต
ปลอดภัยในราชการทหารซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีด้วย

ตุลาคม - พฤศจิกายน ช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์   ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ - พฤษภาคม มี ป ริ ม าณน�้ ำ ฝนเฉลี่ ย
ประมาณ 900 – 1,800 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณ
น�้ำฝนจะมากที่บริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ติดกับ
ประเทศเมียนมา และค่อยลดลงมาทางทิศตะวันออก

ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตลุ ่ ม น�้ ำ
แม่กลอง ลุ่มน�้ำเพชรบุรี และลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเล
ตะวันตกของอ่าวไทย มีลกั ษณะเป็นเทือกเขาสลับซับ
ซ้อน มีหุบห้วยตามร่องเขาชันในเทือกเขาตะนาวศรี
ร้อยละ 38.3 ของพื้นที่ทั้งหมดปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น
ร้ อ ยละ 47.76 ของพื้ น ที่ ป กคลุ ม ด้ ว ยป่ า ดิ บ แล้ ง
(ธรรมนูญ และคณะ, 2554) ส่วนที่เหลือเป็นสังคม
พืชอื่น ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา มี
ระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300 – 1,518 เมตร
จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์สูง
จึงเป็นต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำส�ำคัญหลายสาย เช่น
แม่น�้ำแม่กลอง แม่น�้ำเพชรบุรี และแม่น�้ำปราณบุรี

ส�ำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 47 ชนิด นก
มากกว่า 505 ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 49
ชนิด ปลาน�้ำจืด 97 ชนิด และผีเสื้อกลางวัน 289
ชนิ ด    สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมที่ พ บ ได้ แ ก่ ช้ า งป่ า
(Elephas maximus) สมเสร็จ (Tapirus indicus)
ลิงเสน (Macaca fascicularis) ค่างแว่นถิ่นใต้
(Trachypithecus obscurus) ค่างด�ำ  (Presbytis
femoralis) ชะนีมือขาว (Hylobates lar) เสือโคร่ง
(Panthera tigris) เสือดาว (Panthera pardus)  
เก้งหม้อ (Muntiacus feae) และหมาใน (Cuon
alpinus) เป็ น ต้ น นกเงื อ กที่ พ บ เช่ น นกกก
(Buceros bicornis) นกเงือกกรามช้าง (Aceros
undulate) และนกแก๊ ก (Anthracoceros
albirostris) บางชนิดเป็นนกหายากระดับโลกที่ย้าย
ถิ่นเข้ามาเฉพาะฤดูหนาว เช่น นกขมิ้นขาว (Oriolus
mellianus) เป็นต้น

สภาพภูมอิ ากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู
คือ มีสภาพอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง จะไม่ร้อนและ
ไม่หนาวจนเกินไป ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ และลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้  
ถึ ง จะมี ป ริ ม าณฝนตกมาก แต่ เ นื่ อ งจากมี ทิ ว เขา
ตะนาวศรี ป ิ ด กั้ น ทางลมไว้ จึ ง ท� ำ ให้ พื้ น ที่ นี้ ไ ด้ รั บ
ปริมาณน�้ำฝนน้อยลง โดยฝนจะตกมากในช่วงเดือน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับอิทธิพลหลัก ๆ จาก
กลุ่มพรรณพฤกษชาติ ภูมิภาคอินเดีย – เมียนมา
(Indo– Burmese elements) กลุ ่ ม พรรณ
พฤกษชาติซิโน – หิมาลายัน (Sino – Himalayan
elements) กลุ่มพรรณพฤกษชาติซุนดา (Sundaic
elements) และกลุ ่ ม พรรณพฤกษชาติ ภู มิ ภ าค
อินโดจีน (Indo - Chinese elements) ซึ่งเป็นการ
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รวมพรรณไม้จากหลายภูมิภาคที่กระจายพันธุ์มาถึง
มีรายงานการพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกหลาย
ชนิ ด เช่ น กระชายพะเนิ น (Boesenbergia
gelatinosa K. Larsen) ประดับหินพระยาด�ำรง
(Damrongia cyanantha Triboun) ชะลูดจันดี
(Kamettia chandeei D. J. Middleton) แดงพะเนิน
(Rhodoleia championii Hook. f.) แตงพะเนินทุง่
(Trichosanthes phonsenae Duyfjes &
Pruesapan) เอื้องกลีบติดปากฝอย (Gastrodia
fimbriata Suddee)  เป็นต้น
ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีบริเวณที่เหมาะ
สมส� ำ หรั บ การจั ด การให้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ ระบบ
นิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของ
สั ต ว์ ป ่ า จากพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ห นึ่ ง ไปยั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ข้างเคียง ทั้งหมด 3 แนว (ภาพที่ 149 ถึงภาพที่
156) ประกอบด้วย

แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า
เขากระปุ ก - เขาเตาหม้ อ และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
แก่งกระจาน
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
นอกจากนี้แล้ว เส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ภายในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น บริเวณถนนระหว่างต�ำบล
หนองพลับไปยังน�้ำตกป่าละอู และบริเวณฝั่งตะวัน
ออกข้ามถนนในหมู่บ้านห้วยโสกไปยังห้วยคมกริช
ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเส้นทาง
เชื่อมต่อภายในป่าจากตอนใต้ไปยังตอนเหนือของ
อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี ส�ำหรับรองรับการเคลือ่ นย้าย
ประชากรช้างป่า ยังเป็นหัวใจส�ำคัญของการแก้ไข
ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า และจ�ำเป็นต้องมีการ
ศึกษาต่อไป

ภาพที่ 148 กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน
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อ่าวไทย

เมียนมา

ภาพที่ 149 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน
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อ่าวไทย

เมียนมา

ภาพที่ 150 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศภายในกลุม่ ป่าแก่งกระจาน สีเขียวทีป่ รากฏในภาพ คือ พืน้ ที่
ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 2 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 151 (ภาพบนขวา) ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 2 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ก.

ข.

ค.

ง.

ภาพที่ 152 พรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในกลุ่มป่าแก่งกระจาน  ก. จ�ำปีเพชร (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)
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ภาพที่ 153 พืน้ ทีป่ า่ บริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี บันทึก
ภาพจากในป่าออกมายังพื้นที่ชุมชนทางทิศตะวันออก เห็นถึงการรุกคืบเข้ามาของพื้นที่เกษตรกรรม จึงควรได้
รับการจัดการให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเร็วที่สุด
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เมียนมา

ภาพที่ 154

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ
พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ที่มา

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

- 238 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

่ช้าง
้ามไล

ี้ห
ิเวณน

บร

ต้อ

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนบน

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนกลาง

ับเข้าป่า

ักดันกล

นี้ต้องผล

าบริเวณ

อกม
ช้างป่าอ

ป่ากุยบุรีตะวันตก

้ข้าม

ยให
อ
่
ล
ป
ง

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนล่าง

ช้างป่าออกมาบริเวณนี้
ต้องผลักดันกลับเข้าป่า
ภาพที่ 155
ที่มา

แนวทางการจัดการพื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างหย่อมป่าของอุทยานแห่งชาติกุยบุร  ี
ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2560)

- 239 -

กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

เมียนมา

เมียนมา

ภาพที่ 156

ที่มา

แนวคิดออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
สีแดง คือ บริเวณที่สามารถรองรับการหากินของช้างป่าได้ ภาพเล็ก แสดงการกระจายของช้างป่าในกลุ่มป่า
แก่งกระจาน ปี พ.ศ. 2558 - 2560 และแนวคิดการออกแบบเส้นทางเชือ่ มต่อระบบนิเวศของช้างป่า (เส้นสีขาว)
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2560)
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8.13

กลุ่มป่าชุมพร
(Chumporn Forest Complex)

กลุ ่ ม ป่ า ชุ ม พร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ
2,242,028 ไร่ หรือ 3,587.2 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
เขตจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร และระนอง
ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน�้ำตก
ห้ ว ยยาง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น�้ ำ ตกหงาว อุ ท ยาน
แห่งชาติล�ำน�้ำกระบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยาน
เสด็ จ ในกรม กรมหลวงชุ ม พร ด้ า นทิ ศ เหนื อ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวง
ชุมพร ด้านทิศใต้ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ
– นาสัก

เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsii) หมีควาย
(Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus)
กวางป่า (Rusa unicolor) ค่างด�ำ  (Presbytis
femoralis) นกเงือกสีนำ�้ ตาล (Ptilolaemus tickelli)
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (Rhyticeros subruficollis)
และนกชนหิน (Rhinoplax vigil) เป็นต้น

กลุ่มป่าชุมพร อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของพืช
พรรณ กลุม่ พรรณพฤกษชาติภมู ภิ าคอินเดีย – พม่า
(Indo – Burmese elements) และ กลุม่ พฤกษชาติ
มาเลเซีย (Malaysian elements) พรรณไม้หายากที่
ส�ำรวจพบ เช่น เขากวาง (Platycerium ridleyi H.
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ ตัง้ อยูใ่ นเขตลุม่ น�ำ้ ชายฝัง่ Christ.) กระชิด (Blachia siamensis Gagnep.)
ทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลตะวัน กรายด�ำ  (Hopea oblongifolia Dyer) กลาย
ออกของภาคใต้ และลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลตะวันตกของ (Mitrephora keithii Ridl.) เป็นต้น
ภาคใต้ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนใน
เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีตอนล่าง มี
ในพื้ น ที่ ก ลุ ่ ม ป่ า ชุ ม พร มี บ ริ เวณที่ เ หมาะสม
ระดับความสูงทีส่ ดุ 1,251 เมตร จากระดับน�้ำทะเล ส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ปานกลาง สภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชืน้ เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า
ป่าชายเลน และป่าชายหาด
จากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง
ทัง้ หมด 4 แนว (ภาพที่ 158 ถึงภาพที่ 160) ประกอบด้วย
สภาพภูมอิ ากาศ แบ่งได้ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และ
ฤดูรอ้ น ได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน�้ำตกหงาว
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท�ำให้ฝนตกชุกตลอด และอุทยานแห่งชาติลําน�ำ้ กระบุรี
ทั้งปี ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,700 – 3,500
แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยาน
มิลลิเมตรต่อปี
เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวง
สัตว์ปา่ ทีส่ ำ� รวจพบประกอบด้วย นกประมาณ 226 ชุมพร ด้านทิศใต้
ชนิด สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 47 ชนิด สัตว์เลือ้ ยคลาน 34
แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติน�้ำตก
ชนิด และสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 19 ชนิด ได้แก่ หงาว
ช้างป่า (Elephas maximus) สมเสร็จ (Tapirus
แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติน�้ำตก
indicus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) ห้วยยาง
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ภาพที่ 157 สภาพสังคมพืชในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติน�้ำตกห้วยยาง
ภาพโดย อุทยานแห่งชาติน�้ำตกห้วยยาง
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เมียนมา
อ่าวไทย

ภาพที่ 158

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าชุมพร
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ทะเลอันดามัน

เมียนมา

อ่าวไทย

ภาพที่ 159 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าชุมพร สีเขียว ที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่
ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 30 มีนาคม 2531/25 ตุลาคม 2537, The Global
Land Cover Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 160 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกหงาว และอุทยานแห่งชาติลำ� น�ำ้ กระบุรี
สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 30 มีนาคม 2531/25 ตุลาคม 2537, The Global
Land Cover Facility (www.landcover.org)
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8.14

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

กลุ่มป่าคลองแสง – เขาสก ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 3,125,373 ไร่ หรือ 5,000 ตารางกิโลเมตร
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร และพังงา
ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
อุ ทยานแห่ ง ชาติ ศ รี พัง งา อุท ยานแห่ง ชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติเขาหลัก
– ล�ำรู่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าคลองนาคา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ โตนปริวรรต
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ำตาปี
ลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ และลุ่มน�้ำ
ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ เป็นภูเขาสูงสลับ
ซับซ้อนยาวต่อเนื่อง ลักษณะพื้นที่เป็นแบบคาร์สต์
(Karst Topography) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุม
ด้ ว ยป่ า ดิ บ ชื้ น และป่ า ดิ บ ที่ ร าบต�่ ำ  มี ค วามอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ม าก จึ ง เป็ น แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ของล� ำ น�้ ำ สาย
ส�ำคัญหลายสาย เช่น แม่นำ�้ ตาปี ลุม่ น�ำ้ ภาคใต้ฝง่ั ตะวัน
ออก และลุ่มน�้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม
คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้น ๆ ไม่มีฤดูหนาว
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้มีฝนตกชุกเกือบ
ตลอดทัง้ ปี แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดู
แล้ง โดยฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ธันวาคม  และฤดูแล้ง อยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึง
เมษายน ปริมาณน�้ำฝนประมาณ 2,100 – 3,200

มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21 - 27
องศาเซลเซียส
ส�ำรวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 400 ชนิด เช่น
ช้างป่า (Elephas maximus) สมเสร็จ (Tapirus
indicus) กระทิ ง (Bos gaurus) วั ว แดง (Bos
javanicus) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา
(Helarctos malayanus) เก้งหม้อ (Muntiacus
feae) เสือดาว (Panthera pardus)  แมวดาว
(Prionailurus bengalensis) พญากระรอกด�ำ 
(Ratufa bicolor) กระจงควาย (Tragulus napu)
พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista)  
บริ เ วณป่ า ทึ บ และรอบอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ของเขื่ อ น
รัชประภา ยังพบนกหายากหลายชนิด 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
ภู มิ ศ าสตร์ ข องพื ช พรรณ กลุ ่ ม พรรณพฤกษชาติ
ภู มิ ภ าคอิ น เดี ย – เมี ย นมา (Indo – Burmese
elements) และกลุ ่ ม พฤกษชาติ ม าเลเซี ย
(Malaysian elements) กลุ่มป่าแห่งนี้อุดมไปด้วย
พรรณไม้หายากและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นานาชนิด
พรรณพืชที่พบ เช่น กูดต้น (Cyathea borneensis
Copel.) มหาสแดง (Cyathea gigantea (Wall. ex
Hook.) Holttum) ละมุ ด ชุ ม ศรี (Madhuca
chia-ananii Chantaranothai) หมากพระราหู
(Maxburretia furtadoana J. Dransf.)
ตะเคียนชันตาแมว (Neobalanocarpus heimii
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(King) P.S. Ashton) กุลเขา (Madhuca smitinandii Chantaranothai) กกเขาสก (Khaosokia
caricoides D. A. Simpson, Chayam. & J. Parn.)
เป็นต้น
ในพื้นที่กลุ่มป่าคลองแสง - เขาสก มีบริเวณที่
เหมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การให้ เ ป็ น แนวเชื่ อ มต่ อ
ระบบนิเวศเนื่องจากมีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของ
สัตว์ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้าง
เคียง ทั้งหมด 3 แนว (ภาพที่ 161 ถึงภาพที่ 164)
คือ
แนวเชือ่ มต่อเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ คลองม่วงกลวง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
แนวเชือ่ มต่อเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ คลองม่วงกลวง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
แนวเชือ่ มต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติคลองพนม
และอุทยานแห่งชาติเขาสก
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อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

ภาพที่ 161

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าคลองแสง – เขาสก
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ทะเลอันดามัน

ภาพที่ 162 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าคลองแสง – เขาสก สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 14 มีนาคม 2543, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ - พระทอง

ภาพที่ 163 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติศรีพังงา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เกาะระ – พระทอง สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 14 มีนาคม 2543, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวง

ภาพที่ 164 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคลองม่วงกลวง สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 14 มีนาคม 2543, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.15

กลุ่มป่าเขาหลวง
(Khao Luang Forest Complex)

กลุ ่ ม ป่ า เขาหลวง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ
1,129,082 ไร่ หรือ 1,806.5 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ประกอบ
ด้วย อุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน�้ำตกสี่ขีด
อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน�้ำตกโยง
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ำตาปี
ลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ และลุ่มน�้ำ
ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ เป็นที่ราบสลับ
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในเทือกเขานครศรีธรรมราช  
สภาพโดยทั่วไปปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่
จึงเป็นต้นก�ำเนิดล�ำน�้ำส�ำคัญหลายสาย เช่น แม่นำ�้
ตาปี แม่นำ�้ ปากพนัง คลองกรุงชิง คลองระแนะ และ
คลองเขาแก้ว
สภาพภูมอิ ากาศ แบ่งได้ 2 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน
และฤดู ร ้ อ น โดยฤดู ฝ นอยู ่ ใ นช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคมถึ ง มกราคม ฝนตกมากในช่ ว งเดื อ น
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และฤดูแล้งอยู่ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมทั้งจากฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ท�ำให้เกิดฝนตกชุกตลอดทั้งปีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย
1,700 - 2,200 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด
ประมาณ 28 – 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมติ ำ�่ สุด
ประมาณ 15 -17 องศาเซลเซียส ผันแปรตามฤดูกาล
มีการส�ำรวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 327 ชนิด มี
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าหายาก

เช่น ช้างป่า (Elephas maximus) เสือลายเมฆ
(Neofelis nebulosa) สมเสร็จ (Tapirus indicus)
เม่ น หางพวง (Atherurus macrourus) ลิ ง กั ง
(Macaca nemestrina) เสือโคร่ง (Panthera
tigris) เสื อ ดาว (Panthera pardus) เสื อ ไฟ
(Catopuma temminckii) กวางป่ า (Rusa
unicolor) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา
(Helarctos malayanus) ค่ า งแว่ น ถิ่ น ใต้
(Trachypithecus obscurus)  ค่างด�ำ  (Presbytis
femolaris)  นกเงือกปากด�ำ  (Anorrhinus galeritus)
นกเงือกด�ำ (Anthracoceros malayanus) นกชนหิน
(Rhinoplax vigil) นกเงือกหัวหงอก (Berenicornis
comatus) นกหว้า (Argusianus argus)  อินทรีด�ำ 
(Ictinaetus malayensis) ไก่ ฟ ้ า หน้ า เขี ย ว
(Lophura ignita) เป็นต้น
กลุ่มป่าเขาหลวง อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ
พืชพรรณ กลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย –
เมียนมา (Indo – Burmese elements) และกลุ่ม
พฤกษชาติมาเลเซีย (Malaysian elements) ส�ำหรับ
พืชพรรณที่พบหลายชนิดเป็นพรรณไม้หายากและมี
ค่ า ทางเศรษฐกิ จ เช่ น หลุ ม พอ (Intsia bijuga
(Colebr.) Kuntze) ตะเคียนทอง (Hopea odorata
Roxb.) อบเชย (Cinnamomum bejolghota
(Buch.-Ham.) Sweet) เทพทาโร (Cinnamomum
porrectum (Roxb.) Kosterm.) จ� ำ ปาป่ า
(Magnolia elegans (Blume) H. Keng) นากบุด
(Mesua nervosa Planch. & Triana) เป็นต้น
พื ช คลุ ม ดิ น ที่ โ ดดเด่ น ในเขตนี้ ได้ แ ก่ บั ว แฉก
(Dipteris conjugata Reinw.) และยังพบกล้วยไม้
อีกไม่ต�่ำกว่า 300 ชนิด
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ในพื้นที่กลุ่มป่าเขาหลวงมีบริเวณที่เหมาะสม
ส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า
จากพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง
ทั้งหมด 5 แนว (ภาพที่ 166 ถึงภาพที่ 170) คือ
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น�้ำตกสี่ขีด และอุทยานแห่งชาติเขานัน
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ

เขานัน และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
แนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น�้ำตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
กะทูน และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติใต้
ร่มเย็น และอุทยานแห่งชาติเขานัน

ภาพที่ 165 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกสี่ขีดและอุทยานแห่งชาติเขานัน
ภาพโดย อุทยานแห่งชาติน�้ำตกสี่ขีด
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ภาพที่ 166

พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าเขาหลวง
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ภาพที่ 167

ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8  ช่วงคลืน่ 4 5 3 : R G B บริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศภายในกลุม่ ป่าเขาหลวง
สีเขียว ที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้

ที่มา

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 11 มีนาคม 2559, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 168 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8  ช่วงคลืน่ 4 5 3 : R G B บริเวณแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติ
เขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานัน สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 11 มีนาคม 2559, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 169 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8   ช่วงคลื่น 4 5 3 : R G B บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติน้�ำตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และอุทยานแห่งชาติเขานัน สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 11 มีนาคม 2559, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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ภาพที่ 170 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8   ช่วงคลื่น 4 5 3 : R G B บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกโยง สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพวันที่ 11 มีนาคม 2559, The Global Land Cover Facility
(www.landcover.org)
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8.16

กลุ่มป่าเขาบรรทัด
(Khao Bantad Forest Complex)

กลุ่มป่าเขาบรรทัด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
1,616,580 ไร่ หรือ 2,586.5 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จังหวัดตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง และเขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท ะเลบั น เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า
เขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม

เลียงผาใต้ (Capricornis sumatraensis) กระจง
ควาย (Tragulus napu) กวางป่า (Rusa unicolor)  
ค่างแว่นถิน่ ใต้ (Trachypithecus obscurus)  ค่างด�ำ 
(Presbytis femoralis) พญากระรอกบินหูแ ดง
(Petaurista petaurista) กระรอกหางม้าใหญ่
(Sundasciurus hippurus) ค้ า งคาวขอบหู ด� ำ 
(Megaerops ecaudatus) ค้ า งคาวหางโผล่
(Emballonura monticola) ค้ า งคาวหั ว ด� ำ 
(Chironax melanocephalus) พบปลาน�้ำจืดไม่
น้อยกว่า 29 ชนิด และพบนกไม่นอ้ ยกว่า 280 ชนิด
เช่ น นกปากกบปั ก ษ์ ใ ต้ (Batrachostomus
stellatus) นกบั้งรอกแดง (Phaenicophaeus
chlorophaeus) นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone
paradisi) นกขุ น แผนตะโพกแดง (Harpactes
duvaucelii) นกจอกป่าหัวโต (Calorhamphus
fuliginosus) นกปรอดอกลายเกล็ด (Pycnonotus
squamatus) นกเขียวก้านตองปีกสีฟา้ (Chloropsis
cochinchinensis) เป็นต้น

ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกของ
ภาคใต้ และลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้
เป็นภูเขาสลับซับซ้อนในเทือกเขาบรรทัด ประกอบ
ด้วย หินอัคนี หินชั้น และหินแปรเป็นส่วนใหญ่ มี
ระดับความสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 100 - 1,350 เมตร จาก
ระดั บ น�้ ำ ทะเลปานกลาง สภาพป่ า เกื อ บทั้ ง หมด
ปกคลุมด้วย ป่าดิบชื้น ด้วยสภาพป่าดิบที่รกทึบ และ
มี ป ริ ม าณน�้ ำ ฝนที่ ต กเกื อ บตลอดปี จึ ง เป็ น แหล่ ง
ก�ำเนิดของล�ำน�ำ้ ส�ำคัญหลายสาย เช่น คลองนาท่อม
กลุ่มป่าเขาบรรทัด อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ของ
คลองหัวมร คลองท่ามะเดือ่ คลองป่าบอน คลองพรุพอ้
และคลองรั ต ภู มิ ฝั ่ ง ตะวั น ตกมี แ ม่ น�้ ำ ตรั ง แม่ น�้ ำ พืชพรรณกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย –
เมียนมา (Indo – Burmese elements) และกลุม่
ปะเหลียน คลองลิพัง และคลองละงู เป็นต้น
พรรณพฤกษชาติมาเลเซีย (Malaysian elements)
สภาพภูมิอากาศ แบ่งได้ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน พื ช พรรณที่ พ บในกลุ ่ ม ป่ า แห่ ง นี้ เช่ น กระบาก
และฤดู ร ้ อ น โดยทั่ ว ไปจะมี ฝ นตกชุ ก ยาวนานถึ ง (Anisoptera costata Korth.) ตะเคี ย นทอง
8 เดื อ นมี ป ริ ม าณน�้ ำ ฝนเฉลี่ ย ประมาณ 1,900 – (Hopea odorata Roxb.) หวายเล็ก (Calamus
2,100 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี ฤดู ฝ นอยู ่ ร ะหว่ า งเดื อ น javensis Blume) และช้างไห้ (Borassodendron
พฤษภาคมถึงมกราคม
machadonis (Ridl.) Becc.) เป็นต้น

ในด้านทรัพยากรสัตว์ปา่ มีการส�ำรวจพบสัตว์ปา่
ในพื้นที่กลุ่มป่าเขาบรรทัดมีบริเวณที่เหมาะสม
หลากหลายชนิด เช่น สมเสร็จ (Tapirus indicus) ส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า เขาบรรทัด และวนอุทยานน�้ำตกธาราสวรรค์
แนวเชื่อมต่อระหว่างวนอุทยานน�้ำตกธารา
จากพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ห นึ่ ง ไปยั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ข้างเคียง
สวรรค์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
ทัง้ หมด 4 แนว (ภาพที่ 171 ถึงภาพที่ 176) คือ
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาปู่ โตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
- เขาย่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภาพที่ 171

ผืนป่าเทือกเขาบรรทัด ยังคงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์
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ทะเลสาบสงขลา

ทะเลอันดามัน

มาเลเซีย

ภาพที่ 172 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด
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อ่าวไทย

ทะเลสาบสงขลา

ทะเลอันดามัน
มาเลเซีย
ภาพที่ 173 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด สีเขียวที่ปรากฏในภาพ คือ พื้นที่
ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 27 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 174

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และอุทยาน
แห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า

ที่มา

ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 27 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 175

ทางหลวงหมายเลข 4 เส้นทางคมนาคมเชื่อมจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ระหว่างพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาบรรทัด และอุทยานแห่งชาติเขาปู-่ เขาย่า ควรได้รบั การออกแบบให้มอี โุ มงค์ทางเชือ่ มหรือทางยกระดับ เพือ่
ให้สัตว์ป่าหลายชนิดเชื่อมต่อกันได้ระหว่างผืนป่าภาคใต้ตอนล่างกับภาคใต้ตอนบน โดยมีรายงานการพบเห็น
สมเสร็จ (Tapir indicus) พยายามข้ามเส้นทางดังกล่าว

- 264 -

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย

- 265 -

กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

ภาพที่ 176 เทือกเขาบรรทัดเป็นต้นน�ำ้ ล�ำธารทีส่ ำ� คัญของภาคใต้ตอนกลาง ผืนป่าแห่งนีส้ ามารถเชือ่ มโยงระบบนิเวศระหว่าง
ผืนป่าที่อยู่ใต้สุดของประเทศกับกลุ่มป่าคลองแสงเขาสกได้ภายใต้แนวคิดการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
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8.17

กลุ่มป่าฮาลา - บาลา
(Hala - Bala Forest Island)

กลุ่มป่าฮาลา - บาลา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
3,901,103 ไร่ หรือ 6,241.8 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จั ง หวั ด สงขลา ยะลา ปั ต ตานี และนราธิ ว าส
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง และเขตรักษา
พั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า 2 แห่ ง ได้ แ ก่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาน�้ ำ ค้ า ง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั น กาลาคี รี อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ น�้ ำ ตกทรายขาว อุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ด สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง
อุทยานแห่งชาติน�้ำตกซีโป อุทยานแห่งชาติบางลาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

tigris) เสือดาว (Panthera pardus) เสือลายเมฆ
(Neofelis nebulosa) ช้างป่า (Elephas maximus)
แมวลายหิ น อ่ อ น (Pardofelis marmorata)
สมเสร็จ (Tapirus indicus) หมีหมา (Helarctos
malayanus) กระทิง (Bos gaurus) ค้างคาวดายัค
(Dyacopterus spadiceus) และเต่ า ทั บ ทิ ม
(Notochelys platynota) เป็นต้น
กลุ่มป่าฮาลา - บาลา อยู่ในกลุ่มพฤกษชาติ
มาเลเซีย (Malaysian elements) พบพืชพรรณ
หลายชนิ ด เป็ น พรรณไม้ ห ายากและมี ค ่ า ทาง
เศรษฐกิจ เช่น ปุดกุ้ง (Etlingera apushang C. K.
Lim) ส้ า นมลายู (Dillenia reticulata King)
ขาวกาหลง (Scaphochlamys obcordata
Sirirugsa & K. Larsen) แดงประดั บ ผา
(Rhododendron malayanum Jack) ย่านดาโอ๊ะ
(Bauhinia aureifolia K. & S. S. Larsen) และ
ปาล์มบังสูรย์ (Johannesteijsmannia altifrons
(Rchb. f. & Zoll.) H. E. Moore) เป็นต้น

ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตลุ ่ ม น�้ ำ
ปั ต ตานี และลุ ่ ม น�้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเลตะวั น ออกของ
ภาคใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบสลับทิวเขาสลับซับซ้อน
ในเทือกเขาสันกาลาคีรีที่ทอดตัวในแนวทิศตะวัน
ออก – ตะวันตก กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย
และมาเลเซีย สภาพป่าถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชืน้ สลับ
กับป่าดิบเขา ป่าพรุ ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิด
ของล�ำน�้ำส�ำคัญหลายสาย เช่น แม่น�้ำปัตตานี แม่น�้ำ
ในกลุ่มป่าฮาลา - บาลา มีบริเวณที่เหมาะสม
สายบุรี แม่น�้ำเทพา คลองฮาลา และคลองโต๊ะโมะ ส�ำหรับการจัดการให้เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
เนื่องจากมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าจาก
สภาพภูมิอากาศ แบ่งได้ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน พื้นที่อนุรักษ์หนึ่งไปยังพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงทั้งหมด
และฤดูฝน ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง 3 แนว (ภาพที่ 177 ถึงภาพที่ 181) ประกอบด้วย
เดือนเมษายน และฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึง
เดื อ นมกราคม ปริ ม าณน�้ ำ ฝนตลอดปี ป ระมาณ
แนวเชื่ อ มต่ อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ด 2,050 - 2,750 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศา สุไหงปาดี และอุทยานแห่งชาติน�้ำตกซีโป
เซลเซียส
แนวเชื่ อ มต่ อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น�้ ำ ตกซี โ ป
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา
ส�ำรวจพบสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 600 ชนิด  เช่น
แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ชะนีมอื ด�ำ (Hylobates agilis) เสือโคร่ง (Panthera ฮาลา - บาลา
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ภาพที่ 177 กลุ่มป่าฮาลา - บาลา เป็นระบบนิเวศป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
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ภาพที่ 178

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
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อ่าวไทย

มาเลเซีย

ภาพที่ 179 พื้นที่อนุรักษ์และบริเวณที่เหมาะสมส�ำหรับจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าฮาลา – บาลา
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อ่าวไทย

มาเลเซีย

ภาพที่ 180 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่าฮาลา – บาลา สีเขียวที่ปรากฏในภาพ
คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 27 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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มาเลเซีย

ภาพที่ 181 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา อุทยานแห่งชาติน�้ำตก
ซีโป  และอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 27 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.18

หมู่เกาะอ่างทอง - อ่าวไทย
Angtong - Aothai Island

หมู่เกาะอ่างทอง - อ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ
4,431,308 ไร่ หรือ 7,090 ตารางกิโลเมตร ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง
คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติ
หาดวนกร อุทยานแห่งชาติอา่ วสยาม อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพงัน และอุทยาน
แห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (ภาพที่ 182
และภาพที่ 183) ประกอบด้วยหาดทรายและเกาะที่
เกิดจากภูเขาหินปูน เรียงตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ และ
มีหน้าผาสูงชัน มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลตั้งแต่
10 - 396 เมตรจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง สภาพ
พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นพืน้ น�ำ 
้ มีพนื้ ทีป่ า่ ร้อยละ 15 สภาพ
ป่าโดยทัว่ ไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด ป่าเขาหินปูน
และป่าชายเลน มีแนวปะการังที่สวยงาม
สภาพทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้ำชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของภาคใต้ และลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเล
ตะวันตกของอ่าวไทย
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล
ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยช่วงฤดูฝน
อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณน�้ำ
ฝนเฉลี่ย 1,500 - 1,700 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูหนาวอยู่
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากได้
รับอิทธิพลจากทะเลอ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเย็น
มากนักและจะมีฝนตกโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน ช่วงฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคมและมีอากาศ
ร้อนจัดในเดือนเมษายน

สัตว์ป่าที่พบมีหลายชนิด เช่น ค่างแว่นถิ่นใต้
(Semnopithecus obscurus) ลิงแสม (Macaca
fascicularis) ค้ า งคาวแม่ ไ ก่ เ กาะ (Pteropus
hypomelanus) เป็นต้น นก พบไม่น้อยกว่า 54
ชนิด เช่น เหยี่ยวแดง (Halia sturindus) นกออก
(Haliaeetus leucogaste) นกแอ่ น กิ น รั ง
(Collocalia fuciphaga) นกยางเขียว (Butorides
striata) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวปะการั ง ที่ ส วยงาม เป็น
แหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น�้ำ  เช่น ปลาผีเสื้อลาย
แปดเส้ น (Chaetodon octofasciatus)
ปลานกแก้ว (Chlorourus sp.) ปลากระเบนทอง
(Taeniura lymma) ปลาฉลามหูดำ � (Carcharhinus
melanopterus) เป็นต้น
ลักษณะพรรณพืชตามธรรมชาติ เช่น กระทิง
(Calophyllum inophyllum Linn.) จิกทะเล
(Barringtonia asiatica (L.) Kurz) ปอทะเล
(Hibiscus tiliaceus L.) พลองกินลูก (Memecylon
ovatum J.E. Smith) เกด (Manilkara hexandra
Dubard) เป็นต้น และมีกล้วยไม้ที่มีความส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศ คือ รองเท้านารีช่องอ่างทอง
(Paphiopedilum godefroyae var. ang - thong)
ในพื้นที่หมู่เกาะทะเลอันดามัน มีความเป็นไป
ได้สูงในการสร้างแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศทางทะเล
โดยได้ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง เส้ น ทางของ โลมาอิ ร วดี  
(Orcaella brevirostri) ซึ่งด�ำเนินการโดยศูนย์
นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
จังหวัดชุมพร

- 273 -

กลุ่มป่าของประเทศไทยกับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในกลุ่มป่า

เมียนมา

อ่าวไทย

ภาพที่ 182 หมู่เกาะอ่างทอง - อ่าวไทย
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เมียนมา

อ่าวไทย

ภาพที่ 183 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง - อ่าวไทย
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 27 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.19

หมู่เกาะทะเลตะวันออก
Eastern Island

หมู ่ เ กาะทะเลตะวั น ออกครอบคลุ ม พื้ น ที่
ประมาณ 488,905 ไร่ หรือประมาณ 782.2 ตาราง
กิโลเมตร ในเขตจังหวัดระยองและตราด ประกอบด้วย
อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลและหมู่เกาะที่วางตัวในแนวทิศตะวันออก ตะวันตก (ภาพที่ 184 และภาพที่ 185) สภาพ
ภูมิประเทศของเกาะส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขา
มีความสูงตั้งแต่ 108 - 743 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล
ปานกลาง สภาพโดยทั่วไป ปกคลุมด้วย ป่าดิบชื้น
ป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด และป่าพรุ
สภาพภูมศิ าสตร์ ตัง้ อยูใ่ นเขตลุม่ น�ำ้ ชายฝัง่ ทะเล
ตะวันออกของอ่าวไทย ลักษณะภูมิอากาศ ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3
ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม ปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ 1,700 - 3,500 มิลลิเมตร
ต่ อ ปี ฤดู ห นาวมี เ พี ย งระยะเวลาสั้ น ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก
ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน

นกแต้ ว แล้ ว อกเขี ย ว (Pitta Sordida) เป็ น ต้ น
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.) ตะบัน (Xylocarpus rumphii
(Kostel.)) สนทะเล (Casuarina equisetifalia J.
R. & C. Forst.) เตยทะเล (Pandanus
odoratissimus L. f. ) เป็นต้น
นอกจากนีท้ รัพยากรใต้ทะเลจะพบแนวปะการัง
ในบริเวณรอบเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความ
หลากหลายของสัตว์ทะเล เช่น ปะการังก้อน (Hump
coral) ปะการังเขากวาง (Staghorn coral)  ปะการัง
พุ่ม (Cauliflower coral) ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น
(Chaetodon octofasciatus) ปลาโนรีครีบยาว
(Heniochus acuminatus) ปลาสินสมุทรลายน�ำ้ เงิน
(Pomacanthus annularis) ปลาการ์ ตู น
(Amphiprion ocellaris) ปลานกแก้ว (Scarus quoyi)
เป็นต้น

สัตว์ป่าที่ส�ำรวจพบมีหลายชนิด เช่น ลิงเสน
(Macaca arctoides) ค่างหงอก (Semnopithecus
cristatus) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) กระจง
หนู (Tragulus javanicus) และกบเกาะช้าง (Rana
kohchangae) ซึง่ เป็นสัตว์เฉพาะถิน่ ของเกาะช้างและ
บริเวณใกล้เคียง นกมีทั้งที่เป็นนกประจ�ำถิ่นและนก
อพยพ เช่น นกนางแอ่นแปซิฟกิ (Hirundo tahitica)
นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii)
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กัมพูชา

อ่าวไทย

ภาพที่ 184 หมู่เกาะทะเลตะวันออก
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กัมพูชา

อ่าวไทย

ภาพที่ 185
ที่มา

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหมู่เกาะทะเลตะวันออก
ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 25 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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8.20

หมู่เกาะทะเลอันดามัน
Andaman Island

หมู ่ เ กาะทะเลอั น ดามั น ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ประมาณ 1,932,613 ไร่ หรื อ 3,092.2 ตาราง
กิโลเมตร ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดระนอง พังงา กระบี่
ตรัง ภูเก็ต และสตูล ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ
13 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีก 2 แห่ง ได้แก่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติ
แหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาล�ำปี หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ อุทยานแห่ง
ชาติอา่ วพังงา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติ
ตะรุ เ ตา เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า เขาพระแทว และ
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ หมูเ่ กาะลิบง (ภาพที่ 186 ถึงภาพที่
188)

เดือนมกราคมถึงเมษายน
สัตว์ทพี่ บ เช่น ค่างด�ำ  (Presbytis femoralis)
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) ค่างแว่นถิ่นใต้
(Semnopithecus obscurus) ค้างคาวแม่ไก่เกาะ
(Pteropus hypomelanus) ค้างคาวปีกถุงเคราด�ำ 
(Taphozous melanopogon) โลมาหัวขวด (Tursiops
truncatus) พะยูน (Dugong dugon) นกชาปีไหน
(Caloenas nicobarica) นกแต้วแล้วท้องด�ำ  (Pitta
gurneyi)  
พรรณพืชธรรมชาติที่พบหลายชนิดเป็นพรรณ
ไม้หายากและเป็นไม้เศรษฐกิจ เช่น งวงช้างทะเล
(Heliotropium foertherianum Diane & Hilger)
ปาล์ ม เจ้ า เมื อ งถลาง (Kerriodoxa elegans
Dransfield) รองเท้านารีดอกขาว (Paphiopedilum
niveum (Rchb. f.) Stein) และมีระบบนิเวศที่ส�ำคัญ
คื อ เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และแหล่ ง อาหารอั น
สมบูรณ์ของสัตว์ทะเล ซึง่ ในเขตอันดามันพบหญ้าทะเล
11 ชนิด จากที่พบในน่านน�้ำไทยทั้งหมด 12 ชนิด
นอกจากนี้ ในบริเวณเกาะต่าง ๆ ยังมีแนวปะการังใต้
น�้ ำ ที่ มี ค วามสวยงามและอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรัพยากร ธรรมชาติใต้ทะเลทั้งปะการังและสัตว์น�้ำ

ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ ตัง้ อยูใ่ นเขตลุม่ น�ำ้ ชายฝัง่
ทะเลตะวันตกของภาคใต้ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนและ
พื้นที่ลาดชันในเทือกเขาภูเก็ตที่ทอดตัวในแนวทิศ
เหนือ - ใต้ และเกาะน้อยใหญ่ที่มีความเป็นธรรมชาติ
เฉพาะตั ว กระจั ด กระจายอยู ่ ทั่ ว ไปในฝั ่ ง ทะเล
อันดามัน นอกจากนี้ยังมีอ่าวน้อยใหญ่ที่มีหาดทราย
มีแนวปะการังที่สมบูรณ์ สภาพพื้นที่ปกคลุมด้วย
ป่ า ดิ บ ชื้ น ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า เขาหิ น ปู น ป่ า พรุ ป่ า
ในพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะทะเลอันดามัน มีความเป็นไปได้สงู
ชายเลน และป่าชายหาด
ในการสร้างแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยมีการ
ศึกษาเส้นทางวางไข่ของเต่าทะเล และเส้นทางหากินของ
สภาพอากาศแบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาล ได้แก่ฤดู พะยูน (Dugong dugon) ซึ่งด�ำเนินการโดยศูนย์
ร้ อ น และฤดู ฝ น โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดตรัง และศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและ
ท� ำ ให้ มี ฝ นตกเกื อ บตลอดทั้ ง ปี ใ นช่ ว งฤดู ฝ นอยู ่ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2556
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม ปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ - 2557
2,300 - 4,300 มิลลิเมตรต่อปี และฤดูร้อนอยู่ระหว่าง
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อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

ภาพที่ 186 หมู่เกาะทะเลอันดามัน
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อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

ภาพที่ 187 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหมู่เกาะทะเลอันดามัน
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 27 ธันวาคม 2542, The Global Land Cover
Facility (www.landcover.org)
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ภาพที่ 188 ป่าชายเลนบริเวณอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
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8.21

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่า

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าหรือ
ระหว่างภูมิภาคเป็นความพยายามเชือ่ มโยงผืนป่าทีม่ ี
ระยะห่างมากกว่า 12 กิโลเมตร เข้าด้วยกันให้เกิดการ
เคลื่อนที่ของสัตว์ป่าทั้งในแนวทิศเหนือ - ใต้ และ
ตะวันออก - ตะวันตก มีทั้งสิ้น 33 แนว (ภาพที่ 189
ถึงภาพที่ 192) โดยเชื่อมโยงพื้นที่ 8 กลุ่มป่าเข้าด้วย
กั น ซึ่ ง ในจ� ำ นวนนี้ มี แ นวเชื่ อ มต่ อ ที่ มี ร ะยะห่ า ง
มากกว่า 12 กิโลเมตรอยู่ 15 แนว แนวเชื่อมต่อ
ระหว่างกลุม่ ป่าทีร่ จู้ กั กันดีในหมูข่ องนักวิชาการป่าไม้
และนักอนุรักษ์   และเป็นพื้นที่น�ำร่องของการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ระหว่างกลุ่มป่าในประเทศไทย คือ แนวเชื่อมต่อ
ระหว่างกลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ลั ก ษณะเป็ น แนวเลี ย บชายแดนของประเทศไทย

ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ทรโยค จั ง หวั ด
กาญจนบุรี (ตอนล่างของกลุ่มป่าตะวันตก) ลงไปถึง
เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า แม่ น�้ ำ ภาชี จั ง หวั ด ราชบุ รี
(ตอนบนของกลุ่มป่าแก่งกระจาน) ซึ่งสมาคมอนุรักษ์
สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้รับมอบหมายจาก
GMS - BCI ภายใต้ความเห็นชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ด�ำเนินการโครงการ
ศึกษาในพื้นที่แนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่ง
สมาคมอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป ่ า ได้ ใช้ สั ต ว์ ป ่ า แห่ ง ผื น ป่ า
(Landscape species) เป็นดัชนีที่ใช้ในการประเมิน
แนวเชื่อมต่อ พร้อมทั้งเสนอแนะพื้นที่ที่ควรด�ำเนิน
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู แ นวเชื่ อ มต่ อ ป่ า ในอนาคต
สมาคมฯ ได้ใช้เวลาในการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 – 2552

ภาพที่ 189 เขตการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมส�ำหรับการเชื่อมต่อของระบบนิเวศ
ระหว่างกลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ที่มา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย (ม.ป.ป.)
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เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

ภาพที่ 190

แนวเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่าในประเทศไทย
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ผลการส�ำรวจพบว่าพืน้ ทีแ่ นวเชือ่ มต่อป่าเทือกเขา
ตะนาวศรี ยังคงมีสตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดกลาง ถึง
ขนาดใหญ่ ใช้พนื้ ทีอ่ ยูถ่ งึ กว่า 20 ชนิด และมีนกเงือกอีก
4 ชนิด รวมเป็น 24 ชนิด ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ 16 ชนิด เป็น
สัตว์ปา่ ทีอ่ ยูใ่ นบัญชีสตั ว์ปา่ ทีถ่ กู คุกคามในระดับโลกของ
IUCN

ในโครงการนี้ สมาคมอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ได้ใช้วธิ กี าร
สร้างโมเดล โดยวิธี Corridor designer ซึ่งเป็นชุด
เครื่องมือในโปรแกรม ArcGIS ในการออกแบบ แนว
เชื่อมต่อ หรือหย่อมเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีความหลาก
หลายของชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการ
ออกแบบได้แบ่งพื้นที่แนวเชื่อมต่อป่า โดยแบ่งแนว
เชื่อมต่อเป็นกริดที่มีขนาดกริดละ 1 ตารางกิโลเมตร
ในจ�ำนวนสัตว์ป่าที่พบ พบว่า ช้างป่า (Elephas จากนั้นน�ำข้อมูลในแต่ละกริดมาดูคุณภาพของเนื้อที่
maximus) มีการใช้พื้นที่ทางตอนเหนือของแนว ป่าภายใน แล้วจัดชั้นคุณภาพเป็น 4 ชั้น คือ
เชื่อมต่อติดกับอุทยานแห่งชาติไทรโยค กระทิง (Bos
gaurus) พบเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งตอนเหนือและ
โซน 1 โซนบ�ำรุงรักษาสภาพเดิม (มีป่าไม่
ใต้ พบร่องรอยเสือขนาดใหญ่ อาจเป็นทั้งเสือโคร่ง ถูกรบกวนมากกว่าร้อยละ 50 ในกริดนั้น)
(Panthera tigris) และเสือดาว (Panthera pardus)
โซน 2 โซนฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ (มีป่า
ทางด้านตอนใต้ของแนวเชือ่ มต่อ แต่ขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจ ดั้งเดิมเหลืออยู่ตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 50)
คือ มีการพบ กวางป่า (Rusa unicolor) เลียงผา
โซน 3 โซนปลูกเสริมป่าโดยใช้พันธุ์ไม้ท้อง
(Capricornis sumatraensis)  และนกกก (Buceros ถิ่น (มีป่าดั้งเดิมเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ 1)
bicornis) ในพื้นที่แนวเชื่อมต่ออยู่พอสมควร และ
โซน 4  โซนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (มีป่า
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีม่ ากทีส่ ดุ ในแนวเชือ่ มต่อคือ เก้ง ดั้งเดิมเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ 1 และมีคนใช้จับจอง
(Muntiacus muntjak)
ท�ำกินมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่กริดนั้น)

ภาพที่ 191 พื้นที่ศึกษาของโครงการชนิดสัตว์ป่าส�ำคัญที่พบในพื้นที่ศึกษา
ที่มา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย (ม.ป.ป.)
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ก.

ข.

เมียนมา

ค.

ง.

เมียนมา
เมียนมา

อ่าวไทย

ภาพที่ 192

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าที่สำ� คัญ   ก. กลุ่มป่าลุ่มน�้ำปาย - สาละวิน กับ กลุ่มป่าตะวันตก  
ข. กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม กับ กลุ่มป่าศรีลานนา - ขุนตาล  ค. กลุ่มป่าตะวันตก กับ กลุ่มป่าแก่งกระจาน  
ง. กลุ่มป่าแก่งกระจานกับกลุ่มป่าชุมพร
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พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
(Transboundary Protected Area, TBPA)
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9

9.1

ความหมายของพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

พืน้ ทีค่ มุ้ ครองเชือ่ มต่อระหว่างประเทศ (Transboundary Protected Area หรือ Transboundary
Corridor) หมายถึงพื้นที่ที่มีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการคุ้มครองและดูแลรักษาพื้นที่
ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข องการประกาศจัดตั้ง
Sandwith et al. (2001) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึงพืน้ ดินหรือพืน้ น�ำ้ ซึง่ มีแนวเขตครอบคลุมหรือ
เชื่อมต่อกันกับประเทศหรือรัฐข้างเคียงโดยพื้นที่ได้
ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการ
คุ้มครองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตลอด
จนทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
โดยการจัดการพืน้ ทีน่ นั้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศผ่านทางกฎหมายและเครื่องมืออื่น ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเทศทีม่ พี นื้ ทีค่ มุ้ ครองเชือ่ มโยงติดต่อกันเพือ่ บรรลุ
เป้าหมายด้านการอนุรักษ์เดียวกัน
2) กลุ่มของพื้นที่คุ้มครองกับพื้นที่ประเภทอื่น
(A cluster of protected areas and the intervening
land) เป็นความพยายามทีจ่ ะสร้างสมดุลระหว่างการ
สงวนหรือการคุม้ ครองรักษาอย่างเข้มงวดในกลุม่ ของ
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองและอนุญาตการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ในพื้นที่กันชนและ/หรือส่วนอื่น ๆ

3) กลุ ่ ม พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองที่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกั น และ
ไม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด การร่ ว มไปกั บ พื้ น ที่ ป ระเภทอื่ น
(A cluster of separated protected areas without intervening land) เป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ทีต่ งั้ อยู่
กระจายกันไปไม่ติดต่อกันหรืออาจไม่อยู่ในประเทศ
นอกจากนั้นยังมี “อุทยานเพื่อสันติภาพ” หรือ เดียวกันแต่มีลักษณะทางนิเวศวิทยาหรือประเด็น
“Parks for Peace” ซึ่งมีการให้ความหมายไว้ว่า ปัญหาคล้ายคลึงกัน
เป็นพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศซึ่งได้ก�ำหนดขึ้น
เพื่อดูแลคุ้มครองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
4) กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ข้ามแนวเขตประเทศ
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เกี่ยว ซึ่ ง อาจรวมพื้ น ที่ ที่ ก� ำ ลั ง เสนอประกาศจั ด ตั้ ง เป็ น
เนื่องอยู่แต่เดิมแล้ว  เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความ พื้นที่คุ้มครอง (A trans - border area including
ร่วมมือระหว่างประเทศ จากการประชุมเชิงปฏิบัติ proposed protected areas) อธิบายไว้ว่าเป็น
การซึง่ จัดโดย IUCN และ ITTO ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ลักษณะที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้มีการประกาศ
ในปี ค.ศ. 2003 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ก�ำหนดประเภท จัดตัง้ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองขึน้ แล้วและมีความหวังว่าพืน้ ทีป่ า่
และความหมายของพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่าง ทีต่ ดิ ต่อกันในประเทศใกล้เคียงจะได้รบั การพิจารณา
ประเทศดังนี้
ให้เป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองเพือ่ ให้ประโยชน์ดา้ นการอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น
1) พื้นที่คุ้มครองอย่างน้อย 2 แห่งที่มีพื้นที่ต่อ
เนื่องระหว่างประเทศ (Two or more contiguous
5) พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองในประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ รั บ
protected areas across a national boundary) ประโยชน์จากการจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จากอีก
เป็นพื้นที่คุ้มครองซึ่งได้รับการจัดการร่วมกันจาก ประเทศ (A protected area in one countryaided
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by sympathetic landuse over the border) สั ต ว์ ป ่ า ขนาดใหญ่ ใ นพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ะเยน
ตัวอย่างเช่น ฝั่งประเทศมาเลเซียมีการปรับปรุงระบบ เมนทารัง (Kayen Mentarang National Park) ซึ่ง
การจัดการป่าไม้ให้ดขี นึ้ เพือ่ ช่วยในการสงวนประชากร อยูข่ ้างเคียงในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

9.2

พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศข้างเคียง

ส� ำ หรั บ ประเทศไทย พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองเชื่ อ มต่ อ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (อ้างอิงจากฐานข้อมูลพื้นที่
คุ้มครองของ World Database on Protected
Areas (WDPA); www.wdpa.org) มีทั้งสิ้น 11 แห่ง
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และราชอาณาจั ก ร
กัมพูชา ดังนี้

บริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา (กลุ่ม
ป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่) เชื่อมต่อกับพื้นที่อนุรักษ์
บันเตย์ชมาร์ (Banteay Chhmar Protected Landscape) ราชอาณาจักรกัมพูชา (ภาพที่ 198)
บริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น�้ ำ ตกคลอง
แก้ว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อกับพื้นที่ใช้ประโยชน์อเนก
ประสงค์ซ�ำโลด (Samlaut Multiple Use Management Area) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมซ�ำ
เก๊าะ (Phnom Samkos Wildlife Sanctuary) ราช
อาณาจักรกัมพูชา (ภาพที่ 199)

บริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยภู ค าและ
อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี น ่ า น เชื่ อ มต่ อ กั บ เขต
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติน�้ำปุย
(Nam Poui National Biodiversity Conservation Area) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน
(ภาพที่ 195)
(กลุ่มป่าแก่งกระจาน) เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติ
ตะนินทายี (Tanintharyi National Park) ประเทศ
บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (กลุม่ ป่าพนม เมียนมา (ภาพที่ 200)
ดงรัก – ผาแต้ม) เชือ่ มต่อกับเขตอนุรกั ษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพแห่งชาติภเู ซียงทอง (Phou Xieng
บริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น�้ ำ ตกห้ ว ยยาง
Thong National Biodiversity Conservation Area) เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ลนยา (Lenya
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ภาพที่ 196) National Park) ประเทศเมียนมา (ภาพที่ 200)
บริเวณอุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ย อดโดม และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาพระวิ ห าร เชื่ อ มต่ อ กั บ ป่ า อนุ รั ก ษ์ พ ระวิ เ ฮี ย ร์
(Preah Vihear Protected Forest) ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ภาพที่ 197)

บริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท องผาภู มิ แ ละ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค (กลุ่มป่าตะวันตก) เชื่อมต่อ
กั บ เขตสงวนธรรมชาติ ต ะนิ น ทายี (Tanintharyi Nature Reserve) ประเทศเมี ย นมา
(ภาพที่ 201)
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ภาพที่ 193 มุมมองจากจุดชมวิวบริเวณอ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง
กลุ่มป่าตะวันตกกับกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทิศตะวันตกของพื้นที่คือป่าผืนใหญ่ในประเทศเมียนมา ดังภาพที่เห็น

บริเวณอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี เชื่อม การมีความแตกต่างกัน และที่ส�ำคัญ คือ ต้องหลีก
ต่อกับเขตสงวนสัตว์ป่าอูลูมูดา (Ulu Muda Wildlife เลี่ยงการกล่าวถึงแนวเขตประเทศที่ชี้ชัดละเอียด แต่
Reserve) ประเทศมาเลเซีย (ภาพที่ 202)
ให้มองเพียงเป้าหมายทางด้านการอนุรักษ์และผล
ประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
บริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บ างลางและเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ฮาลา – บาลา เชือ่ มต่อกับเขตสงวน
สัตว์ป่าเบลุม (Belum Wildlife Reserve) ประเทศ
มาเลเซีย (ภาพที่ 202)
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
พื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน จ�ำเป็นต้องมีการเจรจา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพราะ
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ นโยบายและการเมือง
การทหารและความมั่นคง รวมจนถึงการจัดระบบ
พื้นที่คุ้มครองของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน ล้วน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำขั้นตอนและให้วิธีการด�ำเนิน
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ตารางที่ 13 พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ล�ำดับที่

1.

ประเทศ

พื้นที่คุ้มครอง

ไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์่ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ

IV

อุทยานแห่งชาติน�้ำตกคลองแก้ว

II

197.92

Central Cardamom Mountains

IV

4,013.13

IV

3,33.5

VI

600

ราช
อาณาจักร Phnom Samkos
กัมพูชา Samlaut

กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

ไทย
2.

ประเภทตาม
รวมพืน้ ที่
สถานภาพ ขนาดพื้นที่ คุม้ ครองเชือ่ ม
ของ IUCN (ตร.กม.) ต่อ (ตร.กม.)

WHC

265.28

8,413.83

6,152.14 11,503.89

- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

II

2,165.56

- อุทยานแห่งชาติทับลาน

II

2,235.80

- อุทยานแห่งชาติปางสีดา

II

844

- อุทยานแห่งชาติตาพระยา

II

594

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

IV

312.78

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน

IV

350.13

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยทับทัน-ห้วยส�ำราญ

IV

502

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

IV

380

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

IV

225.35

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

II

130

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

IV

316

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

II

686

Banteay Chhmar

V

812

V

50

IV

1,900.27

ราช
อาณาจักร Preah Vihear
กัมพูชา Preah Vihear
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ตารางที่ 13 (ต่อ)

ล�ำดับที่

ประเทศ
ไทย

3.

พื้นที่คุ้มครอง

*ประเภทตาม ขนาดพื้นที่ รวมพื้นที่
สถานภาพ (ตร.กม.) คุม้ ครองเชือ่ ม
ของ IUCN
ต่อ (ตร.กม.)

4.

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

II

340

VI

1,200
7,691.53

II

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

II

999.15

อุทยานแห่งชาติแม่จริม

II

432

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

II

1,024.38

VI

1,912

ASEAN

กลุ่มป่าแก่งกระจาน

ไทย

1,704.00

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ราชอาณาจักร
ประชาธิปไตย Nam Pouy
ประชาชนลาว

5.

1,620.00

II

ราชอาณาจักร
ประชาธิปไตย Phou Xiengthong
ประชาชนลาว

ไทย

80

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

4,702.25

7,292.25

- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

II

2,914.70

- อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

II

969

- อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
   ไทยประจัน

II

329.24

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชี

IV

489.31

II

2,590

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ Tanintharyi
เมียนมา
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ตารางที่ 13 (ต่อ)

ล�ำดับที่

ประเทศ

ไทย
6.

พื้นที่คุ้มครอง

7.
มาเลเซีย

161

2,907.37

อุทยานแห่งชาติน�้ำตกห้วยยาง

II

เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า อุ ท ยานเสด็ จ
ในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ

IV

664.99

เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า อุ ท ยานเสด็ จ
ในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้

IV

315

II

1,766.38

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ Lenya
เมียนมา
ไทย

*ประเภทตาม ขนาดพื้นที่ รวมพื้นที่
สถานภาพ (ตร.กม.) คุม้ ครองเชือ่ ม
ของ IUCN
ต่อ (ตร.กม.)

อุทยานแห่งชาติบางลาง

IV

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา

IV

433.16

Belum

Unset

2072

Bukit Perangin

Unset

121.5

Jeli

Unset

70.8

Kuala Gula

Unset

8.9

Ulu Muda

Unset

1,152.57

Ulu Muda

Unset

489.33

261

4,609.26

42,418.13
หมายเหตุ II National Park; IV Habitat/Species Management Area; V Protected Landscape/Seascape
ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2555)
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อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

ภาพที่ 194
ที่มา

พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ปรับปรุงจากฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองของ World Database on Protected Areas (WDPA, 2014)
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ไทย

ลาว

ภาพที่ 195 พืน้ ทีค่ มุ้ ครองเชือ่ มต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริม เชือ่ มต่อกับ
เขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติน�้ำปุย (Nam Poui National Biodiversity Conservation
Area) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531/25 ตุลาคม 2537, The Global
Land Cover Facility (www.landcover.org)
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ลาว

ไทย

ภาพที่ 196 พืน้ ทีค่ มุ้ ครองเชือ่ มต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (กลุม่ ป่าพนมดงรัก – ผาแต้ม) เชือ่ มต่อ
กับเขตอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติภเู ซียงทอง (Phou Xieng Thong National Biodiversity
Conservation Area) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 8 มกราคม 2532/25 ตุลาคม 2537, The Global
LandCover Facility (www.landcover.org)
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ไทย

กัมพูชา

ภาพที่ 197 พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เชื่อมต่อกับป่าอนุรักษ์พระวิเฮียร์ (Preah Vihear Protected Forest)
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 8 มกราคม 2532/25 ตุลาคม 2537, The Global
Land Cover Facility (www.landcover.org)
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ไทย

กัมพูชา

ภาพที่ 198 พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา (กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่)
เชือ่ มต่อกับพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์บนั เตย์ชมาร์ (Banteay Chhmar Protected Landscape) ราชอาณาจักรกัมพูชา
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 8 มกราคม 2532/25 ตุลาคม 2537, The Global
LandCover Facility (www.landcover.org)
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ไทย

กัมพูชา

อ่าวไทย

ภาพที่ 199 พืน้ ทีค่ ม้ ุ ครองเชือ่ มต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกคลองแก้ว และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ คลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ เชือ่ มต่อกับพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์อเนกประสงค์ซำ� โลด (Samlaut Multiple Use Management Area)
และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ พนมซ�ำเก๊าะ (Phnom Samkos Wildlife Sanctuary) ราชอาณาจักรกัมพูชา
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 8 มกราคม 2532/25 ตุลาคม 2537, The Global
Land Cover Facility (www.landcover.org)

- 299 -

พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

ไทย
เมียนมา
อ่าวไทย

ภาพที่ 200 พืน้ ทีค่ มุ้ ครองเชือ่ มต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เชือ่ มต่อกับอุทยานแห่งชาติตะนินทายี  
(Tanintharyi National Park)  และอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกห้วยยาง และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ อุทยานเสด็จในกรม
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ เชือ่ มต่อกับอุทยานแห่งชาติเลนยา (Lenya National Park) ประเทศเมียนมา
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 30 มีนาคม 2531/25 ตุลาคม 2537, The Global
Land Cover Facility (www.landcover.org)
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ไทย
เมียนมา

ภาพที่ 201

พืน้ ทีค่ มุ้ ครองเชือ่ มต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมแิ ละอุทยานแห่งชาติไทรโยค เชือ่ มต่อ
กับเขตสงวนธรรมชาติตะนินทายี (Tanintharyi Nature Reserve)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่มา

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

ไทย

มาเลเซีย

ภาพที่ 202 พืน้ ทีค่ มุ้ ครองเชือ่ มต่อระหว่างประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติสนั กาลาคีรี เชือ่ มต่อกับเขตสงวนสัตว์ปา่ อูลมู ดู า  
(Ulu Muda Wildlife Reserve) และบริเวณอุทยานแห่งชาติบางลางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา
เชื่อมต่อกับเขตสงวนสัตว์ป่าเบลุม (Belum Wildlife Reserve) ประเทศมาเลเซีย
ที่มา ภาพ TM Mosaic ของดาวเทียม Landsat บันทึกภาพวันที่ 31 กรกฎาคม 2541/23  กันยายน  2537, The
Global Land Cover Facility (www.landcover.org)
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9.3

การดำ�เนินการของประเทศไทยเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครอง
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยโดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด�ำเนินการใน
การเจรจาสร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ กั บ
ประเทศที่ มี แ นวเชื่ อ มต่ อ กั บ พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะแนวเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน เขตรั ก ษาพั น ธุ ์
สั ต ว์ ป ่ า แม่ น�้ ำ ภาชี และต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี (กลุ ่ ม ป่ า แก่ ง กระจาน) เชื่ อ มต่ อ
กั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต ะนิ น ทายี (Tanintharyi
National Park) ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมี ย นมา ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ป ่ า ผื น ใหญ่ ข อง
กลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น (ASEAN) ที่ ต ่ อ เนื่ อ งกั น
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
แนวเชือ่ มต่อบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยาน
แห่ ง ชาติ แ ม่ จ ริ ม อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี น ่ า น และ
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน เชื่อมต่อกับเขตอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติน�้ำปุย (Nam
poui National Biodiversity Conservation area)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีแผน
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป โดยขยายผลการ
ด�ำเนินงานไปยังพื้นที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ด้วย
ปี พ.ศ. 2558 - 2561   กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส�ำนักงานมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ได้ ม อบหมายให้ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้
ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ  ด�ำเนินโครงการศึกษาปริมาณ
คาร์บอนสะสมและสถานภาพและการกระจายของ
สัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพื้นที่มรดก
อาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อศึกษานิเวศบริการ
(ecosystems service) ในด้านการสะสมคาร์บอน

ส�ำหรับเป็นเส้นอ้างอิงของกลุ่มป่าแก่งกระจาน
ศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าใกล้
พรมแดนประเทศในพื้นที่มรดกอาเซียน ส�ำหรับ
การจัดการเชิงระบบนิเวศในระดับสากล  และเพื่อ
ทราบความเชื่อมโยงการหากินของสัตว์ป่าหายาก
เป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการจัดการเชิงกลุ่มป่าและ
การเจรจาการอนุรักษ์ร่วมกันระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
การศึกษาโครงการดังกล่าว ได้เริ่มด�ำเนินการ
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติกยุ บุรแี ละอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานซึง่ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติตะนินทายี
(Tanintharyi National Park) และมีแผนการใน
การศึกษาที่ครอบคลุมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่นำ�้ ภาชีและอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน จังหวัดราชบุรี
ผลการศึกษายืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนป่าแก่งกระจาน สถานภาพและการกระจาย
ของสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่หากินในพื้นที่ใกล้
พรมแดนประเทศและค้นพบเส้นทางเคลื่อนย้าย
ของสัตว์ปา่ ข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประเทศไทย
และประเทศเมี ย นมา รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ภั ย คุ ก คาม
(treaths) ส�ำหรับการอนุรักษ์ร่วมกัน
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นำ�้ ภาชี
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เมียนมา

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อ่าวไทย
©  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
     ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพที่ 203 การกระจายของช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แสดงถึงเส้นทางเคลื่อนย้ายหากิน
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา (บริเวณที่ชี้ด้วยลูกศรสีแดง)
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ปี พ.ศ. 2559 โครงการเร่งเสริมความยั่งยืน
ของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Catalyzing
Sustainability of Thailand’s Protected Area
System) หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ทั่ ว ไปว่ า CATSPA ได้
สนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง ส� ำ หรั บ การ
ศึกษามูลค่าน�้ำของกลุ่มป่าตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่
คุม้ ครองข้ามพรมแดนทีเ่ ชือ่ มต่อกับพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์
อเนกประสงค์ซ�ำโลด (Samlaut Multiple Use
Management Area) และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ พนม
ซ�ำเก๊าะ (Phnom Samkos Wildlife Sanctuary)
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า เป็ น ความต้ อ งการสร้ า ง
ความประจักษ์ชัดถึงต้นทุนทางธรรมชาติ ด้านการ
ผลิตน�้ำที่มีคุณภาพจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในกลุ่มป่า
ตะวันออกของประเทศไทย เปิดให้เห็นปริมาณและ
มูลค่าอันมหาศาลที่ชุมชน สังคม พื้นที่เกษตรกรรม
และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภาคตะวันออกได้รบั

จากการคงอยู่ของระบบนิเวศอันสมดุล อันจะน�ำไป
สู่การบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยกลไก
ทางเศรษฐศาสตร์และการมีสว่ นร่วมต่อไปในอนาคต
การศึกษาได้เลือกใช้โมเดลประเมินปริมาณน�้ำท่าใน
ชุดโปรแกรม InVEST (Integrated Valuation of
Ecosystem Services and Tradeoffs) แล้ว
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน�ำ้ ท่าจากระบบนิเวศ
ของกลุ่มป่าตะวันออก ซึ่งเป็นบริการจากระบบนิเวศ
ประเภทหนึง่ หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ มี
ปริมาณ 1,756 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 17,560 ล้านบาทต่อปี ในจ�ำนวนนี้
มีปริมาณน�้ำที่ไหลผ่านเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำโดยรอบ
กลุ่มป่าเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 754 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี

ตารางที่ 14 ปริมาณน�ำ้ ท่าจากบริการของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก
พื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง3
อุทยานแห่งชาติน�้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ4
อุทยานแห่งชาติน�้ำตกคลองแก้ว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน5
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายฯ6
รวม

ขนาดพื้นที1่
(ไร่)
56,473
78,210
72,912
50,082
121,107
730,947
465,871
183,276
1,758,878

ปริมาณน�้ำท่า
มูลค่า2
(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) (ล้านบาทต่อปี)
57.14
571
153.19
1,531
71.26
712
60.38
603
159.78
1,597
658.81
6,588
421.33
4,213
174.20
1,742
1,756.09
17,560

หมายเหตุ 1ขนาดพื้ น ที่ ต ามแผนที่ เ ชิ ง ตั ว เลขที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้    2ประมาณค่ า จากราคาน�้ ำ ประปาเฉลี่ ย ลู ก บาศก์ เ มตร
ละ 10 บาท  3รวมพื้นที่ทั้งส่วนของเขาชะเมาและส่วนของเขาวง 4รวมพื้นที่ตอนเหนือติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการผนวก  5รวมพื้นที่เตรียมการผนวก  6รวมพื้นที่ทั้ง 3 ส่วนที่แยกจากกัน
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อ่าวไทย

ภาพที่ 204 ปริมาณน�้ำท่าเฉลี่ยต่อปี (หน่วยเป็นล้านลูกบาศก์เมตร) ที่ได้จากบริการของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์
ในกลุ่มป่าตะวันออก
ที่มา ทรงธรรม และ ธรรมนูญ (2560)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ได้จากระบบนิเวศ หรือ
นิเวศบริการของพื้นที่อนุรักษ์ข้ามพรมแดน และ
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ เป็นสิ่งส�ำคัญมากในโลก
ปัจจุบัน เพราะในระดับสากลแล้ว นักจัดการจะ
กล่าวถึงคุณค่าของระบบนิเวศที่เป็นส่วนของนิเวศ
บริการเป็นประเด็นหลัก เช่น การช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ การให้น�้ำท่าที่ดี และการเป็น
แหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวกับนิเวศบริการจึงจ�ำเป็น
ต้องได้รบั การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากยิง่
ขึ้นด้วย
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บทส่งท้าย

- 307 -

บทส่งท้าย

10

10.1

เหตุใดประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นอย่างหนักแน่นในการ
ริเริ่มโครงการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ความพยายามใด ๆ ที่จะส่งเสริมการจัดท�ำ
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ต้องค�ำนึง
ถึงนโยบายการอนุรักษ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเราไม่
ได้มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงกรอบการท�ำงานที่ได้รับ
การยอมรับและก�ำหนดไว้อย่างดีแล้วในกิจกรรมการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอื่น ๆ แต่เพียง
แค่ต้องการให้การจัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศได้
เป็นทีเ่ ข้าใจดีขนึ้ และให้เป็นกรอบแนวคิดหลักในการ
รักษาระบบนิเวศขนาดใหญ่ไว้

ในขณะที่เขตสงวนและพื้นที่คุ้มครองมีบทบาท
ส�ำคัญในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แต่ความหลากหลายทางชีวภาพอีกส่วน
หนึ่งก็ยังคงมีอยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครองเหล่านั้น และ
บางครั้งพื้นที่เหล่านั้นก็เป็นส่วนของถิ่นที่อาศัยที่คง
เหลืออยู่ ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่คุ้มครองเพียงล�ำพังก็ไม่
สามารถแก้ปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วของความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ และมีแนวโน้มว่าจะไม่
สามารถรวมเอาระบบนิเวศขนาดใหญ่หรือพลวัตทาง
นิเวศหรือเชิงวิวฒ
ั นาการของระบบนิเวศในระยะยาว
ไว้ได้ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็
ก�ำลังคุกคามทั้งความสามารถของการให้บริการของ
ระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครอง โครงสร้างของระบบ
นิเวศ และความต้องการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อาศัยของ
ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ท�ำให้แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศเกิด
วิกฤตมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่เป้าหมายการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพที่สูงมาก เช่น เป้าหมายไอจิ ก�ำลัง
ถูกก�ำหนดให้เป็นเป้าหมายในระดับโลก นโยบาย
และแนวคิดริเริ่มดังกล่าว ได้ช่วยส่งเสริมการริเริ่ม
จัดท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ในกรณีต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การปกป้องพื้นที่และชนิดพันธุ์
ซึ่งหมายความว่า ความพยายามในการอนุรักษ์ส่วน
แบบจ�ำลองการศึกษาสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ด้ตรวจ
ใหญ่เน้นไปที่การป้องกันการสูญเสียระบบนิเวศโดย
การสร้างพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยและไม่มุ่งเน้น สอบแล้วในรายงานการศึกษาเมือ่ เร็ว ๆ นี้ เปิดเผยให้
เห็นว่าชนิดพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ ร้อยละ
ไปที่ชนิดพันธุ์บางชนิดเท่านั้น
45 - 65 ของพืน้ ทีค่ มุ้ ครองในลุม่ น�ำ้ อะเมซอน เกิดการ
แม้ว่าการสร้างพื้นที่คุ้มครอง โดยไม่เน้นไปที่ เคลือ่ นย้ายของชนิดพันธุก์ ระจายไปนอกเขตแดนของ
ชนิดพันธุท์ มี่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะถิน่ และใกล้สญ
ู พันธุ์ พื้นที่คุ้มครองเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้จนถึงปี พ.ศ.
เท่านัน้ แต่จะสามารถช่วยอนุรกั ษ์ชนิดพันธุแ์ ละความ 2593
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นได้แต่ป่าอนุรักษ์ที่ตั้ง
ในทางกลับกัน พื้นที่คุ้มครองที่เชื่อมต่อกันดี
อยูโ่ ดด ๆ ทีม่ อี ยูจ่ ะไม่เพียงพอในการเปลีย่ นแนวโน้ม
ที่ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน ก็สามารถท�ำให้ชนิดพันธุ์กระจายไปยังถิ่นที่อยู่ที่มี
ได้ เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศคล้ายคลึงกันได้ ด้วยเหตุนั้นชนิดพันธุ์ที่
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างแนวเชือ่ มต่อระบบนิเวศเพิม่ เหลือเพียงร้อยละ 20 - 35 ของพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีอ่ ยูต่ ดิ
กันเหล่านี้ จะย้ายไปนอกอาณาเขตของพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ขึ้นเพื่อให้พื้นที่คุ้มครองมีขนาดใหญ่ขึ้น
เพราะเหตุที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
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แนวเชื่ อมต่ อระบบนิเ วศอาจเป็นแนวกันชน ครั้งความต้องการของชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นเพียง
ส�ำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทางลบจากการ ความต้องการเอาตัวรอดเฉพาะตัวหรือเพือ่ ปกป้องผล
ที่มนุษย์เข้ามาวุ่นวายได้
ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น การตอบสนองรับตามกรณี
นีจ้ งึ มักพบปัญหาทีเ่ ป็นลูกโซ่ตอ่ เนือ่ งตามมาภายหลัง
ยังมีเหตุผลอีกมากส�ำหรับการส่งเสริมแนวเชือ่ ม หลายประการ และอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กระทบ
ต่อระบบนิเวศ และส�ำหรับการก้าวข้ามแนวทาง ระบบภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้นไปอีก
การอนุรักษ์ถิ่นที่อาศัยและชนิดพันธุ์ในปัจจุบัน การ
ประเมินเขตนิเวศ และระดับความเชื่อมโยงระหว่าง
ดั ง นั้ น ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง องค์
พื้นที่คุ้มครองภายในเขตนิเวศเหล่านั้นแสดงให้เห็น ประกอบในการสร้ า งแรงจู ง ใจที่ แ ตกต่ า งกั น ออก
ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย คือ ร้อยละ 40 ของเขต ไป แล้วก�ำหนดแรงจูงใจให้สอดคล้องกันด้วย การ
นิเวศของโลกมีระดับความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ วิเคราะห์ปญ
ั หา และวิธกี ารแก้ไขปัญหาทีถ่ กู ต้องตาม
ระหว่างพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีต่ ำ�่ หรือปานกลาง และร้อยละ เหตุแห่งปัจจัย เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้หลักดุลพินจิ ทีร่ อบคอบ
35   ของเขตนิเวศมีความเชื่อมโยงที่ต�่ำมากหรือไม่มี โดยพึงระวังอัตตาของแต่ละฝ่ายให้มาก เพราะจะ
พื้นที่คุ้มครองเลย การเชื่อมโยงเขตนิเวศทั้งหลายก็ น�ำมาซึ่งการเบี่ยงเบนของประเด็นปัญหาและวิธีการ
เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งด้วย
แก้ไข และพึงระวังการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ
ผู้มีอ�ำนาจที่หวังเพียงเพื่อลดแรงกดดันทางการเมือง
การสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างจิตส�ำนึกใน เพราะสิ่งนี้อาจเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงของปัญหาบาง
เรื่องความส�ำคัญของการมีแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ประการออกไปได้
ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึงการปิดช่อง
ว่างระหว่างจุดมุง่ หมายของนโยบายกับสิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิด
เมื่ อ มองไปข้ า งหน้ า การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า น
ขึ้นจริงในระบบนิเวศ โดยเฉพาะปัญหาที่ก�ำลังส่งผล นิเวศวิทยา โดยเฉพาะความส�ำคัญและความเกี่ยว
กระทบถึงมนุษย์ จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและ โยงกันของสรรพสิ่งที่รวมเอามนุษย์เข้าไปเป็นส่วน
สร้างก�ำลังใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในการน�ำ หนึ่งของระบบนิเวศด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ส�ำคัญและต้อง
เอาหลักการจัดการปัญหาโดยใช้หลักคิดของการจัด มีการด�ำเนินการให้มากยิง่ ขึน้ ต้องน�ำมาเผยแพร่และ
ท�ำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศมารวมไว้ในการวางแผน ท�ำความเข้าใจให้กับคนทุกระดับ ทั้งผู้บริหารองค์กร
และการปฏิบัติของแต่ละภาคส่วน
ระดับชุมชน และผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ความส�ำเร็จของการวางแผนในระดับภูมิทัศน์
เพราะมนุษย์เป็นเพียงส่วนเสีย้ วหนึง่ ของห่วงโซ่
และการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นรูป ในระบบนิเวศเท่านั้น
ธรรม จ� ำ เป็ น ต้ องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก และจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
กับการแก้ปัญหาส�ำหรับชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ทั้งนี้
ก็หาใช่ว่าจะต้องด�ำเนินการเพื่อสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิน่ เพียงด้านเดียวเสมอไป เพราะหลาย
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