บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมและสัตว"ปาบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ
บริเวณที่ทางหลวงหมายเลข 348 กม.77 – 79ตัดผานอุทยานแหงชาติตาพระยา แบงผืนปาเป2นสอง
สวน สังคมพืชทําการศึกษาโดยการวางแปลงขนาด 30 x 60 เมตร ฝ9:งละ 1 แปลงตัวอยางสวนการ
สํารวจสัตว"ปาวางแนวสํารวจจํานวน 4 เสน รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร ทําการสํารวจในฤดูแลงและฤดู
ฝน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน"ที่ดินโดยการแปลภาพถายดาวเทียม LANDSET 5
เปรียบเทียบระหวางปJ พ.ศ. 2544 กับปJ พ.ศ. 2554 ระยะเวลาทําการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.
2555– กันยายน พ.ศ. 2556
ผลการศึกษาสังคมพืชพบวา พื้นที่ฝ9:งขวาของทางหลวงเป2นปาเต็งรัง ฝ9:งซายเป2นปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง พบไมตน 214 ตน 15 วงศ" 21 สกุล 21 ชนิดคาความหลากหลายของชนิดพันธุ" โดยวิธีของ
Shannon-Wiener Indexเทากับ 2.350 สวนปาเบญจพรรณ พบไมตน 190 ตน 17 วงศ" 23 สกุล 24
ชนิดคาความหลากหลายของชนิดพันธุ" โดยวิธีของ Shannon-Wiener Indexเทากับ 2.732 ผลการ
สํารวจสัตว"ปาพบสัตว"เลี้ยงลูกดวยนมทั้งสิ้น 11 วงศ" 13 ชนิด มีสัตว"เลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ 4 ชนิด
ไดแก กระทิง (Bos gaurus) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมูปา (Sus scrofa) และเกงเหนือ
(Muntiacus muntjak)การกระจายของสัตว"ปา พบวามีการปรากฏของสัตว"ปาชุกชุมมากทางฝ9:งซายซึ่ง
เป2นปาเบญจพรรณ แตทางฝ9:งขวาซึ่งเป2นปาเต็งรัง มีการปรากฏของสัตว"ปานอยมากและบางชนิดไม
ปรากฏเลยซึ่งอาจจะเป2นดวยขอจํากัดของกฎหมายดานการอนุรักษ"ที่ไมครอบคลุมหรือเขมงวด จึ ง
จําเป2นอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการจัดทําแนวเชื่อมตอในบริเวณนี้พรอมๆกับเพิ่มความเขมงวดในการ
ลาดตระเวน สวนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน"ที่ดินบริเวณเขตอุทยานแหงชาติตาพระยาในชวง 10
ปJพบวา พื้นที่แหลงน้ําธรรมชาติลดลง 1.04ไร หรือคิดเป2นรอยละ 0.52 พื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น 7.22 ไร หรือ
คิดเป2นรอยละ 3.58 พื้นที่ทุงหญาธรรมชาติเพิ่มขึ้น3.54 ไรหรือคิดเป2นรอยละ 1.75พื้นที่เกษตรกรรม
เพิ่มขึ้น26.41ไร หรือคิดเป2นรอยละ 13.08 พื้นที่ปาเบญจพรรณเพิ่มขึ้น 16.24 ไร หรือคิดเป2นรอยละ
8.05 และพื้นที่ปาดิบแลงลดลง 147.40 ไร หรือคิดเป2นรอยละ 73.02
ดั งนั้ น เห็ น ควรดํ า เนิ น การออกแบบและจั ด ทํ า แนวเชื่ อมตอผื น ปา ในลั กษณะทางขามของ
กระทิงในรูปแบบโครงสรางอุโมงค"ครอมเสนทางเดิม โดยจะตองมีการปลูกตนไมดานบนของอุโมงค"ใหมี
สภาพใกลเคียงกับสังคมพืชบริเวณนั้นๆ และทําการฟnoนฟูระบบนิเวศทั้งสองฝ9:งใหมีความสมบูรณ"มากขึ้น
คําสําคัญ : แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ อุทยานแหงชาติตาพระยา การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน"ที่ดิน
ทางหลวงหมายเลข 348

คํานํา
การจัดการพื้นที่แนวเชื่อมตอทางระบบนิเวศหรือ Corridor area เป2นแนวความคิดหนึ่งที่
ตองการใหกระบวนการจั ด การกลุ มปาในเชิ ง นิ เ วศมี ก ารเชื่ อ มตอกั น มี เ ปr า หมายหลั ก เพื่ อ ชวยให
กระบวนการทางนิเวศปาไมมีความสมบูรณ" สงเสริมใหมีการแพรกระจายพันธุ"ของสัตว"ปา และพืชพรรณ
ที่เป2นอาหารของสัตว"ปาไดมีโอกาสแพรพันธุ"ไปยังพื้นที่ปาที่หางไกลออกไป
ในการออกแบบทางเชื่อมผืนปานั้น จําเป2นตองคํานึงถึงชนิดพันธุ"ของสัตว"ปาเปrาหมายในพื้นที่
รวมทั้งความตองการทางนิเวศของสัตว"ปาเหลานั้น เชน ความคลายคลึงของสังคมพืช และแหลงอาหาร
เป2นตน ความชุกชุมของสัตว"ปาและตําแหนงที่มีความสําคัญที่สัตว"จะใชเป2นทางเดินขาม รวมทั้งรูปแบบ
ของทางขามที่จะตองมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเขากับความตองการในดานถิ่นอาศัยของ
สัตว"ปา (Habitat Requirement)
จากการสํารวจดานชนิดพันธุ"สัตว"ปาและการกระจายเชิงพื้นที่ของสัตว"ปาสําคัญ ไดกําหนดกลุม
สัตว"เปrาหมายในการศึกษาจํานวน 6 ชนิด ไดแก เสือโครง ชางปา วัวแดง กระทิง กวางปา และเกง โดย
ทําการคนควาจากเอกสาร ตํารา พบวาชนิดพันธุ"สัตว"ปาในพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ มีรายงาน
วาพบกลุมสัตว"เปrาหมายทั้ง 6 ชนิด โดยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ"สัตว"ปาดงใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน
และอุ ทยานแหงชาติ ป างสี ด า มี การรายงานพบกลุ มสั ต ว"เ ปr า หมายทั้ ง 6 ชนิ ด สวนในพื้ นที่ อุทยาน
แหงชาติ เขาใหญ มี การรายงานพบ 5 ชนิด คื อ เสื อโครง ชางปา กระทิ ง กวางปาและเกง อุ ทยาน
แหงชาติตาพระยาพบ 5 ชนิด ไดแก เสือโครง ชางปา กระทิง กวางปาและเกง สําหรับสัตว"ปามีกระดูก
สันหลัง จํานวน 4 กลุมคือ นก สัตว"เลี้ยงลูกดวยนม สัตว"สะเทินน้ําสะเทินบก และสัตว"เลื้อยคลานนั้นมี
รายงานดั ง นี้ นกมี จํ า นวนมากที่ สุ ด 331 ชนิ ด สั ต ว" เ ลี้ ย งลู ก ดวยนมมี จํ า นวนมากที่ สุ ด 81 ชนิ ด
สัตว"เลื้อยคลานพบจํานวนมากที่สุด 48 ชนิดและสัตว"สะเทินน้ําสะเทินบกพบจํานวนมากที่สุด 18 ชนิด
เพื่ อเป2น การกระตุนใหเกิ ด การบริ ห ารจั ด การเพื่อใหบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค" ดังกลาวขางตน จึ ง
จําเป2นอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาถึงขอมูลดานตางๆ ดังที่กลาวมาแลว เพื่อนํามาใชในการออกแบบ
รูปแบบของแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแหงนี้ตอไป

วัตถุประสงค"
1.ศึกษาโครงสรางดานนิเวศวิทยาของปาไมบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ
2. สํารวจความหลากชนิดของสัตว"ปาในกลุมของสัตว"ปาขนาดใหญ เชน ชาง กระทิง เลียงผา
เสือดาว กวางปา และเกง และสัตว"ปามีกระดูกสันหลัง จํานวน 4 กลุม คือ นก สัตว"เลี้ยงลูกดวยนม
สัตว"สะเทินน้ําสะเทินบก และสัตว"เลื้อยคลาน โดยเนนศึกษาที่สัตว"เลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแบงแยกของผืนปา
3.ศึกษาความชุกชุม และการกระจายของสัตว"ปาในพื้นที่ที่จะจัดทําแนวเชื่อมตอปา
4. ศึกษาป9จจัยคุกคามที่มีผลกระทบตอสัตว"ปา
5. ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการดานการใชประโยชน"ที่ดินบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ

ตรวจเอกสาร
แนวเชือ่ มตอระบบนิเวศ (Ecological corridor)
แนวคิดพื้นฐานของแนวเชื่อมตอสําหรับสัตว"ปา
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิด พันธุกรรม และระบบนิเวศ ถือไดวาเป2น
เปrาหมายสูงสุดสําหรับการอนุรักษ"ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในป9จจุบันเพื่อการจัดการ
พื้นที่คุมครองโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตว" ปา และพันธุ"พืช กํ าหนดใหมี กลุมปาทั้ งสิ้น 19 กลุมปา โดยมี
วัตถุประสงค"เพื่อใหการจัดการพื้นที่คุมครองของประเทศ เป2นไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การกําหนด
โครงขายพื้นที่คุมครองดังกลาวถือไดวาเป2นการเริ่มตนการจัดการพื้นที่คุมครองโดยภาพรวม เพื่อใหบรรลุ
เปrาหมายของการจัดการเชิงระบบนิเวศ(Ecosystem management) ของพื้นที่คุมครองในประเทศไทย
อยางไรก็ตามการจัดการกลุมปาเพื่อใหขบวนการทางนิเวศมีการเชื่อมตอกันระหวางผืนปาตางๆ ยังคงเป2น
ความทาทายที่ จะตองทํ าใหสั มฤทธิ์ ผลในอนาคตอั นใกล การออกแบบทางเชื่อมสํา หรั บสั ต ว"ป า (Wildlife
corridor design) เป2นเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะชวยใหระบบนิเวศปาไมมีระบบนิเวศปาไมมีกระบวนการ
ที่สมบูรณ" การเคลื่อนยายของสัตว"ปาจากพื้นที่แหงหนึ่งไปยังพื้นที่อีกแหงหนึ่งนั้นมิไดเป2นเพียงแคการสงเสริม
ใหมีการแพรกระจายพันธุ"ของสัตว"ปาเทานั้นแตพืชพรรณที่เป2นอาหารสัตว"ปาก็จะมีโอกาสแพรพันธุ"ผานไปยัง
พื้นที่ปาที่หางไกลออกไปดวยเชนกัน อยางไรก็ตามการออกแบบแนวเชื่อมตอถือไดวาเป2นสิ่งที่คอนขางใหมตอ
นักวิจัยและนักจัดการพื้นที่คุมครองของประเทศไทย(ทรงธรรม และธรรมนูญ,2557)
การแตกกระจายของฝnนปา (Forest fragmentation)
การสู ญ เสี ย พื้ น ปาไมและการเปลี่ ย นแปลงสภาพการใชประโยชน" ที่ดิ น อยางถาวรทํ าใหประมาณ
ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ระบบนิเวศบนบกของโลกในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมาถือวาไดเป2นสาเหตุภัยคุกคามหลักตอ
ความความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาไมกลายเป2นประเภทการใชประโยชน"ที่ดิน
อื่นๆ เชนพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและปศุสัตว" พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม แหลงน้ําถาวรขนาดใหญ ตลอดจน
พื้นที่เพื่อการอยูอาศัยของมนุษย" ถือไดวาเป2นป9ญหาสําคัญตอการสูญเสียถิ่นที่อาศัยของพรรณพืชและสัตว"ปาที่
สามารถพบเห็นไดในประเทศตางๆทั่วโลกในป9นจุบัน การสูญเสียถิ่นที่อาศัย (Habitat loss) กอใหเกิดการ
เปลี่ ยนแปลงของขนาดพื้ น ที่ป าหรื อพื้น ที่ ธรรมชาติที่อดีต เคยเป2น พื้ นที่ ใหญตอเนื่ องเป2น ผื นเดี ยวกั น กลั บ
กลายเป2นผืนปาที่มีการแตกกระจาย(Fragmentation) เกิดเป2นหยอมปา (Patches) ที่มีขนาดใหญบาง เล็ก
บางกระจายตัวอยูทามกลางสภาพพื้นที่ โดยรอบที่มีการพัฒ นาจากกิ จกรรมมนุ ษย" (Matrix) ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอรูปแบบของภูมิภาพ (Landscape pattern) ของระบบ
นิเวศโดนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดลงของพื้นที่ปาไมธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นระยะการเปลี่ยนแปลงของ

รูปแบบถิ่นที่อาศัยตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป การแตกกระจายของผืนปาวาเป2นคําใชในการอธิบายถึง
ภาวะของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีขนาดใหญถูกปกคลุมดวยพืชพรรณจากการทําลายที่ยังไมสมบูรณ"กอใหเกิด
การเหลือหยอมพื้นที่พืชพรรณขนาดเล็กๆที่ถูกแบงแยกออกจากกัน ฉะนั้นการแตกกระจายของผืนปาจึงมี
ความหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อาศัยที่อดีตเคยตอเนื่องเป2นผืนเดียวกัน กลายเป2นหยอมที่อาศัยที่มี
ความฝ9นแปรทั้งทางดานขนาดและรูปลักษณ"ทางภูมิประเทศ (Landscape configuration) สําหรับศึกษา
ผลกระทบที่เกิดจากการแตกกระจายของถิ่นที่อาศัยตอความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมไดจากงานของ
Fahrig (2003)อางโดย (ธรรมนูญ และคณะ,2553)
เมื่อพิจารณาการลดลงของพื้น ที่โ ดยรวมของถิ่ นที่อาศัย ของสัตว" ปา โดยทั่ว ไปแลวพื้ นที่ที่มีการใช
ประโยชน"ที่ดินมนุษย"อยางเขมขนมักเป2นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยของสัตว"ปาในอดีตเชนกัน
พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป2นพื้นที่ราบลุม หรือหุบเขาขนาดใหญ ที่มีความลาดชันไมมาก และมักไมไกลจาก
แหลงน้ํา มักจะถูกบุกรุกและยึดครองโดยชุมชนที่อยูใกลเคียงกันพื้นที่ปาไมการลดลงของขนาดหยอมปาที่
เหมาะสมตอการเป2นถิ่นอาศัยของสัตว"ปาและการเพิ่มพื้นที่บริเวณของปา (Edge) ที่อาศัยเนื่องกับพื้นที่การใช
ประโยชน"ที่ดินประเภทอื่นๆโดยรอบ พบวาในระยะยาวแลวพื้นที่หยอมปาที่เหลือมีแนวโนมจะลดลงขนาดลง
อีก และอาจหายไปในที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางดานองค"ประกอบทางดานนิเวศของถิ่นอาศัยเกิดจากความ
กดดันจากการใชประโยชน"ที่ดินดานตางๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย" การบุกรุกดังกลาวมิไดเกิดโดยบังเอิญ
แตเป2นความตั้งใจของมนุษย"ที่ตองการเปลี่ยนสภาพการใชประโยชน"ที่ดินเชนการเลือกพื้นที่การเกษตรกรรมที่
มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ" ข องดิ น สู ง ทํ า ใหเกิ ด พื้ น ที่ เ กษตรกรรมใกลเคี ย งกั บ พื้ น ที่ ห ยอมปา อี ก ทั้ ง เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงรูปรางของหยอมปาเนื่องจากแรงกดดันจากการใชประโยชน"โดยรอบพื้นที่ พบวาหยอมปาที่รูปราง
ไมสม่ําเสมอยอมมีเสนรอบรูปยาวกวาหยอมปาที่รูปรางกลมหรือสี่เหลี่ยม และพื้นที่หยอมปาดังกลาวมักมี
ความเสี่ยงตอการคุกคามสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแยงระหวางหยอมปาพื้นที่ขอบโดยรอบ (Edge contrast) มี
มากขึ้นตามชวงเวลาที่ผานไป (Forman.1995 bennett.2003 fahrig.2003)อางโดย (ธรรมนูญ และคณะ
,2553)
จากผลกระทบที่เ กิ ดขึ้ น จากการแยกของผื นปา หยอมปาที่ กระจัด กระจายตัว อยูทั่ วไปมักมี ความ
ใกลเคียงกันของหยอมปา (Proximity) ในระดับที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ และยังผันแปรไปตามแรงกดดัน
จากความตองการใชประโยชน"ที่ดินโดยรอบของชุมชน เมื่อหยอมปาที่เหมาะสมตอถิ่นที่อาศัยของพืชพรรณ
หรือสัตว"ปาอยูหางกันมากขึ้น หยอมปาเหลานั้นมีขนาดเล็กลง ประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยมักมีอัตราเสี่ยง
ตอการสูญพันธุ"เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป2นไปตามทฤษฎีชีวภูมิภาคของเกาะ (Island biogeography theory) ที่เสนอ
โดย McArthur & Willis (1967) และทฤษฎีการเกิดประชากรยอย (Metapopulation) ที่เสนอโดย Levins
(1969) ภายหลังจากการเกิดหยอมปา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งสัตว"ปาไมสามารถเคลื่อนที่ไปมาอยางอิสระ
ระหวางถิ่ น ที่ อาศั ย ไดเชนในอดี ต ประชากรสิ่ งมี ชี วิ ต มี แนวโนมถู กกั กใหอาศั ย อยู ในเฉพาะหยอมปานั้ น ๆ
กอใหเกิดป9ญหาการผสมเลือดชิด (Inbreeding) หรือการผสมพันธุ"ภายในประชากรที่มีลักษณะทางพันธุกรรม

ของประชากรยอยนั้นๆ ขาดความหลากหลายและออนแอและมีจํานวนลดลงในที่สุด ศึกษาผลกระทบของการ
เกิดการแตกกระจายของผืนปาไดเพิ่มเติมจาก Saunders et al (1991) ทฤษฎีทั้งสองดังกลาวนี้เป2นแรง
ขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหนักวิจัยทางดานการอนุรักษ"ความหลากหลายทางชีวภาพ(Conservation biology)
หันมาใหความสนใจในการออกแบบและจัดทําทางเชื่อมตอระหวางหยอมปา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยสวน
ใหญใหมีน้ํา หนักไปกับการออกแบบทางเชื่อมตอสําหรับสัต ว"ปาที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพั นธุ"มากกวา
สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆ ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก Beier (1993) laurance and laurance
(1999)Meegan and Maehr (2002) ทั้งนี้เนื่องจากสัตว"ปามีการเคลื่อนที่ไมอยูนิ่งกับที่ ทําใหผลกระทบของ
การแตกกระจายของหยอมปาที่มีผลตอสัตว"ปาสามารถถูกสังเกตไดชัดเจนมากกวาอางโดย (จอร"น พาร", 2553)
จากความตองการของสิ่งมีชีวิตในการเคลื่อนที่หาแหลงถิ่นที่อาศัยในระบบนิเวศบนพื้นดินนั้นพบวา
สิ่งมีชีวิตตางๆ โดยเฉพาะสัตว"ปาที่เป2นสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารเองไมได แตมีความสามารถใน การเคลื่อนที่สูง
เพื่อเสาะแสวงหาอาหาร ไดแสดงใหเห็นวาประสบป9ญหาในการเคลื่อนที่อยางเห็นไดชัด ในสภาวการณ"ป9จจุบัน
สัตว"เลี้ยงลูกดวยนมขนาดกลางถึงขนาดใหญมักถูกจํากัดใหหากินอยูในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก โดยทั่วไปพื้นที่หยอม
ปาขนาดเล็กดังกลาวไมสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานตอการดํารงชีวิต (Basic needs) ของ
ประชากรของสั ต ว" ป าเหลานั้ น ได ฉะนั้ น จึงถื อไดวาสภาพการแตกกระจายของผื นปาที่ พบในป9 จ จุ บั น เป2 น
อุปสรรคสําคัญตอการเคลื่อนที่ของสัตว"ปาในธรรมชาติ และจัดเป2นภัยคุกคามที่สําคัญมากที่สุดอยางหนึ่งตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสามระดับ ไดแก พันธุกรรม ชนิดพันธุ" และระบบนิเวศของประเทศไทย และ
ประเทศตางๆทั่วโลก(จอร"น พาร", 2553)
การเกิดการแตกกระจายของผืนปา (Fragmentation process)
ตามการศึกษาของ Bennett (2003) อางโดย (ธวัชชัย,2550) พบวาการเกิดแตกกระจายของผืนปา
ประกอบไปดวยสามองค"ประกอบสําคัญ ไดแก
1) การเกิดการสูญเสียถิ่นที่อาศัย (Habitatloss) ไดแกการลดลงของขนาดพื้นถิ่นที่อาศัยภายหลังจาก
การเกิดการแบงแยกพื้นที่และการทําลายพื้นที่บางสวนออกไป (Habitat redction)
2) การเพิ่มระดับของความโดดเดี่ยวของถิ่นที่อาศัย โดยการเพิ่มขึ้นของระยะทางระหวางหยอมปาที่
เหลืออยู ขณะที่การใชประโยชน"พื้นที่ดินประเภทอื่นๆ เกิดขึ้นมาแทนที่ระหวางหยอมปา (Habitat isolation)
3) การแตกกระจายของกลุ มปา ถื อ วาไดวามี ผ ลกระทบตอนิ เ วศทั้ ง ในระดั บ ทองถิ่ น (Local
Landscape) และระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional
landscape) อี ก ทั้ ง ยั ง สงผลกระทบตอทั้ ง ในโครงสราง
(Structure) และหนาที่ (Function) ดวย

สําหรับกระบวนการเกิดแตกกระจายของผืนปามีขบวนการเกิดดังภาพที่ 2-3 ซึ่ง Hunter(2002)อาง
โดย (ธวัชชัย,2550)ไดสรุปขั้นตอนการเกิดการแตกกระจายของหยอมปาเป2นขั้นตอนตางๆไดตอไปนี้
1) การตัดผาน (Dissection) ขั้นแรกของการเริ่มตนการเกิดการแตกกระจายของหยอมปาตองมีการ
พั ฒ นาเสนทางคมนาคมประเภทตางๆ ไดแก ถนน ทางเกวี ย น ทางเดิ น เทา หรื อทางรถไฟ เป2 น การเพิ่ ม
ความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ไดโดยมนุษย" กลาวไดวาการเขามาของเสนทางคมนาคมเป2นจุดเริ่มตนของการ
เกิดการสูญเสียถิ่นที่อาศัย
2) การเป2นรูทะลุของฝnนปา (Perforation) กิจกรรมตางๆ ของมนุษย"เป2นตัวการทําลายพื้นที่ธรรมชาติ
โดยการทําลายไดเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็กๆ เสมือนเป2นการเจาะรูทะลุไปบนพื้นที่ธรรมชาติ อัตราการสูญเสีย
ถิ่นที่อาศัยจะเร็วหรือชาผันแปรไปตามระดับความเขมขนของกิจกรรมของมนุษย"
3) การแตกกระจายของผืนปา (Fragmentation) เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย" การขยายพื้นที่เขต
เมืองและพื้นที่เกษตรกรรมเป2นไปอยางรวดเร็ว ทําใหพื้นที่ธรรมชาติเริ่มแยกตัวหางออกจากกัน และทายที่สุด
เกิดเป2นหยอมปาขนาดใหญ อยางไรก็ตามพื้นที่สวนใหญโดยรอบ (Matrix) ยังคงมีสภาพเป2นปาธรรมชาติอยู
4) การลดลงจํานวนพื้นที่ปา (Attrition) เวลาผานไปไมกี่รุนของมนุษย" การขยายพื้นที่ทํากินทําให
พื้นที่หยอมปาขนาดใหญเปลี่ยนแปลงไปเป2นหยอมปาขนาดเล็ก ขณะที่พื้นที่โดยรอบมีการเปลี่ยนสภาพไปเป2น
พื้นที่การใชประโยชน"ของมนุษย"ประเภทอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เชน พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ปศุสัตว" และเขตเมือง
เป2นตน กลาวคื อพื้นที่ปาธรรมชาติสวนใหญในที่ สุดแลวถูกพัฒนากลายเป2นพื้นที่ สําหรับการอยูอาศัยและ
ประกอบกิจกรรมตางๆ สําหรับมนุษย"นั่นเอง
เปrาหมายของแนวเชื่อมตอระหวางผืนปา (Goal of corridors)
กอนที่จะกลาวถึงการออกแบบแนวเชื่อมตอระหวางผืนปา มีความจําเป2นอยางยิ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของ
ตองเขาใจถึ งบทบาทและหนาที่ ของทางเชื่ อมที่ มีตอระบบนิ เวศ หนาที่ห ลั กของแนวเชื่ อมคื อการสงเสริ ม
(Enhance) ใหเกิดความสามารถในการเชื่อมตอ (Connectivity) กันของสิ่งมีชีวิต ระหวางหยอมปาที่กระจัด
กระจายอยูทั่วไป กลาวคือเป2นการสงเสริมหรือชวยเหลือใหเกิดการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะสัตว"ปา)
สามารถเคลื่ อนยายไปมาระหวางหยอมถิ่ น ที่ อาศั ย ที่ มีร ะยะทางหางจากกัน ได การสงเสริ มใหเกิ ดมี ความ
เชื่อมตอกันระหวางหยอมปาตางๆ นั้นจะชวยใหสิ่งมีชีวิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหวางประชากรที่
แตกตางกันมากขึ้น เปƒดโอกาสการตั้งถิ่นฐานของประชากรสิ่งมีชีวิตในพื้นที่แหงใหม รวมถึงการเพิ่มโอกาสใน
การเสาะแสวงหาป9จจัยสําคัญหลักในการดํารงชีวิต (Keystone resources) ไดมากขึ้น การจัดการพื้นที่

คุมครองในลักษณะของกลุมปา โดยการสงเสริมใหมีการเชื่อมตอระหวางผืนปาตางไปถือไดวาเป2นหนึ่งในกล
ยุทธ"หลักสําคัญในการจัดการวางแผนการจัดการพื้นที่คุมครองแบบเป2นระบบ (Systematic conservation
planning) (Margules & Pressey 2000) ขอดีของการจัดใหมีทางเชื่อมตอระหวางหยอมปาสรุปไดดังตอไปนี้
(Forman 1995 Hadddad et.al.2003)อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)
1. เพิ่มอัตราการอพยพเขาสูพื้นที่คุมครองโดยชวยใหเกิดการเพิ่มหรือรักษาความหลากหลายของชนิด
พันธุ"
2.เพิ่มขนาดประชากรแตละชนิดพันธุ"และชวยลดโอกาสการสูญพันธุ"
3.เกิดการตั้งถิ่นฐานใหมของบางประชากรในระดับทองถิ่นซึ่งไดสูญพันธุ"ไปกอนในอดีตแลว
4. ปrองกันไมใหเกิดความกดดันภายในประชากรจนเกิดการผสมพันธุ"ในสายเลือดที่ใกลชิดกัน และ
ขณะเดียวกันเป2นการดํารงไวซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร
5. เพิ่มพื้นที่ในการเสาะแสวงหาอาหาร เป2นการชวยใหชนิดพันธุ"ที่เคยอยูในถิ่นที่อาศัยที่ไมเหมาะได
ผานไปยังที่มีความเหมาะสมกวา
6. ทําหนาที่เป2นพื้นที่คุมภัย (Cover) สําหรับชนิดพันธุ" ในขณะที่มีการเคลื่อนที่ระหวางหยอมปา
7. กอใหเกิดความหลากหลายของถิ่นที่อาศัยเพื่อชวยใหสิ่งชีวิตในแตละชวงชีวิตสามารถเลือกใชถิ่นที่
เหมาะในพื้นที่ และชวงเวลาตองการตามวงจรชีวิตของสัตว"ชนิดนั้น
8. จัด การพื้นที่ ที่เป2 นทางเลื อกสํ าหรั บหลบภัย ของสิ่งมีชีวิ ตในชวงที่เผชิญกั บการรบกวนที่มีความ
รุนแรงมาก เชน ภัยจากไฟปา หรือน้ําทวม เป2นตน
9. เกิดทางสีเขียว (Greenway or green belt) ชวยจํากัดการเติบโตของเขตเมืองที่ไมหยุดยั้ง
ทางออมสงเสริมใหเกิดโอกาสทางนันทนาการ และชวยพัฒนาทิวทัศน"ใหเกิดความรมรื่น เป2นการเพิ่มคุณคา
ทางออมใหกับพื้นที่
10. สงเสริมใหมีการดูแลคุณภาพของแหลงน้ําและการจัดการแหลงน้ําที่ดีขึ้น (กรณีของการใชลําน้ํา
เป2นทางเชื่อมตอ)
สําหรับสมมติฐานหลักที่ใชในการออกแบบแนวเชื่อมตอนั้น Hilty et al (2006)อางโดย (ทรงธรรม
และธรรมนูญ, 2557)เสนอแนะไววา จําเป2นที่จะตองคํานึงเปrาหมายในการอนุรักษ" ดานใดดานหนึ่ง หรือทุกๆ
ดานดังตอไปนี้
1. เปrาหมายตามความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับรายตัวของสัตว"ปา (Individual of a species)
ระดับประชากร (Population)
ระดับชนิดพันธุ" (Species)
ระดับสังคม (Community)

ระดับภูมิภาพ (Landscape)
2. เปrาหมายตามระดับมาตราสวนเชิงพื้นที่ของเชื่อมตอ (Spatial scale of linkage)
ระดับทองถิ่น เชน ทางลอด หรือทางขามของสัตว"ปาทางเชื่อม
ระดับภูมิภาค เชน การใชแนวแมน้ําหรือลําน้ําเป2นทางเชื่อม
ระดับทวีป หรือการขามไปยังอีกทวีป เชนการใชแนวเทือกเขาเป2นทางเชื่อม

3. เปrาหมายตามศักยภาพเฉพาะในการใชประโยชน"
เพื่อการเคลื่อนที่รอบในรอบวัน (Daily movement) เชน การเสาะแสวงหาอาหารรายวัน
เพื่อการเคลื่อนที่ตามฤดูกาล (Seasonal movement ) เชนการอพยพเปลี่ยนถิ่นที่อาศัย
เพื่อการขยายการกระจาย (Dispersal )เชน เพื่อแลกเปลี่ยนพันธุ"กรรม การคนหาคูผสมพันธุ"
เพื่อเป2นถิ่นที่อาศัย (Habitat) เชน แนวเชื่อมตอที่มีความกวางมาก
เพื่อใหแนใจวาชนิดพันธุ"ยังคงอยูสืบไป (Long-term species persistence) เชน การ
ปรับตัวใหเขากับภาวะโลกรอน
ความหมายของแนวเชื่อมตอ
มตอ
ทางเชื่อมตอหรือแนวเชื่อมตอ (Corridor) จะมีการใชกันอยางมากในหลากหลายวิชา แตนักวิจัย
ทางดานการอนุรักษ"ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลงานตีพิมพ"ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติโดยสวนใหญ
ไดใหคําจํากัดความของคําวา ทางเชื่อม ที่คอนขางใกลเคียงกัน ตัวอยางเชน
Corridor: narrow strips of land which 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 provide 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)
แนวเชื่อมตอหยอมปา หมายถึง เสนทางที่เอื้อใหสัตว"ปามีพื้นที่หากินกวางขึ้น ใชเป2นทางเชื่อมตอ
ระหวางหยอมปา ทํ าใหพื ช สามารถแพรกระจายพั น ธุ" และแลกเปลี่ ย นพั น ธุ กรรมใหเป2 น ไปตามธรรมชาติ
ประชากรของสัตว"ปาสามารถเคลื่อนผานตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นได สวน
ชนิดพันธุ"ที่ถูกคุกคามสามารถขยายพันธุ"ในที่ใหม ผลกระทบจากการที่ผืนปาถูกตัดขาดจากกันจนเกิดหยอมปา
จํานวนมาก สงผลตอกระบวนการทางนิเวศวิทยาทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ
และการเลี่ ย นแปลงการใชประโยชน" ที่ ดิ น สวนผลตอพลวั ต ของประชากรสั ต ว" ป า รวมทั้ ง อาจเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงองค"ประกอบของชนิดพันธุ"ดวย (Schweiger etal., 2000) อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ,
2557)
จากคําจํากัดความดังกลาว จึงอาจสรุปเป2นคําจํากัดความของคําวาแนวเชื่อมตอไดวา แนวเชื่อมตอ
หมายถึง พื้นที่ขนาดเล็กโดยมากมักมีรูปรางเป2นแถบยาวชวยทําหนาที่ตอบสนองความตองการของสัตว"ชนิด
เฉพาะนั้นๆ ที่ตองการเคลื่อนที่ระหวางหยอมปาที่แตกตางกันได โดยแนวเชื่อมตอมักมีพืชพรรณใกลเคียงกับ
ถิ่นที่อาศัยหลักที่อยูใกลเคียง
คําจํากัดความดังกลาว ไดเนนย้ําถึงความสําคัญของความสามารถในการเคลื่อนที่ของชนิดพันธุ"จาก
หยอมถิ่นที่อาศัยแหงหนึ่งผานแนวเชื่อมตอไปยังหยอมถิ่นที่อาศัยอยูไกลออกไป โดยแนวเชื่อมตอนี้อาจเป2นที่
ตองการของชนิ ด เฉพาะในบางชวงเวลาหนึ่ งหรื อ ทุ กชวงเวลาของวงจรชี วิ ต ขณะที่ ความหมายของคํ า วา
ถิ่นอาศัย (Habitat) หมายถึงบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในแงของการสนับสนุนป9จจัยพื้นฐานตางๆ ใน
การดํารงชีวิตเชนแหลงอาหาร แหลงหลบภัย แหลงน้ํา และอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหชนิดพันธุ"
สามารถรอดตายและสืบพันธุ"ออกลูกหลานตอไปได
จากคําจํากัดความทั้งหมดดังกลาว พบวาแนวเชื่อมตอมีแงมุมที่สําคัญสองประการ ไดแก
1. มุมมองทางดานโครงสราง (Structural perspective) เป2นการพิจารณาแนวเชื่อมตอโดยเนนไปที่
ลักษณะหรือรูปรางภายนอกที่ทําการเชื่อมตอ เชน ความยาว ความแคบ ความกวาง หรือความโคง ของทาง
เชื่อมตอ หรืออีกนัยหนึ่งคือการพิจารณาถึงการมีการเชื่อมตอทางดานโครงสรางเทานั้น
2. มุมมองทางดานหนาที่ (Functional perspective) เป2นการพิจารณาแนวเชื่อมตอในฐานะของ
ความสามารถที่ทําใหมีการเชื่อมตอกันได (Fonnectivity) โดยความสามารถในการเชื่อมตอนั้นเป2นสิ่งที่บอกได

วาพืชหรือสัตว"สามารถเคลื่อนยายผานระหวางหยอมปาหรือหมูเกาะไปไดดวยความยากงายเพียงใด (Hess &
Fischer, 2001)อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557) ฉะนั้นเพื่อการออกแบบแนวเชื่อมตอเป2นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นักวิจัยและนักจัดการพื้นที่จําเป2นอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาถึงความสามารถในการเคลื่อนที่ของ
ชนิดพันธุ"ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ ที่จะผานไปตามแนวเชื่อมตอที่ไดออกแบบไว สิ่งมีชีวิตตางชนิดพันธุ"กันยอมมี
ความสามารถในการเคลื่อนที่ที่แตกตางกัน จึงมีความจําเป2นที่จะตองออกแบบแนวเชื่อมตอใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของชนิดพันธุ"นั้นๆ อยางเฉพาะเจาะจง ซึ่ง Bennett (2003) อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ,
2557) ยังไดย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดความสามารถในการเชื่อมตอกันทางดานหนาที่
มากกวาที่ จ ะมุ งเนนการเชื่ อ มตอเฉพาะทางดานกายภาพเทานั้ น และยั ง ใหรวมพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ภาพและ
สภาพแวดลอมของแนวเชื่อมตอที่ชนิดพันธุ"นั้นๆ จะสามารถผานไปไดหรือไมและอยางไร กลาวไดวาการเขาใจ
องค"ประกอบทางดานพฤติกรรมของแตละชนิดพันธุ"ที่เป2นเปrาหมายในการอนุรักษ" เป2นสิ่งสําคัญเบื้องตนที่จะ
รับประกันถึงความสําเร็จของการใชแนวเชื่อมตอระหวางผืนปาเพื่อการอนุรักษ"ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.หนาที
1.หนาที่ทางดานนิเวศวิทยาของแนวเชื่อมตอ
บทบาทหนาที่ของแนวเชื่อมตอที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็คือการสงเสริมใหสิ่งมีชีวิตสามารถกระจายและ
เคลื่อนตัวไปตามหยอมที่อยูอาศัยที่หางออกไปได อยางไรก็ตาม Form & Gordon (1986)อางโดย (ทรงธรรม
และธรรมนูญ, 2557) บทบาทดานหนาที่ทางดานนิเวศวิทยาของแนวเชื่อมตอซึ่งมีอยูหลายประการดังตอไปนี้
(ภาพที่1) ไดแก
1. การเป2นถิ่นอาศัย (Habitat)
2. การเป2นทางเชื่อมผาน (Conduit)
3. การเป2นตัวกรอง (Filter)
4. การเป2นตัวขัดขวาง (Barrier)
5.การเป2นแหลงผลิต (Source)
6.การเป2นแหลงกําจัด (Sink)

ภาพที1่ หนาที่ของแนวเชื่อมตอ
ที่มาForm
& Gordon, 1986 อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)
า
นอกจากนี้ Hess & Fischer (2001) อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)
2557 ไดเนนย้ําใหเห็นถึง
บทบาทของทางเชื่อมตอที่มีความสําคัญอีก 2 ดาน ที่นักจัดการพื้นที่คุมครองตองการ ไดแก
1. เป2นบทบาทของแนวเชื่อมตอที่ทําหนาที่ชวยเหลือการเคลื่อนที่ของชนิดเพียงอยางเดียว (Conduit
function)
2. เป2นบทบาทของทางเชื่อมตอที่ชวยเหลือชนิดในแงการเป2นแหลงอาหารและแหลงสืบพันธุ"ดวย
(Habitat function)
โดยจะเรียกกลุมของสัตว"ปาเหลานี้วาเป2นผูอาศัยในทางเชื่อมตอ (Corridor dwellers)ซึ
dwellers) ่งชนิดเหลานี้
อาจมีความสามารถในการเคลื่อนที่ตางกันจําเป2นตองใชเวลาหลายชั่วอายุเพื่อการขยายหรือยายถิ่นฐานออกไป

จากถิ่นอาศัยเดิม ในบางสถานการณ"แนวเชื่อมตอที่มีความกวางมากๆ อาจชวยใหสังคมแหงชีวิตและระบบ
นิ เ วศอยู ไดอยางมั่ น คง สั ต ว" ป าและพื ช พรรณที่ เ ป2 น อาหารของสั ต ว" ป าสามารถเคลื่ อนไปมาระหวางพื้ น ที่
คุมครองที่มีขนาดใหญไดในชวงหลายชั่วอายุของสิ่งมีชีวิต ทางเชื่อมตอที่มีคุณลักษณะเชนนี้รูจักกันในนาม
Landscape linkage โดยที่ Bennett (2003)อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)ไดใหแนวคิดของการ
ออกแบบทางเชื่อมตอเพื่อสงเสริมใหชนิดพันธุ"สามารถเคลื่อนที่ไปมาระหวางหยอมที่อาศัยไดในระดับภูมิภาค
ในทางตรงกันขาม บทบาทเป2นตัวกรองและตัวขัดขวางของแนวเชื่อมตอเป2นการพิจารณาบทบาทของ
บริเวณพื้นที่ดานนอกที่มีแนวเชื่อมตอขั้นกลาง พื้นที่ที่อยูตรงขามกันของสองฝ9:งแนวเชื่อมถูกแบงแยกออกจาก
กัน ดังนั้นแนวเชื่อมตอจึงทําหนาที่เสมือนเป2นอุปสรรคไมใหสิ่งมีชีวิตบางประเภทขามผานไปมาไดโดยงาย อาจ
มีการยอมใหสิ่งมีชีวิตบางประเภทหรือสิ่งมีชีวิตที่มีบางคุณลักษณะที่เฉพาะสามารถขามผานไปไดเทานั้น หรือ
อาจไมยอมใหสิ่งมีชีวิตใดๆผานไปเลยก็ได ตัวอยางเชนการใชลําน้ําเป2นแนวเชื่อมตอระหวางทะเลสาบสองแหง
อาจทําใหสัตว"บกขนาดเล็กไมสามารถขามผานไปได เป2นตน
ขณะที่บทบาทของการเป2นแหลงผลิตและแหลงกําจัดสิ่งมีชีวิตเป2นสิ่งที่ไมคอยไดรับความสนใจนักตอ
การพิจารณาการออกแบบแนวเชื่อมตอ เนื่องจากบทบาทของแนวเชื่อมตอที่มีอิทธิพลตอดานนี้มีไมมากนัก
แหลงผลิตเป2นการอธิบายถึงถิ่นที่อาศัยที่มีภาวการณ"การสงเสริมการเพิ่มของประชากรมากกวาภาวการณ"ใน
การลดจํานวนของประชากร โดยที่แหลงกําจัดหมายถึงถิ่นที่อาศัยที่พบภาวการณ"ลดลงของประชากรมากกวา
ภาวการณ"เพิ่มขึ้นของประชากร
ความสามารถในการเชื่อมถึงกันของพื้นที่กับการอนุรักษ"สัตว"ปา (Landscape Connectivity and wildlife
Conservation)
Tischendorf & Fahrig (2000)อางโดย (อนรรฆ,2545)ไดอธิบายความหมายของคําวา Landscape
connectivity ไววา คือความสามารถของพื้นที่ที่สามารถสงเสริมหรือขัดขวางการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ผาน
ไปมาระหวางหยอมปาที่เหมาะสมตอการเป2นถิ่นอาศัยและการสืบพันธุ"
สัตว"ปาในเขตรอน เชน ประเทศไทย โดยมากมักเป2นสัตว"ปาที่มีความตองการป9จจัยในการดํารงชีวิตที่
คอนขางเฉพาะเจาะจง และมักไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อกิจกรรมของ
มนุษย" สัตว"ปาเหลานี้มีการตอบสนองตอการเลือกใชถิ่นที่อาศัยแตกตางกันไปตามระดับความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยนั้นๆ เนื่องจากมีสัตว"ปาตางตัว หรือตางชนิดกัน มีระดับความทนทานที่ไมเทากันหรืออาจกลาวอีก
นัยหนึ่ งไดวาการเปลี่ย นแปลงของถิ่นอาศัยของสัตว" ปามีอิทธิพลอยางยิ่งตอการรั บรูของสัตว" ปาและความ
ทนทานที่ไมเทากันของสัตว"ปาแตละชนิดสงผลทําใหความสามารถในการเคลื่อนที่ไปตามหยอมปาที่เหลืออยู
นั้ น ไมเทากั น ในแตละชนิ ด บางชนิ ด มี การปรั บ ตั ว ไดดี กับ สภาพแวดลอมใหมที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม ทํ าใหมี

ความสามารถในการเสาะหาหยอมปาที่มีความอุดมสมบูรณ"กวาไดไมอยากนัก ขณะสัตว"ปาอีกหลากหลายชนิด
โดยเฉพาะชนิดที่มีสถานภาพถูกคุกคามสวนใหญมักพบวาดอยความสามารถ หรือไมมีความสามารถเลยในการ
วามสามารถเลยในก
ปรับตัวใหเขากับถิ่นที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมได ทําใหสัตว"ปาเหลานั้นไมสามารถเดินทางผานพื้นที่
ขางเคีย งที่มีกิจ กรรมมนุษย"รบกวนอยางรุนแรงและตอเนื่องได ในกรณีนี้พบวาการรักษาไวซึ่งรูป แบบการ
กระจายของหยอมปา รวมถึงการจัดเรียงตัวของหยอมปา
ของหยอมปา มีผลกระทบโดยตรงตอระดับของความสามารถใน
การเชื่อมตอกันของภูมิภาพโดยรวม
Bennett (2003) อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)ไดเสนอแนวทางในการสรางแนวเชื
ไดเสนอแนวทางในการสรางแนวเชื่อมตอ
สําหรับสัตว"ปา ไดแก
1. การเชื่อมตอถิ่นอาศัยแบบโมเสค (Habitat mosaics)ในสภาพพื
ในสภาพพื้นที่บางแหงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
จากธรรมชาติเดิมไมมากนัก ทําใหถิ่นอาศัยที่เป2นธรรมชาติกับพื้นที่ที่ไดเปลี่ยนแปลงไปนั้นคอนขางไมแตกตาง
กัน มากนั ก การแยกแยะระหวางถิ
ยะระหวางถิ่ น ที่ อยู อาศั ย ที่เ หมะสมจึงอาจทํ าไดยาก แตสั ตว" ป าบางชนิ ด สามารถใช
ถิ่นที่อาศัยเหลานันั้นได แมจะถูกเปลี่ยนแปลงไปบางและมี
นแปลงไปบาง ละมีขอจํากัดบางประการการเชื่อมตอในสภาพพื้นที่เชนนี้
ขึ้นอยูกับชนิดพันธุ"สัตว"ที่ใชพื้นที่นั้นๆ การเคลื่อนยายของสัตว"จะเป2นการใชทั้งผืนโมเสคในการเคลื่อนยาย
แมวาจะตองใชบางพื้นที่ซึ่งอาจไมเหมาะสมอยูบางก็ตาม
-พื้นที่สวนใหญของ Landscape ยังคงเป2นธรรมชาติหรือคอนขางเป2นธรรมชาติ อาทิเชน สวนปา
- ชนิดพันธุ"หรือสังคมสัตว"ที่เป2นเปrาหมายมีความทนทานสู
วามทนทานสูงตอลักษณะการใชที่ดินป9จจุบัน
- เปrาหมายของการเชื่อมตอแบบโมเสคเนนชนิดพันธุ"ตางๆ ที่ตองการถิ่นอาศัยขนาดใหญแตการ
ขนาดใหญ
เชื่อมตอแบบนี้ไมเหมาะสมในสภาพที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติอยางมาก หรือ ชนิดพันธุ"สัตว"ที่จะ
ใชพื้นที่นั้นไมสามารถทนตอถิ่นอาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได

ภาพที่ 2การเชื่อมตอถิ่นอาศัยแบบโมเสค (Habitat mosaics)
ที่มาBennett,
2003 อางโดย (ทรงธรรม
ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)
า

2. การเชื่อมตอถิ่นอาศัยแบบแนวเชื่อมตอ (Habitat corridor) เป2นการเชื่อมตอระหวางถิ่นที่อาศัยที่
เหมาะสมผานสภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เนนสําหรับสัตว"ปาเพื่อการเคลื่อนยายไปยังถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมที่ถูก
แบงแยกใหโดดเดี่ยวดวยสภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เชน พื้นที่เกษตร ถนน เป2นตน (ภาพที่ 2) การเชื่อมตอทาง
นิเวศวิทยาแบบนี้มีความเหมาะสมสําหรับกรณี
1. พื้นที่สวนใหญถูกเปลี่ยนแปลงไปแลวและไมเหมาะสมกับชนิดพันธุ"
2. สําหรับชนิดพันธุ"ที่ตองอาศัยถิ่นที่อาศัยที่เป2นธรรมชาติไมถูกรบกวนเทานั้นหรือเป2นถิ่นที่อาศัย
เฉพาะ
3. เป2นชนิดพันธุ"ที่มีขอจํากัดในการเคลื่อนยาย โดยเฉพาะในเรื่องขอจํากัดดานระยะทางและ
ความสามารถในการเคลื่อนที่
4.เมื่อเปrาหมายตองการใหรักษาความสม่ําเสมอและตอเนื่องของประชากรระหวางถิ่นที่อาศัยที่
ตองการเชื่อมตอ มากกวาเป2นการใชประโยชน"นานๆ ครั้ง
5. เมื่อตองการรักษากระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จําเป2นตองมีความตอเนื่องของถิ่นอาศัยในการ
รักษากิจกรรมและหนาที่ในกระบวนการดังกลาว
แนวเชื่อมตอแบบ Linear corridor สามารถจําแนกออกเป2น (a) แนวเชื่อมตอธรรมชาติ (Natural
habitat corridor) เชน ลําน้ําและพื้นที่ชายฝ9:งลําน้ํา (b) แนวเชื่อมตอพื้นที่ธรรมชาติที่คงเหลืออยู (Remnant
habitat corridor) เชน แนวปาที่เหลืออยูริมถนน หรือตามหุบเขา ปาในพื้นที่ชุมชน เป2นตน (c) แนวเชื่อมตอ
พื้นที่ธรรมชาติที่ฟnoนตัวขึ้นใหม (Regenerated habitat corridor) เชน พื้นที่ไรรางแลวทิ้งไวใหฟnoนตัวตาม
ธรรมชาติ (d) แนวเชื่อมตอพื้นที่ที่ปลูกปาขึ้นใหม (Planted habitat corridor) และ (e) แนวเชื่อมตอที่
ปรากฏการรบกวนของกิจกรรมมนุษย" (Disturbance habitat corridor) เชน ถนน ทาง รถไฟ พื้นที่ใตสายสง
ไฟฟrา เป2นตน

ภาพที่ 3 การเชื่อมตอถิ่นอาศัยแบบแนวเชื่อมตอ (Habitat corridor)
ที่มาBennett,
2003 อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)
า

3. การเชื่อมตอถิ่นอาศัยแบบ Stepping stones เป2นการเชื่อมตอถิ่นที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการพัฒนา
โดยจัดใหเกิดหยอมปาที่เหมาะสมสําหรับสัตว"เป2นชวงๆ เหมาะสําหรับสัตว"ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่สูง
สามารถขามผานบริเวณที่ไมเหมาะสมไดเชน สัตว"ปJก เป2นตน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4การเชื่อมตอถิ่นที่อาศัยแบบ Stepping stones
ที่มาBennett,
2003 อางโดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)
า

แนวเชื่อมตอระหวางถิ่นที่อาศัยของสัตว"ปาอาจแบงแยกไดตามลักษณะของการเกิดแนวเชื่อมตอที่อาจ
มีอยูแลวในสภาพธรรมชาติ หรือเป2นแนวเชื่อมตอที่ตั้งใจทําใหเกิดขึ้น Hilty et al. (2006) อางโดย (ทรงธรรม
และธรรมนูญ, 2557) อธิบายใหเห็นวาแนวเชื่อมตอที่พบเห็นในป9จจุบันมีเพียงสองประเภทหลัก ไดแก
1. แนวเชื่อมตอที่ไมไดมาจากการวางแผน (Unplanned corridor) คือแนวเชื่อมตอตามธรรมชาติ
หรืออาจมาจากการสรางของมนุษย"โดยไมตั้งใจ โดยแนวเชื่อมตอดังกลาวไดเป2นสวนหนึ่งของระบบนิเวศอยู
แลว แนวเชื่อมตอประเภทนี้มิไดมีวัตถุประสงค"เพื่อการชวยเหลือการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแตอยางใด แต
ในทางพฤตินัยสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนที่ไปมาผานตามทางเชื่อมนี้อยูแลว ทางเชื่อมประเภทนี้ไดแก แนวรั้ว แนว
กันลม ตนไมตามหัวไรปลายนา พืชพรรณที่ปลูกไวสองฟากถนนและแนวคลองขุดเพื่อการระบายน้ําพื้นที่ที่
กลาวมานี้มักมีสังคมพืชปกคลุมอยูในระดับหนึ่ง โดยที่สัตว"ปาสามารถใชเป2นที่หลบภัยและเป2นแนวเชื่อมตอ
เพื่อเสาะหาถิ่นที่อาศัยแหงใหมตอไป กรณีแนวเชื่อมตอของสองฝ9:งถนนเป2นแนวเชื่อมตอที่สัตว"ปามีการใชอยู
เป2นประจํา มักเป2นถนนที่มีกิจกรรมของมนุษย"ไมมากนัก อาจเป2นถนนสายรองหรือเป2นถนนที่ใชสัญจรของ
ประชาชนในทองถิ่นมากกวาที่จะเป2นถนนสายหลักที่เชื่อมตอระหวางเมืองใหญ สัตว"ปาที่พบตามแนวเชื่อมตอ
ตามสองฟากถนนมักเป2นชนิดพันธุ"ที่ปรับตัวไดดี มีความทนทานสูงตอสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติเดิม
สามารถใชประโยชน"บริเวณพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย"ได และไมมีความเฉพาะเจาะจงในการเลือกใช
ป9จจัยแวดลอมที่พิเศษบางอยาง อยางไรก็ตามสัตว"ปาที่ใชทางเชื่อมเหลานี้อาจประสบอุบัติเหตุจากการที่รถ

ผานไปมาไดงาย ขณะที่พื้นที่หัวไรปลายนา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปศุสัตว" แนวกั้นรั้ว แนวกันลม แนวคูคลอง
ระบายน้ํา ที่ไมไดมีการจัดการการใชประโยชน"อยางเขมขน มักพบวามีสัตว"ปาขนาดเล็กใชเป2นพื้นที่ในการยาย
ไปหาถิ่นอาศัย หรือหาอาหาร สัตว"เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก นกขนาดเล็กที่หากินใตเรือนยอดสัตว"เลื้อยคลาน
และสัตว"สะเทินน้ําสะเทินบกโดยกลุมสัตว"ทั้งหมดดังกลาวเป2นกลุม Generalist ที่มีศักยภาพในการใชทางเชื่อม
ประเภทนี้
2. ทางเชื่ อมที่ มาจากการวางแผน (Planed corridor) เป2 น ทางเชื่ อมที่ ถู กออกแบบมาเพื่ อ
วัตถุประสงค"หลักสําหรับการเชื่อมตอระหวางถิ่นที่อาศัยของสัตว"ปาที่ไดกลาวแลวขางตน อยางไรก็ตามพบวา
ป9จจุบันในหลายประเทศไดจัดทําแนวพื้นที่สีเขียวขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค"ที่หลากหลายโดยเฉพาะเพื่อ
การนันทนาการสําหรับประชาชนที่อยูในเขตชานเมืองและเขตเมือง รวมถึงมีวัตถุประสงค"รองเพื่อใหเป2นแนว
เชื่อมตอของสัตว"ปาดวย สามารถศึกษารายละเอียดของการออกแบบพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมใน Linehan et al.
(1995); Schiller & Horn (1997); Jongman & Pungetti (2004) และ Hellmund & Smith (2006)อาง
โดย (ทรงธรรม และธรรมนูญ, 2557)
ความกวางของแนวเชื่อมตอ (Corridor Width)
การออกแบบแนวเชื่อมตอจําเป2นตองคํานึงถึงคุณภาพของแนวเชื่อมตอวามีความเหมาะสมตอการ
ชวยเหลือการเคลื่อนที่ของสัตว"ปาวามีมากนอยเพียงใด แนวเชื่อมตอที่มีประสิทธิภาพจําเป2นอยางยิ่งที่ตองมี
สวนพื้นที่แกนกลางของถิ่นที่อาศัย (Core area) ภายในแนวเชื่อมตอในระดับหนึ่ง กลาวคือแนวเชื่อมตอที่มี
ความกวางยิ่งมาก ยิ่งเป2นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่และสงเสริมใหชนิดพันธุ"ที่หลากหลายสามารถ
ใชแนวเชื่อมตอได อยางไรก็ตามงานวิจัยสวนใหญก็ยังมิไดตอบคําถามหลักที่วาความกวางของทางเชื่อมควรจะ
มีขนาดเทาใดเพื่อใหสัตว"ปากลุมเปrาสามารถเคลื่อนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพของทางเชื่อมมักผันแปรไปตาม
ความยาวของแนวเชื่อม ความตอเนื่องของถิ่นที่อาศัย และคุณภาพของถิ่นที่อาศัย Bentrup (2008)อางโดย
(ทรงธรรม และธรรมนู ญ , 2557)ไดอธิบ ายความสัมพั น ธ"โ ดยทั่ว ไปของความกวางของแนวเชื่ อมตอกั บ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของสัตว"ไววา
1. ชนิดพันธุ"ที่มีขนาดใหญจําเป2นตองใชแนวเชื่อมตอที่มีความกวางมากขึ้น เพื่อชวยเหลือการเคลื่อนที่
และการเป2นถิ่นที่อาศัยชั่วคราว
2. ความยาวของแนวเชื่อมที่มากขึ้นทําใหจําเป2นตองกําหนดใหกวางของแนวเชื่อมที่เหมาะสมมีขนาด
มากขึ้นเชนกัน แนวเชื่อมตอที่มีระยะสั้นกวา มีความเป2นไปไดที่ชวยใหระดับความตอเนื่องของพื้นที่มีมากกวา
3. แนวเชื่อมตอจําเป2นที่จะตองมีขนาดใหญมากขึ้นเมื่อพื้นที่สวนใหญถูกยึดครองครองดวยมนุษย"
4. หากวางแผนใหแนวเชื่อมตอมีการใชประโยชน" ระยะยาวนานนับทศวรรษหรื อศตวรรษ ควร
ออกแบบใหแนวเชื่อมตอมีความกวางขึ้น Bentrup (2008) ยังไดแนะนําความกวางของแนวเชื่อมตอที่
เหมาะสมสําหรับสัตว"ปาแตละประเภทดังภาพที่ 2-8

