บทคัดยอ
การศึ ก ษาดานทรั พ ยากรสั ต วปา และทรั พ ยากรปาไม โครงการศึ ก ษาและสํ า รวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของปาไมและสัตวปาบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ (Ecological corridor)
ระหวางเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต วปาดงใหญ - เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต วปาดงใหญ ในกลุ มปาดงพญาเย็ น –
เขาใหญดําเนินงานในพื้นที่แนวเชื่อมตอผืนปาตามแผนการจัดการพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ
กลุมที่ 9 บริเวณพื้นที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญกับเขตรักษาพันธุ
สัตวปาดงใหญ ซึ่งไดรับผลกระทบจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 ที่ผานพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว
ปาดงใหญ ทําใหผืนปาถูกแบงออกเปGนสองสวน ระยะเวลาดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม - กันยายน
2556 (12 เดือน) วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาความหลากชนิด สถานภาพ การกระจาย และแหลงที่อยู
อาศัยของสัตวปากลุมตางๆ รวมถึงสภาพสังคมพืชและระบบนิเวศ เพื่อใชเปGนฐานขอมูล ในการจัดการ
พื้นที่แนวเชื่อมตอทางระบบนิเวศ และพื้นที่อนุรักษตอไปในอนาคต
ผลการศึกษาดานทรัพยากรปาไม โดยวางแปลงตัวอยางกึ่งถาวรขนาด 30 x 60 ตารางเมตร ใน
พื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต วปาดงใหญฝQR ง ละ 1 แปลงตั ว อยางพบทั้ ง หมด 2 สั ง คมพื ช ดั ง นี้ พื้ น ที่
เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญฝQRงซายเปGนปาเบญจพรรณ และฝQRงขวาเปGนปาดิบแลง เมื่อวิเคราะหขอมูล
โดยใชวิธีดานนิเวศวิทยา พบวาสังคมพืชสองฝQRงในพื้นที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน เนื่องจากเปGนคน
ละสังคมพืช ผลการศึกษาดานทรัพยากรสัตวปาตามแนวสํารวจที่กําหนดจํานวน 8 เสน รวมระยะทาง
48 กิโลเมตร โดยวางแนวสํารวจบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 91 – 96 ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 348
ทํ า การสํ า รว จใน 2 ช ว งฤดู ก าล คื อ ฤดู แล ง แล ะฤดู ฝ น พบสั ต ว ปาทั้ ง หมด 11 ว ง ศ
14 ชนิด เปG น สัต วเลี้ ย งลู กดวยนมขนาดใหญที่ มีบ ทบาทตอระบบนิ เวศ ทั้ งหมด 6 ชนิด ไดแก ชาง
กระทิง วัวแดง หมีควาย หมูปา และเกงเหนือ
จากผลการศึกษาดังกลาวศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวั ด
นครราชสีมา เห็นควรพิจารณาดําเนินการออกแบบและจัดทําแนวเชื่อมตอผืนปา (corridor area) ใน
บริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 ตัดผานพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ชวงหลักกิโลเมตร
ที่ 92-94 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ในลักษณะการจักการพื้นที่และสรางแหลงอาหารใหแกสัตว
ปาโดยเฉพาะชางปา
คําสําคัญ : แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ (Ecological corridor) กลุมปาดงพญาเย็น – เขาใหญ
เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ

คํานํา
การจัดการพื้นที่แนวเชื่อมตอทางระบบนิเวศหรือ corridor area เปGนแนวความคิดหนึ่งที่
ตองการใหกระบวนการจั ก การกลุ มปาในเชิ ง นิ เ วศมี การเชื่ อ มตอกั น มี เ ปW า หมายหลั กเพื่ อ ชวยให
กระบวนการทางนิเวศปาไมมีความสมบูรณ สงเสริมใหมีการแพรกระจายพันธุของสัตวปา และพืชพรรณ
ที่เปGนอาหารของสัตวปาไดมีโอกาสแพรพันธุไปยังพื้นที่ปาที่หางไกลออกไป
การแบงแยกพื้ น ที่ อ าศั ย ของสั ต วปาใหแยกขาดจากกั น และมี ข นาดเล็ ก ลง (Habitat
fragmentation) มีสวนลดความสมบูรณของปQจจัยที่จําเปGนตอการดํารงชีพของสัตวปา การแยกขาด
ของประชากรสัตวปาเดิมออกเปGนประชากรยอย (metapopulation) ที่แยกขาดจากกัน และไมมีการ
แลกเปลี่ยนหรือการไหลผานของยีน (gene flow) เกิดขึ้น สงผลตอความหลากหลายทางพันธุกรรมให
ลดลง ทํ า ใหประชากรยอยในแตละสวนงายตอการถู ก ทํ า ลายใหหมดไป ความรู ในเรื่ อ ง Island
biogeography model ที่กลาวถึงการทําลายพื้นที่อาศัยที่สงผลใหจํานวนชนิดพันธุในพื้นที่นั้นลด
จํานวนลง จึงสนับสนุนใหแนวความคิดในการจัดทําแนวเชื่อมตอปา (Ecological Corridor หรือ
Wildlife Corridor) มีบทบาทสําคัญที่สามารถรักษาความเชื่อมโยงทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เอื้อให
กลุมประชากรสัตวปาสามารถเคลื่อนยายกระจายพันธุ เกิดการถายเททางพันธุกรรม ลดการผสมเลือด
ชิด (inbreeding) และสรางความมั่นคงและแข็งแรงใหสังคมสัตวปาโดยรวม
ในการออกแบบทางเชื่อมผืนปานั้น จําเปGนตองคํานึงถึงชนิดพันธุของสัตวปาเปWาหมายในพื้นที่
รวมทั้งความตองการทางนิเวศของสัตวปาเหลานั้น เชน ความคลายคลึงของสังคมพืช และแหลงอาหาร
เปGนตน ความชุกชุมของสัตวปาและตําแหนงที่มีความสําคัญที่สัตวจะใชเปGนทางเดินขาม รวมทั้งรูปแบบ
ของทางขามที่จะตองมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเขากับความตองการในดานถิ่นอาศัยของ
สัตวปา (Habitat Reguirement)
กลุ มปาดงพญาเย็ น -เขาใหญ ประกอบดวยพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษจํ า นวน 6 แหง แบงเปG น อุ ท ยาน
แหงชาติ 5 แหง และเขตรั กษาพั น ธุ สั ต วปา 1 แหง พื้ น ที่ ส วนใหญเปG น เทื อกเขาสลั บ ซั บ ซอนของ
เทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาสันกําแพง ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลางที่สูงที่สุดใน
กลุมปานี้อยูที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ บริเวณยอดเขารม ที่ระดับความสูง 1,351 เมตร กลุมปาดงพญา
เย็น-เขาใหญเปGนพื้นที่ตนน้ําลําธารของลุมน้ําหลัก ไดแก ลุมน้ํามูล ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ําโตนเลสาบ
และบางสวนของลุมน้ําปาสัก ซึ่งลําน้ําสายสําคัญของกลุมปานี้ คือ แมน้ํานครนายก ลําตะคลอง หวย

มวกเหล็ก แมน้ํามูล ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจากกลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ ประมาณ 2,712.95 ลูกบาศก
เมตร
จากการสํารวจดานชนิดพันธุสัตวปาและการกระจายเชิงพื้นที่ของสัตวปาสําคัญ ไดกําหนดกลุม
สัตวเปWาหมายในการศึกษาจํานวน 6 ชนิด ไดแก เสือโครง ชางปา วัวแดง กระทิง กวางปา และเกง
เหนือ โดยทําการคนควาจากเอกสาร ตํารา พบวาชนิดพันธุสัตวปาในพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น - เขา
ใหญ มีรายงานวาพบกลุมสัตวเปWาหมายทั้ง 6 ชนิด โดยในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ อุทยาน
แหงชาติทับลาน และอุทยานแหงชาติปางสีดา มีการรายงานพบกลุมสัตวเปWาหมายทั้ง 6 ชนิด สวนใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญเหนือ มีการรายงานพบ 5 ชนิด คือ เสือโครง ชางปา กระทิง กวางปา
และเกงเหนือ อุทยานแหงชาติตาพระยาพบ 5 ชนิด ไดแก เสือโครง ชางปา กระทิง กวางปาและเกง
สําหรับสัตวปามีกระดูกสันหลัง จํานวน 4 กลุมคือ นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
และสัตวเลื้อยคลานนั้นมีรายงานดังนี้ นกมีจํานวนมากที่สุด 331 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีจํานวนมาก
ที่สุด 81 ชนิด สัตวเลื้อยคลานพบจํานวนมากที่สุด 48 ชนิดและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกพบจํานวนมาก
ที่สุด 18 ชนิด
ในขณะที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ ทองที่ตําบลลํา
นางรอง ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง ตําบลโคกมะมวง ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัด
บุรีรัมย มีเนื้อที่ 195,486 ไร หรือประมาณ 312 ตารางกิโลเมตร เปGนปาที่อุดมสมบูรณแหงสุดทายของ
จังหวัดบุรีรัมย และเปGนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ ไดแก หวยลํานางรอง หวยลําปลายมาศ เนื่องจาก
พื้นที่ติดตอ กับอุทยานแหงชาติ 3 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา และ
อุทยานแหงชาติตาพระยา ทําใหมีสัตวปาอาศัยอยูอยางชุกชุม ปQจจุบันพื้นที่ถูกแบงออกเปGน 2 สวน โดย
มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 ตัดผานและมีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของราษฎรเพื่ออยู
อาศัยและทํากิน สงผลใหเกิดปQญหาการใชพื้นที่เพื่อเปGนเสนทางหากินที่เชื่อมโยงกันระหวางพื้นที่ปาถูก
ตัดขาดลงระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ เพื่อเปGนการกระตุนใหเกิดการบริหารจัดการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงจําเปGนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาถึงขอมูลดานตางๆ ดังที่กลาว
มาแลว เพื่อนํามาใชในการออกแบบรูปแบบของแนวเชื่อมตอระบบนิเวศแหงนี้ตอไป

วัตถุประสงค
1 สํารวจความหลากหลายชนิดของสัตวปาในกลุมของสัตวปาขนาดใหญ เชน ชาง กระทิง
เลียงผา เสือดาว กวางปา และเกง และสัตวปามีกระดูกสันหลัง จํานวน 4 กลุม คือ นก สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม สั ตวสะเทิน น้ํา ทะเทิน บก และสั ตวเลื้ อยคลาน โดยเนนศึ กษาที่สั ตวปาขนาดใหญที่ไดรั บ
ผลกระทบจากการแบงแยกของผืนปา
2 ศึกษาเสนทางเดินที่สัตวปาสวนใหญใชเปGนเสนทางหากิน รวมทั้งความชุกชุมของสัตวปาใน
พื้นที่ที่จะจัดทําแนวเชื่อมตอปาและบริเวณใกลเคียง
3 ศึกษาปQจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการกระจายของสัตวปาในพื้นที่
4 ศึกษาปQจจัยคุกคามที่มีผลกระทบตอสัตวปา
5 ศึกษาโครงสรางดานนิเวศวิทยาของปาไมบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ
6 ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการดานการใชประโยชนที่ดินบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ

ตรวจเอกสาร
แนวเชือ่ มตอระบบนิเวศ (Ecological Corridor)
ความหมายและแนวคิดของแนวเชื่อมตอ
ทางเชื่อมตอหรือแนวเชื่อมตอหมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กโดยมากมักมีรูปรางเปGนแถบยาวชวยทําหนาที่
ตอบสนองความตองการของชนิดเฉพาะนั้นๆที่ตองการเคลื่อนที่ระหวางหยอมปาที่แตกตางกันไดโดยแนว
เชื่อมตอมักมีพืชพรรณใกลเคียงกับถิ่นที่อาศัยหลักที่อยูใกลเคียง
แนวเชื่อมตอหยอมปาหมายถึงเสนทางที่เอื้อใหสัตวปามีพื้นที่หากินกวางขึ้นสามารถใชเปGนเสนทาง
เชื่อมระหวางหยอมปาทําใหพืชสามารถแพรกระจายพันธุและแลกเปลี่ยนพันธุกรรมใหเปGนไปตามธรรมชาติ
ประชากรของสัตวปาสามารถเคลื่อนผานตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและภัยตางๆที่เกิดขึ้นไดสวน
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามสามารถขยายพันธุไดในที่ใหมผลกระทบจากการที่ผืนปาถูกตัดขาดจากกันจนเกิดหยอม
ปาจํานวนมากสงผลตอกระบวนการทางนิเวศวิทยาทั้งในเชิงพื้นที่และเวลาการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ
และการเปลี่ ย นแปลงการใชประโยชนที่ ดิ น สงผลตอพลวั ต รของประชากรสั ต วปารวมทั้ ง อาจเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของชนิดพันธุดวย
(Schweiger et al., 2000 อางโดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2555)
คําจํากัดความดังกลาวไดเนนย้ําถึงความสําคัญของความสามารถในการเคลื่อนที่ของชนิดจากหยอม
ถิ่น ที่ อาศั ย แหงหนึ่งผานแนวเชื่ อมตอไปยั งหยอมถิ่ น ที่อาศั ย ที่ อยู ไกลออกไปโดยแนวเชื่อมตอนี้ อาจเปG น ที่
ตองการของชนิ ด เฉพาะในบางชวงเวลาหนึ่ งหรื อ ทุ กชวงเวลาของวงจรชี วิ ต ขณะที่ ความหมายของคํ า วา
“ถิ่นที่อาศัย (habitat) หมายถึงบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในแงของการสนับสนุนปQจจัยพื้นฐานตางๆใน
การดํ า รงชี วิ ต เชนแหลงอาหารแหลงหลบภั ย แหลงน้ํ า และอยู ในสภาพแวดลอมที่ เ อื้ ออํ า นวยใหชนิ ด พั น ธุ
สามารถรอดจากการตายและสืบพันธุออกลูกหลานตอไปได”
จากคําจํากัดความทั้งหมดดังกลาวพบวาแนวเชื่อมตอมีแงมุมที่สําคัญสองประการไดแก
1) มุมมองทางดานโครงสราง (structural perspective) เปGนการพิจารณาแนวเชื่อมตอโดยเนนไปที่
ลักษณะหรือรูปลักษณภายนอกที่ทําการเชื่อมตอเชนความยาวความแคบความกวางหรือความโคงของทาง
เชื่ อมตอหรื ออี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การพิ จ ารณาถึ งการมี การเชื่ อ มตอทางดานโครงสรางเทานั้ น (structural
connectedness)

2) มุมมองทางดานหนาที่ (functional perspective) เปGนการพิจารณาทางเชื่อมตอในฐานะของ
ความสามารถที่ทําใหมีการเชื่อมตอกันได (connectivity) โดยความสามารถในการเชื่อมตอนั้นเปGนสิ่งที่บอกได
วาพืชหรือสัตวสามารถเคลื่อนยายผานระหวางหยอมปาหรือหมูเกาะไปไดดวยความยากงายเพียงใด (Hess
&Fischer, 2001 อางโดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2555)
หนาที่ทางดานนิเวศวิทยาของแนวเชื่อมตอ (Ecological Function of Corridor)
บทบาทของแนวเชื่อมตอที่เ ห็น ไดชัด เจนที่ สุด นั้น คื อการสงเสริมใหสิ่งมีชี วิ ตสามารถกระจายและ
เคลื่อนตัวไปตามหยอมที่อาศัยที่อยูหางไกลออกไปไดอยางไรก็ตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2555) อางตาม Forman &Gordon (1986) วาบทบาทหนาที่ทางดานนิเวศวิทยาของแนวเชื่อมตอซึ่งมีอยู
หลายประการดังตอไปนี้ไดแก
1) การเปGนถิ่นที่อาศัย (habitat)
2) การเปGนทางเชื่อมผาน (conduit)
3) การเปGนตัวกรอง (filter)
4) การเปGนตัวขัดขวาง (barrier)
5) การเปGนแหลงผลิต (source)
6) การเปGนแหลงกําจัด (sink)

ภาพที่ 1 หนาที่ของแนวเชื่อมตอ
ที่มา:า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555)
นอกจากนี้บทบาทของทางเชื่อมตอที่มีความสําคัญ 2 ดาน (Hess &Fischer, 2001 อางโดย กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2555) ที่นักจัดการพื้นที่คุมครองตองการไดแก
1) เปGนบทบาทของแนวเชื่อมตอที่ทําหนาที่ชวยเหลือการเคลื่อนที่ของชนิดเพียงอยางเดียว (conduit
function)
2) เปGนบทบาทของทางเชื่อมตอที่ชวยเหลือชนิดในแงการเปGนแหลงอาหารและแหลงสืบพันธุดวย
(habitat function) โดยจะเรี
ยจะเรียกกลุมของสัตวปาเหลานี้วาเปGนผูอาศัยในทางเชื่อมตอ
(corridor dwellers) ซึ่งชนิดเหลานี้อาจมีความสามารถในการเคลื่อนที่ต่ําจําเปGนตองใชเวลาหลายชั่วอายุเพื่อ
การขยาย หรือยายถิ่นฐานออกไปจากถิ่นที่อาศัยดั้งเดิมในบางสถานการณแนวเชื่อมตอที่มีความกวางมากๆ
วามกวาง
อาจชวยใหสังคมแหงชีวิตและระบบนิเวศสามารถอยูไดอยางมั่นคงสัตวปาและพืชพรรณที่เปGนอาหารของสัตว

ปาสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหวางพื้นที่คุมครองที่มีขนาดใหญไดในชวงหลายชั่วอายุของสิ่งมีชีวิตทางเชื่อมตอที่
มีคุณลักษณะเชนนี้รูจักกันในนาม“landscape linkage” ซึ่ง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2555) อางตาม Bennett (2003) วาแนวคิดของการออกแบบทางเชื่อมตอเพื่อสงเสริมใหชนิดสามารถ
เคลื่อนที่ไปมาระหวางหยอมที่อาศั ยไดในระดับภู มิภาคในทางตรงกัน ขามบทบาทการเปGนตั วกรองและตั ว
ขัดขวางของทางเชื่อมตอเปGนการพิจารณาบทบาทของบริเวณพื้นที่ดานนอกที่มีแนวเชื่อมตอขั้นกลางพื้นที่ที่อยู
ตรงขามกันของสองฝQRงทางเชื่อมถูกแบงแยกออกจากกันฉะนั้นแนวทางเชื่อมตอทําหนาที่เสมือนเปGนอุปสรรค
ไมใหสิ่งมีชีวิตบางประเภทขามผานไปมาไดโดยงายอาจมีการยอมใหสิ่งมีชีวิตบางประเภทหรือสิ่งมีชีวิตที่มีบาง
คุณลักษณะที่เฉพาะสามารถขามผานไปไดเทานั้นหรืออาจไมยอมใหสิ่งมีชีวิตใดๆผานไปเลยก็ไดตัวอยางเชน
การใชลําน้ําเปGนแนวเชื่อมตอระหวางทะเลสาบสองแหงอาจทําใหสัตวบกขนาดเล็กไมสามารถขามผานไปได
เปGนตน
ขณะที่บทบาทในแงของการเปGนแหลงผลิตและแหลงกําจัดสิ่งมีชีวิตนั้นเปGนสิ่งที่ไมคอยไดรับความ
สนใจนักตอการพิจารณาการออกแบบแนวเชื่อมตอเนื่องจากบทบาททางของแนวเชื่อมตอที่มีอิทธิพลตอดานนี้
มีไมชัดเจนมากนักแหลงผลิตเปGนการอธิบายถึงถิ่นที่อาศัยที่มีภาวการณการสงเสริมการเพิ่มของประชากร
มากกวาภาวการณในการลดจํานวนของประชากรโดยที่แหลงกําจัดหมายถึงถิ่นที่อาศัยที่มักพบภาวการณที่
ลดลงของประชากรมากกวาภาวการณเพิ่มของประชากร
ความสามารถในการเชื่อมถึงกันของพื้นที่กับการอนุรักษสัตวปา (Landscape Connectivity and Wildlife
Conservation)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555) อางตาม Tischendorf &Fahrig , 2000ไดอธิบาย
ความหมายของคําวา landscape connectivity ไววา“คือความสามารถของพื้นที่ที่สามารถสงเสริมหรือ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ผานไปมาระหวางหยอมปาที่ที่เหมาะสมตอการเปGนถิ่นที่อาศัยและการสืบ
ตอพันธ” สัตวปาในเขตรอนเชนประเทศไทยโดยมากมักเปGนสัตวปาที่มีความตองการปQจจัยในการดํารงชีวิตที่
คอนขางเฉพาะเจาะจง (specialist) และมักไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
กิจกรรมของมนุษยสัตวปาเหลานี้มีการตอบสนองตอการเลือกใชถิ่นที่อาศัยแตกตางกันไปตามระดับความ
เหมาะสมของถิ่นที่อาศัยนั้นๆเนื่องจากมีสัตวปาตางตัวหรือตางชนิดกันมีระดับความทนทาน (amplitude of
tolerance) ที่ไมเทากันหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อาศัยของสัตวปามีอิทธิพล
อยางยิ่งตอการรับรูของสัตวปาและความทนทานที่ไมเทากันของสัตวปาแตละชนิดสงผลทําใหความสามารถใน
การเคลื่อนที่ไปตามหยอมปาที่เหลืออยูนั้นไมเทากันในแตละชนิดบางชนิดมีการปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอม
ใหมที่เปลี่ยนไปจากเดิมทําใหมีความสามารถในการเสาะหาหยอมปาที่มีความอุดมสมบูรณกวาไดไมยากนัก
ขณะที่สัตวปาอีกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะชนิดที่มีสถานภาพถูกคุกคามสวนใหญมักพบวาดอยความสามารถ
หรือไมมีความสามารถเลยในการปรับตัวใหเขากับถิ่ นที่อยูอาศั ยที่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมไดทํ าใหสัตวปา

เหลานั้นไมสามารถเดินทางผานพื้นที่ขางเคียงที่มีกิจกรรมมนุษยรบกวนอยางรุนแรงและตอเนื่องไดในกรณีนี้
พบวาการรั
าการรักษาไวซึ่งรูปแบบการกระจายของหยอมปารวมถึงการจัดเรียงตัวของหยอมปามีผลกระทบโดยตรง
ตอระดับของความสามารถในการเชื่อมตอกันของภูมิภาคโดยรวม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2555) อางตามBennett (2003) ที่ไดเสนอแนวทางในการสรางทางเชื่อมตอสําหรับสัตวปาโดยสามารถ
กระทําไดสองแนวทางหลักคือ
1) การจัดการทั้งพื้นที่ถิ่นที่อาศัยแบบโมเสก (landscape or habitat mosaic) (ภาพที
(
่ 2) เปGนการ
จัดการถิ่นที่อยูอาศัยทั้งพื้นที่ที่มีสภาพทางดานนิเวศวิทยาไมสม่ําเสมอกันเชนถิ่นที่อาศัยประกอบไปดวยสังคม
พืช หลากหลายประเภทมี
ะเภทมีร ะดั บความสูงและสภาพภูมิประเทศแตกตางกัน หรื อมี ส ภาพสั งคมพืช คลุ มดิ น ที่
หลากหลายโดยสั ต วปารั บ รู ถึ งถิ่ น ที่ อาศั ย วาเปG น ถิ่ น ที่ อาศั ย ผื น ใหญตอเนื่ องกั น แตความเขมขนในการใช
ประโยชนสังคมพืชแตละประเภทมีความแตกตางกันไปตามอุปนิสัยและพฤติกรรมของสัตวชนิดนั้นๆโดยสภาพ
ของสังคมพืชหรือการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายดังกลาวไมเปGนอุปสรรคแตอยางใดตอการดํารงชีวิตของ
สัต วอาจกลาวไดวาการจัดใหมี แนวเชื่อมตอกั นโดยใชทั้งผื นปาที่มีลั กษณะดั งกลาวสามารถตอบสนองตอ
มาตรการในการอนุรักษไดทั้งในระดับพันธุกรรมชนิดและขบวนการทางนิ
และขบวนการทางนิเวศของปาไมเนื่องจากแนวเชื่อมตอมี
ความหลากหลายทางระบบนิเวศและมักเปGนแนวเชื่อมตอที่มีความกวางมาก

ภาพที่ 2 การจัดการทั้งพื้นที่ถิ่นที่อาศัยแบบโมเสก(landscape
แบบโมเสก
or habitat mosaic)
2) การสรางแนวเชื่อมตอขนาดเล็กแนวเชื่อมลักษณะนี้เหมาะสมกับชนิดสัตวปาที่รับรูวาตนเองกําลัง
ตกอยู ในหยอมปาที่ ก ระจั ด กระจายทั่ ว ไปในภู มิ ภ าพสภาพถิ่ น ที่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมมี ข นาดคอนขางจํ า กั ด
โดยเฉพาะในหยอมพื้นที่อาศัยขนาดเล็กดังนั้นการชวยจัดหาทางเชื่อมตอระหวางหยอมปาเปG
มตอระหวางหยอมปาเปGนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมไดในการจัดการพื้นที่คุมครองโดยรูปแบบของทางเชื่อมมักเปGนแบบ stepping stone (ภาพที
(
่ 3 ก.)
หมายถึงหยอมถิ่นที่อาศัยขนาดเล็กจํานวนตั้งแตหนึ่งหยอมขึ้นไปโดยหยอมปาเหลานี้มีการจัดเรียงตัวอยาง
เหมาะสมและเอื้ออํานวยตอการเคลื่อนที่ของสั
ของสัตวปาหรืออาจเปGนแถบถิ่นที่อาศัยที่เปGนพื้นที่เล็กๆ (habitat
corridor) (ภาพที่ 3 ข.) หมายถึงหยอมถิ่นที่อาศัยขนาดเล็กที่มีลักษณะเปGนแถบทางยาวที่ตอเนื่องกันระหวาง
หยอมปาขนาดใหญทางเชื่อมดังกลาวจําเปGนตองมีความกวางของแถบในระดับหนึ่งที่สามารถเกื้อหนุนใหสัตว
ปาเคลื่อนที่ผานไปมาไดระหวางผืนปา

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 รูปแบบของแนวเชื่อมตอขนาดเล็ก(ก.) การเชื่อมตอถิ่นอาศัยแบบ stepping stones และ (ข.) การ
เชื่อมตอถิ่นอาศัยแบบ habitat corridor
ที่มา:า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555)
ทางเชื่อมตอระหวางถิ่นที่อาศัยของสัตวปาอาจแบงแยกไดตามลักษณะของการเกิดทางเชื่อมที่อาจมี
อยูแลวอยูในสภาพธรรมชาติหรือเปGนแนวทางเชื่อมที่ถูกตั้งใจทําใหเกิดขึ้นกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช (2555) อางตาม Hilty et al.(2006) ไดอธิบายใหเห็นวาแนวเชื
นวเชื่อมตอที่พบเห็นในปQจจุบันมีเพียงสอง
ประเภทหลักไดแก
1) ทางเชื่อมที่ไมไดมาจากการวางแผน (unplanned corridor) คือแนวเชื่อมตอตามธรรมชาติหรือ
อาจมาจากการสรางของมนุษยโดยที่ไมตั้งใจโดยแนวเชื่อมตอดังกลาวไดเปGนสวนหนึ่งของระบบนิเวศอยูแลว
แนวเชื่อมตอประเภทนี
อประเภทนี้มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการชวยเหลือการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแตอยางใดแตในทางพฤติ
นัยสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนที่ไปมาผานตามทางเชื่อมนี้อยูแลวทางเชื่อมประเภทนี้ไดแกแนวรั้วแนวกันลมตนไม
ตามหัวไรปลายนาพืชพรรณที่ปลูกไวสองฝากถนนและแนวคลองขุดเพื่อการระบายน้
อการระบายน้ําพื้นที่ที่กลาวมานี้มักมี
สังคมพืชปกคลุมอยูในระดับหนึ่งโดยที่สัตวปาสามารถใชเปGนที่หลบภัยและเปGนแนวเชื่อมตอเพื่อเสาะแสวงหา
ถิ่นที่อาศัยแหงใหมตอไปกรณีแนวเชื่อมตอของสองฝQRงถนนเปGนแนวเชื่อมตอที่สัตวปามีการใชอยูเปGนประจํามัก
เปG น ถนนที่ มีกิกิจ กรรมของมนุ ษยไมมากนักอาจเปG น ถนนสายรองหรื อเปG นถนนที่ใชสั ญจรของประชาชนใน
ทองถิ่นมากกวาที่จะเปGนถนนสายหลักที่เชื่อมตอระหวางเมืองใหญสัตวปาที่พบวามีการแนวเชื่อมตอตามสอง
ฟากถนนมักเปGนชนิดพันธุที่ปรับตัวไดดี (generalist) มีความทนทานสูงตอสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปจาก
ธรรมชาติเดิมสามารถใชประโยชนบริเวณพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษยไดและไมมีความเฉพาะเจาะจง
ในการเลือกใชปQจจัยแวดลอมที่พิเศษบางอยางอยางไรก็ตามสัตวปาที่ใชทางเชื่อมเหลานี้อาจประสบอุบัติเหตุ
จากรถที่ผานไปมาไดงาย (Forman et al., 2003อางโดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2555)
ขณะที่พื้นที่หัวไรปลายนาพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ทําปศุสัตวแนวกั้นรั้วแนวกันลมแนวคูคลองระบายน้ําที่ไมไดมี
การจัดการการใชประโยชนอยางเขมขนมักพบวามีสัตวปาขนาดเล็กใชเปGนพื้นที่ในการยายไปหาถิ่นที่อาศัยหรือ

หาอาหารสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กนกขนาดเล็กที่หากินใตเรือนยอดสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบกโดยกลุมสัตวทั้งหมดดังกลาวเปGนกลุมที่มีศักยภาพในการใชทางเชื่อมประเภทนี้
2) ทางเชื่อมที่มาจากการวางแผน (planed corridor) เปGนทางเชื่อมที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
วัตถุประสงคหลักสําหรับการเชื่อมตอระหวางถิ่นที่อาศัยของสัตวปาดังที่ไดกลาวแลวขางตนอยางไรก็ตามพบวา
ปQจจุบันในหลายประเทศไดมีการจัดทําแนวพื้นที่สีเขียวขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่หลากหลายโดยเฉพาะ
เพื่อการนันทนาการสําหรับประชากรที่อยูในเขตชานเมืองและเขตเมืองรวมถึงมีวัตถุประสงครองเพื่อใหเปGน
แนวเชื่อมตอของสัตวปาดวย
ความกวางของแนวเชื่อมตอ (Corridor Width)
การออกแบบแนวเชื่อมตอจําเปGนตองคํานึงถึงคุณภาพของแนวเชื่อมตอวามีความเหมาะสมตอการ
ชวยเหลือการเคลื่อนที่ของสัตวปาวามีมากนอยเพียงใดแนวเชื่อมตอที่มีประสิทธิภาพจําเปGนอยางยิ่งที่ตองมี
สวนพื้นที่แกนกลางของถิ่นที่อาศัย (core area) ภายในแนวเชื่อมตอในระดับหนึ่งกลาวคือแนวเชื่อมตอที่มี
ความกวางยิ่งมากยิ่งเปGนการเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่และสงเสริมใหชนิดที่หลากหลายสามารถใช
แนวเชื่อมตอไดอยางไรก็ตามแรงกดดันจากพื้นที่ที่ไมใชปาไมที่อยูโดยรอบมักเปGนอุปสรรคหลักที่สําคัญตอการ
จัดการแนวเชื่อมตอใหมีความกวางในระดับที่เหมาะสม
การวิ จั ย เพื่ อ ใหทราบถึ งขนาดแนวเชื่ อ มตอที่ เ หมาะสมตอสั ต วปาแตละชนิ ด เปG น หั ว ขอที่ มีก ารวิ จั ย อยาง
กวางขวางโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนืออยางไรก็ตามงานวิจัยสวนใหญก็ยังมิไดตอบคําถามหลักที่วาความ
กวางของทางเชื่อมควรจะมีขนาดเทาใดเพื่อใหสัตวปากลุมเปWาหมายสามารถเคลื่อนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิภาพของทางเชื่อมมักผันแปรไปตามความยาวของแนวเชื่อมความตอเนื่องของถิ่นที่อาศัยและ
คุณภาพของถิ่นที่อาศัย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2555) อางตาม Bentrup (2008) ไดอธิบายความสัมพันธโดยทั่วไปของความกวางของแนวเชื่อมตอกับ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของสัตวไววา
1) ชนิดที่มีขนาดใหญจําเปGนตองใชแนวเชื่อมตอที่มีความกวางมากขึ้นเพื่อชวยเหลือการเคลื่อนที่และ
การเปGนถิ่นที่อาศัยชั่วคราว
2) ความยาวของแนวเชื่ อมตอที่ มากขึ้น ทํ าใหจํ าเปG น ตองกํา หนดใหความกวางของแนวเชื่ อมที่
เหมาะสมมีขนาดมากขึ้นเชนกันแนวเชื่อมตอที่มีระยะสั้นกวามีความเปGนไปไดที่ชวยใหระดับความตอเนื่องของ
พื้นที่มีมากกวา
3) แนวเชื่อมตอจําเปGนที่จะตองมีขนาดกวางขึ้นเมื่อพื้นที่สวนใหญถูกยึดครองดวยมนุษย
4) หากวางแผนใหแนวเชื่ อมตอมีการใชประโยชนระยะยาวนานนับ ทศวรรษหรื อศตวรรษควร
ออกแบบใหแนวเชื่อมตอมีความกวางมากขึ้น

ภาพที่ 4 ความกวางของแนวเชื่อมตอระหวางผืนปาที่เหมาะสมสําหรับสัตวแตละประเภท
ที่มา:า: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555)
ความสําคัญของมาตราสวนเชิงพื้นที่และเวลา (Importance of Spatial and Temporal Scale)
การพิจารณาออกแบบแนวเชื่อมตอจําเปGนตองคํานึงถึงขอบเขตพื้นที่ที่นักจัดการใหความสนใจทั้งหมด
(extent) รวมถึงมาตราสวนเชิงพื้นที่และเวลา (spatial and temporal scale) เปWาหมายการจัดการที่ดี
จําเปGนตองกําหนดขอบเขตพื้นที่คุมครองใหเดนชัดและเปGนไปตามเปWาหมายของการอนุรักษควรตองกําหนดให
พื้นที่เปWาอนุรักษมีขนาดใหญเพียงพอที่จะทําใหขบวนการทางนิเวศภายในภูมิภาพนั้นเกิดขึ้นไดอยางมีเอกภาพ
และสามารถดํารงไวไดซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสามระดับอยางไรก็ตามพื้นที่เปWาอนุรักษนั้นไมควรจะ
ใหญเกินไปจนไมสามารถดําเนินมาตรการดานการอนุรักษไดในเชิงปฏิบัติไดอยางเปGนรูปธรรมการคํานึงถึง
มาตราสวนเชิงพื้นที่เปGนสิ่งจําเปGนอยางยิ่งในสาขานิเวศวิทยาภูมิภาพ (landscape ecology) เนื่องจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดที่แตกตางกันรับรูถึงความละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial resolution) ไดแตกตางกันตัวอยางเชนสัตว
ขนาดเล็กเชนแมลงมีการรับรูในขอบเขตพื้นที่ที่ใชในการดํารงชีวิตขนาดเล็กกวาและความรับรูความละเอียดใน
เชิงพื้นที่มีความละเอียด (fine spatial resolution)มากกวาสัตวที่มีขนาดใหญกวาหรือมีความสามารถในการ
เคลื่อนที่ไดดีกวาแตขณะเดียวกันการรับรูดังกลาวมักถูกชดเชยโดยขอบเขตของพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก (small
spatial extent) ในทางตรงกัน ขามสัตวที่มีขนาดใหญหรือสั ตวที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไดสู ง
จําเปGนตองใชพื้นที่หากินขนาดใหญสงผลใหเกิดการรับรูถึงความละเอียดเชิงพื้นที่มีความหยาบ (coarse
spatial resolution) มากกวาสัตวที่มีพื้นที่หากินขนาดเล็กหรือความสามารถในการเคลื่อนที่ไมมากนักหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งการรับรูขนาดหนึ่งหนวยพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีขนาดไม
เทากันนั่นเองนอกจากนั้นแลวมาตราสวนเชิงเวลายังมีอิทธิพลสําคัญตอการออกแบบทางเชื่อมตอดวยสัตวปา

บางชนิดมีการเคลื่อนยายเปGนระยะทางไกลในรอบวันเพื่อการหาอาหารเชนคางคาวกินผลไมและนกเงือกที่มี
ขนาดใหญขณะที่สัตวปาบางชนิดจําเปGนตองเคลื่อนยายเปลี่ยนพื้นที่หากินเปGนระยะทางไกลตามรอบฤดูกาล
เชนชางกระทิงและวัวแดงการออกแบบทางเชื่อมตอจําเปGนตองตอบสนองตอมาตราสวนเชิงเวลาของชนิดพันธุ
ที่เปGนเปWาอนุรักษดวยเชนกัน
แนวเชื่อมตอสําหรับการเคลื่อนยายสัตวปา (Wildlife Movement Corridors) อาจเรียกไดวาเปGน
เสนทางการแพรกระจายของสัตวปา (Dispersal Corridors) หรือแนวเชื่อมระหวางผืนปา (Landscape
Linkages) ในลักษณะที่เปGนแถบของพื้นที่ปา (Linear Habitats) โดยมีลักษณะเปGนแนวแถบยาวๆที่มีหนาที่
เปGนเสนทางเชื่อมตอสําหรับสัตวปา (Beier and Loe, 1992อางโดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช, 2555) โดยที่แนวเชื่อมตอเหลานี้จะชวยลดหรือจัดการเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดหยอมปาในแงของการชวย
แพรกระจายชนิดพันธุระหวางหยอมปาไดทั้งยังเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหวางชนิดพันธุการ
ครอบครองพื้นที่และการตั้งตัวเปGนสังคมโดยที่สัตวเหลานั้นสามารถปรับตัวใหอยูกับประชากรทองถิ่นเดิมได
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555) อางตาม Pullin (2002) ไดกลาวถึงขอดีของทฤษฎี
แนวเชื่อมตอที่สามารถนํามาใชเปGนเครื่องมือในการอนุรักษไดดังตอไปนี้
1). เพิ่มโอกาสในการสรางประชากรโดยลดการแบงแยกของถิ่นที่อยูซึ่งทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถ
อยูไดในถิ่นที่อยูที่ถูกแบงแยกตามทฤษฎี Island Biogeography Theory หรือในกลุมของถิ่นที่อยูเหลานั้นซึ่ง
เปGนไปตามทฤษฎี Metapopulation Theory
2).
สงเสริ ม ใหเกิ ด การแลกเปลี่ ย นพั น ธุ ก รรมระหวางถิ่ น ที่ อ ยู ลดโอกาสการผสม
เลือดชิด (Inbreeding) และการสูญเสียทางพันธุกรรม
3). สิ่งมีชีวิตสามารถออกจากถิ่นที่อยูเดิมไปยังถิ่นที่อยูแหงใหมโดยแรงขับจากพฤติกรรมการ
ปWองกันอาณาเขตซึ่งเปGนการลดอัตราการตายโดยเฉพาะอยางยิ่งในสัตวที่อยูในชวงวัยรุนที่ยังไมมีอาณาเขตของ
ตัวเอง
การกําหนดและการออกแบบแนวเชือ่ มตอ (Specifics of Corridor Design)
ลักษณะของแนวเชือ่ มตอ (Corridor Features)
- ความกวางของแนวเชื่อมตอ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555) อางตาม Harris
and Scheck (1991) วาหากตองการใหแนวเชื่อมตอยังรักษากระบวนการของ Metapopulation ใหคงอยู

เปGนรอยป}แลวความกวางของแนวเชื่อมตออยางนอยที่สุดควรอยูในชวง 100 ถึง 1,000 เมตรแตถาอยากให
แนวเชื่อมสามารถชวยใหกระบวนการทางนิเวศดําเนินตอไปไดในชวงทศวรรษความกวางของแนวเชื่อมตอไม
ควรนอยกวา 1 กิโลเมตรแตสามารถใหกวางกวาไดและความกวางของแนวเชื่อมตอจะแปรผันไปตามชนิดของ
สัตวกลุมเปWาหมาย
- การใชประโยชนพื้นที่สูงสุดบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกันที่จะลดผลกระทบจากมนุษยตอแนวเชื่อมตอ
(Beier and Loe, 1992 อางโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2555) วัดโดยการมีถิ่นอาศัยที่
ใกลเคียงอยูรอบๆคลายคลึงกับในแนวเชื่อมตอ
- ไมควรใหมีการสรางบานเรือนหรือผลกระทบอื่นๆตอโครงการที่เปGนการขัดขวางการเคลื่อนยายหรือ
เพิ่มอันตรายจากผลกระทบของขอบปา (Edge Effects)
- หากมีบานเรือนใกลเคียงแนวเชื่อมตอจะตองกําหนดกรอบการอนุรักษสิทธิและขอหามตางๆที่
เกี่ยวของ
- ระยะหางระหวาง 2 หยอมปาควรจะมีระยะหางสั้นที่สุด
- แนวเชื่อมตอควรอยูหางจากแหลงที่ตั้งของชุมชนเพราะมีการรบกวนจากกิจกรรมมนุษยนอย
- ควรเปGนเสนทางที่สัตวเคยใชขามระหวาง 2 หยอมปาในอดีต (ขอมูลสามารถสอบถามจากเจาหนาที่
และประชาชนที่อยูรอบๆบริเวณนั้น)
การจัดการแนวเชือ่ มตอและการบังคับใช (Management and Enforcement)
- หากมีการตั้งบานเรือนใกลเคียงกับแนวเชื่อมตอจะตองประสานงานกับชุมชนเพื่อขอความรวมมือใน
การดูแลแนวเชื่อมตอใหคงสภาพพื้นที่ใกลเคียงกับปาและเปGนแนวปากันชนตลอดจนเปGนแนวกันไฟ
- ไมจําเปGนตองสรางรั้วไมตามแนวเชื่อมตอหรือตามแนวชายขอบปาที่อยูใกลเคียง
- หามมิใหมีการเลี้ยงสัตวในแนวเชื่อมตอหากพบจะตองจับออกนอกแนวเชื่อมตอและสงคืนเจาของ
- หามมิใหมีการจับหรือลาสัตวปา

ชนิดและโครงสรางของแนวเชื่อมตอ (Corridor type)
1. การสรางแนวเชื่อมตอเปGนหยอมปา (Step forest) แนวเชื่อมตอที่มีลักษณะเปGนหยอมปาจะ
เหมาะสมตอการหยุดพักเมื่อมีการเคลื่อนยายระหวางหยอมปาเชนนกอพยพเปGนตน
2. การสรางแนวเชื่อมตอเปGนแนวเสน (Line corridors) การสรางแนวเชื่อมตอและเครื่องกั้นใหสัตว
สามารถขามหรือหลีกเลี่ยงทางหลวงและทางรถไฟเปGนแนวเสนทอดผานสะพานหรือลอดใตสะพานเหมาะ
สําหรับสัตวบกในปQจจุบันมีหลายวิธีการซึ่งแตละวิธีการมีทั้งขอดีและขอเสียแตกตางกันการเลือกใชตองคํานึงถึง
สภาพแวดลอมบริเวณที่จะทําแนวเชื่อมตอเปGนสําคัญ
การฟ~•นฟู (Restoration)
การฟ~•นฟู (Restoration) คือการฟ~•นฟูระบบนิเวศ (Ecological Restoration) ในบริเวณที่เปGนปา
เสื่อมโทรมหรือถูกทําลายเพื่อใหสภาพพื้นที่ดังกลาวเหมาะสมตอการเขามาใชประโยชนของสัตวปาและเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะในการรองรับประชากรสัตวปาของพื้นที่ (Carrying Capacity)
การเลือกชนิดพรรณไมและรูปแบบการปลูกเพื่อฟ~•นฟู
- เลือกชนิดไมที่เปGนไมทองถิ่นยึดหลักตามศักยภาพในการเจริญเติบโตบนพื้นที่นั้น
- การใชวิธีการปลูกแบบผสมผสาน
- ใชกลาไมที่มีการพัฒนาระบบรากที่ดี
- การเตรียมพื้นที่ไดแกการทําใหมีระบบระบายน้ําที่ดีการใหปุ€ยอินทรีย
- มีการดูแลหลังการปลูกและมีการปลูกเสริม
การปรับปรุงศักยภาพพื้นที่ใหเปGนถิ่นอาศัยที่มีความเหมาะสมทางดานกายภาพของสัตวปาโดยอาจจะ
มีการทําโปงเทียมและปลูกพืชอาหารเสริมในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรสัตวปาใน
อนาคต

ผลกระทบจากถนนที่ตัดผานพื
ผานพื้นที่อนุรักษตอสัตวปา
ผลกระทบที่ เ กิด จากถนนสงผลตอทรั พยากรสั ต วปาในหลายแงมุ มไมวาจะเปG น จํ านวนประชากร
พฤติกรรมและถิ่นอาศัยของสัตวปาแตถนนก็มิไดสงผลในแงลบทั้งหมดรายละเอียดในแงมุมตางๆมีดังตอไปนี้
1).
ผลกระทบจากถนนที่ ส รางผานพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษตอประชากร และพฤติ ก รรมของ
สัต วปาอุ บั ติเ หตุ ที่เกิ ดกั บ สัต วปาจากผลของการสรางถนนผานพื้ นที่ อนุ รักษบางครั้ งทํ าใหสัต วปาเพี ยงแค
บาดเจ็บแตบางครั้งก็มีการเสียชีวิตและมีงานวิจัยที่เกี่ยวของเชนการศึกษาของไสวและกัลยาณี (2544) อางโดย
ทรงธรรม และคณะ (2554) อธิบายวาในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนศึกษาในเรื่องผลกระทบของถนนที่
มีตอการสูญเสียสัตวมีกระดูกสันหลังโดยใชปQจจัยตางๆดังนี้จํานวนรถความเร็วลักษณะทางกายภาพของสังคม
พืชสองขางทางลักษณะพื้นที่ชนิดและชวงเวลาที่สัตวถูกรถชนพบวาองคประกอบและสภาพทางกายภาพของ
สังคมพืชริมถนนมีลักษณะไมแตกตางกันอยางเดนชัดสัตวที่ถูกรถชนตายมากที่สุด (รอยละ 59.67) คือสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกรองมาคือสัตวเลื้อยคลานรอยละ 24.59
นอกจากนี้การตายของสัตวปายังเกิดจากการที่สัตวปาเขามาใชประโยชนบริเวณถนนเพื่อการดํารงชีพ
รูปแบบของการเขามาใชประโยชนจากสัตวปานั้นจะแตกตางกันออกไปเชนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิดเชน
กวางปาชางหรือสัตวเคี้ยวเอื้องชนิดอื่นๆเขามาใชพื้นที่ขางถนนในการหาอาหารหรือเดินผานเพื่อขามไปยังอีก
ฝQRงของถนนเปGนตนรวมไปถึงสัตวผูลามักจะเขามากินซากสัตวบนถนนสวนสัตวเลื้อยคลานจําพวกงูมักจะพบวา
ใชถนนเพื่อเพิ่มระดับอุณหภูมิของรางกายและนกบางชนิดใชกรวดทรายขางถนนเปGนเครื่องชวยแกะเมล็ดและ
ใชพื้นที่ขางถนนทํากิจกรรมอาบฝุนรูปแบบของการใชประโยชนเหลานี้ทําใหเกิดอุบัติเหตุแกสัตวปาแทบทั้งสิ้น
2). การกระจายและการแบงแยกประชากรถนนทําใหความสัมพันธทางประชากรของสัตวปาถูกตัด
ขาดออกจากกันซึ่งเปGนผลจากความกวางและที่โลงของแนวถนนจะเปGนตัวยับยั้งการเดินทางขามไปมาของสัตว
ปาบางชนิดขนาดความกวางของถนนที่ตางกันจะสงผลตอสัตวปาแตละประเภทแตกตางกันดวยเชนความกวาง
ที่เกินกวา 10 เมตรจะเปGนอุปสรรคในการหากินของคางคาวและสัตวฟQนแทะขนาดเล็กจําพวกหนูจะไมเดิน
ผานพื้นที่โลงเกินกวา 90 เมตร (Oxley et al., 1974 อางโดยทรงธรรม และคณะ, 2554) ดังนั้นสัตวบางชนิด
จึ ง ตองหากิ น อยู เฉพาะพื้ น ที่ ด านใดดานหนึ่ ง ของถนนเทานั้ น ประชากรของสั ต วที่ ถู ก ตั ด ขาดจากกั น อาจ
กอใหเกิดปQญหาในเรื่องของประชากรขนาดเล็กและทําใหประชากรที่เหลืออยูออนแอลงเนื่องจากการเสื่อมลง
ทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผสมพันธุในกลุมเดียวกันทําใหความหลากหลายของยีนมีนอยลงและทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพลวัตรของกลุมประชากรเชนการเปลี่ยนแปลงอายุอัตราสวนระหวางเพศดังนั้นถนนจึงถือเปGน
สาเหตุหลักในการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรสัตวปาและกอใหเกิดการสูญพันธุอยาง
หลีกเลี่ยงมิได

3). การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสัตวปาถนนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตวปาไดทั้ง
ทางบวกและทางลบไมวาจะดัดแปลงจากการเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยเมื่อมีถนนตัดผานบริเวณที่เปGนถิ่นอาศัย
ของสั ต วปาทํ าใหมี การเขาไปใชประโยชนของมนุ ษยสั ต วที่ มีความออนไหวตอการเปลี่ ย นแปลงก็ จ ะเกิ ด
พฤติกรรมการหลบหนียังผลใหสัตวเปลี่ยนหรือยายพื้นที่หากินไปในที่สุดซึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมของพื้นที่
อาศัยเดิมที่เกิดจากการบุกรุกของมนุษยเพื่อการใชประโยชน
(ไสวและกัลยาณี, 2544 อางโดยทรงธรรม และคณะ, 2554) แตในทางตรงกันขามสัตวที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมหรือสภาพถิ่นอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไดดีก็จะสามารถใชบริเวณถนนเปGนแหลงหา
กินไดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตวที่เกิดจากถนนยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนที่ของ
สัตวปาอีกดวย
ผลกระทบจากถนนในพื้นที่ธรรมชาติตอถิ่นอาศั
อาศัยของสัตวปา
1). การเสื่ อมโทรมของถิ่ น อาศั ย เมื่ อมีการตัด ถนนเขาสู ถิ่ นอาศั ยของสั ต วปายอมกอใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงของถิ่นอาศัยเดิมซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอนการเป‚ดปากอสรางขั้นตอนการกอสรางถนนและการคุกคาม
ตอสัตวปาในพื้นที่สูงสุดเมื่อไดเป‚ดใหใชเปGนเสนทางคมนาคมถนนเปรียบเสมือนตัวชวยเพิ่มการใชประโยชนใน
พื้นที่โ ดยมนุษยและกอใหเกิดผลกระทบทางนิ เวศวิ ทยาโดยเฉพาะจากนักทองเที่ยวคื อเมื่ อมีการประกอบ
กิจกรรมนัน ทนาการซึ่งใชทรัพยากรธรรมชาติ เปGนฐานเมื่ อมีปริมาณมากขึ้นจนสภาพธรรมชาติไมสามารถ
ปรับตัวใหฟ~•นคืนสภาพเดิมไดจะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่และถิ่นอาศัยของสัตวปานอกจากนี้ความ
เสื่อมโทรมยังเกิดจากการนําเขาของเมล็ดพันธุตางถิ่นที่ติดมากับยานพาหนะและเกิดการแพรกระจายพันธุเปGน
การยากที่จะทําลายปQจจัยเหลานี้และดินที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการกอสรางถนนจะเอื้อประโยชนตอ
การแพรกระจายของชนิดพันธุตางถิ่นชนิดพันธุตางถิ่นบางชนิดสามารถตั้งถิ่นฐานตามริมถนนและในแหลงที่อยู
อาศัยอื่นๆและอาจนํามาซึ่งการแพรกระจายของโรคและแมลงของพืชชนิดนั้นนอกจากนี้การกอสรางถนนยัง
เปลี่ยนโครงสรางชั้นเรือนยอดไมเชนไมผลที่พบไดตามขางถนนและตนไมบางประเภทที่เติบโตจากเมล็ดที่ทิ้งมา
จากยานพาหนะพันธุไมตางถิ่นบางครั้งถูกนํามาปลูกริมถนนเพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมการพังทลายของ
ดินและมีการใชชนิดพันธุทองถิ่นมากขึ้นเพื่อวัตถุประสงคนี้ดังที่กลาวมาลวนเปGนผลกระทบจากถนนตอสภาพ
ถิ่นอาศัยของสัตวปาทั้งโครงสรางและขนาดซึ่งจะสงผลกระทบตอสัตวปาที่อยูในบริเวณใกลเคียงนอกจาก
สาเหตุที่กลาวมาขางตนแลวมลภาวะแวดลอมที่เกิดจากการสรางถนนและยานพาหนะก็เปGนสาเหตุสําคัญที่
กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของถิ่นอาศัยของสัตวปาซึ่งแบงเปGน 2 ประเภทไดแก
- มลภาวะแวดลอมทางกายภาพเกิดจากการสรางถนนเชนการอัดแนนของดินการสูญเสียหนาดินรวม
ไปถึงการชะลางพังทลายของดินความรอนที่มาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะกอใหเกิดอุณหภูมิ
ที่แตกตางไปจากสภาพธรรมชาติปริมาณฝุนละอองนอกจากนี้ถนนยังเปGนสาเหตุที่ทําใหเกิดมลภาวะทางเสียง
ซึ่งมีผลตอสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตวปาบางชนิด

- มลภาวะแวดลอมทางเคมีถนนกอใหเกิดการสะสมสารพิษที่เปGนอันตรายตอสัตวปาบางชนิดซึ่ง
ปริมาณสารพิษที่ตกคางอยูบนถนนจะแปรผันตรงกับจํานวนยานพาหนะที่ใชเสนทางและจะแปรผกผันกับ
ระยะหางจากถนนทําใหมีผลตอสัตวปาที่อาศัยอยูในพื้นที่
2). การสูญเสียถิ่นอาศัยถนนสามารถกอใหเกิดการสูญเสียถิ่นอาศัยของสัตวปาไดทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยทางตรงไดแกเมื่อมีการตัดถนนจะตองมีการเป‚ดพื้นที่ปาเพื่อทําการเตรียมแนวถนนในการกอสราง
โดยขึ้นอยูกับความกวางและความยาวของถนนซึ่งพื้นที่ปาที่กลายเปGนถนนก็ถือเปGนการสูญเสียพื้นที่อาศัยของ
สัตวปา
นอกจากถนนทําใหเกิดการสูญเสียถิ่นอาศัยของสัตวปาแลวโครงขายของถนนก็มีสวนสําคัญตอการ
กระจายของถิ่นอาศัยของสัตวปาเนื่องจากการตัดถนนผานปาเปGนจํานวนมากจะทําใหเกิดหยอมปา(Smaller
Patch Sizes) และสงผลตอสัตวปาบางชนิดที่ไมสามารถขามผานพื้นที่โลงของแนวถนนไดกอใหเกิดปQญหา
ตางๆตามมา

