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1: บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
พื้นที่คุ้มครอง (Protected Areas) มีความสาคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการ
ศึกษาวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า พื้นที่คุ้มครองขนาดใหญ่สามารถอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าพื้นที่คุ้มครองขนาดเล็ก (Harris, 1984) เพราะพื้นที่ขนาดใหญ่มีแนวโน้มในการรองรับจานวน
ชนิดและปริมาณของสัตว์ป่าได้มากขึ้น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตบางชนิดจะไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็ก
และพื้นที่นั้นแยกตัวอย่างโดดเดี่ยว ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศและหลาย
แห่งแยกพื้นที่อย่างโดดเดี่ยวไม่ต่อเนื่องกับป่าผืนใหญ่ การอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับ
ความหลากหลายทางชีวภาพได้มากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการจัดการพื้นที่คุ้มครองในเชิงระบบนิเวศในพื้นที่ขนาดใหญ่
กรมอุทยานแห่งชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์ พืช ได้จั ดพื้ น ที่คุ้มครองในประเทศไทยออกเป็ น 19 กลุ่ม โดยใช้
หลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ สภาพป่า ลุ่มน้า การกระจายของพันธุ์พืช พันธุ์ สัตว์ โดยเฉพาะ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เป็นการจัดการพื้นที่คุ้มครองภายในกลุ่มป่าอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งให้การจัดการเป็น
ลักษณะเชิงระบบนิเวศ ให้เกิดผืนป่าขนาดใหญ่ที่สามารถอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ก็ยังพบว่ากลุ่มป่าทางบกเกือบทุกกลุ่มยังมีการแตกกระจายเป็นหย่อมป่าไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกแบ่งแยกนั้น จาเป็นต้องหาวิธีสร้างแนวเชื่อมต่อ (corridor) เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายไปมา
ระหว่างกันได้ สนับสนุนให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จึงจัดทาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อกลุ่มป่าที่สาคัญในประเทศไทย เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังตอบสนองต่อโปรแกรมงานพื้นที่คุ้มครองตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก และตอบสนองต่อเป้าหมายการลดอัตรา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2010 ที่ได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ประเทศสหภาพอัฟริกาใต้ในปี ค.ศ. 2002

1.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหำ
การศึกษานี้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มป่าทางบก 17 กลุ่มป่า โดยศึกษาสถานภาพของกลุ่มป่าด้านความสาคัญและ
ความมั่นคงของระบบนิเวศโดยใช้ดัชนีภูมิภาพ (landscape index) ศึกษาบริเวณที่เหมาะสมหรือสมควรจัดทาแนว
เชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา และประเภทของแนวเชื่อมต่อผืนป่า การศึกษาได้แบ่งแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาออกเป็น 2
ด้า น คื อ ด้ า นสั ต ว์ป่ า และด้า นกายภาพ ในแต่ ล ะกลุ่ มป่ า (ระดั บ กลุ่ ม ป่ า ) ระหว่ า งกลุ่ มป่ า (ระดั บ ภูมิ ภาค) และ
ระดับประเทศ เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและให้เกิดความมั่นคงของระบบนิเวศเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ ได้
เสนอแนะแนวทางและทางเลือกในการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า ตลอดจนแผนการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศ
ระดับประเทศในระยะการใช้แผน 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
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1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1) เพื่อประเมินสถานภาพด้านนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าทางบก 17 กลุ่มป่า
2) เพื่อประเมินจานวนแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสมในพื้นที่กลุ่มป่าทั่วประเทศ ให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของแนว
เชื่อมต่อทั่วประเทศ
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการดาเนินกิจกรรมในแนวเชื่อมต่อและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพ
4) เพื่อจัดทาแผนการจัดการแนวเชื่อมต่อกลุ่มป่าระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ

1.4 ผลผลิตของโครงกำร
1) สถานภาพด้านนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าบก 17 กลุ่มป่า
2) จานวนแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสมในพื้นที่กลุ่มป่าทั่วประเทศ และข้อมูลพื้นฐานของแนวเชื่อมต่อ
3) แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่แนวเชื่อมต่อผืนป่าและบริเวณใกล้เคียง
4) แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อกลุ่มป่า ระดับประเทศ (พ.ศ. 2555-2565)

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
ทิศทางและแนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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2: สถำนภำพทำงนิเวศวิทยำของกลุ่มป่ำ
2.1 ควำมเป็นมำ
ประเทศไทยจัดแบ่งพื้นที่คุ้มครองออกเป็น 19 กลุ่มป่าด้วยกัน ประกอบด้วยกลุ่มป่าสาคัญทางบก 17 กลุ่มป่า
และกลุ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 2 กลุ่ม สาหรับกลุ่มป่าทางบกนั้น แต่ละกลุ่ม ป่ามีขนาดพื้นที่ ลักษณะทางชีวกายภาพ และความรุนแรงของปัญหาภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของผืนป่าที่แตกต่างกันไป นาไปสู่ความสมบูรณ์ทาง
นิเวศวิทยา และความสามารถในการบริการสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกันด้วย สถานภาพด้านนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าเป็น
ข้อมูลสาคัญสาหรับการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชี วภาพ เป็นข้อมูลพื้นฐานชี้ให้เห็นถึงความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศและลาดับความสาคัญของกลุ่มป่าทางนิเวศวิทยาในระดับ ภูมิภาพ (landscape) นาไปสู่การตัดสินใจ
กาหนดแนวเชื่อมต่อผืนป่าที่เหมาะสมสาหรับการจัดการเชิงระบบนิเวศ
การจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มป่าด้านนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าและการปกคลุมของ
ป่า ดาเนินการโดยใช้ดัชนีภูมิภาพ ซึ่งคานวณโดย FragStats program Version 3.3 Build 5 (McGarigal et. al.
2002)
แผนที่ 1 กลุ่มป่ำของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ลุ่มน้าปาย-สาละวิน
ศรีลานนา-ขุนตาล
ดอยภูคา-แม่ยม
แม่ปิง-อมก๋อย
ภูเมี่ยง-ภูทอง
ภูเขียว-น้าหนาว
ภูพาน
พนมดงรัก-ผาแต้ม
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ตะวันออก
ตะวันตก
แก่งกระจาน
ชุมพร
คลองแสง-เขาสก
เขาหลวง
เขาบรรทัด
ฮาลา-บาลา
หมู่เกาะสุรินทร์-พีพ-ี อันดามัน
หมู่เกาะอ่างทอง-อ่าวไทย

สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย

3

2.2 ดัชนีภูมิภำพสำหรับจัดลำดับควำมสำคัญของกลุ่มป่ำ
ดัชนีภูมิภาพที่ใช้ในการอธิบายถึงสถานภาพทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าทางบก 17 กลุ่ม จาแนกเป็นดัชนีภูมิภาพด้านสภาพสิ่งปกคลุมดิน และด้านหย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนตารางที่ 2 และตารางที่ 3
แสดงคาอธิบายรายละเอียดของดัขนีภูมิภาพแต่ละดัชนี ซึ่งค่าดัชนีภูมิภาพจะนามาคานวณให้อยู่ในหน่วยมาตรฐาน
ระหว่าง 0-100 เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ กลุ่มป่าที่มีค่าคะแนนดัชนีภูมิภาพสูงหมายถึงกลุ่มป่าที่มีความสาคัญ
ทางนิเวศวิทยาสูง
ตำรำงที่ 1 ดัชนีภูมิภาพที่ใช้อธิบายโครงสร้างเชิงภูมิภาพของสภาพสิ่งปกคลุมดินและด้านหย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ดัชนีภมู ิภำพ
สภาพสิ่งปกคลุมดิน
ร้อยละพื้นที่ป่า
ความหนาแน่นของหย่อมป่า
ความหลากหลายของสภาพสิ่งคลุมดิน
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของขนาดหย่อมป่า
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของไจเรชัน
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของขนาดรูปร่างหย่อม
ป่า
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของความใกล้เคียงของ
หย่อมป่า
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของระยะทางระหว่าง
หย่อมป่า
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของความแตกต่าง
ระหว่างหย่อมพื้นที่

ด้านหย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า
ร้อยละของการปรากฏสัตว์ป่าชนิดสาคัญ
ความหนาแน่นของที่อาศัยแต่ละชนิด
จานวนหย่อมที่อาศัยแต่ละชนิด
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของขนาดหย่อมที่อาศัย
แต่ละชนิด
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของไจเรชันแต่ละชนิด
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของขนาดรูปร่างหย่อมที่
อาศัยแต่ละชนิด
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของความใกล้เคียงของ
หย่อมที่อาศัยแต่ละชนิด
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของระยะทางระหว่าง
หย่อมที่อาศัยแต่ละชนิด

ทั้งนี้ คาอธิบายดัชนีภูมิภาพของสภาพสิ่งปกคลุมดิน มีดังนี้
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ตำรำงที่ 2 คาอธิบายดัชนีภูมิภาพของสภาพสิง่ ปกคลุมดิน
ลำดับ

ดัชนีภมู ิภำพ
สภำพสิ่งปกคลุม
ดิน

สัญลักษณ์

ควำมหมำย

ค่ำของกำรวัด

กำรตีควำม

เป็นดัชนีด้านองค์ประกอบ อธิบาย
ค่าร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อเนื้อที่
ทั้งหมดของกลุ่มป่า
เป็นค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์
ของพื้นที่ โดยพิจารณาจากจานวน
หย่อมพื้นที่ป่าไม้ แล้วคานวณให้อยู่
ในรูปของค่าร้อยละของความ
หนาแน่นของหย่อมพื้นที่ต่อขนาด
พื้นทีข่ องกลุ่มป่า

0 ≤ FA≤ 100

ค่ายิ่งมากยิ่งดี

0≤PD_100≤100

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

1

ร้อยละของพื้นที่
ป่า

CAP_Forested

2

ความหนาแน่น
ของหย่อมป่า

PD_100

3

ความหลากหลาย
ของสภาพสิ่งคลุม
ดิน

SHDI

เป็นดัชนีด้านองค์ประกอบของระบบ
นิเวศในระดับภูมภิ าพ (landscapelevel metric) ที่ปรากฏในกลุ่มป่า
ว่ามีความหลากหลายของสังคมพืช
คลุมดินมากน้อยอย่างไร

0 ≤ SHDI

ค่ายิ่งมากยิ่งดี
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ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของขนาด
หย่อมป่า

AREA_AM

เป็นดัชนีด้านองค์ประกอบ โดยการ
หาค่าเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของขนาด
หย่อมพื้นที่ของหย่อมป่า

0 < AREA_AM

ค่ายิ่งมากยิ่งดี

5

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของไจเร
ชัน

GYRATE_AM

เป็นค่าดัชนีทางด้านรูปลักษณ์ ที่
บอกคุณลักษณะของหย่อมพื้นที่ใน
แง่ของการแผ่ขยาย (extension)
พื้นที่ว่าปรากฏออกไปกว้างไกล
เพียงไร

0< GYRATE_AM

ค่ายิ่งมากยิ่งดี

6

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของขนาด
รูปร่างหย่อมป่า

SHAPE_AM

เป็นดัชนีที่ชึ้ให้เห็นถึงโครงสร้าง
ทางด้านรูปลักษณ์ของพื้นที่ โดยใช้
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก โดยวัดความ
ซับซ้อนของรูปร่างของหย่อมพื้นที่

0<SHAPE_AM

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
ลำดับ

ดัชนีภมู ิภำพ
สภำพสิ่งปกคลุม
ดิน

สัญญลักษณ์

ควำมหมำย

ค่ำของกำรวัด

กำรตีควำม

7

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของความ
ใกล้เคียงของ
หย่อมป่า

PROX_AM

เป็นดัชนีทางด้านรูปลักษณ์ของ
พื้นที่ ที่แสดงให้เห็นว่าหย่อม
พื้นทีท่ ี่ให้ความสนใจมีความ
ใกล้เคียงหรือห่างจากหย่อม
พื้นที่ที่เป็นประเภทเดียวกัน โดย
อธิบายถึงภาวะความใกล้เคียง
กันโดยใช้ข้อมูลทั้งทางด้าน
ขนาดและระยะทางระหว่าง
หย่อมพื้นที่มาช่วยกัน เป็นการ
บอกถึงการจัดเรียงตัวเชิงพื้นที
(spatial arrangement) ของ
หย่อมพื้นที่

0< PROX_AM

ค่ายิ่งมากยิ่งดี

8

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของ
ระยะทางระหว่าง
หย่อมป่า

ENN_AM

เป็นดัชนีทางด้านรูปลักษณ์ ที่ใช้
ค่าระยะทางขจัด Euclidean ที่
น้อยที่สุดระหว่างหย่อมพื้นที่ที่
ให้ความสนใจมาเป็นตัวชี้วัดถึง
การแยกตัวออกไปของหย่อม
พื้นที่

0<ENN_AM

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

9

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของความ
แตกต่างระหว่าง
หย่อมพื้นที่

ECON_AM

เป็นดัชนีที่ประเมินถึงระดับ
ความแตกต่างระหว่างหย่อม
พื้นที่ที่มีสังคมพืชคลุมดิน
ประเภทป่าไม้กับประเภทการใช้
ที่ดินอื่นๆที่แตกต่างกัน ได้แก่
พื้นที่เกษตรกรรม, พื้นที่เขต
เมือง, แหล่งน้าถาวร และพื้นที่
อื่น ๆ แต่อยู่ติดต่อเนื่องกัน

0<ECON_AM≤
100

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

หมำยเหตุ
- กรณีที่ค่าดัชนีพื้นทีภ่ ูมิภาพที่มียิ่งมาก ยิ่งดี : ค่าดัชนีพื้นทีภ่ ูมิภาพที่มีค่ามากหมายถึงการส่งเสริมให้ระบบนิเวศของกลุ่ม
ป่าทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
- กรณีที่ค่าดัชนีภูมิภาพที่มคี ่ายิ่งน้อย ยิ่งดี : ระบบนิเวศจะมีการทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนจากค่าที่น้อย
ของค่าดัชนีภูมิภาพ
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ดัชนีภูมิภาพที่ใช้ในการอธิบายถึงสถานภาพทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าทางบก ตามโครงสร้าง (องค์ประกอบ
และรูปลักษณ์) ของหย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเป้าอนุรักษ์ 6 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวางป่า และ
เสือโคร่ง ไปวิเคราะห์หาดัชนีพื้นที่ภูมิภาพ โดยคาอธิบายดัชนีภูมิภาพด้านสัตว์ป่า มีดังนี้
ตำรำงที่ 3 คาอธิบายดัชนีภูมภิ าพด้านหย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า
ลำดับ

1

2

ดัชนีภมู ิภำพด้ำน
หย่อมที่อำศัยของ
สัตว์ป่ำ

สัญลักษณ์

ควำมหมำย

กำรตีควำม

0 ≤ existign_6spp ≤ ค่ายิ่งมากยิ่งดี
ร้อยละของการปรากฏ existign_6spp เป็นดัชนีด้านองค์ประกอบ
100
สัตว์ป่าชนิดสาคัญ
อธิบายค่าร้อยละของการปรากฏ
สัตว์ป่าชนิดสาคัญต่อเนื้อที่
ทั้งหมดของกลุ่มป่า
hab_spp
0≤ hab_spp ≤100 ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
ความหนาแน่นของที่
เป็นค่าที่สะท้อนให้เห็นถึง
อาศัยแต่ละชนิด
รูปลักษณ์ของพื้นที่ โดย
พิจารณาจากจานวนหย่อมพื้นที่
ที่เหมาะสมเป็นที่อาศัยของสัตว์
ป่าสาคัญชนิดที่เราให้ความสนใจ
คานวณให้อยู่ในรูปของค่าร้อย
ละของความหนาแน่นของที่
อาศัยต่อขนาดพื้นที่ของกลุ่มป่า

3

จานวนหย่อมที่อาศัย
แต่ละชนิด

4

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของขนาดหย่อมที่
อาศัยแต่ละชนิด

AREA_AM_spp ดัชนีด้านองค์ประกอบโดยการ

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของไจเรชันแต่ละชนิด

GYRATE_AM_
spp

5

ค่ำของกำรวัด

NP_spp

ดัชนีด้านองค์ประกอบของระบบ
นิเวศโดยพิจารณาจากจานวน
หย่อมพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นที่
อาศัยของสัตว์ป่าสาคัญชนิดที่
เราให้ความสนใจ

0 ≤ NP_spp

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

0 < AREA_AM_spp

ค่ายิ่งมากยิ่งดี

หาค่าเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของขนาด
หย่อมป่าที่เหมาะสมเป็นที่อาศัย
ของสัตว์ป่าสาคัญ
ดัชนีทางด้านรูปลักษณ์ ที่บอก 0< GYRATE_AM_spp ค่ายิ่งมากยิ่งดี
คุณลักษณะของหย่อมพื้นที่ในแง่
ของการแผ่ขยายพื้นที่ออกไป
กว้างไกลเพียงไร สาหรับหย่อม
ป่าที่เหมาะสมเป็นที่อาศัยของ
สัตว์ป่าสาคัญ
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
ลำดับ

ดัชนีภมู ิภำพด้ำน
หย่อมที่อำศัยของ
สัตว์ป่ำ

สัญลักษณ์

ควำมหมำย

ค่ำของกำรวัด

กำรตีควำม

6

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของขนาดรูปร่าง
หย่อมที่อาศัยแต่ละ
ชนิด

SHAPE_AM_
spp

ดัชนีที่ชึ้ให้เห็นถึงโครงสร้าง
ทางด้านรูปลักษณ์ของพื้นที่ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก วัดความ
ซับซ้อนของรูปร่างของหย่อม
พื้นทีท่ ี่เหมาะสมเป็นที่อาศัยของ
สัตว์ป่าสาคัญชนิดที่เราให้ความ
สนใจ

0<SHAPE_AM

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

7

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของความใกล้เคียง
ของหย่อมที่อาศัยแต่
ละชนิด

PROX_AM_spp ดัชนีด้านรูปลักษณ์ของพื้นที่

0< PROX_AM

ค่ายิ่งมากยิ่งดี

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของระยะทางระหว่าง
หย่อมที่อาศัยแต่ละ
ชนิด

ENN_AM_spp

0<ENN_AM

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

8

แสดงถึงความใกล้เคียงของ
หย่อมพื้นที่ที่ให้ความสนใจกับ
หย่อมพื้นที่ที่เป็นประเภท
เดียวกัน โดยใช้ข้อมูลทั้ง
ทางด้านขนาดและระยะทาง
ระหว่างหย่อมพื้นที่ เป็นการ
บอกถึงการจัดเรียงตัวเชิงพื้นที
(spatial arrangement) ของ
หย่อมพื้นทีท่ ี่เหมาะสมเป็นที่
อาศัยของสัตว์ป่าสาคัญชนิดที่
เราให้ความสนใจ
ดัชนีด้านรูปลักษณ์ ที่ใช้ค่า
ระยะทางขจัด Euclidean ที่
น้อยที่สุดระหว่างหย่อมพื้นที่มา
เป็นตัวชี้วัดถึงการแยกตัวออกไป
ของหย่อมพื้นทีท่ ี่เหมาะสมเป็นที่
อาศัยของสัตว์ป่าสาคัญชนิดที่
เราให้ความสนใจ

หมำยเหตุ
- กรณีที่คา่ ดัชนีพื้นทีภ่ ูมิภาพที่มียิ่งมากยิ่งดี : ค่าดัชนีพื้นทีภ่ ูมิภาพที่มีค่ามาก หมายถึงการส่งเสริมให้ระบบนิเวศของ
กลุ่มป่าทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
- กรณีทคี่ ่าดัชนีภูมิภาพที่มคี ่ายิ่งน้อยยิ่งดี : ระบบนิเวศจะมีการทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนจากค่าที่น้อย
ของค่าดัชนีภูมิภาพ

8
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2.3 ผลกำรจัดลำดับควำมสำคัญของกลุ่มป่ำทำงบก
เมื่ อ น าค่ า เชิ ง เปรี ย บเที ย บของดั ช นี ภู มิ ภ าพตามโครงสร้ า งเชิ ง ภู มิ ภาพของสั ง คมพื ช คลุ ม ดิ น มาร่ ว มกั น
คานวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มพื้นที่คุ้มครองโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มป่าที่ มีความสาคัญมาก
ที่สุดคือ กลุ่มป่าตะวันตก (74.8 คะแนน) รองลงไปตามลาดับ ที่สองและสาม ได้แก่ กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่
(48.1 คะแนน) กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว (47.2 คะแนน) ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 1
ผลการศึกษาดังกล่าวนาไปสู่การตัดสินใจเลือกกลุ่มป่าเป้าหมายในการดาเนินการจัดการแนวเชื่อมต่อในระยะ
10 ปีแรก ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าแม่ปิง -อมก๋อย กลุ่มป่าลุ่มน้าปาย-สาละวิน กลุ่มป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว และกลุ่มป่าตะวันออก
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ตำรำงที่ 4 ค่าเชิงเปรียบเทียบของดัชนีภูมิภาพตามโครงสร้างเชิงภูมิภาพของสังคมพืชคลุมดินและโครงสร้าง
เชิงภูมิภาพของหย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า
ลำดับ กลุ่มพื้นที่คมุ้ ครอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กลุ่มป่าตะวันตก
กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว
กลุ่มป่าแก่งกระจาน
กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย
กลุ่มป่าตะวันออก
กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง
กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก
กลุ่มป่าลุ่มน้าปาย-สาละวิน
กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม
กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม
กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล
กลุ่มป่าฮาลา-บาลา
กลุ่มป่าเขาหลวง
กลุ่มป่าชุมพร
กลุ่มป่าเขาบรรทัด
กลุ่มป่าภูพาน

สถำนภำพทำงนิเวศวิทยำของกลุ่มป่ำโดยดัชนีภมู ิภำพ (%)
โครงสร้างเชิงภูมิภาพ หย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า
ค่าเฉลี่ย
ของสังคมพืชคลุมดิน
89.45
84.84
74.83
58.50
57.56
48.10
60.48
53.58
47.18
53.47
51.24
42.41
59.66
46.18
41.92
41.44
49.04
41.06
59.03
44.99
40.97
40.13
49.19
39.62
60.91
37.91
38.89
39.75
48.61
38.74
54.41
39.20
37.44
56.12
31.74
35.82
33.35
41.38
34.56
31.64
39.04
32.95
33.34
40.11
32.79
33.31
30.81
31.57
40.23
23.21
29.96

ภำพที่ 1 ค่าเชิงเปรียบเทียบของดัชนีภูมิภาพตามโครงสร้างเชิงภูมิภาพของสังคมพืชคลุมดิน
หย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่าและค่าเฉลี่ย
10
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3: แนวเชื่อมต่อทำงนิเวศวิทยำ
แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยามีด้วยกัน 3 ระดับ คือ เชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าซึ่งระยะทางเชื่อมต่อน้อยกว่า 12
กิโลเมตร เชื่อมต่อระดับภูมิภาคระยะทางมากกว่า 12 กิโลเมตร และระดับประเทศซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่คุ้มครองของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าประกอบด้วยแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าและแนวเชื่อมต่อกายภาพ โดย
แนวเชื่อมต่อสาหรับสัตว์ป่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนที่ของประชากรสัตว์ป่าทั้งภายในและระหว่า ง
กลุ่มพื้นที่คุ้มครองทางบกต่าง ๆ ของประเทศไทย จานวน 17 กลุ่มป่า ที่ปรากฏว่ามีประชากรของสัตว์ป่าได้ถูก
แบ่งแยกออกจากกัน เนื่องจากอาศัยในหย่อมพื้นที่คุ้มครองที่อยู่ห่างไกลกัน ได้กาหนดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็ น
เป้าหมายสาหรับการอนุรักษ์จานวน 2 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า (Elephas maximus) และเสือโคร่ง (Panthera tigris)
เนื่องจากช้างป่า จัดได้ว่าเป็น umbrella species เป็นสัตว์ป่าที่ต้องการอาณาเขตหากินขนาดใหญ่และมีอิทธิพลต่อ
สัตว์กินพืชประเภทอื่น ๆ ประกอบกับช้างป่าในประเทศไทยถูกจัดเป็นสัตว์ป่าที่สร้างปัญหาความขัดแย้งมากที่สุด กับ
ชุมชนท้องถิ่น ในแง่การรุกรานพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้ นที่คุ้มครอง ขณะที่เสือโคร่ง นับว่าเป็นหนึ่งใน
บรรดา keystone species โดยถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และตกอยู่ภายใต้การคุกคาม
อย่างรุนแรงจนอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (endangered) ส่วนแนวเชื่อมต่อทางกายภาพมุ่งให้เกิดการเชื่อมต่อ
สภาพสิ่งปกคลุ่มดินที่เป็นป่าไม้เข้าด้วยกันเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และการบริการทางสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อมีผืนป่า
ขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกัน แผนที่ท้ายเล่มแสดงแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าทางบกที่สาคัญของประเทศไทย
ทั้งแนวเชื่อมต่อสัตว์ปา แนวเชื่อมต่อกายภาพ แนวเชื่อมต่อภูมิภาค และระหว่างประเทศ

3.1 แนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่ำ (Wildlife corridors)
ประเภทและตาแหน่งของแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ ากาหนดได้จากแบบจาลองทางสถิติและการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3.1.1

กำรจัดทำแบบจำลองกำรกระจำยของสัตว์ป่ำเลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญของประเทศไทย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการกระจายของสัตว์ป่าสาคัญ และจัดทา
แผนที่การแพร่กระจายของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยการสร้างแบบจาลองการกระจายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่สาคัญ
ของประเทศไทยใช้ข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า (Elephas
maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) กวางป่า (Rusa unicolor) เก้ง (Muntiacus
muntjak) และ เสือโคร่ง (Panthera tigris) ที่ได้จากโครงการสารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จากพื้นที่
คุ้มครองทั่วประเทศไทย ดาเนินการสารวจโดยนักวิจัยของส่วนวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 (บุษบง และคณะ, 2553) (2) ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ได้แก่ความสูงจากระดับน้าทะเล สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ เส้นทางคมนาคม ลาห้วย ลาธาร แม่น้า และแหล่งน้า
ตาแหน่ ง หมู่ บ้ านและสั ง คมพื ชคลุ มดิ น การวิเ คราะห์ห าการกระจายของสั ต ว์ป่ า ชนิด สาคั ญประยุกต์ ใช้ ห ลักการของ
maximum entropy (maxent) (Shannon, 1948; Jaynes, 1957) โดยโปรแกรมสาเร็จรูปที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
ในหมู่นักวิจัยทางด้านสัตว์ป่ามากที่สุดคือโปรแกรม MaxEnt (Phillips et. al., 2006)
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3.1.2

กำรวิเครำะห์หำแนวเชื่อมต่อระหว่ำงผืนป่ำ

การค้นหาแนวเชื่อมต่อที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนที่ระหว่างผืนป่า หรือ
หย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า ได้ทาการประยุกต์ตามแนวทางที่เสนอโดย Beier et. al. (2005) ประกอบไปด้วย 2
ขั้นตอนหลัก คือ (1) การให้คะแนนคู่พื้นที่คุ้มครองที่แตกต่างกันเพื่อลาดับความสาคัญของแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า
ดังแสดงในตารางที่ 5 และ (2) การค้นหาแนวเชื่อมต่อที่มีศักยภาพสาหรับสัตว์ป่าระหว่างคู่พื้นที่คุ้มครองต่าง ๆ
ตามลาดับความสาคัญ ใช้เครื่องมือ Corridor Designer Version 0.2 (Beier et. al. 2005) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้าน
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อทาการหาแนวเชื่อมต่อสาหรับสัตว์ป่า โดยใช้ประยุกต์เทคนิค least-cost modeling
(Adriaensen et. al. 2003)
ตำรำงที่ 5 การกาหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อระหว่างคู่ของหย่อมพื้นที่คุ้มครองใดๆ
กำรปรำกฏของสัตว์ป่ำ 1/

ควำมเหมำะสมของถิ่นที่อำศัย
1/

ค่ำคะแนนกำรปรำกฏ
ระยะทำง
ค่ำคะแนนควำม
ของสัตว์ป่ำและควำม ระหว่ำง A และ เหมำะสมของ
เหมำะสมของ
B 3/
แนวเชื่อมต่อ 4/
ถิ่นที่อำศัย 2/

หย่อมพื้นที่ A

หย่อมพื้นที่ B

หย่อมพื้นที่ A

หย่อมพื้นที่ B

x
x
x
x

x
x
x
x

x
0
x
0

x
x
0
0

0
1

x

0

-

-

3

0
0

x
0

-

-

4

2

0,1,2
0,1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

0
0
1
0
2
4
1
3
5b
1
5a
6

หมายเหตุ :
1/ x = ไม่ปรากฏสัตว์ปา่ /ไม่เหมาะสมเป็นถิ่นที่อาศัย,
2/ 0 = ไม่เหมาะสมต่อการจัดทาแนวเชื่อมต่อ,
2 = อาจจัดให้มีแนวเชื่อมต่อหากมีการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า,
4 = ควรจัดทาแนวเชื่อมต่ออย่างยิ่ง;
3/ 0 = มากกว่า 2 เท่าของระยะทางที่สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนที่ได้ในรอบ
วัน,
2 = ระยะทางน้อยกว่าระยะทางที่สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนที่ได้ในรอบวัน;
4/ 0 = ไม่เหมาะสมต่อการจัดทาแนวเชื่อมต่อ,
2 = เหมาะสมปานกลางหากมีการจัดการฟื้นคืนประชากรสัตว์ป่า,
4 = เหมาะสมมากหากมีการจัดการฟื้นคืนประชากรสัตว์ป่า,
6 = เหมาะสมอย่างยิ่ง
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0 = ปรากฏสัตว์ปา่ /เหมาะสมเป็นถิ่นทีอ่ าศัย
1 = อาจจัดให้มีการทาแนวเชื่อมต่อเพื่อขยายถิ่นที่อาศัย
3 = ควรจัดทาแนวเชื่อมต่อ,
1 = ระยะทางอยู่ระหว่างระยะทางที่สตั ว์ป่าสามารถเคลื่อนที่ได้
ในรอบวันและระยะทาง 2 เท่าของระยะทางที่สัตว์ป่า
สามารถเคลื่อนที่ได้ในรอบวัน,
1 = เหมาะสมน้อย,
3 = เหมาะสมปานกลาง,
5 = เหมาะสมมาก,
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3.1.3

จำนวนแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่ำในกลุ่มป่ำทำงบก

ผลการศึกษาพบว่าภายใน 17 กลุ่มป่า มีจานวนทั้งสิน้ 174 แนว จาแนกเป็นแนวเชื่อมต่อสาหรับ
ช้างป่า 47 แนว เสือโคร่ง 5 แนว แนวที่ทั้งเสือโคร่งและช้างป่าใช้ร่วมกันได้อีก 110 แนว และแนวทีไ่ ม่ระบุชนิดสัตว์
ป่าอีก 12 แนว (ภาพที่ 2) ในจานวนดังกล่าวจาแนกเป็นแนวเชื่อมต่อประเภทผืนป่าต่อเนื่อง 122 แนว แบบแนวแคบ
47 แนว และแบบหย่อม 5 แนว ดังแสดงในภาพที่ 3 ส่วนภาพที่ 4 แสดงถึงจานวนแนวเชื่อมต่อจาแนกตามกลุ่มป่า
ในจานวน 174 แนว มีเพียง 76 แนวที่มีความสาคัญลาดับที่ 1 และ 2 สาหรับแนวเชื่อมต่อทีค่ วรดาเนินการในระยะ
10 ปีแรก คือแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าที่อยู่ใน 8 กลุ่มป่าที่มีความสาคัญทางนิเวศวิทยาระดับต้นๆ คือ กลุ่มป่าตะวันตก
แก่งกระจาน แม่ปงิ -อมก๋อย ลุ่มน้าปาย-สาละวิน ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พนมดงรัก-ผาแต้ม ภูเขียว-น้าหนาว และกลุ่ม
ป่าตะวันออก รวมทั้งสิ้น 32 แนวด้วยกัน

ภำพที่ 2 จานวนแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าของกลุ่มป่าทางบกจาแนกตามประเภทของสัตว์ป่าเป้าหมาย

ภาพที่ 3 ประเภทแนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ สาหรับกลุ่มป่าทางบก

สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย

13

ภำพที่ 4 จานวนแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าจาแนกตามกลุ่มป่า

3.2 แนวเชื่อมต่อทำงกำยภำพ (Physical corridors)
การศึกษาแนวเชื่อมต่อกายภาพเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หย่อมป่าที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองโดยใช้เทคนิคในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จัดแบ่งแนวเชื่อมต่อกายภาพจาแนกเป็น 4 ประเภท คือ แบบผืนป่าต่อเนื่อง แบบผืนป่าไม่
ต่อเนื่อง แบบหย่อมผืนป่า และแบบแนวแคบ จากนั้นจึงประเมินความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อ โดยจาแนกเป็น
ระดับความเหมาะสมต่างๆ 5 ระดับ
ผลการศึกษาพบว่า มีแนวเชื่อมต่อกายภาพที่มีความเหมาะสมในระดับสูงมาก (HS) และระดับสูง (S) จานวน
86 แนวด้วยกันใน 17 กลุ่มป่าทางบก ดังแสดงผลในตารางที่ 6 สรุปข้อมูลแนวเชื่อมต่อกายภาพภายในกลุ่มป่าสาคัญ
ทางบกแสดงในภาพที่ 5 และสาหรับระยะ 10 ปีแรกนั้นมีแนวเชื่อมต่อกายภาพที่เสนอแนะให้ดาเนินการใน 8 กลุ่มป่า
สาคัญ ทั้งสิ้น 31 แนว
สรุปได้ว่า ภายใน 17 กลุ่มป่าทางบกมีแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ที่มีศักยภาพทั้งสิ้น 174 แนว มีแนวเชื่อมต่อ
กายภาพที่ระดับความสาคัญ HS และ S จานวน 86 แนว ซึ่งในจานวนดังกล่าวยังมีแนวเชื่อมต่อที่ทับซ้อนกันทั้ง
กายภาพและสัตว์ป่าอีก 43 แนว และแนวเชื่อมต่อกายภาพซ้อนกับแนวภูมิภาคอีก 1 แนว
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ตำรำงที่ 6 จานวนแนวเชื่อมต่อทางกายภาพจาแนกตามประเภทของแนวเชื่อมต่อ
ลำดับ

ชื่อกลุม่ ป่ำ

ประเภทแนวเชื่อมต่อกำยภำพ

รวม

ต่อเนื่อง

แนวแคบ

ไม่ต่อเนื่อง

หย่อมผืนป่ำ

1

ลุ่มน้าปาย-สาละวิน

14

5

0

0

19

2

ศรีลานนา-ขุนตาล

3

4

0

0

7

3

ดอยภูคา-แม่ยม

6

0

1

0

7

4

แม่ปิง-อมก๋อย

0

3

0

0

3

5

ภูเมี่ยง-ภูทอง

5

2

0

0

7

6

ภูเขียว-น้าหนาว

2

2

1

0

5

7

ภูพาน

4

1

0

0

5

8

พนมดงรัก-ผาแต้ม

0

0

0

0

0

9

ดงพญาเย็น-เขาใหญ่

0

1

0

1

2

10

ตะวันออก

3

1

2

0

6

11

ตะวันตก

4

0

0

0

4

12

แก่งกระจาน

2

0

1

0

3

13

ชุมพร

1

0

1

0

2

14

คลองแสง-เขาสก

3

2

0

0

5

15

เขาหลวง

3

2

0

1

6

16

เขาบรรทัด

3

2

0

0

5

17

ฮาลา-บาลา

0

0

0

0

0

รวม

53

25

6

2
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ประเภทแนวเชื่อมต่อทำงกำยภำพจำแนกตำมกลุ่มป่ำ

จำนวนแนวเชื่อมต่อทำงกำยภำพจำแนกตำมกลุ่มป่ำ

ลำดับควำมสำคัญของกำรจัดทำแนวเชื่อมต่อทำงกำยภำพจำแนกตำมกลุ่มป่ำ

เหมาะสมสูงมาก (HS)

เหมาะสมสูง (S)

ภำพที่ 5 สรุปข้อมูลแนวเชื่อมต่อกายภาพภายในกลุ่มป่าสาคัญทางบก
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3.3 แนวเชื่อมต่อภูมิภำคและแนวเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศ
(Regional and Transboundary corridors)
แนวเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผืนป่าที่มีระยะไกลจากกัน กล่าวคือ ห่างมากกว่า
12 กิโลเมตรเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่า ในระดับภูมิภาค ทั้งในแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวันออกตะวันตก พบว่าทั้ง 17 กลุ่มป่ามีทั้งสิ้น 33 แนว โดยใน 8 กลุ่มป่าเป้าหมาย มีแนวเชื่อมต่อที่มีระยะห่างมากกว่า 12
กิโลเมตรอยู่ 15 แนว (แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า 9 แนว และระหว่างกลุ่มป่าอีก 6 แนว)
นอกจากนั้น ประเทศไทยมีผืนป่าที่ต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดผืนป่าที่ต่อเนื่อง
ขนาดใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงของระบบนิเวศในระยะยาว พบว่าแนว
เชื่อมต่อที่มีศักยภาพระหว่างประเทศ ที่ควรมีการจัดการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน มีทั้งสิ้น 13 แนวด้วยกัน
เป็นแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า (ระยะห่างไม่เกิน 12 กิโลเมตร) 5 แนว และเป็นแนวเชื่อมต่อภูมิภาคที่มีระยะห่างเกิน
กว่า 12 กิโลเมตร จานวน 8 แนว ดังตารางที่ 7 โดยประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวเชื่อมต่อกับประเทศไทยคือ ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว 1 แนว ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ จ านวน 4 แนว
ราชอาณาจักรกัมพูชา 5 แนว และประเทศมาเลเซีย 3 แนว
ตำรำงที่ 7 แนวเชื่อมต่อกลุ่มป่าสาคัญทางบกของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

1

3
1

รวม

มาเลเซีย

พนมดงรัก-ผาแต้ม
ตะวันตก
แก่งกระจาน
ฮาลาบาลา
รวมในระดับกลุ่มป่ำ (1)
รวมในระดับภูมิภำค (2)
รวมทั้งหมด (1) + (2)

ราชอาณาจักรกัมพูชา

8
10
12
17

แนวเชื่อมต่อภูมภิ ำคและระหว่ำงประเทศ
สาธรณรัฐประชิปไตย
ประชาชนลาว

ชื่อกลุม่ ป่ำ

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

กลุ่มป่ำ

1
1
3
4

1
1

4
1
5

2
2
1
3
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4
1
1
2
8
5
13
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4: แนวทำงกำรจัดกำรแนวเชื่อมต่อผืนป่ำ
การจัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่า เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดาเนินการเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชึวภาพของ
ประเทศ โดยกาหนดเป้าหมายให้เกิดความเชื่อมโยงและการฟื้นฟูระบบนิเวศสาหรับสัตว์ป่าและสังคมพืชป่าของกลุ่ม
ป่าทางบกที่สาคัญ ดาเนินการโดยกาหนดเป้าของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาภัยคุกคาม ประเมิน
สถานภาพทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าต่างๆ กาหนดบริเวณที่เหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่า จากนั้น จัดทา
แนวทางการจัดการ และแผนการจัดการระดับประเทศขึ้นมารองรับ ดังแสดงในภาพที่ 6

:

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

ภำพที่ 6 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการจัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่าเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ
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4.1 เป้ำของกำรอนุรักษ์
การอนุ รักษ์ ความหลากหลายทางชึว ภาพมี หลายระดั บ ตั้ ง แต่ ระดั บ สั งคมพื ช ระดั บ ชนิด พั น ธุ์ และระดั บ
พันธุกรรม การศึกษาครั้งนี้กาหนดเป้าของการอนุรักษ์คือระดับชนิดพันธุ์ ได้แก่ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า 2 ชนิดหลัก คือ ช้าง
ป่า (Elephas maximus) และเสือโคร่ง (Panthera tigris) เนื่องจากช้างป่า จัดได้ว่าเป็น umbrella species เป็น
สัตว์ป่าที่ต้องการอาณาเขตหากินขนาดใหญ่และมีอิทธิพลต่อสัตว์กินพืชประเภทอื่นๆ ประกอบกับช้างป่าในประเทศ
ไทยถูกจัดเป็นสัตว์ป่าที่สร้างปัญหาความขัดแย้งมากที่สุด กับชุมชนท้องถิ่น ในแง่การรุกรานพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง ขณะที่เสือโคร่ง นับว่าเป็นหนึ่งในบรรดา keystone species โดยถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุ ดของประเทศไทย และตกอยู่ภายใต้การคุกคามอย่า งรุนแรงจนอยู่ในสถานะเสี่ ยงต่ อการสูญ พัน ธุ์
(endangered) โดยศึกษาหาแนวเชื่อมต่อผืนป่าที่เหมาะสมในการดารงไว้ซึ่งชนิดพันธุ์และประชากรของสัตว์ป่าทั้ง
สองชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม การจัดแนวเชื่อมต่อผืนป่าสาหรับสัตว์ป่าไม่ควรสิ้นสุดลงเพียงแค่สัตว์ป่า 2 ชนิดนี้เท่านั้น ใน
โอกาสต่อไป ควรศึกษาจัดทาแนวเชื่อมต่อสาหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป
นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ ยังกาหนดเป้าของการอนุรักษ์ในระดับของสังคมพืช โดยศึกษาหาแนวเชื่อมต่อ
ทางกายภาพที่มุ่งให้เกิดการเชื่อมต่อสภาพสิ่งปกคลุมดินที่เป็นป่าไม้เข้าด้วยกันเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และการ
บริการทางสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อมีผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกัน และจัดการสภาพการใช้ที่ดินป่าไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นอก
พื้นที่คุ้มครองให้ยังคงเป็นป่าไม้เพื่ อการบริการทางสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร แหล่งฟอกอากาศ แหล่ง
ป้องกันภัยธรรมชาติ และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.2 พื้นที่ดำเนินกำร
การศึกษาแนวเชื่อมต่อผืนป่าครั้งนี้ดาเนินการในกลุ่มป่าทางบกทั้ง 17 แห่ง หลังจากนั้นได้คัดเลือกกลุ่มป่าทาง
บกที่ มีค วามส าคัญทางด้า นนิ เวศด้ านสัง คมพืช และสั ตว์ ป่า ทั้ง ในระดับ กลุ่ มป่ า และในระดั บประเทศ รวมไปถึง
ความสาคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 8 กลุ่มป่า ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตำรำงที่ 8 รายชื่อกลุ่มป่า และเหตุผลของการคัดเลื อกให้ดาเนินการในแผนแม่บทการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า
ระดับประเทศ
รำยชื่อกลุ่มป่ำ
1. กลุ่มป่ำตะวันตก (Western)

-

2. กลุ่มป่ำแม่ปิง-อมก๋อย
(Mae Ping-Om Koi)

-

-

3. กลุ่มป่ำลุ่มน้ำปำย-สำละวิน
(Lum Num Pai-Salawin)

-

4. กลุ่มป่ำแก่งกระจำน
(Khaeng Krachan)

-

-

-
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เหตุผลของกำรคัดเลือก
เป็นกลุ่มป่าที่ความสาคัญทางนิเวศวิทยาสูงสุดทั้งด้านโครงสร้างสังคมพืชสิ่ง
ปกคลุมดินและการเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าใน 17 กลุ่มป่า ร้อยละ 74.83
เป็น กลุ่ม ป่า ที่มีค วามสาคัญในด้า นความเชื่ อมโยงระดั บประเทศ กล่า วคื อ
เชื่อมโยงกับกลุ่มป่าด้านทิศเหนือของประเทศ คือกลุ่มป่าแม่ปิง -อมก๋อย และ
ด้านทิศใต้ คือ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ทาให้ขยายการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าใน
แนวเหนือ-ใต้ของประเทศมากขึ้น
เป็ น กลุ่ ม ป่ า ที่ มี พื้ น ที่ คุ้ ม ครอง 2 แห่ ง ประกาศจั ด ตั้ ง เป็ น มรดกโลกทาง
ธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
มีความสาคัญด้านนิเวศวิทยาของสิ่งปกคลุมดินโดยโครงสร้างเชิงภูมิภาพของ
สังคมพืชคลุมดิน ร้อยละ59.66 จัดอยู่ในอันดับสามของลาดับความสาคั ญ
ทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าทางบก
เป็นกลุ่มป่า ที่มีค วามส าคัญ ในด้า นความเชื่ อมโยงระดับประเทศ กล่ าวคื อ
เชื่อมโยงกับกลุ่มป่าตะวันตกทาให้การเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าในแนวเหนือ -ใต้
ของประเทศ
มีความสาคัญด้านนิเวศวิทยาของสิ่งปกคลุมดินโดยโครงสร้างเชิงภูมิภาพของ
สังคมพืชคลุมดิน ร้อยละ60.91 จัดอยู่ในอันดับสองรองจากกลุ่มป่าตะวันตก
เป็นกลุ่มป่า ที่มีค วามส าคัญ ในด้า นความเชื่ อมโยงระดับประเทศ กล่ าวคื อ
เชื่อมโยงกับกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย ซึ่งอยู่ทางใต้ของกลุ่มป่านี้ ทาให้เกิดโอกาส
การเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าในแนวเหนือ-ใต้ของประเทศ
เป็นกลุ่มป่าที่ความสาคัญทางนิเวศวิทยาทั้งด้านโครงสร้างสังคมพืชสิ่งปกคลุม
ดินและการเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า ร้อยละ 42.41 จัดเป็นลาดับที่ 4 ใน 17
กลุ่มป่า
เป็น กลุ่ม ป่า ที่มีค วามสาคัญในด้า นความเชื่ อมโยงระดั บประเทศ กล่า วคื อ
เชื่อมโยงกับกลุ่มป่าตะวันตกด้านทิศเหนือ ทาให้เกิดโอกาสการเคลื่อนที่ของ
สัตว์ป่าในแนวเหนือ-ใต้ของประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นกลุ่มป่าที่มีพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ (Thaninthayi National Park) รวมพื้นที่คุ้มครอง 7,292.25 ตร. กม
เป็น ASEAN Heritage Park และกาลังเป็นกลุ่มป่าที่เตรียมยื่นเสนอขอขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
เป็นกลุ่มป่าที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
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ตำรำงที่ 8 (ต่อ)
รำยชื่อกลุ่มป่ำ
5. กลุ่มป่ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่
(Dong Phayayen-Khao Yai)

-

-

6. กลุ่มป่ำพนมดงรัก-ผำแต้ม
(Phranom dongrak- Pha Tam)

-

7. กลุ่มป่ำภูเขียว-น้ำหนำว
(Phu Kheiw- Namnaew)

-

-

8. กลุ่มป่ำตะวันออก
(Eastern Forest Complex)

-

-

เหตุผลของกำรคัดเลือก
เป็นกลุ่มป่าที่ความสาคัญทางนิเวศวิทยาลาดับที่ 2 ใน 17 กลุ่มป่า
เป็น กลุ่ม ป่า ที่มีค วามสาคัญในด้า นความเชื่ อมโยงระดั บประเทศ กล่า วคื อ
เชื่อมโยงทางระบบนิเวศในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก กับกลุ่มป่าพนมดงรักผาแต้ ม ท าให้ ส ามารถขยายการเคลื่ อ นที่ ข องสั ต ว์ ป่ า ในแนวตะวั น ออกตะวันตกของประเทศมากขึ้น
เป็นกลุ่มป่าที่มีพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ Banteay
Chhmar National Protected Landscape, Preach Vihear National
Protected Forest
เป็นกลุ่มป่าที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น เขาใหญ่
เป็น กลุ่ม ป่า ที่มีค วามสาคัญในด้า นความเชื่ อมโยงระดั บประเทศ กล่า วคื อ
เชื่อมโยงทางระบบนิเวศในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก กับกลุ่มป่าดงพญา
เย็น-เขาใหญ่ ทาให้สามารถขยายการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าในแนวตะวันออกตะวันตกของประเทศมากขึ้น
เป็นกลุ่มป่าที่มีพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา คือ Preach
Vihear National Protected Forest และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว Phou Xiengthong National Biodiversity Conservation
Area
เป็นกลุ่มป่าที่ความสาคัญทางนิเวศวิทยาลาดับที่ 3 ใน 17 กลุ่มป่า
เป็นกลุ่มป่าที่มีขนิดพันธุ์พืชหายากและ/หรือพืชเฉพาะถิ่นจานวนค่อนข้างมาก
ครอบคลุมเขตชีวภูมิศาสตร์ของพืชพรรณในกลุ่มพรรณพฤกษชาติ ภูมิภาคอิน
โดจีน และกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย-พม่า
เป็น กลุ่ม ป่า ที่มีค วามสาคัญในด้า นความเชื่ อมโยงระดั บประเทศ กล่า วคื อ
เชื่อมโยงทางระบบนิเวศ กับกลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ทางด้านใต้ของกลุ่ม
ป่าภูเขียว-น้าหนาวตามแนวไหล่ทวีป ทาให้สามารถขยายการเคลื่อนที่ของ
สัตว์ป่ามากขึ้น
เป็นกลุ่มป่าที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
เป็นกลุ่มป่าที่ความสาคัญทางนิเวศวิทยาลาดับที่ 6 ใน 17 กลุ่มป่า
เป็นกลุ่มป่าที่มีพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ Central
Cardamom Protected Forest, Phnom Sankos Wildlife Sanctuary,
and Samlaut Multiple Use Management Area รวมพื้นที่คุ้มครองทั้ง
สองประเทศ 8,413.83 ตร. กม
เป็นกลุ่มป่าที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง

สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย
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4.3 ภัยคุกคำมและประเด็นปัญหำ
ภัยคุกคามที่สาคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพคือการบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดย
พบมากที่สุดเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมดินจากป่าไม้เป็นการใช้ที่ดินรูปแบบอื่นๆ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งที่อยู่
อาศัย ตารางที่ 9 สรุปภัยคุกคามและประเด็นปัญหาที่สาคัญและส่งผลต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในกลุ่มป่า
ทางบก

สวนยางพาราในแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า

ยางพาราอายุ 1 ปีที่ปลูกแซมเข้าไปในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ

ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก

ชิ้นไม้แปรรูปที่ยังไม่ลาเลียงออก
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สรุปย่อผู้บริหาร
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ตำรำงที่ 9 ประเด็นภัยคุกคามสาคัญที่มีต่อการจัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่า
ประเด็นภัยคุกคำมหลักต่อกำรจัดทำแนวเชื่อมต่อผืนป่ำ
การบุกรุกป่าในป่าสงวนแห่งชาติเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัย
มีการลักลอบล่าสัตว์ปา่ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง
มีการเก็บหาของป่าที่เกินกาลังผลิตของป่า
มีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่คุ้มครองและป่าโดยรอบ
มีการพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค เช่น ถนน เขื่อน อ่างเก็บน้า เป็นต้น ที่ตัดผืนป่าออกเป็นหย่อมๆ
มีการสูญเสียพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินอื่นๆจากการทาลายของสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่คุ้มครอง
ความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย
ความรู้และความตระหนักถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติของสาธารณชน
และประชาชนท้องถิ่นยังมีน้อย
นโยบายชาติเกี่ยวกับที่ดินและการใช้ที่ดินที่ไม่ชัดเจนและปรับเปลีย่ นบ่อย
กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิบางประการที่อาจขัดขวางหรือจากัดการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้การ
จัดการแนวเชื่อมต่อประสบผลสาเร็จ

ภัยคุกคามและอุปสรรคในการเชื่อมต่อผืนป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

สรุปย่อผู้บริหาร
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4.4 กรอบแนวคิดและแนวทำง
การจั ด การเชิ ง ระบบนิ เวศเป็ น กรอบแนวคิ ด หลั กในการก าหนดแนวทางการจั ด การแนวเชื่ อมต่ อผื น ป่ า
นอกจากนั้น ยังนาแนวคิดอื่ นๆเข้ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและประชาชนท้องถิ่น การ
บังคับใช้กฎหมาย เครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.5 แนวทำงกำรจัดกำร
4.5.1

เป้ำหมำย

เป้าหมายของการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบนิเวศ การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มป่าทางบกที่สาคัญ โดยมีแนวทางการจัดการใน 3 เรื่อง คือ (1) การเชื่อมต่อผืน
ป่า (2) การฟื้นฟูระบบนิเวศ และ (3) การสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่นและสาธารณชน

การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

การเชื่อมต่อของ
ระบบนิเวศ

การฟื้นฟูระบบนิเวศ

ความตระหนักและ
ความร่วมมือจาก
ประชาชน

4.5.2 แนวทำงกำรจัดกำร
แนวทางการจัดการจาแนกเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะเตรียมการ (2) ระยะดาเนินการ และ (3)
ระยะประเมินและติดตามผล ใน 3 ระดับคือ ระดับกลุ่มป่า ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ ใน 8 กลุ่มป่า
สาคัญ คือ กลุ่มป่าตะวันตก แก่งกระจาน แม่ปิง-อมก๋อย ลุ่มน้าปาย-สาละวิน ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พนมดงรัก-ผาแต้ม
ภูเขียว-น้าหนาว และกลุ่มป่าตะวันออก สรุปแนวทางการจัดการดังตารางที่ 10

24

สรุปย่อผู้บริหาร
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ตำรำงที่ 10 แนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าทางบกทีส่ าคัญ
พื้นที่ดำเนินกำร

แนวทำงกำรจัดกำร

I. ระยะเตรียมกำร
ระดับภำยในกลุ่มป่ำและระดับภูมิภำค (At forest complex and regional level)
กลุ่มป่าเป้าหมาย 8 แห่ง
ผลักดันนโยบายให้เป็นวาระแห่งชาติ
- กลุ่มป่าตะวันตก (Western)
การสารวจทรัพยากรและการใช้ที่ดินในพื้นที่แนวเชื่อมต่อ
- กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Khaeng Krachan)
เป้าหมาย
- กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย (Mae Ping-Om Koi)
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความรูเ้ กี่ยวกับแนวเชื่อมต่อ
- กลุ่มป่าลุ่มน้าปาย-สาละวิน
การเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในท้องถิ่น :
(Lum Num Pai-Salawin)
การถ่ายทอดข้อมูล, ฝึกอบรม, ประชุม, ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
- กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
การสาธิต การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
(Dong Phayayen-Khao Yai)
การวางแผนและทางานร่วมกับผู้มสี ่วนได้-ส่วนเสียในท้องถิ่น
- กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม
(Phranom dongrak- Pha Tam)
- กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว
(Phu Kheiw- Namnaew)
- กลุ่มป่าตะวันออก (Eastern)
จานวนแนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ ที่เป็นเป้าหมายดาเนินการ
(ลาดับความสาคัญ 1 และ 2) รวม 32 แนว
จานวนแนวเชื่อมต่อกายภาพ (ลาดับ HS & S) รวม 31 แนว
จานวนแนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ ที่ซ้อนกับแนวเชื่อมต่อกายภาพ
10 แนว
จานวนแนวเชื่อมต่อภูมภิ าค (ระยะห่างมากกว่า 12 กม) รวม
15 แนว
ระดับระหว่ำงประเทศ (At international level)
แนวเชื่อมต่อระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
เตรียมพร้อมในการทางานร่วมกันในการจัดการแนวเชื่อมต่อ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
และการคุ้มครอง/ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในแนว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมินมาร์ จานวน 10 corridors
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์

สรุปย่อผู้บริหาร
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ตำรำงที่ 10 (ต่อ)
พื้นที่ดำเนินกำร

แนวทำงกำรจัดกำร

II. ระยะดำเนินกำร
ระดับภำยในกลุ่มป่ำและระดับภูมิภำค (At forest complex and regional level)
แนวเชื่อมต่อเป้าหมายและทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์
แนวเชื่อมต่อบนพื้นที่เกษตรกรรม/ที่อยู่อาศัย ซึ่งประชาชน/ เครื่องมือ/กลไกทางเศรษฐศาสตร์ :
นิติบุคคลมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง
- การจ่ายชดเชย
- การทาการเกษตรแบบพันธะสัญญา
- แรงจูงใจต่างๆ เช่น ลดหย่อนภาษี กู้ยืมดอกเบี้ยต่า
การแบ่งปันประโยชน์
- วนเกษตร
- ธนาคารต้นไม้
- สหกรณ์ป่าไม้
- การเยียวยา/ช่วยเหลือ
แนวเชื่อมต่อบนพื้นที่เกษตรกรรม/ที่อยู่อาศัย ซึ่งยังไม่ทราบสิทธิ์ถือครอง
พิสูจน์สิทธิที่ทากิน
เครื่องมือ/กลไกทางเศรษฐศาสตร์ :
- การจ่ายชดเชย
- การทาการเกษตรแบบพันธะสัญญา
- แรงจูงใจต่างๆ เช่น ลดหย่อนภาษี กู้ยืมดอกเบี้ยต่า
การแบ่งปันประโยชน์
- วนเกษตร
- ธนาคารต้นไม้
- สหกรณ์ป่าไม้
แนวเชื่อมต่อบนพื้นที่เกษตรกรรม/ที่อยู่อาศัย ที่ผิดกฎหมาย
- ถ้าเป็นป่าสงวนฯโซน C (ป่าอนุรักษ์)
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บังคับใช้กฎหมาย
การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้/ธรรมชาติ และ/หรือ เปิดโอกาส
ให้มีการดาเนินการความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม
(CSR)
ถ้าเป็นแนวเชื่อมต่อแบบผืนป่าต่อเนื่อง (landscape
corridor)ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือวนอุทยาน
หรือผนวกพื้นที่เข้ากับพื้นที่คุ้มครองข้างเคียง

สรุปย่อผู้บริหาร
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ตำรำงที่ 10 (ต่อ)
-

พื้นที่ดำเนินกำร
ถ้าเป็นป่าสงวนฯ โซน A และ E ป่าถาวร พื้นที่
สาธารณะ ที่ราชพัสดุ

แนวเชื่อมต่อที่ยังคงสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่
- สถานภาพป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าไม้ถาวร

- สถานภาพเป็นสวนป่า (อ.อ.ป.) และสวนป่าเอกชน

- สถานภาพเป็นพื้นทีส่ าธารณะประโยชน์
- สถานภาพเป็นพื้นที่ สปก.

พื้นที่แนวเชื่อมต่อที่มีเส้นทางคมนาคมผ่าน
- เส้นทางคมนาคมที่มีการใช้ประโยชน์ไม่หนาแน่นและ
ถนนไม่กว้างนัก (2ช่องทางจราจร)

แนวทำงกำรจัดกำร
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศป่าชุมชนและยอมให้สัตว์ป่าผ่าน ปลูกพืชอาหารสัตว์
โป่งเทียม CSR
ดาเนินการในรูปแบบกลุม่ หรือสหกรณ์ป่าไม้ท้องถิ่น (LFC)
ในการปลูกป่าในแนวเชื่อมต่อและพื้นที่รอบๆที่เหมาะสม
ตามชนิดพันธุ์ที่ภาครัฐและกลุ่มท้องถิ่นตกลงร่วมกัน โดยมี
การจ่ายค่าเช่าขอเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนในอัตรา
ลดหย่อน มีการจัดการผลิตผลป่าไม้อย่างยั่งยืน
ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า/วนอุทยาน
ผนวกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์
จัดตั้งป่าชุมชนและมีการจัดการให้สัตว์ป่าสามารถใช้
ประโยชน์ได้
ในกรณีที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ให้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และ
แหล่งน้า
ขอใช้พื้นที่เป็นทางสัตว์ผ่าน โดยดาเนินงานภายใต้มาตรฐาน
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship
Council: FSC)
จัดตั้งป่าชุมชนและมีการจัดการให้สัตว์ป่าสามารถใช้
ประโยชน์ได้
ขอคืนพื้นที่ป่าจาก สปก.
ประกาศเป็ นเขตห้ า มล่ า สัต ว์ ป่า /วนอุ ทยาน ผนวกพื้น ที่ ฯ
หรือจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
กาหนดช่วงเวลาในการเปิด/ปิดถนน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ถนนทราบล่วงหน้า
ติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้ถนนระวังเรื่องสัตว์ป่าข้ามถนน การใช้
ความเร็วของยานพาหนะ
ทาลูกระนาด
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ตำรำงที่ 10 (ต่อ)
พื้นที่ดำเนินกำร
- เส้นทางคมนาคมที่มีการใช้ประโยชน์หนาแน่น

แนวทำงกำรจัดกำร
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
ศึกษาออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เหมาะสม และ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดาเนินการก่อสร้าง
ป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่แนวเชื่อมต่อ เช่น สร้างสิ่งกีด
ขวาง จัดเวรยามเฝ้าระวัง สร้างแหล่งอาหาร/น้าในพื้นที่
คุ้มครอง
ระดับระหว่ำงประเทศ (At international level)
แนวเชื่อมต่อระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ร่วมมือดาเนินการกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่ง
ทางชีวภาพ
สหภาพเมียนมาร์ จานวน 10 แนว
ประชาสัมพันธ์
III. ระยะติดตามประเมินผล (EVALUATION AND MONITORING)
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
แนวเชื่อมต่อเป้าหมายใน 8 กลุ่มป่าสาคัญ รวมทั้งสิ้น 73 แนว ประชาสัมพันธ์
และแนวเชื่อมต่อระดับภูมภิ าค 15 แนว
การติดตามตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ของสัตว์ ป่าในพื้น ที่
เชื่อมต่อสาหรับสัตว์ป่า
- จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั้งสองและใน
พื้นที่เชื่อมต่อ
- ประเมินความมากมายของสัตว์ป่า เป้าหมายในพื้นที่ทั้ง
สามส่วน
- ประเมิ น จ านวนสั ต ว์ ป่ า ที่ ใ ช้ แ นวเชื่ อ มต่ อ ในการเดิ น
ทางผ่าน
- ส ารวจปั จ จั ย คุ ก คามในบริ เ วณแนวเชื่ อ มต่ อ ได้ แ ก่
ร่ อ งรอยการเข้ า มาท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ของประชาชน
โดยเฉพาะการหาของป่า การล่าสัตว์ การตัดไม้ การบุก
รุกพื้นที่
- ทาการสารวจข้อมูลสัตว์ป่าซ้าทุกปีในช่วงฤดูแล้งและฤดู
ฝน และดาเนินการโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การสารวจสัตว์ป่า เพื่อ ติดตามผลและสรุปข้อมูล เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี
- สรุปผลความก้าวหน้าหรือถอยหลังของผลงาน วิเคราะห์
จุดอ่อนของการดาเนินการ ให้คาแนะนาเพื่อการแก้ไข
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ตำรำงที่ 10 (ต่อ)
พื้นที่ดำเนินกำร
แนวทำงกำรจัดกำร
ระดับระหว่ำงประเทศ (At international level)
แนวเชื่อมต่อระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ จานวน 10 แนว
ระดับกลุ่มป่า ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ (Forest complex, regional, international level)
แนวเชื่อมต่อทุกแห่งที่ดาเนินการ
สรุปผลความก้าวหน้าหรือถอยหลังของการดาเนินงานจัดการ
แนวเชื่อมต่อในประเทศและระหว่างประเทศ
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5: แผนกำรจัดกำรแนวเชื่อมต่อนิเวศวิทยำ
ของกลุ่มป่ำสำคัญ
แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าทางบกของประเทศไทยได้ถูกกาหนดขึ้นจากกระบวนการวางแผน
ที่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยเฉพาะภัยคุกคามและอุปสรรคที่มีต่อ
การจัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่าในอนาคตระยะยาวกับเป้าหมายของการจัดทาแผน โดยกาหนดระยะเวลาของการใช้
แผน 10 ปี โดยมีรายละเอียดของเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ ดังต่อไปนี้

5.1 เป้ำหมำยของแผนกำรจัดกำรแนวเชื่อมต่อ
1) เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการในการเชื่อมโยงระบบนิเวศ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ของ 8 กลุ่มป่าสาคัญ ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันตก (Western) กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Khaeng
Krachan) กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย (Mae Ping-Om Koi) กลุ่มป่าลุ่มน้าปาย-สาละวิน (Lum Num
Pai-Salawin) กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai) กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผา
แต้ม (Phranom dongrak- Pha Tam) กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว (Phu Khiew- Namnaew) และ
กลุ่มป่าตะวันออก (Eastern Forest Complex)
2) เพื่อให้เกิดแนวเชื่อมต่อระหว่างหย่อมผืนป่าในพื้นที่คุ้มครอง และระหว่างพื้นที่คุ้มครอง รวม 88
แนว ได้แก่
- 32 แนวเชื่อมต่อสาหรับสัตว์ป่าในกลุ่มป่าหรือที่มีระยะห่างไม่เกิน 12 กิโลเมตร
- 31 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ
- 10 แนวเชื่อมต่อที่เป็นทั้งแนวเชื่อมต่อกายภาพและแนวเชื่อมต่อสาหรับสัตว์ป่า
- 15 แนวเชื่อมต่อที่มีระยะห่างมากกว่า 12 กิโลเมตร
3) เพื่อให้เกิด การดาเนิ นการแนวเชื่อมต่อระหว่า งประเทศรวม 10 แห่ง ระหว่ างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
4) ประชาชนท้องถิ่นและสาธารณชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการเชื่อมต่อผืนป่าที่
นาไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

5.2 แผนงำนและโครงกำร
แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่ามีระยะเวลาของแผน 10 ปี ประกอบด้วย 3 แผนงาน 32 โครงการ ดังตาราง
ที่ 11
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I. โปรแกรมกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงของระบบนิเวศ
1. แผนงานการจัดการให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ
1.1
1.2
1.3
1.4

โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อสาหรับช้างป่าและเสือโคร่งภายในกลุ่มป่า
โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อสาหรับช้างป่าและเสือโคร่งระหว่างกลุ่มป่า
โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (Transboundary corridor)
โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ

1.5 โครงการประกาศจัดตัง้ พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ วนอุทยาน และ/หรือผนวกพื้นที่คุ้มครอง
เพิ่มเติมเพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมต่อผืนป่า
1.6 โครงการสารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 317 เพื่อจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปา่ คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (แนว
เชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-02-3-06-04)
1.7 โครงการศึกษาสารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 12 เพื่อจัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่าง
อุทยานแห่งชาตินาหนาวหย่
้
อมที่ 1 กับอุทยานแห่งชาติน้าหนาวหย่อมที่ 2 แนวเชื่อมต่อที่ 2
แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ รหัส 06-19-3-06-06
1.8 โครงการศึกษาสารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 12 เพื่อจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่าง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน กับเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ปา่ ผาผึ้ง แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-05-106-00
2. แผนงำนกำรจัดกำรประชำกรและถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ
2.1 โครงการจัดการถิ่นที่อาศัยและแหล่งอาหารแหล่งน้าของสัตว์ปา่
2.2 โครงการจัดการประชากรสัตว์ปา่ โดยการปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่น
3. แผนงำนศึกษำวิจัย
3.1 โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่าที่สาคัญ
3.2 โครงการศึกษาปริมาณและการกระจายของสัตว์ปา่ สาคัญ
3.3 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
3.4 โครงการติดตามตรวจสอบความสาเร็จของแนวเชื่อมต่อ
II. โปรแกรมกำรจัดกำรมิติทำงสังคม เศรษฐกิจ เพื่อควำมมั่นคงของระบบนิเวศ
4. แผนงำนพัฒนำคนในกำรจัดกำรแนวเชื่อมต่อและกำรประชำสัมพันธ์
4.1 โครงการมวลชนสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจระดับท้องถิน่ เกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อ
4.2 โครงการประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อผืนป่า
4.3 โครงการสร้างความรู้สู่เยาวชน
4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน
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4.5 โครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติรอบพื้นที่คุ้มครองโดยชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม
5. แผนงำนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.1 โครงการจัดการความขัดแย้งการใช้ที่ดินระหว่างคนกับสัตว์ปา่ อย่างมีส่วนร่วม
5.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการพื้นที่คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อผืนป่าโดยชุมชน
มีส่วนร่วม
5.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในบริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่า
6. แผนงำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรถือครองที่ดินและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
6.1 โครงการจัดการปัญหาการถือครองที่ดินซ้อนทับ
6.2 โครงการจัดการการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
7. แผนงำนส่งเสริมกลไกทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรจัดกำรแนวเชื่อมต่อ
7.1 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นที่คุ้มครอง
7.2 โครงการศึกษารูปแบบการชดเชยที่เหมาะสมในแนวเชื่อมต่อ
7.3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
7.4 โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า โดยใช้การแทนคุณระบบนิเวศ
(Payment for Ecosystem Services)
III. โปรแกรมกำรจัดกำรเชิงนโยบำยเพื่อควำมมั่นคงของระบบนิเวศ
8. แผนงำนด้ำนนโยบำยและพัฒนำองค์กร
8.1 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการดาเนินงานจัดทาแนวเชื่อมต่อผืน
ป่า
8.2 โครงการศึกษาเครื่องมือด้านกฎหมายและนโยบายเพื่อการจัดการแนวเชื่อมต่อ
8.3 โครงการทบทวนและจัดแบ่งกลุม่ ป่าใหม่เพื่อความเหมาะสมของระบบนิเวศ
8.4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและปรับโครงสร้างองค์กรในการบริหารกลุ่มป่า
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สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย

ตำรำงที่ 11 สรุปแผนแม่บทการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าที่สาคัญของประเทศไทย
โครงกำร

ลำดับ
ควำมสำคัญ

1

2

3

ปีที่ดำเนินกำร
4
5
6

7

8

9

10

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ 51 แนวใน 8
กลุ่มป่าสาคัญ
แนวเชื่อมต่อ RC 6 แนวใน 8 กลุ่มป่า
สาคัญ
แนวเชื่อมต่อกายภาพ 31 แนวใน 8
กลุ่มป่าสาคัญ
ผัง/แปลนโครงสร้างทางวิศวกรรม
สาหรับขจัดอุปสรรคจากถนนสาย
317 แนวเชื่อมต่อรหัส 10-02-3-0604

I. โปรแกรมกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงของระบบนิเวศ
1. แผนงำนกำรจัดกำรให้เกิดควำมเชื่อมโยงของระบบนิเวศ
1.1 โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อสาหรับช้างป่าและเสือโคร่ง
ภายในกลุ่มป่า
1.2 โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อสาหรับช้างป่าและเสือโคร่ง
ระหว่างกลุ่มป่า
1.3 โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ

1

1



1.4 โครงการสารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 317 เพื่อ

1





1









3,311.10

DNP, RFD









32.65

DNP, RFD









47.65

DNP, RFD

9.66

DOH

33.8

DOH

ผัง/แปลนโครงสร้างทางวิศวกรรม
สาหรับสาหรับขจัดอุปสรรคจากถนน
สาย 12 แนวเชื่อมต่อรหัส 06-19-306-06

4.83

DOH

ผัง/แปลนโครงสร้างทางวิศวกรรม
สาหรับขจัดอุปสรรคจากถนนสาย 12
แนวเชื่อมต่อรหัส06-05-1-06-00

จัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาสอยดาว แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ รหัส 10-02-3-0604
1.5 โครงการสารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 12 เพื่อ
จัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติน้า

1



หนาวหย่อมที่ 1 กับอุทยานแห่งชาตินาหนาวหย่
้
อมที่ 2
แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ รหัส 06-19-3-06-06
1.6 โครงการสารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 12 เพื่อ

2



จัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผา
ม่านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง แนวเชื่อมต่อสัตว์
ป่ารหัส 06-05-1-06-00

สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย
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ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
โครงกำร

ลำดับ
ควำมสำคัญ

1

2

1.7 โครงการประกาศจัดตั้งพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วน
อุทยาน และ/หรือผนวกพื้นที่คุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อเป็น
พื้นที่เชื่อมต่อผืนป่า

1





1.8 โครงการจัดทาแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

1



3



4



ปีที่ดำเนินกำร
5
6



7

8

9

10



งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

-

DNP

16.4

DNP

พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วน
อุทยาน และ/หรือผนวกพื้นที่คุ้มครอง
เพิ่มเติมเพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมต่อผืนป่ามี
การประกาศจัดตั้ง 50 แห่ง
3 แห่ง ระหว่าง กลุ่มป่าตะวันออกราชอาณาจักรกัมพูชา 1 แห่ง กลุ่มป่า
แก่งกระจาน-สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 1 แห่ง และกลุ่มป่าชุมพรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 1
แห่ง
รวมงบประมำณ
3,456.09 ล้ำนบำท

Transboundary corridors)

2. แผนงำนกำรจัดกำรประชำกรและถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ
2.1 โครงการจัดการถิ่นที่อาศัยและแหล่งอาหารแหล่งน้า
ของสัตว์ป่า
2.2 โครงการจัดการประชากรสัตว์ปา่ โดยการปล่อยสัตว์ป่า
คืนถิ่น

2
3





















3,527.30

DNP

ใน 8 กลุ่มป่าสาคัญและแนวเชื่อมต่อ

10

DNP

กลุ่มป่าภูเขียวน้าหนาว
รวมงบประมำณ
3,537.30 ล้ำนบำท
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สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย

ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
โครงกำร

ลำดับ
ควำมสำคัญ

1

2

3

4

ปีที่ดำเนินกำร
5
6

7

8

9

10

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

3. แผนงำนศึกษำวิจัย
3.1 โครงการศึกษาวิจยั ความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อ
ของสัตว์ป่าที่สาคัญ
3.2 โครงการศึกษาปริมาณและการกระจายของสัตว์ป่า
สาคัญ (Keystone species and umbrella
species)
3.3 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการ
จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
3.4 โครงการติดตามตรวจสอบความสาเร็จของแนว
เชื่อมต่อ

1











37.85

DNP

1











20

DNP

ใน 8 กลุ่มป่าสาคัญ
จานวน 51 แนว
ใน 8 กลุ่มป่าสาคัญ

1





















212.85

DNP

ใน 8 กลุ่มป่าสาคัญ



















7.2

DNP

รายงานระดับ
ความสาเร็จของการ
จัดทาแนวเชื่อมต่อ
และความก้าวหน้าของ
การดาเนินงานใน 8
กลุ่มป่า
รวมงบประมำณ
277.9 ล้ำนบำท

2

สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย
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ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
โครงกำร

ลำดับ
ควำมสำคัญ

1

2

3

4

ปีที่ดำเนินกำร
5
6

7

8

9

10

งบประมำณ
หน่วยงำ
(ล้ำนบำท) นรับผิดชอบ

เป้ำหมำย

II. โปรแกรมกำรจัดกำรมิติทำงสังคม เศรษฐกิจ เพื่อควำมมั่นคงของระบบนิเวศ
4. แผนงำนพัฒนำคนในกำรจัดกำรแนวเชื่อมต่อและกำรประชำสัมพันธ์
4.1 โครงการมวลชนสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวเชื่อมต่อ
4.2 โครงการประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อผืนป่า

1











0.96

DNP

1











2.5

DNP

4.3 โครงการสร้างความรู้สู่เยาวชน

1











3.0

4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน

1



DNP
สถาบัน
การ
ศึกษา
ท้องถิ่น
DNP

4.5 โครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติรอบพื้นที่คุ้มครองโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม

1
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2.7








20.91

สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย

RFD
DAO

ชุมชนมีความรู้ และทัศนคติที่
ดีต่อการจัดการแนวเชื่อมต่อ
โครงการจัดการแนวเชื่อมต่อ
ผืนป่ามีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เยาวชนท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ และแนว
เชื่อมต่อผืนป่า
เจ้ า หน้ า ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพใน
การลาดตระเวนสูงขึ้น
ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ป้ อ งกั น รั ก ษาพื้ น ที่ ป่ า สงวน
แห่ ง ชาติ ร อบพื้ น ที่ คุ้ ม ครอง
และบริเวณที่มีแนวเชื่อมต่อ
รวมงบประมำณ
30.07 ล้ำนบำท

ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
โครงกำร

ลำดับ
ควำมสำคัญ

1

2

3

4

ปีที่ดำเนินกำร
5
6

7

8

9

10

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

80.0

DNP
RFD
LA

ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
คนกั บ ช้ า งป่ า ในพื้ น ที่
แนวเชื่อมต่อและพื้นที่
เกษตรโดยรอบ ลดลง

5. แผนงำนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.1 โครงการจัดการความขัดแย้งการใช้ที่ดินระหว่างคนกับ
สัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วม

1







5.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการพื้นที่
คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อผืนป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม

1





















5

DNP

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือของ
ประชาชน และมีก าร
ดาเนินโครงการการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
พื้ น ที่ คุ้ ม ครองอย่ า ง
ต่อเนื่อง

5.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในบริเวณแนว
เชื่อมต่อผืนป่า

2

















5

DNP
RFD
LA
สถาบันการ
ศึกษา

พัฒนากิจกรรม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในแนว
เชื่อมต่อ 1 แห่ง
รวมงบประมำณ
90 ล้ำนบำท

สรุปย่อผู้บริหาร
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สาคัญของประเทศไทย
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ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
โครงกำร

ลำดับ
ควำมสำคัญ

1

2

3

4

ปีที่ดำเนินกำร
5
6

7

8

9

10

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

DNP
RFD
LA
DOL
DNP
RFD
LA

มีแนวทาง/รูปแบบที่
เหมาะสมในการ
จัดการแก้ไขปัญหาการ
ถือครองที่ดินทับซ้อน
ร ะ ดั บ ก า ร พึ่ ง พิ ง
ท รั พ ย า ก ร ใ น พื้ น ที่
เชื่อมต่อลดลง
รวมงบประมำณ
6.16 ล้ำนบำท

5

CCD
LA

ชุ ม ช น มี อ า ชี พ แ ล ะ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
การพึ่งพิงทรัพยากรป่า
ไม้ลดลง

0.5

DNP
LA
CCD
องค์กรเอกชน
(CSR)
CCD

มีรูปแบบการชดเชยที่
เหมาะสม และได้ รั บ
การยอมรับจากชุมชน

6. แผนงำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรถือครองที่ดินและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
6.1 โครงการจัดการปัญหาการถือครองที่ดินซ้อนทับ

1

6.2 โครงการจัดการการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

1















5.2













0.96

7. แผนงำนส่งเสริมกลไกทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรจัดกำรแนวเชื่อมต่อ
7.1 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นที่คุ้มครอง

2







7.2 โครงการศึกษารูปแบบการชดเชยที่เหมาะสมในแนว
เชื่อมต่อ

1







7.3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน

2
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มี เ ครื อ ข่ า ย หมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง

ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
โครงกำร
7.4 โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า
โดยใช้การแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for
Ecosystem Services) เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ
ควำมสำคัญ
1

1


2


3


4

ปีที่ดำเนินกำร
5
6

7

8

9

10

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
1.5

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
DNP

เป้ำหมำย
มีรูป แบบการแทนคุณ
ระบบนิเวศที่สนับสนุน
การดาเนินงานจัดการ
แนวเชื่อมต่อผืนป่า
รวมงบประมำณ
10 ล้ำนบำท

III. โปรแกรมกำรจัดกำรเชิงนโยบำยเพื่อควำมมั่นคงของระบบนิเวศ
8. แผนงำนด้ำนนโยบำยและพัฒนำองค์กร
8.1 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐใน
การดาเนินงานจัดทาแนวเชื่อมต่อผืนป่า

1



8.2 โครงการศึกษาเครื่องมือด้านกฎหมายและนโยบายเพื่อ
การจัดการแนวเชื่อมต่อ

1



8.3 โครงการทบทวนและจัดแบ่งกลุ่มป่าใหม่เพื่อความ
เหมาะสมของระบบนิเวศ

1
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1.0

DNP

มีกิจกรรมความร่วมมือ
ระ ห ว่ า งห น่ ว ย งา น
ภาครั ฐ ในการจั ด การ
แนวเชื่อมต่อ

0.4

DNP

2.0

DNP

มีกฎหมาย/นโยบาย
สาหรับการจัดการแนว
เชื่อมต่อ
มีการจัดกลุ่มป่าใหม่ที่
เหมาะสมตามลักษณะ
ระบบนิเวศ ลุ่มน้า
และเทือกเขา

ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
โครงกำร
8.4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและปรับโครงสร้าง
องค์กรในการบริหารกลุ่มป่า

ลำดับ
ควำมสำคัญ
1

1


2

3

4

ปีที่ดำเนินกำร
5
6

7

8

9

10

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
DNP

เป้ำหมำย
มีองค์กรการบริหาร
กลุ่มป่ามีความเป็น
เอกภาพ และปัญหา
การบริหารงานกลุ่มป่า
ลดลง
รวมงบประมำณ
3.4 ล้ำนบำท

รวมงบประมำณทั้งหมด

หมายเหตุ LA = องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Administration)
DOL = กรมที่ดิน (Department of Lands)
CDD = กรมการพัฒนาชุมชน (Community Development Department)

RFD = กรมป่าไม้ (Royal Forest Department)
DOH = กรมทางหลวง (Department of Highways)
DAO = องค์การบริหารส่วนตาบล (District Administrative Organization)

DNP = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation)
CSR = Corporate Social Responsibility
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7,410.92 ล้ำนบำท
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