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สารบญัตาราง (ii) 
สารบญัภาพ (xiv) 

แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาสัตว์ปา่ 1 
1 บทน า 1 
2 วิธีการ 2 

2.1 การรวบรวมและจดัท าข้อมูล 2 
2.2 การจัดท าแบบจ าลองการกระจายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทีส่ าคัญของประเทศไทย 2 
2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 26 
2.4 การวิเคราะหห์าแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า 66 

3 ผลการศึกษา 70 
3.1 กลุ่มป่าลุ่มน้ าปายสาละวิน 71 
3.2 กลุ่มป่าศรลีานนา-ขุนตาล 151 
3.3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 203 
3.4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 233 
3.5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 261 
3.6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 347 
3.7 กลุ่มป่าภูพาน 415 
3.8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 433 
3.9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่ 457 
3.10 กลุ่มป่าตะวันออก 473 
3.11 กลุ่มป่าตะวันตก 503 
3.12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 543 
3.13 กลุ่มป่าชุมพร 565 
3.14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 583 
3.15 กลุ่มป่าเขาหลวง 599 
3.16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด 621 
3.17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 637 
3.18 แนวเชื่อมต่อระดับภูมภิาค 659 
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  หนา้ 
ตารางที่ 1 ประเภทการใช้ที่ดินท่ีใช้เป็นตัวแทนของสังคมพืชคลุมดิน 20 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การจ าแนกประเภทของหย่อมถิ่นท่ีอาศัยของสัตว์ป่าทั้ง 6 ชนิด 25 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของความสูงจากระดับน้ าทะเลทีส่ัตว์ป่าทั้ง 6 ชนิดปรากฏ 28 
ตารางที่ 4 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของร้อยละความลาดชันท่ีสัตว์ป่าทั้ง 6 ชนิดปรากฏ 29 
ตารางที่ 5 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของระยะทางห่างจากล าน้ าไหลตลอดปีที่สัตว์ปา่ทั้ง 6 ชนิดปรากฏ 29 
ตารางที่ 6 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของระยะทางห่างจากล าน้ าไหลบางฤดูกาลทีส่ัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ 30 
ตารางที่ 7 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของระยะทางห่างจากถนนท่ีมีการสญัจรมากท่ีสตัว์ป่าทั้ง 6 ชนิด

ปรากฏ 
30 

ตารางที่ 8 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของระยะทางห่างจากถนนท่ีมีการสญัจรปานกลางที่สัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด
ปรากฏ 

31 

ตารางที่ 9 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของระยะทางห่างจากถนนท่ีมีการสญัจรน้อยที่สตัว์ป่าทั้ง 6 ชนิด
ปรากฏ 

31 

ตารางที่ 10 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของระยะทางห่างจากหมู่บ้านที่สตัว์ป่าทั้ง 6 ชนิดปรากฏ 32 
ตารางที่ 11 ร้อยละการปรากฏของสัตว์ป่าทั้ง 6 ขนิดในสังคมพืชคลุมดินประเภทต่าง ๆ 32 
ตารางที่ 12 ร้อยละความส าคัญของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการกระจายของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ทั้ง 6 

ประเภท โดยแบบจ าลอง MaxEnt 
33 

ตารางที่ 13 ประสิทธิภาพของแบบจ าลองการกระจายของถิ่นท่ีอาศัยของสัตว์ปา่ทั้ง 6 ชนิด โดย
แบบจ าลอง MaxEnt 

42 

ตารางที่ 14 จ านวนหย่อมป่าภายในพ้ืนท่ีคุ้มครองจ าแนกตามเกณฑ์การจ าแนกประเภทของหย่อม
ถิ่นที่อาศัยของช้างป่า  

58 

ตารางที่ 15 จ านวนหย่อมป่าภายในพ้ืนท่ีคุ้มครองจ าแนกตามเกณฑ์การจ าแนกประเภทของหย่อม
ถิ่นที่อาศัยของกระทิง 

59 

ตารางที่ 16 จ านวนหย่อมป่าภายในพ้ืนท่ีคุ้มครองจ าแนกตามเกณฑ์การจ าแนกประเภทของหย่อม
ถิ่นที่อาศัยของวัวแดง 

60 

ตารางที่ 17 จ านวนหย่อมป่าภายในพ้ืนท่ีคุ้มครองจ าแนกตามเกณฑ์การจ าแนกประเภทของหย่อม
ถิ่นที่อาศัยของกวางป่า 

61 

ตารางที่ 18 จ านวนหย่อมป่าภายในพื้นที่คุ้มครองจ าแนกตามเกณฑ์การจ าแนกประเภทของหย่อม
ถิ่นที่อาศัยของเก้ง 

62 

ตารางที่ 19 จ านวนหย่อมป่าภายในพ้ืนท่ีคุ้มครองจ าแนกตามเกณฑ์การจ าแนกประเภทของหย่อม
ถิ่นที่อาศัยของเสือโคร่ง  

63 

ตารางที่ 20 ขนาดพื้นท่ีเฉลี่ยของหย่อมถิ่นท่ีอาศัยเพื่อการด ารงประชากรของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด จ าแนก
ตามกลุม่พื้นท่ีคุ้มครองทางบก 

65 

ตารางที่ 21 การก าหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อระหว่างคู่ของหย่อมพื้นที่คุ้มครองใดๆ 67 
ตารางที่ 22 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าลุม่น้ าปาย-สาละวิน 71 
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iii 

สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 23 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 72 
ตารางที่ 24 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าแมเ่ลา-แม่แสะ 
75 

ตารางที่ 25 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 4) และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
(หย่อมที่ 5) 

78 

ตารางที่ 26 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 7) และอทุยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 3) 

81 

ตารางที่ 27 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 2) และอทุยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 1) 

84 

ตารางที่ 28 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดอยแสง (หย่อมที่ 1) และอุทยานแห่งชาติถ้ า
ปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2) 

87 

ตารางที่ 29 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2) และ 
อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 

90 

ตารางที่ 30 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 1) และ 
อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 

93 

ตารางที่ 31 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 1) และ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 2) 

96 

ตารางที่ 32 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 2) และ 
อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2) 

99 

ตารางที่ 33 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแมเ่ลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1) และ 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 2) 

102 

ตารางที่ 34 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง (หย่อมที่ 1) และ 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 2) 

105 

ตารางที่ 35 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1)  และ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา (หย่อมที่ 1)   

108 

ตารางที่ 36 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 1) และ 
อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 

111 

ตารางที่ 37 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1) และ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1)   

114 

ตารางที่ 38 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมที่ 1) และ 
วนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1)   

117 

ตารางที่ 39 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) และ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที1่) 

120 

ตารางที่ 40 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 1) และ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 2) 

123 
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สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 41 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง (หย่อมที1่) และ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที1่) 
126 

ตารางที่ 42 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1)  และ 
อุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมที่ 1) 

129 

ตารางที่ 43 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 5) และ 
อุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมที่ 1) 

132 

ตารางที่ 44 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สรุินทร์ (หย่อมที่ 1)  และ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 1) 

135 

ตารางที่ 45 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง (หย่อมที่ 1)  และ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1) 

138 

ตารางที่ 46 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที่ 1) 

141 

ตารางที่ 47 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที่ 1) 

144 

ตารางที่ 48 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติออบหลวง (หย่อมที่ 1) 

147 

ตารางที่ 49 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าศรลีานนา-ขุนตาล 151 
ตารางที่ 50 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 152 
ตารางที่ 51 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแมล่าวฝั่งซ้าย  
154 

ตารางที่ 52 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) และ 
อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก  

157 

ตารางที่ 53 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอุทยานแห่งชาติผาแดง  160 
ตารางที่ 54 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา และวนอุทยานน้ าตกแม่โท 163 
ตารางที่ 55 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) และ 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  
166 

ตารางที่ 56 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติขุนแจ 1a และอุทยานแห่งชาติขุนแจ 1b 169 
ตารางที่ 57 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยผาเมือง  
172 

ตารางที่ 58 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที่ 2)  
และอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หยอ่มท่ี 1) 

175 

ตารางที่ 59 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าแม่ทรายค า และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 178 
ตารางที่ 60 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าแม่ทรายค า และอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท 

(หย่อมที่ 2) 
181 
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สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 61 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 1)  

และอุทยานแห่งชาตผิาแดง  
184 

ตารางที่ 62 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง  
และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที ่1) 

187 

ตารางที่ 63 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติแมต่ะไคร้ (หย่อมที่ 2) 

190 

ตารางที่ 64 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) 

193 

ตารางที่ 65 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที่ 1) 

196 

ตารางที่ 66 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท 199 
ตารางที่ 67 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าดอยภูคา-แม่ยม 203 
ตารางที่ 68 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 204 
ตารางที่ 69 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ (หย่อมที่ 1)   

และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1) 
206 

ตารางที่ 70 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 2) 

209 

ตารางที่ 71 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาตินันทบุรี และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 212 
ตารางที่ 72 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  

(หย่อมที่ 2) 
215 

ตารางที่ 73 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนน่าน และอุทยานแห่งชาติดอยภคูา  218 
ตารางที่ 74 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูซาง และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าดอยผาช้าง  221 
ตารางที่ 75 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยหลวง  224 
ตารางที่ 76 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม  227 
ตารางที่ 77 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติแม่จริม 230 
ตารางที่ 78 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าแม่ปิง-อมก๋อย 233 
ตารางที่ 79 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 234 
ตารางที่ 80 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วะ และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าถ้ าเจ้าราม  236 
ตารางที่ 81 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจา้ราม (หย่อมที่ 1) 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าถ้ าเจ้าราม (หย่อมที2่) 
239 

ตารางที่ 82 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 242 
ตารางที่ 83 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 245 
ตารางที่ 84 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยานแห่งชาติแม่วะ 248 
ตารางที่ 85 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และอุทยานแห่งชาติดอยจง  251 
ตารางที่ 86 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแมต่ื่น 254 
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สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 87 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 257 
ตารางที่ 88 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าภเูมี่ยง-ภูทอง 261 
ตารางที่ 89 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าภเูมี่ยง-ภูทอง 262 
ตารางที่ 90 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และ  

อุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 2) 
265 

ตารางที่ 91 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด 268 
ตารางที่ 92 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 271 
ตารางที่ 93 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  

และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าวังโป่งชนแดน 
274 

ตารางที่ 94 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  
และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ (หย่อมที่ 1) 

277 

ตารางที่ 95 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 280 
ตารางที่ 96 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูเมี่ยงภทูอง 
283 

ตารางที่ 97 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูเมี่ยงภทูอง 

286 

ตารางที่ 98 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภเูมี่ยงภูทอง  
และอุทยานแห่งชาติภสูอยดาว (หย่อมที่ 2) 

289 

ตารางที่ 99 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ (หย่อมที่ 1) 

292 

ตารางที่ 100 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) 

295 

ตารางที่ 101 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด  
และอุทยานแห่งชาติภสูอยดาว (หย่อมที่ 2) 

298 

ตารางที่ 102 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2)  
และอุทยานแห่งชาติภสูอยดาว (หย่อมที่ 1) 

301 

ตารางที่ 103 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1)  
และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาค้อ (หยอ่มท่ี 2) 

304 

ตารางที่ 104 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติแก่งเจด็แคว (หย่อมที่ 2) 

307 

ตารางที่ 105 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่จริม (หย่อมที2่) 

310 

ตารางที่ 106 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่จริม (หย่อมที ่2) 

313 
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สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 107 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด   

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่จริม (หย่อมที ่1) 
316 

ตารางที่ 108 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาลม (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติแก่งเจด็แคว (หย่อมที่ 2) 

319 

ตารางที ่109 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภเูมี่ยงภูทอง  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) 

322 

ตารางที่ 110 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 1)  
และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาลม  

325 

ตารางที่ 111 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูเมี่ยงภทูอง 

328 

ตารางที่ 112 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน (หยอ่มท่ี 1) 

331 

ตารางที่ 113 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนสถาน และอุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน 334 
ตารางที่ 114 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1)  

และอุทยานแห่งชาติภหูินร่องกล้า 
337 

ตารางที่ 115 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขัด (หย่อมที่ 1)   
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ (หย่อมที่ 1) 

340 

ตารางที่ 116 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาค้อ A และเขตห้ามลา่สัตว์ป่าเขาค้อ B 343 
ตารางที่ 117 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าภเูขียว-น้ าหนาว 347 
ตารางที่ 118 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 348 
ตารางที่ 119 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 351 
ตารางที่ 120 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง 354 
ตารางที่ 121 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 357 
ตารางที่ 122 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 360 
ตารางที่ 123 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผามา่น และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 363 
ตารางที่ 124 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาดโตน (หย่อมที ่1)  

และอุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หย่อมที่ 3) 
366 

ตารางที่ 125 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หย่อมที3่)  
และอุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หย่อมที2่) 

369 

ตารางที่ 126 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 372 
ตารางที ่127 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ ่
375 

ตารางที่ 128 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  
และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

378 
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สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 129 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 
381 

ตารางที่ 130 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (หย่อมที่ 1) 

384 

ตารางที่ 131 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง (หย่อมที1่) 

387 

ตารางที่ 132 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง (หย่อมที1่) 

390 

ตารางที่ 133 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานหริรักษ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าภูหลวง (หย่อมที1่) 393 
ตารางที่ 134 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานผางาม และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อ-ภูกระแต 396 
ตารางที่ 135 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานผางาม (หย่อมที่ 1) 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (หย่อมที่ 1) 
399 

ตารางที่ 136 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 402 
ตารางที่ 137 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 405 
ตารางที่ 138 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทองและอุทยานแห่งชาติไทรทอง 408 
ตารางที่ 139 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูแลนคาและอุทยานแห่งชาติตาดโตน 411 
ตารางที่ 140 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าภูพาน 415 
ตารางที่ 141 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าภูพาน 416 
ตารางที่ 142 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูแฝก และอุทยานแห่งชาติภูพาน 418 
ตารางที่ 143 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูผาวัว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูสีฐาน  421 
ตารางที่ 144 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด) (หย่อมที่ 2) 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน  
424 

ตารางที่ 145 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล (หย่อมที่1) 427 
ตารางที่ 146 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูผาวัว และเขตหา้มลา่สัตว์ปา่ถ้ าผาน้ าทิพย์ 430 
ตารางที่ 147 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 433 
ตารางที่ 148 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 434 
ตารางที่ 149 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม และวนอุทยานน้ าตกผาหลวง 436 
ตารางที่ 150 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา 
439 

ตารางที่ 151 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าพนมดงรัก 

442 

ตารางที่ 152 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก  
และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

445 

ตารางที่ 153 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 448 
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  หนา้ 
ตารางที่ 154 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน 
451 

ตารางที่ 155 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 454 
ตารางที่ 156 รายชือ่พ้ืนท่ีคุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 457 
ตารางที่ 157 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่ 458 
ตารางที่ 158 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 460 
ตารางที่ 159 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ ่(หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดงใหญ ่(หย่อมที่ 2) 
463 

ตารางที่ 160 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติตาพระยา 466 
ตารางที่ 161 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ 469 
ตารางที่ 162 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าตะวันออก 473 
ตารางที่ 163 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันออก 

 
474 

ตารางที่ 164 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

476 

ตารางที่ 165 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ      
(หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาสอยดาว  

479 

ตารางที่ 166 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ
(หย่อมที่1) และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที ่2) 

482 

ตารางที่ 167 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว  
และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที1่) 

485 

ตารางที่ 168 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  
และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ 

488 

ตารางที่ 169 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 

491 

ตารางที่ 170 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่) 

494 

ตารางที่ 171 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

497 

ตารางที่ 172 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

500 

ตารางที่ 173 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าตะวันตก 503 
ตารางที่ 174 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันตก 504 
ตารางที่ 175 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวรด้านตะวันตก 
506 



 

 x ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 176 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1) 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวรด้านตะวันตก 
509 

ตารางที่ 177 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวรด้านตะวันตก 

512 

ตารางที่ 178 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย (หย่อมที่ 2)  
และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครนิทร์ 

515 

ตารางที่ 179 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  
และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครนิทร์ 

518 

ตารางที่ 180 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 521 
ตารางที่ 181 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค 524 
ตารางที่ 182 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (หย่อมที1่) 

และอุทยานแห่งชาติคลองลาน (หย่อมที1่) 
 

527 

ตารางที่ 183 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุ้มผาง 

530 

ตารางที่ 184 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวร ทิศตะวันออก 

533 

ตารางที่ 185 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันออก และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันตก 

536 

ตารางที่ 186 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  
และอุทยานแห่งชาตไิทรโยค 

539 

ตารางที ่187 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าแก่งกระจาน 543 
ตารางที่ 188 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 544 
ตารางที่ 189 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ (หย่อมที่ 2) และ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
546 

ตารางที่ 190 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ และอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน 

549 

ตารางที่ 191 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

552 

ตารางที่ 192 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 2)  
และอุทยานแห่งชาติกุยบรุี (หย่อมที่ 1) 

555 

ตารางที่ 193 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 3)  
และอุทยานแห่งชาติกุยบรุี (หย่อมที่ 1) 

558 

ตารางที่ 194 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง  
และอทุยานแห่งชาติกุยบรุี (หย่อมที่ 1) 

561 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

xi 

สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 195 รายช่ือพ้ืนท่ีคุ้มครองทีมีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าชุมพร 565 
ตารางที่ 196 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าชุมพร 566 
ตารางที่ 197 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้าน

ทิศใต้ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 
568 

ตารางที่ 198 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่อุทยานแห่งชาติเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต ้

571 

ตารางที่ 199 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  
และอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากระบุร ี

574 

ตารางที่ 200 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้าน
ทิศเหนือ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่อุทยานเสดจ็ในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

577 

ตารางที่ 201 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  580 
ตารางที่ 202 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าคลองแสง-เขาสก 583 
ตารางที่ 203 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 584 
ตารางที่ 204 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าควนแมย่ายหม่อน 
586 

ตารางที่ 205 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองนาคา 

589 

ตารางที่ 206 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีพังงา  
และอุทยานแห่งชาติเกาะระ-เกาะพระทอง 

592 

ตารางที่ 207 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองพนม และอุทยานแหง่ชาติเขาสก 595 
ตารางที่ 208 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าเขาหลวง 599 
ตารางที่ 209 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาหลวง 600 
ตารางที่ 210 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด  

และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที่ 1) 
602 

ตารางที่ 211 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมที ่3)  
และอุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น (หย่อมที ่1) 

605 

ตารางที่ 212 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (หย่อมที่ 1) 

608 

ตารางที่ 213 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 611 
ตารางที่ 214 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  614 
ตารางที่ 215 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยาแหง่ชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมที่ 1)  

และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที่ 1) 
617 

ตารางที่ 216 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าเขาบรรทัด 621 
ตารางที่ 217 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาบรรทดั 622 
   



 

 xii ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 218 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทัด 
624 

ตารางที่ 219 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง 

627 

ตารางที่ 220 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 630 
ตารางที่ 221 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และวนอุทยานน้ าตกธารสวรรค์ 633 
ตารางที่ 222 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุม่ป่าฮาลา-บาลา 637 
ตารางที่ 223 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าฮาลา-บาลา 638 
ตารางที่ 224 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี  

และอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
640 

ตารางที่ 225 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และอุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป 643 
ตารางที่ 226 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 646 
ตารางที่ 227 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป  

และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมที ่2) 
649 

ตารางที่ 228 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมที ่2)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา 

652 

ตารางที่ 229 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา 

655 

ตารางที่ 230 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าระดับภูมิภาค 660 
ตารางที่ 231 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงหลา้ (หย่อมที่ 1) 

และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 
663 

ตารางที่ 232 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1) 

666 

ตารางที่ 233 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และอุทยานแห่งชาติดอยจง  669 
ตารางที่ 234 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 672 
ตารางที่ 235 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 675 
ตารางที่ 236 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 678 
ตารางที่ 237 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 681 
ตารางที่ 238 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่เงา (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสาละวนิ  
684 

ตารางที่ 239 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า (หย่อมที่ 1) และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกแม่สรุินทร์(หย่อมที่ 1) 

687 

ตารางที่ 240 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบหลวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 690 
ตารางที่ 241 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที่ 1) 

และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1) 
693 
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สารบญัตาราง 
 
  หนา้ 
ตารางที่ 242 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที ่1)  

และอุทยานแห่งชาติแมย่ม (หย่อมที ่1) 
696 

ตารางที่ 243 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที ่1) 
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยหลวง 

699 

ตารางที่ 244 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง  
และอุทยานแห่งชาติเวยีงโกศัย (หย่อมที ่1) 

702 

ตารางที่ 245 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง  
และอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 

705 

ตารางที่ 246 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าสะเกิน และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 708 
ตารางที่ 247 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา  

และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลยั 
711 

ตารางที่ 248 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 714 
ตารางที่ 249 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 717 
ตารางที่ 250 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาค้อ และป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 720 
ตารางที่ 251 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขัด และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าภูหลวง 723 
ตารางที่ 252 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติทับลาน 726 
ตารางที่ 253 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยา  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ 
730 

ตารางที่ 254 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน  
และอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 

733 

ตารางที่ 255 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแมต่ื่น และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  736 
ตารางที่ 256 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแมต่ื่น และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 739 
ตารางที่ 257 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 742 
ตารางที่ 258 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรโยค และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 745 
ตารางที่ 259 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่น้ าภาชี 
748 

ตารางที่ 260 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

751 

ตารางที่ 261 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าควนแมย่ายหม่อน 

754 

ตารางที่ 262 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า 757 
ตารางที่ 263 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาติบางลาง 760 
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 สารบญัภาพ 
 

 

  หนา้ 
ภาพท่ี 1 การกระจายของข้อมูลการปรากฏของช้างป่าท่ีได้จากการส ารวจ 5 
ภาพที่ 2 การกระจายของข้อมูลการปรากฏของกระทิงที่ได้จากการส ารวจ 6 
ภาพที่ 3 การกระจายของข้อมูลการปรากฏของวัวแดงท่ีได้จากการส ารวจ 7 
ภาพที่ 4 การกระจายของข้อมูลการปรากฏของกวางป่าท่ีได้จากการส ารวจ 8 
ภาพที่ 5 การกระจายของข้อมูลการปรากฏของเก้งป่าท่ีได้จากการส ารวจ 9 
ภาพที่ 6 การกระจายของข้อมูลการปรากฏของเสือโคร่งท่ีได้จากการส ารวจ 10 
ภาพที่ 7 ข้อมูลเชิงตัวเลขระดับความสูงจากน้ าทะเลของประเทศไทย 11 
ภาพที่ 8 ข้อมูลเชิงตัวเลขร้อยละความลาดชันของประเทศไทย 12 
ภาพที่ 9 ข้อมูลเชิงตัวเลขระยะทางสั้นท่ีสดุที่ห่างจากเส้นทางคมนาคมที่มีการสัญจรมาก 13 
ภาพที่ 10 ข้อมูลเชิงตัวเลขระยะทางสั้นท่ีสดุที่ห่างจากเส้นทางคมนาคมที่มีการสัญจรปานกลาง 14 
ภาพที่ 11 ข้อมูลเชิงตัวเลขระยะทางสั้นท่ีสดุที่ห่างจากเส้นทางคมนาคมที่มีการสัญจรน้อย 15 
ภาพที่ 12 ข้อมูลเชิงตัวเลขระยะทางสั้นท่ีสดุที่ห่างจากล าน้ าท่ีมีการไหลตลอดปี 16 
ภาพที่ 13 ข้อมูลเชิงตัวเลขระยะทางสั้นท่ีสดุที่ห่างล าน้ าไหลบางฤดูกาล 17 
ภาพที่ 14 ข้อมูลเชิงตัวเลขระยะทางสั้นท่ีสดุที่ห่างจากหมู่บ้าน 18 
ภาพที่ 15 การกระจายของประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 19 
ภาพที่ 16 การกระจายของข้อมูลปัจจยัแวดล้อมตามการปรากฏของสัตว์ปา่ชนิดส าคญัทั้ง 6 ชนิด 27 
ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ กับโอกาสของการปรากฏของช้างป่า 36 
ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ กับโอกาสของการปรากฏของกระทิง 37 
ภาพที่ 19 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ กับโอกาสของการปรากฏของวัวแดง 38 
ภาพที่ 20 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ กับโอกาสของการปรากฏของกวางป่า 39 
ภาพที่ 21 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ กับโอกาสของการปรากฏของเก้ง 40 
ภาพที่ 22 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ กับโอกาสของการปรากฏของเสือโคร่ง 41 
ภาพที่ 23 เปรียบเทยีบพื้นที่ใต้กราฟ (AUC) ของ Receiver Operating Characteristic (ROC) จาก

แบบจ าลอง MaxEnt ที่ได้จากท้ัง 30 ชุดข้อมูล ของสัตว์ป่าทั้ง 6 ชนิด 
43 

ภาพที่ 24 แผนที่แสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของช้างป่าในประเทศไทย 45 
ภาพที่ 25 แผนที่แสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของกระทิงในประเทศไทย 46 
ภาพที่ 26 แผนที่แสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของวัวแดงในประเทศไทย 47 
ภาพที่ 27 แผนที่แสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของกวางป่าในประเทศไทย 48 
ภาพที่ 28 แผนที่แสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของเก้งในประเทศไทย 49 
ภาพที่ 29 แผนที่แสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของเสือโคร่งในประเทศไทย 50 
ภาพที่ 30 แผนที่แสดงการกระจายหย่อมถิ่นที่อาศัยของช้างป่าในประเทศไทย 51 
ภาพที่ 31 แผนที่แสดงการกระจายหย่อมถิ่นที่อาศัยของกระทิงในประเทศไทย 52 
ภาพที่ 32 แผนที่แสดงการกระจายหย่อมถิ่นที่อาศัยของวัวแดงในประเทศไทย 53 
ภาพที่ 33 แผนที่แสดงการกระจายหย่อมถิ่นที่อาศัยของกวางป่าในประเทศไทย 54 
ภาพที่ 34 แผนที่แสดงการกระจายหย่อมถิ่นที่อาศัยของเก้งในประเทศไทย 55 
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 สารบญัภาพ 
 

 

  หนา้ 
ภาพที่ 35 แผนที่แสดงการกระจายหย่อมถิ่นที่อาศัยของเสือโคร่งในประเทศไทย 56 
ภาพที่ 36 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่ากลุม่ปา่ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 74 
ภาพที่ 37 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 
77 

ภาพที่ 38 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 4) และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
(หย่อมที่ 5) 

80 

ภาพที่ 39 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 7) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
(หย่อมที่ 3) 

83 

ภาพที่ 40 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 2) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
(หย่อมที่ 1) 

86 

ภาพที่ 41 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยแสง (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2) 

89 

ภาพที่ 42 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2) 
และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 

92 

ภาพที่ 43 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 

95 

ภาพที่ 44 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย (หย่อมที่ 1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 2) 

98 

ภาพที่ 45 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย (หย่อมที่ 2)  
และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2) 

101 

ภาพที่ 46 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 2) 

104 

ภาพที่ 47 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 2) 

107 

ภาพที่ 48 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1)   
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา (หย่อมที่ 1)   

110 

ภาพที่ 49 แนวเชือ่มต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 

113 

ภาพที่ 50 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1) 
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1) 

116 

ภาพที่ 51 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมที่ 1)   
และวนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1)   

119 

ภาพที่ 52 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อม1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อม1) 
 

122 
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  หนา้ 
ภาพที่ 53 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 2) 
125 

ภาพที่ 54 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง (หย่อม1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อม1) 

128 

ภาพที่ 55 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเชียงดาว (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาตผิาแดง (หย่อมที่ 1) 

131 

ภาพที่ 56 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 5)  
และอุทยานแห่งชาติออบขาน (หยอ่มท่ี 1) 

134 

ภาพที่ 57 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สุรินทร์ (หย่อมที่ 1) 
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย (หย่อมที่ 1) 

137 

ภาพที่ 58 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง (หย่อมที่ 1) 
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1) 

140 

ภาพที่ 59 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมที่ 1) 
และอุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที่ 1) 

143 

ภาพที่ 60 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที ่1)   
และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที่ 1)   

146 

ภาพที่ 61 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที่ 1) และ 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง (หย่อมที่ 1) 

159 

ภาพที่ 62 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่า ภายในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 153 
ภาพที่ 63 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 1) 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแมล่าวฝั่งซ้าย  
156 

ภาพที่ 64 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) และอุทยานแหง่ชาติล าน้ ากก  159 
ภาพที่ 65 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรลีานนา และอุทยานแห่งชาตผิาแดง  162 
ภาพที่ 66 แนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติศรลีานนา และวนอุทยานน้ าตกแม่โท 165 
ภาพที่ 67 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) และอุทยานแหง่ชาติแจ้ซ้อน  168 
ภาพที่ 68 แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติขุนแจ 1a และอุทยานแห่งชาตขิุนแจ 1b 171 
ภาพที่ 69 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (หย่อมที่ 1) และ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยผาเมือง  
174 

ภาพที่ 70 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที่ 2)  
และอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที่ 1) 

177 

ภาพที่ 71 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแมท่รายค า และอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้น 180 
ภาพท่ี 72 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแมท่รายค า  

และอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หยอ่มท่ี 2) 
183 

ภาพที่ 73 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 1) และอุทยานแห่งชาติผาแดง  186 
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  หนา้ 
ภาพที่ 74 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที ่1)  

และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที ่1) 
189 

ภาพที่ 75 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติแมต่ะไคร้ (หย่อมที่ 2) 

192 

ภาพที่ 76 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรลีานนา (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) 

195 

ภาพที่ 77 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที่ 1) 

198 

ภาพที่ 78 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท 201 
ภาพที่ 79 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 205 
ภาพที่ 80 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเวียงลอ (หย่อมที่ 1)   

และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1) 
208 

ภาพที่ 81 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 2) 

211 

ภาพที่ 82 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาตินันทบุรี และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 214 
ภาพที ่83 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และอุทยานแห่งชาตดิอยภูนาง (หย่อมที่ 2) 217 
ภาพที่ 84 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนน่าน และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  220 
ภาพที่ 85 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูซาง และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยผาช้าง 223 
ภาพที่ 86 แนวเชือ่มต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยหลวง 226 
ภาพที่ 87 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยผาช้าง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 229 
ภาพที่ 88 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติแม่จรมิ 232 
ภาพที่ 89 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 235 
ภาพที่ 90 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วะ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าถ้ าเจา้ราม  238 
ภาพที่ 91 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม (หย่อมที่ 1) 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าถ้ าเจ้าราม (หย่อมที2่) 
241 

ภาพที่ 92 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรสีชันาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 244 
ภาพที่ 93 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรสีชันาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 247 
ภาพที่ 94 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรสีชันาลัย และอุทยานแห่งชาติแม่วะ 250 
ภาพที่ 95 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และอุทยานแห่งชาติดอยจง  253 
ภาพที่ 96 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแมต่ื่น 256 
ภาพที่ 97 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาตติากสินมหาราช 259 
ภาพที่ 98 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าภเูมียง-ภูทอง 264 
ภาพที่ 99 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 2) 267 
ภาพที่ 100 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด 270 
ภาพที่ 101 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติภหูินร่องกล้า 273 
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  หนา้ 
ภาพที่ 102 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าวังโป่งชนแดน 276 
ภาพที่ 103 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ (หย่อมที่ 1) 279 
ภาพที่ 104 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 282 
ภาพที่ 105 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภเูมี่ยงภูทอง 285 
ภาพที่ 106 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าน้ าปาด และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง 288 
ภาพที่ 107 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง  

และอุทยานแห่งชาติภสูอยดาว (หย่อมที่ 2) 
291 

ภาพที่ 108 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ (หย่อมที่ 1) 

294 

ภาพที่ 109 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) 297 
ภาพที่ 110 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าน้ าปาด และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2) 300 
ภาพที่ 111 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2)  

และอุทยานแห่งชาติภสูอยดาว (หย่อมที่ 1) 
303 

ภาพที่ 112 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาคอ้ (หย่อมที่ 1) และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ (หย่อมที่ 2) 306 
ภาพที่ 113 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมที่ 1)  

และอุทยานแห่งชาติแก่งเจด็แคว (หย่อมที่ 2) 
309 

ภาพที่ 114 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่จริม (หย่อมที ่2) 

312 

ภาพที่ 115 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแม่จริม (หย่อมที ่2) 

315 

ภาพที่ 116 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าน้ าปาด และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1) 318 
ภาพที่ 117 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม (หย่อมที1่)  

และอุทยานแห่งชาติแก่งเจด็แคว (หย่อมที่ 2) 
321 

ภาพที่ 118 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) 

324 

ภาพที่ 119 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 1) และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาลม  327 
ภาพที่ 120 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูเมี่ยงภทูอง  
330 

ภาพที่ 121 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีนา่น (หย่อมที1่) และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน (หย่อมที1่) 333 
ภาพที่ 122 แนวเชือ่มต่ออุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน 336 
ภาพที่ 123 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1)  

และอุทยานแห่งชาติภหูินร่องกล้า 
339 

ภาพที่ 124 แนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขดั (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ (หย่อมที ่1) 

342 

ภาพที่ 125 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ A และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาค้อ B 345 
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 สารบญัภาพ 
 

 

  หนา้ 
ภาพที่ 126 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 350 
ภาพที่ 127 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 35 
ภาพที่ 128 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง 356 
ภาพที่ 129 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 359 
ภาพที่ 130 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 362 
ภาพที่ 131 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง 365 
ภาพที่ 132 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาดโตน (หย่อมที ่1)  

และอุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หย่อมที่ 3) 
368 

ภาพที่ 133 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หย่อมที ่3) และอุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หย่อมที่ 2) 371 
ภาพที่ 134 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 374 
ภาพที่ 135 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าซับลังกา และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ 377 
ภาพที่ 136 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 380 
ภาพที่ 137 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูคอ้-ภูกระแต 383 
ภาพที่ 138 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที1่)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (หย่อมที1่) 
386 

ภาพที่ 139 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง (หย่อมที1่) 

389 

ภาพที่ 140 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง (หย่อมที1่) 

392 

ภาพที่ 141 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานหริรักษ์ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง (หย่อมที1่) 395 
ภาพที่ 142 แนวเชือ่มต่อวนอุทยานผางาม (หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุส์ัตวป์่าภูค้อ-ภูกระแต  398 
ภาพที่ 143 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานผางาม (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (หย่อมที่ 1) 
401 

ภาพที่ 144 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 404 
ภาพที่ 145 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 407 
ภาพที่ 146 แนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาตไิทรทอง 410 
ภาพที่ 147 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยานแห่งชาติตาดโตน 413 
ภาพที่ 148 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าภูพาน 417 
ภาพที่ 149 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูแฝก (หย่อมที่ 1) และอุทยานแห่งชาตภิูพาน (หย่อมที่ 1) 420 
ภาพที่ 150 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูผาวัว และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูสีฐาน  423 
ภาพที่ 151 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด) (หย่อมที่ 2) 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน  
426 

ภาพที่ 152 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูพาน และอุทยานแห่งชาติภผูายล (หย่อมที1่) 429 
ภาพที่ 153 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูผาวัว และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย ์ 432 
ภาพที่ 154 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 435 
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  หนา้ 
ภาพที่ 155 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม และวนอุทยานน้ าตกผาหลวง 438 
ภาพที่ 156 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา 
441 

ภาพที่ 157 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าห้วยศาลา  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าพนมดงรัก 

444 

ภาพที่ 158 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าพนมดงรัก  
และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

447 

ภาพที่ 159 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และอุทยานแห่งชาตภิูจองนายอย 450 
ภาพที่ 160 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน 
453 

ภาพที่ 161 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 456 
ภาพที่ 162 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่ 459 
ภาพที่ 163 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ 462 
ภาพที่ 164 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมที่ 2) 
465 

ภาพที่ 165 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติตาพระยา  468 
ภาพที่ 166 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ 471 
ภาพที่ 167 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันออก 475 
ภาพที่ 168 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที1่)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
478 

ภาพที่ 169 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว (หย่อมที ่1) 

481 

ภาพที่ 170 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที2่) 

484 

ภาพที่ 171 แนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 
และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที1่) 

487 

ภาพที่ 172 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาสอยดาว  
และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ 

490 

ภาพที่ 173 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 

493 

ภาพที่ 174 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่) 

496 

ภาพที่ 175 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที1่)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

499 
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  หนา้ 
ภาพที่ 176 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
502 

ภาพที่ 177 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันตก 505 
ภาพที่ 178 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวรด้านตะวันตก 
508 

ภาพที่ 179 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวรด้านตะวันตก 

511 

ภาพที่ 180 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1)  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวรด้านตะวันตก 

514 

ภาพที่ 181 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย (หย่อมที่ 2)  
และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครนิทร์ 

517 

ภาพที่ 182 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเฉลมิรัตนโกสินทร์  
และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครนิทร์ 

520 

ภาพที่ 183 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าสลักพระ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 523 
ภาพที่ 184 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค 526 
ภาพที่ 185 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (หย่อมที่ 1)  และ 

อุทยานแห่งชาติคลองลาน (หย่อมที่ 1) 
529 

ภาพที่ 186 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 532 
ภาพที่ 187 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าอุ้มผาง  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวร ทิศตะวันออก 
535 

ภาพที่ 188 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันออก  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญน่เรศวร ทิศตะวันตก 

538 

ภาพที่ 189 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาตไิทรโยค 541 
ภาพที่ 190 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 545 
ภาพที่ 191 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ (หย่อมที่ 2)  

และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
548 

ภาพที่ 192 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 551 
ภาพที่ 193 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบรุี (หย่อมที่ 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  554 
ภาพที่ 194 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบรุี (หย่อมที่ 2) และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) 557 
ภาพที่ 195 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบรุี (หย่อมที่ 3) และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) 560 
ภาพที่ 196 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) 563 
ภาพที่ 197 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าชุมพร 567 
ภาพที่ 198 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 
570 
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  หนา้ 
ภาพที่ 199 แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าอุทยานเสดจ็ในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้  573 
ภาพที่ 200 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว และอุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี 576 
ภาพที่ 201 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 
579 

ภาพที่ 202 แนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  582 
ภาพที่ 203 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 585 
ภาพที่ 204 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าควนแมย่ายหม่อน 
588 

ภาพที่ 205 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง 
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองนาคา 

591 

ภาพที่ 206 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีพงังา และอุทยานแห่งชาติเกาะระ-เกาะพระทอง 594 
ภาพที่ 207 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองพนม และอุทยานแห่งชาติเขาสก 597 
ภาพที่ 208 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาหลวง 601 
ภาพที่ 209 แนวเชือ่มต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที ่1) 604 
ภาพที่ 210 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมที ่3)  

และอุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น (หย่อมที ่1) 
607 

ภาพที่ 211 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขานนั (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (หย่อมที่ 1) 

610 

ภาพที่ 212 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห้งชาติน้ าตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 613 
ภาพที่ 213 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่ากะทูน และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (หย่อมที่ 1) 616 
ภาพที่ 214 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมที่ 1)  

และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที่ 1) 
619 

ภาพที่ 215 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาบรรทดั 623 
ภาพที่ 216 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า และเขตรักษาพนัธุส์ัตว์ป่าเขาบรรทัด 626 
ภาพที่ 217 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาบรรทัด  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง 
629 

ภาพที่ 218 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 632 
ภาพที่ 219 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาบรรทัด และวนอุทยานน้ าตกธารสวรรค ์ 635 
ภาพที่ 220 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าฮาลา-บาลา 639 
ภาพที่ 221 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาตเิขาน้ าค้าง 642 
ภาพที่ 222 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และอุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป 645 
ภาพที่ 223 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าฮาลา-บาลา 648 
ภาพที่ 224 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป และอุทยานแห่งชาติบูโด-สไุหงปาดี (หย่อมที2่) 651 
ภาพที่ 225 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมที2่)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา 
654 
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  หนา้ 
ภาพที่ 226 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าฮาลา-บาลา และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา 657 
ภาพที่ 227 แนวเชื่อมต่อระดบัภูมภิาค 662 
ภาพที่ 228 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงหล้า (หย่อมที่ 1)   

และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) 
665 

ภาพที่ 229 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1) 

668 

ภาพที่ 230 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยผาเมือง และอุทยานแห่งชาตดิอยจง  671 
ภาพที่ 231 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 674 
ภาพที่ 232 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 677 
ภาพที่ 233 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแมเ่งา 680 
ภาพที่ 234 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแมเ่งา 683 
ภาพที่ 235 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่เงา (หย่อมที่ 1)  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสาละวนิ (หย่อมที่ 1 ) 
686 

ภาพที่ 236 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยเวียงหลา้ (หย่อมที่ 1)  
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สรุินทร์ (หย่อมที่ 1) 

689 

ภาพที่ 237 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบหลวง และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอมก๋อย 692 
ภาพที่ 238 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท และอุทยานแห่งชาตดิอยภูนาง 695 
ภาพที่ 239 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที่ 1) และอุทยานแห่งชาติแม่ยม (หย่อมที่ 1) 698 
ภาพที่ 240 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 701 
ภาพที่ 241 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติเวยีงโกศัย (หย่อมที่ 1) 704 
ภาพที่ 242 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 707 
ภาพที่ 243 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถ้ าสะเกิน และอุทยานแห่งชาติดอยภคูา 710 
ภาพที่ 244 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา  

และอุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย 
713 

ภาพที่ 245 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 716 
ภาพที่ 246 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และปา่สงวนแห่งชาติภูขดั 719 
ภาพที่ 247 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาคอ้และป่าสงวนแห่งชาตภิูขัด 722 
ภาพที่ 248 แนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขดั และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 725 
ภาพที่ 249 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติป่าหนิงาม และอุทยานแห่งชาติทับลาน  729 
ภาพที่ 250 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าหว้ยทับทัน-ห้วยส าราญ 732 
ภาพที่ 251 แนวเชือ่มต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน และอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 735 
ภาพที่ 252 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่ตื่น และอุทยานแห่งชาติตากสนิมหาราช  738 
ภาพที่ 253 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่ตื่น และอุทยานแห่งชาติตากสนิมหาราช 741 
ภาพที่ 254 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 744 
ภาพที่ 255 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรโยค และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแมน่้ าภาชี 747 
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  หนา้ 
ภาพที่ 256 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าสลักพระ และเขตรักษาพันธุส์ัตวป์่าแม่น้ าภาช ี 750 
ภาพที่ 257 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 
753 

ภาพที่ 258 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 756 
ภาพที่ 259 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า 759 
ภาพที่ 260 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาติบางลาง 762 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
1 

แนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวิทยาสตัว์ปา่ 
(Wildlife Corridor) 

1   บทนํา 

ในบทท่ีแล้วผลการศึกษาจัดลําดับความสําคัญของกลุ่มป่าได้ใช้ค่าดัชนีภูมิภาพประเภทต่างๆ จํานวนมาก อันเป็นเคร่ืองมือ
เชิงปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจ เนื่องจากไม่มีดัชนีตัวใดสามารถบอกรายละเอียดของโครงสร้างเชิงพ้ืนท่ีได้อย่างสมบูรณ์  และ
เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายในการลําดับความสําคัญของกลุ่มป่าทางบกอย่างครอบคลุม การศึกษาครั้งนี้ยังได้มองกลุ่มพ้ืนท่ี
คุ้มครองออกเป็นสองด้าน มุมมองแรกเป็นการพิจารณาพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีทําหน้าท่ีทางด้านนิเวศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยภาพรวม ขณะท่ีมุมมองอีกด้านหนึ่ง เป็นการพิจารณาพ้ืนท่ีคุ้มครองในฐานะการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าชนิดสําคัญของ
ประเทศไทย 6 ชนิด  

การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าท้ังในระดับชนิดพันธ์ุ  พันธุกรรม รวมถึงระบบนิเวศตามธรรมชาติอัน
เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่านั้น ๆ ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักจัดการสัตว์ป่าและนักจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครอง   ในช่วงหลาย
ศตวรรษท่ีผ่านมา การลดลงของจํานวนชนิด และความชุกชุม ตลอดจนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเกินเหตุของมนุษย์ เป็นสาเหตุของการเกิดปัจจัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อ
ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งท่ีประชากรสัตว์ป่า 
โดยเฉพาะสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดการแตกกระจายของถ่ินท่ีอาศัย (habitat 
fragmentation) เกิดเป็นหย่อมถ่ินท่ีอาศัยขนาดเล็กจํานวนมาก ท่ีมีท้ังขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป   ทําให้ประชากรสัตว์ป่าเกิด
เป็นกลุ่มประชากรย่อย (metapopulation) กระจายอยู่ภายในพ้ืนท่ีคุ้มครองต่าง ๆ ท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย   การส่งเสริมให้เกิด
การเคล่ือนท่ีของประชากรย่อยระหว่างหย่อมถ่ินท่ีอาศัยท่ีมีลักษณะทางภูมิภาพที่แตกต่างกัน (landscape heterogenity) โดยการ
จัดทําแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าระหว่างผืนป่า (wildlife corridors)  ถือได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีนักจัดการท่ัวโลกได้นําไปใช้ในการ
จัดการสัตว์ป่าเพ่ือบรรเทาปัญหาการเกิดประชากรย่อย (metapopulation)  เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม
ระหว่างประชากรสัตว์ป่าให้มีมากย่ิงข้ึน และเป็นการลดโอกาสการเกิดการผสมเลือดชิด (inbreeding) ภายในประชากรของสัตว์ป่า 
ตลอดจนช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับการหาอาหารและการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าให้มีอาณาเขตกว้างขวางและต่อเนื่อง  การออกแบบ
แนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่าสําหรับประเทศไทยถือได้ว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการศึกษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีคุ้มครอง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง เนื่องจากแรง
บีบคั้นจากความต้องการการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนท่ีคุ้มครอง  พ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีธรรมชาติประเภท
อ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีคุ้มครองมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิง ต่อการทําหน้าท่ีเป็นแนวเชื่อมต่อตามธรรมชาติสําหรับสัตว์ป่าท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน และอาจจําเป็นต้องพิจารณารวมเอาพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีคุ้มครอง ท่ีมีความเหมาะสมรองลงไป เช่น พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีห่างไกลจากแหล่งชุมชน หรือพ้ืนท่ีรกร้างท่ีปราศจากกิจกรรมของมนุษย์ มากําหนดเป็นพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําแนวเชื่อมต่อ
ระหว่างผืนป่าสําหรับสัตว์ป่า   

ด้วยเหตุดังกล่าว การศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าของประเทศไทยในเบื้องต้นนี้ จึงมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือทําการค้นหาแนวเชื่อมต่อท่ีมีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนท่ีของประชากรสัตว์ป่าท้ังภายในและระหว่างกลุ่มพ้ืนท่ี
คุ้มครองทางบกต่าง ๆ ของประเทศไทย จํานวน 17 กลุ่มป่า ท่ีปรากฏว่ามีประชากรของสัตว์ป่าได้ถูกแบ่งแยกออกจากกัน เนื่องจาก
อาศัยในหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีอยู่ห่างไกลกัน จากผลการประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกชนิดพันธ์ุสัตว์
ป่าท่ีสําคัญในการศึกษาแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวม ในวันท่ี 22 มีนาคม 
2553 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ป่าและการจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครองได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าสําคัญของ
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ประเทศสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ โดยกําหนดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีเป็นเป้าหมายสําหรับการอนุรักษ์จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า  
(Elephas maximus)  และเสือโคร่ง (Panthera tigris) เนื่องจากช้างป่า จัดได้ว่าเป็น umbrella species ถือเป็นสัตว์ป่าท่ีต้องการ
อาณาเขตหากินขนาดใหญ่และมีอิทธิพลต่อสัตว์กินพืชประเภทอ่ืนๆ  กอปรกับช้างป่าในประเทศไทยถูกจัดเป็นสัตว์ป่าท่ีสร้างปัญหา
ความขัดแย้งมากท่ีสุดชุมชน ในแง่การรุกรานพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีคุ้มครอง  ขณะที่เสือโคร่ง นับว่าเป็นหนึ่งใน
บรรดา keystone species โดยถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และตกอยู่ภายใต้การคุกคามอย่างรุนแรงจน
อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (endangered) สําหรับ IUCN  (IUCN, 2010) การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการใช้เป็นแนว
เชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าท่ีได้จากการศึกษาน้ี ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับใช้พิจารณาความเป็นไปได้ในการออกแบบและ
จัดทําแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าในประเทศไทยท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับภูมิภาคต่อไป   

2 วิธีการ   

2.1  การรวบรวมและจัดทําข้อมูล 

1) ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนท่ีในรอบวัน (daily movement) โดยได้จากการตรวจเอกสารสัตว์
ป่าเป้าอนุรักษ์ ได้แก่ ช้างป่า (Elephas maximus  Linnaeus 1758) มีความสามารถในการเคลื่อนท่ีในรอบวันเฉลี่ยประมาณ 6 
กิโลเมตร (รองลาภ, 2546) ขณะท่ีไม่พบรายงานระยะทางเฉล่ียท่ีเสือโคร่งสามารถเคล่ือนท่ีในรอบวันในประเทศไทย ฉะนั้นการศึกษา
คร้ังนี้มีข้อกําหนดให้ระยะทางเฉลี่ยท่ีเสือโคร่งสามารถเคลื่อนท่ีในรอบวันเท่ากับช้างป่า คือ ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยพิจารณาถึง
การเคล่ือนท่ีในแนวเชื่อมต่อซ่ึงมักมีอุปสรรคในการต้านทานการเคลื่อนท่ีของเสือโคร่งค่อนข้างมากกว่าปกติ จึงไม่สามารถเคลื่อนท่ีไป
ได้เร็วนักในรอบ 1 วัน ระยะทางเฉลี่ยท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได้ในรอบวันได้ถูกนํามาใช้เป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการลําดับความสําคัญ
เพ่ือการจัดทําแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่า 

2) ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ท้ังหมดท่ีนํามาใช้ เพ่ือจัดทําแบบจําลอง (model) ในการค้นหาแนว
เชื่อมต่อท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมให้สัตว์ป่าเกิดการเคลื่อนท่ีระหว่างผืนป่า เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบเวคเตอร์ (vector format) 
และ กริด (grid format) โดยกําหนดให้ข้อมูลแบบกริดทุกชุดมีขนาดระดับการแยกต่างเชิงพ้ืนท่ีหรือขนาดกริดเทากับ 90 ม. โดย
ข้อมูลท้ังหมดใช้ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์  Universal Transverse Mercator (UTM), (WGS 1984 Datum, Zone 47 N)  ข้อมูล
เชิงพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบไปด้วย 

- ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีของการปรากฏของช้างป่า และเสือโคร่ง ท่ีได้จากการสํารวจในพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ัวประเทศ 
(บุษบง และคณะ, 2553) มีรูปแบบข้อมูลเป็นแบบเวคเตอร์  

- ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงการกระจายถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม (habitat suitability areas) ของช้างป่า 
และเสือโคร่งท่ีปรากฏในประเทศไทย  ในรูปแบบกริด ซ่ึงได้จากการสร้างแบบจําลองการกระจายของ
สัตว์ป่าแต่ละชนิด (ดูรายละเอียดในหัวข้อท่ี 4.2.2) 

- ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีกลุ่มป่าทางบกของประเทศไทยท้ัง 17 แห่ง ในรูปแบบเวคเตอร์  

2.2   การจัดทําแบบจําลองการกระจายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่สําคัญของประเทศไทย  (Habitat Distribution 
Modeling for Important Mammals at Countrywide Level) 

การวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านข้อมูล
พ้ืนฐานเบ้ืองต้นท่ีมีอย่างพอเพียง และทันสมัยต่อสถานการณ์  ข้ันตอนการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดทําแผนท่ี
การกระจายของชนิดพันธ์ุท่ีเป็นเป้าหมายของการอนุรักษ์เป็นข้ันตอนเบื้องต้นท่ีสําคัญต่อกรอบแนวคิดสําหรับการวางแผนการ
อนุรักษ์อย่างเป็นระบบ (Margules and Pressey, 2000) ท่ีจําเป็นต้องกระทําก่อนการกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงข้อมูลการแพร่กระจายสําหรับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสัตว์ป่าท่ีมีความสามารถในการเคล่ือนท่ีสูง  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
3 

แม้ว่าในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา นักวิจัยทางด้านสัตว์ป่าของประเทศไทยได้มีความพยายามในการศึกษาการ
แพร่กระจายของสัตว์ป่าอย่างมาก อย่างไรก็ตามการจัดทําแผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่าในประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา ในช่วงแรก
มักเป็นการระบุการแพร่กระจายจากการใช้ประสบการณ์โดยตรงของผู้วิจัยร่วมกับการเก็บตัวอย่างสัตว์ป่า เช่น Lekagul and J. 
McNeleey (1977)  และ Lekagul and Round (1991) เพ่ือแสดงการกระจายทางด้านสัตวภูมิศาสตร์ กระท่ังในช่วงทศวรรษท่ีผ่าน
มา เม่ือมีความต้องการข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์ป่าเพ่ือนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการจัดการสัตว์ป่ามากย่ิงข้ึน ได้มีการริเร่ิม
นําเอาแบบจําลองทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก (logistic regression analysis) ท่ีใช้ข้อมูลการ
ปรากฏและไม่ปรากฏ (presence-absence data) มาใช้ในการทํานายความเหมาะสมต่อการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่
บางชนิดของประเทศไทย เช่นท่ีพบในงานวิจัยของ Bhumpakphan (1997), รัตนวัฒน์ (2547), ธีระพงษ์ (2545) และ ศุภกิจ 
(2546) เป็นต้น  จนกระท่ังเม่ือไม่นานมาน้ี  ได้มีการประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์การกระจายของสัตว์ป่าโดยใช้ข้อมูลเฉพาะท่ีมีการ
ปรากฏเพียงอย่างเดียว (presence-only data) มาใช้ในการจัดทําแบบจําลองการกระจายของสัตว์ป่า (เช่น การวิเคราะห์ปัจจัย
ความต้องการทางด้านนิเวศ (ecological niche factor analysis) โดยอาศัยหลักการของสถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 
(multivarialte statistics) โดย เบญจรัตน์ (2553) หรือการประยุกต์เทคนิค maximum entropy โดย นนท์ (2551), WCS 
Thailand (2009) เป็นต้น  อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาโดยการใช้แบบจําลองทางสถิติในประเทศไทย ส่วนมากเป็นการศึกษาใน
ระดับท้องถ่ิน ในระดับรายอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือในระดับกลุ่มป่าเท่านั้น  ยังมิได้มีปรากฏว่ามีการศึกษาการ
แพร่กระจายของสัตว์ป่าในระดับท้ังประเทศโดยใช้แบบจําลองท่ีได้จากข้อมูลปฐมภูมิจากการสํารวจการปรากฏของสัตว์ป่าท้ังประเทศ 

ดังนั้นเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลพ้ืนฐานของการแพร่กระจายของสัตว์ป่าของประเทศไทย และการ
วางแผนจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่าสําหรับสัตว์ป่า การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการ
กระจายของสัตว์ป่าสําคัญ 6 ชนิด ในระดับท้ังประเทศไทย ได้แก่ ช้างป่า กระทิง  วัวแดง  กวางป่า  เก้ง และเสือโคร่ง และทําการ
จัดทําแผนท่ีการแพร่กระจายของสัตว์ป่าดังกล่าวในรูปแบบของแผนท่ีเชิงตัวเลขท่ีมีระดับการแยกต่างเชิงพ้ืนท่ี (spatial resolution) 
ท่ีมีรายละเอียดสูง โดยท่ีวัตถุประสงค์รองคือการศึกษาความสําคัญของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการกระจายและการ
ปรากฏของสัตว์ป่า และการประเมินความเหมาะสมของการประยุกต์เทคนิค maximum entropy มาใช้เพ่ือการทํานายการกระจาย
ของถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าในระดับท้ังประเทศ     

1) ข้อมูลสัตว์ป่า  

ข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมท้ัง 6 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า (Elephas maximus) กระทิง (Bos 
gaurus)   วัวแดง  (Bos  javanicus)   กวางป่า  (Rusa unicolor)   เก้ง  (Muntiacus muntjak) และ เสือโคร่ง (Panthera tigris) 
ท่ีได้จากการโครงการสํารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จากพื้นท่ีคุ้มครองท่ัวประเทศไทย ดําเนินการสํารวจโดยนักวิจัยของส่วน
วิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 (บุษบง และคณะ, 2553) จากการสํารวจดังกล่าว
พบช้างป่า จํานวน 7,118 จุดสํารวจ กระทิง จํานวน 3,847 จุดสํารวจ วัวแดงจํานวน 519 จุดสํารวจ กวางป่าจํานวน 3,181 จุด
สํารวจ เก้ง จํานวน 3,896 จุดสํารวจ และเสือโคร่งจํานวน 504 จุดสํารวจ การกระจายของจุดสํารวจท่ีมีรายงานการพบสัตว์ป่าท้ัง 6 
ชนิด ตามพื้นท่ีคุ้มครองต่าง ๆ ท่ัวประเทศได้แสดงไว้ในภาพท่ี 6 ตามลําดับ 

2) ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลทางด้านปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เป็นข้อมูลท่ีถูกนํามาใช้เพ่ืออธิบายความผันแปรของการปรากฏของ
สัตว์ป่า  ปัจจัยแวดล้อมท่ีใช้เป็นตัวแทนของตัวแปรอิสระในการศึกษาคร้ังนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยจํากัดหลักท่ีมีผลโดยตรงต่อการกระจาย
ของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แต่ละชนิดท่ังในแง่ของการเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิต และ ปัจจัยคุกคามท่ีจากกิจกรรม
มนุษย์ท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายประชากรไปตามถิ่นท่ีอาศัยท่ีอยู่ห่างออกไป ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ 



 

 
4 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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- ความสูงจากระดับน้ําทะเล ได้จาก Digital Elevation Mocel (DEM) ขนาดระดับการแยกต่างเชิง
พ้ืนท่ีหรือขนาดกริดเท่ากับ 30 เมตร จากนั้นทําการ Resample ขนาดกริดดังกล่าวให้มีขนาดเท่ากับ 
90 เมตร โดยวิธี cubic convolution (ESRI 2005) (ภาพท่ี 7) 

- สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ ได้แก่ ความลาดชันของพ้ืนท่ี โดยคํานวณเป็นร้อยละความลาดชันจาก 
DEM (ESRI 2005) (ภาพที่ 8)  

- เส้นทางคมนาคม ได้จากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 แผนท่ีลําดับชุด L7018 โดย
แบ่งความผันแปรตามปริมาณของการสัญจรของรถเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เป็น
เส้นทางคมนาคมสายหลักระหว่างจังหวัด มีปริมาณรถยนต์หนาแน่นตลอด 24 ชั่วโมง (ภาพที่ 9) ทาง
หลวงจังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีใช้สัญจรของผู้คนภายในจังหวัด จัดเป็นถนนท่ีมีปริมาณ
การจราจรปานกลาง (ภาพที่ 10) และทางหลวงท่ีใช้สัญจรในระดับท้องถ่ินอ่ืน ๆ อีก เช่นทางหลวง
ชนบท ถนนอ่อนท่ีเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร และเส้นทางรถท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีคุ้มครองต่าง ๆ ถนนเหล่านี้ถูก
จัดอยู่ในระดับท่ีมีการสัญจรน้อย (ภาพท่ี 11) จากแผนท่ีดังกล่าว ทําการเตรียมชั้นข้อมูลเชิงตัวเลข 3 
ประเภท โดยหาค่าระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดของแต่ละ pixel (Euclidean distance) ไปยังถนนท้ัง 3 
ประเภทตามความผันแปรของระดับความเข้มข้นของการสัญจรดังกล่าว     

- ลําห้วย ลําธาร แม่น้ํา และแหล่งน้ํา แบ่งข้อมูลดังกล่าวเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลําน้ําท่ีมีน้ําตลอดปี 
(perennial streams) (ภาพที่ 12) และแหล่งน้ําท่ีมีน้ําเฉพาะบางฤดูกาล (intermittent streams) 
(ภาพที่ 13) โดยความผันแปรของลําน้ําดังกล่าวได้กําหนดตามแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 
50,000 แผนท่ีลําดับชุด L7018 ทําการเตรียมชั้นข้อมูลเชิงตัวเลข 2 ประเภท โดยการคํานวณ
ระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดของทุก pixel ไปยังแหล่งน้ําท้ังสองประเภท 

- ตําแหน่งหมู่บ้าน จากการนําเข้าจากแผนท่ีแดงสภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 แผนท่ีลําดับ
ชุด L7018 ได้ถูกนําไปใช้เพ่ือคํานวณหาระยะทางท่ีน้อยท่ีสุดระหว่าง pixel ต่างในพ้ืนท่ีศึกษา และ
หมู่บ้านท่ีปรากฏ (ภาพที่ 14)    

- สังคมพืชคลุมดิน โดยนําเอาแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2543 ท่ีจัดทําโดยกรมป่าไม้ แสดง
รายละเอียดของประเภทป่าไม้ต่าง ๆ ท่ีปรากฏท้ังในและนอกพื้นท่ีคุ้มครองประเทศไทยอย่างชัดเจน 
โดยประเภทการใช้ท่ีดินท่ีใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยการใช้ทีดิน 24 ประเภท ดังรายละเอียดใน
ภาพท่ี 15 และ ตารางท่ี 1 ได้แสดงสภาพสังคมพืชคลุมดินของประเทศไทย  

ชั้นข้อมูลเชิงตัวเลขของปัจจัยแวดล้อมท้ังหมด 9 ประเภทได้ถูกเตรียมให้อยู่รูปแบบกริด (grid format) 
(ESRI 2005) โดยมีระดับการแยกต่างเชิงพ้ืนท่ี (ขนาดกริด) เท่ากับ 90 เมตร 
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ภาพที่ 1  การกระจายของข้อมูลการปรากฏของช้างป่าท่ีได้จากการสํารวจ (ท่ีมา: บุษบงและคณะ, 2553) 

 



 

 
6 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2  การกระจายของข้อมูลการปรากฏของกระทิงท่ีได้จากการสํารวจ (ท่ีมา: บุษบงและคณะ, 2553) 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 3  การกระจายของข้อมูลการปรากฏของวัวแดงท่ีได้จากการสํารวจ (ท่ีมา: บุษบงและคณะ, 2553) 

 



 

 
8 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 4  การกระจายของข้อมูลการปรากฏของกวางป่าท่ีได้จากการสํารวจ (ท่ีมา: บุษบงและคณะ, 2553) 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
9 

 
ภาพที่ 5 การกระจายของข้อมูลการปรากฏของเก้งท่ีได้จากการสาํรวจ (ท่ีมา: บุษบงและคณะ, 2554) 

 



 

 
10 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 6  การกระจายของข้อมูลการปรากฏของเสือโคร่งท่ีได้จากการสํารวจ (ท่ีมา: บุษบงและคณะ, 2553) 
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ภาพที่ 15 การกระจายของประเภทการใช้ท่ีดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 (ท่ีมา: กรมป่าไม้, 2543) 
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ตารางที่ 1  ประเภทการใช้ท่ีดินท่ีใช้เป็นตัวแทนของสังคมพืชคลุมดิน 

รหัสประเภท ประเภทการใช้ท่ีดิน 

111 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) 
112 ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)  
113 ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) 
114 ป่าสนเขา (Pine Forest) 
115 ป่าพรุ (Swamp Forest) 
116 ป่าชายเลน (Mangrove Forest) 
117 ป่าบุ่ง-ป่าทาม (Inundated Forest) 
118 ป่าชายหาด (Beach Forest) 
121 ป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduos Forest)  
122 ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) 
123 ป่าไผ่ (Bamboo Forest) 
131 สวนสัก (Teak Plantation) 
133 สวนป่ายูคาลิปตัส (Ecucalytus Plantation) 
140 ป่าฟ้ืนฟู (Secondary Growth Forest) 
200 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Agriculture Areas) 
310 เขตเมือง (Urban) 
410 ทุ่งหญ้า (Grassland) 
500 แหล่งน้ําถาวร (Permanent Water Bodies) 
610 ไร่ร้าง (Old Clearing) 
700 พ้ืนท่ีอ่ืน (Other Areas) 
710 สนามบิน (Airports) 
720 สนามกอฟล์ (Golf Courses) 
730 เหมืองแร่ (Mining Sites) 
740 ลานหิน (Rock Outcrops) 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจากแผนท่ีการใช้ท่ีดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 โดยกรมป่าไม้ 

3) การวิเคราะห์หาการกระจายของสัตว์ป่าชนิดสําคัญ 

แนวคิดการสร้างแบบจําลองทางสถิติเพ่ือคาดคะเนการแพร่กระจายของสัตว์ป่า (statistical modeling of 
wildlife distributions) มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา จากแนวคิดการใช้แบบจําลองโดยใช้สถิติศาสตร์
อิงพารามิเตอร์ (parametric statistics) ท่ีเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมในอดีต จนแม้ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สมการถดถอยโลจิสติก (logistic regression) ท่ีได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ Osborne and Tigar (1992); Jaberg and Guisan (2001)  อย่างไรก็ตามข้อมูลการสํารวจสัตว์ป่า
โดยท่ัวไปมีลักษณะท่ีสําคัญคือเป็นข้อมูลท่ีมีการบันทึกเพียงตําแหน่งการปรากฏของสิ่งท่ีเราให้ความสนใจก็คือตําแหน่งการพบสัตว์
ป่า (presence-only data) โดยข้อมูลการไม่ปรากฏเป็นสิ่งท่ีมิได้มีการบันทึกยืนยันจากข้อมูลดังกล่าว  เป็นผลให้การสร้าง
แบบจําลองโดยใช้สมการถดถอยโลจิสติก อาจให้ผลการทํานายการแพร่กระจายของสัตว์ป่าไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เพราะเป็นการ
สร้างแบบจําลองโดยใช้ข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่ากับข้อมูลการไม่ปรากฏของสัตว์ป่าเทียมท่ีได้จากการสุ่มอย่างอิสระ (pseudo-
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random points) เนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าการไม่ปรากฏของสัตว์ป่าในบริเวณน้ันเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง หรือไม่  ในช่วง
ไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ได้มีการนําเสนอแนวคิดการสร้างแบบจําลองการแพร่กระจายของสัตว์ป่าโดยใช้เพียงข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่า
เท่าน้ัน เช่นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร (multivariate statistics) มาเพื่อช่วยศึกษาการตอบสนองของความ
ต้องการเชิงนิเวศของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการปรากฏของสัตว์ป่า (ecological-niche factor analysis, ENFA) (Hirzel 
et. al. 2002)  และวิธีการประยุกต์ใช้หลักการของ maximum entropy (maxent) (Shannon, 1948; Jaynes, 1957) โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิจัยทางด้านสัตว์ป่ามากท่ีสุดคือโปรแกรม MaxEnt (Phillips et. al., 
2006)  จากการรายงานของนักวิจัยท่ีศึกษาการแพร่กระจายของสัตว์ป่าจํานวนมาก ได้รายงานว่าแบบจําลองท่ีได้จากเทคนิค 
maximum entropy มักให้ผลท่ีดีกว่าท่ีได้จากแบบจําลองประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือใช้เฉพาะข้อมูลการปรากฏ ท่ีมี
จํานวนตัวอย่างไม่มากนัก  (Franklin 2009)  ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้จึงเลือกใช้แบบจําลอง MaxEnt เพ่ือการศึกษาการ
แพร่กระจายของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดของประเทศไทย  

- แนวคิดพื้นฐานของ Maximum Entropy  

แบบจําลอง maxent ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้กระทําตามวิธีการท่ีเสนอไว้โดย Phillips et al.  
(2006) แบบจําลองโดยโปรแกรม MaxEnt แตกต่างจากวิธีการของ maximum entropy ท่ีประยุกต์ใช้ในสาขาอ่ืน ๆ เช่นตัวอย่างท่ี
พบในงานวิจัยของ Ratnaparkhi (1997) ตรงท่ีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองได้จากข้อมูลท่ีใช้สร้างแบบจําลอง ท่ีมี
เฉพาะลักษณะท่ีให้ความสนใจปรากฏอยู่เท่านั้น (presence-only data) โดยท่ีข้อมูลท่ีไม่ปรากฎลักษณะท่ีให้ความสนใจ (absence 
data) ไม่ได้นํามาใช้ในการสร้างแบบจําลองแต่อย่างใด จากคุณลักษณะของแบบจําลองของ MaxEnt ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเทคนิค 
unconditional maximum entropy ท่ีเป็นท่ีนิยมในการศึกษาการกระจายของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่นักวิจัยทางด้าน
สัตว์ป่าท่ัวโลก เช่น Baldwin and Bender (2008); Thorn et. al. (2009); Boubli and de Lima (2009) เป็นต้น การประมาณ
ค่าการกระจายความน่าจะเป็นของตัวแปรต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของปัจจัยแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมต่อการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่า
ถือได้ว่าเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญ จากหลักการพ้ืนฐานของ maxim entropy (Franklin, 2009) กล่าวไว้ว่า ค่าประมาณท่ีดีท่ีสุดของการ
กระจายที่ไม่ทราบค่าคือการกระจายท่ีมีค่า entropy สูงท่ีสุด (maximum entropy) ท่ีมาจากข้อจํากัดด้านต่าง ๆ (เช่น ปัจจัย
แวดล้อมประเภทต่าง ๆ) ท่ีทราบค่า โดยข้อจํากัดดังกล่าวถูกกําหนดโดยค่าความคาดหวัง (expected value) ของการกระจายท่ี
ประเมินมาจากกลุ่มข้อมูล (ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ) ท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยตรงจากประชากรท่ีต้องการศึกษา    

Maxent เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใช้สําหรับการทํานายความน่าจะเป็นของสิ่งท่ีสนใจ โดยใช้เฉพาะข้อมูล
ท่ีปรากฏเท่านั้น โดยเทคนิคดังกล่าวแตกต่างจากเทคนิคของ Logistic Regression หรือเทคนิคทางสถิติโดยท่ัวไป ในแง่ท่ีว่าเรามิได้
ประมาณค่าความน่าจะเป็นของ y โดยท่ีทราบค่า x; )|( xyP โดยตรงจากการใช้ข้อมูลท่ีมีการปรากฏและไม่ปรากฏ แต่กลับเป็นการ
ประมาณค่าความน่าจะเป็นของ x โดยท่ีทราบค่า y; )1|( =yxP แทน ฉะนั้นจึงไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลอง
ได้เหมือนกับเทคนิค Logistic Regression  อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎี การทํานายความน่าจะเป็นดังกล่าวได้อาศัยหลักการของ 
maximum entropy โดยท่ีเรากําหนดให้ )1|()( == yxPxπ  กล่าวคือ ความน่าจะเป็นของการสังเกตท่ีพ้ืนท่ี x ใด ๆ บนพ้ืนท่ี
ศึกษาท้ังหมด X แห่ง (หรือจํานวนจุดสุ่ม x pixels จากพื้นท่ีศึกษาท้ังหมดท่ีมีจํานวน X pixels)  โดยท่ีสังเกตพบการปรากฏของส่ิงท่ี
ให้ความสนใจ เช่น การปรากฏของสัตว์ป่า หรือการปรากฏของปัจจัยคุกคามสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น การลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์ และ
การบุกรุกแผ้วถางพ้ืนท่ีป่า (สุนทร, 2550) เป็นต้น  

เพ่ือให้การคํานวณเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จากฟังก์ชันการกระจายความน่าจะเป็นของ Gibbs (The 
family of Gibbs distributions) Dudík et al. (2004) ได้ชี้ให้เห็นว่า λπ q=ˆ  ซ่ึงก็คือการหาค่าความควรจะเป็นสูงสุด 
(miximizing likelihood) โดยอาศัยจํานวนจุดสุ่มตัวอย่างท้ังหมด m หน่วยในการคํานวณค่า  ฉะนั้น )(xqλ ก็คือแบบจําลอง
กระจายความน่าจะเป็นท่ีได้จาก maximum entropy ของพ้ืนท่ี x ใด ๆ  โดยกําหนดให้มีรูปแบบสมการคือ 
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โดยท่ี  )(xf j  คือ รูปแบบ (features) ของพังก์ชัน ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ในรูปแบบฟังก์ชัน

ต่าง ๆของปัจจัยแวดล้อม เช่น linear, quadratic, product เป็นต้น โดยรูปแบบของฟังก์ชนัดังกล่าวก็คือการกระจายของความ
น่าจะเป็นของ π̂  ท่ีมี entropy มากท่ีสุด,  jλ  คือ กลุ่มของสัมประสิทธ์ิหรือค่าถ่วงน้ําหนักของรูปแบบฟังก์ชัน ต่างๆ (feature ท่ี 1 

ถึง feature ท่ี n) และ λZ  คือ ค่าคงท่ีการปรับค่ามาตราฐาน (normalization constant) เพ่ือทําให้ผลรวม λq  ของทุก pixel ท่ี
อยู่ในพ้ืนท่ีศึกษาเท่ากับ 1  การท่ี λq มีค่ามากท่ีสุด หมายถึง การกระจายของความน่าจะเป็นนั้นมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดท่ีจะถูก
นํามาใช้ ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นการเกิด maximum entropy เห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจําลองจากกลุ่มของตัวแปรอิสระ (ปัจจัยแวดล้อม) ซ่ึงเราไม่ทราบรูปแบบการกระจายของความน่าจะเป็นท่ีแน่นอน  ตามวิธีการ 
Maxent ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวเป็นการประมาณค่าจากตัวแปรอิสระ (ปัจจัยแวดล้อม) ท่ีอยู่ในพังก์ชันรูปแบบต่าง ๆ (feature 
functions) โดยมิได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นฟฟังก์ชันรูปแบบหรือตัวแปรอิสระใด ๆ โดยเฉพาะ  แต่หากการประมาณค่าดังกล่าวจะ
สะท้อนจากฟังก์ชันรูปแบบหรือปัจจัยแวดล้อมท้ังหมดไปพร้อมๆกัน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่าค่าความคาดหวังของฟังก์ชันรูปแบบ 

jf ; ][ˆ jfπ เท่ากับค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันรูปแบบ jf  ท่ีได้จากข้อมูลการปรากฏท่ีสังเกตได้จริงจากพ้ืนท่ี; ][~
jfπ   

อย่างไรก็ตามเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา over-fitting (ค่าประมาณจากแบบจาํลองท่ีได้บนจุดสํารวจมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าสังเกตท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง ขณะเดียวกันแบบจําลองดังกล่าวกลับประมาณบริเวณท่ีไม่ได้ทําการสุ่มสํารวจได้อย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ) Phillips et al. (2006) ได้ผ่อนคลายข้อกําหนดท่ีว่าค่า ][~][ˆ jj ff ππ =  ซ่ึงก็คือ ค่าความน่าจะเป็นท่ีได้จากการ

สังเกตของ features ใดๆ มีค่าใกล้เคียงกับค่าความน่าจะเป็นท่ีได้จากการประมาณค่า โดย maximum entropy ด้วยเหตุดังกล่าว 
จึงกําหนดให้ 

 

jjj ff βππ ≤− ][~][ˆ      (2) 

 
โดยท่ี 

jβ  คือ ค่าคงท่ีจํานวนหนึ่งท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ ซ่ึงเราเรียก สมการ (2) ว่า “l1-regularization” 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วการกระจายของ maximum entropy สามารถแสดงได้โดยการกระจาย
ของ Gibbs ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ 
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โดยที่    )]ln([ˆ λπ q−  คือค่า negative log likelihood ของ λq  หรือเรียกว่า regularized log 

loss นั่นเอง  เห็นได้ว่าส่วนแรกของสมการ (3ก) จะมีค่าน้อยท่ีสุดก็ต่อเม่ือแบบจําลอง maximum entropy อธิบายความผันแปร
ของข้อมูลท่ีเก็บมาได้ดีมาก (best fit) และส่วนท่ีสองของสมการท่ี (3ข) จะมีค่าน้อยท่ีสุดเม่ือแบบจําลอง maximum entropy มี
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรจํานวนน้อย กล่าวคือ มีตัวแปรทางด้านปัจจัยแวดล้อมจํานวนน้อย และการกําหนดให้ 

jβ  มีค่าน้อย 

จากแนวคิดค่าความควรจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood) การหาการกระจายความน่าจะเป็น ของ 
maximum entropy สามารถกระทําได้โดยการคํานวณจากระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical method) โดยวิธี Sequential-

ข ก 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
23 

updated algorithm ซ่ึงสามารถคํานวณค่า jλ  ได้จากการคํานวณแบบวนซ้ํา โดยที่กําหนดให้กลุ่มของค่า λ  มีค่าเร่ิมต้นท่ี 0  

(λ  = 0,…,0) และการคํานวณแบบวนซํ้าดังกล่าวจะทําการปรับค่าถ่วงน้ําหนักแต่ละค่าในแต่ละรอบท่ีวนซํ้า พ่ือให้สมการท่ี(10) มีค่า

น้อยท่ีสุด โดยการปรับค่าดังกล่าวเม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขการทําให้ค่า regularized log loss มีค่าน้อยท่ีสุดแล้ว การกระทําซํ้าจะ
หยุดทํางานในท่ีสุด  (Dudík et. al., 2004; Phillips et al., 2006, Dudík et. al. 2007) 

จากแนวคิดของ maximum entropy ดังกล่าวถือได้ว่าเป็น unconditional maximum entropy 
model เนื่องจากข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลอง (training data) เป็นข้อมูลท่ีมีคุณลักษณะการปรากฏของสิ่งท่ีเราให้การสนใจ
เท่านั้น  ค่าการทํานายความน่าจะเป็นท่ีได้จาก Maxent เป็นการประมาณค่า )1|( =yxP  ซ่ึงเปรียบแล้วก็คือค่าดัชนีสะท้อนให้เห็น
ความเหมาะสมปัจจัยแวดล้อมของบริเวณพ้ืนท่ีนั้น ๆ ท่ีทําให้เกิดการปรากฎของสิ่งท่ีสนใจ หากต้องการปรับค่าดังกล่าวให้อยู่ใน
รูปแบบของค่าความน่าจะเป็นของความเหมาะสมต่อการปรากฏของสิ่งท่ีให้ความสนใจ )|1( xyP =  เช่นเดียวกับเทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอย logistic แล้ว  Steven and Dudík (2008) ได้เสนอแนวคิดการหาค่าความน่าจะเป็นดังกล่าว โดยอาศัยกฏของ 
Bayes และ maximum entropy โดยหาได้จากสมการ 
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โดยท่ี )|1( zyQ =  คือความน่าจะเป็นของการปรากฏของส่ิงท่ีให้ความสนใจภายใต้เงื่อนไขของการ

ปรากฏกลุ่มปัจจัยแวดล้อม z และ H คือค่าเฉลี่ยของค่า log ของทุกพ้ืนท่ี x โดยหาได้จาก entropy ของ λq ซ่ึงกําหนดโดยสมการ 
 

))(ln()( xqxqH λλ∑−=     (5) 

 

- การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง 

การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองทําได้โดยนําค่าการทํานายท่ีได้จากแบบจําลองมาเขียน
เส้นกราฟ ROC (receiver operating characteristic) (Swets, 1988; Hosmer and Lemeshow, 2000) เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการทํานายของแบบจําลองโดยการพล๊อตค่า 1-specificity (โดยท่ี specificity คือสัดส่วนของจํานวนค่าสังเกตท่ี
แบบจําลองทํานายลักษณะสิ่งท่ีไม่ให้ความสนใจได้ถูกต้อง (true negative) หารด้วยจํานวนค่าสังเกตท้ังหมดท่ีมีการปรากฏของ
ลักษณะท่ีไม่ให้ความสนใจ) และค่า sensitivity (สัดส่วนของจํานวนค่าสังเกตท่ีแบบจําลองทํานายลักษณะสิ่งท่ีให้ความสนใจได้
ถูกต้อง (true positive) หารด้วยจํานวนค่าสังเกตท้ังหมดท่ีมีการปรากฏของลักษณะท่ีให้ความสนใจ)  โดยเส้นโค้ง ROC สะท้อนให้
เห็นประสิทธิภาพของแบบจาํลองหลายประการด้วยกันคือ 1) ความสัมพันธ์กันระหว่าง sensitivity และ specificity กล่าวคือเม่ือค่า 
sensitivity มีค่าน้อย ค่า specificity จะมีค่ามาก 2) เส้นโค้งท่ีเข้าใกล้ขอบทางด้านบนซ้ายมือมากเท่าไหร่ ย่ิงแสดงให้เห็นว่าโมเดล

ดังกล่าวมีความถูกต้องมากเท่านั้น 3) เส้นโค้งเข้าใกล้เส้นแทยงมุม 45˚ แสดงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องของแบบจําลองนั้น  และ 4) 
พ้ืนท่ีใต้กราฟของเส้นโค้งเป็นค่าดัชนีในการทดสอบความถูกต้องของโมเดล (Boyce et. al., 2002) 

ทําการคํานวณหาค่าพ้ืนท่ีใต้กราฟของ ROC (area under the curve, AUC) ของแบบจําลองโดย
คํานวณค่า 1-specificity และค่า sensitivity ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าน้อยท่ีสุดของความน่าจะเป็นท่ีปรากฏลักษณะท่ีให้ความ
สนใจ (threshold probability of presence) ระหว่าง 0.0 – 1.0  AUC มีค่าท่ีเป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0.0 และ 1.0 หากแบบจําลอง
ใดท่ีให้ค่า AUC ตํ่ากว่า 0.5 ชี้ให้เห็นว่าแบบจําลองนั้น ๆ มีประสิทธิภาพในการทํานายได้ด้อยกว่าการทํานายโดยสุ่ม (random 
prediction) หากมีค่าเข้าใกล้ 1.0 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการทํานายท่ีมีมากข้ึนตามลําดับ  โดยท่ัวไปในการใช้ AUC เป็น
ตัวบอกถึงความถูกต้องของการจําแนกประเภทของแบบจําลองของการศึกษาทางวิชาการกําหนดให้   0.50 - 0.60  =  ไม่ดี (Not So 
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Good),  0.60 - 0.75  =  ค่อนข้างดี (Fair),  0.75 - 0.90  =  ดี (Good),  0.90 - 0.97  = ดีมาก (Very Good),  0.97 - 1.00  = ดี
เย่ียม (Excellent) (Swets, 1988) หรืออีกนัยหนึ่งหากแบบจําลองใดมีค่า AUC ตํ่ากว่า 0.60 ถือได้ว่าเป็นแบบจําลองท่ีไม่มี
ประโยชน์  

จากการที่ MaxEnt เป็นแบบจําลองท่ีใช้ข้อมูลเฉพาะท่ีมีการปรากฏ ทําให้การคํานวณหาค่า AUC ต้อง
ใช้จุดสุ่มอย่างอิสระจาก pixel ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา โดยท่ี pixel นั้นไม่พบการปรากฏของสัตว์ป่า (background pixels) มาใช้แทน
ข้อมูลท่ีไม่มีการปรากฏ (pseudo-absence) โดย AUC ท่ีได้จะเป็นค่าท่ีคํานวณจากค่าความน่าจะเป็นของพ้ืนท่ีท่ีปรากฏสัตว์ป่ากับ
ค่าความน่าจะเป็นของพ้ืนท่ีท่ีได้จากการสุ่มโดยอิสระ โดย ROC จะได้จากการพล๊อตค่าจากจํานวนค่าสังเกตท่ีพบสัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ 
ร่วมกับ background pixels ท่ีได้จากการสุ่มอย่างอิสระจํานวน 10,000 จุด (Phillips et al. 2006) 

- การประเมนิความสาํคญัของปจัจยัแวดลอ้ม 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพ่ือหาค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติของปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ปรากฏของสัตว์ป่าไม่สามารถกระทําได้ตามวิธีการปกติเช่นเทคนิคสถิติอิงพารามิเตอร์อ่ืน ๆ และที่สําคัญเทคนิค MaxEnt เน้นในเร่ือง
ของการเป็นแบบจําลองเพื่อการทํานายหรือประมาณค่า (predictive model) มากกว่าท่ีจะทําหน้าท่ีเปน็แบบจําลองเพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน โปรแกรม MaxEnt version 3.7.0 ได้นําเสนอวิธีการในการประเมินความสําคัญของปัจจัยแวดล้อมไว้สองวิธี ได้แก่ 1) 
การสร้างเส้นโค้งการตอบสนอง (response curve) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมนั้น ๆ กับค่าการทํานายของ
ความน่าจะเป็นในการปรากฏสิ่งท่ีให้ความสนใจ 2) การใช้วิธีการ Jacknife เพ่ือตรวจสอบความสําคัญของปัจจัยแวดล้อม โดยวิธีการ
ของ Jacknife จะทําการกันปัจจัยแวดล้อมหนึ่ง ๆ ออกจากปัจจัยท้ังหมดแล้วคํานวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่  ค่า λq  ของจุดสุ่ม
ท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลอง (regularized traning data), ได้แก่  ค่า λq ของจุดสุ่มท่ีใช้ในการทดสอบแบบจําลอง (regularized 
test data) และ AUC ของข้อมูลท่ีใช้ทดสอบแบบจําลอง โดย การเปรียบเทียบค่าสถิติดังกล่าวท่ีได้จาก Jacknife จะชี้ให้เห็นถึง
ความสําคัญของปัจจัยแวดล้อมท่ีแตกต่างกันได้ โดยเฉพาะหากปัจจัยแวดล้อมท่ีใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างปัจจัยต่าง 
ๆ การประเมินความสําคัญจากวิธีการของ Jacknife มีความเหมาะสมมากกว่าวิธีการพิจารณาจากเส้นโค้งการตอบสนอง (Phillip 
and Dudík, 2008) 

- การสร้างแผนที่การกระจายของสัตว์ป่า 

จากการหาการกระจายของสัตว์ป่าสําคัญท้ัง 6 ชนิดโดยใช้โปรแกรม MaxEnt version 3.7.0 
การศึกษาน้ีกําหนดให้รูปแบบของฟังก์ชันท่ีใช้ในการหาค่าความน่าจะเป็นได้แก่ linear, quadratic และ product เท่านั้น ท้ังนี้เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาการเกิด over-fitting ของการประมาณค่าความน่าจะเป็นของการปรากฏของสัตว์ป่าท่ีได้จากแบบจําลอง และใช้ค่า
กําหนดหลักของโปรแกรม (defaults) ในการคํานวณได้แก่ convergence threshold = 0.00001, maximum iterations = 1000 
และ regularization value β  = 0.0001 ตามลําดับ โดยกําหนดให้ในการสร้างแบบจําลองแต่ละคร้ัง ทําการกันข้อมูลจําวน 25 % 
ของข้อมูลท้ังหมดมาใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง (test data) 

เนื่องจากข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าชนิดสําคัญท้ัง 6 ชนิด จากการสํารวจท่ัวประเทศมีค่าสังเกต
จํานวนมาก โดยทุกสัตว์ป่าทุกชนิดมีค่าสังเกตจํานวนเกินกว่า 500 จุดสุ่มตัวอย่าง  ดังนั้นวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ชุดข้อมูล
บางส่วน (subsample data) เพ่ือสร้างแบบจําลอง MaxEnt จึงได้ถูกนํามาใช้ โดยชุดข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเลือกมาจากข้อมูลท้ังหมด
โดยการสุ่มอย่างอิสระและไม่ใส่กลับคืน (random sampling without replacement) การศึกษาคร้ังนี้ได้ทําการใช้ชุดข้อมูล
บางส่วนจํานวน 30 ชุดข้อมูล  เพ่ือสร้างแบบจําลองจํานวน 30 ชุดสําหรับสัตว์ป่าแต่ละชนิด  พ้ืนผิวการกระจายของความน่าจะเป็น
ของการพบสัตว์ป่าแต่ละชนิดได้จากการหาค่าเฉลี่ยของพ้ืนผิวความน่าจะเป็นท่ีได้จากท้ัง 30 แบบจําลอง 

ค่าความน่าจะเป็นท่ีได้จากการคํานวณจากแบบจําลอง Maxent เป็นค่าความน่าจะในการปรากฏของ
สัตว์ป่าชนิดพันธ์ุท่ีเราให้ความสนใจโดยมีเงื่อนไขของปัจจัยแวดล้อมท่ีเฉพาะเจาะจง  การเปลี่ยนแผนท่ีความน่าจะเป็นในการพบสัตว์
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ป่าดังกล่าวให้กลายเป็นแผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่า (แผนท่ีแสดงการปรากฏมีค่าเท่ากับ 1 และการไม่ปรากฏมีค่าเท่ากับ 0) 
จําเป็นต้องกําหนดค่า threshold ของความน่าจะเป็น หากค่าความน่าจะเป็นของ pixel ในพ้ืนท่ีศึกษาน้อยกว่าค่าดังกล่าวถือได้ว่า
เป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ปรากฏการกระจายของสัตว์ป่า และหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่า threshold แล้วถือได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการกระจาย
ของสัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ อยู่ (ค่าเท่ากับ 1)  หลักการหาค่า threshold ท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้วิธีตาม Fielding and Bell 
(1997) โดยค่า threshold เป็นจุดท่ีมีค่า sensitivity เท่ากับ specificity เนื่องจากเป็นจุดท่ีเหมาะสมท่ีจะทําให้แผนท่ีการกระจาย
ของสัตว์ป่ามีความถูกต้องท่ีดีท่ีสุดท้ังในแง่ของการทํานายบริเวณท่ีปรากฏของสัตว์ป่าและการทํานายบริเวณท่ีไม่มีการปรากฏของ
สัตว์ป่า 

จากข้อมูลเชิงตัวเลขของความน่าจะเป็นในการปรากฏของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 6 ชนิด ทําการสร้าง
แผนท่ีแสดงหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าแต่ละชนิดในประเทศไทยโดยการจําแนกหย่อมท่ีอาศัยของสัตว์ป่าออกเป็น 3 ประเภท ตาม
การจําแนกของ Beier et. al. (2005) ได้แก่ 1) หย่อมท่ีอาศัยเพ่ือการดํารงไว้ซ่ึงประชากร (population patch) หมายถึงหย่อมท่ี
อาศัยท่ีมีขนาดใหญ่มากพอท่ีจะสามารถเกื้อหนุนให้ประชากรสัตว์ป่าสามารถสืบพันธ์ุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 10 ปี แม้ว่าประชากรท่ีอยู่
ในหย่อมท่ีอาศัยนั้นจะแยกตัวห่างออกจากประชากรอ่ืน ๆ โดยท่ัวไปหากมีข้อมูลสนับสนุนทางด้านประชากรไม่เพียงพอ กําหนดให้
หย่อมท่ีอาศัยประเภทนี้มีขนาดเป็น 5 เท่าของหย่อมท่ีอาศัยสําหรับการสืบพันธ์ุ 2) หย่อมท่ีอาศัยเพ่ือการสืบพันธ์ุ (breeding patch) 
หมายถึงหย่อมท่ีอาศัยท่ีใหญ่เพียงพอท่ีจะอํานวยให้สัตว์ป่าสามารถใช้เป็นท่ีผสมพันธ์ุได้ในบางโอกาส โดยหย่อมท่ีอาศัยประเภทนี้ช่วย
ให้สัตว์ป่าสามารถแสดงพฤติกรรมเก้ียวพาราสี และเลี้ยงดูตัวอ่อน ตลอดจนส่งเสริมให้กระจายพันธ์ุออกไปตามหย่อมท่ีอาศัยอ่ืน ๆ 
เม่ือถึงวัยอันควร โดยท่ัวไปหย่อมท่ีอาศัยประเภทนี้กําหนดให้มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับอาณาเขตหากิน (home range)  แต่มีขนาด
เล็กกว่าหย่อมท่ีอาศัยเพ่ือการดํารงประชากร  3) หย่อมท่ีอาศัยท่ัวไป (common patch) เป็นหย่อมท่ีอาศัยท่ีสนับสนุนสัตว์ป่าในแง่
การเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยชั่วคราว โดยท่ัวไปสัตว์ป่าไม่สามารถอาศัยอยู่ในหย่อมท่ีอาศัยประเภทนี้ได้นาน เนื่องจากเป็น
พ้ืนท่ีขนาดเล็กเกินกว่าท่ีจะเป็นแหล่งอาหารได้ในระยะยาว กําหนดให้หย่อมท่ีอาศัยประเภทนี้มีขนาดเล็กกว่าอาณาเขตหากินของ
สัตว์ป่าประเภทนั้น ๆ การศึกษาคร้ังนี้ได้กําหนดขนาดของหย่อมท่ีอาศัยท้ัง 3 ประเภทสําหรับสัตว์ป่าตามขนาดของอาณาเขตหากิน
ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ดังเกณฑ์ในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2 เกณฑ์การจําแนกประเภทของหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด  

ชนิดพน้ธุ ์
population patch 

(ha) 
breeding patch 

(ha) 
common patch 

(ha) 
remark 

วัวแดง(Banteng) > 22,000 4,400 - 22,000 < 4,400 Prayurasiddhi (1997) 
ชา้งปา่ (Elephant) > 99,500 19,900 - 99,500 < 19,900 Fernando et al., 2005 
กระทงิ (Gaur) > 36,500 7,300 - 36,500 < 7,300 Conry (1989) 
เกง้(Muntjack) > 325 65 - 325 < 65 Odden and Wegge 

(2007) 
กวาง(Sambar Deer) > 5,000 1,000 - 5,000 < 1,000 Sankar (1994)  
เสอืโครง่(Tiger) > 49,000 9,800 - 49,000 < 9,800 ปรีชา (2546) 

หมายเหต ุ   population patch = หย่อมท่ีอาศัยเพ่ือการดํารงไว้ซ่ึงประชากร,  
breeding patch = หย่อมท่ีอาศัยเพ่ือการสืบพันธ์ุ,  
common patch = หย่อมท่ีอาศัยท่ัวไป 
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2.3    ผลการวิเคราะหข์้อมลู 

1)   การตอบสนองของสัตวป์า่ตอ่ปจัจัยแวดลอ้มตา่ง ๆ  

จากข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสํารวจในพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ัวประเทศไทยพบว่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 6 ชนิด 
มีการปรากฏกระจายอยู่ท่ัวประเทศไทยตามความแตกต่างของปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งเสริมการดํารงชีวิตและปัจจัยคุกคามท่ีผันแปรไป
ตามพื้นท่ีต่าง ๆ จากข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าแต่ละชนิดสามารถสรุปภาพรวมให้เห็นถึงการตอบสนองของสัตว์ป่าต่อปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ดังภาพท่ี 16  
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ภาพที่ 16 การกระจายของข้อมูลปัจจัยแวดล้อมตามการปรากฏของสัตว์ป่าชนิดสําคัญท้ัง 6 ชนิด 
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- ความสงูจากระดบัน้าํทะเล 

พบว่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 6 ชนิดตอบสนองกับระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลไปในทิศทางท่ี
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือส่วนใหญ่จะพบในพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหว่าง 300 – 700 เมตร โดยวัวแดงเป็นชนิด
พันธ์ุท่ีพบบนความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 335 เมตร ขณะท่ีเก้งเป็นสัตว์ท่ีพบบนความสูงจากน้ําทะเลมากท่ีสุดคือ 
706 เมตร พบว่าเก้ง กวางป่า กระทิงและช้างป่าจัดเป็นสัตว์ป่าท่ีมีความสามารถแพร่กระจายไปตามระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
ได้ดี อาจกล่าวได้ว่าความสูงจากระดับน้ําทะเลมิได้เป็นปัจจัยจํากัดในการแพร่กระจาย และเสือโคร่งสามารถพบได้จากพื้นท่ีระดับตํ่า
ไปจนถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงค่อนข้างมากได้  แต่วัวแดงกลับเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท่ีมักพบกระจายอยู่ตามพื้นท่ีระดับตํ่าไปจนถึงพ้ืนท่ีเขา
สูงประมาณไม่เกิน 1,000 ม. โดยมีช่วงความผันแปรในการปรากฏตามระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลเป็นช่วงแคบมากท่ีสุดใน
บรรดาสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด รายละเอียดของค่าสถิติของข้อมูลการปรากฏสตัว์ป่าชนิดต่างๆ ท่ีพบตามระดับความสูงจากน้ําทะเลแสดงไว้
ในตารางท่ี 3  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการกระจายของข้อมูลสัตว์ป่าขนาดใหญ่ มีการปรากฏในพ้ืนท่ีระดับตํ่า จํานวนไม่มากนัก (ตารางท่ี 3 
และ ภาพท่ี 16 ก) ท้ังนี้มิได้หมายความว่าสัตว์ป่าดังกล่าวไม่สามารถอยู่ในพ้ืนท่ีระดับตํ่าได้ แต่เป็นเพราะพ้ืนท่ีระดับตํ่าท่ีเป็นพ้ืนท่ีป่า
ไม้ได้ถูกเปล่ียนไปเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่น ๆ ท่ีไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าในปัจจุบัน จากความจริงท่ีว่าสัตว์
ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 6 ชนิดเป็นสัตว์ป่าท่ีพบในพ้ืนท่ีความสูงจากระดับน้ําทะเลระดับตํ่าได้ท่ัวไป และสามารถพบเห็นได้ตามพื้นท่ีภูเขาสูง
เช่นกัน ฉะน้ันในการสร้างแบบจําลองเพื่อศึกษาการกระจายของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในคร้ังนี้  จึงมิได้พิจารณาใช้ปัจจัยความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลมาร่วมใช้ในการทํานายการแพร่กระจายของสัตว์ป่าด้วย เพราะแบบจําลองท่ีได้มีแนวโน้มเกิดความเอนเอียง โดย
แบบจําลองจะพิจารณาพ้ืนท่ีความสูงจากระดับน้ําทะเลระดับตํ่าให้ไม่เหมาะสมต่อการเป็นท่ีอาศัยของสัตว์ป่า ซ่ึงเป็นการขัดแย้งต่อ
ข้อเท็จจริงของพฤติกรรมสัตว์ขนาดใหญ่ท่ีมักพบในพ้ืนท่ีระดับตํ่า 

ตารางที่ 3 ค่าสถิติเชิงพรรณาของความสูงจากระดบัน้ําทะเลท่ีสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ   

ชนิดพนัธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max SD 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 350.00 495.00 592.21 843.00 2,043.00 337.35 
กระทงิ 3,847 0.00 352.00 505.00 588.58 875.50 1,899.00 326.87 
วัวแดง 519 76.00 158.50 337.00 335.07 428.50 1,089.00 180.21 
กวางปา่ 3,181 6.00 253.00 408.00 509.60 701.00 2,500.00 349.82 
เกง้ 3,894 0.00 388.00 659.00 705.89 954.00 2,500.00 396.46 
เสอืโครง่ 504 87.00 376.00 575.00 631.70 907.00 1,746.00 300.35 

หน่วย: เมตร         
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย, 
 3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

- ความลาดชัน 

สัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดมีการกระจายตามระดับความลาดชันเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 12 – 24 (ตารางท่ี 4 และ
ภาพที่  1-16 ข) กล่าวคือสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ังหมดกระจายอยู่ตามพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันน้อย อย่างไรก็ตามพบว่าเก้ง ช้างป่า และ
กระทิงเป็นสัตว์ป่าท่ีสามารถกระจายไปตามพ้ืนท่ีลาดชันได้ดีกว่า กวางป่าและวัวแดง ขณะท่ีเสือโคร่งแม้จะมีค่าเฉี่ยในการปรากฏใน
ระดับท่ีมีความลาดชันสูงกว่าวัวแดงและกวางป่า แต่พบว่าเสือโคร่งกลับพบการปรากฏในช่วงความผันแปรของความลาดชันท่ีแคบ
ท่ีสุด (SD = 13.76) ในบรรดาสัตว์ท้ัง 6 ชนิด ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าเสือโคร่งจะมีความสามารถในการเคลื่อนท่ีสูง สามารถเคลื่อนท่ีผ่านไป
ตามพื้นท่ีท่ีห่างไกลออกไปจากพ้ืนท่ีเดิมได้ดี แต่กลับเป็นสัตว์ป่าท่ีต้องการพื้นท่ีอาศัยท่ีมีระดับความผันแปรของความลาดชันน้อยเพ่ือ
การดํารงชีพ โดยเฉพาะการล่าเหย่ือท่ีมีขนาดใหญ ่ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเม่ือพิจารณาจากค่ามัธยฐาน วัวแดงและกวางป่าจัดเป็นสัตว์ป่า
ท่ีมีการกระจายตัวในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับสัตว์ป่าขนาดใหญ่อ่ืน ๆ (ร้อยละ 7 และ 10 ตามลําดับ)  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
29 

ตารางที่ 4 ค่าสถิติเชิงพรรณาของร้อยละความลาดชันท่ีสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ    

ชนิดพนัธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max SD 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 6.03 13.39 18.90 26.66 439.29 21.46 
กระทงิ 3,847 0.00 6.26 13.62 17.80 25.57 307.57 16.55 
วัวแดง 519 0.20 3.62 7.20 12.05 14.54 253.63 17.62 
กวางปา่ 3,181 0.00 4.48 10.02 15.49 21.76 429.29 18.93 
เกง้ 3,894 0.00 8.10 19.07 23.70 33.01 474.79 26.34 
เสอืโครง่ 504 1.24 6.86 12.23 16.75 23.35 76.84 13.76 

หน่วย: ร้อยละ         
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย,   
3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- ระยะห่างจากลําน้ําที่ไหลตลอดปี 

การปรากฏของสัตว์ป่าโดยท่ัวไปมักกระจายในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่ห่างจากแม่น้ํา ลําธาร หรือลําห้วยมาก
นัก จากข้อมูลการกระจายของสัตว์ป่าพบว่าสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด มีค่าเฉลี่ยของระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดจากลําน้ําถาวรอยู่ระหว่าง 1,500 – 
4,000 ม.  โดยพบว่าช้างป่า เก้ง กระทิง และกวางป่า เป็นกลุ่มของสัตว์ป่าท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน้ําท่ีไหลตลอดปีมากท่ีสุด คือ 
3,900 3,700 3,200 และ 2,600 ม. ตามลําดับ โดยท่ีวัวแดง (2,000 ม.) และเสือโคร่ง (1,500 ม.) มักปรากฏอยู่ใกล้กับลําน้ําถาวร
มากกว่าสัตว์ป่าชนิดอ่ืน ๆ  พบว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าท่ีมีความผันแปรการปรากฏของระยะทางห่างจากแหล่งน้ําถาวร (SD = 1,942 
ม.) ในช่วงท่ีแคบกว่าสัตว์ป่าประเภทอ่ืน ๆ  (รายละเอียดคา่สถิติของสัตว์ป่าได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 5 ภาพท่ี 16 ค) 

ตารางที่ 5  ค่าสถิติเชิงพรรณาของระยะทางห่างจากลําน้ําไหลตลอดปีท่ีสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ   

ชนิดพนัธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max sd 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 904.49 2,991.74 3,919.89 5,715.53 20,440.31 3,774.93 
กระทงิ 3,847 0.00 630.00 2,197.18 3,238.34 4,836.19 20,440.31 3,359.82 
วัวแดง 519 0.00 569.21 1,145.51 1,999.00 2,810.20 13,026.08 2,180.58 
กวางปา่ 3,181 0.00 270.00 1,113.24 2,616.65 4,468.39 17,429.59 3,108.68 
เกง้ 3,894 0.00 1,113.24 2,930.19 3,688.12 5,771.94 18,084.85 3,070.43 
เสอืโครง่ 504 0.00 127.28 655.21 1,456.85 1,719.45 10,500.36 1,941.89 

หน่วย: เมตร                 
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย, 
3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

- ระยะห่างจากลําน้ําที่ไหลบางฤดูกาล 

การปรากฏของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด พบว่ามีระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดท่ีห่างจากลําน้ําท่ีไหลบางฤดูกาลสั้นกว่า
ระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดท่ีห่างจากลําน้ําถาวร ท้ังนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลําน้ําท่ีไหลบางฤดูกาลมีการกระจายอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ี  อย่างไร
ก็ตามพบว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อลําน้ําท่ีไหลบางฤดูกาลต่างกันไป โดยสัตว์ท้ัง 6 ชนิดมีการกระจายห่างจากลําน้ํา
ประเภทดังกล่าวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 800 – 1,000 ม. ซ่ึงแตกต่างกันไม่มากนัก โดยเสือโคร่งเป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีมีระยะห่างจากลําน้ํา
ประเภทนี้เฉลี่ยน้อยท่ีสุด (770 ม.) และมีความผันแปรของระยะห่างท่ีน้อยท่ีสุดเช่นกัน (SD = 775 ม.) พบว่าช้าง กระทิง และวัวแดง
มีการปรากฏห่างจากลําน้ําท่ีไหลบางฤดูกาลใกล้เคียงกัน (955  969 และ 989 ม.) ตามลําดับ ขณะท่ี กวางป่าและเก้งเป็นสัตว์ป่าท่ี



 

 
30 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

อยู่ห่างไกลลําน้ําโดยเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 1,129 และ 1,079 ม. ตามลําดับ  (รายละเอียดค่าสถิติของสัตว์ป่าได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 6 
ภาพท่ี 16) 

ตารางที่ 6  ค่าสถิติเชิงพรรณาของระยะทางห่างจากลําน้ําไหลบางฤดูกาลท่ีสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ   

ชนิดพนัธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max sd 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 270.00 725.60 955.36 1,361.95 6,142.46 887.64 
กระทงิ 3,847 0.00 270.00 763.68 968.55 1,451.21 5,114.19 843.49 
วัวแดง 519 0.00 254.56 702.92 988.82 1,288.60 4,646.13 1,007.46 
กวางปา่ 3,181 0.00 270.00 636.40 1,129.10 1,288.60 14,311.13 1,715.47 
เกง้ 3,894 0.00 362.77 829.76 1,078.88 1,473.36 7,838.27 985.61 
เสอืโครง่ 504 0.00 270.00 569.21 776.72 1,127.70 5,353.30 774.75 

หน่วย: เมตร         
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย, 
3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

- ระยะห่างจากถนนที่มีการสัญจรมาก 

ระยะห่างจากถนนสายหลักท่ีมีปริมาณการใช้ประโยชน์อย่างหนาแน่นเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการปรากฏ
ของสัตว์ป่า พบว่าพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากถนนสายหลักมากมีแนวโน้มท่ีจะเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 6 ชนิดได้ดีกว่า ตาราง
ท่ี 7 และภาพท่ี 16 จ ชี้ให้เห็นว่าสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดพบห่างจากถนนสายหลักท่ีมีการสัญจรมากเป็นระยะทางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31 – 
44 กม. พบว่าการปรากฏของเสือโคร่งและวัวแดงมีระยะทางเฉล่ียห่างจากถนนดังกล่าวไกลท่ีสุดคือ 40 และ 44 กม. ตามลําดับ 
ขณะท่ีช้างป่า กระทิง และเก้งมีการปรากฏท่ีระยะทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก คือ 31 33 และ 31 กม. ตามลําดับ เป็นท่ีน่าสังเกต
ว่าช้างป่า กวางป่า และเก้ง มีความเป็นไปได้ท่ีจะปรากฏอยู่ใกล้ชิดกับถนนสายหลัก ขณะที่กระทิง วัวแดง และเสือโคร่งไม่มีรายงาน
การพบใกล้กับถนนสายหลักแต่อย่างใด โดยการปรากฏของเสือโคร่งมีระยะทางห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรมากท่ีสุดประมาณ 4 
กิโลเมตร ขณะท่ีกระทิง และวัวแดงอยู่ห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรมากเป็นระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดประมาณ 2.5 กม.  

ตารางที่ 7 ค่าสถิติเชิงพรรณาของระยะทางห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรมากที่สัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ   

ชนิด
พันธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max sd 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 19,639.81 27,438.34 30,989.85 43,516.19 81,587.47 15,910.60 
กระทงิ 3,847 2,476.23 20,055.36 28,817.01 32,680.62 47,549.09 81,083.41 16,392.63 
วัวแดง 519 2,448.27 30,975.83 47,668.41 39,757.16 48,478.89 62,282.14 13,352.42 
กวางปา่ 3,181 0.00 19,285.43 31,410.00 33,779.30 48,279.27 93,276.70 17,841.98 
เกง้ 3,894 0.00 18,127.01 28,473.66 30,547.68 43,086.06 80,215.66 16,316.13 
เสอืโครง่ 504 4,169.25 32,112.82 39,851.24 44,270.05 59,368.78 79,432.89 17,058.28 

หน่วย: เมตร         
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย, 

3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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- ระยะห่างจากถนนที่มีการสัญจรปานกลาง 

ตารางท่ี 8 และภาพท่ี 16 ฉ แสดงให้ค่าสถิติเชิงพรรณาต่างๆที่สัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดตอบสนองต่อถนนท่ีมี
การสัญจรระดับปานกลาง โดยท่ัวไปสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด มีการปรากฏในระยะทางท่ีน้อยกว่าเม่ือเทียบกับถนนท่ีมีการสัญจรมาก มี
ค่าเฉลี่ยของระยะทางท่ีสัตว์ป่าปรากฏประมาณ 14 – 27 กม. เม่ือพิจารณาจากค่ามัธยฐาน พบว่า เก้ง และ ช้างป่าเป็นชนิดพันธ์ุท่ี
ปรากฏอยู่ใกล้กับถนนท่ีมีการสัญจรปานกลางท่ีสุด (11 และ 12 กม. ตามลําดับ)  ขณะท่ีกระทิง (16 กม.) วัวแดง (16 กม.) และ
กวางป่า (17 กม.) มีการปรากฏห่างจากถนนประเภทดังกล่าวปานกลาง ขณะท่ีเสือโคร่งยังคงเป็นสัตว์ป่าชนิดท่ีหลีกเลี่ยงถนน
ประเภทนี้มากท่ีสุด (27 กม.)  

ตารางที่ 8 ค่าสถิติเชิงพรรณาของระยะทางห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรปานกลางท่ีสตัว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ  

ชนิดพนัธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max sd 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 7,124.23 12,248.44 13,619.41 19,479.13 47,313.81 8,686.38 
กระทงิ 3,847 0.00 9,930.43 16,331.71 17,661.57 22,319.54 50,162.30 10,829.47 
วัวแดง 519 0.00 8,313.52 16,489.41 13,582.35 18,460.75 30,481.31 7,190.04 
กวางปา่ 3,181 0.00 10,466.73 17,438.65 18,356.03 25,344.23 50,773.56 10,732.73 
เกง้ 3,894 0.00 6,754.80 11,089.19 14,110.13 18,469.31 51,553.66 11,064.07 
เสอืโครง่ 504 0.00 16,429.90 27,047.51 27,277.18 39,521.99 49,694.67 14,150.97 

หน่วย: เมตร         
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย, 
3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

- ระยะห่างจากถนนที่มีการสัญจรน้อย 

จากข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด พบว่าสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดมีการปรากฏบ่อยคร้ังมากในพ้ืนท่ี
ท่ีมีระยะทางใกล้เคยีงกับถนนท่ีมีการสัญจรน้อย  ท้ังนี้ถนนตรวจการณ์ท่ีใช้ในพ้ืนท่ีคุ้มครองต่าง ๆ ถูกจัดให้อยู่ในถนนประเภทท่ีมีการ
สัญจรน้อย  เห็นได้ว่าสัตว์ป่ามิได้หลีกเลี่ยงถนนประเภทนี้ แต่ในทางกลับกันมักจะพบว่าสัตว์ป่าได้ใช้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางในการ
เดินผ่านไปมาในพ้ืนท่ี  จากค่ามัธยฐานพบว่า กระทิง (4.1 กม.) กวางป่า (3.6 กม.) และช้างป่า (3.3 กม.) มีการปรากฏห่างจากถนน
ประเภทนี้มากท่ีสุด ขณะท่ีวัวแดง (2.6 กม.) และเก้ง (2.6 กม.) ปรากฏที่ระยะห่างปานกลาง และเสือมีระยะห่างจากถนนประเภทน้ี
น้อยท่ีสุดประมาณ 300 ม. เป็นท่ีน่าสังเกตว่าร้อยละ 25 ของข้อมูลการปรากฏของเสือโคร่ง เป็นการพบบนถนนท่ีมีการสัญจรน้อย 
ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ (ปรีชา, 2546) ท่ีว่ามักพบเสือโคร่งใช้ทางตรวจการณ์เป็นเส้นทางเดินหากิน สรุปข้อมูลทางสถิติเชิง
พรรณนาได้แสดงในตารางท่ี 9 และภาพท่ี 16 ช  

ตารางที่ 9  ค่าสถิติเชิงพรรณาของระยะทางห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรน้อยท่ีสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ   

ชนิดพนัธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max sd 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 540.00 2,291.03 3,315.10 4,762.56 17,534.99 3,539.21 
กระทงิ 3,847 0.00 450.00 2,803.03 4,051.09 6,295.18 18,072.75 4,183.06 
วัวแดง 519 0.00 360.00 1,571.78 2,552.04 4,074.92 12,608.03 2,722.08 
กวางปา่ 3,181 0.00 127.28 1,710.00 3,600.83 5,104.67 18,072.75 4,568.94 
เกง้ 3,894 0.00 524.79 1,786.45 2,582.58 3,472.88 17,339.90 2,848.80 
เสอืโครง่ 504 0.00 0.00 324.50 2,545.93 3,871.83 15,021.38 3,817.00 

หน่วย: เมตร         
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย, 
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3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

- ระยะห่างจากหมู่บ้าน  

สัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดมีการตอบสนองต่อระยะทางท่ีห่างจากหมู่บ้านแตกต่างกัน จากตารางท่ี 10 และภาพ
ท่ี 16 ญ พบว่า เก้ง ช้างป่า กวางป่า และกระทิง เป็นชนิดพันธ์ุท่ีมีการปรากฏใกล้กับหมู่บ้านมากท่ีสุด (ค่ามัธยฐานของระยะห่าง
เท่ากับ 6.5 9.0 10.3 และ 10.3 กม. ตามลําดับ ขณะท่ีวัวแดง และเสือโคร่ง มีการปรากฏเป็นระยะทางห่างออกไปประมาณ 12.1 
และ 15.3 กม. ตามลําดับ จากการสํารวจพบว่าช้างป่า และเก้งเป็นสัตว์ป่าท่ีปรากฏเข้าไปหากินใกล้กับหมู่บ้านเป็นระยะทางท่ีน้อย
ท่ีสุด สะท้อนให้เห็นถึงช้างปา่ และเก้งปรับตัวเข้ากับปัจจัยคุกคามประเภทนี้ได้ดีกว่าสัตว์ป่าชนิดอ่ืน ๆ ท่ีศึกษาในคร้ังนี้  

ตารางที่ 10  ค่าสถิติเชิงพรรณาของระยะทางห่างจากหมู่บ้านท่ีสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏ   

ชนิด
พันธุ ์ n min 1st quantile median mean 3rd quantile max sd 

ชา้งปา่ 7,118 0.00 5,437.37 9,038.84 9,725.09 12,714.23 24,249.28 5,217.35 
กระทงิ 3,847 763.68 7,004.12 10,326.50 11,440.35 15,930.25 28,069.04 5,760.07 
วัวแดง 519 1,272.79 7,920.27 12,056.31 11,996.86 15,938.90 22,288.40 5,164.97 
กวางปา่ 3,181 201.25 6,319.26 10,285.63 10,906.18 14,843.18 27,354.82 5,515.48 
เกง้ 3,894 0.00 4,149.77 6,486.87 8,151.01 11,136.39 27,374.80 5,421.22 
เสอืโครง่ 504 450.00 8,814.58 15,321.82 14,600.69 20,466.03 28,069.04 6,890.67 

หน่วย: เมตร         
n=จํานวนตัวอย่าง, min = ค่านอ้ยท่ีสุด, 1st quantile = ควอนไทน์ท่ี 1, median = ค่ากึ่งกลาง, mean = ค่าเฉลี่ย, 

 3rd quantile = ควอนไทน์ท่ี 3, max = ค่ามากท่ีสุด, sd = ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- สภาพสังคมพืชคลุมดิน 

สภาพสังคมพืชคลุมดินท่ีสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดปรากฏได้สรุปไว้ดังตารางท่ี 11 พบว่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 
6 ชนิดของประเทศไทยปรากฏอยู่ในป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น เป็นส่วนใหญ่  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าวัวแดง และ เสือโคร่ง
เป็นสัตว์ป่าท่ีจําเป็นต้องพ่ึงพาสภาพป่าผลัดใบเป็นหลัก (ข้อมูลการปรากฏพบในป่าท้ังสองประเภทคือป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรัง
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50) ขณะท่ีช้างป่า กระทิง กวางป่า และเก้ง พบกระจายท่ัวไปท้ังในป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ  เม่ือทําการ
เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลของสัตว์ป่าแต่ละชนิดตามสภาพสังคมพืชคลุมดิน พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตจริงในพ้ืนท่ี

คุ้มครองในประเทศไทย ช้างป่าและกระทิงมีการกระจายของข้อมูลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ( 2χ =4.79, n = 9, P-Value = 
0.78) ขณะท่ีการกระจายของสัตว์ป่าประเภทอ่ืน ๆ ล้วนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P-Value < 0.00) แสดงให้เห็นว่าช้างป่าและ
กระทิงมีการใช้ประโยชน์ถ่ินท่ีอาศัยท่ีซ้อนเหลื่อมและใกล้เคียงกันมากกว่าชนิดพันธ์ุอ่ืน ๆ  

ตารางที่ 11 ร้อยละการปรากฏของสัตว์ป่าท้ัง 6 ขนิดในสังคมพืชคลุมดินประเภทต่าง ๆ 

สงัคมพชืคลมุดนิ ชา้งปา่ กระทงิ วัวแดง กวางปา่ เกง้ เสอืโครง่ 

ปา่ดบิชืน้ 8.77 13.83 0.78 16.26 11.33 3.77 
ปา่ดบิแลง้ 31.81 31.19 29.65 17.21 17.38 13.10 
ปา่ดบิเขา 3.81 2.26 - 2.04 11.80 6.15 
ปา่สนเขา 2.47 1.04 0.39 3.18 1.73 0.60 
ปา่ชายหาด - - - 1.76 - - 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

สงัคมพชืคลมุดนิ ชา้งปา่ กระทงิ วัวแดง กวางปา่ เกง้ เสอืโครง่ 

ปา่ผสมผลัดใบ 39.29 37.48 56.40 45.61 43.32 60.12 
ปา่เตง็รงั 1.20 0.96 2.52 1.89 4.33 5.75 
ปา่ไผ ่ 1.53 0.39 - 0.63 0.26 0.79 
สวนปา่สกั 1.21 1.46 5.04 1.16 0.49 - 
ปา่ฟืน้ฟ ู 2.54 3.22 1.16 3.96 1.13 5.56 
เกษตรกรรม 3.28 2.26 0.78 1.45 2.68 0.60 
ทุง่หญา้ 2.98 3.87 2.71 3.90 4.15 2.38 
แหลง่น้าํถาวร 0.22 0.13 0.19 0.79 0.28 1.19 
ไรร่า้ง 0.80 1.90 0.39 0.16 0.98 - 
ลานหนิ 0.08 - - - 0.15 - 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2)   การวิเคราะห์ความสาํคญัของปจัจยัแวดลอ้มต่อการปรากฏของสัตวป์า่  

จากแบบจําลอง MaxEnt  เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิจากขั้นตอนวิธีการของ miximum entropy การปรับค่า
สัมประสิทธ์ิในรอบของการทําซํ้าถูกนํามาใช้ในการพิจารณาความสําคัญของปัจจัยแวดล้อม โดยแต่ละรอบของการทําซํ้าจะทําการ
เพ่ิมความสําคัญของปัจจัยแวดล้อมหากค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยแวดล้อมทําให้ค่าของ maximum entropy มีค่าเพ่ืมข้ึน หรือลด
ความสําคัญของปัจจัยแวดล้อมลงเม่ือค่าสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณได้ทําให้ค่า maximum entropy มีค่าน้อยลง  จากแบบจําลองการ
กระจายของสัตว์ป่าโดย MaxEnt พบว่าปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มีความสําคัญแตกต่างกันดังรายละเอียดดังตารางท่ี 12  พบว่าสําหรับ
สัตว์ป่ากินพืช สภาพสังคมพืชคลุมดินเป็นปัจจัยจํากัดท่ีสําคัญท่ีสุดในการทํานายการกระจายของสัตว์กินพืชท้ัง 5 ชนิด ขณะท่ีปัจจัย
คุกคามท้ังทางด้านการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์  และความใกล้ไกลเสน้ทางคมนาคมเป็นปัจจัยท่ีสําคัญรองลงมา ขณะท่ีความใกล้ไกลของ
แหล่งน้ําและความลาดชันของพ้ืนท่ีเป็นปัจจัยท่ีสําคัญนัอยในการทํานายการแพร่กระจาย  เม่ือพิจารณาถึงการทํานายการกระจาย
ของเสือโคร่ง พบว่าการกระจายของเสือโคร่งสามารถอธิบายได้โดยปัจจัยจํากัดของการแพร่กระจายของเหย่ือมากท่ีสุด (มากถึงร้อย
ละ 50) รองลงมาได้แก่ สภาพสังคมพืชคลุมดิน  ความใกล้ใกล้การคมนาคม และการต้ังถ่ินฐานของชุมชนโดยรอบ  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า
หากพิจารณาเฉพาะปัจจัยคุกคามโดยรวมของการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ และความใกล้ไกลของเส้นทางคมนาคมแล้ว พบว่ามี
ความสําคัญต่อการกระจายของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดแตกต่างกัน โดยปัจจัยคุกคามมีความสําคัญต่อการกระจายของสัตว์ป่าตามลําดับ 
คือ วัวแดง (39.5%), กระทิง (29.4%), กวางป่า (28.4%) เสือโคร่ง (24.9%) ช้างป่า (18.6%) เก้ง  (17.3%) แสดงเป็นนัยว่า
สถานะภาพของวัวแดงในปัจจุบันกําลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการดํารงชนิดพันธ์ุในระยะยาว เนื่องจากวัวแดงเป็นสัตว์ป่าท่ี
ต้องการถิ่นท่ีอาศัยหลักท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยเป็นพ้ืนท่ีป่าผลัดใบท่ีปราศจากกิจกรรมการรบกวนของมนุษย์    

ตารางที่ 12 ร้อยละความสําคัญของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการกระจายของถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ท้ัง 6 ประเภท โดยแบบจําลอง 
MaxEnt 

ตัวแปรอสิระ 
ปจัจัยต่อการดาํรงชพี 

ร้อยละความสาํคญัของปจัจัยแวดล้อม 

ชา้งปา่ กระทงิ วัวแดง กวางปา่ เกง้  เสอืโครง่  

สภาพสังคมพืชคลุมดิน 78.2 68.6 52.8 69 81.1 23.2 
ระยะห่างจากหมู่บ้าน 13.3 23.9 20.2 21.8 9.7 6.7 
ระยะห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรมาก 2.5 2.2 12.7 2.6 4.8 5.8 
ระยะห่างจากลําน้ําไหลบางฤดูกาล 1.5 1.3 0.6 0.2 0.8 0.7 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

ตัวแปรอสิระ 
ปจัจัยต่อการดาํรงชพี 

ร้อยละความสาํคญัของปจัจัยแวดล้อม 

ชา้งปา่ ชา้งปา่ ชา้งปา่ 

ระยะห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรน้อย 1.5 1.5 3.5 0.8 1.7 0.5 
ระยะห่างจากลําน้ําไหลตลอดปี 1.3 0.5 3.3 0.9 0.4 0.9 
ระยะห่างจากถนนท่ีมีการสัญจรปานกลาง 1.3 1.8 3.1 3.2 1.1 11.9 
ความลาดชัน 0.4 0.3 4 1.4 0.4 0.3 
การกระจายของกวางป่า - - - - - 23.6 
การกระจายของเก้ง - - - - - 12.1 
การกระจายของกระทิง - - - - - 11.9 
การกระจายของวัวแดง - - - - - 2.4 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมของสัตว์ป่าแต่ละชนิดแปรผันไปตามลักษณะความ
ต้องการปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตร่วมกับปัจจัยคุกคามที่ส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนท่ีของสัตว์ป่าไปยังหย่อมท่ีอาศัยอ่ืน ๆ ท่ีอยู่
ห่างออกไป จากแบบจําลอง MaxEnet ปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการปรากฏของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ 
แตกต่างกันไป ดังดังต่อไปน้ี  

ช้างป่า: โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการปรากฏของช้างป่าในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ (ภายในแต่ละ pixel ของพ้ืนท่ี
ศึกษา) ผันแปรตามการเพิ่มข้ึนของ ระยะทางจากหมู่บ้าน  ระยะทางจากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรมากและน้อย และระยะห่าง
จากลําน้ําถาวร  ขณะท่ีแปรผกผันกับการเพิ่มข้ึนของระยะทางจากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรปานกลาง  ระยะทางจากลําน้ําไหล
บางฤดูกาลและความลาดชัน อย่างไรก็ตามพบว่าโอกาสในการปรากฏของช้างป่ามีความผันแปรเพียงเล็กน้อยกับปัจจัยระยะห่างจาก
เส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรปานกลางและมาก  ระยะทางจากลําน้ําถาวร และความลาดชัน (ภาพที่ 17)  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสภาพ
ป่าท่ีอยู่ในช่วงการทดแทน ได้แก่ ป่าฟ้ืนฟู  ไร่ร้าง  และทุ่งหญ้า เป็นสภาพสังคมพืชคลุมดินท่ีเอ้ือต่อการปรากฏของช้างป่า  

กระทิง: จากแบบจําลอง MaxEnt ท่ีได้จากการชุดข้อมูลท้ัง 30 ชุด พบว่าการปรากฏของกระทิงค่อนข้างมี
ความผันแปรมากตามสภาพปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตารฐานของโอกาสการปรากฏมีค่ามาก) โดยท่ัวไป
พบว่าโอกาสการปรากฏของกระทิงผันแปรตาม ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรท้ัง 3 ระดับ 
ขณะท่ีแปรผกผันตามระยะห่างจากลําน้ําถาวร  ลําน้ําไหลบางฤดูกาล และความลาดชัน  โดยท่ีปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 
และระยะห่างจากลําน้ําถาวรมีผลต่อโอกาสในการปรากฏของสัตว์ป่าในช่องแคบ ๆ (ภาพท่ี 18)  เช่นเดียวกับช้างป่า นอกเหนือจาก
พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวยต่อการปรากฏของกระทิงแล้ว ป่าทดแทนรุ่นสอง ได้แก่ ป่าฟ้ืนฟู ทุ่งหญ้า และไร่ร้างเป็นสภาพสังคม
พืชท่ีกระทิงเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น  

วัวแดง: โอกาสในการปรากฏของวัวแดงผันแปรไปตามระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม
ท่ีมีการสัญจรมาก และระยะห่างจากลําน้ําไหลบางฤดูกาล ขณะท่ีแปรผกผนักับระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรน้อยและ
ปานกลาง ระยะห่างจากลําน้ําถาวร และความลาดชัน  สําหรับสภาพสังคมพืช (ภาพท่ี 19)  พบว่านอกจากการปรากฏของวัวแดงมี
โอกาสสูงในพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติแล้ว วัวแดงยังกระจายไปตามป่าท่ีมีการทดแทนบางประเภท โดยเฉพาะป่าฟ้ืนฟูและทุ่ง
หญ้า แต่กลับโอกาสในการพบเห็นได้น้อยในพ้ืนท่ีไร่ร้าง ซ่ึงแตกต่างจากกระทิงและช้างป่า   

กวางป่า: แบบจําลอง MaxEent แสดงให้เห็นว่าโอกาสการปรากฏของกวางป่าแปรผันไปตามระยะห่างจาก
หมู่บ้าน  ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรปานกลางและการสัญจรน้อย  ขณะท่ีแปรผกผันกับระยะทางห่างจากเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีการสัญจรน้อย  ระยะห่างจากลําน้ําถาวร ระยะห่างจากลําน้ําชั่วคราว และความลาดชัน พบว่าระยะทางห่างจากเส้นทาง
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คมนาคมท้ัง 3 ประเภทมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการปรากฏของกวางป่าในช่วงแคบกว่าปัจจัยแวดล้อมประเภทอ่ืน ๆ (ภาพ
ท่ี 20) ขณะท่ีการปรากฏของกวางป่าในสภาพสังคมพืชคลุมดิน กวางป่าเลือกท่ีจะหลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนท่ีไร่ร้างเช่นเดียวกับวัวแดง  

เก้ง: โอกาสในการปรากฏของเก้งแปรผันไปตามระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมท่ีมี
การสัญจรน้อย และการสัญจรมาก ระยะห่างจากลําน้ําถาวร และความลาดชัน  ขณะท่ีแปรผกผันกับ ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม
ท่ีมีการสัญจรปานกลาง  ระยะทางห่างจากลําน้ําชั่วคราว โดยโอกาสการปรากฏของเก้งแสดงความผันแปรเพียงเล็กน้อยต่อระยะห่าง
จากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรปานกลาง และสัญจรน้อย และระยะทางห่างจากลําน้ําถาวร (ภาพที่ 21) พบว่าเก้งเป็นสัตว์กินพืช
ท่ีสามารถปรากฏในประเภทป่าท่ีหลากหลายท้ังในสภาพธรรมชาติ และมีการรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์  

เสือโคร่ง: ความน่าจะเป็นในการปรากฏของเสือโคร่งผันแปรไปตามระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ระยะทางห่าง
จากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการสัญจรปานกลางและการสัญจรน้อย ขณะที่แปรผกผันกับระยะทางห่างจากเส้นทางคมนาคมท่ีมีการ
สัญจรน้อย ระยะห่างจากลําน้ําถาวรและลําน้ําไหลบางฤดูกาล และความลาดชัน (ภาพท่ี 22)  เสือโคร่งมีโอกาสปรากฏในพ้ืนท่ีป่า
ธรรมชาติและป่าทดแทนท่ีปราศจากการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์  
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ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่างๆ กับโอกาสของการปรากฏของช้างป่า 
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ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่างๆ กับโอกาสของการปรากฏของกระทิง 
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ภาพที่ 20 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่างๆ กับโอกาสของการปรากฏของกวางป่า 
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ภาพที่ 22 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่างๆ กับโอกาสของการปรากฏของเสือโคร่ง 
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3) การประเมนิประสิทธภิาพของแบบจาํลอง  

แบบจําลอง MaxEnt  ท่ีคํานวณได้จากข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าบางส่วน (subsample data) จากการ
สุ่มอย่างอิสระออกจากข้อมูลท้ังหมด จํานวน 30 ชุดข้อมูล จากค่าเฉลี่ย AUC ของท้ังข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลอง (training 
data) และข้อมูลท่ีใช้ทดสอบ (test data) พบว่าแบบจําลองทํานายการกระจายของสัตว์ป่าท่ีถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ วัวแดง 
และเสือโคร่ง และอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ ช้างป่า  กระทิง  กวางป่า  และเก้ง  ค่าสถิติเชิงพรรณาของ AUC ของแบบจําลองท้ัง 30 ชุดท่ี
ได้จากสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 13  และกราฟ ROC ของสัตว์ป่าแต่ละชนิดได้แสดงไว้ในภาพท่ี 23 อาจกล่าวได้ว่า
สัตว์ป่าท่ีเป็น generalist เช่น ช้างป่า และเก้ง เป็นสัตว์ป่าท่ีทํานายการกระจายได้ยากกว่าสัตว์ป่าท่ีเป็น specialist เช่น วัวแดง และ
เสือโคร่ง เป็นสาเหตุให้ค่า AUC มีค่าน้อยสําหรับสัตว์ท่ีมีข้อจํากัดในการแพร่กระจายพันธ์ุน้อยกว่านั่นเอง 

ตารางที่ 13 ประสิทธิภาพของแบบจําลองการกระจายของถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด โดยแบบจําลอง MaxEnt 

ชนิดพนัธุ ์ AUC SD MIN MAX ROC Ranking 
Training Data 

ช้างป่า 0.7992 0.0003 0.7986 0.7998 ดี 
กระทิง 0.8662 0.0005 0.8652 0.8672 ดี 
วัวแดง 0.9606 0.0018 0.9577 0.9644 ดีมาก 
กวางป่า 0.8793 0.0008 0.8775 0.8805 ดี 
เก้ง 0.8284 0.0008 0.8262 0.8304 ดี 
เสือโคร่ง 0.9679 0.0014 0.966 0.9728 ดีมาก 
Test Data 
ช้างป่า 0.7983 0.0036 0.7893 0.8067 ดี 
กระทิง 0.8655 0.0033 0.8591 0.8718 ดี 
วัวแดง 0.9555 0.0077 0.937 0.9702 ดีมาก 
กวางป่า 0.879 0.0048 0.8699 0.8909 ดี 
เก้ง 0.8266 0.0052 0.8154 0.8395 ดี 
เสือโคร่ง 0.9649 0.0075 0.9361 0.9746 ดีมาก 

*AUC = ค่าเฉลี่ย Area Under Receiver Operating Curves (ROC) จากข้อมูลบางส่วน 30 ชุด, SD = ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน, MIN = ค่า AUC ท่ีน้อยท่ีสุด, MAX = ค่า AUC ท่ีมากท่ีสุด 
ROC Ranking = การจัดลําดับ ROC 
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ภาพที่ 23 เปรียบเทียบพ้ืนท่ีใต้กราฟ (AUC) ของ Receiver Operating Characteristic (ROC) จากแบบจําลอง MaxEnt ท่ีได้จาก

ท้ัง 30 ชุดข้อมูล ของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด 

4) การสรา้งแผนทีก่ารแพร่กระจายของสัตวป์า่ 

พ้ืนผิวความน่าจะเป็นของการปรากฏของสัตว์ป่าแต่ละชนิดถูกสร้างจากการหาค่าเฉลี่ยของพ้ืนผิวความ
น่าจะเป็นของการปรากฏของสัตว์ป่าท่ีแตกต่างกัน จาํนวน 30 ชุด (สร้างจากแบบจําลองท่ีได้จากข้อมูลท้ังหมด 30 ชุด)  โดยค่าความ
น่าจะเป็นดังกล่าวเป็นค่าความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยของ pixel นั้น ๆ ท่ีตอบสนองจากกลุ่มของปัจจัยแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
ร่วมกันอยู่  พ้ืนผิวความน่าจะเป็นของการปรากฏของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดได้แสดงไว้ดังภาพท่ี 24-29  จากพ้ืนผิวความน่าจะเป็น
ดังกล่าวทําการจําแนกให้เป็นแผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่าท่ีมีค่าการปรากฏ (เท่ากับ 1) และไม่ปรากฏ (เท่ากับ 0) โดยการใช้ค่า 
cut-point ท่ีให้ค่า sensitivity และค่า specificityท่ีเท่ากัน (equal sensitivity and specificity logistic threshold) เนื่องจาก
เป็นจุดแบ่งท่ีทําให้เกิดความถูกต้องในการทํานายการปรากฏและการไม่ปรากฏของสัตว์ป่าได้สูงท่ีสุดไปพร้อม ๆ กัน โดยค่า cut-
points ท่ีใช้สําหรับสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด ได้แก่ 0.44 สําหรับช้างป่า  0.39 สําหรับกระทิง  0.14 สําหรับวัวแดง  0.38 สําหรับกวางงป่า  
0.44 สําหรับเก้ง และ 0.13 สําหรับเสือโคร่ง  จากการใช้ค่า cut-points ดังกล่าว พิจารณาร่วมกับเกณฑ์ประเภทของหย่อม
ถ่ินท่ีอาศัย ได้แก่ หย่อมท่ีอาศัยเพ่ือรักษาประชากร  หย่อมท่ีอาศัยเพ่ือการสืบพันธ์ุ และหย่อมท่ีอาศัยท่ัวไป  (ตารางท่ี 2)    
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แผนท่ีการกระจายของถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าชนิดสําคัญท้ัง 6 ชนิด ตามรายกลุ่มป่าทางบกท้ัง 17 แห่ง ได้
แสดงดังภาพท่ี 30-35   จากแผนท่ีดังกล่าว พบว่าสัตว์ป่าท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีรวมของถ่ินท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าทางบกท้ัง 17 แห่ง จาก
มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ เก้ง  ช้างป่า  วัวแดง  กระทิง  กวางป่า และเสือโคร่ง ตามลําดับ และชนิดสัตว์ป่าท่ีมีจํานวนหย่อม
ถ่ินท่ีอาศัย จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ วัวแดง  กวางป่า  เสือโคร่ง  กระทิง  เก้ง  และช้างป่า ตามลําดับ แม้ว่าวัวแดงจะเป็น
สัตว์ป่าท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีถ่ินท่ีอาศัยขนาดใหญ่ก็ตาม แต่พบว่าถ่ินท่ีอาศัยดังกล่าวประกอบไปด้วยหย่อมถ่ินท่ีอาศัยจํานวนมาก แสดงเป็น
นัยว่าถ่ินท่ีอาศัยดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ต่อเนื่องกัน กระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มป่าทางบกท่ัวประเทศไทย  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการท่ีกลุ่ม
ป่ามีพ้ืนท่ีอาณาเขตกว้างขวาง  มิได้หมายความว่าพ้ืนท่ีท้ังหมดดังกล่าวสามารถเป็นพ้ืนท่ีอาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเสมอไป ดังจะเห็นได้จากวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้น (linear regression) เพ่ือทํานายขนาดถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่า
จากขนาดพื้นท่ีกลุ่มป่าทางบก (ไม่นับรวมกลุ่มป่าตะวันตก) ให้ค่า R2 ผันแปรไปตามชนิดพันธ์ุของสัตว์ป่า โดยท่ี ช้างป่ามีค่า R2 
เท่ากับ 0.28 (P-Value = 0.03)  กระทิงมีค่า R2 เท่ากับ 0.04 (P-Value = 0.47)  วัวแดงมีค่า R2 เท่ากับ 0.23 (P-Value = 0.06)   
กวางป่ามีค่า R2 เท่ากับ 0.34 (P-Value = 0.57)  เก้งมีค่า R2 เท่ากับ 0.65 (P-Value = 0.0001)  และเสือโคร่งมีค่า R2 เท่ากับ 0.12 
(P-Value = 0.19) จากค่า R2 ดังกล่าวพบว่า มีเพียงขนาดถ่ินท่ีอาศัยของเก้งเท่านั้นท่ีมีแนวโน้มแสดงความสัมพันธ์ุในเชิงบวกกับ
ขนาดของกลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครอง 
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ภาพที่ 25 แผนท่ีแสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของกระทิงในประเทศไทย 
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ภาพที่ 27 แผนท่ีแสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของกวางป่าในประเทศไทย 
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ภาพที่ 28 แผนท่ีแสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของเก้งในประเทศไทย 
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ภาพที่ 29 แผนท่ีแสดงความน่าจะเป็นการปรากฏของเสือโคร่งในประเทศไทย 
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ภาพที่ 30 แผนท่ีแสดงการกระจายหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของช้างป่าในประเทศไทย 

 



 

 
52 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 31 แผนท่ีแสดงการกระจายหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของกระทิงในประเทศไทย 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
53 

 
ภาพที่ 32 แผนท่ีแสดงการกระจายหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของวัวแดงในประเทศไทย 

 



 

 
54 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 33 แผนท่ีแสดงการกระจายหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของกวางป่าในประเทศไทย 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
55 

 
ภาพที่ 34 แผนท่ีแสดงการกระจายหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของเก้งในประเทศไทย 

 



 

 
56 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 35 แผนท่ีแสดงการกระจายหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของเสือโคร่งในประเทศไทย 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
57 

การใช้แผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่าท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ควรใช้อย่างระมัดระวัง และมีข้อพึงควรพิจาณา
บางประการ ประการแรกแผนท่ีแสดงการแพร่กระจายของสัตว์ป่าท่ีได้จากการจัดทําในคร้ังนี้มีเป้าหมายเพ่ือการประเมินการกระจาย
ของสัตว์ป่าชนิดสําคัญในระดับอาณาเขตท้ังประเทศ (countrywide landscape level) โดยใช้ข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าท่ี
กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ัวประเทศ   ฉะนั้นการใช้แผนท่ีการกระจายควรใช้อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับการใช้กับ
พ้ืนท่ีนอกบริเวณพ้ืนท่ีคุ้มครอง ท้ังนี้เนื่องจากความจริงท่ีว่าสภานภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และปัจจัยคุกคามต่างๆ นอกพื้นท่ี
คุ้มครองมีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วกว่าในพ้ืนท่ีคุ้มครองการ ดังนั้นโอกาสในการปรากฏของสัตว์ป่าท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีคุ้มครองอาจ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมจํานวนมากกว่าท่ีนํามาใช้เพ่ือการสร้างแบบจําลองการทํานายโอกาสการปรากฏของสัตว์ป่า  อาจ
กล่าวได้ว่าค่าการทํานายของพ้ืนท่ีท่ีอยู่นอกพื้นท่ีคุ้มครองมีแนวโน้มท่ีจะมีความไม่แน่นอน (uncertainty) สูงกว่าค่าการทํานายของ
พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีอยู่นอกบริเวณพ้ืนท่ีคุ้มครอง ประการท่ีสอง แผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่า
เป็นการสะท้อนถึงโอกาสหรือความน่าจะเป็นของการปรากฏของสัตว์ป่าท่ีบริเวณพ้ืนท่ีใดๆ (pixel ใดๆ) ท่ีตอบสนองจากระดับปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีนั้น  ฉะนั้นแผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่าสะท้อนถึงศักยภาพความเหมาะสมของพื้นท่ีใดๆ ต่อการ
เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า (potential habitat suitability) มากกว่าท่ีจะเป็นแผนท่ีแสดงสถานภาพการกระจายของสัตว์ป่าท่ี
ปรากฏจริงในปัจจุบัน ประการท่ีสาม แผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่าจัดทําจากข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าในรอบปีท่ีครอบคลุมท้ัง
ฤดูฝนและฤดูแล้ง การทํานายการกระจายของสัตว์ป่าจึงการทํานายการปรากฏของสัตว์ป่าโดยภาพรวมในรอบป ี

 
5) การวิเคราะห์หย่อมถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

จากแผนท่ีการกระจายของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 6 ชนิด เม่ือนํามาวิเคราะห์ถึงขนาดและจํานวนหย่อม
ถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าแต่ละประเภทท่ีปรากฏอยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองต่าง ๆ พบว่ากลุ่มป่าแต่ละแห่งมีการปรากฏของจํานวนและ
ขนาดของประเภทหย่อมท่ีอาศัยแตกต่างกนัไป พบว่ากลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ียังคงปรากฏหย่อมถ่ินท่ีอาศัยเพ่ือการดํารงประชากรสําหรับ
สัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด มีเพียง 5 กลุ่มป่า ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันตก  กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว  กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  กลุ่มป่า
ตะวันออก  และ กลุ่มป่าแก่งกระจาน   รายละเอียดของจํานวนหย่อมพ้ืนท่ีอาศัยรายประเภทและขนาดของพ้ืนท่ี ของสัตว์ป่าท้ัง 6 
ชนิด จําแนกตามรายกลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองทางบกท้ัง 17 แห่งได้แสดงไว้ดังตารางท่ี 14 –19   

      



 

 
58 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 14  จํานวนหย่อมป่าภายในพื้นที่คุ้มครองจําแนกตามเกณฑ์การจําแนกประเภทของหย่อมถิ่นที่อาศัยของช้างป่า    

ลาํดบั
ที่ 

กลุ่มพืน้ทีคุ่้มครอง 

No. of Patches1 Total Area2 (ha) 

population 
patch 

Breeding 
patch 

common 
patch 

population 
patch breeding patch common patch ผลรวม 

1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน - 1 186 - 37,179 119,918 157,097.07 
2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล - 1 81 - 21,232 59,313 80,544.78 
3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม - 4 87 - 100,947 82,946 183,893.49 
4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 1 5 84 1,874 147,256 43,700 192,830.22 
5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง - 5 149 - 213,362 109,199 322,560.63 
6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 1 - 88 274,217 - 47,272 321,489.81 
7 กลุ่มป่าภูพาน - - 32 - - 7,286 7,285.95 
8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม - 2 52 - 159,080 17,917 176,997.15 
9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 2 - 43 297,363 - 23,376 320,738.94 

10 กลุ่มป่าตะวันออก 1 1 16 122,726 22,590 11,952 157,267.98 
11 กลุ่มป่าตะวันตก 2 2 242 896,382 102,007 79,001 1,077,389.91 
12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 1 1 41 228,925 60,406 6,760 296,091.45 
13 กลุ่มป่าชุมพร - 1 22 - 24,644 21,109 45,752.85 
14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 1 - 66 202,291 - 29,224 231,515.01 
15 กลุ่มป่าเขาหลวง - 1 19 - 39,579 15,275 54,854.01 
16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด - 1 11 - 22,763 15,821 38,583.54 
17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา - 1 30 - 48,268 21,101 69,368.40 

ผลรวม 9 26 1,249 2,023,779 999,313 711,169 3,734,261.19 

*หมายเหตุ 1 พิจารณารวมพื้นที่ถิ่นที่อาศัยที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองด้วย, 2 พิจารณาเฉพาะภายในพื้นที่คุ้มครอง      
ไม่รวมหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เฮกแตร์        
population patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการดํารงไว้ซึ่งประชากร, breeding patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการสืบพันธุ์, common patch = หย่อมที่อาศัยทั่วไป  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 
59 

ตารางที่ 15 จํานวนหย่อมป่าภายในพื้นที่คุ้มครองจําแนกตามเกณฑ์การจําแนกประเภทของหย่อมถิ่นที่อาศัยของกระทิง 

No. of Patches1 Total Area2 (ha)  

ลาํดบั
ที่ กลุ่มพืน้ทีคุ่้มครอง population patch breeding patch 

common 
patch 

population 
patch breeding patch 

common 
patch ผลรวม 

1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน - 2 179 - 30,644 21,215 51,858.63 
2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล - 2 67 - 24,735 12,675 37,409.85 
3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม - 1 165 - 8,201 35,486 43,687.35 
4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย - 3 120 - 69,678 33,502 103,180.23 
5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 1 3 199 59,193 51,379 54,890 165,461.94 
6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 1 1 82 233,564 7,633 15,386 256,582.89 
7 กลุ่มป่าภูพาน - - 14 - - 2,507 2,506.95 
8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 2 1 25 90,192 35,484 18,746 144,421.38 
9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 2 - 46 288,257 - 7,293 295,550.37 
10 กลุ่มป่าตะวันออก 1 1 22 108,120 16,505 7,034 131,659.02 
11 กลุ่มป่าตะวันตก 4 4 419 751,507 83,291 46,376 881,173.08 
12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 2 - 38 237,561 - 7,141 244,701.81 
13 กลุ่มป่าชุมพร - 3 16 - 40,029 14,824 54,852.39 
14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 1 1 43 226,274 18,309 8,096 252,679.50 
15 กลุ่มป่าเขาหลวง - 1 17 - 30,532 19,576 50,108.22 
16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด - 1 20 - 22,796 16,881 39,677.04 
17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 1 1 34 49,366 8,571 15,746 73,684.08 

ผลรวม 15 25 1,506 2,044,035 447,786 337,374 2,829,194.73 

*หมายเหตุ 1 พิจารณารวมพื้นที่ถิ่นที่อาศัยที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองด้วย, 2 พิจารณาเฉพาะภายในพื้นที่คุ้มครอง  
ไม่รวมหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เฮกแตร์ 
population patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการดํารงไว้ซึ่งประชากร, breeding patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการสืบพันธุ์, common patch = หย่อมที่อาศัยทั่วไป 



 

 
60 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 16  จํานวนหย่อมป่าภายในพื้นที่คุ้มครองจําแนกตามเกณฑ์การจําแนกประเภทของหย่อมถิ่นที่อาศัยของวัวแดง    

No. of Patches1 Total Area2 (ha) 

ลาํดบั
ที่ กลุ่มพืน้ทีคุ่้มครอง 

population 
patch 

breeding 
patch 

common 
patch 

population 
patch breeding patch common patch ผลรวม 

1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน - 7 395 - 51,192 64,796 115,987.95 
2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 1 3 182 28,846 31,258 46,892 106,995.33 
3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 2 3 265 55,427 11,440 69,824 136,691.55 
4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 1 7 257 86,296 27,071 46,409 159,775.74 
5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 3 12 307 182,450 100,199 65,668 348,316.20 
6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 2 6 296 182,282 47,089 42,450 271,822.23 
7 กลุ่มป่าภูพาน - 4 117 - 29,951 19,801 49,751.82 
8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 2 5 90 155,710 49,824 13,964 219,498.66 
9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 3 - 135 365,227 - 18,613 383,840.37 

10 กลุ่มป่าตะวันออก 1 3 52 145,794 27,398 10,242 183,435.03 
11 กลุ่มป่าตะวันตก 5 9 716 645,687 94,781 62,227 802,695.42 
12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 2 2 277 199,353 11,113 22,102 232,568.01 
13 กลุ่มป่าชุมพร - 1 26 - 14,951 2,974 17,925.30 
14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก - 1 38 - 9,971 3,788 13,758.66 
15 กลุ่มป่าเขาหลวง - - 1 - - 1,739 1,739.07 
16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด - - 13 - - 565 564.57 
17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา - - 33 - - 17,069 17,069.13 

ผลรวม 22 63 3,200 2,047,073 506,239 509,123 3,062,435.04 

*หมายเหตุ 1 พิจารณารวมพื้นที่ถิ่นที่อาศัยที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองด้วย, 2 พิจารณาเฉพาะภายในพื้นที่คุ้มครอง ไม่รวมหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เฮกแตร์     
               population patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการดํารงไว้ซึ่งประชากร, breeding patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการสืบพันธุ์, common patch = หย่อมที่อาศัยทั่วไป  

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 17 จํานวนหย่อมป่าภายในพื้นที่คุ้มครองจําแนกตามเกณฑ์การจําแนกประเภทของหย่อมถิ่นที่อาศัยของกวางป่า    

ลาํดบั
ที่ 

กลุ่มพืน้ทีคุ่้มครอง 

No. of Patches1 Total Area2 (ha) 

population 
patch 

breeding 
patch 

common 
patch 

population 
patch breeding patch common patch ผลรวม 

1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 2 4 130 37,678 11,086 9,950 58,713.66 
2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 1 3 51 9,282 5,374 6,129 20,784.60 
3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 2 5 98 18,939 13,544 6,105 38,588.40 
4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 3 6 123 63,982 11,938 9,769 85,688.28 
5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 5 13 196 90,689 20,611 15,806 127,106.01 
6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 2 2 172 187,596 5,029 13,440 206,064.81 
7 กลุ่มป่าภูพาน - 2 30 - 4,349 1,703 6,051.51 
8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 4 2 87 123,477 3,235 7,149 133,861.41 
9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 3 - 82 257,716 - 5,647 263,362.59 

10 กลุ่มป่าตะวันออก 4 1 67 105,551 1,053 5,045 111,649.59 
11 กลุ่มป่าตะวันตก 10 13 569 756,855 27,297 31,530 815,682.15 
12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 3 1 108 192,624 2,195 6,548 201,367.62 
13 กลุ่มป่าชุมพร 4 2 57 45,806 7,145 2,431 55,382.13 
14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 2 6 157 216,045 9,504 9,066 234,614.88 
15 กลุ่มป่าเขาหลวง 2 2 57 31,567 5,888 2,451 39,906.27 
16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด 1 6 81 25,897 10,671 4,334 40,901.76 
17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 4 3 85 65,797 4,116 7,336 77,248.89 

ผลรวม 52 71 2,150 2,229,503 143,034 144,438 2,516,974.56 

*หมายเหตุ 1 พิจารณารวมพื้นที่ถิ่นที่อาศัยที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองด้วย, 2 พิจารณาเฉพาะภายในพื้นที่คุ้มครอง ไม่รวมหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เฮกแตร์     
                population patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการดํารงไว้ซึ่งประชากร, breeding patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการสืบพันธุ์, common patch = หย่อมที่อาศัยทั่วไป  

 



 

 
62 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 18 จํานวนหย่อมป่าภายในพื้นที่คุ้มครองจําแนกตามเกณฑ์การจําแนกประเภทของหย่อมถิ่นที่อาศัยของเก้ง    

ลาํดบั
ที่ 

กลุ่มพืน้ทีคุ่้มครอง 

No. of Patches1 Total Area2 (ha) 

population 
patch 

breeding 
patch 

common 
patch population patch breeding patch common patch ผลรวม 

1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 35 40 145 405,416.34 6,408.72 3,858.84 415,683.90 
2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 25 26 90 3,616.65 2,273.67 6,129.27 12,019.59 
3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 23 17 35 381,811.32 2,502.09 946.89 385,260.30 
4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 31 18 77 342,516.60 2,489.13 1,786.86 346,792.59 
5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 28 21 67 523,068.03 3,051.27 1,679.13 527,798.43 
6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 19 14 51 357,649.02 2,016.09 1,248.21 360,913.32 
7 กลุ่มป่าภูพาน 8 10 27 24,745.50 1,414.26 793.80 26,953.56 
8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 12 8 33 183,327.30 1,002.78 761.40 185,091.48 
9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 5 5 31 321,913.44 665.01 677.16 323,255.61 

10 กลุ่มป่าตะวันออก 7 4 17 170,375.40 557.28 451.98 171,384.66 
11 กลุ่มป่าตะวันตก 28 21 92 1,354,423.68 3,002.67 2,228.31 1,359,654.66 
12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 6 8 19 309,364.92 1,391 459.27 311,214.96 
13 กลุ่มป่าชุมพร 8 3 23 73,070.10 458.46 602.64 74,131.20 
14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 6 13 45 263,991.96 2,204.82 993.87 267,190.65 
15 กลุ่มป่าเขาหลวง 5 3 20 99,032 456 451.98 99,940.23 
16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด 8 6 27 69,763 603 4,333.50 74,699.01 
17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 8 10 32 95,185 1,677 835.11 97,696.53 

ผลรวม 262 227 831 4,979,270.07 32,172.39 28,238.22 5,039,680.68 

 
*หมายเหตุ 1 พิจารณารวมพื้นที่ถิ่นที่อาศัยที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองด้วย, 2 พิจารณาเฉพาะภายในพื้นที่คุ้มครอง ไม่รวมหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เฮกแตร์     
                population patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการดํารงไว้ซึ่งประชากร, breeding patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการสืบพันธุ์, common patch = หย่อมที่อาศัยทั่วไป  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 19 จํานวนหย่อมป่าภายในพื้นที่คุ้มครองจําแนกตามเกณฑ์การจําแนกประเภทของหย่อมถิ่นที่อาศัยของเสือโคร่ง    

ลาํดบั
ที่ กลุ่มพืน้ทีคุ่้มครอง 

No. of Patches1 Total Area2 (ha) 

population 
patch 

breeding 
patch 

common 
patch 

population 
patch breeding patch common patch ผลรวม 

1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 1 - 149 53,770.23 - 50,319.63 104,089.86 
2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล - - 29 - - 3,295.89 3,295.89 
3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม - 1 113 - 12,062.52 36,666.27 48,728.79 
4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 1 - 3 91,971.45 - 7,763.04 99,734.49 
5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง - 3 259 - 85,195.80 54,992.52 140,188.32 
6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 1 - 144 74,157.12 - 31,138.83 105,295.95 
7 กลุ่มป่าภูพาน - - 1 - - 3,697.65 3,697.65 
8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 1 1 112 52,496.10 28,514.43 14,537.07 95,547.60 
9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 2 - 103 173,364.30 - 22,657.32 196,021.62 

10 กลุ่มป่าตะวันออก 1 - 38 71,157.69 - 4,467.15 75,624.84 
11 กลุ่มป่าตะวันตก 3 2 296 907,587.99 34,438.77 49,569.57 991,596.33 
12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 1 1 114 189,621.00 39,308 8,444.25 237,372.93 
13 กลุ่มป่าชุมพร - - 46 - - 27,677.70 27,677.70 
14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก - 1 113 - 44,652.06 51,820.56 96,472.62 
15 กลุ่มป่าเขาหลวง - - 1 - - 6,646.05 6,646.05 
16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด - - 1 - - 8,040.87 8,040.87 
17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา - 1 41 - 44,734.68 23,275.35 68,010.03 

ผลรวม 11 10 1,563 1,614,125.88 288,905.94 405,009.72 2,308,041.54 

*หมายเหตุ 1 พิจารณารวมพื้นที่ถิ่นที่อาศัยที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองด้วย, 2 พิจารณาเฉพาะภายในพื้นที่คุ้มครอง ไม่รวมหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เฮกแตร์     
              population patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการดํารงไว้ซึ่งประชากร, breeding patch = หย่อมที่อาศัยเพื่อการสืบพันธุ์, common patch = หย่อมที่อาศัยทั่วไป  



 

 
64 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หากพิจารณาเฉพาะหย่อมถ่ินท่ีอาศัยเพ่ือการดํารงประชากรของสัตว์ป่า พบว่าค่าเฉลี่ยของขนาดพ้ืนท่ีต่อ
หย่อมถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิดพันธ์ุ แตกต่างกันในแต่ละรายกลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครอง ค่าเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของหย่อม
ถ่ินท่ีอาศัยเพ่ือการดํารงประชากรของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด แยกตามรายพื้นท่ีกลุ่มป่าได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 20  กลุ่มป่าตะวันตกถือได้
ว่าเป็นกลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่ท้ัง 6 ชนิด เนื่องจากมีจํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเหมาะสม
ต่อการเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากท่ีสุด  อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากขนาดหย่อมถ่ินท่ีอาศัยเพ่ือการดํารงประชากรโดย
เฉลี่ย พบว่ากลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองทีมีถ่ินท่ีอาศัยเหมาะสมสําหรับการอนุรักษ์ช้างป่ามากท่ีสุดคือกลุ่มป่าตะวันตก  สําหรับกระทิงคือกลุ่ม
ป่าภูเขียว-น้ําหนาว  สําหรับวัวแดงคือกลุ่มป่าตะวันออก  สําหรับกวางป่าคือกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก  สําหรับเก้งคือกลุ่มป่าดงพญา
เย็น-เขาใหญ่ และสําหรับเสือโคร่งคือกลุ่มป่าตะวันตก   เป็นท่ีน่าสังเกตว่ากลุ่มป่าภูพานเป็นเพียงกลุ่มป่าเดียวท่ีเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ี
ไม่พบหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของประชากรสําหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ยกเว้นเก้งเพียงชนิดเดียว  

6) สรุป   
ผลการศึกษาการกระจายของสัตว์ป่า พบว่าแบบจําลอง MaxEnt  สามารถทํานายการกระจายของ

ถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าชนิดสําคัญท้ัง 6 ชนิด ในระดับภูมิภาพทั้งประเทศไทยได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สําหรับ วัวแดง และเสือโคร่ง และ
อยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับ ช้างป่า กระทิง กวางป่า และเก้ง โดยสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด มีการกระจายลดหลั่นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แบบจําลอง MaxEnt ได้ชี้ให้เห็นว่าการทํานายโอกาสการปรากฏของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด ล้วนข้ึนอยู่กับสภาพ
ลักษณะของสังคมพืชคลุมดินเป็นสําคัญ โดยเฉพาะกับสังคมพืชตามธรรมชาติท่ีปราศจากการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์  ปัจจัย
สําคัญรองลงมาได้แก่ ระะยะห่างจากหมู่บ้าน อันเป็นปัจจัยคุกคามท่ีมีบทบาทต่อการปรากฏของสัตว์ป่า โดยท่ีระยะห่างจากหมู่บ้าน
ย่ิงมากมักมีโอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่ามาก  ขณะท่ีปัจจัยแวดล้อมประเภทอ่ืน ๆ มีความสําคัญไม่มากนักต่อการทํานายโดย
แบบจําลอง MaxEnt โดยสัตว์ป่าท้ังหมดมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงเส้นทางคมนาคม และพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิง วัว
แดงและเสือโคร่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีราบขนาดใหญ่ และปราศจากการรบกวนจากมนุษย์ เม่ือพิจารณาจาก
กลุ่มป่าท่ีปรากฏผลรวมของขนาดหย่อมท่ีอาศัยสําหรับการรักษาประชากร ของสัตว์ป่าท้ัง 6 ชนิด มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 
กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก กลุ่มป่าภูเม่ียง-
ภูทอง กลุ่มป่าตะวันออก กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน โดยกลุ่มป่าตะวันตกถือได้ว่า
เป็นกลุ่มป่าท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของประเทศไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีประกอบไปด้วยถ่ินท่ีอาศัยขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
สัตว์ป่าทุกชนิดท่ีได้ศึกษาในคร้ังนี้   
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ตารางที่ 20 ขนาดพื้นที่เฉลี่ยของหย่อมถิ่นที่อาศัยเพื่อการดํารงประชากรของสัตว์ป่าทั้ง 6 ชนิด จําแนกตามกลุ่มพื้นที่คุ้มครองทางบก  

ลาํดบั
ที่ กลุ่มพืน้ทีคุ่้มครอง ชา้งปา่ กระทงิ วัวแดง กวางปา่ เกง้ เสอืโครง่ 

1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน - - - 18838.98 (10) 11583.32 (12) 53770.23 (7) 
2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล - - 28845.72 (9) 9281.79 (16) 144.67 (17) - 
3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม - - 27713.745 (10) 9469.71 (15) 16600.49 (9) - 
4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 1874.34 (7) - 86295.78 (6) 21327.30 (9) 11048.92 (13) 91971.45 (3) 
5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง - 59193.18 (7) 60816.69 (8) 18137.84 (11) 18681.00 (8) - 
6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 274217.40 (2) 233564.31 (1) 91141.2 (5) 93798.00 (2) 18823.63 (7) 74157.12 (5) 
7 กลุ่มป่าภูพาน - - - - 3093.19 (16) - 
8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม - 45095.94 (9) 77855.18 (7) 30869.30 (6) 15277.28 (10) 52496.1 (8) 
9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 148681.58 (5) 144128.57 (4) 121742.46 (3) 85905.36 (3) 64382.69 (1) 86682.15 (4) 

10 กลุ่มป่าตะวันออก 122726.34 (6) 108120.42 (6) 145794.33 (1) 26387.78 (7) 24339.34 (5) 71157.69 (6) 
11 กลุ่มป่าตะวันตก 448190.82 (1) 187876.67 (3) 129137.33 (2) 75685.51 (4) 48372.27 (3) 302529.33 (1) 
12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 228925.44 (3) 118780.43 (5) 99676.58 (4) 64208.16 (5) 51560.82 (2) 189621.00 (2) 
13 กลุ่มป่าชุมพร - - - 11451.58 (14) 9133.76 (14) - 
14 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 202291.02 (4) 226274.31 (2) - 108022.41(1) 43998.66 (4) - 
15 กลุ่มป่าเขาหลวง - - - 15783.66 (13) 19806.44 (6) - 
16 กลุ่มป่าเขาบรรทัด - - - 25897.32 (8) 8720.36 (15) - 
17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา - 49366.26 (8) - 16449.28 (12) 11898.09 (11) - 

หน่วย: เฮกแตร์/หย่อมถิ่นที่อาศัย, ตัวเลขในวงเล็บสะท้อนลําดับของกลุ่มป่าที่มีขนาดเฉลี่ยของหย่อมถิ่นที่อาศัยเพื่อการดํารงประชากร  
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2.4     การวิเคราะห์หาแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า  

การค้นหาแนวเชื่อมต่อท่ีมีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนท่ีระหว่างผืนป่า หรือหย่อมท่ี
อาศัยของสัตว์ป่า ได้ทําการประยุกต์ตามแนวทางท่ีเสนอโดย Beier et. al. (2005)  โดยสัตว์ป่าต่างชนิดพันธ์ุย่อมมี
ความสามารถในการเคลื่อนท่ีและความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานต่อการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน ฉะนั้นการกําหนดแนวเชื่อมต่อ
ระหว่างผืนป่าจําเป็นต้องค้นหาจากปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าท่ีเป็นเป้าในการอนุรักษ์  โดยแนวเชื่อมต่อ
สําหรับสัตว์ป่าต้องทําหน้าท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของประชากรสัตว์ป่าและระบบนิเวศ (functional corridor) 
(มากกว่าการมุ่งเน้นให้พ้ืนท่ีมีแนวเชื่อมติดกันในเชิงกายภาพ โดยการหาพ้ืนท่ีท่ีใกล้ท่ีสุดระหว่างหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครอง)  ดังน้ัน
แนวทางการค้นหาแนวเชื่อมต่อท่ีเป็นไปได้ในการศึกษาน้ี จึงเป็นการกําหนดหาแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่ารายชนิดนั้น ๆ 
กล่าวคือทําการวิเคราะห์หาแนวเชื่อมต่อแยกตามเฉพาะรายชนิดสัตว์ป่า โดยพิจารณาว่าแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่าแต่ละชนิด
เป็นอิสระต่อกัน   

การหาศักยภาพของแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าแต่ละชนิด ในคร้ังนี้ประกอบไปด้วย 2 ข้ันตอนหลัก ได้แก่  
1) การให้คะแนนคู่พ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีแตกต่างกันเพ่ือลําดับความสําคัญของแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า และ 2) การค้นหาแนว
เชื่อมต่อท่ีมีศักยภาพสําหรับสัตว์ป่าระหว่างคู่พ้ืนท่ีคุ้มครองต่าง ๆ ตามลําดับความสําคัญ 

1) การลําดับความสําคัญของคู่พื้นที่คุ้มครองที่จัดให้มีแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่า 

กําหนดพ้ืนท่ีท่ีต้องการนํามาวิเคราะห์เพ่ือการหาแนวเชื่อมต่อ โดยทําการระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายที่
ต้องการให้มีแนวเชื่อมต่อ เรียกว่า “wildland block” พ้ืนท่ีดังกล่าวอาจมีขนาดเล็ก ใหญ่กว่า หรือเท่ากับพ้ืนท่ีคุ้มครองก็ได้ 
วัตถุประสงค์ของการกําหนด wildland blocks เพ่ือกําหนดหย่อมถ่ินท่ีอาศัยของจุดเร่ิมต้นท่ีสัตว์ป่าท่ีทําการเคลื่อนท่ี “จาก” 
หย่อมพ้ืนท่ีหนึ่งเพ่ือผ่าน “ไปยัง” หย่อมพ้ืนท่ีอีกแห่งหนึ่ง  เนื่องจากการศึกษาน้ีมีเป้าหมายในการระบุแนวเชื่อมต่อท่ีมี
ศักยภาพสําหรับสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีคุ้มครองท้ังประเทศไทย   ฉะนั้นการหาแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่า  จึงจําเป็นต้องมีการ
กําหนดคู่ของรายพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีควรจัดให้มีแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า และมีการพิจารณาลําดับความสําคัญของแนวเชื่อมต่อ
ว่าคู่ของรายพ้ืนท่ีคุ้มครองใดมีความสําคัญกว่ากัน โดยมีแนวทางในการศึกษาดังต่อไปน้ี 

- การทํารายชื่อของคู่พ้ืนท่ีคุ้มครองท้ังหมดท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีกลุ่มป่านั้น ๆ  เพ่ือให้ทราบถึงคู่ของ
รายพ้ืนท่ีคุ้มครองท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ ท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีไปได้อย่างอิสระ (สัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีจากหย่อมพ้ืนท่ี
คุ้มครองหนึ่ง ไปยังหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครองใด ๆ ท่ีอยู่โดยรอบ)  

- การกําหนดเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือการคัดเลือกแนวเชื่อมต่อโดยการให้ค่าคะแนนความสําคัญ
ของคู่หย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครอง (หรือหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครอง กรณีท่ีพ้ืนท่ีคุ้มครองน้ัน ๆ ประกอบไปด้วยจํานวนมากกว่า  1 หย่อม
พ้ืนท่ี) โดยการพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีว่า ภายในรายคู่พ้ืนท่ีคุ้มครองน้ัน ๆ มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ีหรือไม่  คือ  1) การมีรายงาน
การปรากฏของสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีจากการสํารวจภาคสนาม  2) การปรากฏของถ่ินท่ีอาศัยท่ีมีความเหมาะสมต่อการเป็น
ถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าจากการทําแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ี (ดูรายละเอียดจากหัวข้อ 3.3)  และ 3) ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างราย
คู่ของหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครอง   

- การกําหนดค่าคะแนนความสําคัญของแนวเชื่อมต่อ  (corridor scores) ในข้ันตอนนี้ได้พิจารณา
เอาหลักเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวในข้อก่อนหน้านี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ข้ันตอนย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ก. การหาค่าคะแนนความสําคัญของแนวเชื่อมต่อจากเกณฑ์การปรากฏของสัตว์ป่าและการ
ปรากฏของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าภายในคู่รายพ้ืนท่ี
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คุ้มครองหรือหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครอง แนวคิดการให้ค่าคะแนนดังกล่าวได้สรุปไว้ดังตารางท่ี 21 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่  1-21  การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อระหว่างคู่ของหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครองใดๆ  
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 x = ไม่ปรากฏสัตว์ป่า/ไม่เหมาะสมเป็นถ่ินท่ีอาศัย, o = ปรากฏ/เหมาะสมเป็นถ่ินท่ีอาศัย;  
2 0 = ไม่เหมาะสมต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อ, 1 = อาจจัดให้มีการทําแนวเชื่อมต่อเพ่ือขยายถิ่นท่ีอาศัย, 2 = อาจ
จัดให้มีแนวเชื่อมต่อหากมีการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า, 3 = ควรจัดทําแนวเชื่อมต่อ, 4 = ควรจัดทําแนวเชื่อมต่อ
อย่างย่ิง;  
3 0 = มากกว่า 2 เท่าของระยะทางท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน, 1 = ระยะทางอยู่ระหว่างระยะทางท่ี
สัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวันและระยะทาง 2 เท่าของระยะทางท่ีสัตว์ป่าสามารถเคลื่อนท่ีได้ในรอบวัน, 2 
= ระยะทางน้อยกว่าระยะทางท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน;  
4 0 = ไม่เหมาะสมต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อ, 1 = เหมาะสมน้อย, 2 = เหมาะสมปานกลางหากมีการจัดการฟ้ืนคืน
ประชากรสัตว์ป่า3 = เหมาะสมปานกลาง, 4 = เหมาะสมมากหากมีการจัดการฟ้ืนคืนประชากรสัตว์ป่า, 5 = 
เหมาะสมมาก, 6 = เหมาะสมอย่างย่ิง 

หากคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองใดมีรายงานการปรากฏของสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีท้ังสองแห่งในปัจจุบัน ถือ
ได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการจัดให้มีการเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า โดยไม่ต้องคํานึงว่าในพ้ืนท่ีท้ังสอง
แห่งจะมีความเหมาะสมต่อเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าหรือไม่ ให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 4 
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หากคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองใด ปรากฏว่ามีรายงานการปรากฏของสัตว์ป่าเพียงพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง
เท่านั้น ถือได้ว่าคู่ของพื้นท่ีดังกล่าวควรจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า โดยไม่ต้องคํานึงว่าในพ้ืนท่ีท้ังสองแห่งจะมีความ
เหมาะสมต่อเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่าหรือไม่ ให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 3 

หากคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองใด ปรากฏว่าไม่มีรายงานการปรากฏของสัตว์ป่าท้ังสองพ้ืนท่ี  แต่
ปรากฏว่าพื้นที่ทั้งสองแห่งเหมาะสมต่อการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่า ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีดังกล่าวควรจัดทําแนวเชื่อมต่อ
ระหว่างผืนปา่ในอนาคต หากมีการจัดการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า  ให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 2 

หากคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองใด ปรากฏว่าไม่มีรายงานการปรากฏของสัตว์ป่าท้ังสองพื้นที่  แต่
ปรากฏว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มีความเหมาะสมต่อการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่า ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีดังกล่าว อาจจัดให้มีการทํา
แนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า เพ่ือการขยายขนาดถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่า  ให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 1 

หากคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองใด ปรากฏว่าไม่มีรายงานการปรากฏของสัตว์ป่าท้ังสองพื้นที่  และ
พื้นที่ทั้งสองไม่มีความเหมาะสมต่อการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่า ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีดังกล่าว ไม่เหมาะสมต่อการจัดทําแนว
เชื่อมต่อระหว่างผืนป่า  ให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 0 

ข. การหาค่าคะแนนความสําคัญของแนวเชื่อมต่อ ร่วมกับเกณฑ์ระยะทางการเคลื่อนท่ีโดย
เฉลี่ยของสัตว์ป่าในรอบวัน   จากค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อท่ีกําหนดค่าคะแนนได้ จาก 
ก. นําเอาระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุด ระหว่างรายคู่ของรายพ้ืนท่ีคุ้มครองน้ัน ๆ ไปเปรียบเทียบกับ
ระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน (average diary movement) ทํา
การกําหนดค่าคะแนนความเหมาะสมการจัดทําแนวเชื่อมต่อ มีข้ันตอนการให้ค่าคะแนน
ดังต่อไปน้ี (ตารางท่ี 21)      

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 4  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางใกล้ท่ีสุดระหว่างพ้ืนท่ี น้อยกว่าระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ดังกล่าว เหมาะสมอย่างย่ิงต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 6 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 4  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดมากกว่าระยะทางเฉลี่ยท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน แต่ไม่เกินระยะทาง 2 เท่าของระยะทาง
เฉลี่ยท่ีสัตว์ป่าสามารถเคลื่อนท่ีได้ในรอบวัน  ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองดังกล่าว เหมาะสมมากต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อ
ระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 5a 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 3  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างพ้ืนท่ี น้อยกว่าระยะทางเฉลี่ยท่ีสัตว์ป่าสามารถเคลื่อนท่ีได้ในรอบวัน ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ดังกล่าว เหมาะสมมากต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 5b 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 2  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างพ้ืนท่ี น้อยกว่าระยะทางเฉลี่ยท่ีสัตว์ป่าสามารถเคลื่อนท่ีได้ในรอบวัน ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ดังกล่าว เหมาะสมมากต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง หากมีการฟ้ืนคืนประชากรสัตว์ป่า  กําหนดให้ค่า
คะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 4 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 3  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างพ้ืนท่ี มากว่าระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน แต่ไม่เกินระยะทาง 2 เท่าของ
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ระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน  ถือได้ว่าคู่ของพื้นท่ีคุ้มครองดังกล่าว เหมาะสมปานกลางต่อการจัดทํา
แนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 3 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 2  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างพ้ืนท่ี มากกว่าระยะทางเฉลี่ยท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน แต่ไม่เกินระยะทาง 2 เท่าของ
ระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน  ถือได้ว่าคู่ของพื้นท่ีคุ้มครองดังกล่าว เหมาะสมปานกลางต่อการจัดทํา
แนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครองหากมีการฟ้ืนคืนประชากรสตัว์ป่า  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 2 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 3 และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด มากกว่า 2 เท่าของระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ดังกล่าว เหมาะสมน้อยต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 1 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 4 และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด มากกว่า 2 เท่าของระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ดังกล่าว เหมาะสมน้อยต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 1 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 1 และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด มากกว่าระยะทางเฉลี่ยท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน แต่ไม่เกินระยะทาง 2 เท่าของระยะทาง
เฉลี่ยท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองดังกล่าว เหมาะสมน้อยต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อ
ระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 1 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 2  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางมากกว่า 2 เท่าของระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองดังกล่าว ไม่
เหมาะสมต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 0 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 1  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางมากกว่าระยะทางเฉล่ียท่ีสัตว์ป่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ในรอบวัน  ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองดังกล่าว ไม่เหมาะสมต่อ
การจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 0 

คู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ค่าคะแนนจากหัวข้อ ก. เท่ากับ 0  และคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองมี
ระยะทางใด ๆ (ไม่จําเป็นต้องพิจารณาเกณฑ์ระยะทางระหว่างคู่พ้ืนท่ีคุ้มครอง)  ถือได้ว่าคู่ของพ้ืนท่ีคุ้มครองดังกล่าว ไม่
เหมาะสมต่อการจัดทําแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง  กําหนดให้ค่าคะแนนแนวเชื่อมต่อเท่ากับ 0 

- การจัดทําแบบจําลองเพื่อพิจารณาหาแนวเชื่อมต่อท่ีมีศักยภาพของแต่ละคู่พ้ืนท่ีคุ้มครอง ได้
กระทําเฉพาะกับคู่พ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีค่าคะแนนความสําคัญของแนวเชื่อมต่อระหว่างคู่พ้ืนท่ีคุ้มครองหรือหย่อมพ้ืนท่ีคุ้มครอง 
(จากข้อ ข.) ท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (ค่าคะแนนต้ังแต่ 3) เป็นต้นไป  

2) การค้นหาแนวเชื่อมต่อที่มีศักยภาพสําหรับสัตว์ป่าระหว่างคู่พื้นที่คุ้มครอง 

การค้นหาแนวเชื่อมต่อแต่ละคู่ของรายพ้ืนท่ีคุ้มครองของการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เคร่ืองมือ Corridor 
Designer Version 0.2 (Beier et. al. 2005) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือทําการหาแนวเชื่อมต่อ
สําหรับสัตว์ป่า โดยใช้ประยุกต์เทคนิค least-cost modeling (Adriaensen et. al. 2003) การศึกษาน้ีจําเป็นต้องใช้แผนท่ี
การคาดคะเนการกระจายถิ่นท่ีอาศัยของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ท่ีได้จากการศึกษาในหัวข้อ 3) เพ่ือนํามาใช้กําหนดเส้นทาง
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เชื่อมต่อท่ีมีศักยภาพต่อไป  วิธีการที่นํามาใช้ในการหาแนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าระหว่างคู่พ้ืนท่ีคุ้มครอง มีรายละเอียดตาม
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี   

- กําหนด wildland blocks ท่ีต้องการเป็นจุด “ต้นทาง” หรือจุดหมาย “ปลายทาง” ของทาง
เชื่อมต่อ โดยมากจะพิจารณาคัดเลือกจากหย่อมป่าท่ีอยู่ภายใน wildland blocks จุดเร่ิมต้นหรือจุดสิ้นสุดนี้เรียกว่า 
“terminus”   

- พิจารณาแผนท่ีการกระจายถิ่นท่ีอาศัยของสัตว์ป่าเสมือนเป็นความสามารถของพ้ืนท่ีท่ีจะยอมให้
สัตว์ป่าผ่านไปได้ (permeability) โดยท่ี least-cost model ทําหน้าท่ีในการค้นหาเส้นทางท่ีเหมาะสมระหว่าง terminus 
โดยการหาเส้นทางท่ีมีต้นทุนน้อยท่ีสุดจากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดสิ้นสุด (อาจกล่าวได้ว่า ความสามารถของพ้ืนท่ีท่ีจะยอมให้สัตว์
ผ่านไป + ความต้านทางของพ้ืนท่ีท่ีไม่ยอมให้สัตว์ป่าผ่านไป = 100) ฉะนั้นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่าง
สมบูรณ์แบบจะมีค่าการยอมให้ผ่าน มีค่าเท่ากับ 100 และการมีอุปสรรคท่ีสัตว์ป่าไม่สามารถเคลื่อนท่ีผ่านไปได้ มีค่าเท่ากับ 0  

- ทําการออกแบบเส้นทางเชื่อมโยงของสัตว์ป่า (linkage design) โดยการรวมเอาทางเชี่อมต่อ
ของสัตว์ป่าเป้าอนุรักษ์ท้ังหมดมาผนวกรวมกัน (union) เพ่ือกําหนดเป็นทางเชื่อมโยงในระดับภูมิภาพสําหรับสัตว์ป่าท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและระหว่างกลุ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองต่าง ๆ ต่อไป  

3. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาด้านสัตว์ป่านี้ ได้ยึดการจําแนกกลุ่มป่าสําคัญของประเทศ ตามแนวทางของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีได้ประกาศจัดต้ังใหม่ รวมถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและ   
วนอุทยานไปด้วย เพ่ือใช้ในการเสนอแนะการจัดแบ่งกลุ่มป่าให้สอดคล้องกับผลการศึกษา โดยนําเสนอเฉพาะกลุ่มป่าทางบก 
17 แห่ง ท่ีมีความเหมาะสมและจําเป็นในการจัดทําแนวเชื่อมต่อ โดยเนื้อหาผลการศึกษาจะประกอบด้วย รายชื่อพ้ืนท่ี
คุ้มครอง แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า  แผนท่ี และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว1 ดังต่อไปน้ี  

 

                                                 
1 วิธีการอ่านเลขรหัสแนวเชื่อมต่อ   

รหัสแนวเชื่อมต่อ   XX1 – XX2 - X3 - XX4 - XX5   
 XX1 คือ เลขท่ีกลุ่มป่า ดังนี้ 01 = กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน, 02 = กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล, 03 = กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม,  
  04 = กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย, 05 = กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง, 06 = กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว,  
  07 =  กลุ่มป่าภูพาน, 08 = กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม, 09 = กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่,  
  10 = กลุ่มป่าตะวันออก, 11 = กลุ่มป่าตะวันตก, 12 = กลุ่มป่าแก่งกระจาน, 13 = กลุ่มป่าชุมพร,   
  14 = กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก, 15 = กลุ่มป่าเขาหลวง, 16 = กลุ่มป่าเขาบรรทัด, 17 = กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
 XX2 คือ ลําดับที่ของแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า  
 X3 คือ ประเภทของแนวเช่ือมต่อ (0=แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ, 1=ช้างป่า, 2=เสือโคร่ง, 3=ช้างป่าและเสือโคร่ง)  
 XX4 คือ คะแนนแนวเช่ือมต่อสําหรับช้างป่า  
 XX5 คือ คะแนนแนวเช่ือมต่อสําหรับเสือโคร่ง 
ยกตัวอย่างเช่น รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-01-3-5b-04 มีความหมายว่า กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน อยู่ในลําดับที่ 1 ของแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า 

โดยเป็นแนวเชื่อมต่อประเภทช้างป่าและเสือโคร่ง มีค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า เท่ากับ 5b และมีค่าคะแนนของ
แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง เท่ากับ 4 คะแนน 

หมายเหตุ การกําหนดค่าคะแนนแนวเช่ือมต่อ ดูในรายละเอียด ดังตารางท่ี 21  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ลุ่มน า้ปาย-สาละวนิ  
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3.1 กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 

กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวินมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้
คะแนนความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 17 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 22 

ตารางที่ 22 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

วนอุทยาน 1. วนอุทยานแก้วโกมล 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยแสง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ   
2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย   
3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา 
4. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน 
5. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติขุนขาน   
2. อุทยานแห่งชาติผาแดง   
3. อุทยานแห่งชาติแม่วาง 
4. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย   
5. อุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ   
6. อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ 
7. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง 

 8. อุทยานแห่งชาติออบขาน 
 9. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
 10. อุทยานแห่งชาติออบหลวง 

กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 25 แนว โดย
แบ่งเป็น แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 4 แนว แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง 2 แนว เนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 14 แนว 
และแนวเชื่อมต่อสําหรับระบบนิเวศ 5 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวินดังตารางท่ี 23  
ภาพท่ี 36 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 24 ถึงตารางท่ี 48 และภาพท่ี 37 ถึงภาพท่ี 61 
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ตารางที่ 23 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 

ลําดับ 
แนว

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 รหัส 
แนวเชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภท 

แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 5b 04 01-01-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ Landscape 2 

02 3 04 04 01-02-3-04-04 อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 4) อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 5) Landscape 3 

03 0 00 00 01-03-0-00-00 อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 7) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 3) Landscape 0 

04 0 00 00 01-04-0-00-00 อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 1) Landscape 0 

05 3 04 04 01-05-3-04-04 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยแสง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2)  Landscape 3 

06 3 04 04 01-06-3-04-04 อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1)  อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2)  Landscape 3 

07 3 04 04 01-07-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1)  Landscape 3 

08 3 04 04 01-08-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 2) Linear 3 

09 3 04 04 01-09-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 2)  Landscape 3 

10 1 03 00 01-10-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 2) Landscape 4 

11 1 03 00 01-11-1-03-00 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 2) Landscape 4 

12 2 00 5b 01-12-2-00-5b วนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา (หย่อมที่ 1) Landscape 2 

13 3 04 04 01-13-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1)  อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) Landscape 3 

14 1 03 00 01-14-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ(หย่อมที่ 1) Landscape 4 

15 2 00 03 01-15-2-00-03 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมที่ 1) วนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1) Landscape 4 

16 3 04 04 01-16-3-04-04 อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) Linear 3 

17 3 04 04 01-17-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 2) Linear 3 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 
    

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 รหัส 
แนวเชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภท 

แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 ช้างป่า เสือโคร่ง 

18 3 5b 04 01-18-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1) Landscape 2 

19 3 04 5b 01-19-3-04-5b เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมที่ 1) Landscape 2 

20 0 00 00 01-20-0-00-00 อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 5) อุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมที่ 1) Landscape 0 

21 3 04 04 01-21-3-04-04 อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) Landscape 3 

22 3 06 04 01-22-3-06-04 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1) Landscape 1 

23 0 00 00 01-23-0-00-00 อุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที่ 1) Landscape 0 

24 0 00 00 01-24-0-00-00 อุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที่ 1) Landscape 0 

25 1 04 00 01-25-1-04-00 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติออบหลวง (หย่อมที่ 1) Landscape 3 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 
2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 36 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่ากลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน
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ตารางที่ 24 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1)  และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที่ 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-01-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 

3.2 พิกัด UTM (WGS1984 47N) 441192E, 2129883N 446057E, 2126815N 

3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 15.48 (13.75 %), 
10- 20 % : 32.76 (29.1 %), 
20-30 % : 33.12 (29.42 %),  
30-40 % : 21.06 (18.71 %),  
มากกว่า 40 % : 10.17 (9.03 %) 

0-10 % : 2.52 (13.15 %), 
10-20 % : 4.5 (23.47 %), 
20-30 % : 7.29 (38.03 %), 
30-40 % : 3.78 (19.72 %), 
มากกว่า 40 % : 1.08 (5.63 %) 

3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

3.5 การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,709.607 เฮกแตร์ (44 หย่อม) 
เสือโคร่ง : 8,348.066 เฮกแตร์ (30 หย่อม) 

ช้างป่า : 47,270.122 (เฮกแตร์ 52 หย่อม) 
เสือโคร่ง : 16,320.885 (เฮกแตร์ 153 หย่อม) 

3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์  ป่าผลัดใบสมบูรณ์  

3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า           
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง 

4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

แนวเชื่อมต่ออยู่ภายในพ้ืนที่คุ้มครองทั้งหมด 

4.4 เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1265 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา แม่น้ําปาย 

4.5 ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.75 ก.ม. 

4.6    ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนทีคุ่ม้ครอง (ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552)     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อย
ละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.86%) 

 พืชไร่ (A2) (0.33%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (98.69%) 

รวมพ้ืนที่ 483.61 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.7    ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านโป่งเวียงเหนือ 

4.8    ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนว
เชื่อมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และ
การเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
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 อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้กฏหมาย
ต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ 
และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 37 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 25 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 4) และอุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 5) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที่ 2 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-02-3-04-04  
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนขาน(หย่อมที ่4) อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 5) 

        3.2   พิกัด UTM 449922E, 2096024N 450395E, 2095266N 

        3.3   ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ พ้ืนที่) 

0-10 % : 0.45 (1.21%),  
10-20 % : 101.89 (5.07%),  
20-30 % : 5.76 (15.46%),  
30-40 % :10.98 (29.47%),  
มากกว่า 40 % : 18.18 (48.79%) 

0-10 % : 1.26 (12.5%), 
10-20 % : 4.14 (41.07%), 
20-30 % : 3.51 (34.82%), 
30-40 % : 0.99 (9.82%), 
มากกว่า 40 % : 0.18 (1.79%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 458.393 เฮกแตร์ 18 หย่อม 
เสือโคร่ง : 73.130 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

ช้างป่า : 626.943 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 822.718 เฮกแตร์ 8 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                  (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

      4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

       4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าสะเมิง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสะเมิง 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0 (0%), 
10-20 % : 0.54 (20.69%), 
20-30 % : 1.26 (48.28%), 
30-40 % : 0.81 (31.03%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่ตัด
ผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ไม่มี 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

4.5 ระยะทางและความกว้างของแนว
เชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 2.4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.30 ก.ม. 

        4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครองเน่ืองพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : 
ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (4.00%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (96.00%) 

 รวมพ้ืนที่ 6.65 เฮกแตร์ 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยเต่า, บ้านอมแตงเหนือ และบ้านอมแตงใต้ 

       4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรใน
เวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมดเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 38 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 4) และอุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 5) 
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ตารางที่ 26 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 7) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 3) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที ่3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-03-0-00-00  
ลําดับความสําคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

       3.1  ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 7) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที ่3) 

       3.2  พิกัด UTM 478646E, 2092561N 482284E, 2091361N 

       3.3  ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 0.72 (3.29%), 
10-20 % : 2.52 (11.52%), 
20-30 % : 3.96 (18.11%), 
30-40 % : 4.05 (18.52%), 
มากกว่า 40 % : 10.62 (48.56%) 

0-10 % : 0.72 (0.56%), 
10-20 % : 5.85 (4.54%), 
20-30 % : 18.27 (14.18%), 
30-40 % : 28.44 (22.07%), 
มากกว่า 40 % : 75.6 (58.66%) 

3.4  การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

3.5  การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4.86 เฮกแตร์ 1 หย่อม ไม่ปรากฏ 

3.6  ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู  ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู , ป่าผลัดใบ
สมบูรณ์ 

3.7  ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

 การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การเก็บหาของป่า 
ล่าสัตว์  

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การเก็บ
หาของป่า ล่าสัตว์ 

4 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอสะเมิง, อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าสะเมิง, ป่าแม่ริม แปลง 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสะเมิง ป่าแม่ริม 

4.3 ความลาดชันเฉล่ีย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 5.49 (4.26%), 
10-20 % : 11.88 (9.21%), 
20-30 % : 19.8 (15.35%), 
30-40 % : 21.96 (17.03%), 
มากกว่า 40 % : 69.84 (54.15%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

 4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.47 ก.ม. 

 4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

 

นาข้าว (A1) (1.06%) ไม้ยืนต้น (A3) (2.00%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (1.48%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 
(77.30%) 

 พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (18.16%) รวมพ้ืนที่ 128.67 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปงไคร้, บ้านปางลุง (บวกเต๋ย), บ้านป่าเมี่ยงปางต้นสูง, บ้านโป่งแยงนอก, บ้านหนองหอย และ
บ้านหนองหอยใหม่ 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวชุมชนและพ้ืนทีเกษตรกรรม 
มีส่ิงก่อสร้างถาวร มีกิจกรรมของมนุษย์ค่อนข้างเข้มข้น 

5.   พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.   แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และ
การเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ไม่จําเป็น 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ 
และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 
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ภาพที่ 39 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 7) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 3) 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 27 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที ่4  รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-04-0-00-00  
ลําดับความสําคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที ่1) 

        3.2   พิกัด UTM 2086358E, 476687N 2085076E, 481394N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 10.08 (15.45%), 
10-20 % : 0.18 (0.28%), 
20-30 % : 29.61 (45.38%), 
30-40 % : 25.38 (38.9%) 

0-10 % : 12.33 (12.33%), 
10-20 % : 0.36 (0.36%), 
20-30 % : 76.23 (76.24%), 
30-40 % : 11.07 (11.07%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 50.22 เฮกแตร์ 5 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

       3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

      4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอสะเมิง และอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าสะเมิง, ป่าแม่ริม แปลง 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสะเมิง ป่าแม่ริม 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

   หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 14.76 (33.74%), 
10-20 % : 0.27 (0.62%), 
20-30 % : 19.98 (45.68%), 
30-40  : 8.73 (19.96%) 

4.4 เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่ตัด
ผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1096, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

 4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.34 ก.ม. 

4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (2.17%) พืชสวน (A5) (12.41%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (0.19%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (85.23%) 

รวมพ้ืนที่ 43.94 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านบวกจ่ัน 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกองแหะ (หัวทุ่ง), บ้านดง, บ้านดงนอก, บ้านปางยาง, บ้านป่าเที่ยงปางทองแดง, บ้านโป่งแยงใน 
(เหล่า, ลุ่มวัด), บ้านผานกกก, บ้านม่วงคํา (ทุ่งบน, หลวง), บ้านแม้วแม่สกเก่า, บ้านแม่สกเก่า, บ้านแม่
สาใหม่, บ้านหัวทั่ง, บ้านห้าง และบ้านเหล่าแสนตอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5.   พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

  6. การจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรใน
เวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 
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ภาพที่ 40 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 28 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยแสง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-05-3-04-04     
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยแสง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที่ 2)  

        3.2   พิกัด UTM 387519E, 2158970N 395943E, 2162378N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 2.61 (7.69%), 
10-20 % : 6.21 (18.3%), 
20-30 % : 7.92 (23.34%), 
30-40 % : 8.82 (25.99%), 
มากกว่า 40 % : 8.37 (24.67%) 

0-10 % : 0.18 (0.43%), 
10-20 % : 0.99 (2.36%), 
20-30 % : 4.05 (9.64%), 
30-40 % : 6.03 (14.35%), 
มากกว่า 40 % : 30.78 (73.23%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 53.912 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 35.311 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

ช้างป่า : 2,056.8 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1082.327 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืน
เกษตรกรรม  

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที่ 1) 
ป่าถาวร: ป่าสะเมิง, ป่าแม่ริม แปลง 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสะเมิง ป่าแม่ริม 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 21.15 (3.05%), 
10-20 % : 73.26 (10.56%), 
20-30 % : 113.94 (16.42%), 
30-40 % : 148.95 (21.47%), 
มากกว่า 40 % : 336.42 (48.5%) 

4.4  เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่ตัด
ผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1285, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

4.5   ระยะทางและความกว้างของแนว
เชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.76 ก.ม. 

4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อย
ละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (7.29%) พืชไร่ (A2) (13.85%) 

 ไม้ผล (A4) (2.27%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.63%) 

 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (68.85%) หมู่บ้าน (U) (6.83%) 

 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (0.28%) รวมพ้ืนที ่76.72 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
        ก.ม. จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านนาป่าแปก, บ้านห้วยขาน, บ้านห้วยผ้ึง และบ้านห้วยส้านใหญ่ 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 

5.   พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย 
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และ
การเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

 โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1285 

 อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ 
การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 

 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 41 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยแสง (หย่อมท่ี 1)และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 2) 



 

 
90 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 29 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ 
(หย่อมท่ี 1) 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-06-3-04-04    
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

       3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อม
ที่ 2)  

อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที่ 1)  

       3.2   พิกัด UTM 399034E, 2158055N 394706E, 2154066N 

       3.3   ลาดชันเฉล่ีย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 32.58 (2.58%), 
10-20 % : 128.34 (10.18%), 
20-30 % : 226.17 (17.94%), 
30-40 % : 257.04 (20.39%), 
มากกว่า 40 % : 616.59 (48.91%) 

0-10 % : 9.36 (8.31%), 
10-20 % : 10.17 (9.03%), 
20-30 % : 12.42 (11.02%), 
30-40 % : 12.24 (10.86%), 
มากกว่า 40 % : 68.49 (60.78%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,056.8 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,082.327 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

ช้างป่า : 3,393.050 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 353.122 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าแม่ปายฝ่ังขวา แปลง 1 (หมายเลข 8) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ปายฝ่ังขวา 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 23.58 (10.31%), 
10-20 % : 54.45 (23.82%), 
20-30 % : 59.04 (25.83%), 
30-40 % : 52.02 (22.76%), 
มากกว่า 40 % : 39.51 (17.28%) 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1285 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

       4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.55 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง (ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (9.12%) พืชไร่ (A2) (1.60%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (3.85%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (85.43%) 

รวมพ้ืนที่ 229.90 เฮกแตร์ 
 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว - 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

เชื่อมต่อ  
 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านทุ่งมะส้าน, บ้านแม่สุยะใหม่, บ้านห้วยผ้ึง และบ้านห้วย้านใหม่ 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5.   พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางหลวงหมายเลข 1285 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 
 



 

 
92 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 42 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 1) 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 30 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที ่7 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-07-3-04-04    
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่1) อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 397893E, 2152236N 394706E, 2153652N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 0.27 (0.76%), 
10-20 % : 4.05 (11.42%), 
20-30 % : 6.93 (19.54%), 
30-40 % : 9.36 (26.4%), 
มากกว่า 40 % : 14.85 (41.88%) 

0-10 % : 4.41 (11.06%), 
10-20 % : 3.69 (9.26%), 
20-30 % : 5.67 (14.22%), 
30-40 % : 4.5 (11.29%), 
มากกว่า 40 % : 21.6 (54.18%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,709.607 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,348.066 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

ช้างป่า : 3,393.050 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 353.122 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

        4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที่ 2) 
ป่าถาวร: ป่าแม่ปายฝ่ังขวา แปลง 1 (หมายเลข 8) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ปายฝ่ังขวา 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 18.09 (8.85%), 
10-20 % : 52.29 (25.57%), 
20-30 % : 61.47 (30.06%), 
30-40 % : 45.54 (22.27%), 
มากกว่า 40 % : 27.09 (13.25%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1095, 1285 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

         4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.90 ก.ม. 

4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (7.56%) พืชไร่ (A2) (3.81%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (0.01%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (88.62%) 

รวมพ้ืนที่ 204.41 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    บ้านแม่สุยะใหม่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ  

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.   แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางหลวงหมายเลข 1285 และ 1095 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 43 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 1) 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 31 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

4. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

5. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 8 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-08-3-04-04    
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท Linear Corridor 

6. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่2) 

        3.2   พิกัด UTM 408662E, 2159686N 408711E, 2161139N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 1.26 (0.78%) 
10-20% : 4.59 (2.85%) 
20-30% : 17.01 (10.55%) 
30-40% : 32.67 (20.27%) 
มากกว่า 40% : 105.66 (65.55%) 

0-10% : 2.7 (1.54%) 
10-20% : 11.88 (6.76%) 
20-30% : 26.37 (15%) 
30-40% : 42.93 (24.42%) 
มากกว่า 40% : 91.89 (52.28%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,709.607 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,348.066 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

ช้างป่า : 2,521.174 เฮกแตร์ 5 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,063.751 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอปางมะผ้า และอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแม่ปายฝ่ังขวา แปลง 1 (หมายเลข 8) 
ป่าสงวนแห่งชาติ:  

4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10% : 0.36 (1.38%) 
10-20% : 1.44 (5.52%) 
20-30% : 3.96 (15.17%) 
30-40% : 4.32 (16.55%) 
มากกว่า 40% : 16.02 (61.38%) 

4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1095 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 2.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.32 ก.ม. 

4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

ป่าไม้ผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) 

รวมพ้ืนที่ 25.97 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยส้านใน 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค ทางหลวงหมายเลข 1095 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม
ที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1095 

อ่ืน ๆ ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
 

 
 
 



 

 
98 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 44 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 2)
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ตารางที่ 32 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ(หย่อมท่ี 2) 
  

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 9 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-09-3-04-04  
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่2) อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที ่
2)  

        3.2   พิกัด UTM 406047E, 2165206N 411892E, 2166094N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.58 (3.01%), 
10-20 % : 16.29 (8.79%), 
20-30 % : 34.2 (18.45%), 
30-40 % : 47.07 (25.39%), 
มากกว่า 40 % : 82.26 (44.37%) 

0-10 % : 7.56 (4.31%), 
10-20 % : 28.44 (16.21%), 
20-30 % : 44.46 (25.35%), 
30-40 % : 38.16 (21.75%), 
มากกว่า 40 % : 56.79 (32.38%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,521.174 เฮกแตร์ 5 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,063.751 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

ช้างป่า : 2,056.8 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,082.327 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  

4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอปางมะผ้า และอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

        4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน (หย่อมที่ 1) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: แม่ปายฝ่ังขวา 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0.09 (1.39%), 
10-20 % : 0.54 (8.33%), 
20-30 % : 0.99 (15.28%), 
30-40 % : 1.8 (27.78%), 
มากกว่า 40 % : 3.06 (47.22%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.37 ก.ม. 

4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : 
กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ 
: ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (1.24%) ไร่หมุนเวียน (A6) (11.19%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (86.49%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (1.08%) 

รวมพ้ืนที่ 6.58 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว - 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

เชื่อมต่อ 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
         ก.ม. จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านผาเผือก 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.   แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่าประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่า
ชุมชน 
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ภาพที่ 45 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 2) 



 

 
102 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 33 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ  ลําดับท่ี 10 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-10-1-03-00   
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 
(หย่อมที่ 1) 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที ่2) 

        3.2   พิกัด UTM 467116E, 2117048N 474953E, 2114133N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 4.05 (4.56%), 
10-20 % : 12.42 (13.98%), 
20-30 % : 27.63 (31.1%), 
30-40 % : 21.51 (24.21%), 
มากกว่า 40 % 23.22 (26.14%) 

0-10 % : 3.51 (4.39%), 
10-20 % : 9.45 (11.82%), 
20-30 % : 18.63 (23.31%), 
30-40 % : 21.6 (27.03%), 
มากกว่า 40 % : 26.73 (33.45%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 10,410.589 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,801.191 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
       (ทีม่า : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแม่แตง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่แตง 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 63.18 (10.09%), 
10-20 % : 165.51 (26.42%), 
20-30 % : 173.43 (27.69%), 
30-40 % : 121.23 (19.35%), 
มากกว่า 40 % : 103.05 (16.45%) 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่ตัด
ผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1095 ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

       4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.75 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.16%) ไม้ผล (A4) (1.34%) 

พืชสวน (A5) (0.06%) ไร่หมุนเวียน (A6) (6.81%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (47.06%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (41.82%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 
(0.54%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.21%) 

รวมพ้ืนที่ 626.79 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านแม่น้ําแขม 
 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านท่าผา บ้านปางไคร้ บ้านปางตอง บ้านปางมะนาว บ้านปางยาง บ้านปางลัน บ้านปางลําใย 
บ้านปางหก บ้านปางฮ่าง บ้านป่าแป ๋บ้านป่าแป๋หลวง บ้านผาเด็ง บ้านผาเต็งนอก บ้านผาเต็งใน 
บ้านผาห้ิน บ้านม่วงลาใต้ บ้านม่วงลาเหนือ บ้านแม่ลาก บ้านแม่หลอด-ผาแตก บ้านแม่แหม่มปาง
นอก บ้านยางโป่งทอง บ้านยางแม่ตอ บ้านยางแม่ละลวง บ้านยางสบหลอด บ้านห้วยปลี และบ้าน
ห้วยพระเจ้าใน 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนทีเกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1095 และทางสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่
อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่ 
 ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรม
ของทางหลวงหมายเลข 1095 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิม 
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ภาพที่ 46 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 2) 
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ตารางที่ 34 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที ่11 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-11-1-03-00  
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมที่ 2) 

        3.2   พิกัด UTM 473324E, 2127768N 474523E, 2113970N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 1.53 (0.81%), 
10-20 % : 5.31 (2.8%), 
20-30 % : 13.5 (7.11%), 
30-40 % : 21.33 (11.23%), 
มากกว่า 40 % : 148.23 (78.06%) 

0-10% : 0.63 (0.77%), 
10-20 % : 6.93 (8.52%), 
20-30 % : 17.37 (21.35%), 
30-40 % : 22.5 (27.65%), 
มากกว่า 40 % : 33.93 (41.7%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ช้างป่า  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 47,270.122 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 16,320.885 เฮกแตร์ 153 
หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

  4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแม่แตง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่แตง 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 37.17 (3.53%), 
10-20 % : 139.41 (13.23%), 
20-30 % : 253.26 (24.03%), 
30-40 % : 265.5 (25.19%), 
มากกว่า 40 % : 358.56 (34.02%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1095 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 15.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.97 ก.ม. 

4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : 
กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ 
: ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.35%) ข้าวไร่ (A2) (0.32%) 

ไม้ผล (A4) (0.50%) ไร่หมุนเวียน (A6) (5.86%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (52.90%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (38.48%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 
(0.64%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U2) (0.95%) 

รวมพ้ืนที่ 1053.81 เฮกแตร์ 

   4.7   ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านม่วงลาใต้, บ้านม่อนเงาะ, บ้านแม่แมม, บ้านแม่โม่งปางใน, บ้านแม่หลอด-ผาแตก, บ้านแม่แหม่
ปางนอก, บ้านยางโป่งหม้อขาง, บ้านยางแม่ตอ, บ้านยางแม่ละลวง, บ้านยางสบหลอด, บ้านห้วยต้น
ตอง และบ้านห้วยปลี 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนทีเกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1095 และทางสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางหลวงหมายเลข 1095 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตวป์่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 47 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมท่ี 1)และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (หย่อมท่ี 2) 
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ตารางที่ 35 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที ่12 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-12-2-00-5b  
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว วนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝ่ังขวา (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 388672E, 2037504N 384171E, 2039177N 

        3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 8.01 (10.7%)  
10- 20 % : 22.59 (30.17%) 
20-30 %:21.87 (29.21%)  
30-40 % : 17.37 (23.2%) 
มากกว่า 40 % : 5.04 (6.73%) 

0-10 % : 33.93 (21.7%), 
10-20 % : 47.52 (30.4%), 
20-30 % : 37.35 (23.89%), 
30-40 % : 25.2 (16.12%), 
มากกว่า40% : 12.33 (7.89%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ เสือโคร่ง 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 2,530.262 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2.127 เฮกแตร์ 2 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

         3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
              (ทีม่า : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ยวมฝ่ังซ้าย, ป่าแม่ยวมฝ่ังซ้าย แปลง 1, ป่าแม่ยวมฝ่ังขวา 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 72.81 (14.56%), 
10-20 % : 164.7 (32.93%), 
20-30 % : 145.17 (29.03%), 
30-40 % : 78.03 (15.6%), 
มากกว่า 40 % : 39.42 (7.88%) 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 108, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

       4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.62 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (12.06%) ไม้ผล (A4) (0.14%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (3.30%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (84.19%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) 
(0.12%) 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.13%) 

อ่ืนๆ(M4) (0.06%) รวมพ้ืนที่ 499.27 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

ไม่มี 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
          ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแม่ลางิ้ว และบ้านสุขใจ 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 108 และทางสายรอง 

หัวข้อ รายละเอียด 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
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อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตวป์่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 48 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 36 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ(หย่อมท่ี 1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ  ลําดับท่ี 13 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-13-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่1)  อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที ่
1) 

        3.2   พิกัด UTM 399570E, 2153789N 391966E, 2158365N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 14.13 (6.04%), 
10-20 % : 42.57 (18.2%), 
20-30 % : 62.46 (26.7%), 
30-40 % : 51.12 (21.85%), 
มากกว่า 40 % : 63.63 (27.2%) 

0-10 % : 79.83 (6.08%), 
10-20 % : 205.65 (15.67%), 
20-30 % : 267.84 (20.41%), 
30-40 % : 282.6 (21.54%), 
มากกว่า 40 % : 476.28 (36.3%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,709.607 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,348.066 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

ช้างป่า : 3,393.05 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 353.122 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

       4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยแสง, อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที่ 2) 
ป่าถาวร: ป่าแม่ปายฝ่ังขวา แปลง 1 (หมายเลข 8) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: แม่ปายฝ่ังขวา 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 90.09 (12.41%), 
10-20 % : 175.14 (24.13%), 
20-30 % : 168.48 (23.21%), 
30-40 % : 136.8 (18.85%), 
มากกว่า 40 % : 155.34 (21.4%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1285, 1095, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

         4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 18.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย  1.36 ก.ม. 

         4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (9.44%) พืชไร่ (A2) (8.12%) 

ไม้ผล (A4) (2.66%) ไร่หมุนเวียน (A6) (12.41%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 
(62.31%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (5.02%) 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (0.05%) รวมพ้ืนที ่726.38 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านทุ่งมะส้าน และบ้านห้วยผ้ึง 
 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านนาป่าแปก, บ้านแม่สุยะใหม่, บ้านห้วยขาน และบ้านห้วยส้านใหม่ 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1095 1285 และถนนสายรอง 

5.   พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1095 และ 1285 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 49 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 37 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ
(หย่อมท่ี 1) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ  ลําดับท่ี 14 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-14-1-03-00  
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1)   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที ่1) 

        3.2   พิกัด UTM 467563E, 2152689N 454034E, 2127479N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 4.68 (1.53%), 
10-20 % : 17.01 (5.58%), 
20-30 % : 33.66 (11.04%), 
30-40 % : 48.42 (15.87%), 
มากกว่า 40 % : 201.24 (65.98%) 

0-10 % : 9.9 (2.68%), 
10-20 % : 41.49 (11.22%), 
20-30 % : 85.77 (23.19%), 
30-40 % : 110.88 (29.98%), 
มากกว่า 40 % : 121.77 (32.93%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ช้างป่า 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 1182.850 เฮกแตร์ 23 หย่อม 
เสือโคร่ง : 20.031 เฮกแตร์ 20 หย่อม 

ช้างป่า : 10,410.589 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,801.191 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช  ป่าดิบสมบูรณ ์

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 
2552) 

การขยายตัวของพ้ืนทีเกษตรกรรม - 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง, อําเภอปาย และอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 55.08 (3.22%), 
10-20 % : 200.52 (11.73%), 
20-30 % : 342.36 (20.03%), 
30-40 % : 371.34 (21.72%), 
มากกว่า 40 % : 740.34 (43.3%) 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1095, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

      4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 32.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.16 ก.ม. 

      4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.60%) ไม้ผล (A4) (0.11%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (9.99%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (25.98%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (63.09%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.02%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.21%) รวมพ้ืนที่ 1710.85 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านยางแม่งุม และบ้านห้วยน้ําดัง 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนทีเกษตรกรรม  

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
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อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 50 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมท่ี 1)  และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 38 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมท่ี 1)  และวนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 15  รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-15-2-00-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมที่ 1) วนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 372156E, 2036161N 389209E, 2036656N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 10.8 (1.73%), 
10-20 % : 32.22 (5.17%), 
20-30 % : 54.99 (8.82%), 
30-40 % : 93.42 (14.99%), 
มากกว่า 40 % : 431.73 (69.28%) 

0-10 % : 42.66 (10.47%), 
10-20 % : 118.71 (29.14%), 
20-30 % : 125.1 (30.7%), 
30-40 % : 88.11 (21.63%), 
มากกว่า 40 % : 32.85 (8.06%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า เสือโคร่ง  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 23,823.177 เฮกแตร์ 177 หย่อม 
เสือโคร่ง : 58,254.454 เฮกแตร์ 141 
หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแม่ลาน้อย และอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝ่ังขวา 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสาละวิน, ป่าแม่ยวมฝ่ังขวา, ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 138.42 (6.78%), 
10-20 % : 356.4 (17.44%), 
20-30 % : 459.72 (22.5%), 
30-40 % : 416.79 (20.4%), 
มากกว่า 40 % : 671.67 (32.88%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 108, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

         4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 20 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.27 ก.ม. 

         4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.78%) พืชไร่ (A2) (4.18%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.02%) ไร่หมุนเวียน (A6) (1.59%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 
(93.26%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.15%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.02%) รวมพ้ืนที ่2042.63 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านพระบาทห้วยผ้ึง 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนแม่ลางิ้ว, บ้านทุ่งรวงทอง, บ้านป่าหมาก, บ้านแม่งะ, บ้านแม่แลบ และบ้านแม่สะปึ๋ง
เหนือ 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนทีเกษตรกรรม 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.     แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 108 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวท้ังหมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือผนวก
เข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิม หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 51 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมท่ี 1)  และวนอุทยานแก้วโกมล (หย่อมท่ี 1) 



 

 
120 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 39 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี 1)และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 16 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-16-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear  Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ 
(หย่อมที่1) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 388221E, 2145904N  

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 10.35 (10.55%), 
10-20 % : 31.59 (32.2%), 
20-30 % : 24.39 (24.86%), 
30-40 % : 17.73 (18.07%), 
มากกว่า 40 % : 14.04 (14.31%) 

สภาพภูมิประเทศ:  
ความลาดชัน:  

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3,393.05 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 353.122 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

ช้างป่า : 11,709.607 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,348.066 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

         4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อม 3) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ปายฝ่ังขวา 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 43.38 (38.44%), 
10-20 % : 27.63 (24.48%), 
20-30 % : 18 (15.95%), 
30-40 % : 11.43 (10.13%), 
40 % : 12.42 (11%) 

         4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 3011, 1095  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

         4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.5 ก.ม 
 
. 

ความกว้างเฉล่ีย 0.93 ก.ม. 

         4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครองพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ 
: ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (31.12%) พืชไร่ (A2) (11.29%) 

ไม้ผล (A4) (1.87%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (52.98%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (2.74%) รวมพ้ืนที่ 112.56 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  
 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนกลาง, บ้านทุ่งกองมู, บ้านแม่สะงา, บ้านแม่สุยะ และบ้านห้วยขาน 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1095 3011 และทางสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.   แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและสองข้าง
ทางหลวงให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบ
นิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1095 และ 3011 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
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ภาพที่ 52 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี1) 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
123 

ตารางที่ 40 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 17 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-17-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear  Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่2) 

        3.2   พิกัด UTM 424772E, 2154291N 426610E, 2155922N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 31.32 (10.39%), 
10-20 % : 65.52 (21.73%), 
20-30 % : 71.46 (23.7%), 
30-40 % : 56.43 (18.72%), 
มากกว่า 40 % : 76.77 (25.46%) 

0-10 % : 18.81 (4.01%), 
10-20 % : 61.29 (13.08%), 
20-30 % : 108.09 (23.06%), 
30-40 % : 124.2 (26.5%), 
มากกว่า40% : 156.33 (33.35%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,709.607 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,348.066 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

ช้างป่า : 2,521.174 เฮกแตร์ 5 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,063.751 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   พ้ืนที่คุ้มครองในแนวเชื่อมต่อ อําเภอก่ิงอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ไม่มี 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 2.97 (12.69%), 
10-20 % : 6.3 (26.92%), 
20-30 % : 7.2 (30.77%), 
30-40 % : 4.23 (18.08%), 
มากกว่า 40 % : 2.7 (11.54%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1095 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

        4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 4.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.58 ก.ม. 

        4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (4.67%) พืชไร่ (A2) (14.24%) 

ไม้ผล (A4) (6.21%) ไร่หมุนเวียน (A6) (13.21%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (51.86%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (9.81%) 

รวมพ้ืนที่ 23.48 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านถ้ําลอด, บ้านนํ้าริน, บ้านเมือแพม และบ้านไร่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและสองข้าง
ทางหลวงให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1095 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
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ภาพที่ 53 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 2) 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 41 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมท่ี1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที ่18 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-18-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่1) 

        3.2   พิกัด UTM 460242E, 2159168N 465576E, 2158665N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 25.47 (4.27%), 
10-20 % : 73.53 (12.32%), 
20-30 % : 130.41 (21.84%), 
30-40 % : 154.98 (25.96%), 
มากกว่า 40 % : 212.67 (35.62%) 

0-10 % : 10.17 (2.98%), 
10-20 % : 44.1 (12.94%), 
20-30 % :  92.97 (27.28%), 
30-40 % : 100.26 (29.42%), 
มากกว่า 40 % : 93.33 (27.38%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 47,270.122 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 16,320.885 เฮกแตร์ 153 หย่อม 

ช้างป่า : 1,182.850 เฮกแตร์ 23 หย่อม 
เสือโคร่ง : 20.031 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

         3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่
คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเชียงดาว 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเชียงดาว 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 5.67 (3.61%), 
10-20 % : 15.12 (9.63%), 
20-30 % : 33.66 (21.43%), 
30-40 % : 44.19 (28.14%), 
มากกว่า 40 % : 58.41 (37.19%) 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง  

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

       4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.00 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (1.24%) พืชสวน (A5) (0.90%) 

 ไร่หมุนเวียน (A6) (13.23%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (0.48%) 

 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (82.99%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (1.16%) 

 รวมพ้ืนที่ 158.52 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปางควาย, บ้านเวียงแหง และบ้านห้วยหก 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม ถนนสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  

 ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและสองข้างทางหลวง
ให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

 โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและโครงสร้างทางวิศวกรรมของถนนสายรองที่ตัดผ่าน
แนวเชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

 อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้กฏหมาย
ต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 54 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมท่ี1) 
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ตารางที่ 42 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย  (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ  ลําดับท่ี 19 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-19-3-04-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 466799E, 2159613N 468098E, 2161107N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.76 (1.86%), 
10-20 % : 30.06 (9.68%), 
20-30 % : 62.64 (20.18%), 
30-40 % : 75.87 (24.44%), 
มากกว่า 40 % : 136.08 (43.84%) 

0-10 % : 8.1 (1.65%), 
10-20 % : 28.44 (5.78%), 
20-30 % : 57.51 (11.69%), 
30-40 % : 90.99 (18.49%), 
มากกว่า 40 % : 307.08 (62.4%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ เสือโคร่ง 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 1,182.850 เฮกแตร์ 23 หย่อม 
เสือโคร่ง : 20.031 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

ช้างป่า : 14,760.424 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 40.5 เฮกแตร์ 9 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
               (ทีม่า : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติผาแดง 
 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

- 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1322 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

       4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.02 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

ไม่มี  

  

  

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี  
3   ก.ม. จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านปางควาย 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค ทางหลวงหมายเลข 1322 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่ม ี
 

6.   แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและสองข้างทาง
หลวงให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและโครงสร้างทางวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
1322 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 55 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมท่ี 1) 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 43 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 5) และอุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 20 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-20-0-00-00 
ลําดับความสําคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมที่ 5) อุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 457502E, 2086261N 459370E, 2081468N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 36.45 (5.19%), 
10-20 % : 107.73 (15.33%), 
20-30 % : 173.52 (24.69%), 
30-40 % : 184.95 (26.32%), 
มากกว่า 40 % : 200.16 (28.48%) 

0-10 % : 58.68 (12.09%), 
10-20 % : 111.15 (22.91%), 
20-30 % : 134.28 (27.68%), 
30-40 % : 106.56 (21.96%), 
มากกว่า 40 % : 74.52 (15.36%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 626.9436 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 822.7186 เฮกแตร์ 8 หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 
2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าสะเมิง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสะเมิง  

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 26.82 (6.7%), 
10-20 % : 80.1 (20.01%), 
20-30 % : 99.9 (24.96%), 
30-40 % : 93.33 (23.32%), 
มากกว่า 40 % : 100.08 (25.01%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง จํานวน 2 เส้น 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

        4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.53 ก.ม. 

        4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (3.66%) พืชสวน (A5) (0.64%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (5.31%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (3.20%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์  (F201) (85.58%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.61%) 

รวมพ้ืนที่ 401.18 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 
 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเด่นฮ่อม, บ้านท้องตลาด, บ้านแม่ขาน, บ้านแม่ขานใหม่, บ้านแม่โต๋, บ้านแม่ยางห้า, บ้านแม่ระ
เอก, บ้านหนองคีชูใน, บ้านแม่ระเอก, บ้านหนองคีชูใน, บ้านห้วยน้ําจาง, บ้านห้วยยาว(1), บ้านหาด
ส้มป่อย และบ้านนอมลอง 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1349 และถนนสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.     แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและสองข้าง
ทางหลวงให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบ
นิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและโครงสร้างทางวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1349 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดินและการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่า
ชุมชน 
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ภาพที่ 56 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนขาน (หย่อมท่ี 5) และอุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 44 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย 
       (หย่อมท่ี 1) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 21 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-21-3-04-04  
ลําดับความสําคัญที่ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมที ่1) 

        3.2   พิกัด UTM 396770E, 2115935N 405136E, 2143291N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 177.03 (4.2%), 
10-20 % : 241.74 (5.73%), 
20-30 % : 419.76 (9.95%), 
30-40 % : 573.57 (13.6%), 
มากกว่า 40 % : 2806.11 (66.52%) 

0-10 % : 23.04 (1.93%), 
10-20 % : 67.5 (5.65%), 
20-30 % : 144.63 (12.12%), 
30-40 % : 221.13 (18.53%), 
มากกว่า 40 % : 737.37 (61.77%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,927.089 เฮกแตร์ 48 หย่อม 
เสือโคร่ง : 248.301 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

ช้างป่า : 11,709.607 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,348.066 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4.     ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0 (0%), 
10-20 % : 0.27 (0.55%), 
20-30 % : 0.9 (1.84%), 
30-40 % : 1.89 (3.87%), 
มากกว่า 40 % : 45.81 (93.74%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่ตัด
ผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ผ่านแม่น้ําปาย 

        4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 64 กม. ความกว้างเฉล่ีย 0.24 ก.ม. 

        4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (96.04%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (3.96%) 

รวมพ้ืนที่ 49.82 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกุงไม้สัก, บ้านแก่นฟ้า, บ้านทุ่งมะกอก, บ้านแม่จ๋า, บ้านสบสอย และบ้านห้วยตอง 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.   แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและสองข้างทาง
หลวงให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ถนนสายรอง 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 
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ภาพที่ 57 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ (หย่อมท่ี 1)  และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ําปาย (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 45 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมท่ี 1)  และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ 
       (หย่อมท่ี 1) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ  ลําดับท่ี 22 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-22-3-06-04 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 446802E, 2150517N 449906E, 2118586N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 566.37 (4.04%), 
10-20 % : 1827.45 (13.03%), 
20-30 % : 3243.87 (23.13%), 
30-40 % : 3469.05 (24.74%), 
มากกว่า 40 % : 4916.97 (35.06%) 

0-10 % : 210.6 (6.57%), 
10-20 % : 630 (19.65%), 
20-30 % : 814.23 (25.4%), 
30-40 % : 684.99 (21.37%), 
มากกว่า 40 % : 865.89 (27.01%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ช้างป่า ช้างป่า 
        3.5   การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 47,270.122 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 16,320.885 เฮกแตร์ 153 
หย่อม 

ช้างป่า : 10,410.589 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,801.191 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ  

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ไม่มี 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1095 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

       4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 66 กม. ความกว้างเฉล่ีย 2.32 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

ไม่มี 

       4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านหัวแม่เมือง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนสาใน, บ้านเมืองแปง, บ้านแม่เหมืองหลวง, บ้านห้วยหก และบ้านโฮ่ง 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1095 และถนนสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่
อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรใน
เวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรม
ของทางหลวงหมายเลข 1095 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 
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ภาพที่ 58 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ (หย่อมท่ี 1) 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 46 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 23 รหัสแนวเชื่อมต่อ 01-23-0-00-00  
ลําดับความสําคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 458497E, 2069097N 457453E, 2062277N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 176.67 (9.87%), 
10-20 % : 535.59 (29.93%), 
20-30 % : 588.06 (32.86%), 
30-40 % : 326.25 (18.23%), 
มากกว่า 40 % : 162.99 (9.11%) 

0-10 % : 51.66 (6.64%), 
10-20 % : 163.62 (21.02%), 
20-30 % : 240.03 (30.83%), 
30-40 % : 183.6 (23.58%), 
มากกว่า 40 % : 139.59 (17.93%)  

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสม
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม  

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอสะเมิง และอําเภอก่ิงอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแห่งชาติแม่วาง 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ไม่มี 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

        4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 13.2 กม. ความกว้างเฉล่ีย 1.98 ก.ม. 

        4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

ไม่มี  

  

  

4.7  ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนป๋วย, บ้านขนุมูด, บ้านแม่สะป๊อก, บ้านแม่สะป๊อกใต้, บ้านห้วยเกรียง, บ้านห้วยทราย และ
บ้านห้วยยาวโป่งน้อย 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม และทางสายรอง 



 

 
142 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 
 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางสายรอง 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 

 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 59 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบขาน (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมท่ี 1) 



 

 
144 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 47 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับที ่24 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-24-0-00-00 
ลําดับความสาคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที ่1) 

        3.2   พิกัด UTM 456521E, 2056826N 456207E, 2050083N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 29.34 (5.77%), 
10-20 % : 90 (17.7%), 
20-30 % : 140.04 (27.53%), 
30-40 % : 124.2 (24.42%), 
มากกว่า 40 % : 125.01 (24.58%) 

0-10 % : 40.95 (5.08%), 
10-20 % : 135.36 (16.8%), 
20-30 % : 209.43 (25.99%), 
30-40 % : 194.22 (24.1%), 
มากกว่า 40 % : 225.99 (28.04%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 558.523 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

        3.7   ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม  

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   พ้ืนที่คุ้มครองในแนวเชื่อมต่อ อําเภอก่ิงอําเภอแม่วาง และอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าดอยอินทนนท์, ที่จัดสรร แปลงที ่3 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1.35 (6.98%), 
10-20 % : 4.68 (24.19%), 
20-30 % : 5.31 (27.44%), 
30-40 % : 4.14 (21.4%), 
มากกว่า 40 % : 3.87 (20%) 

        4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่
ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 1009, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

        4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 13.2 กม. ความกว้างเฉล่ีย 0.98 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (3.18%) ไม้ผล (A4) (2.96%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (93.33%) บ้านแม่แอบนอก (U) (0.47%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.06%) รวมพ้ืนที ่20.84 เฮกแตร์ 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านสบหาด 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนป๋วย, บ้านปา่แขม, บ้านผาแม่จ้ี, บ้านเมืองอ่างเหนือ, บ้านแม่แอบนอก, บ้านแม่แอบใน, 
บ้านไม้รา, บ้านยาง, บ้านยางป๋วย, บ้านสบแอบ และบ้านหนองหล่ม 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1009 และถนนสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไมมี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวง
ให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางสายรอง 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 
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ภาพที่ 60 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วาง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 48 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติออบหลวง (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ  ลําดับท่ี 25 รหัสแนวเช่ือมต่อ 01-25-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

        3.1   ชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมที ่1) อุทยานแห่งชาติออบหลวง (หย่อมที่ 1) 

        3.2   พิกัด UTM 455550E, 2037143N 453104E, 2018925N 

        3.3   ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 49.14 (7.34%), 
10-20 % : 177.12 (26.46%), 
20-30 % : 215.1 (32.14%), 
30-40 % : 139.05 (20.77%), 
มากกว่า 40 % : 88.92 (13.28%) 

0-10 % : 364.86 (4.18%), 
10-20 % : 1386 (15.87%), 
20-30 % : 2042.73 (23.39%), 
30-40 % : 1973.79 (22.6%), 
มากกว่า 40 % : 2964.87 (33.95%) 

        3.4   การปรากฏของสัตว์ป่า ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ 

        3.5   การปรากฏความเหมาะสมของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 558.523 เฮกแตร์ 11 หย่อม 
 

ช้างป่า : 8.1 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
 

        3.6   ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, 
ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
                (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4.    ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

        4.1   ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอจอมทอง และอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2   สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง 

       4.3   ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ไม่มี 

       4.4   เส้นทางคมนาคมและแม่น้ําที่ตัด
ผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน 108, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

4  ทางรถไฟ ไม่มี 

5  แม่น้ํา ไม่มี 

       4.5   ระยะทางและความกว้างของ
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 38.2 กม. ความกว้างเฉล่ีย 1.78 ก.ม. 

       4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

ไม่มี 

4.7   ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านป่ากล้วยพัฒนา 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านดอยคํา, บ้านทุ่งพัฒนา, บ้านบ้านแปะ, บ้านวังลุงใหม่, บ้านห้วยขนุน, บ้านห้วยส้มป่อย, บ้าน
ห้วยหมากนุ่น และบ้านห้วยฮากเก๊ีย 

4.8   ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 108 และทางสายรอง 

5.    พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ 
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6.    แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรใน
เวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 108  

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 
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ภาพที่ 61 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติออบหลวง (หย่อมท่ี 1) 
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กลุ่มปา่ศรีลานนา-ขุนตาล  
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3.2 กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 

กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาลมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 13 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 49 

ตารางที่ 49 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

วนอุทยาน 1. วนอุทยานน้ําตกแม่โท 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า i. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย 

ii. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

2. อุทยานแห่งชาติขุนแจ 

3. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 

4. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

5. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 

6. อุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท 

7. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 

8. อุทยานแห่งชาติลําน้ํากก 

9. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

 10. อุทยานแห่งชาติผาแดง 

กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 16 แนว โดย
แบ่งเป็น แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 5 แนว แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง 1 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโคร่ง 10 แนว ดัง
แสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาลดังตารางท่ี 3-50 ภาพที่ 62 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว 
ดังตารางท่ี 51 ถึงตารางท่ี 66  และภาพท่ี 63 ถึงภาพท่ิ 1-78 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 50 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 

ลําดับ แนวเชื่อมต่อ1 
คะแนน2 รหัส 

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 1 04 00 02-01-1-04-00 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย  Landscape 3 

02 3 04 5b 02-02-3-04-5b อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติลําน้ํากก  Landscape 2 
03 3 04 5b 02-03-3-04-5b อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  อุทยานแห่งชาติผาแดง  Landscape 2 
04 3 04 04 02-04-3-04-04 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา วนอุทยานน้ําตกแม่โท Landscape 3 
05 3 04 5b 02-05-3-04-5b อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  Landscape 2 
06 3 04 04 02-06-3-04-04 อุทยานแห่งชาติขุนแจ 1a อุทยานแห่งชาติขุนแจ 1b Landscape 3 
07 1 04 00 02-07-1-04-00 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง  Landscape 3 
08 1 04 00 02-08-1-04-00 อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 1) Landscape 3 
09 1 04 00 02-09-1-04-00 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน Landscape 3 
10 1 04 00 02-10-1-04-00 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา  อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 2) Landscape 3 
11 3 04 5b 02-11-3-04-5b อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติผาแดง  Linear 2 
12 3 04 5b 02-12-3-4-5b อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที่ 1) Landscape 2 
13 2 00 5b 02-13-2-0-5b อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้(หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมที่ 2) Landscape 2 
14 3 04 04 02-14-3-04-04 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) Landscape 3 
15 3 04 04 02-15-3-04-04 อุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที่ 1) Landscape 3 
16 3 04 5b 02-16-3-04-5b อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท Landscape 2 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 62 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่า ภายในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 51 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุม่ป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ลําดบัท่ี 1  รหัสแนวเช่ือมตอ่ 02-01-1-04-00 
ลําดบัความสาํคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นท่ีคุ้มครองหย่อม A และ B พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม A พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ช่ือพื้นท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมท่ี 1) เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย  

     3.2 พิกัด UTM 536202E, 2183364N 541306E, 2184855N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่)            

0-10 % : 22.77 (4.32%), 
10-20 % : 92.97 (17.63%), 
20-30 % : 142.29 (26.98%), 
30-40 % : 140.67 (26.67%), 
มากกวา่ 40 % : 128.7 (24.4%) 

0-10 % : 9 (3.88%), 
10-20 % : 27.63 (11.92%), 
20-30 % : 49.59 (21.4%), 
30-40 % : 51.48 (22.21%), 
มากกวา่ 40 % : 94.05 (40.58%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถ่ินท่ีอาศัยของสตัว์ปา่ 

ช้างป่า : 10,115.36 เฮกแตร์ 10 หย่อม 
เสือโคร่ง : 426.775 เฮกแตร์ 21 หย่อม 

ช้างป่า : 3,050.448 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
 

     3.6 ประเภทสังคมพืช - ป่าผลัดใบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตวป์่า 
          (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

การขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ท่ีตั้งทางการปกครอง อําเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม ่
อําเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนท่ีแนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนท่ี
คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมท่ี 3), อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากก (หย่อมท่ี 1) 
ป่าถาวร: ป่าลุม่แม่นํ้าฝาง 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าลุม่แม่นํ้าฝาง, ป่าแมล่าวฝัง่ซ้าย 

4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว

เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 0.09 (0.42%), 
10-20 % : 0.72 (3.38%), 
20-30 % : 2.97 (13.92%), 
30-40 % : 4.59 (21.52%), 
มากกวา่ 40 % : 12.96 (60.76%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่นํ้า     
           ท่ีตดัผา่นแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 109 

 ทางรถไฟ ไม่ม ี

 แม่นํ้า ไม่ม ี

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 8.7 ก.ม. 
 
 

ความกว้างเฉลี่ย 1.02 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ท่ีดินในแนว
เช่ือมต่อนอกพ้ืนท่ีคุ้มครอง(ท่ีมา : กรม

พืชไร่ (A2) (0.02%) ไม้ผล (A4) (1.80%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

พัฒนาท่ีดิน, 2552) 
     หน่วยพื้นท่ี : ร้อยละของพ้ืนท่ี 

 ไร่หมุนเวียน (A6) (29.79%) ป่าผลัดใบสมบูรณ ์(F201) (68.39%) 

 รวมพ้ืนที่ 21.13 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปางปอย และบ้านมูเซอห้วยหญ้าไซ (จะหา) 

4.8    ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 109 

5. พื้นท่ีคุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่ม ี

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
108  

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 63 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย 
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ตารางที่ 52 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติลําน้ํากก  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุม่ป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ลําดบัท่ี 2 รหัสแนวเช่ือมตอ่ 02-02-3-04-5b 
ลําดบัความสาํคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor  

3. ข้อมูลพื้นท่ีคุ้มครองหย่อม A และ B พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม A พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ช่ือพื้นท่ีคุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมท่ี 1) อุทยานแห่งชาติลาํนํ้ากก  

     3.2 พิกัด UTM 560031E, 2174930N 556195E, 2178086N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 17.19 (5.55%), 
10-20 % : 71.19 (22.99%), 
20-30 % : 121.32 (39.17%), 
30-40 % : 78.57 (25.37%), 
มากกวา่ 40 % 21.42 (6.92%) 

0-10 % : 30.69 (4.81%), 
10-20 % : 116.37 (18.25%), 
20-30 % : 201.78 (31.65%), 
30-40 % : 178.2 (27.95%), 
มากกวา่ 40 % : 110.52 (17.33%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      เสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถ่ินท่ีอาศัยของสตัว์ปา่ 

ช้างป่า : 1,801.44 เฮกแตร ์17 หย่อม 
 

ช้างป่า : 2,659.312 เฮกแตร์ 27 หย่อม 
เสือโคร่ง : 51.84 เฮกแตร์ 12 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตวป์่า 
           (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ท่ีตั้งททางการปกครอง อําเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนท่ีแนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย 

4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว

เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1.26 (21.88%), 10-20 % : 3.24 (56.25%), 
20-30 % : 0.9 (15.63%), 30-40 % : 0.36 (6.25%), 
มากกวา่ 40 % :   0 (0%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่นํ้า     
ท่ีตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 118 

ทางรถไฟ ไม่ม ี

แม่นํ้า ไม่ม ี

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 7.3 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 1.24 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ท่ีดินในแนว
เช่ือมต่อนอกพ้ืนท่ีคุ้มครอง 
    (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 
     หน่วยพื้นท่ี : ร้อยละของพ้ืนท่ี 

นาข้าว (A1) (3.94%) พืชไร่ (A2) (36.68%) 

ไม้ต้น (A3) (0.43%) ไม้ผล (A4) (5.60%) 

ทุ่งหญา้และโรงเรือนเลี้ยงสัตว/์สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า (A7/A9) (0.54%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ ์(F201) (49.15%) 

 ทุ่งหญา้และไม้ละเมาะ (M1) (0.63%) พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (2.13%) 

 แหลง่นํ้าธรรมชาต ิ(W1) (0.90%) รวมพ้ืนที ่276.08 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านตีนดอย, บ้านแม่สรวย, บ้านสันกลาง, บ้านสันเครือฟ้า, บ้านสันปูเลย, บ้านแสนเจริญ และ
บ้านห้วยม่วง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อปุสรรค 
           (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 118 และถนนสายรอง 

5. พื้นท่ีคุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่ม ี

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

 โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 118  

 อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นป่าสววนและพ้ืนที่คุ้มครองเกือบทั้งหมด 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผนวนเข้า
กับพ้ืนที่คุ้มครองเดิม หรือป่าชุมชน  
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ภาพที่ 64 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติลําน้ํากก  
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 53 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา  และอุทยานแห่งชาติผาแดง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ลําดับที่ 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 02-03-3-04-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  อุทยานแห่งชาติผาแดง  

     3.2 พิกัด UTM 514424E, 2164084N 509727E, 2168206N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 34.74 (3.95%), 
10-20 % : 114.12 (12.97%), 
20-30 % : 199.17 (22.63%), 
30-40 % : 208.98 (23.75%), 
มากกว่า 40 % : 323.01 (36.7%) 

0-10 % : 45.99 (6.09%), 
10-20 % : 149.58 (19.79%), 
20-30 % : 189.45 (25.07%), 
30-40 % : 143.19 (18.95%), 
มากกว่า 40 % : 227.52 (30.11%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ เสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 15,367.95 เฮกแตร์ 32 หย่อม 
เสือโคร่ง : 42.266 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

ช้างป่า : 14,760.424 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 40.5 เฮกแตร์ 9 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเชียงดาว, อําเภอก่ิงอําเภอไชยปราการ และอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
ป่าถาวร: ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง, ป่าเชียงดาว 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง, ป่าเชียงดาว 

4.3 ความลาดชันเฉล่ีย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 3.33 (11.11%), 
10-20 % : 7.11 (23.72%), 
20-30 % : 10.26 (34.23%), 
30-40 % : 5.31 (17.72%), 
มากกว่า 40 % : 3.96 (13.21%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข107 และ 1346 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 13.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.62 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) รวมพ้ืนที ่30.08 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 
 3   ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขัวโท และบ้านห้วยจะด่าน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่า 

สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็น
ทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 107, 1346 

 อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 
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ภาพที่ 65 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา  และอุทยานแห่งชาติผาแดง  
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ตารางที่ 54 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา และวนอุทยานน้ําตกแม่โท 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ02-04-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา วนอุทยานนํ้าตกแม่โท 

     3.2 พิกัด UTM 532705E, 2151117N 536966E, 2149596N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 2.16 (3.63%), 
10-20 % : 8.1 (13.62%), 
20-30 % : 11.97 (20.12%), 
30-40 % : 13.86 (23.3%), 
มากกว่า 40 % : 23.4 (39.33%) 

0-10 % : 1.8 (5.85%), 
10-20 % : 4.23 (13.74%), 
20-30 % : 9.99 (32.46%), 
30-40 % : 8.01 (26.02%), 
มากกว่า 40 % : 6.75 (21.93%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 15,367.954 เฮกแตร์ 32 หย่อม 
เสือโคร่ง : 42.266 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

ช้างป่า : 1,135.914 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 169.686 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, สวนป่าสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
            (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
  เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าพร้าว 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น, ป่าแม่งัด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 8.55 (4.38%), 
10-20 % : 22.95 (11.77%), 
20-30 % : 40.14 (20.58%), 
30-40 % : 46.35 (23.77%), 
มากกว่า 40 % : 77.04 (39.5%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.68 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.01%) พืชไร่ (A2) (3.48%) 

 ไร่หมุนเวียน (A6) (26.04%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (59.54%) 

 สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (10.93%) รวมพ้ืนที่ 195.35 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็น
ทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่า
ไม้และสัตว์ป่า  ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการ
เก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่
คุ้มครอง 
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ภาพที่ 66 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา และวนอุทยานน้ําตกแม่โท 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 55 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 02-05-3-04-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  

     3.2 พิกัด UTM 575254E, 2112508N 560154E, 2088069N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 37.89 (9.42%), 
10-20 % : 111.51 (27.71%), 
20-30 % : 109.98 (27.33%), 
30-40 % : 76.32 (18.97%), 
มากกว่า 40 % : 66.69 (16.57%) 

0-10 % : 158.85 (34.79%), 
10-20 % : 166.23 (36.4%), 
20-30 % : 83.7 (18.33%), 
30-40 % : 31.41 (6.88%), 
มากกว่า 40 % : 16.47 (3.61%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      เสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 1,801.44 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
 

ช้างป่า : 15,158.057 เฮกแตร์ 26 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,064.69 เฮกแตร์ 17 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอวังเหนือ, อําเภอเมืองปาน และอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าขุนวังแปลงท่ีหนึ่ง, ป่าขุนวังแปลงท่ีสอง, ป่าแม่สุกแม่สอย 

4.3 ความลาดชันเฉล่ีย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 1630.8 (50.13%), 
10-20 % : 1393.2 (42.83%), 
20-30 % : 196.83 (6.05%), 
30-40 % : 29.43 (0.9%), 
มากกว่า 40 % : 2.97 (0.09%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1035 และ 120 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 36 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.06 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่เชื่อมต่อ 

นาข้าว (A1) (1.24%) พืชไร่ (A2) (0.81%) 

ไม้ต้น (A3) (0.25%) ไม้ผล (A4) (0.39%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (5.70%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.07%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (90.45%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.38%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.50%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.17%) 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (0.04%) รวมพ้ืนที่ 3250.24 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านก่อ, บ้านทุ่งต้น, บ้านปงวัง, บ้านป่าฝาง, บ้านผาช่อ, บ้านแม่เย็น, บ้านแม่ลืน, บ้านแม่สงใต้, บ้าน
สบสุก, บ้านห้วยก้อด และบ้านใหม่สามัคค ี

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหวงหมายเลข 120 1035 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน  ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
120 และ 1035 

อ่ืน ๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
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ภาพที่ 67 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
169 

ตารางที่ 56 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนแจ 1a และอุทยานแห่งชาติขุนแจ 1b 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 02-06-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนแจ 1a อุทยานแห่งชาติขุนแจ 1b 

     3.2 พิกัด UTM 541631E, 2110115N 542397E, 2109554N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

 

0-10 % : 6.57 (7.03%), 
10-20 % : 22.59 (24.16%), 
20-30 % : 28.35 (30.32%), 
30-40 % : 23.13 (24.74%), 
มากกว่า 40 % : 12.87 (13.76%) 

0-10 %: 2.34 (3.22%), 
10-20 % : 13.23 (18.19%), 
20-30 % : 18.72 (25.74%), 
30-40 % : 17.82 (24.5%), 
มากกว่า 40 %  : 20.61 (28.34%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 121.5 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 35.64 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 121.5 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 35.64 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติขุนแจ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

ไม่มี 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 118 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.88 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

- 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนลาว 
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     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนด
เป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่า
ไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 118 

อ่ืนๆ - 

 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
171 

 
 

ภาพที่ 68 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนแจ 1a และอุทยานแห่งชาติขุนแจ 1b 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 57 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่7 รหัสแนวเชื่อมต่อ 02-07-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 

     3.2 พิกัด UTM 524130E, 2034816N 521989E, 2032963N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

 

0-10 % : 33.03 (7.16%), 
10-20 % : 124.38 (26.94%), 
20-30 % : 149.31 (32.35%), 
30-40 % : 98.37 (21.31%), 
มากกว่า 40 % : 56.52 (12.24%) 

0-10 % : 13.77 (4.1%), 
10-20 % : 56.79 (16.9%), 
20-30 % : 89.91 (26.76%), 
30-40 % : 83.61 (24.89%), 
มากกว่า 40 % : 91.89 (27.35%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 5,889.923 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
 

ช้างป่า : 3,563.19 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ยาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 0 (0%), 
10-20 % : 1.44 (7.8%), 
20-30 % : 6.3 (34.15%), 
30-40 % : 8.01 (43.41%), 
มากกว่า 40 % : 2.7 (14.63%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 11 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.56 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 
(85.14%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (14.86%) 

รวมพ้ืนที่ 18.68 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปางปง และบ้านแม่ตาลน้อย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4.8    ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และทางหลวงหมายเลข 11 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรใน
เวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองและสองข้างทางหลวงให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 11  

อ่ืนๆ ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
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ภาพที่ 69 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 58 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 8 รหัสแนวเช่ือมต่อ02-08-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 564404E, 2053350N 573643E, 2057092N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 79.92 (20.58%), 
10-20 % : 97.56 (25.12%), 
20-30 % : 66.06 (17.01%), 
30-40 % : 42.12 (10.85%), 
มากกว่า 40 % : 102.69 (26.44%) 

0-10 % : 18.81 (4.41%), 
10-20 % : 67.59 (15.88%), 
20-30 % : 108.72 (25.54%), 
30-40 % : 107.1 (25.16%), 
มากกว่า 40 % : 123.48 (29.01%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่มีการปรากฏ ไม่มีการปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 79.182 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
 

ช้างป่า : 16722.527 เฮกแตร์ 23 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5.67 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแจ้ห่ม และอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ต๋า และป่าแม่มาย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 160.65 (14.42%), 
10-20 % : 255.51 (22.94%), 
20-30 % : 241.38 (21.67%), 
30-40 % : 191.52 (17.2%), 
มากกว่า 40 % : 264.69 (23.77%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1335 และ 4051  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี                                                                                       

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 13.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.54 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (2.79%) ไร่หมุนเวียน (A6) (4.16%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (0.01%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (92.77%) 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (0.27%) รวมพ้ืนที ่1114.26 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านนาไหม้, บ้านไผ่แพะ, บ้านแม่สุก (ห้วยแต), บ้านสบมาย และบ้านเอ้ือม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวขอพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1335 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนด
เป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่า
ไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ควบคุม
ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1335 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่า
ชุมชน 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 70 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 1) 



 

 
178 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 59 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 9 รหัสแนวเชื่อมต่อ 02-09-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ3 

ประเภท   Landscape Corridor  

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

     3.2 พิกัด UTM 556557E, 2074559N 551188E, 2089483N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 6.12 (4.05%), 
10-20 % : 30.06 (19.89%), 
20-30 % : 41.13 (27.22%), 
30-40 % : 29.34 (19.42%), 
มากกว่า 40 % : 44.46 (29.42%) 

0-10 % : 7.2 (3.6%), 
10-20 % : 29.16 (14.59%), 
20-30 % : 47.7 (23.87%), 
30-40 % : 47.7 (23.87%), 
มากกว่า 40 % : 68.04 (34.05%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 18.385 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
 

ช้างป่า : 15,158.057 เฮกแตร์ 26 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,064.69 เฮกแตร์ 17 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
         (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองปาน และอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่สุกแม่สอย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 342.63 (23.67%), 
10-20 % : 504.45 (34.85%), 
20-30 % : 338.31 (23.37%), 
30-40 % : 167.76 (11.59%), 
มากกว่า 40 % : 94.41 (6.52%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4009 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 19.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.94 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.69%) พืชไร่ (A2) (1.18%) 

 ไม้ผล (A4) (0.74%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.78%) 

 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (96.56%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.05%) 

 รวมพ้ืนที่ 1451.15 เฮกแตร์ 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านข่วงกอม, บ้านดินดํา, บ้านทุ่ง, บ้านทุ่งส้าน, บ้านนํ้าโจ้, บ้านปางต้นหนุน, บ้านปางอ่าย, บ้าน
ป่าเหมี้ยง, บ้านสบลี, บ้านหลวง และบ้านใหม่เหล่ายาว 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
         (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนทีเกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1287 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่
ป่าไม้และสัตว์ป่า  

 โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1287 

 อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ  และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 

 



 

 
180 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 71 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 60 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา และอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ลําดับที่10 รหัสแนวเช่ือมต่อ 02-10-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor  

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา  อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 555420E, 2049218N 563562E, 2049421N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 61.11 (26.97%), 
10-20 % : 110.88 (48.93%), 
20-30 % : 46.35 (20.45%), 
30-40 % : 8.1 (3.57%), 
มากกว่า 40 % : 0.18 (0.08%) 

0-10 % : 16.47 (6.75%), 
10-20 % : 42.03 (17.21%), 
20-30 % : 57.33 (23.48%), 
30-40 % : 44.37 (18.17%), 
มากกว่า 40 % : 83.97 (34.39%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 18.385 เฮกแตร์ 1 หย่อม ช้างป่า : 79.182 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ตุ๋ยฝ่ังซ้าย, ป่าแม่ทรายคํา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่)ของแนวเชื่อมต่อ 

0-10 % : 188.64 (24.07%), 
10-20 % : 268.74 (34.29%), 
20-30 % : 147.78 (18.85%), 
30-40 % : 92.43 (11.79%), 
มากกว่า 40 % : 86.22 (11%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1035 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.28 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.82%) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) (0.75%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.43%) รวมพ้ืนที่ 783.96 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1035 ถนนสายรอง เหมืองแร่  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนด
เป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่ 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1035 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่า
ชุมชน 
ไม่ต่ออายุประทานบัตรการทําเหมืองแร่ 
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ภาพที่ 72 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ทรายคํา  และอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 2) 
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ตารางที่ 61 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติผาแดง  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุน
ตาล  (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 11 รหัสแนวเช่ือมต่อ 02-11-3-04-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติผาแดง  

     3.2 พิกัด UTM 521930E, 2170192N 512824E, 2170199N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 18.9 (2.01%), 
10-20 % : 75.87 (8.05%), 
20-30 % : 111.42 (11.82%), 
30-40 % : 148.14 (15.72%), 
มากกว่า 40 % : 588.15 (62.4%) 

0-10 % : 16.74 (27.68%), 
10-20 % : 10.44 (17.26%), 
20-30 % : 7.65 (12.65%), 
30-40 % : 4.05 (6.7%), 
มากกว่า 40 % : 21.6 (35.71%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ เสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 10,115.369 เฮกแตร์ 10 หย่อม 
เสือโคร่ง : 426.775 เฮกแตร์ 21 หย่อม 

ช้างป่า : 14,760.424 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 40.5 เฮกแตร์ 9 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมที่ 2) 
ป่าถาวร: ป่าลุ่มแม่น้ําฝาง, นอกเขตป่าไม้ถาวร 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าลุ่มแม่น้ําฝาง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่)ของแนวเชื่อมต่อ 

0-10 % : 33.57 (13.9%), 
10-20 % : 54.9 (22.74%), 
20-30 % : 58.77 (24.34%), 
30-40 % : 44.19 (18.3%), 
มากกว่า 40 % : 50.04 (20.72%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1346 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.07 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (7.76%) ไม้ยืนต้น (A3) (2.42%) 

ไม้ผล (A4) (33.19%) พืชสวน (A5) (0.22%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (0.24%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (46.43%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (3.54%) พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (2.53%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) 
(3.03%) 

แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.64%) 

รวมพ้ืนที่ 241.73 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านปางมะขามป้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านหนองเบ้ีย, บ้านห้วยม่วง, บ้านหัวฝาย และบ้านแหนง้ม 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่า 

สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 107 และ 1346 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่า
ชุมชน 
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ภาพที่ 73 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติผาแดง  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 62 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 12 รหัสแนวเชื่อมต่อ 02-12-3-04-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 560716E, 2124563N 559104E, 2117911N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 31.68 (13.48%), 
10-20 % : 88.47 (37.63%), 
20-30 % : 72.99 (31.05%), 
30-40 % : 26.01 (11.06%), 
มากกว่า 40 % : 15.93 (6.78%) 

0-10 % : 27.27 (21.83%), 
10-20 % : 45.18 (36.17%), 
20-30 % : 27.36 (21.9%), 
30-40 % : 16.11 (12.9%), 
มากกว่า 40 % : 9 (7.2%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      เสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าขุนวังแปลงท่ีสาม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่)ของแนวเชื่อมต่อ 

0-10 % : 251.37 (44.51%), 
10-20 % : 165.51 (29.31%), 
20-30 % : 93.6 (16.57%), 
30-40 % : 42.75 (7.57%), 
มากกว่า 40 % : 11.52 (2.04%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 120 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 8.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.10 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (99.35%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.65%) 

รวมพ้ืนที่ 563.75 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

    4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเชื่อมต่อ - 

    4.7.2 หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม.          
จากแนวเชื่อมต่อ 

- 



 

 
188 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

ทางหลวงหมายเลข 120 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่
ป่าไม้และสัตว์ป่า  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 120 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่า
ชุมชน 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 74 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมท่ี 1) 

 



 

 
190 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 63 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่13 รหัสแนวเช่ือมต่อ 02-13-2-00-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมที่ 1)  อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมที่ 2)  

     3.2 พิกัด UTM 527271E, 2096906N 525180E, 2099218N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 11.25 (3.61%), 
10-20 % : 34.83 (11.16%), 
20-30 % : 59.49 (19.07%), 
30-40 % : 65.52 (21%), 
มากกว่า 40 % : 140.94 (45.17%) 

0-10 % : 7.83 (3.22%), 
10-20 % : 26.46 (10.86%), 
20-30 % : 38.97 (16%), 
30-40 % : 56.7 (23.28%), 
มากกว่า 40 % : 113.58 (46.64%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      เสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
       (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าขุนแมก่วง แปลง 1, นอกเขตป่าไม้ถาวร 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าขุนแม่กวง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่)ของแนวเชื่อมต่อ 

0-10 % : 7.11 (4.21%), 
10-20 % : 16.2 (9.6%), 
20-30 % : 21.96 (13.01%), 
30-40 % : 30.96 (18.35%), 
มากกว่า 40 % : 92.52 (54.83%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 118 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.13 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ผล (A4) (3.81%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (87.39%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (5.38%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.88%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (1.54%) รวมพ้ืนที ่168.96 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านก๋องแงะ, บ้านน้ําก้ง, บ้านปางเก่า, บ้านปางแหน, บ้นปางอ้อ, บ้านเปียน และบ้านแม่หวาน 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะข้างทางหลวง และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่า 

สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรใน
เวลากลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

 โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 118 

 อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิม หรือประกาศเป็นป่าชุมชน 

 



 

 
192 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 75 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (หย่อมท่ี 2) 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 64 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 14 รหัสแนวเชื่อมต่อ 02-14-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 532061E, 2142461N 532061E, 2142461N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 196.92 (3.14%), 
10-20 % : 667.71 (10.65%), 
20-30 % : 1208.16 (19.27%), 
30-40 % : 1485.54 (23.7%), 
มากกว่า 40 % : 2711.07 (43.24%) 

0-10 % : 22.41 (1.83%), 
10-20 % : 86.49 (7.07%), 
20-30 % : 174.24 (14.25%), 
30-40 % : 231.84 (18.96%), 
มากกว่า 40 % : 707.58 (57.88%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ์, สวนป่า
สมบูรณ์ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
          (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอไชยปราการ และอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1) 
อุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่)ของแนวเชื่อมต่อ 

ภูมิประเทศ: - 
ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข1150 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 46.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.63 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม่มี 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 
 
 



 

 
194 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3   
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนแจ๋, บ้านปางฟาน, บ้านแม่ปูนหลวง, บ้านแม่หาง, บ้านห้วยทราย และบ้านห้วยมะเกล้ียง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
          (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1150 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้
และสัตว์ป่า  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
1150 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้กฏหมาย
ต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 76 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมท่ี 1) 



 

 
196 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 65 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 15 รหัสแนวเช่ือมต่อ02-15-3-04-04   
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 541436E, 2111908N 542431E, 2091809N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 88.29 (2.94%), 
10-20 % : 314.46 (10.47%), 
20-30 % : 533.61 (17.76%), 
30-40 % : 622.71 (20.72%), 
มากกว่า 40 % : 1445.67 (48.11%) 

0-10 % : 77.67 (3.34%), 
10-20 % : 266.49 (11.45%), 
20-30 % : 424.35 (18.23%), 
30-40 % : 452.97 (19.46%), 
มากกว่า 40 % : 1106.37 (47.53%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 พ้ืนที่ทางการปกครอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
 เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมที่ 1) 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมที่ 1) 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่)ของแนวเชื่อมต่อ 

ภูมิประเทศ: - 
ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 118 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 34.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.38  ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม่มี 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขาม, บ้านขุนลาว, บ้านปางมะกาด, บ้านศรีดอนมูล และบ้านห้วยทราย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเชื่อมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนด
เป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่
ป่าไม้และสัตว์ป่า รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุม
ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 118และ 1252 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทัง้หมด ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
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ภาพที่ 77 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนแจ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 66 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่16 รหัสแนวเช่ือมต่อ 02-16-3-04-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท 

     3.2 พิกัด UTM 584149E, 2108316N 583040E, 2089318N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 59.22 (4.97%), 
10-20 % : 185.31 (15.54%), 
20-30 % : 321.12 (26.92%), 
30-40 % : 323.1 (27.09%), 
มากกว่า 40 % : 303.93 (25.48%) 

0-10 % : 396.72 (3.62%), 
10-20 % : 1263.78 (11.54%), 
20-30 % : 2249.91 (20.54%), 
30-40 % : 2656.44 (24.25%), 
มากกว่า 40 % : 4386.42 (40.05%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      เสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 
 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
อําเภอวังเหนือ, อําเภองาว และอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่โป่ง, ป่าแม่งาว ฝ่ังซ้าย, ป่าแม่แจ้ฟ้า 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่)ของแนวเชื่อมต่อ 

0-10 % : 17.1 (4.46%), 
10-20 % : 62.37 (16.26%), 
20-30 % : 103.59 (27%), 
30-40 % : 95.67 (24.94%), 
มากกว่า 40 % : 104.94 (27.35%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 120 และถนนสายรอง 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

     4.4 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 38.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.18  ก.ม. 

     4.5 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (3.05%) พืชไร่ (A2) (9.02%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.41%) ไม้ผล (A4) (5.36%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (13.03%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (4.78%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (58.90%) พ้ืนทีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (5.45%) 

รวมพ้ืนที่ 384.57 เฮกแตร์ 

     4.6 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.6.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่ตาใน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.6.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนแหง, บ้านท่าเจริญ, บ้านปากบอก, บ้านแม่งาวใต้, บ้านแม่ตาสามัคคี และบ้านใหม่
พัฒนา 

ปัจจัยคุกคาม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 120 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่า 

สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนด
เป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่
ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การเก็บไม้ใช้สอย และของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

 โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 120 และทางสายรอง 

 อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองเกือบทั้งหมด ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากแนวเช่ือมต่อ 
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ภาพที่ 78 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท 
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กลุ่มปา่ดอยภคูา-แมย่ม  
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3.3 กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 

กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยมมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 10 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 67  

ตารางที่ 67 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง 

 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ 

 3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   

 2. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   

 3. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี   

 4. อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

 5. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   

 6. อุทยานแห่งชาติแม่จริม 

 7. อุทยานแห่งชาติภูซาง 

กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 9 แนว โดย
แบ่งเป็น แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง 2 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 7 แนว  ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อ
ในกลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยมดังตารางท่ี 68  ภาพท่ี 79 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 69 ถึงตารางท่ี 77 และ
ภาพท่ี 80 ถึงภาพท่ี 88 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 68 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
  

 

ลําดับ 
แนว

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 
รหัสแนว 
เชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภทแนว

เชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 ช้าง

ป่า 
เสือ
โคร่ง 

01 3 04 04 03-01-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ (หย่อมที่ 1)   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1) Linear 3 

02 3 04 04 03-02-3-04-04 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 2) Landscape 3 

03 3 04 04 03-03-3-04-04 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี  อุทยานแห่งชาติแม่ยม Landscape 3 

04 3 04 04 03-04-3-04-04 อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 2) Landscape 3 

05 3 04 04 03-05-3-04-04 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  Landscape 3 

06 2 00 03 03-06-2-00-03 อุทยานแห่งชาติภูซาง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง  Linear 4 

07 3 04 04 03-07-3-04-04 อุทยานแห่งชาติแม่ยม  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง  Landscape 3 

08 2 00 03 03-08-2-00-03 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง  อุทยานแห่งชาติแม่ยม  Landscape 4 

09 3 5b 04 03-09-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติแม่จริม Landscape 2 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3 
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ภาพที่ 79 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 69 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 03-01-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ (หย่อมที ่1)   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 633448E, 2132140N   627305E, 2123425N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละ

ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 105.3 (10.53%), 
10-20 % : 226.35 (22.63%), 
20-30 % : 265.5 (26.55%), 
30-40 % : 211.68 (21.16%), 
มากกว่า 40 % : 191.34 (19.13%) 

0-10 % : 140.04 (14.49%), 
10-20 % : 348.21 (36.04%), 
20-30 % : 289.17 (29.93%), 
30-40 % : 137.7 (14.25%), 
มากกว่า 40 % : 51.03 (5.28%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,386.26 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4.86 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 11,808.4  เฮกแตร์ 11 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,031.13 เฮกแตร์ 22 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า              
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอจุน และอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ยม, ป่าแม่จุน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 211.77 (27.68%), 
10-20 % : 350.73 (45.85%), 
20-30 % : 162.45 (21.24%), 
30-40 % : 36.09 (4.72%), 
มากกว่า 49 % : 3.96 (0.52%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1091 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 16.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.45 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552)     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อย
ละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (24.71%) ไม้ยืนต้น (A3) (5.54%) 

ไม้ผล (A4) (2.29%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (7.55%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 
(59.70%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.22%) 

รวมพ้ืนที่ 765.58 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี3 
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแสนสุข 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
          (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่า 

สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไมแ้ละควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้
และสัตว์ป่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อ  

 โคงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
1091 

 อ่ืนๆ ประกาศให้พ้ืนที่ป่าไม้นอกพ้ืนที่คุ้มครองทั้งในและนอกแนวเช่ือมต่อให้เป็น
พ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 80 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 70 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่2 รหัสแนวเชื่อมต่อ 03-02-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 630699E, 2106109N 633975E, 2107278N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พ้ืนที่) 

0-10 % : 109.08 (51.2%), 
10-20 % : 75.42 (35.4%), 
20-30 % : 19.8 (9.29%), 
30-40 % : 7.38 (3.46%), 
มากกว่า 40 % : 1.35 (0.63%) 

0-10 % : 65.07 (19.44%), 
10-20 % : 121.95 (36.43%), 
20-30 % : 76.14 (22.75%), 
30-40 % : 43.47 (12.99%), 
มากกว่า 40 % : 28.08 (8.39%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,808.4  เฮกแตร์ 11 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,031.13 เฮกแตร์ 22 หย่อม 

ช้างป่า : 8,598.215 เฮกแตร์ 11 หย่อม 
เสือโคร่ง : 499.767 เฮกแตร์ 9 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
          (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
 เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ยม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 3.24 (10.37%), 
10-20 % : 12.51 (40.06%), 
20-30 % : 11.25 (36.02%), 
30-40 % : 3.96 (12.68%), 
มากกว่า 40 % : 0.27 (0.86%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1095  

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา แม่น้ํายม 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.88 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง(ที่มา : กรม
พัฒนาที่ดิน, 2552)     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละ
ของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) 
(5.47%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (67.22%) 

 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.83%) พ้ืนที่ลุ่ม/พืชไร่ (M2/A2) (16.72%) 

 แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (9.76%) รวมพ้ืนที่ 31.12 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
 



 

 
210 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านค่าไพบูลย์ และบ้านดอนชัย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค            
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทํา
ป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

 โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1091 

 อ่ืนๆ ประกาศให้พ้ืนที่ป่าไม้นอกพ้ืนที่คุ้มครองทั้งในและนอกแนว
เชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 81 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 2) 

 



 

 
212 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 71 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาตินันทบุรี และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่3 รหัสแนวเชื่อมต่อ03-03-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 1/ อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

     3.2 พิกัด UTM 654237E, 2073259N 650034E, 2072861N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พ้ืนที่) 

0-10 % : 6.66 (4.69%), 
10-20 % : 16.47 (11.59%), 
20-30 % : 25.56 (17.99%), 
30-40 % : 31.23 (21.98%), 
มากกว่า 40 % : 62.19 (43.76%) 

0-10 % : 10.62 (6.72%), 
10-20 % : 29.07 (18.39%), 
20-30 % : 38.16 (24.15%), 
30-40 % : 38.25 (24.2%), 
มากกว่า 40 % : 41.94 (26.54%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 14,673.309 เฮกแตร์ 38 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,263.929 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

ช้างป่า : 17,270.005 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,297.16 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า              
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอบ้านหลวง และอําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ํายาว และป่าน้ําสวด, ป่าห้วยแม่ขะนิง, ป่าน้ําสาฝ่ังขวาตอนขุน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 5.04 (5.76%), 
10-20 % : 13.77 (15.74%), 
20-30 % : 19.62 (22.43%), 
30-40 % : 19.71 (22.53%), 
มากกว่า 40 % : 29.34 (33.54%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.44 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไร่หมุนเวียน (A6) (3.82%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (96.18%) 

 รวมพ้ืนที่ 86.80 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 
 

ไม่มี 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี3 
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค            
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ 
แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน  

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็น
ทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่า
ไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ประกาศให้พ้ืนที่ป่าไม้นอกพ้ืนที่คุ้มครองทั้งในและนอกแนวเช่ือมต่อให้
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
214 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 82 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาตินันทบุรี และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 72 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 4 รหัสแนวเชื่อมต่อ 03-04-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแม่ยม  อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 642005E, 2081384N 641607E, 2085170N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ

ของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 6.21 (4.02%), 
10-20 % : 18.45 (11.93%), 
20-30 % : 27.63 (17.87%), 
30-40 % : 32.67 (21.13%), 
มากกว่า 40 % : 69.66 (45.05%) 

0-10 % : 7.2 (5.36%), 
10-20 % : 31.77 (23.64%), 
20-30 % : 46.98 (34.96%), 
30-40 % : 28.98 (21.57%), 
มากกว่า 40 % : 19.44 (14.47%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 17,270.005 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,297.16 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

ช้างป่า : 8598.215 เฮกแตร์ 11 หย่อม 
เสือโคร่ง : 499.767 เฮกแตร์ 9 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
          (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ยม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 7.83 (3.63%), 
10-20 % : 32.31 (14.98%), 
20-30 % : 60.57 (28.09%), 
30-40 % : 68.67 (31.84%), 
มากกว่า 40 % % : 46.26 (21.45%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1091 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.05 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) รวมพ้ืนที ่215.46 เฮกแตร์ 

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 
 

- 



 

 
216 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี3 
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค            
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ 
แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดการสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้
และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1091 

อ่ืนๆ มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 83 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (หย่อมท่ี 2) 

 



 

 
218 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 73 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนน่าน และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-
แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-
แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเชื่อมต่อ 03-05-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  

     3.2 พิกัด UTM 740530E, 2103364N 732396E, 2097370N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พ้ืนที่) 
 

0-10 % : 8.01 (4.14%), 
10-20 % : 20.88 (10.8%), 
20-30 % : 33.03 (17.09%), 
30-40 % : 44.19 (22.86%), 
มากกว่า 40 % : 87.21 (45.11%) 

0-10 % : 8.1 (5.11%), 
10-20 % : 15.75 (9.94%), 
20-30 % : 29.79 (18.81%), 
30-40 % : 33.84 (21.36%), 
มากกว่า 40 % : 70.92 (44.77%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 9939.373 เฮกแตร์ 19 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,784.773 เฮกแตร์ 45 หย่อม 

ช้างป่า : 59,051.95 เฮกแตร์ 102 หย่อม 
เสือโคร่ง : 27,865.73 เฮกแตร์ 104 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า              
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

- พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดอยภูคา และป่าผาแดง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 13.77 (1.48%), 
10-20 % : 52.83 (5.66%), 
20-30 % : 106.92 (11.46%), 
30-40 % : 163.71 (17.55%), 
มากกว่า 40 % : 595.35 (63.84%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4016 และ 1081 

 ทางรถไฟ ไม่มี 

 แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 12.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.03 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไร่หมุนเวียน (A2) (2.35%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.65%) 

 รวมพ้ืนที่ 931.77 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

- 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค            
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี พ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทยและลาวมีพ้ืนที่ป่าต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกันแต่ยังไม่ได้รับการประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้
ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

 การจัดการระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่า
ไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 4016, 1081 

อ่ืนๆ มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ ต่อไป และ
ควรประกาศให้เป็น พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  

 



 

 
220 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 84 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนน่าน  และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 74 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูซาง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 03-06-2-00-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท   Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูซาง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง   

     3.2 พิกัด UTM 646656E, 2148781N 651763E, 2135869N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละ

ของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 30.69 (6.2%), 
10-20 % : 83.25 (16.83%), 
20-30 % : 136.71 (27.63%), 
30-40 % : 127.98 (25.87%), 
มากกว่า 40 % : 116.1 (23.47%) 

0-10 % : 11.25 (3.49%), 
10-20 % : 44.19 (13.7%), 
20-30 % : 85.59 (26.54%), 
30-40 % : 86.31 (26.77%), 
มากกว่า 40 % : 95.13 (29.5%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ เสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 6,433.534 เฮกแตร์ 21 หย่อม 
เสือโคร่ง : 3,662.901 เฮกแตร์ 28 
หย่อม 

ช้างป่า : 20,727.081 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 3,369.6 เฮกแตร์ 51 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
          (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเชียงคํา และอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติถ้ําสะเกิน 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว, ป่าแม่ยม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 92.52 (5.04%), 
10-20 % : 269.46 (14.67%), 
20-30 % : 451.89 (24.6%), 
30-40 % : 472.41 (25.72%), 
มากกว่า 40 % : 550.53 (29.97%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1160 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 17.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.84 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (1.46%) พืชไร่ (A2) (12.28%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (8.61%) ไม้ผล (A4) (3.65%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (0.28%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (1.94%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (70.10%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.68%) 

รวมพ้ืนที่ 1836.06 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านผาลาดใหม่ และบ้านสิบสองพัฒนา 
 



 

 
222 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3   
        ก.ม. จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านกาญจนา, บ้านคะแนง, บ้านนาปรัง, บ้านนํ้ามิน, บ้านน้ําลาว, บ้านปางมะโอ, บ้านปี้, บ้านวังถ้ํา, 
บ้านสบทุ, บ้านห้วยกอก และบ้านแฮะ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค            
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน  
บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมข้างทางหลวงหมายเลข 1160 ภายในแนว
เชื่อมต่อที่ไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติให้ทําการเวนคืนที่ดินกลับมาเป็น
ของรัฐเพ่ือฟ้ืนฟูเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ต่อไป 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนด
เป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุม
ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1160, 1148 

อ่ืนๆ มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชน ต่อไป 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 85 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูซาง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง  

 



 

 
224 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 75 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 7 รหัสแนวเชื่อมต่อ 03-07-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแม่ยม  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง  

     3.2 พิกัด UTM 616237E, 2061184N 614277E, 2050714N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละ

ของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 114.57 (6.07%), 
10-20 % : 324.27 (17.19%), 
20-30 % : 507.06 (26.87%), 
30-40 % : 494.73 (26.22%), 
มากกว่า 40 % : 446.13 (23.65%) 

0-10 % : 43.47 (6.92%), 
10-20 % : 116.1 (18.48%), 
20-30 % : 142.38 (22.66%), 
30-40 % : 133.74 (21.29%), 
มากกว่า 40 % : 192.51 (30.64%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 17,270.005 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,297.16 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

ช้างป่า : 5,579.258 เฮกแตร์ 5 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12.96 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า            
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่งาวฝ่ังซ้าย, ป่าแม่งาวฝ่ังขวา, ป่าแม่ยมตะวันตก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 286.74 (9.28%), 
10-20 % : 719.28 (23.28%), 
20-30 % : 867.06 (28.07%), 
30-40 % : 683.01 (22.11%), 
มากกว่า 40 % : 533.34 (17.26%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 103 และ 1154 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 14.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.19 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
      (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
      หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.95%) ไม้ผล (A4) (0.07%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (1.48%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (95.45%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (1.33%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ(W1) (0.72%) 

รวมพ้ืนที่ 3088.91 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 
 

บ้านหนุนเหนือ 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3   
        ก.ม. จากแนวเช่ือมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค            
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

     4.9 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่งาวฝ่ังซ้าย, ป่าแม่งาวฝ่ังขวา, ป่าแม่ยมตะวันตก 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ 
แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่า
ไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 103, 1154 

อ่ืนๆ ย้ายหมู่บ้านหรือควบคุมการขยายของชุมชนที่อยู่ภายในแนวเชื่อมต่อ มี
การศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
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ภาพที่ 86 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยม และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง  

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
227 

ตารางที่ 76 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่8 รหัสแนวเชื่อมต่อ 03-08-2-00-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาติแม่ยม  

     3.2 พิกัด UTM 650509E, 2097298N 644453E, 2082842N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละ

ของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 4.32 (3.42%), 
10-20 % : 14.67 (11.62%), 
20-30 % : 26.46 (20.96%), 
30-40 % : 33.75 (26.73%), 
มากกว่า 40 % : 47.07 (37.28%) 

0-10 % : 2.52 (9.52%), 
10-20 % : 7.11 (26.87%), 
20-30 % : 4.23 (15.99%), 
30-40 % : 6.12 (23.13%), 
มากกว่า 40 % : 6.48 (24.49%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      เสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 20,727.081 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 3,369.6 เฮกแตร์ 51 หย่อม 

ช้างป่า : 17,270.005 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,297.16 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ - 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
          (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ํายาว และป่าน้ําสวด, ป่าแม่ยม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 160.83 (15.99%), 
10-20 % : 356.4 (35.43%), 
20-30 % : 261.09 (25.95%), 
30-40 % : 137.16 (13.63%), 
มากกว่า 40 % : 90.54 (9%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1168 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 17 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.75 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไร่หมุนเวียน (A6) (18.14%) ไร่หมุนเวียน/ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (A6/F200) (1.42%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) 
(2.61%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.52%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 
(77.31%) 
 

รวมพ้ืนที ่1005.73 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
          ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค            
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ 
แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่า 

สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนด
เป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้ควบคุม
ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1168 

อ่ืนๆ มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือผนวกรวมกับ
อุทยานแห่งชาติดอยภูนางต่อไป (ปรับแนวเขตใหม่) 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 87 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม  

 



 

 
230 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 77 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติแม่จริม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 9 รหัสแนวเช่ือมต่อ 03-09-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติแม่จริม 

     3.2 พิกัด UTM 727648E, 2069998N 729412E, 2064211N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 46.26 (3.04%), 
10-20 % : 155.97 (10.25%), 
20-30 % : 277.47 (18.23%), 
30-40 % : 323.28 (21.24%), 
มากกว่า 40 % : 718.92 (47.24%) 

0-10 % : 23.22 (1.97%), 
10-20 % : 72.72 (6.16%), 
20-30 % : 143.37 (12.14%), 
30-40 % : 216.63 (18.34%), 
มากกว่า 49 % : 725.49 (61.41%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 59,051.95 เฮกแตร์ 102 หย่อม 
เสือโคร่ง : 27,865.73 เฮกแตร์ 104 หย่อม 

ช้างป่า 21,833.739 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,678.562 เฮกแตร์ 37 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําหว้า และป่าแม่จริม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0.27 (4.48%), 
10-20 % : 0.81 (13.43%), 
20-30 % : 1.53 (25.37%), 
30-40 % : 1.44 (23.88%), 
มากกว่า 40 % : 1.98 (32.84%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1168 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 12.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.43 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
      (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
       หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) รวมพ้ืนที่ 6.32 เฮกแตร์ 

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านน้ําตวง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
           (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1168 

อ่ืนๆ มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นป่า
ชุมชนต่อไป  
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ภาพที่ 88 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติแม่จริม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่แมป่ิง-อมก๋อย  
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3.4 กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 

กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อยมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้
คะแนนความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 9 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 78  

ตารางที่ 78 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้าเจ้าราม 

 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช    

 2. อุทยานแห่งชาติแม่วะ   

 3. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 

 4. อุทยานแห่งชาติดอยจง 

 5. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 

 6. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   

 7. อุทยานแห่งชาติลานสาง   

 

กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 8 แนว โดยแบ่งเป็น 
แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 4 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 4 แนว  ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่า
แม่ปิง-อมก๋อยดังตารางท่ี 79  ภาพที่ 89 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 80 ถึงตารางท่ี 87 และภาพท่ี 90 
ถึงภาพท่ี 97 
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ตารางที่ 79 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 รหัส 
แนวเชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 04 04 04-01-3-04-04 อุทยานแห่งชาติแม่วะ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม  Landscape 3 

02 3 04 04 04-02-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม (หย่อมที่2) Linear 3 

03 1 04 00 04-03-1-04-00 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย Landscape 3 

04 1 04 00 04-04-1-04-00 อุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย Landscape 3 

05 1 04 00 04-05-1-04-00 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติแม่วะ Landscape 3 

06 3 04 04 04-06-3-04-04 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อุทยานแห่งชาติดอยจง Landscape 3 

07 3 5b 04 04-07-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น  Landscape 2 

08 1 04 00 04-08-1-04-00 อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช Landscape 3 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 89 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
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ตารางที่ 80 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วะ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้าเจ้าราม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 04-01-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแม่วะ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม  

     3.2 พิกัด UTM 532892E, 1929121N 542561E, 1928944N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พ้ืนที่) 

0-10 % : 20.34 (4.59%), 
10-20 % : 53.01 (11.96%), 
20-30 % : 78.03 (17.61%), 
30-40 % : 97.38 (21.98%), 
มากกว่า 40 % : 194.31 (43.86%) 

0-10 % : 28.53 (11.51%), 
10-20 % : 59.49 (24.01%), 
20-30 % : 70.92 (28.62%), 
30-40 % : 60.93 (24.59%), 
มากกว่า 40 % : 27.9 (11.26%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 22,856.9 เฮกแตร์ 11 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,331.011 เฮกแตร์ 14 หย่อม 

ช้างป่า : 4,625.638 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 24.3 เฮกแตร์ 10 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่มอก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 763.65 (80.82%), 
10-20 % : 123.57 (13.08%), 
20-30 % : 34.02 (3.6%), 
30-40 % : 16.65 (1.76%), 
มากกว่า 40 % : 7.02 (0.74%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1048 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 12.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.36 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (1.08%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.34%) 

ไม้ผล (A4) (0.35%) ไร่หมุนเวียน (A6) (1.13%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (96.66%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.44%) 

รวมพ้ืนที่ 945.81 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

  

บ้านปางอ้า และบ้านแม่พุ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
      (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ปา่ไม้ 
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1048 

อ่ืนๆ มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่าที่เหลืออยู่นอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 

 



 

 
238 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 90 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่วะ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้าเจ้าราม  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 81 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้าเจ้าราม (หย่อมท่ี 1)และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้าเจ้าราม (หย่อมท่ี2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 2 รหัสแนวเชื่อมต่อ 04-02-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม (หย่อมที่2) 

     3.2 พิกัด UTM 549961E, 1919099N 549509E, 1913763N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 12.96 (9.57%), 
10-20 % : 24.03 (17.74%), 
20-30 % : 25.47 (18.8%), 
30-40 % : 23.67 (17.48%), 
มากกว่า 40 % : 49.32 (36.41%) 

0-10 % : 81.18 (44.22%), 
10-20 % : 49.14 (26.76%), 
20-30 % : 23.4 (12.75%), 
30-40 % : 14.13 (7.7%), 
มากกว่า 40 % : 15.75 (8.58%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4,625.638 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 24.3 เฮกแตร์ 10 หย่อม 

ช้างป่า : 7,872.184 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 3,101.356 เฮกแตร์ 15 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

พ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนรอบแนวเชื่อมต่อ พ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนรอบแนวเชื่อมต่อ 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่พันลํา และป่าแม่มอก, ป่าแม่มอก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 74.25 (38.19%), 
10-20 % : 39.87 (20.51%), 
20-30 % : 31.86 (16.39%), 
30-40 % : 22.23 (11.44%), 
มากกว่า 40 % : 26.19 (13.47%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1048 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.65 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (3.18%) ไม้ยืนต้น (A3) (2.68%) 

ไม้ผล (A4) (3.18%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.89%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (88.77%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (1.30%) 

รวมพ้ืนที่ 192.91 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 
 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเชิงผา, บ้านดอนสว่าง, บ้านนํ้าโท้ง, บ้านแม่แสลม และบ้านหัวฝาย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น 
และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่า 

สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน ควบคุมการสัญจรภายใน
พ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ 

รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม้  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนว
เชื่อมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1048 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่าคุ้มครอง เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่า
ชุมชนหรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป ควรมีการจัดการถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าภายใน
แนวเชื่อมต่อ หากเป็นไปได้ให้ย้ายหมู่บ้านหรือความคุมการขยายตัวของชุมชนที่อยู่ภายในเนว
เชื่อมต่อ 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 91 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้าเจ้าราม (หย่อมท่ี 1)และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้าเจ้าราม (หย่อมท่ี2) 



 

 
242 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 82 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันนํ้า 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 รหัสแนวเชื่อมต่อ 04-03-1-04-00 
ลําด้บความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor  

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  

     3.2 พิกัด UTM 544222E, 1956214N 539704E, 1961034N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 3.24 (1.91%), 
10-20 % : 10.44 (6.16%), 
20-30 % : 22.86 (13.48%), 
30-40 % : 35.1 (20.7%), 
มากกว่า 40 % : 97.92 (57.75%) 

0-10 % : 39.24 (10.66%), 
10-20 % : 101.88 (27.68%), 
20-30 % : 87.3 (23.72%), 
30-40 % : 59.4 (16.14%), 
มากกว่า 40 % : 80.19 (21.79%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 15,349.148 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
 

ช้างป่า : 7,000.982 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7.65 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ, ป่าแม่มอก, ป่าแม่สรอย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 59.94 (10.08%), 
10-20 % : 117.27 (19.72%), 
20-30 % : 119.16 (20.04%), 
30-40 % : 116.19 (19.54%), 
มากกว่า 40 % : 182.16 (30.63%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1124 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.89 ก.ม. 

4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.10%) พืชไร่ (A2) (0.06%) 

ไม้ผล (A4) (0.01%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (0.93%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (98.90%) รวมพ้ืนที่ 596.40 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 
 

- 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านท่าผา และบ้านไฮย้อย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชน
ท้องถิ่น และสาธารณชน 

 การฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่า 

สํารวจการกระจายของชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่า และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่
ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายใน
แนวเชื่อมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

 โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1124 

 อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
ประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป ควรมีการจัดการ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าภายในแนวเชื่อมต่อ หากเป็นไปได้ให้ย้ายหมู่บบ้านหรือความ
คุมการขยายตัวของชุมชนที่อยู่ภายในแนวเชื่อมต่อ 

 



 

 
244 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 92 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 83 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 04-04-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 

     3.2 พิกัด UTM 544207E, 1956218N 536114E, 1957876N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 3.15 (1.89%), 
10-20 % : 10.44 (6.27%), 
20-30 % : 22.05 (13.24%), 
30-40 % : 34.38 (20.64%), 
มากกว่า 40 % : 96.57 (57.97%) 

0-10 % : 12.15 (14%), 
10-20 % : 26.1 (30.08%), 
20-30 % : 22.95 (26.45%), 
30-40 % : 14.94 (17.22%), 
มากกว่า 40 % : 10.62 (12.24%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 15,349.148 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
 

ช้างป่า : 7,000.982 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7.65 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ, ป่าแม่มอก, ป่าแม่สรอย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 84.78 (8.82%), 
10-20 % : 149.13 (15.51%), 
20-30 % : 196.02 (20.39%), 
30-40 % : 201.51 (20.96%), 
มากกว่า 40 % : 329.85 (34.31%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1124 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.944 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
      (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
      หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.13%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.30%) 

ไม้ผล (A4) (0.01%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (0.82%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (98.74%) รวมพ้ืนที่ 962.11 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จาก
แนวเชื่อมต่อ 
 

บ้านท่าผา 



 

 
246 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมภายในแนวเชื่อมต่อ  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1124 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 

 

 

 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 93 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 



 

 
248 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 84 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยานแห่งชาติแม่วะ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 04-05-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติแม่วะ 

     3.2 พิกัด UTM 544212E, 1956223N 531652E, 1948309N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 3.15 (1.85%), 
10-20 % : 11.07 (6.5%), 
20-30 % : 23.49 (13.79%), 
30-40 % : 35.46 (20.82%), 
มากกว่า 40 % : 97.11 (57.03%) 

0-10 % : 22.14 (3.5%), 
10-20 % : 72 (11.37%), 
20-30 % : 121.14 (19.14%), 
30-40 % : 139.23 (22%), 
มากกว่า 40 % : 278.46 (43.99%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 15,349.148 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
 

ช้างป่า : 22,856.9 เฮกแตร์ 11 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,331.011 เฮกแตร์ 14 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ, ป่าแม่มอก, ป่าแม่สรอย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 134.82 (5.51%), 
10-20 % : 393.66 (16.09%), 
20-30 % : 534.42 (21.84%), 
30-40 % : 539.28 (22.04%), 
มากกว่า 40 % : 844.74 (34.52%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1048 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 18.4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.78 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
      (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) หน่วย 
      พ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (5.46%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (94.54%) 

รวมพ้ืนที่ 156,756.86 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3  ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ  
 

บ้านท่าผา, บ้านท่ามะเกว๋น, บ้านปางกุ่ม, บ้านแม่ปะดอย และบ้านหัวน้ํา 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 
 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมภายในแนวเชื่อมต่อ 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1048 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 

 

 

 



 

 
250 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 94 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยานแห่งชาติแม่วะ 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 85 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และอุทยานแห่งชาติดอยจง  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 04-06-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อุทยานแห่งชาติดอยจง 

     3.2 พิกัด UTM 532897E, 1969790N 527667E, 1972784N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 5 : 7.29 (1.65%), 
10-20 % : 29.61 (6.69%), 
20-30 % : 57.78 (13.06%), 
30-40 % : 76.5 (17.29%), 
มากกว่า 40 % : 271.26 (61.31%) 

0-10 % : 57.06 (6.94%), 
10-20 % : 101.52 (12.35%), 
20-30 % : 135.72 (16.52%), 
30-40 % : 155.52 (18.92%), 
มากกว่า 40 % : 371.97 (45.26%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 7,000.982 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7.65 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

ช้างป่า : 11,946.854 เฮกแตร์ 10 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1.62 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ, ป่าแม่ทาน, ป่าแม่ปราบ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 162.72 (21.71%), 
10-20 % : 175.77 (23.45%), 
20-30 % : 145.35 (19.39%), 
30-40 % : 119.97 (16.01%), 
มากกว่า 40 % : 145.62 (19.43%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา แม่น้ําวัง 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.40 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (3.45%) ไม้ผล (A4) (1.67%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (89.44%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.89%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.00%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (1.55%) 

รวมพ้ืนที่ 749.76 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ  

บ้านแม่ถอด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ  การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 



 

 
252 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 95 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และอุทยานแห่งชาติดอยจง  
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 86 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 7 รหัสแนวเช่ือมต่อ 04-07-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ต่ืน  

     3.2 พิกัด UTM 469341E, 1885667N 467322E, 1893241N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 45.63 (3.98%), 
10-20 % : 152.37 (13.28%), 
20-30 % : 262.17 (22.84%), 
30-40 % : 297.18 (25.89%), 
มากกว่า 40 % : 390.33 (34.01%) 

0-10 % : 115.65 (5.97%), 
10-20 % : 408.24 (21.07%), 
20-30 % : 579.51 (29.9%), 
30-40 % : 448.92 (23.16%), 
มากกว่า 40 % : 385.65 (19.9%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,080.08 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 70.47 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

ช้างป่า : 35,837.673 เฮกแตร์ 43 หย่อม 
เสือโคร่ง : 27,176.725 เฮกแตร์ 82 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสามหมื่น 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 90.45 (4.96%), 
10-20 % : 292.23 (16.02%), 
20-30 % : 421.2 (23.09%), 
30-40 % : 422.28 (23.15%), 
มากกว่า 40 % : 597.69 (32.77%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงภายเลข 1175 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 12.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.34 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นา (A1) (0.57%) ไม้ผล (A4) (0.21%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (4.71%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (93.85%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.39%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.27%) 

รวมพ้ืนที่ 1,823.82 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านหนองหลวง, บ้านห้วยมะขาม 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 
 

บ้านพะกอยวา, บ้านแพ่แฮ, บ้านแสม, บ้านหนองหลวง และบ้านห้วยพระเจ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกัน
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1175 

อ่ืนๆ ย้ายชุมชนออกจากแนวเช่ือมต่อหรือความคุมการขยายตัวของ
ชุมชนที่อยู่ภายในแนวเชื่อมต่อ 
ประกาศให้พ้ืนที่ป่าไม้นอกพ้ืนที่คุ้มครองทั้งในและนอกแนว
เชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 96 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน 

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 87 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัยก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 8 รหัสแนวเช่ือมต่อ 04-08-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 

     3.2 พิกัด UTM 495951E, 1857960N 495177E, 1858593N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 1.98 (2.91%), 
10-20 % : 6.39 (9.4%), 
20-30 % : 10.62 (15.63%), 
30-40 % : 13.95 (20.53%), 
มากกว่า 40 % : 35.01 (51.52%) 

0-10 % : 2.34 (2.63%), 
10-20 % : 9.27 (10.43%), 
20-30 % : 12.78 (14.37%), 
30-40 % : 17.46 (19.64%), 
มากกว่า 40 % : 47.07 (52.94%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 50.22 เฮกแตร์ 3 หย่อม ช้างป่า : 9.72 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
     (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ : - 
ป่าถาวร : - 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 0.18 (3.57%), 
10-20 % : 0.18 (3.57%), 
20-30 % ; 0.45 (8.93%), 
30-40 % : 1.35 (26.79%), 
มากกว่า 40 % : 2.88 (57.14%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 105 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 2.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.85 ก.ม. 

     4.6   ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
      (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
      หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (28.36%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (48.64%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (23.00%) รวมพ้ืนที่ 5.64 เฮกแตร์ 

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 105 

อ่ืนๆ - 
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ภาพที่ 97 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
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กลุ่มปา่ภเูมีย่ง-ภทูอง  
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3.5 กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 

กลุ่มป่าภูเม่ียง-ภูทองมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 18 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 88 

ตารางที่ 88 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าภูเม่ียง-ภูทอง 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ 1. ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ 

2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม   

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน 

 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด   1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียง-ภูทอง 

2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูขัด   2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว   2. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   

3. อุทยานแห่งชาติคลองตรอน   4. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   

5. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว   6. อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ   

7. อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน 8. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

9. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 10. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

 

กลุ่มป่าภูเม่ียง-ภูทอง มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 27 แนว โดยแบ่งเป็น 
แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 7 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโคร่ง 20 แนว  ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่า    
ภูเม่ียง-ภูทองดังตารางท่ี 89 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 90 ภาพที่ 98  ถึงตารางท่ี 106 และภาพท่ี 99 
ถึงภาพท่ี 125 
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ตารางที่ 89 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 รหัส 
แนวเชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภท 

แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ 
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 5b 04 05-01-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติคลองตรอน  อุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 2) Landscape 2 

02 3 5b 04 05-02-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติคลองตรอน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด Landscape 2 

03 3 5b 04 05-03-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า Linear 2 

04 3 5b 04 05-04-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดน Landscape 2 

05 1 5b 00 05-05-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1) Stepping Stone 2 

06 3 5b 04 05-06-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง Landscape 2 

07 3 5b 04 05-07-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง Linear 2 

08 3 5b 04 05-08-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง Landscape 2 

09 3 5b 04 05-09-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2) Linear 2 

10 3 04 04 05-10-3-04-04 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ (หย่อมที่ 1) Landscape 3 

11 3 04 04 05-11-3-04-04 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) Landscape 3 

12 3 04 04 05-12-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2) Landscape 3 

13 3 04 04 05-13-3-04-04 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 1) Linear 3 

14 1 04 00 05-14-1-04-00 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 2) Landscape 3 

15 3 04 04 05-15-3-04-04 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมที่ 2) Landscape 3 

16 3 04 04 05-16-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่2) Landscape 3 

17 3 04 04 05-17-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่2) Landscape 3 
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ตารางที่ 89 (ต่อ)  

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 
คะแนน2 รหัส 

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ 
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

18 3 04 04 05-18-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1) Landscape 3 

19 1 04 00 05-19-1-04-00 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว(หย่อมที่ 2) Linear 3 

20 1 03 00 05-20-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) Linear 4 

21 1 03 00 05-21-1-03-00 อุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม  Landscape 4 

22 3 5b 04 05-22-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง Stepping Stone 2 

23 3 04 04 05-23-3-04-04 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (หย่อมที่ 1) Landscape 3 

24 3 04 04 05-24-3-04-04 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน Landscape 3 

25 1 04 00 05-25-1-04-00 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า Landscape 3 

26 3 04 04 05-26-3-04-04 ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ (หย่อมที่ 1) Landscape 3 

27 1 04 00 05-27-1-04-00 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ A เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ B Landscape 3 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3
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ภาพที่ 98 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าภูเม่ียง-ภูทอง 
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ตารางที่ 90 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 1 รหัสแนวเชื่อมต่อ 05-01-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติคลองตรอน  อุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 670036E, 1951783N 666851E, 1952570N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 0.81 (2.08%), 
10-20 % : 2.79 (7.18%), 
20-30 % : 6.57 (16.9%), 
30-40 % : 7.92 (20.37%), 
มากกว่า 40 % : 20.79 (53.47%) 

0-10 % : 27.81 (58.41%), 
10-20 % : 19.35 (40.64%), 
20-30 % : 0.45 (0.95%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,311.45 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,198.732 เฮกแตร์ 56 หย่อม 

ช้างป่า : 2,018.193 เฮกแตร์ 12 หย่อม 
เสือโคร่ง : 3.24 เฮกแตร์ 2 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าคลองตรอนฝ่ังขวา, ป่าน้ําปาด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 45.09 (32.41%), 
10-20 % : 26.1 (18.76%), 
20-30 % : 20.07 (14.42%), 
30-40 % : 21.96 (15.78%), 
มากกว่า 40 % : 25.92 (18.63%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1047 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 4.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.54 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.002%) พืชไร่ (A2) (1.733%) 

ไม้ผล (A4) (0.795%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.385%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.085%) รวมพ้ืนที่ 139.09 เฮกแตร์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านผักอาด และบ้านห้วยน้ําไหล 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1047 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 99 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมท่ี 2) 



 

 
 268 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 91 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-02-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติคลองตรอน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด 

     3.2 พิกัด UTM 682631E, 1956378N 685331E, 1957916N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 18 (2.9%), 
10-20 % : 82.44 (13.28%), 
20-30 % : 132.3 (21.31%), 
30-40 % : 134.01 (21.59%), 
มากกว่า 40 % : 253.98 (40.92%) 

0-10 % : 30.24 (8.07%), 
10-20 % : 64.17 (17.13%), 
20-30 % : 82.17 (21.93%), 
30-40 % : 76.95 (20.54%), 
มากกว่า 40 % : 121.14 (32.33%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,311.45 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,198.732 เฮกแตร์ 56 หย่อม 

ช้างป่า : 19114.136 เฮกแตร์ 78 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12,299.712  เฮกแตร์ 122 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําปาด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 54.45 (8.84%), 
10-20 % : 98.46 (15.99%), 
20-30 % : 136.89 (22.23%), 
30-40 % : 134.1 (21.78%), 
มากกว่า 40 % : 191.79 (31.15%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1239 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.91 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552)  
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.90%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.05%) 

ไม้ผล (A4) (0.07%) ไร่หมุนเวียน (A6) (2.31%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (94.37%) สวนป่า (F5) (2.30%) 

รวมพ้ืนที่ 614.86 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านต้นขนุน และบ้านม่วง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกัน
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1239 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

 ภาพที่ 100 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 92 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-03-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Linear 
Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

     3.2 พิกัด UTM 704244E, 1863237N 710574E, 1871651N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 105.75 (17.87%), 
10-20 % : 212.94 (35.99%), 
20-30 % : 159.03 (26.88%), 
30-40 % : 80.73 (13.64%), 
มากกว่า 40 % : 33.21 (5.61%) 

0-10 % : 45.63 (5.48%), 
10-20 % : 162.36 (19.49%), 
20-30 % : 262.35 (31.49%), 
30-40 % : 195.57 (23.47%), 
มากกว่า 40 % : 167.22 (20.07%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 51,707.732 เฮกแตร์ 16 หย่อม 
เสือโคร่ง : 29,951.501 เฮกแตร์ 60 หย่อม 

ช้างป่า : 2,972.036 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 0.81 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช - ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอนครไทย และอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเนินเพ่ิม 
ป่าถาวร :  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 297.18 (12.2%), 
10-20 % : 898.38 (36.87%), 
20-30 % : 820.08 (33.66%), 
30-40 % : 307.71 (12.63%), 
มากกว่า 40 % : 113.22 (4.65%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 12 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 18.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.99 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนทีคุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.30%) พืชไร่ (A2) (6.84%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (6.61%) ไร่หมุนเวียน (A6) (54.10%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (8.32%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (23.61%) 

สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (0.18%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.05%) 

รวมพ้ืนที่ 2,463.07 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยทรายเหนือ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ  การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ทําการปลูกพืชชนิดพันธุ์ในถิ่นฐานเดิมที่สามารถเป็นอาหารของ
ช้างป่าได้ภายในแนวเช่ือมต่อ จัดการให้พ้ืนที่ของแนวเชื่อมต่อ
เป็นป่ารุ่นสองที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งหากินของช้างป่า 
จัดเตรียมแหล่งนํ้าสําหรับสัตว์ป่าภายในแนวเช่ือมต่อ  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 12  

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อที่ไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติให้ทําการเวนคืน
ที่ดินกลับมาเป็นของรัฐเพ่ือฟ้ืนฟูเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ต่อไป 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 101 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 93 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-04-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดน 

     3.2 พิกัด UTM 695271E, 1820537N 701149E, 1816994N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 741.42 (66.72%), 
10-20 % : 349.29 (31.43%), 
20-30 % : 20.34 (1.83%), 
30-40 % : 0.18 (0.02%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

0-10 % : 9 (1.69%), 
10-20 % : 61.56 (11.59%), 
20-30 % : 103.23 (19.43%), 
30-40 % : 87.3 (16.43%), 
มากกว่า 40 % : 270.27 (50.86%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 51,707.732 เฮกแตร์ 16 หย่อม 
เสือโคร่ง : 29,951.501 เฮกแตร์ 60 หย่อม 

ช้างป่า : 7,398.387 เฮกแตร์ 12 หย่อม 
เสือโคร่ง : 155.479 เฮกแตร์ 10 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกําแพง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 198.9 (27.08%), 
10-20 % : 157.23 (21.41%), 
20-30 % : 86.67 (11.8%), 
30-40 % : 81.36 (11.08%), 
มากกว่า 40 % : 210.33 (28.64%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.81 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (99.998%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.002%) 

รวมพ้ืนที่ 733.15 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้กลับเป็นพ้ืนที่ปา่ไม้ 
จัดการไร่ร้างบางส่วนให้เป็นทุ่งหญ้าสําหรับเป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 

 



 

 
 276 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 102 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดน 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 94 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-05-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Stepping Stone Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 707856E, 1846506N 716010E, 1840889N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 10.98 (4.64%), 
10-20 % : 35.01 (14.8%), 
20-30 % : 42.57 (17.99%), 
30-40 % : 50.94 (21.53%), 
มากกว่า 40 % : 97.11 (41.04%) 

0-10 % : 8.91 (2.89%), 
10-20 % : 32.49 (10.55%), 
20-30 % : 50.94 (16.54%), 
30-40 % : 54.54 (17.71%), 
มากกว่า 40 % : 161.1 (52.31%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 51,707.732 เฮกแตร์ 16 หย่อม 
เสือโคร่ง : 29,951.501 เฮกแตร์ 60 หย่อม 

ช้างป่า : 8,407.464 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบ
รอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู, ป่าเขาโปลกหล่น  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 232.56 (17.57%), 
10-20 % : 362.61 (27.4%), 
20-30 % : 262.62 (19.85%), 
30-40 % : 183.6 (13.87%), 
มากกว่า 40 % : 281.88 (21.3%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2196, 2325 ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 11.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.40 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (39.38%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.10%) 

ไม้ผล (A4) (5.81%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (30.87%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (5.51%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (1.74%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (11.98%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (4.47%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.14%) รวมพ้ืนที่ 1,326.37 เฮกแตร์ 



 

 
 278 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกองเนียน, บ้านใจทน, บ้านดอกจําปี, บ้านปานสุขุม, บ้านเพชรดํา, บ้านฟองเพชร, บ้านรัต
นัย, บ้านเล่าลือ และบ้านห้วยน้ําขาว 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่เหลืออยู่ ควบคุมการ
ขยายตัวของพ้ืนที่เกษตร 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ประกาศให้พ้ืนที่ป่าไม้นอกพ้ืนที่คุ้มครองทั้งในและนอกแนว
เชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ ให้ศึกษาถึงแนวทางการ
ชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่าต่อไป 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 103 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 1) 



 

 
 280 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 95 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 6 รหัสแนวเชื่อมต่อ 05-06-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

     3.2 พิกัด UTM 679596E, 1868775N 690320E, 1865036N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 11.25 (5.94%), 
10-20 % : 22.5 (11.88%), 
20-30 % : 37.17 (19.63%), 
30-40 % : 44.82 (23.67%), 
มากกว่า 40 % : 73.62 (38.88%) 

0-10 % : 37.17 (22.06%), 
10-20 % : 55.17 (32.75%), 
20-30 % : 30.33 (18%), 
30-40 % : 24.66 (14.64%), 
มากกว่า 40 % : 21.15 (12.55%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 23.264 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 0.81เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 51,707.732 เฮกแตร์ 16 หย่อม 
เสือโคร่ง : 29,951.501 เฮกแตร์ 60 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอนครไทย และอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขากระยาง, ป่าแม่น้ําเข็ก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 75.33 (11.06%), 
10-20 % : 79.65 (11.7%), 
20-30 % : 103.05 (15.13%), 
30-40 % : 124.92 (18.34%), 
มากกว่า 40 % : 298.08 (43.77%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 12 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา แม่น้ําเข็ก 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 15.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.68 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.50%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (3.17%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (92.21%) สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (0.75%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.71%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.30%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.36%) รวมพ้ืนที่ 679.84 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแก่งกุลา, บ้านถ้ําพริก, บ้านทรัพย์เจริญ, บ้านปอย, บ้านปากน้ําปอย, บ้านโป่งแค, บ้านโป่ง
ปะ และบ้านแยง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการขยายตัวของชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกัน
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 12 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 104 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 96 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 7 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-07-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง 

     3.2 พิกัด UTM 688930E, 1925090N 685838E, 1926517N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 15.84 (8.44%), 
10-20 % : 43.83 (23.36%), 
20-30 % : 56.88 (30.31%), 
30-40 % : 39.69 (21.15%), 
มากกว่า 40 % : 31.41 (16.74%) 

0-10 % : 36.81 (9.33%), 
10-20 % : 59.04 (14.97%), 
20-30 % : 71.55 (18.14%), 
30-40 % : 63.72 (16.15%), 
มากกว่า 40 % : 163.35 (41.41%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 7,485.21 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 218.7 เฮกแตร์ 12 หย่อม 

ช้างป่า : 40,249 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 18,581.106 เฮกแตร์ 147 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําภาค และป่าลําแควน้อยฝ่ังซ้าย, ป่าน้ําภาคฝ่ังขวา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 2.25 (9.96%), 
10-20 % : 4.05 (17.93%), 
20-30 % : 4.14 (18.33%), 
30-40 % : 4.14 (18.33%), 
มากกว่า 40 % : 8.01 (35.46%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1237 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.92 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (73.78%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (0.52%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (25.70%) รวมพ้ืนที่ 22.96 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3   ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขวดน้ํามัน และบ้านนาตอน 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า ตรวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้
กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้จัดการไร่ร้างบางส่วนให้เป็นทุ่งหญ้าสําหรับ
เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1237 

อ่ืนๆ - 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 105 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง 



 

 
 286 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 97 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่8 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-08-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง 

     3.2 พิกัด UTM 693735E, 1962375N 697160E, 1959186N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 22.05 (3.62%), 
10-20 % : 96.3 (15.83%), 
20-30 % : 155.43 (25.54%), 
30-40 % : 150.48 (24.73%), 
มากกว่า 40 % : 184.23 (30.28%) 

0-10 % : 44.91 (6.17%), 
10-20 % : 145.62 (20.01%), 
20-30 % : 205.11 (28.19%), 
30-40 % : 172.08 (23.65%), 
มากกว่า 40 % : 159.93 (21.98%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 19,114.136 เฮกแตร์ 78 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12,299.712 เฮกแตร์ 122 หย่อม 

ช้างป่า : 40,249 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 18,581.106 เฮกแตร์ 147 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช - ปาผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําปาด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 12.87 (4.47%), 
10-20 % : 63.81 (22.14%), 
20-30 % : 82.8 (28.73%), 
30-40 % : 55.98 (19.43%), 
มากกว่า 40 % : 72.72 (25.23%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1239 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 8.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.06 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.19%) พืชไร่ (A2) (0.29%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (1.58%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.94%) 

รวมพ้ืนที่ 288.04 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3   ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยมุ่น 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้
รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1239 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 

 



 

 
 288 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 106 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 98 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 9 รหัสแนวเชื่อมต่อ 05-09-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 701846E, 1955711N 705395E, 1957256N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.04 (5.96%), 
10-20 % : 12.24 (14.48%), 
20-30 % : 15.84 (18.74%), 
30-40 % : 16.11 (19.06%), 
มากกว่า 40 % : 35.28 (41.75%) 

0-10 % : 5.22 (3.91%), 
10-20 % : 17.82 (13.34%), 
20-30 % : 34.11 (25.54%), 
30-40 % : 42.12 (31.54%), 
มากกว่า 40 % : 34.29 (25.67%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 40,249 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 18,581.106 เฮกแตร์ 147 หย่อม 

ช้างป่า : 168.137 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 238.512 เฮกแตร์ 5 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าผลัดใบฟ้ืนฟู ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าผลัดใบฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําภาคฝ่ังขวา 
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 16.47 (8.01%), 
10-20 % : 39.15 (19.05%), 
20-30 % : 56.7 (27.58%), 
30-40 % : 52.11 (25.35%), 
มากกว่า 40 % : 41.13 (20.01%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1268 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.736 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (11.10%) ไม้ยืนต้น (A3) (1.50%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (13.45%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (20.88%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (53.07%) รวมพ้ืนที่ 205.19 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ  



 

 
 290 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3   ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านชํานาญจุ้ย, บ้านนุชเทียน และบ้านรักไทย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และ
การเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1268 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อที่ไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติให้ทําการเวนคืน
ที่ดินกลับมาเป็นของรัฐเพ่ือฟ้ืนฟูเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ต่อไป และ
แนวทางการชดเชยพืชผลทางการเกษตร 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 107 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 2) 

 



 

 
 292 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 99 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และอุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 10 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-10-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ (หย่อมที ่1) 

     3.2 พิกัด UTM 703780E, 1935959N 700606E, 1930365N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 6.84 (3.45%), 
10-20 % : 34.38 (17.32%), 
20-30 % : 50.58 (25.49%), 
30-40 % : 41.58 (20.95%), 
มากกว่า 40 % : 65.07 (32.79%) 

0-10 % : 1.71 (0.68%), 
10-20 % : 20.88 (8.33%), 
20-30 % : 50.04 (19.96%), 
30-40 % : 56.43 (22.51%), 
มากกว่า 40 % : 121.68 (48.53%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 10.241 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7.833 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 7,485.21 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 218.7 เฮกแตร์ 12 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด 
ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถา้ และป่าภูเรือ, ป่าน้ําภาค และป่าลําแควน้อยฝ่ังซ้าย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 8.55 (3.02%), 
10-20 % : 64.17 (22.64%), 
20-30 % : 91.71 (32.36%), 
30-40 % : 45.99 (16.23%), 
มากกว่า 40 % : 72.99 (25.75%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1268 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 9.4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.86 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.07%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (99.73%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.20%) รวมพ้ืนที่ 283.33 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านนาเช่ือม, บ้านนาบ่อ, บ้านนาลึง, บ้านห้วยน้ําผัก และบ้านเหลากอหก 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1268 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 108 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และอุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 100 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูขัด (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 11 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-11-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   landscape corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 707576E, 1934808N 707639E, 1928567N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 26.73 (5.37%), 
10-20 % : 112.68 (22.62%), 
20-30 % : 149.67 (30.05%), 
30-40 5 : 94.86 (19.05%), 
มากกว่า 40 % : 114.12 (22.91%) 

0-10 % : 6.75 (1.95%) 
10-20 % : 23.58 (6.83%) 
20-30 % : 44.82 (12.98%) 
30-40 % : 76.23 (22.07%) 
มากกว่า 40 % : 193.95 (56.16%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8,330.406 เฮกแตร์ 21 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,117.817 เฮกแตร์ 43 หย่อม 

ช้างป่า : 10.241 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7.833 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถา้ และป่าภูเรือ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 20.52 (4.01%), 
10-20 % : 109.44 (21.41%), 
20-30 % : 163.17 (31.92%), 
30-40 % : 113.67 (22.24%), 
มากกว่า 40 % : 104.4 (20.42%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1268 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 9.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.55 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (35.02%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (55.01%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (6.62%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (3.20%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.15%) รวมพ้ืนที ่513.21 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยน้ําผัก 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1268 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองได้แก่ ป่า
สงวนแห่งชาติภูขัด เพ่ือประกาศเป็น พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ 
ต่อไป เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติ แห่งนี้ทําหน้าที่เชื่อมโยงระบบ
นิเวศระหว่างผืนป่าภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง – ภูทองและกลุ่มป่าภู
เขียวน้ําหนาว  

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 109 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูขัด (หย่อมท่ี 1) 



 

 
 298 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 101 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 12 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-12-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 698070E, 1966676N 701358E, 1962200N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 93.42 (25.63%), 
10-20 % : 180.18 (49.43%), 
20-30 % : 71.82 (19.7%), 
30-40 % : 15.3 (4.2%), 
มากกว่า 40 % : 3.78 (1.04%) 

0-10 % : 14.85 (9.81%), 
10-20 % : 29.43 (19.44%), 
20-30 % : 38.16 (25.21%), 
30-40 % : 36 (23.78%), 
มากกว่า 40 % : 32.94 (21.76%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 19,114.136 เฮกแตร์ 78 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12,299.712 เฮกแตร์ 122 หย่อม 

ช้างป่า : 168.137 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 238.512 เฮกแตร์ 5 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําปาด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 70.2 (17.63%), 
10-20 % : 138.33 (34.73%), 
20-30 % : 93.78 (23.55%), 
30-40 % : 54.27 (13.63%), 
มากกว่า 40 % : 41.67 (10.46%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1239 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.21 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.44%) พืชไร่ (A2) (2.74%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (7.36%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (86.76%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.33%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (1.37%) 

รวมพ้ืนที่ 398.71 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยมุ่น และบ้านหน้าพระธาตุ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่เมือง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1239 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 

 



 

 
 300 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 110 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 2) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 102 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 13 รหัสแนวเชื่อมต่อ 05-13-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 705370E, 1959326N 707548E, 1957738N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 23.58 (4.97%), 
10-20 % : 83.43 (17.57%), 
20-30 % : 127.8 (26.91%), 
30-40 % : 133.11 (28.03%), 
มากกว่า 40 % : 106.92 (22.52%) 

0-10 % : 12.51 (2.04%), 
10-20 % : 52.02 (8.5%), 
20-30 % : 96.66 (15.78%), 
30-40 % : 136.08 (22.22%), 
มากกว่า 40 % : 315.09 (51.46%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 168.137 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 238.512 เฮกแตร์ 5 หย่อม 

ช้างป่า : 5,341.507 เฮกแตร์ 53 หย่อม 
เสือโคร่ง : 619.08 เฮกแตร์ 21 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า - - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําปาด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 2.88 (7.14%), 
10-20 % : 7.65 (18.97%), 
20-30 % : 10.62 (26.34%), 
30-40 % : 10.08 (25%), 
มากกว่า 40 % : 9.09 (22.54%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1268 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.9 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) รวมพ้ืนที่ 40.18 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านรักไทย และบ้านส่องสี 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1268 

อ่ืนๆ ประกาศพ้ืนที่ข้างทางหลวงหมายเลข 1268 บริเวณแนว
เชื่อมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทพิเศษเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
และความเชื่อมโยง 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 111 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 1) 



 

 
 304 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 103 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 1) และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 14 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-14-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   landscape corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 721381E, 1832437N 716991E, 1828115N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 44.37 (12.67%), 
10-20 % : 113.94 (32.54%), 
20-30 % : 91.89 (26.24%), 
30-40 % : 42.75 (12.21%), 
มากกว่า 40 % : 57.24 (16.35%) 

0-10 % : 10.8 (4.1%), 
10-20 % : 31.14 (11.82%), 
20-30 % : 59.85 (22.71%), 
30-40 % : 61.65 (23.39%), 
มากกว่า 40 % : 100.08 (37.98%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8407.464 เฮกแตร์ 18 หย่อม 
 

ช้างป่า : 11,153.803 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5,574.306 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเขาค้อ และอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 41.67 (7.96%), 
10-20 % : 111.15 (21.22%), 
20-30 % : 154.8 (29.55%), 
30-40 % : 111.6 (21.31%), 
มากกว่า 40 % : 104.58 (19.97%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2258 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 12.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.03 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (3.62%) พืชไร่/ไม้ผล (A2/ A4) (3.02%) 

ไม้ผล (A4) (10.79%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (35.66%) 

สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟู (F500) (45.49%) สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (1.36%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.06%) รวมพ้ืนที่ 524.32 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาย่า, บ้านชื่นจิตร, บ้านธนิตคําเที่ยง, บ้านเพชรช่วย และบ้านริมสีม่วง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 2258 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 112 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 1) และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 2) 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 104 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 15 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-15-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 664064E, 1904801N 654827E, 1906691N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 133.2 (47.62%), 
10-20 % : 121.05 (43.28%), 
20-30 % : 24.21 (8.66%), 
30-40 % : 1.26 (0.45%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

0-10 % : 39.15 (23.6%), 
10-20 % : 89.28 (53.83%), 
20-30 % : 33.48 (20.18%), 
30-40 % : 3.96 (2.39%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%)  

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 23.264 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 0.81 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 929.904 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 146.558 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสวนเมี่ยง, ป่าดงตีนตก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 496.98 (57.22%), 
10-20 % : 315.27 (36.3%), 
20-30 % : 37.35 (4.3%), 
30-40 % : 8.19 (0.94%), 
มากกว่า 40 % : 10.71 (1.23%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 14.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.8 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.18%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/A3) (0.15%) 

ไม้ผล (A4) (0.11%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.48%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.08%) รวมพ้ืนที่ 868.26 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านน้อย, บ้านเนินช้างแทง, บ้านเนินหนองบัว, บ้านสวนเมี่ยง, บ้านหนองขาหย่าง, บ้านหนอง
ชุมแสง และบ้านห้วยหมากหลํ่า 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความต้องการทางโครงสร้างทางวิศวกรรม 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป  
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควและแนวเช่ือมต่อที่กําหนดทําหน้าที่
เชื่อมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติระหว่างผืนป่าภายในกลุ่มป่าภู
เมี่ยง-ภูทอง ตอนบนและตอนล่าง 
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ภาพที่ 113 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมท่ี 2) 
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ตารางที่ 105 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 16 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-16-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่2) 

     3.2 พิกัด UTM 715418E, 2013672N 716623E, 2015926N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 37.89 (11.36%), 
10-20 % : 96.3 (28.86%), 
20-30 % : 88.11 (26.41%), 
30-40 % : 59.49 (17.83%), 
มากกว่า 40 % : 51.84 (15.54%) 

0-10 % : 36.81 (10.4%), 
10-20 % : 85.77 (24.22%), 
20-30 % : 112.41 (31.75%), 
30-40 % : 85.77 (24.22%), 
มากกว่า 40 % : 33.3 (9.41%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4,838.598 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,064.032 เฮกแตร์ 36 หย่อม 

ช้างป่า : 27,132.538 เฮกแตร์ 37 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,714.249 เฮกแตร์ 103 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําปาด 
 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0.45 (8.06%), 
10-20 % : 1.71 (30.65%), 
20-30 % : 2.52 (45.16%), 
30-40 % : 0.81 (14.52%), 
มากกว่า 40 % : 0.09 (1.61%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1083 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.36 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (98.20%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.80%) 

รวมพ้ืนที่ 5.86 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปางไฮ และบ้านภูต่าง 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
 (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1083 

อ่ืนๆ ควบคุมการขยายตัวของชุมชนและย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่
คุ้มครอง 
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ภาพที่ 114 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี2) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 106 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 17 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-17-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่2) 

     3.2 พิกัด UTM 710797E, 2017438N 713541E, 2018699N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 19.08 (7.52%), 
10-20 % : 41.22 (16.24%), 
20-30 % : 55.08 (21.7%), 
30-40 % : 54.09 (21.31%), 
มากกว่า 40 % : 84.33 (33.23%) 

0-10 % : 18.63 (4.91%), 
10-20 % : 66.42 (17.5%), 
20-30 % : 97.74 (25.75%), 
30-40 % : 91.8 (24.19%), 
มากกว่า 40 % : 104.94 (27.65%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4,838.598 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,064.032 เฮกแตร์ 36 หย่อม 

ช้างป่า : 27,132.538 เฮกแตร์ 37 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,714.249 เฮกแตร์ 103 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําปาด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 6.12 (13.57%) 
10-20 % : 15.57 (34.53%) 
20-30 % : 15.75 (34.93%) 
30-40 % : 6.84 (15.17%) 
มากกว่า 40 : 0.81 (1.8%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1083 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.20 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไร่หมุนเวียน (A6) (8.45%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (91.55%) 

รวมพ้ืนที่ 45.39 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเชื่อมต่อ - 
 



 

 
 314 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปางไฮ 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1083 

อ่ืนๆ ควบคุมการขยายตัวของชุมชนและย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่
คุ้มครอง 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 115 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี2) 



 

 
 316 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 107 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 18 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-18-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ําปาด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมที่1) 

     3.2 พิกัด UTM 712805E, 2000673N 710209E, 2005523N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 10.35 (1.48%), 
10-20 % : 49.05 (7.02%), 
20-30 % : 140.67 (20.13%), 
30-40 % : 187.92 (26.89%), 
มากกว่า 40 % : 310.95 (44.49%) 

0-10 % : 96.57 (8.16%), 
10-20 % : 218.7 (18.49%), 
20-30 % : 278.01 (23.5%), 
30-40 % : 258.66 (21.87%), 
มากกว่า 40 % : 330.93 (27.98%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 19,114.136 เฮกแตร์ 78 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12,299.712 เฮกแตร์ 122 หย่อม 

ช้างป่า : 4,838.598 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,064.032 เฮกแตร์ 36 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําปาด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 79.29 (7%), 
10-20 % : 206.55 (18.23%), 
20-30 % : 270.27 (23.85%), 
30-40 % : 252.18 (22.25%), 
มากกว่า 40 % : 324.9 (28.67%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1047 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 8.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.70 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.47%) พืชไร่ (A2) (1.26%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.17%) ไม้ผล (A4) (0.38%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (2.19%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (95.53%) 

รวมพ้ืนที่ 1,133.63 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านม่วงเจ็ดต้น 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุม
ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1047 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป ประกาศให้พ้ืนที่ป่าไม้นอกพ้ืนที่คุ้มครองทั้ง
ในและนอกแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 116 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าน้ําปาด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม (หย่อมท่ี1) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 108 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 19 รหัสความสําคัญ 05-19-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Linear corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM 641393E, 1912778N 645448E, 1910093N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 58.05 (18.17%), 
10-20 % : 98.73 (30.9%), 
20-30 % : 88.92 (27.83%), 
30-40 % : 44.64 (13.97%), 
มากกว่า 40 % : 29.16 (9.13%) 

0-10 % : 72.09 (18.28%), 
10-20 % : 178.29 (45.22%), 
20-30 % : 101.34 (25.7%), 
30-40 % : 33.3 (8.45%), 
มากกว่า 40 % : 9.27 (2.35%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 1,319.919 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
 

ช้างป่า : 13,311.45 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,198.732 เฮกแตร์ 56 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสองฝ่ังลําน้ําแควน้อย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 107.37 (53.14%), 
10-20 % : 37.53 (18.57%), 
20-30 % : 26.91 (13.32%), 
30-40 % : 24.66 (12.2%), 
มากกว่า 40 % : 5.58 (2.76%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1296 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 8.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.19 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (6.99%) พืชไร่ (A2) (29.39%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.55%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (36.26%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (12.02%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (14.79%) 

รวมพ้ืนที่ 202.03 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านหนองกระบาก และบ้านหนองลวก 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวองพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1296 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมดแต่มีสถานเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าว
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 117 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (หย่อมท่ี 2) 



 

 
 322 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 109 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูขัด (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า (เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า (เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 20 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-20-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4  

ประเภท   Linear corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 690863E, 1935574N 703082E, 1927286N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 11.97 (5.33%), 
10-20 % : 42.57 (18.95%), 
20-30 % : 62.37 (27.76%), 
30-40 % : 41.58 (18.51%), 
มากกว่า 40 % : 66.15 (29.45%) 

0-10 % : 41.49 (4.36%), 
10-20 % : 142.56 (14.99%), 
20-30 % : 251.82 (26.49%), 
30-40 % : 227.52 (23.93%), 
มากกว่า 40 % : 287.37 (30.23%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 40,249 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 18581.106 เฮกแตร์ 147 หย่อม 

ช้างป่า : 8,330.406 เฮกแตร์ 21 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,117.817 เฮกแตร์ 43 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ และอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําภาคฝ่ังขวา, ป่าน้ําภาค และป่าลําแควน้อยฝ่ังซ้าย 
อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 31.59 (4.52%), 
10-20 % : 122.4 (17.5%), 
20-30 % : 152.55 (21.81%), 
30-40 % : 144.27 (20.63%), 
มากกว่า 40 % : 248.67 (35.55%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1268, 1237 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ  

แม่น้ํา  

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 18.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.86 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.05%) พืชไร่ (A2) (4.84%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (9.77%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (19.59%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (52.89%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (12.86%) 

รวมพ้ืนที่ 699.19 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านน้ําเชื่อม, บ้านนาบ่อ, บ้านนาลึง, บ้านบ่อภาคใต้ และบ้านบุ่งผํา 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรภายในแนวเชื่อมต่อให้กลับเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1268 และ 1237 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นป่าชุมชนและประกาศแนวเช่ือมต่อให้เป็นพ้ืนที่
คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 118 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูขัด (หย่อมท่ี 1) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 110 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมท่ี 1) และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 21 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-21-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมที่ 1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม  

     3.2 พิกัด UTM 657507E, 1927949N 640935E, 1921454N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 34.11 (7.39%), 
10-20 % : 94.68 (20.52%), 
20-30 % : 124.47 (26.98%), 
30-40 % : 88.83 (19.25%), 
มากกว่า 40 % : 119.25 (25.85%) 

0-10 % : 58.23 (12.95%), 
10-20 % : 93.78 (20.86%), 
20-30 % : 104.31 (23.2%), 
30-40 % : 98.82 (21.98%), 
มากกว่า 40 % : 94.41 (21%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,311.45 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,198.732 เฮกแตร์ 56 หย่อม 

ช้างป่า : 1,319.919 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช - ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ และอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอทองแสนขัน และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าคลองตรอนฝ่ังซ้าย, ป่าโป่งแค 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 214.65 (17.19%), 
10-20 % : 266.04 (21.31%), 
20-30 % : 262.17 (21%), 
30-40 % : 217.71 (17.44%), 
มากกว่า 40 % : 288 (23.07%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1143 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 24.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.30 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.03%) พืชไร่ (A2) (2.26%) 

ไม้ผล (A4) (0.23%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.19%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.29%) รวมพ้ืนที่ 1,248.67 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านถ้ําดิน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3  ก.ม.    
         จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านท่าสวนยา, บ้านน้ําลอก, บ้านเนินชัย, บ้านวังเบน และบ้านห้วยน้ําเย็น 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ควบคุม
ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1143 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองอ่ืนๆ หรือป่าชุมชน 
ประกาศแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 119 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน (หย่อมท่ี 1) และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาลม  



 

 
 328 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 111 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า (เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า (เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 22 รหัสแนวเชื่อมต่อ 05-22-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Stepping stone 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง 

     3.2 พิกัด UTM 706343E, 1955195N 701571E, 1955346N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 6.75 (2.42%), 
10-20 % : 28.35 (10.16%), 
20-30 % : 52.83 (18.93%), 
30-40 % : 66.24 (23.73%), 
มากกว่า 40 % : 124.92 (44.76%) 

0-10 % : 15.3 (6.66%), 
10-20 % : 35.19 (15.31%), 
20-30 % : 49.32 (21.46%), 
30-40 % : 55.08 (23.96%), 
มากกว่า 40 % : 74.97 (32.62%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 5,341.507 เฮกแตร์ 53 หย่อม 
เสือโคร่ง : 619.08 เฮกแตร์ 21 หย่อม 

ช้างป่า : 40,249 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 18,581.106 เฮกแตร์ 147 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าปลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําภาคฝ่ังขวา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 21.15 (9.81%), 
10-20 % : 49.86 (23.12%), 
20-30 % : 54.27 (25.17%), 
30-40 % : 49.77 (23.08%), 
มากกว่า 40 % : 40.59 (18.82%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1268 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.97 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.71%) ไม้ยืนต้น (A3) (6.58%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (34.84%) ป่าปลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (1.89%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (49.90%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (6.08%) 

รวมพ้ืนที่ 215.49 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้าชํานาญจุ้ย, บ้านเทอดชาติ, บ้านนุชเทียน และบ้านรักไทย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมของป่าที่เหลืออยู่ภายนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1268 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อที่ไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติให้ทําการเวนคืน
ที่ดินกลับมาเป็นของรัฐเพ่ือฟ้ืนฟูเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ต่อไป และ
แนวทางการชดเชยพืชผลทางการเกษตร 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิม
ต่อไป 
ประกาศแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 120 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเม่ียงภูทอง 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 112 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 23 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-23-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 676361E, 1999447N 671458E, 1999748N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 74.88 (4.37%), 
10-20 % : 255.06 (14.88%), 
20-30 % : 463.95 (27.07%), 
30-40 % : 470.97 (27.48%), 
มากกว่า 40 % : 449.19 (26.21%) 

0-10 % : 81.63 (4.63%), 
10-20 % : 274.77 (15.58%), 
20-30 % : 460.71 (26.13%), 
30-40 % : 474.3 (26.9%), 
มากกว่า 40 % : 471.96 (26.76%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 47,210.71 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 29,028.395 เฮกแตร์ 68 หย่อม 

ช้างป่า : 14,278.123 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 6,223.236 เฮกแตร์ 32 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 พ้ืนที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าฝ่ังขวาแม่น้ําน่านตอนใต้ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0.09 (2.22%), 
10-20 % : 0.99 (24.44%), 
20-30 % : 1.35 (33.33%), 
30-40 % : 0.63 (15.56%), 
มากกว่า 40 % : 0.99 (24.44%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1026 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.50 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) รวมพ้ืนที่ 3.72 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3  ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปากนาย และบ้านห้วยเลา 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1026 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือผนวก
เข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป  
ควรมีการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าภายในแนวเชื่อมต่อ 
หากเป็นไปได้ให้ย้ายหมู่บ้านหรือความคุมการขยายตัวของ
ชุมชนที่อยู่ภายในแนวเชื่อมต่อ 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
333 

 
 

ภาพที่ 121 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน (หย่อมท่ี 1) 



 

 
 334 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 113 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติขุนสถาน และอุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 24 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-24-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน 

     3.2 พิกัด UTM 651141E, 1995726N 645148E, 1990960N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 29.79 (3.08%), 
10-20 % : 91.53 (9.46%), 
20-30 % : 167.04 (17.27%), 
30-40 % : 226.17 (23.39%), 
มากกว่า 40 % : 452.52 (46.79%) 

0-10 % : 20.43 (0.73%), 
10-20 % : 104.4 (3.75%), 
20-30 % : 241.56 (8.67%), 
30-40 % : 435.78 (15.65%), 
มากกว่า 40 % : 1983.24 (71.2%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 14,278.123 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 6,223.236 เฮกแตร์ 32 หย่อม 

ช้างป่า : 32,799.534 เฮกแตร์ 61 หย่อม 
เสือโคร่ง : 23,445.055 เฮกแตร์ 47 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

มีการขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม
ภายในพ้ืนที่คุ้มครอง 

มีการขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม
ภายในพ้ืนที่คุ้มครอง 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ: - 
ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 16.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.98 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

-  

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านต้นแดง, บ้านท่าเรือนางพญา, บ้านร่วมจิต และบ้านห้วยต้า 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมภายในแนวเชื่อมต่อ 
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความต้องการทางโครงสร้างทางวิศวกรรม 

อ่ืนๆ ควบคุมการขยายตัวของชุมชนหรือย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่
คุ้มครอง 

 



 

 
 336 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 122 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 114 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 25 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-25-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

     3.2 พิกัด UTM 720110E, 1866535N 716340E, 1873895N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.94 (3.14%), 
10-20 % : 7.2 (3.81%), 
20-30 % : 18.54 (9.81%), 
30-40 % : 30.51 (16.14%), 
มากกว่า 40 % : 126.81 (67.1%) 

0-10 % : 153.63 (12.98%), 
10-20 % : 307.89 (26.01%), 
20-30 % : 231.75 (19.58%), 
30-40 % : 147.96 (12.5%), 
มากกว่า 40 % : 342.45 (28.93%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8,407.464 เฮกแตร์ 18 หย่อม ช้างป่า : 2,972.036 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 0.81 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ์  

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางวิศวกรรม อําเภอเขาค้อ และอําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0 (0%), 
10-20 % : 0.81 (39.13%), 
20-30 % : 0.99 (47.83%), 
30-40 % : 0.09 (4.35%), 
มากกว่า 40 % : 0.18 (8.7%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2331 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 18 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.78  ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (98.76%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (1.24%) 

รวมพ้ืนที่ 2.04 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

 
 338 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 กม.   
           จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านร่องกล้า 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 2331 

อ่ืนๆ ควบคุมการขยายตัวของชุมชนหรือย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่
คุ้มครอง 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 123 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 



 

 
 340 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 115 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขัด (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 26 รหัสแนวเช่ือมต่อ 05-26-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ(หย่อมที ่1) 

     3.2 พิกัด UTM 698596E, 1911007N 695599E, 1908761N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 24.03 (6.46%), 
10-20 % : 90 (24.19%), 
20-30 % : 112.5 (30.24%), 
30-40 % : 74.25 (19.96%), 
มากกว่า 40 % : 71.28 (19.16%) 

0-10 % : 20.7 (5.38%), 
10-20 % : 77.67 (20.2%), 
20-30 % : 98.37 (25.59%), 
30-40 % : 87.84 (22.85%), 
มากกว่า 40 % : 99.9 (25.98%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8,330.406 เฮกแตร์ 21 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,117.817 เฮกแตร์ 43 หย่อม 

ช้างป่า : 7,485.21 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 218.7 เฮกแตร์ 12 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําภาค และป่าลําแควน้อยฝ่ังซ้าย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 4.77 (4.91%), 
10-20 % : 9.63 (9.91%), 
20-30 % : 14.49 (14.91%), 
30-40 % : 15.66 (16.11%), 
มากกว่า 40 % : 52.65 (54.17%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1248 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.45 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) รวมพ้ืนที่ 97.06 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านนาขุมชัน, บ้านนาเมือง, บ้านนาลานข้าว, บ้านนํ้าแจ้งพัฒนา, บ้านนํ้าตอน และบ้านโนนนา
ซอน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1248 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นป่าชุมชนและประกาศแนวเช่ือมต่อให้เป็นพ้ืนที่
คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
 342 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 124 แนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขัด (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตระการ (หย่อมท่ี 1) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 116 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ A และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ B 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวงพระ
บาง 
 ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาหลวง
พระบาง 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 27 รหัสแนวเช่ือม 05-27-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ A เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ B 

     3.2 พิกัด UTM 719850E, 1857629N 721163E, 1846919N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 23.94 (5.92%) 
10-20 % : 59.85 (14.81%) 
20-30 % : 82.26 (20.36%) 
30-40 % : 87.93 (21.76%) 
มากกว่า 40 % : 150.12 (37.15%) 

0-10 % : 96.21 (4.13%) 
10-20 % : 296.73 (12.73%) 
20-30 % : 487.44 (20.91%) 
30-40 % : 544.95 (23.38%) 
มากกว่า 40 % : 905.4 (38.85%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8407.464 เฮกแตร์ 18 หย่อม ช้างป่า : 8407.464 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าผลัดรอสภาพฟ้ืนฟู, 
สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัด
รอสภาพฟ้ืนฟู, สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเขาค้อ และอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาโปลกหล่น, ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

- 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 12, 2302 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 23.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.00 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง    
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

-  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเชื่อมต่อ  

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านทางแดง, บ้านทุ่งตีนผา, บ้านปานสุขุม, บ้านฝาย, บ้านเล่าลือ, บ้านส่งคุ้ม, บ้านห้วยลาน, 
บ้านห้วยหมาก และบ้านเหล่าหญ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งชาติให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 12  

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพ้ืนที่
คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อ 

 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
345 

 
 

ภาพที่ 125 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ A และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ B 
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กลุ่มปา่ภเูขียว-น า้หนาว  
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3.6 กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 

กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาวมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 15 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 117 

ตารางที่ 117 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

วนอุทยาน  1. วนอุทยานหริรักษ์ 2. วนอุทยานผางาม 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ 

3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าผาผึ้ง 4. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 

5. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต  

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 2. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

3. อุทยานแห่งชาติน้ําพอง 4. อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 

5. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 6. อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

7. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 8. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

 

กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 21 แนว โดย
แบ่งเป็น แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 12 แนว แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโคร่ง 7 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 2 แนว 
ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาวดังตารางท่ี 118 ภาพท่ี 126 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละ
แนว ดังตารางท่ี 119 ถึงตารางท่ี 137 และภาพท่ี 127 ถึงภาพท่ี 155 
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ตารางที่ 118 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 รหัสแนว
เชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภทแนว

เชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 5a 03 06-01-3-5a-03 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว Linear 2 

02 1 5a 03 06-02-1-5a-03 อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Linear 2 

03 3 5b 5b 06-03-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน Landscape 2 

04 3 5b 5b 06-04-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน Landscape 2 

05 1 5b 00 06-05-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง Linear 2 

06 1 04 00 06-06-1-04-04 อุทยานแห่งชาติตาดโตน (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมที่3) Linear 3 

07 1 04 00 06-07-1-04-00 อุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมที่3) อุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมที่2) Linear 3 

08 1 04 00 06-08-1-04-00 อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา Landscape 3 

09 1 03 00 06-09-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ Landscape 4 

10 1 5b 00 06-10-1-5b-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Landscape 2 

11 3 03 03 06-11-3-03-03 อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต Linear 4 

12 1 03 00 06-12-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต Landscape 4 

(หย่อมที่ 1)  

13 1 03 00 06-13-1-03-00 อุทยานแห่งชาติภูเรือ (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) Linear 4 

14 1 03 00 06-14-1-03-00 อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) Linear 4 

15 1 03 00 06-15-1-03-00 วนอุทยานหริรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) Linear 4 
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ตารางที่ 118 (ต่อ)  

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 
คะแนน2 

รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภท 

แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ 
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

16 0 00 00 06-16-0-00-00 วนอุทยานผางาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-
ภูกระแต (หย่อมที่1) 

Landscape 0 

17 0 00 00 06-17-0-00-00 วนอุทยานผางาม (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-
ภูกระแต (หย่อมที่1) 

Landscape 0 

18 3 06 06 06-18-3-06-06 อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว Landscape 1 

19 3 06 06 06-19-3-06-06 อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว Landscape 1 

20 3 04 04 06-20-3-04-04 อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติไทรทอง Linear 3 

21 1 04 00 06-21-1-04-00 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน Linear 3 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 126 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 119 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 1 
และ 3 

รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-01-3-5a-03 
ใช้ร่วมกับแนวที่ 06-03-3-5b-5b  
ลําดับความสําคัญ  2 

ประเภท  Linear  Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 

     3.2 พิกัด UTM 789173E, 1864666N 772681E, 1865314N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 609.75 (21.42%), 
10-20 % : 808.83 (28.41%), 
20-30 % : 711.18 (24.98%), 
30-40 % : 288.18 (10.12%), 
มากกว่า 40 % : 428.85 (15.06%) 

0-10 % : 163.98 (10.33%), 
10-20 % : 390.06 (24.58%), 
20-30 % : 423.18 (26.67%), 
30-40 % : 329.22 (20.75%), 
มากกว่า 40 % : 280.35 (17.67%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  4,215.24 เฮกแตร์  9 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,720.79 เฮกแตร์  21 หย่อม 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพสมบูรณ์ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเก็บหาของ
ป่า 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเก็บหา
ของป่า 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําหนาว และอําเภอภูกระดึง จังหวัดเพชรบูรณ ์

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าภูกระดึง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําหนาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 749.34 (18.25%), 
10-20 % : 1264.95 (30.8%), 
20-30 % : 1015.92 (24.74%), 
30-40 % : 610.29 (14.86%), 
มากกว่า 40 % : 465.93 (11.35%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2216 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 22.3 ก.ม. 
 

ความกว้างเฉล่ีย 2.10 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (17.37%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/A3) (1.15%) 

พืชไร่/ไม้ผล (A2/ A4) (0.01%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.52%) 

ไม้ผล (A4) 1.36%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) 51.04%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (27.27%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.97%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.31%) รวมพ้ืนที่ 4,106.88 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านโคกยาว, บ้านทรัพย์สว่าง, บ้านผาลาน้อย, บ้านหลักด่าน และบ้านห้วยหินลับ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของเขตเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 2216 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีมีสถานเปน็ป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และประกาศ
แนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 127 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 120 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 

ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 

 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  

ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  

 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-02-3-5a-03 

ลําดับความสําคัญ  2 

ประเภท  Linear  Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

     3.2 พิกัด UTM 768512E, 1873971N 773974E, 1892601N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 88.92 (6.37%), 

10-20 % : 230.94 (16.53%), 

20-30 % : 300.33 (21.5%), 

30-40 % : 309.51 (22.16%), 

มากกว่า 40 % : 467.28 (33.45%) 

0-10 % : 349.56 (40.97%), 

10-20 % : 283.77 (33.26%), 

20-30 % : 117 (13.71%), 

30-40 % : 63.81 (7.48%), 

มากกว่า 40% : 38.97 (4.57%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 

ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 

เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

ช้างป่า : 17,359.11 เฮกแตร์ 40 หย่อม 

เสือโคร่ง : 57,22.65 เฮกแตร์ 35 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ - 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเก็บหาของป่า การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเก็บหา
ของป่า 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ์       
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 

เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูหลวง และป่าภูหอ, ป่าน้ําหนาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 846.45 (12.66%), 

10-20 % : 2122.29 (31.73%), 

20-30 % : 2009.52 (30.05%), 

30-40 % : 990 (14.8%), 

มากกว่า 40 % : 720.09 (10.77%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     

ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2016, 2216 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 

แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 26.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 5.65 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก

พ้ืนที่คุ้มครอง 

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (20.85%) ไม้ยืนต้น (A3) (3.39%) 

ไม้ผล (A4) (0.73%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (18.14%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (52.46%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (4.01%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.13%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.29%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

รวมพ้ืนที่ 6,688.64 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมูบานภายในแนวเช่ือมตอ  

 4.7.2  หมูบานภายในรัศมี 3 ก.ม. 

จากแนวเช่ือมตอ 

บ้านกกก่อ, บ้านไร่สุขสันต์, บ้านโคกหนองแห, บ้านวังกวาง, บ้านวังมน, บ้านห้วยกะโปะ, บ้านห้วย
ยางทอง, บ้านห้วยลาด, บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านส้มป่อย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 

    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของเขตเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง

หมายเลข 2016 และ 2216 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีมีสถานเปน็ป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และประกาศ
แนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 128 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 
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ตารางที่ 121 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์ฝ่ัง
ตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์
ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 
และ 1 

รหัสแนวเชื่อมต่อ  
06-03-3-5b-5b  ใช้ร่วมกับแนวที่ 
06-01-3-5a-03 
ลําดับความสําคัญ 2  

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A 
และ B 

พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่าง
แนว 

อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

     3.2 พิกัด UTM 772664E, 1865344N 788688E, 1858966N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พ้ืนที่) 

0-10 % : 167.13 (10.4%), 
10-20 % : 396.36 (24.66%), 
20-30 % : 428.94 (26.68%), 
30-40 % : 331.02 (20.59%), 
มากกว่า 40 % : 284.13 (17.67%) 

0-10 % : 61.92 (8.03%), 
10-20 % : 214.38 (27.8%), 
20-30 % : 248.4 (32.22%), 
30-40 % : 164.34 (21.31%), 
มากกว่า 40 % : 81.99 (10.63%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า เสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความ
เหมาะสมของถิ่นที่อาศัยของสัตว์
ป่า 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

ช้างป่า :  1,084.59 เฮกแตร์  4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 169.29 เฮกแตร์  3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเก็บหาของ
ป่า 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการปล่อยสัตว์
เล้ียงให้เข้ามาหากินในป่า 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่
คุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําหนาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของ
แนวเชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่
คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 488.52 (15.71%), 
10-20 % : 950.22 (30.55%), 
20-30 % : 745.29 (23.96%), 
30-40 % : 506.88 (16.3%), 
มากกว่า 40 % : 419.49 (13.49%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และ
แม่น้ําที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2216 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้าง
ของแนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 23.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 9.57 ก.ม. 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินใน

แนวเชื่อมต่อนอกพ้ืนท ี่คุม้ครอง  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (18.78%) พืชไร่/ไม้ผล (A2/A4) (0.01%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.40%) ไม้ผล (A4) (0.38%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 
(36.38%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (43.58%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
(M1) (0.37%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.10%) 

รวมพ้ืนที่ 3,110.33 เฮกแตร์ 
 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายใน
แนวเชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายใน
รัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านโคกยาว, บ้านทรัพย์สว่าง และบ้านหลักด่าน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเก็บหาของป่า 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่
ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่า 

สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่มโดยละเอียด 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย 
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ 

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณ
แนวเชื่อมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย 
ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
2216 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีมีสถาน
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
โดยเคร่งครัด และประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 129 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
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ตารางที่ 122 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์
ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์
ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 4 รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-04-3-5b-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท   Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม 
A และ B 

พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครอง
ระหว่างแนว 

อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

     3.2 พิกัด UTM 787115E, 1848835N 796917E, 1848500N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 78.21 (16.45%), 
10-20 % : 114.84 (24.15%), 
20-30 % : 96.3 (20.25%), 
30-40 % : 67.5 (14.19%), 
มากกว่า 40 % : 118.71 (24.96%) 

0-10 % : 311.49 (23.74%), 
10-20 % : 449.82 (34.28%), 
20-30 % : 269.28 (20.52%), 
30-40 % : 136.8 (10.43%), 
มากกว่า 40 % : 144.72 (11.03%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์
ป่า      

ช้างป่า และเสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความ
เหมาะสมของถิ่นที่อาศัยของ
สัตว์ป่า 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

ช้างป่า :  1,084.59 เฮกแตร์  4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 169.29 เฮกแตร์  3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู  
และป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์
ป่า (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 
2552) 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเก็บหาของป่า การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่
แนว เชื่อมต่อทางกฎหมาย
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าดงลาน 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดงลาน, ป่าน้ําหนาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย 
ของแนวเชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่
คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 152.19 (9.94%), 
10-20 % : 340.83 (22.26%), 
20-30 % : 413.37 (27%), 
30-40 % : 274.41 (17.92%), 
มากกว่า 40 % : 350.19 (22.87%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และ
แม่น้ําที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2216 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.5 ระยะทาง และความ
กว้างของ แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 13 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.72 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินใน
แนวเชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2552)  
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (17.91%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/A3) (0.14%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.59%) ไม้ผล (A4) (2.62%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 
(F200) (0.32%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (78.04%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 
(0.04%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.33%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) 
(0.01%) 

รวมพ้ืนที่ 1,528.51 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3  
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาวง, บ้านโคกมน, บ้านดงมะไฟ, บ้านดงสะคาน, บ้านป่ารวก, บ้านวังโป่ง, บ้านหวยลาด และบ้าน
ห้วยสนามทราย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/
อุปสรรค 

การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่าง
ประเทศ  
(Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชน
ท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์
ป่า 

สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่มโดยละเอียด ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ 

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนว
เช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่
ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 2216 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีมีสถานเป็นป่า
สงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
ในแนวเช่ือมต่อที่ไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติและถูกครอบครองโดยชาวบ้านให้ศึกษา
แนวทางการเวนคืนที่ดิน หรือชดเชยพืชผลทางการเกษตรท่ีถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
ประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 130 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
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ตารางที่ 123 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าผาผึ้ง  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-05-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผ้ึง 

     3.2 พิกัด UTM 797495E, 1843666N 794209E, 1838360N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 104.22 (16.7%), 
10-20 % : 75.96 (12.17%), 
20-30 % : 82.44 (13.21%), 
30-40 % : 88.92 (14.25%), 
มากกว่า 40 % : 272.61 (43.68%) 

0-10 % : 70.2 (10.65%), 
10-20 % : 172.17 (26.13%), 
20-30 % : 146.52 (22.24%), 
30-40 % : 126 (19.12%), 
มากกว่า 40 % : 144 (21.85%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  1,084.59 เฮกแตร์  4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 169.29 เฮกแตร์  3 หย่อม 

ช้างป่า :  1,873.613 เฮกแตร์  2 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์  

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการเก็บ
หาของป่า ล่าสัตว์ 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการ
เก็บหาของป่า ล่าสัตว์ 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 10 แปลง 1, ป่าดงลาน 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดงลาน, ป่าภูซําผักหนาม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 138.51 (23.38%), 
10-20 % : 119.25 (20.13%), 
20-30 % : 92.34 (15.59%), 
30-40 % : 82.98 (14.01%), 
มากกว่า 40 % : 159.3 (26.89%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 12 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.42 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (2.24%) พืชไร่ (A2) (27.09%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (2.02%) ไม้ผล (A4) (0.81%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (66.71%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.36%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.21%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.41%) 

แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น (W2) (0.15%) รวมพ้ืนที่ 593.96 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  



 

 
 364 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาวง, บ้านวังมน, บ้านหนองแห้ว, บ้านห้วยแห้ว, บ้านห้วยแก้ว, บ้านห้วยสนามทราย และ
บ้านหัวปลวกแหลม 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 12 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อที่ไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติให้ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเวนคืนที่ดินกลับมาเป็นของรัฐเพ่ือฟ้ืนฟูเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ต่อไป และแนวทางการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่
ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
365 

 
 

ภาพที่ 131 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าผาผึ้ง  



 

 
 366 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 124 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาดโตน (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมท่ี 3) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์
ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-06-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติตาดโตน (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมที่ 3) 

     3.2 พิกัด UTM 849512E, 17799911N 851292E, 1781144N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 2.07 (4.5%) 
10-20 % : 9.63 (20.94%) 
20-30 % : 19.71 (42.86%) 
30-40 % : 10.98 (23.87%) 
มากกว่า 40 % : 3.6 (7.83%) 

0-10 % : 4.32 (6.65%) 
10-20 % : 23.67 (36.43%) 
20-30 % : 34.38 (52.91%) 
30-40 % : 2.61 (4.02%) 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  439.83 เฮกแตร์  9 หย่อม 
 

ช้างป่า : 7.29 เฮกแตร์  2 หย่อม 
 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายของชุมชนเมืองและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าโคกหลวง แปลง 3 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าโคกหลวง แปลง 3, ป่าภูผาดํา และป่าภูผาแดง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 53.1 (42.14%) 
10-20 % : 19.89 (15.79%) 
20-30 % : 12.87 (10.21%) 
30-40 % : 12.69 (10.07%) 
มากกว่า 40 % : 27.45 (21.79%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 201 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา แหล่งนํ้าถาวร 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 3.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.55 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว(A1) (41.6%) พืชไร่(A2) (3.3%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์(F201) (22.56%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ(M1) (25.94%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง(U) (6.6%) รวมพ้ืนที่ 126.15 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
367 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านชนแดน, บ้านชําไผ่, บ้านซับสมบูรณ์, บ้านนาจาน, บ้านโนนสวรรค์ใต้, บ้านหนองสามขา, 
บ้านหนองไฮ และบ้านห้วยยาง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมเพ่ือเป็นทาง
ข้ามสําหรับสัตว์ป่า (overpass) เพ่ือข้ามทางหลวงหมายเลข 
201 

อ่ืนๆ ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
 368 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 132 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาดโตน (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมท่ี 3) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
369 

ตารางที่ 125 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมท่ี3) และอุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมท่ี2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี7 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-07-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมที่3) อุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมที่2) 

     3.2 พิกัด UTM 864279E, 1798425N 865186E, 1801092N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 3.51 (3.68%), 
10-20 % : 65.34 (68.56%), 
20-30 % : 26.46 (27.76%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

0-10 % : 13.32 (19.81%), 
10-20 % : 43.11 (64.12%), 
20-30 % : 9.63 (14.32%), 
30-40 % : 1.08 (1.61%), 
มากกว่า 40 % : 0.09 (0.13%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 7.29 เฮกแตร์  2 หย่อม ช้างป่า :  3,685.581 เฮกแตร์  9 หย่อม 
เสือโคร่ง : 15.014 เฮกแตร์  6 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าโคกหลวง, ป่าโคกหลวง แปลงท่ี 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าโคกหลวง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1.71 (10.92%), 
10-20 % : 8.91 (56.9%), 
20-30 % : 5.04 (32.18%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ผ่านแม่น้ํา 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.3 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (24.34%) พืชไร่ (A2) (0.79%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (55.16%) ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ(M1) (16.07%) 

พ้ืนที่ชุมชน และส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.56%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (1.07%) 

รวมพ้ืนที่ 109.53 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านก่าน, บ้านโคกสูง, บ้านโคกสูงเหนือ, บ้านหนองดินดํา, บ้านหนองพอก, บ้านหนองสองห้อง 
และบ้านหนองหญ้าปล้อง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมเพ่ือเป็นทาง
ข้ามสําหรับสัตว์ป่า (overpass) และ/ทางลอด (underpass) 
เพ่ือข้ามทางสายรอง 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 133 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมท่ี3) และอุทยานแห่งชาติน้ําพอง (หย่อมท่ี2) 
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ตารางที่ 126 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 8 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-08-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  landscape corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

     3.2 พิกัด UTM 786562E, 1765896N 789335E, 1765932N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 62.64 (33.77%) 
10-20 % : 88.65 (47.79%) 
20-30 % : 14.31 (7.71%) 
30-40 % : 9.81 (5.29%) 
มากกว่า 40 % : 10.08 (5.43%) 

0-10 % : 25.83 (13.69%) 
10-20 % : 131.67 (69.77%) 
20-30 % : 24.39 (12.92%) 
30-40 % : 4.59 (2.43%) 
มากกว่า 40 % : 2.25 (1.19%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  550.8 เฮกแตร์  14 หย่อม 
เสือโคร่ง : 101.25 เฮกแตร์  4 หย่อม 

ช้างป่า :  402.709 เฮกแตร์  6 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอบ้านเขว้า และอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 10 แปลง 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ไม่มี 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 43.02 (46.63%) 
10-20 % : 28.8 (31.22%) 
20-30 % : 14.13 (15.32%) 
30-40 % : 4.95 (5.37%) 
มากกว่า 40 % : 1.35 (1.46%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ลําชี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 4.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.48 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (3.35%) พืชไร่ (A2) (36.23%) 

ไม้ผล (A4) (3.63%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (50.06%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.44%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (4.29%) 

รวมพ้ืนที่ 92.43 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเหวใหญ่ และบ้านใหม่สามัคคี 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่มิได้มี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันให้ศึกษาแนวทางการ
เวนคืนที่ดิน หรือชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดย
สัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
 374 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 134 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
375 

ตารางที่ 127 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 9 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-09-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  landscape corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ 

     3.2 พิกัด UTM 751775E, 1741024N 748901E, 1754363N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 8.46 (4.62%), 
10-20 % : 22.95 (12.53%), 
20-30 % : 34.11 (18.62%), 
30-40 % : 45.81 (25.01%), 
มากกว่า 40 % : 71.82 (39.21%) 

0-10 % : 11.7 (11.46%), 
10-20 % : 27.36 (26.81%), 
20-30 % : 30.06 (29.45%), 
30-40 % : 19.53 (19.14%), 
มากกว่า 40 % : 13.41 (13.14%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ  ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  5594.95 เฮกแตร์  2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 401.76 เฮกแตร์  8 หย่อม 

ช้างป่า :  41,142.699 เฮกแตร์      38 
หย่อม 
เสือโคร่ง : 3,517.438 เฮกแตร์    181
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอบึงสามพัน, อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าซับลังกา-เกาะรัง-เขาทะโมน-กุดตาเพชร-โคกสนาม-คลองเจ๊กแนบ 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ําป่าสัก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 46.62 (7.46%), 
10-20 % : 117.72 (18.83%), 
20-30 % : 114.3 (18.28%), 
30-40 % : 120.24 (19.23%), 
มากกว่า 40 % : 226.26 (36.19%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 225 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 18.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.46 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (7.65%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.01%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (1.90%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (81.54%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (2.93%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (5.97%) 

รวมพ้ืนที่ 625.04 เฮกแตร์ 



 

 
 376 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านน้ําอ้อม 
 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านโคกกรวด, บ้านซับกระโซ่ และบ้านวังใหญ่ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรคอ่ืนๆ  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 225 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่และแนวเช่ือมต่อที่
กําหนดทําหน้าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติระหว่างผืน
ป่าภายในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว ตอนบนและตอนล่าง 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
377 

 
 

ภาพที่ 135 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ 



 

 
 378 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 128 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์
ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 10 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-10-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

     3.2 พิกัด UTM 790388E, 1879509N 791593E, 1876977N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพ้ืนท่ี: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 85.41 (27.33%), 
10-20 % : 134.28 (42.97%), 
20-30 % : 55.89 (17.89%), 
30-40 % : 29.25 (9.36%), 
มากกว่า 40 % : 7.65 (2.45%) 

0-10 % : 15.48 (9.16%), 
10-20 % : 61.38 (36.32%), 
20-30 % : 59.67 (35.3%), 
30-40 % : 19.08 (11.29%), 
มากกว่า 40 % : 13.41 (7.93%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ  ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า :  4,215.24 เฮกแตร์  9 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,720.79 เฮกแตร์  21 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู,  
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู,  
ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 3.24 (13.38%), 
10-20 % : 9.99 (41.26%), 
20-30 % : 6.57 (27.14%), 
30-40 % : 4.05 (16.73%), 
มากกว่า 40 % : 0.36 (1.49%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.54 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (77.26%) ไม้ผล (A4) (3.01%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (10.06%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (9.67%) 

รวมพ้ืนที่ 48.69 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านวังยาง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ให้ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดินในแนวเช่ือมต่อที่มิได้มี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 136 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
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ตารางที่ 129 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่11 รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-11-3-03-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Linear  Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

     3.2 พิกัด UTM 767028E, 1872601N 783524E, 1884298N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 126.45 (7.71%), 
10-20 % : 306.9 (18.72%), 
20-30 % : 361.08 (22.02%), 
30-40 % : 349.65 (21.33%), 
มากกว่า 40 % : 495.54 (30.22%) 

0-10 % : 178.74 (28.58%), 
10-20 % : 274.05 (43.82%), 
20-30 % : 136.53 (21.83%), 
30-40 % : 31.5 (5.04%), 
มากกว่า 40 % : 4.59 (0.73%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ไม่ปรากฏ  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ - 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูหลวง และป่าภูหอ, ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต, ป่าน้ําหนาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 788.22 (12.33%), 
10-20 % : 1912.23 (29.92%), 
20-30 % : 1962.72 (30.71%), 
30-40 % : 1001.25 (15.67%), 
มากกว่า 40 % : 726.21 (11.36%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2216 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 29.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.38 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (21.48%) ไม้ยืนต้น (A3) (3.03%) 

ไม้ผล (A4) (0.31%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (15.85%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (57.72%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (1.09%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.08%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.44%) 

รวมพ้ืนที่ 6,391.07 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกกก่อ, บ้านวังกวาง, บ้านวังมน, บ้านสวนปอ, บ้านกะโปะ, บ้านห้วยยางทอง, บ้านห้วยลาด, 
บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านส้มป่อย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 2216 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีโดยมากมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และ
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 137 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 
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ตารางที่ 130 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  
         (หย่อมท่ี1) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์
ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 12 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-12-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต(หย่อมที่1) 

     3.2 พิกัด UTM 774029E, 1892630N 783357E, 1884511N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 319.59 (40.16%), 
10-20 % : 270.18 (33.95%), 
20-30 % : 110.52 (13.89%), 
30-40 % : 60.39 (7.59%), 
มากกว่า 40 % : 35.19 (4.42%) 

0-10 % : 204.84 (24.97%), 
10-20 % : 344.34 (41.97%), 
20-30 % : 190.08 (23.17%), 
30-40 % : 52.92 (6.45%), 
มากกว่า 40 % : 28.17 (3.43%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 17,359.11 เฮกแตร์ 40 หย่อม 
เสือโคร่ง : 57,22.65 เฮกแตร์ 35 หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู,  
ป่าดิบสมบูรณ ์

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, 
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูหลวง และป่าภูหอ, ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 501.66 (36.33%), 
10-20 % : 501.66 (36.33%), 
20-30 % : 197.01 (14.27%), 
30-40 % : 73.62 (5.33%), 
มากกว่า 40 % : 106.92 (7.74%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2016 

ทางรถไฟ  

แม่น้ํา  

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 16 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.47 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

พืชไร่ (A2) (14.91%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (10.21%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (71.95%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.93%) 

รวมพ้ืนที่ 50.91 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านดินดํา, บ้านนาดินดํา, บ้านไรสุขสันต์, บ้านโคกหนองแค, บ้านวังมน, บ้านสวนปอ, บ้านห้วย
ส้มป่อย และบ้านส้มป่อย 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 2016 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่พ้ืนที่
ในบริเวณน้ีโดยมากมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และ
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 

 



 

 
 386 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 138 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (หย่อมท่ี1) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 131 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 13 รหัสแนวเช่ือมต่อ  06-13-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูเรือ (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) 

     3.2 พิกัด UTM 755759E, 1936091N 758282E, 1924905N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 22.95 (16.03%), 
10-20 % : 46.44 (32.43%), 
20-30 % : 34.65 (24.2%), 
30-40 % : 17.1 (11.94%), 
มากกว่า 40 % : 22.05 (15.4%) 

0-10 % : 57.6 (15.4%), 
10-20 % : 112.41 (30.06%), 
20-30 % : 80.73 (21.59%), 
30-40 % : 46.71 (12.49%), 
มากกว่า 40 % : 76.5 (20.46%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  12.15 เฮกแตร์ 2 หย่อม ช้างป่า : 17,359.11 เฮกแตร์ 40 หย่อม 
เสือโคร่ง : 57,22.65 เฮกแตร์ 35 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 พ้ืนที่คุ้มครองภายในแนวเชื่อมต่อ อําเภอท่าล่ี และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: นอกเขตปา่ไม้ถาวร, ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง,  
ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถา้ และป่าภูเรือ, ป่าโคกภูเหล็ก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 124.11 (11.14%), 
10-20 % : 218.52 (19.61%), 
20-30 % : 229.77 (20.62%), 
30-40 % : 185.22 (16.62%), 
มากกว่า 40 % : 356.67 (32.01%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 203  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 16 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.08 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (21.15%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.12%) 

ไม้ผล (A4) (1.71%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) 
(17.14%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (37.80%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (20.98%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.10%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (1.00%) 



 

 
 388 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

รวมพ้ืนที่ 1,381.62 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านท่อน, บ้านท่าศาลา, บ้านนํ้ากระโทม, บ้านนํ้ามี, บ้านโนนสว่าง, บ้านบง และบ้านสําราญ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคกุคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 203 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมดแต่มีสถานเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ  
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครอง (ภูครัง) เพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป  
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 139 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) 



 

 
 390 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 132 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 
14 

รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-14-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Linear corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) 

     3.2 พิกัด UTM 744333E, 1930006N 753946E, 1923884N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 125.01 (31.07%), 
10-20 % : 146.97 (36.53%), 
20-30 % : 77.04 (19.15%), 
30-40 % : 34.47 (8.57%), 
มากกว่า 40 % : 18.81 (4.68%) 

0-10 % : 36.27 (11.97%), 
10-20 % : 110.25 (36.37%), 
20-30 % : 85.86 (28.33%), 
30-40 % : 48.78 (16.09%), 
มากกว่า 40 % : 21.96 (7.24%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  12.15 เฮกแตร์ 2 หย่อม ช้างป่า : 17,359.11 เฮกแตร์ 40 หย่อม 
เสือโคร่ง : 57,22.65 เฮกแตร์ 35 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถา้ และป่าภูเรือ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 371.97 (27.14%), 
10-20 % : 434.25 (31.69%), 
20-30 % : 242.55 (17.7%), 
30-40 % : 152.46 (11.13%), 
มากกว่า 40 % : 169.11 (12.34%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 203 และ 2294 ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 14.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.45 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่เชื่อมต่อ 

นาข้าว (A1) (0.27%) พืชไร่ (A2) (25.54%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.45%) ไม้ผล (A4) (1.31%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (7.25%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (64.03%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.15%) รวมพ้ืนที่ 1,115.39 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านแก่งไฮ 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกกโพธิ์, บ้านแก่งเล้ียง, บ้านโคกหางวัง, บ้านท่าปลา, บ้านน้อยตาดลาน, บ้านตาดลาน, บ้าน
บง, บ้านบวมหก, บ้านป่าจานตม, บ้านป่าขี้ตม, บ้านภูเรือ, บ้านสองคอน, บ้านสองควน, บ้าน
สันติสุข, บ้านหนองบัว และบ้านหนองเสือคราง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุง
ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 203 และ 2294 

อ่ืนๆ ให้ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดินในแนวเช่ือมต่อที่มิได้มี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป  
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
 392 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 140 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 133 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานหริรักษ์ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 15 รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-15-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว วนอุทยานหริรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) 

     3.2 พิกัด UTM 775819E, 1935950N 766586E, 1927640N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 15.66 (5.91%), 
10-20 % : 45.18 (17.06%), 
20-30 % : 58.77 (22.2%), 
30-40 % : 62.73 (23.69%), 
มากกว่า 40 % : 82.44 (31.14%) 

0-10 % : 8.19 (2.86%), 
10-20 % : 52.11 (18.22%), 
20-30 % : 48.24 (16.87%), 
30-40 % : 50.94 (17.81%), 
มากกว่า 40 % : 126.54 (44.24%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ  ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 17,359.11 เฮกแตร์ 40 หย่อม 
เสือโคร่ง : 57,22.65 เฮกแตร์ 35 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอภูเรือ, อําเภอเมืองเลย และอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: นอกเขตปา่ไม้ถาวร, ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าโคกภูเหล็ก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 166.77 (11.26%), 
10-20 % : 320.67 (21.66%), 
20-30 % : 304.11 (20.54%), 
30-40 % : 262.53 (17.73%), 
มากกว่า 40 % : 426.42 (28.8%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงเลข 203 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 14.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.37 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (3.39%) พืชไร่ (A2) (38.49%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.48%) ไม้ผล (A4) (0.26%) 

พืชสวน (A5) (0.06%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) 
(41.13%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (13.37%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.33%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.51%) รวมพ้ืนที่ 1,370.29 เฮกแตร์ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกกกอก, บ้านแก่งม่วง, บ้านท่านาจาน, บ้านโพนป่าแดง, บ้านภูสวรรค์, บ้านเล้ียวเหนือ, บ้าน
หมากแข้ง และบ้านห้วยกระทิง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกัน
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 203 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีมีสถานเปน็ป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมาย
ต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และประกาศแนว
เชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 141 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานหริรักษ์ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 134 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานผางาม และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 16 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-16-0-00-00 
ลําดับความสําคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว วนอุทยานผางาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

     3.2 พิกัด UTM 793264E, 1889254N 792686E, 1889858N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.4 (4.3%), 
10-20 % : 11.79 (9.38%), 
20-30 % : 18.36 (14.61%), 
30-40 % : 21.06 (16.76%), 
มากกว่า 40 % : 69.03 (54.94%) 

0-10 % : 2.25 (2.83%), 
10-20 % : 6.66 (8.38%), 
20-30 % : 10.71 (13.48%), 
30-40 % : 14.13 (17.78%), 
มากกว่า 40 % : 45.72 (57.53%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0.99 (2.67%), 
10-20 % : 2.34 (6.31%), 
20-30 % : 5.49 (14.81%), 
30-40 % : 5.13 (13.83%), 
มากกว่า 40 % : 23.13 (62.38%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 1.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.77 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (1.69%) พืชไร่ (A2) (24.57%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (24.66%) ไม้ผล (A4) (0.56%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (18.94%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (27.65%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.74%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.19%) 

รวมพ้ืนที่ 1,480.19 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านสวนห้อม 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการล่าสัตว์ป่า 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือผนวก
เข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป ควรมีการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าภายในแนวเช่ือมต่อ ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าว
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
 398 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 142 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานผางาม และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
399 

ตารางที่ 135 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อวนอุทยานผางาม (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 17 รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-17-0-00-00 
ลําดับความสําคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว วนอุทยานผางาม (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 
 (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM 795303E, 1888859N 796085E, 1888172N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 26.19 (18.37%), 
10-20 % : 41.67 (29.23%), 
20-30 % : 30.96 (21.72%), 
30-40 % : 25.11 (17.61%), 
มากกว่า 40 % : 18.63 (13.07%) 

0-10 % : 15.39 (9.32%), 
10-20 % : 83.43 (50.55%), 
20-30 % : 32.31 (19.57%), 
30-40 % : 7.83 (4.74%), 
มากกว่า 40 % : 26.1 (15.81%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ  ไม่ปรากฏ  

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 6.66 (7.15%), 
10-20 % : 37.17 (39.9%), 
20-30 % : 28.35 (30.43%), 
30-40 % : 12.69 (13.62%), 
มากกว่า 40 % : 8.28 (8.89%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 1.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.35 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%) 

รวมพ้ืนที่ 36.47 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

 
 400 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปวนพุ, บ้านสวนห้อม และบ้านห้วยไผ่เหนือ 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือผนวก
เข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป ควรมีการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าภายในแนวเช่ือมต่อ ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าว
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
401 

 
 

ภาพที่ 143 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานผางาม (หย่อมท่ี 1)  และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (หย่อมท่ี 1) 



 

 
 402 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 136 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 18  รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-18-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  landscape corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว  อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว  

     3.2 พิกัด UTM 772350E, 1856455N 770846E, 1851388N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 442.89 (27.11%), 
10-20 % : 644.49 (39.46%), 
20-30 % : 372.06 (22.78%), 
30-40 % : 135.54 (8.3%), 
มากกว่า 40 % : 38.43 (2.35%) 

0-10 % : 880.56 (52.29%), 
10-20 % : 451.98 (26.84%), 
20-30 % : 156.42 (9.29%), 
30-40 % : 93.33 (5.54%), 
มากกว่า 40 % : 101.61 (6.03%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า ไม่มี ไม่มี 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอคอนสาร และอําเภอน้ําหนาว จังหวัดชัยภูมิ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ: - 
ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 12, ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 11 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.12 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ผล (A4) (2.99%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (8.88%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (84.81%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (3.32%) 

รวมพ้ืนที่ 93.05 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ ไม่มี 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

ไม่มี 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค ไม่มี 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
403 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่
ป่าไม้และสัตว์ป่า  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 12  

อ่ืนๆ - 

 



 

 
 404 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 144 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
405 

ตารางที่ 137 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 19 รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-19-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว  อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 

     3.2 พิกัด UTM 777757E, 1851210N 776325E, 1846594N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 413.73 (25.33%), 
10-20 % : 620.46 (37.99%), 
20-30 % : 378 (23.15%), 
30-40 % : 153.36 (9.39%), 
มากกว่า 40 % : 67.5 (4.13%) 

0-10 % : 2033.19 (69%), 
10-20 % : 875.25 (29.7%), 
20-30 % : 37.53 (1.27%), 
30-40 % : 0.63 (0.02%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

ช้างป่า : 76,118.899 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 28,002.16 เฮกแตร์ 75 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

ไม่มี ไม่มี 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอคอนสาร และอําเภอน้ําหนาว จังหวัดชัยภูมิ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ: - 
ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข12 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.57 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

- - 

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ ไม่มี 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

ไม่มี 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค ไม่มี 



 

 
 406 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 12  

อ่ืนๆ - 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
407 

 
 

ภาพที่ 145 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว 

 

 

ตารางที่ 138 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติไทรทอง 



 

 
 408 ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 20  รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-20-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท   Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

     3.2 พิกัด UTM 761296E, 1755921N 759241E, 1748688N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 127.98 (10.2%) 
10-20 % : 572.49 (45.64%) 
20-30 % : 272.16 (21.7%) 
30-40 % : 90.54 (7.22%) 
มากกว่า 40 % : 191.16 (15.24%) 

0-10 % : 63.09 (6.93%) 
10-20 % : 437.76 (48.09%) 
20-30 % : 203.49 (22.36%) 
30-40 % : 59.85 (6.58%) 
มากกว่า 40 % : 146.07 (16.05%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่มี ไม่มี 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  550.8 เฮกแตร์  14 หย่อม 
เสือโคร่ง : 101.25 เฮกแตร์  4 หย่อม 

ช้างป่า :  550.8 เฮกแตร์  14 หย่อม 
เสือโคร่ง : 101.25 เฮกแตร์  4 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และสวนป่า
สมบูรณ์ 

ป่าดิบสมบูรณ์ และสวนป่าสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง ก่ิงอําเภอภักดีชุมพล และอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่านายางกลัก 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่านายางกลัก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 37.26 (24.54%) 
10-20 % : 102.96 (67.81%) 
20-30 % : 11.52 (7.59%) 
30-40 % : 0.09 (0.06%) 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 225  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.27 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.1%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (14.85%) 

ส่วนป่าสมบูรณ์ (F501) (83.14%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.9%) 

รวมพ้ืนที่ 151.84 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านใหม่ชัยมงคล 
 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเจาทอง, บ้านซบัมงคล, บ้านนาทุ่งใหญ่, บ้านนาอุดม, บ้านนํ้าตกนางคํา, บ้านเนินทราย, บ้าน
โนนม่วง, บ้านป่าคา, บ้านราษฎร์บูรณะ, บ้านลาดชุมพล, บ้านลาดไทรงาม, บ้านสะพานยาว, บ้าน
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หัวข้อ รายละเอียด 

หนองกระทุ่มทอง, บ้านหนองโกทอง และบ้านหนองไม้แก่น 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขตเมือง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย เกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 225 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และประกาศ
แนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 146 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติไทรทอง 

 

 

ตารางที่ 139 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว – น้ําหนาว 
 (แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
เพชรบูรณ์ฝ่ังตะวันออก  
 (แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 21  รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-21-1-04-00 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

     3.2 พิกัด UTM 8090303E, 1770899N 810286E, 1770950N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 137.43 (16.71%) 
10-20 % : 417.51 (50.78%) 
20-30 % : 128.25 (15.6%) 
30-40 % : 52.38 (6.37%) 
มากกว่า 40 % : 86.67 (10.54%) 

0-10 % : 36.45 (33.01%) 
10-20 % : 59.13 (53.55%) 
20-30 % : 9.63 (8.72%) 
30-40 % : 5.22 (4.73%) 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  402.709 เฮกแตร์  6 หย่อม ช้างป่า :  439.83 เฮกแตร์  9 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า การขยายของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์, อําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
เชื่อมต่อทางกฎหมายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าภูแลนคา และป่าหมายเลข 10 แปลง 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ และป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 7.92 (23.47%) 
10-20 % : 20.97 (62.13%) 
20-30 % : 3.69 (10.93%) 
30-40 % : 1.17 (3.47%) 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2159 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 3.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.42 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (100%)  

รวมพ้ืนที่ 33.88 เฮกแตร์  

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านคําน้อย และบ้านห้วยโป่ง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงถิ่นที่อยู่
อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าและการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นได้ของโครงสร้างทางวิศวกรรม 

อ่ืนๆ ควรมีการศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าภายในแนวเชื่อมต่อ 
และพ้ืนที่ข้างคียง ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็ฯพ้ืนที่
คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 147 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
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กลุ่มปา่ภพูาน  
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3.7      กลุ่มป่าภูพาน 

 กลุ่มป่าภูพานมีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อส าหรับช้างป่า และเสือโคร่งที่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนความส าคัญ
ตั้งแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จ านวน 6 พื้นที่คุ้มครอง ดังตารางที่ 140 

ตารางที่ 140 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่าภูพาน 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้มครอง 

วนอุทยาน  1. วนอุทยานภูแฝก 2. วนอุทยานภูผาวัว 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติภูผายล 2. อุทยานแห่งชาติภูพาน 

 

กลุ่มป่าภูพาน มีจ านวนพื้นที่คุ้มครองที่ผ่านเกณฑ์การก าหนดคะแนนความส าคัญทั้งหมด 5 แนว โดยแบ่งเป็น แนว
เชื่อมต่อส าหรับช้าง 3 แนว และแนวเช่ือมต่อส าหรับนิเวศวิทยา 2 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเช่ือมต่อในกลุ่มป่าภูพานดังตาราง
ที่ 141 ภาพที่ 148 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางที่ 142 ถึงตารางที่ 146 และภาพที่ 149 ถึงภาพที่ 153 



 

 
 416 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่141 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ภูพาน 
  

 

ล าดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 
คะแนน2 

รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เช่ือมต่อ (A) พื้นที่เช่ือมต่อ (B) 
ประเภท 

แนวเชื่อมต่อ 

ล าดับ
ความส าคญั3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 1 5b 00 07-01-1-5b-00 วนอุทยานภูแฝก (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติภูพาน (หย่อมที่ 1) Linear 2 

02 0 00 00 07-02-0-00-00 วนอุทยานภูผาวัว  เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน  Linear 0 

03 1 04 00 07-03-1-04-00 อุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด) (หย่อมที2่) เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน Linear 3 

04 1 03 00 07-04-1-03-00 อุทยานแห่งชาติภูพาน  อุทยานแห่งชาติภูผายล (หย่อมที1่) Linear 4 

05 0 00 00 07-05-0-00-00 วนอุทยานภูผาวัว เขตห้ามล่าสตัว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย ์ Linear 0 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับนิเวศวิทยา 

 2   การก าหนดค่าคะแนนของแนวเช่ือมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 3  

 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
417 

 
 

ภาพที่  148 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าภูพาน 



 

 
 418 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 142 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อวนอุทยานภูแฝก (หย่อมที่ 1)  และอุทยานแห่งชาติภูพาน (หย่อมที่ 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทิอกเขาภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 07-01-1-5b-00 
ล าดับความส าคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 
     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว วนอุทยานภูแฝก (หย่อมที ่1) อุทยานแห่งชาติภูพาน (หย่อมที ่1) 
     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)   1027188E, 1853563N 1026949E, 1862325N 
     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 111.87 (35.5%), 
10-20 % : 130.68 (41.47%), 
20-30 % : 57.78 (18.34%), 
30-40 % : 12.78 (4.06%), 
มากกว่า 40 % : 1.98 (0.63%) 

0-10 % : 91.8 (28.05%), 
10-20 % : 124.56 (38.06%), 
20-30 % : 63.27 (19.33%), 
30-40 % : 35.1 (10.73%), 
มากกว่า 40 % : 12.51 (3.82%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 
     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า :  2,229.579 เฮกแตร์ 17 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 816.042 เฮกแตร์  14 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ์, 
ป่าดิบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 
     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

อ าเภอหว้ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์
     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าดงชมภูพาน-ดงกระเชอ, ปา่ห้วยฝา 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าดงห้วยฝา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 253.44 (28.76%), 
10-20 % : 358.83 (40.72%), 
20-30 % : 185.31 (21.03%), 
30-40 % : 69.66 (7.91%), 
มากกว่า 40 % : 13.95 (1.58%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 
ทางรถไฟ ไม่มี 
แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม  11.5 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 1.44 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (32.29%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (62.70%) 
สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (5.01%) รวมพื้นที ่881.16 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
419 

หัวข้อ รายละเอียด 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านโนนนาด า 
 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว
เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟิ้นฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดท าป้ายก าหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของปา่ 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จ าเป็น 
อื่นๆ ให้มีการศึกษาและส ารวจพื้นที่ปา่นอกพืน้ที่คุ้มครองเพื่อ

ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ  หรือปา่ชุมชน หรอื
ผนวกเข้ากบัพื้นที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ให้มีการศึกษาและส ารวจพื้นที่ปา่นอกพืน้ที่คุ้มครองเพื่อ
ประกาศเป็นป่าชุมชนและประกาศแนวเชื่อมต่อให้เป็นพื้นที่
คุ้มครองแบบพิเศษ 

 

 

 



 

 
 420 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 149 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูแฝก (หย่อมที่ 1) และอุทยานแห่งชาติภูพาน (หย่อมที่ 1) 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
421 

ตารางที่ 143 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อวนอุทยานภูผาวัว  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทิอกเขาภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 07-02-0-00-00 
ล าดับความส าคัญ 0 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 
     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว วนอุทยานภูผาวัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน  
     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)   1056684E, 1831062N 1054024E, 1839107N 
     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 3.51 (10.24%), 
10-20 % : 9.18 (26.77%), 
20-30 % : 9.9 (28.87%), 
30-40 % : 8.1 (23.62%), 
มากกว่า 40 % : 3.6 (10.5%) 

0-10 % : 44.82 (53.15%), 
10-20 % : 37.17 (44.08%), 
20-30 % : 2.34 (2.77%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 1,433.7 เฮกแตร์ 5 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 2,642.164 เฮกแตร์  8 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 
     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าดงบังอี่, ป่าดงด่านแย ้
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1, ป่าดงด่านแย ้

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 440.82 (52.4%), 
10-20 % : 305.46 (36.31%), 
20-30 % : 56.52 (6.72%), 
30-40 % : 21.51 (2.56%), 
มากกว่า 40 % : 17.01 (2.02%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 
ทางรถไฟ ไม่มี 
แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม  4.8 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 2.00 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

นาข้าว (A1) (14.13%) พืชไร่ (A2) (0.01%) 
ไม้ผล (A4) (0.01%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (79.92%) 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (5.05%) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.84%) 
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ(W1) (0.04%) รวมพื้นที ่843.2 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 
 

บ้านกุดหว้า, บา้นขุมขีย้าง, บา้นโคกโก่ง, บ้านจุมจัง, บา้นนาไคร้ และบา้นาหว้ยแดง 



 

 
 422 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 
     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว
เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด โดยเฉพาะในบริเวณพืน้ที่ล าห้วยที่ไหลผ่าน
ระหว่างพื้นที่คุ้มครองทั้งสอง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟิ้นฟู
ประชากรสัตว์ปา่และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมภายในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพื้นที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของปา่ 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จ าเป็น 
อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พื้นที่ใน

บริเวณนี้โดยมากมีสถานภาพเป็นปา่สงวนแห่งชาติ  
ฉะนั้นควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บกุรุกปา่สงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด และประกาศแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครอง
แบบพิเศษ 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 150 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูผาวัว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูสีฐาน  



 

 
 424 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 144 รายละเอียดแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด) (หย่อมที่ 2)และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทิอกเขาภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 07-03-1-04-00 
ล าดับความส าคัญ 3 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 
     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด)  

(หย่อมที่ 2) 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 
 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)   1070670E, 1857640N 1070510E, 1853137N 
     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 92.25 (85.2%), 
10-20 % : 13.14 (12.14%), 
20-30 % : 2.88 (2.66%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

0-10 % : 69.84 (41.52%), 
10-20 % : 68.22 (40.56%), 
20-30 % : 22.95 (13.64%), 
30-40 % : 5.58 (3.32%), 
มากกว่า 40 % : 1.62 (0.96%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  113.4 เฮกแตร์ 5 หยอ่ม ช้างป่า : 1,433.7 เฮกแตร์ 5 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 2,642.164 เฮกแตร์  8 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน - 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 
     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าดงภูสีฐาน 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าดงภูสีฐาน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 81.63 (36.4%), 
10-20 % : 93.6 (41.73%), 
20-30 % : 44.37 (19.78%), 
30-40 % : 4.68 (2.09%), 
40 % : 0 (0%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า  
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 
ทางรถไฟ ไม่มี 
แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม  6.1 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 0.82 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

นาข้าว (A1) (1.20%) พืชไร ่(A2) (2.38%) 
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (96.42%) รวมพื้นที่ 221.88 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

- 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรม 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว
เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟิ้นฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมภายในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติและอุทยาน
แห่งชาติให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบ
นิเวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของปา่ 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จ าเป็น 
อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พื้นที่ใน

บริเวณนี้ทัง้หมดมีสถานภาพเป็นปา่สงวนแห่งชาติ  
ฉะนั้นควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บกุรุกปา่สงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด และประกาศแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครอง
แบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและส ารวจพื้นที่ปา่นอกพืน้ที่คุ้มครองเพื่อ
ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากบัพื้นที่คุ้มครองเดิมต่อไป 

 



 

 
 426 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 151 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด) (หย่อมที่ 2)และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูฐีาน  



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
427 

ตารางที่ 145 รายละเอียดแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล (หย่อมที1่) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทิอกเขาภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 07-04-1-03-00 
ล าดับความส าคัญ 4 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 
     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล (หย่อมที1่) 
     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)   1023563E, 1869181N 1037538E, 1876226N 
     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 388.89 (47.75%), 
10-20 % : 250.65 (30.77%), 
20-30 % : 80.01 (9.82%), 
30-40 % : 31.95 (3.92%), 
มากกว่า 40 % : 63 (7.73%) 

0-10 % : 135.18 (29.8%), 
10-20 % : 96.39 (21.25%), 
20-30 % : 99.27 (21.88%), 
30-40 % : 54.9 (12.1%), 
มากกว่า 40 % : 67.95 (14.98%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ช้างป่า  ไม่ปรากฏ 
     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  2,229.579 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
เสือโคร่ง : 816.042 เฮกแตร์  14 หยอ่ม 

เสือโคร่ง : 155.52 เฮกแตร์  1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 
     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอกุดบาก และอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าดงชมภูพาน-ดงกะเฌอ, ป่าภูล้อมข้าว-ภูเพ็ก 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าดงชมภูพาน-ดงกะเฌอ, ป่าภูลอ้มข้าว-ภูเพ็ก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 1123.92 (71.19%), 
10-20 % : 257.76 (16.33%), 
20-30 % : 144.45 (9.15%), 
30-40 % : 42.12 (2.67%), 
มากกว่า 40 % : 10.53 (0.67%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 213, 2330 และ 2291 
ทางรถไฟ ไม่มี 
แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม  19.8 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 1.26 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อนอก
พื้นที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

นาข้าว (A1) (11.00%) พืชไร่ (A2) (34.16%) 
พืชไร/่พืชสวน (A2/ A5) (0.25%) ไม้ยืนต้น (A3) (7.89%) 
ไม้ผล (A4) (2.27%) พืชสวน (A5) (0.38%) 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู(F200) (1.24%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (29.86%) 
สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (0.01%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (1.70%) 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (7.98%) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ(W1) (0.89%) 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น (W2) (2.02%) อื่นๆ (M4) (0.35%) 
รวมพื้นที่ 1,582.15 เฮกแตร์ 
 



 

 
 428 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 
     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านนายอ, บา้นจัดสรร, บ้านสร้างค้อ สข. 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านชมพูพาน, บ้านชมพูพานเหนอื, บ้านด่านตึง, บ้านสร้างค้อ, บ้านสวนสวรรค์, บ้านหลุบเลา, 
บ้านหลุบเลาน้อย และบ้านฮ่องสิม 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว
เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟิ้นฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมภายในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพื้นที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของปา่ 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 213, 2330 และ 2291 

อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นชุมชนและพื้นทีเ่กษตรกรรมเกือบ
ทั้งหมด แต่พื้นที่ในบริเวณนี้มีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ฉะนั้นควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บกุรุกปา่สงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด (หรือไม่???) 
ให้ศึกษาแนวทางการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกท าลาย
โดยสัตว์ปา่ 
ประกาศแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นพื้นทีคุ้่มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและส ารวจพื้นที่ปา่นอกพืน้ที่คุ้มครองเพื่อ
ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ หรือป่าชุมชนตอ่ไป 

 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
429 

 
 

ภาพที่ 152 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล (หย่อมที1่) 



 

 
 430 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 146 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อวนอุทยานภูผาวัว และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูพาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภพูาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภู
พาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทิอกเขาภู
พาน 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 07-05-0-00-00 
ล าดับความส าคัญ 0 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 
     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว วนอุทยานภูผาวัว เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ถ้ าผาน้ าทิพย ์
     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1055974E, 1833463N 1057295E, 1831315N 
     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

ความลาดชัน:  ความลาดชัน:  

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า :  9.72 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2.43 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 
     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร : ป่าดงด่านแย ้และ ป่าดงบังอี ่
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงด่านแย้ และ ป่าดงบังอี่ (แปลงที่ 1) 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

- 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2042 และถนนสายรอง 
ทางรถไฟ ไม่มี 
แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม  3.4 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 0.32 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นทึ่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

นาข้าว (A1) (50.71%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (33.42%) 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (11.04%) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (4.83%) 
รวมพื้นที่ 147.83 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านโคกโก่ง, บ้านค าพอก, บ้านหว้ยแดง, บ้านนาไคร,้ บ้านกุดหว้า และบา้นจุมจัง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 
 



 

 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว

เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 
การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก

กลุ่มโดยละเอยีด โดยเฉพาะในบริเวณพืน้ที่ล าห้วยที่ไหลผ่าน
ระหว่างพื้นที่คุ้มครองทั้งสอง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟิ้นฟู
ประชากรสัตว์ปา่และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  

การฟื้นฟูระบบนิเวศ ท าการฟื้นฟูระบบนิเวศริมล าหว้ยใหอ้ยู่ในสภาพเดิม  
โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าโครงสร้างวิศวกรรมท าทางลอด 

(underpass) ส าหรับสัตว์ปา่ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เล้ือยคลาน
และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

อื่นๆ แนวเช่ือมต่อแห่งนี้ใช้แนวล าหว้ยธรรมชาติเป็นตัวเช่ือมโยง
ระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองทั้งสอง จ าเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 153 แนวเชื่อมต่อวนอุทยานภูผาวัว และเขตหา้มลา่สัตว์ปา่ถ้ าผาน้ าทิพย ์
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3.8 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 

 กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้มมีพื้นท่ีคุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อส าหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความส าคัญตั้งแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จ านวน 9 พื้นที่คุ้มครอง ตารางที่ 147 

ตารางที่ 147 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 

ประเภทพื้นทีคุ่้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้มครอง 

วนอุทยาน  1. วนอุทยานน้ าตกผาหลวง 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ 

 4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 

 5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 

 6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

 2. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

 3. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 

 4. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 

 

กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม มีจ านวนพื้นที่คุ้มครองที่ผ่านเกณฑ์การก าหนดคะแนนความส าคัญทั้งหมด 7 แนว โดย
แบ่งเป็น แนวเช่ือมต่อส าหรับช้างและเสือโครง 6 แนว และแนวเช่ือมต่อส าหรับนิเวศวิทยา 1 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อ
ในกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้มดังตารางที่ 148 ภาพที่ 154 และรายละเอียดของแนวเช่ือมต่อแต่ละแนว ดังตารางที่ 149 ถึงตารางที่ 
155 และภาพที่ 155 ถึงภาพที่ 161 
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ตารางที ่148 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่พนมดงรัก-ผาแต้ม 
  

 

ล าดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 
คะแนน2 

รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เช่ือมต่อ (A) พื้นที่เช่ือมต่อ (B) 
ประเภท 

แนวเชื่อมต่อ 

ล าดับ
ความส าคญั3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 04 04 08-01-3-04-04 อุทยานแห่งชาติผาแตม้ วนอุทยานน้ าตกผาหลวง Landscape 3 

02 3 04 04 08-02-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา Landscape 3 

03 3 04 04 08-03-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าพนมดงรัก Landscape 3 

04 3 04 04 08-04-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าพนมดงรัก อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร Landscape 3 

05 3 04 04 08-05-3-04-04 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Landscape 3 

06 3 5b 04 08-06-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน Landscape 
2 

07 0 00 00 08-07-0-00-00 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแตม้ Landscape 0 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับนิเวศวิทยา 

 2   การก าหนดค่าคะแนนของแนวเช่ือมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเช่ือมต่อส าหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึงแนวเช่ือมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 154 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
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ตารางที่ 149 รายละเอียดแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม และวนอุทยานน้ าตกผาหลวง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น – พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น – พนมดงรัก 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 08-01-3-04-04 

ล าดับความส าคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม วนอุทยานน้ าตกผาหลวง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1197439E, 1745796N 1188897E, 1738731N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 76.23 (27.77%), 
10-20 % : 54.72 (19.93%), 
20-30 % : 65.7 (23.93%), 
30-40 % : 52.2 (19.02%), 
มากกว่า 40 % : 25.65 (9.34%) 

0-10 % : 99.27 (36.35%), 
10-20 % : 62.19 (22.78%), 
20-30 % : 39.15 (14.34%), 
30-40 % : 33.48 (12.26%), 
มากกว่า 40 % : 38.97 (14.27%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  1,334.88 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 413.91 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

ช้างป่า : 59.13 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 24.805  เฮกแตร์ 5หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน  

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอโพธิ์ไทร และอ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าฝั่งขวาหว้ยตาหวัง, ป่าภูโหล่น 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าดงภูโหล่น 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 372.78 (36.88%), 
10-20 % : 302.4 (29.92%), 
20-30 % : 176.13 (17.43%), 
30-40 % : 97.74 (9.67%), 
มากกว่า 40 % : 61.65 (6.1%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2112 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 15.3 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย  1.04 ก.ม. 

 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง  

นาข้าว (A1) (2.00%) พืชไร ่(A2) (2.49%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.50%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (80.11%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น (W2) (0.11%) อื่นๆ (M4) (14.79%) 

รวมพื้นที่ 1,010.39 เฮกแตร ์

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านนาขาม, บ้านนาห้าง และบา้นร่องคันแยง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว

เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น

อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ

สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก

พื้นที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของปา่  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง

หมายเลข 2112 

อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน แต่พื้นที่ใน
บริเวณนี้ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นปา่สงวนแห่งชาติ  
ฉะนั้นควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บกุรุกปา่สงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด และประกาศแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครอง
แบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและส ารวจพื้นที่ปา่นอกพืน้ที่คุ้มครองเพื่อประกาศ

เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ ต่อไป 

 

 

 



 

  438 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 155 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม และวนอุทยานน้ าตกผาหลวง 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

439 

ตารางที่ 150 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น – พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น – พนมดงรัก 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 08-02-3-04-04 

ล าดับความส าคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1029256E, 1594530N 1059256E, 1598141N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 4850.73 (63.56%), 
10-20 % : 1769.85 (23.19%), 
20-30 % : 698.13 (9.15%), 
30-40 % : 249.57 (3.27%), 
มากกว่า 40 % : 63.81 (0.84%) 

0-10 % : 4829.94 (45.26%), 
10-20 % : 3230.28 (30.27%), 
20-30 % : 1473.21 (13.8%), 
30-40 % : 664.65 (6.23%), 
มากกว่า 40 % : 474.3 (4.44%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  18,757.736 เฮกแตร์ 48 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 1,149.797 เฮกแตร์ 36 หยอ่ม 

ช้างป่า :  28,025.323 เฮกแตร์ 9 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 3,193.058 เฮกแตร์ 50 หยอ่ม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอกาบเชิง,อ าเภอบัวเชด และอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ์
อ าเภอกิ่งอ าเภอภูสิงห,์อ าเภอขุขันธ์ และอ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าเขาบันทัดหรือปา่ฝั่งซ้ายห้วยศาลา 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ - 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 2.07 (34.33%), 
10-20 % : 0 (0%), 
20-30 % : 0.45 (7.46%), 
30-40 % : 1.8 (29.85%), 
มากกว่า 40 % : 1.71 (28.36%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตดัผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

 

 

ความยาวรวม 62.8 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 2.30 ก.ม. 



 

  440 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (100%) รวมพื้นที่ 5.77 เฮกแตร์ 

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านตระเวง 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านตาตุ่ม 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว

เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น

อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ

สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมภายในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพื้นที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก

พื้นที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของปา่ 

โครงสร้างทางวิศกรรม ไม่จ าเป็น 

อื่นๆ ประสานความร่วมมอืกับ Kulen Promtep Wildlife 

Sanctuary เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพื้นที่

คุ้มครองระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ จัดตั้งแนวเช่ือมต่อ

ดังกล่าวเป็นแนวเช่ือมตอ่ระดับนานาชาติ (International 

Wildlife Corridor) 

 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

441 

 
 

ภาพที่ 156 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าห้วยศาลา 

 



 

  442 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 151 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดง
พญาเย็น – พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดง
พญาเย็น – พนมดงรัก 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 08-03-3-04-04 

ล าดับความส าคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1075952E, 1599713N 1093755E, 1598947N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 4138.65 (40.17%), 
10-20 % : 3531.33 (34.28%), 
20-30 % : 1305.27 (12.67%), 
30-40 % : 580.41 (5.63%), 
มากกว่า 40 % : 746.64 (7.25%) 

0-10 % : 4138.65 (40.17%), 
10-20 % : 3531.33 (34.28%), 
20-30 % : 1305.27 (12.67%), 
30-40 % : 580.41 (5.63%), 
มากกว่า 40 % : 746.64 (7.25%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  28,025.323 เฮกแตร์ 9 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 3,193.058 เฮกแตร์ 50 หยอ่ม 

ช้างป่า :  28,854.018 เฮกแตร์ 9 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 5,112.576 เฮกแตร์ 80 หยอ่ม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอกันทรลักษ์ และอ าเภอขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ - 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

- 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2236, ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 37.8 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 3.05 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

- 

 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Preah Vihear Protected Landscape 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว

เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่ม
โดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น

อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร

ในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมภายในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพื้นที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนเิวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพื้นที่

ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของปา่เกินก าลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง

หมายเลข 2236 

อื่นๆ ประสานความร่วมมอืกับ Kulen Promtep Wildlife Sanctuary 

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพื้นที่คุ้มครอง

ระหว่างประเทศในทางปฏิบัต ิจัดตั้งแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นแนว

เช่ือมต่อระดับนานาชาติ (International Wildlife Corridor) 
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ภาพที่ 157 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา และเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

445 

ตารางที่ 152 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น – พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น – พนมดงรัก 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 08-04-3-04-04 

ล าดับความส าคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1111241E, 1601924N 1123754E, 1602177N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 56.88 (15.91%), 
10-20 % : 105.93 (29.62%), 
20-30 % : 93.15 (26.05%), 
30-40 % : 44.01 (12.31%), 
มากกว่า 40 % : 57.6 (16.11%) 

0-10 % : 1916.82 (60.1%), 
10-20 % : 801 (25.11%), 
20-30 % : 249.66 (7.83%), 
30-40 % : 83.52 (2.62%), 
มากกว่า 40 % : 138.6 (4.35%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  28,854.018 เฮกแตร์ 9 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 5,112.576 เฮกแตร์ 80 หยอ่ม 

ช้างป่า :  3,983.275 เฮกแตร์ 20 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 95.742 เฮกแตร์ 20 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์, 
 

ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์, 
ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟ,ู  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอกันทรลักษ์ และอ าเภอน้ ายืน จังหวัดศรีสะเกษ 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาพระวหิาร (หมายเลข 2) 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ ป่าเขาพระวิหาร 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 950.31 (83.35%), 
10-20 % : 17.46 (1.53%), 
20-30 % : 3.24 (0.28%), 
30-40 % : 3.06 (0.27%), 
มากกว่า 40 % : 166.14 (14.57%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 221 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มมี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 29.3 ก.ม. 

 

 

ความกวา้งเฉลี่ย 0.88 ก.ม. 



 

  446 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

นาข้าว (A1) (15.57%) พืชไร ่(A2) (1.11%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (14.62%) ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟ ู(F100) (17.33%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (7.09%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) (34.69%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (5.25%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.15%) 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.37%) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ(W1) (0.32%) 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น (W2) (0.26%) อื่นๆ (M4) (1.24%) 

รวมพื้นที่ 81.26 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านซ าเม็ง, บ้านภูมิซรอล และบ้านหนองหว้า 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Preah Vihear Protected Forest,  
Preah Vihear Protected Landscape 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว

เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น

อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร

ในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมภายในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพื้นที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนเิวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพื้นที่

ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของปา่เกินก าลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง

หมายเลข 221 

อื่นๆ ประสานความร่วมมอืกับ Preah Vihear Protected Forest เพื่อ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองระหวา่ง

ประเทศในทางปฏิบัติ จัดตั้งแนวเช่ือมตอ่ดังกล่าวเป็นแนวเช่ือมต่อ

ระดับนานาชาต ิ(International Wildlife Corridor) 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

447 

 
 

ภาพที่ 158 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

 



 

  448 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 153 รายละเอียดแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดง
พญาเย็น – พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดง
พญาเย็น – พนมดงรัก 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 08-05-3-04-04 

ล าดับความส าคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1143256E, 1600304N 1173011E, 1598996N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 275.49 (30.47%), 
10-20 % : 315.45 (34.89%), 
20-30 % : 165.24 (18.28%), 
30-40 % : 86.58 (9.58%), 
มากกว่า 40 % : 61.29 (6.78%) 

0-10 % : 4539.42 (40.98%), 
10-20 % : 3652.65 (32.98%), 
20-30 % : 1517.31 (13.7%), 
30-40 % : 765.45 (6.91%), 
มากกว่า 40 % : 602.19 (5.44%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ปา่ 

ช้างป่า :  3,983.275 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 95.742 เฮกแตร์ 20 หย่อม 

ช้างป่า :  61,178.769 เฮกแตร์ 27 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 58,675.474 เฮกแตร์ 47 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์, 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู

ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอนาจะหลวย, อ าเภอน้ ายืน และอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

ความลาดชัน: -  

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 49.8 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 2.82 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง 
 (ทีม่า : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Preah Vihear Protected Foerst 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว

เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่ม
โดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น

อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร

ในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพื้นที่

ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของปา่เกินก าลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จ าเป็น 

อื่นๆ ประสานความร่วมมอืกับ Preah Vihear Protected Forest เพื่อ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองระหวา่ง

ประเทศในทางปฏิบัติ จัดตั้งแนวเช่ือมตอ่ดังกล่าวเป็นแนวเช่ือมต่อ

ระดับนานาชาต ิ(International Wildlife Corridor) 
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ภาพที่ 159 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
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ตารางที ่154 รายละเอียดแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดง
พญาเย็น – พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดง
พญาเย็น – พนมดงรัก 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 08-06-3-5b-04 

ล าดับความส าคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบญุฑริก-ยอดมน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1198680E, 1617749N 1202977E, 1642705N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
           หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พื้นที่) 

0-10 % : 2933.37 (31.85%), 
10-20 % : 3552.84 (38.58%), 
20-30 % : 1803.78 (19.59%), 
30-40 % : 663.66 (7.21%), 
มากกว่า 40 % : 255.24 (2.77%)  

0-10 % : 2330.28 (40.02%), 
10-20 % : 2019.6 (34.69%), 
20-30 % : 907.56 (15.59%), 
30-40 % : 385.83 (6.63%), 
มากกว่า 40 % : 179.1 (3.08%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ปา่ 

ช้างป่า :  61,178.769 เฮกแตร์ 27 หยอ่ม 
เสือโคร่ง : 58,675.474 เฮกแตร์ 47 หย่อม 

ช้างป่า :  15,921.464 เฮกแตร์ 49 
หย่อม 
เสือโคร่ง : 11,263.755 เฮกแตร์ 36 

หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอบุลราชธาน ี

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ - 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมต่อ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มมี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 51.8 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 2.46 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมต่อ
นอกพื้นที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนว

เช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตวป์่า ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอยีด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูประชากร
สัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็น

อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ

สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก

พื้นที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของปา่ 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จ าเป็น 

อื่นๆ  
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ภาพที่ 160 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน 



 

  454 ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 155 รายละเอียดแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเช่ือมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญาเย็น 
– พนมดงรัก 
(แนวเช่ือมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมต่อ ล าดับที่ 7 รหัสแนวเช่ือมต่อ 08-07-0-00-00 

ล าดับความส าคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองหย่อม A และ B พื้นที่คุ้มครองหย่อม A พื้นที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพื้นที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  1203393E, 1702043N 1207417E, 1721465N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพื้นที:่ เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที่) 

0-10 % : 730.53 (58.54%), 
10-20 % : 334.53 (26.81%), 
20-30 % : 93.6 (7.5%), 
30-40 % : 44.73 (3.58%), 
มากกว่า 40 % : 44.46 (3.56%) 

0-10 % : 825.66 (65.9%), 
10-20 % : 280.35 (22.38%), 
20-30 % : 70.56 (5.63%), 
30-40 % : 18.99 (1.52%), 
มากกว่า 40 % : 57.33 (4.58%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ปา่      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  496.116 เฮกแตร์ 4 หย่อม ช้างป่า :  1,334.88 เฮกแตร์ 52 หย่อม 

เสือโคร่ง : 413.91 เฮกแตร์ 11 หย่อม 
 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปจัจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน การขยายตวัของพื้นที่เกษตรกรรมและชมุชน 

4. ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ แนวเช่ือมต่อ 

     4.1 ที่ตั้งทางการปกครอง อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอบุลราชธาน ี

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนว 
เช่ือมต่อทางกฎหมายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาต:ิ - 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เช่ือมต่อภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 
หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พื้นที่) 

0-10 % : 2301.39 (98.15%), 
10-20 % : 0.54 (0.02%), 
20-30 % : 0 (0%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 42.75 (1.82%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     
ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ประเทศลาวผ่าน Phou Xieng Thong National Biodiversity Conservation Are ผ่าน

แม่น้ าโขง 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเช่ือมต่อ 

ความยาวรวม 27.6 ก.ม. 

 

ความกวา้งเฉลี่ย 1.57 ก.ม. 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เช่ือมต่อนอกพื้นที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพื้นที่ : ร้อยละของพื้นที ่

แหล่งน้ าธรรมชาติ (W1) (99.99%) อื่นๆ (M4) (0.01%) 

รวมพื้นที่ 15.91 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เช่ือมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 
ก.ม. จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านตามุย, บ้านท่าล้ง, บ้านเวินบกึ, บ้านหนองผือ และบา้นหว้ยหมากใต้ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค จ าเป็นต้องผ่านพื้นที่คุ้มครองของประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบัน 

5. พื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Phou Xieng Thong National Biodiversity Conservation Area 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทศันคติที่ดีเกี่ยวกับแนวเช่ือมต่อ แก่

ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟื้นฟูประชากรสัตว์

ป่า 

ส ารวจการกระจาย ชนิดพันธุ ์และปจัจยัคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่มโดย
ละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูประชากรสัตวป์่าและปรับปรุงถิ่นที่
อยู่อาศัย  
จัดท าป้ายก าหนดเป็นทางสัตว์ป่าผา่น  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพื้นที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อ

การเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลกีเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติดั้งเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และ

การเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินก าลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจ าเป็นในการสร้างทางขา้มส าหรับสัตว์ปา่เพื่อข้ามแม่น้ าโขง 

อื่นๆ ประสานความร่วมมอืกับ Phou Xieng Thong National Biodiversity 

Conservation Area เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองระหว่าง

ประเทศในทางปฏิบัติ จัดตั้งแนวเช่ือมตอ่ดังกล่าวเป็นแนวเช่ือมต่อระดับ

นานาชาติ (International Wildlife Corridor) 
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ภาพที่ 161 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ดงพญาเยน็-เขาใหญ่  
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3.9 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้
คะแนนความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 4 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 156 

ตารางที่ 156 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติทับลาน 

 2. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 3. อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

 

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 4 แนว โดย
แบ่งเป็น แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 1 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 3 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่ม
ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ดังตารางท่ี 157 ภาพท่ี 162 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 158 ถึงตารางท่ี 161 
และภาพท่ี 163 ถึงภาพท่ี 166 
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ตารางที่ 157 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 
รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 06 06 09-01-3-06-06 อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Linear 1 

02 1 5b 00 09-02-1-5b-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมที่ 2) Linear 2 

03 3 06 5b 09-03-3-06-5b อุทยานแห่งชาติทับลาน  อุทยานแห่งชาติตาพระยา  Landscape 1 

04 3 06 06 09-04-3-06-06 อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Linear 1 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึงแนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 162 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  



 

460  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 158 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 09-01-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  814219 E, 1570114 N 810612 E, 1570058 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 170.73, (16.32 %), 
10-20 % : 499.95, (47.79 %), 
20-30 % : 219.96, (21.03 %), 
30-40 % : 63, (6.02 %), 
มากกว่า 40 % : 92.43, (8.84 %) 

0-10 % : 394.02, (35.2 %), 
10-20 % : 477.18, (42.63 %), 
20-30 % : 176.58, (15.77 %), 
30-40 % : 45.9, (4.1 %), 
มากกว่า 40 % : 25.74, (2.3 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  123,273.62 เฮกแตร์ 59หย่อม 
เสือโคร่ง : 87,628.286 เฮกแตร์ 144 หย่อม 

ช้างป่า :  101,643.857 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 60,614.73 เฮกแตร์ 64 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแก่งดินสอ-แก่งใหญ่-เขาสะโตน, ป่าทุ่งโพธิ์, นอกเขตป่าไม้ถาวร 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแก่งดินสอ-แก่งใหญ่-เขาสะโตน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 %: 6.75, (9.12 %), 
10-20 % : 19.17, (25.91 %), 
20-30 % : 22.68, (30.66 %), 
30-40 % : 10.17, (13.75 %), 
มากกว่า 40 % : 15.21, (20.56 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 304 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.05 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.29%) ไม้ยืนต้น (A3) (27.04%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (2.05%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (31.10%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.13%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (39.39%) 

รวมพ้ืนที่ 73.66 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านทับลาน, บ้านทุ่งแฝก และบ้านวังขอนแดง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่ม
โดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 304 

อ่ืนๆ ประกาศให้พ้ืนที่ป่าไม้นอกพ้ืนที่คุ้มครองทั้งในและนอกแนว
เชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ศึกษาความสําเร็จจากการจัดทําแนวเช่ือมต่อดังกล่าว 
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ภาพที่ 163 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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ตารางที่ 159 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 09-02-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear  Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  901033 E, 1577743 N 899783 E, 1581410 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 131.4, (46.65 %), 
10-20 % : 31.59, (11.21 %), 
20-30 % : 44.46, (15.78 %), 
30-40 % : 32.94, (11.69 %), 
มากกว่า 40 % : 41.31, (14.66 %) 

0-10 % : 112.86, (43.21 %), 
10-20 % : 64.35, (24.64 %), 
20-30 % : 52.83, (20.23 %), 
30-40 % : 24.21, (9.27 %), 
มากกว่า 40 % : 6.93, (2.65 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า :  14,638.784 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,850.313 เฮกแตร์ 17 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอโนนดินแดง และอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าดงใหญ่ แปลงที่ 2 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดงใหญ่ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 139.5, (80.39 %), 
10-20 % : 22.5, (12.97 %), 
20-30 % : 7.2, (4.15 %), 
30-40 % : 3.06, (1.76 %), 
มากกว่า 40 % : 1.26, (0.73 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 348 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.1 ก.ม. 
 

ความกว้างเฉล่ีย 1.07 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (21.83%) ไม้ยืนต้น (A3) (33.53%) 

ไม้ผล (A4) (13.54%) ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ (A7) 
(2.87%) 

สถานท่ีเพาะสัตว์น้ํา (A9) (1.16%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (5.56%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (13.11%) พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (1.81%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (3.78%) แหล่งนํ้ารรมชาติ (W1) (2.39%) 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (0.42%) รวมพ้ืนที่ 174.12 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านคลองหิน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทํา
ป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 348 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ี
ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 164 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ (หย่อมท่ี 2) 



 

466  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 160 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติตาพระยา  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 09-03-3-06-5b 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทับลาน  อุทยานแห่งชาติตาพระยา  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  856550 E, 1573466 N 907061 E, 1569958 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 3479.49, (24.22 %), 
10-20 % : 4601.52, (32.04 %), 
20-30 % : 3325.86, (23.15 %), 
30-40 % : 1763.37, (12.28 %), 
มากกว่า 40 % : 1193.31, (8.31 %) 

0-10 % : 8988.93, (78.45 %), 
10-20 % : 1258.83, (10.99 %), 
20-30 % : 545.58, (4.76 %), 
30-40 % : 285.12, (2.49 %), 
มากกว่า 40 % : 379.17, (3.31 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  123,273.62 เฮกแตร์ 59 หย่อม 
เสือโคร่ง : 87,628.286 เฮกแตร์ 144 หย่อม 

ช้างป่า :  23,884.005 เฮกแตร์ 22 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5,051.155 เฮกแตร์ 7 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

 การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 
ป่าถาวร: ป่าครบุรี, ป่าดงใหญ่ แปลงที่ 2 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าครบุรี, ป่าดงใหญ่ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 6.75, (68.18 %), 
10-20 % : 1.53, (15.45 %), 
20-30 % : 1.53, (15.45 %), 
30-40 % : 0.09, (0.91 %), 
มากกว่า 40 % : 0, (0 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 348, 3462, 3308 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 79 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.83 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

- 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านคลองโปร่ง, บ้านคลองหินลาด, บ้านไม้สหกรณ์, บ้านหนองกก และบ้านหนองบอน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทํา
ป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในอุทยานแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
และทุ่งหญ้า รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัย
คุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และล่าสัตว์ 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 348, 3462 และ 3308 

อ่ืนๆ ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า  
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

468  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 165 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติตาพระยา  

 

 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 161 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า (เดิม) : กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
ไปยัง กลุ่มป่า (เดิม): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขา
ใหญ่ 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 
พนมดงรัก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 09-04-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  817080E, 1584537N 803265E, 1579916N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 2060.82 (29.5%) 
10-20 % : 1999.08 (28.61%) 
20-30 % : 1366.29 (19.55%) 
30-40 % : 816.03 (11.68%) 
มากกว่า 40 % : 744.75 (10.66%) 

0-10 % : 1524.78 (26.97%) 
10-20 % : 1599.03 (28.28%) 
20-30 % : 1181.43 (20.9%) 
30-40 % : 717.39 (12.69%) 
มากกว่า 40 % : 630.99 (11.16%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  123,273.62 เฮกแตร์ 59หย่อม 
เสือโคร่ง : 87,628.286 เฮกแตร์ 144 หย่อม 

ช้างป่า :  101,643.857 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 60,614.73 เฮกแตร์ 64 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู และป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู และป่าดิบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง ก่ิงอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแก่งดินสอ-แก่งใหญ่-เขาสะโตน และป่าเขาใหญ่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 215.73 (49.09%) 
10-20 % : 113.31 (25.78%) 
20-30 % : 72.18 (16.42%) 
30-40 % : 31.86 (7.25%) 
มากกว่า 40 % : 6.39 (1.45%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 304 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 29.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.45 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.29%) ไม้ผล (A4) (0.33%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (8.16%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (83.67%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.17%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (5.38%) 

รวมพ้ืนที่ 439.05 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านคลองตาดํา และบ้านเขาไผ่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้าน กม.80, บ้านไทยสมัคคี, บ้านบุไทร, บ้านบุพราหมณ์ใน, บ้านวังมืด และบ้านห้วยชมิ้น 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน  

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า  

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

โครงสร้างทางวิศวกรรม  

อ่ืนๆ  
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ภาพที่ 166 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
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กลุ่มปา่ตะวนัออก  
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3.10  กลุ่มป่าตะวันออก 

 กลุ่มป่าตะวันออกมีพ้ืนท่ีคุ้มครองที่มีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 7 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 162 

ตารางที่ 162 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าตะวันออก 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

ป่าสงวนแห่งชาติ 1. ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 

 2. ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่) 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว 

 3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

 2. อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

 3. อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว 

 

กลุ่มป่าตะวันออก มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 9 แนว โดยแบ่งเป็น 
แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 4 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 5 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่า
ตะวันออกดังตารางท่ี 163  ภาพท่ี 167 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 164 ถึงตารางท่ี 172 และภาพท่ี 
168 ถึงภาพท่ี 177 

 



 

474  ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 163 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันออก 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 
รหัสแนว
เชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภทแนว

เชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 ช้าง

ป่า 
เสือ
โคร่ง 

01 1 06 00 10-01-1-06-00 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  Linear 1 

02 3 06 04 10-02-3-06-04 เขตสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
(หย่อมที่1) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  Landscape 1 

03 1 5b 00 10-03-1-5b-00 เขตสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
(หย่อมที่ 1) 

เขตสัตว์ป่าคลองเคลือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
(หย่อมที่ 2) 

Landscape 2 

04 3 5b 04 10-04-3-5b-04 อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว เขตสัตว์ป่าคลองเคลือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
(หย่อมที่1) 

Landscape 2 

05 1 5b 00 10-05-1-5b-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  Landscape 2 

06 3 5b 04 10-06-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- 
เขาปลายยายเพ็ง) 

Linear 2 

07 3 5b 04 10-07-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่) Landscape 2 

08 1 06 00 10-08-1-06-00 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน Linear 1 

09 3 06 04 10-09-3-06-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน Landscape 1 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึงแนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 167 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันออก 



 

476  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 164 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก(แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 10-01-1-06-00 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Liner Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  795955E, 1437388N 795661E, 1442804N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 40.5 (9.47%), 
10-20 % : 32.4 (7.58%), 
20-30 % : 64.8 (15.15%), 
30-40 % : 89.01 (20.82%), 
มากกว่า 40 % : 200.88 (46.98%) 

0-10 % : 53.55 (15.19%), 
10-20 % : 114.3 (32.41%), 
20-30 % : 93.33 (26.47%), 
30-40 % : 56.34 (15.98%), 
มากกว่า 40 % : 35.1 (9.95%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  588.06 เฮกแตร์  5 หย่อม ช้างป่า :  66,994.307 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 82,859.886 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช - ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขตเมือง การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขต
เมือง 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
อําเภอก่ิงอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 46.71 (26.48%), 
10-20 % : 54.81 (31.07%), 
20-30 % : 26.91 (15.26%), 
30-40 % : 19.71 (11.17%), 
มากกว่า 40 % : 28.26 (16.02%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 9.1 ก.ม. 
 

ความกว้างเฉล่ีย 1.06 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (3.32%) ไม้ยืนต้น (A3) (26.34%) 

ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/ A4) (0.24%) ไม้ผล (A4) (24.83%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (44.20%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.02%) 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (1.05%) รวมพ้ืนที่ 176.03 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาจันทร์ และบ้านเขาพัง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขตเมือง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 1001 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีโดยมากมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และ
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
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ภาพที่ 168 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

479 

ตารางที่ 165  รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าเขาสอยดาว  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก(แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเชื่อมต่อ 10-02-3-06-04 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ (หย่อมที่ 1) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  857622E, 1420720N 849119E, 1426252N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 4.41 (1.88%), 
10-20 % : 19.8 (8.45%), 
20-30 % : 55.71 (23.78%), 
30-40 % : 78.21 (33.38%), 
มากกว่า 40 % : 76.14 (32.5%) 

0-10 % : 291.42 (13.56%), 
10-20 % : 426.24 (19.84%), 
20-30 % : 418.05 (19.46%), 
30-40 % : 399.33 (18.58%), 
มากกว่า 40 % : 613.71 (28.56%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 21,459.302 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,585.531 เฮกแตร์ 32 หย่อม 

ช้างป่า :  35,187.66 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 427.68 เฮกแตร์ 8 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ,์ ป่าผลัดใบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร การขยายตัวชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอโป่งนํ้าร้อน และอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
ป่าถาวร: ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข 2 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาสอยดาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 339.3 (20.91%), 
10-20 % : 393.48 (24.24%), 
20-30 % : 345.6 (21.29%), 
30-40 % : 291.51 (17.96%), 
มากกว่า 40 % : 253.08 (15.59%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 317 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 14.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.21 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (3.19%) ไม้ยืนต้น (A3) (4.28%) 

ไม้ผล (A4) (19.38%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (71.63%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (0.66%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.40%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.32%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.14%) 

รวมพ้ืนที่ 1623.84 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านตล่ิงชัน 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในบัฟเฟอร์ 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านทับไทร, บ้านทุ่งเพล และบ้านมาบคล้า 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Samlaut Multiple Use Management Area 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 317 

อ่ืนๆ ให้ศึกษาแนวทางการเวณคืนที่ดินในแนวเชื่อมต่อที่มิได้มี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และหาแนวทางการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม 
ประสานความร่วมมือกับ Phnom Sankos Wildlife 
Sanctuary, Samlaut Multiple Management Area, Central 
Cardamom Mountains Protected Forest และ Phnom 
Aural Wildlife Sanctuary เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง
เครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ จัดต้ังแนว
เชื่อมต่อดังกล่าวเป็นแนวเชื่อมต่อระดับนานาชาติ 
(International Wildlife Corridor) 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 169 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว  
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ตารางที่ 166  รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมท่ี  1) และเขตรักษาพันธ์ุ   สัตว์
ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมท่ี 2)  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก(แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 10-03-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ (หย่อมที่ 1) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิม
พระเกียรติ (หย่อมที่ 2) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  860283E, 1410755N 859856E, 1414207N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 9.36 (1.98%), 
10-20 % : 32.67 (6.91%), 
20-30 % : 87.75 (18.56%), 
30-40 % : 131.58 (27.83%), 
มากกว่า 40 % : 211.41 (44.72%) 

0-10 % : 7.74 (2.99%), 
10-20 % : 18.81 (7.26%), 
20-30 % : 46.89 (18.1%), 
30-40 % : 66.87 (25.82%), 
มากกว่า 40 % : 118.71 (45.83%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  336.594 เฮกแตร์ 2 หย่อม ช้างป่า : 21,459.302 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,585.531 เฮกแตร์ 32 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอขลุง และอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข 2 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าตกพรม, ป่าปัถวี 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 46.17 (15.72%), 
10-20 % : 54.99 (18.72%), 
20-30 % : 69.21 (23.56%), 
30-40 % : 65.7 (22.37%), 
มากกว่า 40 % : 57.69 (19.64%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.11 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.13%) ไม้ผล (A4) (15.70%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (46.13%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (26.19%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (10.65%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.20%) 

รวมพ้ืนที่ 292.87 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

ที่ว่าการอําเภอขลุง และบ้านทัพนคร 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทํา
ป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ควบคุมการสัญจรภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 170 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมท่ี 1)  

และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมท่ี 2) 
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ตารางที่ 167 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วและ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ  
         (หย่อมท่ี1) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก(แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 4 รหัสแนวเชื่อมต่อ 10-04-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว 
 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ (หย่อมที่1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  878931E, 1411739N 878309E, 1412011N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 
 

0-10 % : 7.56 (3.61%), 
10-20 % : 30.24 (14.45%), 
20-30 % : 49.32 (23.56%), 
30-40 % : 53.55 (25.58%), 
มากกว่า 40 % : 68.67 (32.8%) 

0-10 % : 10.26 (4.01%), 
10-20 % : 32.04 (12.53%), 
20-30 % : 60.12 (23.5%), 
30-40 % : 61.65 (24.1%), 
มากกว่า 40 % : 91.71 (35.86%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 10,923.564 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,114.556 เฮกแตร์ 50 หย่อม 

ช้างป่า : 21,459.302 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,585.531 เฮกแตร์ 32 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช - ป่าดิบสมบูรณ,์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอขลุง และอําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ทางกฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข 2, ป่าคลองใหญ่-เขาไฟไหม้ 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้), ป่าตกพรม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 3.51 (2.52%), 
10-20 % : 9.9 (7.12%), 
20-30 % : 24.93 (17.93%), 
30-40 % : 36.81 (26.47%), 
มากกว่า 40 % : 63.9 (45.95%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 1.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.74 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ผล (A4) (1.55%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (8.79%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (89.66%) รวมพ้ืนที่ 139.07 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนว
เชื่อมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 
ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่ม
โดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเชื่อมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการ
เก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประสานความร่วมมือกับ Phnom Sankos Wildlife Sanctuary, 
Samlaut Multiple Management Area, Central Cardamom 
Mountains Protected Forest และ Phnom Aural Wildlife 
Sanctuary เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพ้ืนที่
คุ้มครองระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ จัดต้ังแนวเชื่อมต่อดังกล่าว
เป็นแนวเชื่อมต่อระดับนานาชาติ (International Wildlife 
Corridor) 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 171 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมท่ี1) 



 

488  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 168 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก(แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเชื่อมต่อ 10-05-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  3368291E, 5709576N 1687141E, 2850342N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 63.72 (6.72%), 
10-20 % : 154.44 (16.3%), 
20-30 % : 182.16 (19.22%), 
30-40 % : 185.67 (19.59%), 
มากกว่า 40 % : 361.71 (38.17%) 

0-10 % : 37.89 (5.63%), 
10-20 % : 185.49 (27.56%), 
20-30 % : 148.77 (22.11%), 
30-40 % : 105.66 (15.7%), 
มากกว่า 40 % : 195.12 (29%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  35,187.66 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 427.68 เฮกแตร์ 8 หย่อม 

ช้างป่า :  943.740 เฮกแตร์ 2 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข 2, ป่าเขาคิชฌกูฎ 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาสอยดาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 73.26 (5.82%), 
10-20 % : 210.51 (16.71%), 
20-30 % : 254.34 (20.19%), 
30-40 % : 252 (20%), 
มากกว่า 40 % : 469.71 (37.28%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 2.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 11.09 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.12%) ไม้ผล (A4) (0.29%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (99.35%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.24%) 

รวมพ้ืนที่ 1,259.25 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านคลองกระสือ, บ้านตล่ิงชัน และบ้านตะเคียนทอง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ภายในแนวเช่ือมต่อ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 

 



 

490  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 172 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 169 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขา
ปลายยายเพ็ง)  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก(แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 10-06-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- 
เขาปลายยายเพ็ง)  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  811990E, 1455995N 811557E, 1451516N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 73.44 (33.43%), 
10-20 % : 72.45 (32.98%), 
20-30 % : 50.22 (22.86%), 
30-40 % : 15.3 (6.96%), 
มากกว่า 40 % : 8.28 (3.77%) 

0-10 % : 137.16 (34.08%), 
10-20 % : 136.89 (34.01%), 
20-30 % : 68.31 (16.97%), 
30-40 % : 39.06 (9.7%), 
มากกว่า 40 % : 21.06 (5.23%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  66,994.307 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 82,859.886 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

ช้างป่า : 195.508 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 206.757 เฮกแตร์ 7 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแก่งหางแมว หมายเลข 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าขุนซ่อง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 100.71 (36.5%), 
10-20 % : 78.12 (28.31%), 
20-30 % : 44.28 (16.05%), 
30-40 % : 30.33 (10.99%), 
มากกว่า 40 % : 22.5 (8.15%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.90 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (1.37%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/ A3) (8.54%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (29.36%) ไม้ผล (A4) (1.65%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (57.07%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (1.26%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.64%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.11%) 

รวมพ้ืนที่ 680.44 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านหินดาด และบ้านหนองเสม็ด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม  

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่แต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีมีสถานเปน็ป่าสงวนแห่งชาติภาพแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
และประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ตารางที่ 170 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า (เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า (เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก  (แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 7 รหัสแนวเช่ือมต่อ 10-07-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่)  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  797346E, 1456215N 797757E, 1455489N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 21.6 (30.73%), 
10-20 % : 21.24 (30.22%), 
20-30 % : 14.22 (20.23%), 
30-40 % : 9.54 (13.57%), 
มากกว่า 40 % : 3.69 (5.25%) 

0-10 % : 12.33 (18.74%), 
10-20 % : 15.66 (23.8%), 
20-30 % : 15.48 (23.53%), 
30-40 % : 12.33 (18.74%), 
มากกว่า 40 % : 9.99 (15.18%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  66,994.307 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 82,859.886 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

ช้างป่า : 142.799 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 13.077 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแก่งหางแมว หมายเลข 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าขุนซ่อง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 10.26 (25%), 
10-20 % : 11.88 (28.95%), 
20-30 % : 8.55 (20.83%), 
30-40 % : 5.49 (13.38%), 
มากกว่า 40 % : 4.86 (11.84%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 1.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.40 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (59.80%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (40.20%) 

รวมพ้ืนที่ 41.07 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคาม
พ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า  
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติภาพแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
และประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 174 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่) 
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ตารางที่ 171 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า (เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า (เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก (แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า (ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 8 รหัสแนวเช่ือมต่อ 10-08-1-06-00 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
(หย่อมที่1) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  798851E, 1436318N 799235E, 1439518N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 145.35 (24.41%), 
10-20 % : 142.92 (24%), 
20-30 % : 74.7 (12.54%), 
30-40 % : 59.49 (9.99%), 
มากกว่า 40 % : 173.07 (29.06%) 

0-10 % : 28.71 (9.21%), 
10-20 % : 47.43 (15.21%), 
20-30 % : 54 (17.32%), 
30-40 % : 57.42 (18.41%), 
มากกว่า 40 % : 124.29 (39.86%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  588.06 เฮกแตร์  5 หย่อม ช้างป่า :  66,994.307 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 82,859.886 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอก่ิงอําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
อําเภอก่ิงอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแก่งหางแมว หมายเลข 1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน, ป่าขุนซ่อง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 104.49 (69.23%), 
10-20 % : 32.85 (21.77%), 
20-30 % : 12.24 (8.11%), 
30-40 % : 0.9 (0.6%), 
มากกว่า 40 % : 0.45 (0.3%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.2 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.06%) พืชไร่ (A2) (0.72%) 

พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/A3) (1.73%) ไม้ยืนต้น (A3) (42.74%) 

ไม้ยืนต้น/ไม้ผล(A3/ A4) (2.17%) ไม้ผล (A4) (14.97%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (23.98%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (11.53%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.62%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.48%) 

รวมพ้ืนที่ 151.18 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาพัง และบ้านเนินจําปา 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุก
กลุ่มโดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  
จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีโดยมากมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด และ
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
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ภาพที่ 175 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมท่ี1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
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ตารางที่ 172 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า (เดิม) : กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า (เดิม): กลุ่มป่าป่าตะวันออก(แนว
เชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าป่าตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 9 รหัสแนวเช่ือมต่อ 10-09-3-06-04 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  812504E, 1488439N 813040E, 1476765N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 6895.17 (88.98%) 
10-20% : 361.44 (4.66%) 
20-30% : 104.85 (1.35%) 
30-40% : 109.71 (1.42%) 
มากกว่า 40% : 278.28 (3.59%) 

0-10% : 16101.81 (78.51%) 
10-20% : 2590.47 (12.63%) 
20-30% : 951.48 (4.64%) 
30-40% : 491.85 (2.4%) 
มากกว่า 40% : 373.59 (1.82%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า :  66,994.307 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 82,859.886 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

ช้างป่า :  66,994.307 เฮกแตร์ 52 หย่อม 
เสือโคร่ง : 82,859.886 เฮกแตร์ 25 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ,์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าดิบสมบูรณ,์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าแก่งหางแมว หมายเลข 1, ป่าแควระบม-สียัด และป่าปลายคลองห้วยไคร้-พระสะทึง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าขุนซ่อง, ป่าเขาฉกรรจ์, ป่าโนนสาวเอ้, ป่าหลายคลองห้วยไคร้, ป่าพระสทึง, ป่า
แควระบม และป่าสียัด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนว
เชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ความลาดชัน: ไม่มี 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 3259 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวเฉลี่ย 24.6 กม. ความกว้างเฉล่ีย 12.05 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

  

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

        4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเชื่อมต่อ - 

        4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์แนวเช่ือมต่อ  
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ และปัจจัยคุกคามของสัตว์ปา่ทุกกลุ่ม
โดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่า
ไม้และสัตว์ป่า  

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่ควรให้มีการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม 

อ่ืนๆ ไม่ควรให้มีเส้นทางสัญจรผ่านพ้ืนที่ป่าเนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นถิ่นอาศัยหลักของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัว
แดง และกวางป่า  
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1.3.11  กลุ่มป่าตะวันตก 

 กลุ่มป่าตะวันตกมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 12 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 173 

ตารางที่ 173 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าตะวันตก 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ 

 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก 

 3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอ้มผาง 

 4. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

 2. อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 

 3. อุทยานแห่งชาติไทรโยค 

 4. อุทยานแห่งชาติพุเตย 

 5. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

 6. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

 7. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 

 8. อุทยานแห่งชาติคลองลาน 

 

กลุ่มป่าตะวันตก มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 12 แนว โดยเป็นแนว
เชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่งท้ัง 12 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าตะวันตกดังตารางท่ี 174  ภาพท่ี 177 
และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 175 ถึงตารางท่ี 186 และภาพท่ี 178 ถึงภาพท่ี 189 
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ตารางที่ 174 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันตก 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 
รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 5a 03 11-01-3-5a-03 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  Landscape 2 

02 3 5a 03 11-02-3-5a-03 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก  Landscape 2 

03 3 5a 03 11-03-3-5a-03 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก Landscape 2 

04 3 03 03 11-04-3-03-03 อุทยานแห่งชาติพุเตย (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ Linear 4 

05 3 06 5b 11-05-3-06-5b อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ Landscape 1 

06 3 06 5b 11-06-3-06-5b เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Landscape 1 

07 3 06 5b 11-07-3-06-5b อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค Landscape 1 

08 3 04 04 11-08-3-04-04 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า(หย่อมที่1) อุทยานแห่งชาติคลองลาน (หย่อมที่1) Landscape 3 

09 3 5b 5b 11-09-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง Landscape 2 

10 3 06 06 11-10-3-06-06 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรทิศตะวันออก Landscape 1 

11 3 06 06 11-11-3-06-06 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  
ทิศตะวันออก 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันตก Landscape 1 

12 3 06 04 11-12-3-06-04 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรโยค Landscape 1 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 177 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าตะวันตก 
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ตารางที่ 175 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-01-3-5a-03 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
ด้านตะวันตก 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  426982E, 1691176N 444300E, 1686109N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 66.15 (23.81%), 
10-20 % : 85.41 (30.74%), 
20-30 % : 69.75 (25.11%), 
30-40 % : 31.23 (11.24%), 
มากกว่า 40 % : 25.29 (9.1%) 

0-10 % : 104.31 (11.09%), 
10-20 % : 140.22 (14.91%), 
20-30 % : 136.71 (14.54%), 
30-40 % : 143.55 (15.26%), 
มากกว่า 40 % : 415.71 (44.2%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 61,546.592 เฮกแตร์ 106 หย่อม 
เสือโคร่ง : 43,400.975 เฮกแตร์ 114 หย่อม 

ช้างป่า : 90,751.692 เฮกแตร์ 122 
หย่อม 
เสือโคร่ง : 160,329.376 เฮกแตร์ 71 
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าผลัดใบรอ
สภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวพ้ืนที่เกษตร และชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวช่ือมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาช้างเผือก (หมายเลข 68) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาช้างเผือก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 298.62 (14.15%), 
10-20 % : 575.91 (27.29%), 
20-30 % : 580.23 (27.49%), 
30-40 % : 396.09 (18.77%), 
มากกว่า 40 % : 259.65 (12.3%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 323 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 26.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.63 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.17%) พืชไร่ (A2) (0.09%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (3.65%) ไม้ผล (A4) (1.25%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (73.29%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (3.98%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (15.98%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.93%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.66%) รวมพ้ืนที่ 2,103.70 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านซองกาเรีย และบ้านเสน่ห์พ่อง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวพ้ืนที่เกษตร และชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 323 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้
เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 323 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ี
ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 

 

 



 

508  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 178 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

509 

ตารางที่ 176  รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

                   ด้านตะวันตก 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเชื่อมต่อ 11-02-3-5a-03 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
ด้านตะวันตก 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  429136E , 1683702N 444030E , 1684517N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 59.94, (7.74%), 
10-20 % : 142.38, (18.39%), 
20-30 % : 176.58, (22.8%), 
30-40 % : 177.03, (22.86%), 
มากกว่า 40 % : 218.43, (28.21%) 

0-10 % : 154.98, (13.65%), 
10-20 % : 207, (18.23%), 
20-30 % : 207.99, (18.32%), 
30-40 % : 189.27, (16.67%), 
มากกว่า 40 % : 376.38, (33.14%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 61,546.592 เฮกแตร์ 106 หย่อม 
เสือโคร่ง : 43,400.975 เฮกแตร์ 114 หย่อม 

ช้างป่า : 90,751.692 เฮกแตร์ 122 หย่อม 
เสือโคร่ง : 160,329.376 เฮกแตร์ 71 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่ (หมายเลข 67) , ป่าเขาช้างเผือก (หมายเลข 68) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาช้างเผือก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 324.81, (14.95%), 
10-20 % : 551.88, (25.4%), 
20-30 % : 518.49, (23.86%), 
30-40 % : 380.43, (17.51%), 
มากกว่า 40 % : 397.26, (18.28%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 323 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 19.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.1 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.24%) พืชไร่ (A2) (0.11) 

ไม้ยืนต้น (A3) (6.45%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (16.70%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (2.44%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (72.29%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.20%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.75%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.28%) 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.54%) 



 

510  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

รวมพ้ืนที่ 3,309.03 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านซองกาเรีย 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยกบ และบ้านเสน่ห์พ่อง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 323 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 323 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในแนว
เชื่อมต่อเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ัน
ควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

511 

 
 

ภาพที่ 179 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 



 

512  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 177 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร        

         ด้านตะวันตก  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 3 รหัสแนวเชื่อมต่อ 11-03-3-5a-03 
แนวเชื่อมต่อ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
ด้านตะวันตก 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  430889E, 1680132N 444032E, 1684485N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 52.38, (22.15 %), 
10-20 % : 97.47, (41.23 %), 
20-30 % : 52.74, (22.31 %), 
30-40 % : 23.58, (9.97 %), 
มากกว่า 40 % : 10.26, (4.34 %) 

0-10 % : 165.51, (14.4 %), 
10-20 % : 211.05, (18.36 %), 
20-30 % : 210.69, (18.33 %), 
30-40 % : 189.9, (16.52 %), 
มากกว่า 40 % : 372.42, (32.4 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 61,546.592 เฮกแตร์ 106 หย่อม 
เสือโคร่ง : 43,400.975 เฮกแตร์ 114 หย่อม 

ช้างป่า : 90,751.692 เฮกแตร์ 122 หย่อม 
เสือโคร่ง : 160,329.376 เฮกแตร์ 71 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, 
ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่ (หมายเลข 67) , ป่าเขาช้างเผือก (หมายเลข 68) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาช้างเผือก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 398.07, (19.82 %),        10-20 % : 566.55, (28.21 %), 
20-30 % : 494.46, (24.62 %),      30-40 % : 311.49, (15.51 %), 
มากกว่า 40 % : 237.42, (11.82 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 323 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 17.7ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.62 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.52%) พืชไร่ (A2) (0.12%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (5.51%) ไม้ผล (A4) (0.19%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (15.63%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (7.05%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (68.79%)  สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (0.31%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.21%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.78%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.33%) 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.56%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

รวมพ้ืนที่ 3,154.52 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านซองกาเรีย 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเวียคาดี้, บ้านเสน่ห์พ่อง และบ้านห้วยกบ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน ทางหลวงหมายเลข 323 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 323 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ใน
แนวเชื่อมต่อเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 180 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 
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ตารางที่ 178 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-04-3-03-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติพุเตย (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  541384E, 1639937N 532566E, 1645977N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 3.6, (2 %), 
10-20 % : 14.4, (8.01 %), 
20-30 % : 28.17, (15.67 %), 
30-40 % : 42.57, (23.67 %), 
มากกว่า 40 % : 91.08, (50.65 %) 

0-10 % : 10.35, (4.33 %), 
10-20 % : 45.81, (19.19 %), 
20-30 % : 70.29, (29.44 %), 
30-40 % : 46.98, (19.68 %), 
มากกว่า 40 % : 65.34, (27.37 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 66,908.509 เฮกแตร์ 96 หย่อม 
เสือโคร่ง : 48,445.971 เฮกแตร์ 160 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวช่ือมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาองค์พระ-เขาพุระกํา-เขาห้อยพลู , ป่าเขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่ (หมายเลข 67) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าองค์พระ ป่าพรุะกํา และป่าเขาห้วยพลู 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 115.74, (13.66 %), 
10-20 % : 167.94, (19.82 %), 
20-30 % : 170.01, (20.07 %), 
30-40 % : 147.15, (17.37 %), 
มากกว่า 40 % : 246.33, (29.08 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม  13.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย  0.95 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (13.17%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.28%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (85.34%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (1.09%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.12%) รวมพ้ืนที่ 847.47 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านน้ําตกไทรทอง, บ้านละว้าวังควาย, บ้านวังจระเข้ และบ้านหนองมะเขือขื่น 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนทีเกษตรกรรมและชุมชน  ทางสายรอง 
 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 323 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในแนว
เชื่อมต่อเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชมุชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 181 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติพุเตย (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 



 

518  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 179 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-05-3-06-5b 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  527890E, 1626708N 527750E, 1632307N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 14.76, (3.52 %), 
10-20 % : 56.79, (13.55 %), 
20-30 % : 74.79, (17.84 %), 
30-40 % : 87.21, (20.8 %), 
มากกว่า 40 % : 185.67, (44.29 %) 

0-10 % : 13.77, (4.67 %), 
10-20 % : 47.43, (16.09 %), 
20-30 % : 72.99, (24.76 %), 
30-40 % : 79.56, (26.98 %), 
มากกว่า 40 % : 81.09, (27.5 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,481.727 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 672.9 เฮกแตร์ 8 หย่อม 

ช้างป่า : 66,908.509 เฮกแตร์ 96 หย่อม 
เสือโคร่ง : 48,445.971 เฮกแตร์ 160 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน และเกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน และเกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่ (หมายเลข 67) , ป่าโรงงานกระดาษไทย แปลง 6 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าหนองรี, ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่แปลงที่สอง, ป่าโรงงานกระดาษ
ไทยแปลงท่ีหก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 30.42, (4.37 %), 
10-20 % : 82.26, (11.83 %), 
20-30 % : 129.87, (18.67 %), 
30-40 % : 153.45, (22.07 %), 
มากกว่า 40 % : 299.43, (43.06 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 3480 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม  8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.8 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (1.69%)  ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (98.31%) 

รวมพ้ืนที่ 695.08 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาเหล็ก 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

519 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน และเกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 3480 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 182 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 
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ตารางที่ 180 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-06-3-06-5b 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  518899 E, 1588477 N 515946 E, 1586514 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 193.05, (32.42 %), 
10-20 % : 150.12, (25.21 %), 
20-30 % : 77.76, (13.06 %), 
30-40 % : 59.22, (9.95 %), 
มากกว่า 40 % : 115.29, (19.36 %) 

0-10 % : 90.09, (16.09 %), 
10-20 % : 96.12, (17.16 %), 
20-30 % : 98.01, (17.5 %), 
30-40 % : 84.06, (15.01 %), 
มากกว่า 40 % : 191.79, (34.24 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้าง ช้าง และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 45,573.169 เฮกแตร์ 29 หย่อม 
เสือโคร่ง : 25,614.116 เฮกแตร์ 101 หย่อม 

ช้างป่า : 7,302.147 เฮกแตร์ 40 หย่อม 
เสือโคร่ง : 417.96 เฮกแตร์ 96 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม การขยายพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาสลกัพระ 
ป่าสงวนแห่งชาติ:  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 25.65, (42.35 %), 
10-20 % : 11.25, (18.57 %), 
20-30 % : 4.77, (7.88 %), 
30-40 % : 4.14, (6.84 %), 
มากกว่า 40 % : 14.76, (24.37 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 3199 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา แม่น้ําแควใหญ่ 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.09 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.84%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (10.51%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (3.46%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(44.51%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W101) (40.68%) รวมพ้ืนที่ 60.42 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแก่งแคบ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม ทางหลวงสาย 3199 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 3199 และศึกษาความจําเป็น
ในการทําทางข้ามสําหรับสัตว์ป่า (overpass) เพ่ือข้ามแม่นํา
แควใหญ่ 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อพบพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 183 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 



 

524  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 181 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 7 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-07-3-06-5b 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  492473 E, 1592099N 486773 E, 1594259N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 9.9, (3.87 %), 
10-20 % : 25.65, (10.03 %), 
20-30 % : 38.34, (14.99 %), 
30-40 % : 45.36, (17.73 %), 
มากกว่า 40 % : 136.53, (53.38 %) 

0-10 % : 198.81, (58.77 %), 
10-20 % : 108.27, (32 %), 
20-30 % : 13.05, (3.86 %), 
30-40 % : 6.75, (2 %), 
มากกว่า 40 % : 11.43, (3.38 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้าง และเสือโคร่ง ช้าง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 7,302.147 เฮกแตร์ 40 หย่อม 
เสือโคร่ง : 417.96 เฮกแตร์ 96 หย่อม 

ช้างป่า : 55,042.343 เฮกแตร์ 34 หย่อม 
เสือโคร่ง : 53,732.372 เฮกแตร์ 49 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน เกษตรกรรม และ
ปศุสัตว์ 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: - 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 88.74, (15.36 %), 
10-20 % : 173.16, (29.97 %), 
20-30 % : 125.01, (21.64 %), 
30-40 % : 78.48, (13.58 %), 
มากกว่า 40 % : 112.41, (19.45 %) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 323 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.46 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 

พืชไร่ (A2) (0.07%) ไม้ยืนต้น (A3) (11.15%) 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ (A7) 
(0.37%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (85.41%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.10 %) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.90%) 

รวมพ้ืนที่ 576.71 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านดาวดึงส์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน เกษตรกรรม  ทางหลวงหมายเลข 323 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้
เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม
ที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 323 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อพบพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีกําลังเปล่ียนสภาพจากป่าไม้ไปเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 



 

526  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 184 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 182 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติคลองลาน (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 8 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-08-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape 
Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติคลองลาน (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  517303 E, 1813795 N 517552 E, 1803492 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 226.53, (4.89 %), 
10-20 % : 623.07, (13.45 %), 
20-30 % : 943.47, (20.36 %), 
30-40 % : 999.63, (21.57 %), 
มากกว่า 40 % : 1841.31, (39.73 %) 

0-10 % : 27.99, (4.03 %), 
10-20 % : 94.05, (13.53 %), 
20-30 % : 161.28, (23.21 %), 
30-40 % : 178.92, (25.75 %), 
มากกว่า 40 % : 232.65, (33.48 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      - - 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 24,107.1 เฮกแตร์ 38 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,389.126 เฮกแตร์ 50 หย่อม 

ช้างป่า : 26,932.379 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 11,935.809 เฮกแตร์ 42 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร:  
ป่าสงวนแห่งชาติ:  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ:  
ความลาดชัน:  

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1109 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 25.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.76ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

-  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านวงกะสัง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลช 1109 แบะทางสายรอง 



 

528  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้หรือ
ทุ่งหญ้าสําหรับสัตว์ป่า 
 รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1109 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 185 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติคลองลาน (หย่อมท่ี 1) 



 

530  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 183 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 9 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-09-3-5b-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  509490 E, 1783550 N 506234 E, 1775497 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 11.16, (1.25 %), 
10-20 % : 55.35, (6.18 %), 
20-30 % : 110.16, (12.3 %), 
30-40 % : 171.09, (19.11 %), 
มากกว่า 40 % : 547.56, (61.16 %) 

0-10 % : 149.58, (3.08 %), 
10-20 % : 545.22, (11.21 %), 
20-30 % : 895.77, (18.42 %), 
30-40 % : 1077.3, (22.15 %), 
มากกว่า 40 % : 2195.28, (45.14 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      - ช้าง และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 24,107.1 เฮกแตร์ 38 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,389.126 เฮกแตร์ 50 หย่อม 

ช้างป่า : 172,943.939 เฮกแตร์ 96 หย่อม 
เสือโคร่ง : 119,188.228 เฮกแตร์ 160 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร:  
ป่าสงวนแห่งชาติ:  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ:  
ความลาดชัน:  

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1117 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 17.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.06 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

-  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนนํ้าเย็น 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม  ทางหลวงหมายเลข 1117 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้หรือ
ทุ่งหญ้าสําหรับสัตว์ป่า 
 รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1117 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 186 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 184 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันออก 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 10 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-10-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  
ทิศตะวันออก 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  504740, 1745990 E 501145, 1731315 E 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 129.96, (3.48 %), 
10-20 % : 341.28, (9.14 %), 
20-30 % : 586.8, (15.71 %), 
30-40 % : 786.96, (21.07 %), 
มากกว่า 40 % : 1889.73, (50.6 %) 

0-10 % : 1242.9, (21.65 %), 
10-20 % : 1775.61, (30.93 %), 
20-30 % : 1254.15, (21.84 %), 
30-40 % : 823.32, (14.34 %), 
มากกว่า 40 % : 645.3, (11.24 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้าง และเสือโคร่ง ช้าง และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 172,943.939 เฮกแตร์ 96 หย่อม 
เสือโคร่ง : 119,188.228 เฮกแตร์ 160 หย่อม 

ช้างป่า : 133,717.537 เฮกแตร์ 59 หย่อม 
เสือโคร่ง : 141,683.943 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร:  
ป่าสงวนแห่งชาติ:  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ:  
ความลาดชัน:  

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 28.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.88  ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

-  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค ทางสายรองเพ่ือเข้าพ้ืนที่ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 
 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้หรือ
ทุ่งหญ้าสําหรับสัตว์ป่า 
 รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 187 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันออก 



 

536  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 185  รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันออก และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร ทิศตะวันตก 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 11 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-11-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
 ทิศตะวันออก 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  
ทิศตะวันตก 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  484582 E, 1711017 N 461234 E, 1691498 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 1982.61, (18.84 %), 
10-20 % : 2458.89, (23.36 %), 
20-30 % : 2109.06, (20.04 %), 
30-40 % : 1686.78, (16.03 %), 
มากกว่า 40 % : 2287.44, (21.73 %) 

0-10 % : 2590.92, (11.62 %), 
10-20 % : 3661.11, (16.42 %), 
20-30 % : 4123.17, (18.49 %), 
30-40 % : 4232.7, (18.98 %), 
มากกว่า 40 % : 7687.53, (34.48 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้าง และเสือโคร่ง ช้าง และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 133,717.537 เฮกแตร์ 59 หย่อม 
เสือโคร่ง : 141,683.943 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

ช้างป่า : 90,751.692 เฮกแตร์ 122 หย่อม 
เสือโคร่ง : 160,329.376 เฮกแตร์ 71 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าผลัด
ใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร:  
ป่าสงวนแห่งชาติ:  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ:  
ความลาดชัน:  

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 55.3. ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.45 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

-  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแม่จันทะ, บ้านเกาะสะเด่ิง และบ้านไล่โว่ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้หรือ
ทุ่งหญ้าสําหรับสัตว์ป่า 
 รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 188 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันออก  

และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศตะวันตก 
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ตารางที่ 186 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 12 รหัสแนวเช่ือมต่อ 11-12-3-06-04 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรโยค 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  441047 E, 1617017 N 454945 E, 1598184 N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 250.38, (3.1 %), 
10-20 % : 822.33, (10.19 %), 
20-30 % : 1283.67, (15.91 %), 
30-40 % : 1500.75, (18.6 %), 
มากกว่า 40 % : 4212.27, (52.2 %) 

0-10 % : 66.78, (4.34 %), 
10-20 % : 210.06, (13.66 %), 
20-30 % : 295.47, (19.21 %), 
30-40 % : 315.45, (20.51 %), 
มากกว่า 40 % : 650.52, (42.29 %) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้าง ช้าง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 61,546.592 เฮกแตร์ 106 หย่อม 
เสือโคร่ง : 43,400.975 เฮกแตร์ 114 หย่อม 

ช้างป่า : 55,042.343 เฮกแตร์ 34 หย่อม 
เสือโคร่ง : 53,732.372 เฮกแตร์ 49 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าผลัด
ใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร:  
ป่าสงวนแห่งชาติ:  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 3272 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 40.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.36 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านอีต่อง (อพป.) (ปชค.) 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวพ้ืนที่ชุมชนและเกษตรกรรม  ทางหลวงหมายเลข 3272 และถนนสายรอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในแนวเชื่อมต่อให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้หรือ
ทุ่งหญ้าสําหรับสัตว์ป่า 
 รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 3272 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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3.12 กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

กลุ่มป่าแก่งกระจานมีพ้ืนท่ีคุ้มครองที่มีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 4 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 187 

ตารางที่ 187 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

 2. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

 3. อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง 

 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 6 แนว โดยแบ่งเป็น 
แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่งท้ัง 6 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าแก่งกระจานดังตารางท่ี 185 ภาพที่ 
187 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 186 ถึงตารางท่ี 191 และภาพท่ี 188 ถึงภาพท่ี 193 

 



 

544  ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 188 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน   
 

ลําดั
บ 

แนว 
เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 รหัสแนว
เชื่อมต่อ 

พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภท 

แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 03 03 12-01-3-03-03 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  stepping 4 

02 3 5b 5b 12-02-3-5b-5b เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  stepping 2 

03 3 06 06 12-03-3-06-06 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  Landscape 1 

04 3 5b 5b 12-04-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) Landscape 2 

05 3 5b 5b 12-05-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 3) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) Linear 2 

06 3 03 03 12-06-3-03-03 อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) Linear 4 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 190 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน  
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ตารางที่ 189  รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 12-01-3-03-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Stepping Stone Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ (หย่อม
ที่ 2) 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  580689E, 1414319N  571902E, 1420913N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 13.95 (37.8%), 
10-20 % : 12.87 (34.88%), 
20-30 % : 5.67 (15.37%), 
30-40 % : 3.33 (9.02%), 
มากกว่า 40 % : 1.08 (2.93%) 

0-10 % : 30.69 (12.49%), 
10-20 % : 42.39 (17.25%), 
20-30 % : 40.86 (16.62%), 
30-40 % : 39.24 (15.96%), 
มากกว่า 40 % : 92.61 (37.68%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 189,476.487 เฮกแตร์ 91 หย่อม 
เสือโคร่ง : 167,067.558 เฮกแตร์ 282 
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอแก่งกระจาน และอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ 
ป่าถาวร: ป่ายางน้ํากลัดเหนือใต้สองพ่ีน้อง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ายางน้ํากลัดเหนือ และป่ายางน้ํากลัดใต้ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 350.37 (32.85%), 
10-20 % : 190.8 (17.89%), 
20-30 % : 156.24 (14.65%), 
30-40 % : 146.34 (13.72%), 
มากกว่า 40 % : 222.93 (20.9%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2170, 2160 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 12.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.27 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

พืชไร่ (A2) (19.26%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/ A3) (0.04%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (3.30%) ไม้ผล (A4) (5.88%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (7.72%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (55.79%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (6.22%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.53%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (1.26%) รวมพ้ืนที่ 1,066.38 เฮกแตร์ 
 
 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

            4.7.1 หมู่บ้านภายในแนวเชื่อมต่อ - 

            4.7.2 หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
                      จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านถ้ําเสือ, บ้านท่ามะโก (กลัดหลวง), บ้านทุ่งโป่ง, บ้านโป่งอิฐ,บ้านโพรงเข้, บ้านสองพ่ีน้อง, 
บ้านหนองเขาอ่อน และบ้านห้วยปลาดุก 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม  ทางหลวงหมายเลข 3410 และ 3432 และถนนสาย
รอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในแนวเช่ือมต่อให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอยและของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ  การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่
ถูกทําลายโดยสัตว์ป่าภายในแนวเชื่อมต่อ 
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ตารางที่ 190   รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
ตะนาวศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 12-02-3-5b-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Stepping Stone Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  574828E, 1409027N 568425E, 1404789N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.04 (6.65%), 
10-20 % : 11.07 (14.61%), 
20-30 % : 14.94 (19.71%), 
30-40 % : 15.21 (20.07%), 
มากกว่า 40 % : 29.52 (38.95%) 

0-10 % : 19.71 (9.88%), 
10-20 % : 46.26 (23.19%), 
20-30 % : 38.97 (19.54%), 
30-40 % : 34.92 (17.51%), 
มากกว่า 40 % : 59.58 (29.87%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 189,476.487 เฮกแตร์ 91 หย่อม 
เสือโคร่ง : 167,067.558 เฮกแตร์ 282 
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่ายางน้ํากลัดเหนือใต้สองพ่ีน้อง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ายางน้ํากลัดเหนือ และป่ายางน้ํากลัดใต้ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 277.2 (42.44%), 
10-20 % : 98.46 (15.07%), 
20-30 % : 79.56 (12.18%), 
30-40 % : 62.1 (9.51%), 
มากกว่า 40 % : 135.9 (20.8%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2164 และ 2120 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 9.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.93 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (10.06%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/ A3) (0.07%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (4.56%) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/ A4) (0.15%) 

ไม้ผล (A4) (9.29%) พืชสวน (A5) (0.29%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.38%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (61.09%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (10.16%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.99%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.22%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (2.74%) 

รวมพ้ืนที่ 653.24 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม  ทางหลวงหมายเลข 3310 และ 3416 และถนนสาย
รอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในแนวเช่ือมต่อให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่ บริเวณ เขา
ดอกจอก เขามะค่า เขาพุขี้ลิง เขาด่างเล็ก และเขาด่างใหญ่ ให้คง
สภาพเดิมต่อไป  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อโดยมากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่าภายในแนวเชื่อมต่อ 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ตารางที่ 191 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 12-03-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  551463E, 1370131N 1102689E, 2760426N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 86.13 (5.84%), 
10-20 % : 240.12 (16.28%), 
20-30 % : 313.2 (21.24%), 
30-40 % : 321.03 (21.77%), 
มากกว่า 40 % : 514.17 (34.87%) 

0-10 % : 66.78 (2.3%), 
10-20 % : 200.25 (6.89%), 
20-30 % : 339.75 (11.69%), 
30-40 % : 465.39 (16.01%), 
มากกว่า 40 % : 1835.1 (63.12%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 60,915.264 เฮกแตร์ 33 หย่อม 
เสือโคร่ง : 41,407.532 เฮกแตร์ 97หย่อม 

ช้างป่า : 189,476.487 เฮกแตร์ 91 หย่อม 
เสือโคร่ง : 167,067.558 เฮกแตร์ 282 
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอปราณบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ากุยบุรี 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 138.42 (2.87%), 
10-20 % : 390.51 (8.11%), 
20-30 % : 641.34 (13.32%), 
30-40 % : 835.29 (17.35%), 
มากกว่า 40 % : 2809.08 (58.34%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 14.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 7.37 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าดิบสมบูรณ์  (F101) (100.00%) รวมพ้ืนที่ 4,814.61 เฮกแตร์ 

  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค - 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิม
ต่อไป 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 193 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
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ตารางที่ 192 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
ตะนาวศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 12-04-3-5b-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 2) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  579386E, 1358546N  574454E, 1358291N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 26.64 (5.36%), 
10-20 % : 56.25 (11.32%), 
20-30 % : 92.7 (18.66%), 
30-40 % : 108.36 (21.81%), 
มากกว่า 40 % : 212.85 (42.84%) 

0-10 % : 44.46 (9.66%), 
10-20 % : 59.04 (12.83%), 
20-30 % : 68.67 (14.92%), 
30-40 % : 78.48 (17.05%), 
มากกว่า 40 % : 209.61 (45.54%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

เสือโคร่ง : 0.81 เฮกแตร์ 1 หย่อม ช้างป่า : 60,915.264 เฮกแตร์ 33 หย่อม 
เสือโคร่ง : 41,407.532 เฮกแตร์ 97หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน การขายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ากุยบุรี 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 171.36 (29.69%), 
10-20 % : 64.89 (11.24%), 
20-30 % : 74.97 (12.99%), 
30-40 % : 80.73 (13.99%), 
มากกว่า 40 % : 185.22 (32.09%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.19 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (17.51%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/ A3) (0.16%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.58%) ไม้ผล (A4) (4.19%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.35%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (72.07%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (5.14%) รวมพ้ืนที่ 577.49 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในแนว
เชื่อมต่อเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และ/หรือการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 194 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 2) และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 193 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 3) และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเชื่อมต่อ 12-05-3-5b-5b 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 3) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  578697E, 1347313N 577098E, 1347878N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.94 (14.97%), 
10-20 % : 10.17 (25.62%), 
20-30 % : 11.52 (29.02%), 
30-40 % : 7.74 (19.5%), 
มากกว่า 40 % : 4.32 (10.88%) 

0-10 % : 14.31 (16.46%), 
10-20 % : 21.51 (24.74%), 
20-30 % : 16.56 (19.05%), 
30-40 % : 15.21 (17.49%), 
มากกว่า 40 % : 19.35 (22.26%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 60,915.264 เฮกแตร์ 33 หย่อม 
เสือโคร่ง : 41,407.532 เฮกแตร์ 97หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติแห่งชาติ: ป่ากุยบุรี 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 27.63 (54.05%), 
10-20 % : 8.19 (16.02%), 
20-30 % : 6.75 (13.2%), 
30-40 % : 5.22 (10.21%), 
มากกว่า 40 % : 3.33 (6.51%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 2.7 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.67 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (49.66%) ไม้ผล (A4) (3.61%) 

ป่าดิบสมบูรณ์  (F101) (35.48%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (1.91%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (3.01%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M102) (6.33%) 

รวมพ้ืนที่ 50.66 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอยและของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในแนว
เชื่อมต่อทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 195 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 3) และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 194 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 12-06-3-03-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  558789E, 1285007N 566271E, 1321475N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 110.25 (2.58%), 
10-20 % : 393.93 (9.2%), 
20-30 % : 713.61 (16.67%), 
30-40 % : 909.54 (21.25%), 
มากกว่า 40 % : 2152.53 (50.29%) 

0-10 % : 473.76 (3.16%), 
10-20 % : 1443.87 (9.63%), 
20-30 % : 2278.62 (15.19%), 
30-40 % : 2802.69 (18.69%), 
มากกว่า 40 % : 7999.29 (53.33%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4,332.092 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 395.996 เฮกแตร์ 17 หย่อม 

ช้างป่า : 60,915.264 เฮกแตร์ 33 หย่อม 
เสือโคร่ง : 41,407.532 เฮกแตร์ 97หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์, 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าดิบสมบูรณ,์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอกุยบุรี, อําเภอทับสะแก, อําเภอปราณบุรี และอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ากุยบุรี 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 418.86 (23.18%), 
10-20 % : 322.92 (17.87%), 
20-30 % : 278.46 (15.41%), 
30-40 % : 283.14 (15.67%), 
มากกว่า 40 % : 503.28 (27.86%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 81.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.10 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (7.00%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/ A3) (1.99%) 

พืชไร่/พืชสวน(A2/ A5) (0.19%) ไม้ยืนต้น (A3) (1.34%) 

ไม้ผล (A4) (0.94%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (8.33%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (44.34%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (M200) (29.43%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (0.60%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (4.08%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.86%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.90%) 

รวมพ้ืนที่ 1,784.96 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านยางชุมเหนือ และบ้านย่านซื่อ 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านสิงขร, บ้านนํ้าตก, บ้านหนองไม้แก่น, บ้านห้วยใหญ่, บ้านหุบผ้ึง และบ้านหุบไผ่ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Lenya National Park 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้นควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์
ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิม
ต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
ประสานความร่วมมือกับ Lenya National Park เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ
ในทางปฏิบัติ จัดต้ังแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นแนวเชื่อมต่อระดับ
นานาชาติ (International Wildlife Corridor) 
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ภาพที่ 196 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (หย่อมท่ี 1) 
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กลุ่มปา่ชมุพร  
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3.13  กลุ่มป่าชุมพร 

 กลุ่มป่าชุมพรมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญ
ต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 5 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 195 

ตารางที่ 195 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองทีมีแนวเชื่องต่อภายในกลุ่มป่าชุมพร 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 

 3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว 

 2. อุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี 

 

กลุ่มป่าชุมพร มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 5 แนว โดยแบ่งเป็น แนว
เชื่อมต่อสําหรับช้าง 1 แนว  และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 4 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าชุมพรดัง
ตารางท่ี 196  ภาพที่ 197 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 197 ถึงตารางท่ี 201 และภาพท่ี 198 ถึงภาพท่ี 
202 
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ตารางที่ 196 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าชุมพร 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 
รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 04 04 13-01-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม       
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก Linear 3 

02 3 04 04 13-02-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 1a 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 1b 

Linear 3 

03 1 5b 00 13-03-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว อุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี Linear 2 

04 3 5b 04 13-04-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

Linear 2 

05 3 06 04 13-05-3-06-04 อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว 1a อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว 1b Landscape 1 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึงแนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 197 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าชุมพร 



 

568  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 197  รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าชุมพร 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าชุมพร 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาวศรี 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 13-01-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม 
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 
 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  490574E, 1162166N 488475E, 1159829N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 4.68 (2.07%), 
10-20 % : 12.24 (5.41%), 
20-30 % : 27.54 (12.18%), 
30-40 % : 39.96 (17.67%), 
มากกว่า 40 % : 141.75 (62.67%) 

0-10 % : 4.77 (2.2%), 
10-20 % : 19.89 (9.18%), 
20-30 % : 35.91 (16.57%), 
30-40 % : 46.35 (21.39%), 
มากกว่า 40 % : 109.8 (50.66%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3,910.893 เฮกแตร์ 24 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7,067.593 เฮกแตร์ 66 หย่อม 

ช้างป่า : 792.99 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 56.7 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าน้ําจืด-มะมุ และป่าปากจ่ัน, ป่าน้ําขาว 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน้ําจืด-มะมุ และป่าปากจ่ัน, ป่าน้ําขาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 56.79 (12.48%), 
10-20 % : 110.97 (24.39%), 
20-30 % : 117.18 (25.75%), 
30-40 % : 77.31 (16.99%), 
มากกว่า 40 % : 92.79 (20.39%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.98 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (34.02%) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/A4) (1.93%) 

ไม้ผล (A4) (7.60%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (1.93%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (52.41%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.56%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.48%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.07%) 

รวมพ้ืนที่ 454.86 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านหินซอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในบัฟเฟอร์ 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้าน จ.ป.ร., บ้านท่าไม้ลาย, บ้านทุ่งมะพร้าว และบ้านนิคม ผัง 2 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 4 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในแนว
เชื่อมต่อเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 198 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้  

และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 
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ตารางที่ 198 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าชุมพร 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าชุมพร 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาวศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 13-02-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเสด็จใน
กรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้  (1a) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเสด็จใน 
 กรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ (1b) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  491440E, 1182962N 497310E, 1176605N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 16.29 (6.28%), 
10-20 % : 39.33 (15.17%), 
20-30 % : 50.58 (19.51%), 
30-40 % : 55.98 (21.59%), 
มากกว่า 40 % : 97.11 (37.45%) 

0-10 % : 8.1 (3.91%), 
10-20 % : 31.14 (15.02%), 
20-30 % : 46.44 (22.41%), 
30-40 % : 46.35 (22.36%), 
มากกว่า 40 % : 75.24 (36.3%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3,910.893 เฮกแตร์ 24 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7,067.593 เฮกแตร์ 66 หย่อม 

ช้างป่า : 3,910.893 เฮกแตร์ 24 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7,067.593 เฮกแตร์ 66 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าที่จะดําเนินการ หมายเลข 89 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ารับร่อและป่าสลุย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 139.14 (24.78%), 
10-20 % : 178.38 (31.76%), 
20-30 % : 98.64 (17.56%), 
30-40 % : 66.6 (11.86%), 
มากกว่า 40 % : 78.84 (14.04%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 11 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.89 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (53.07%) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/A4) (24.98%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (19.57%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(2.38%) 

รวมพ้ืนที่ 559.93 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในบัฟเฟอร์ 3    บ้านคลองจ่ันพัฒนา 
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หัวข้อ รายละเอียด 

           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็นจุดที่ทําให้เกิดความเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ 
ภายในแนวเช่ือมต่อเกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่
พ้ืนที่ในแนวเช่ือมมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่
ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 199 แนวเชื่อมต่อภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 199 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว และอุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าชุมพร 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าชุมพร 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 13-03-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว อุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  472473E, 1108572N 465956E, 1109587N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 9.99 (3.46%), 
10-20 % : 28.98 (10.03%), 
20-30 % : 41.04 (14.21%), 
30-40 % : 52.38 (18.14%), 
มากกว่า 40 % : 156.42 (54.16%) 

0-10 % : 8.1 (2.38%), 
10-20 % : 27.27 (8.03%), 
20-30 % : 46.89 (13.8%), 
30-40 % : 62.46 (18.38%), 
มากกว่า 40 % : 195.03 (57.4%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,985.118 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,026.27 เฮกแตร์ 49 หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ,์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเมืองระนอง และอําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าละอุ่น ป่าทรายแดง และป่าราชกรูด(ป่าในแผนที่จะดําเนินการ 
              หมายเลข 9) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 96.75 (12.31%), 
10-20 % : 118.98 (15.14%), 
20-30 % : 140.13 (17.83%), 
30-40 % : 163.44 (20.8%), 
มากกว่า 40 % : 266.58 (33.92%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4901 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.52 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อพ้ืนที่
คุ้มครอง  
 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (57.56%) ไม้ผล (A4) (1.27%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (1.77%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (34.88%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (4.15%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.37%) 

รวมพ้ืนที่ 785.45 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านบางใหญ่ และบ้านระวิ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและ พ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ใน
แนวเชื่อมต่อที่อยู่นอกพ้ืนที่คุ้มครองมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ  ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติโดยเคร่งครัด 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 200 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว และอุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 200  รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ และเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าชุมพร 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าชุมพร 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาวศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที่ 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 13-04-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  493332E, 1189002N 491552E, 1186150N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 28.35 (5.72%), 
10-20 % : 53.37 (10.76%), 
20-30 % : 72.72 (14.67%), 
30-40 % : 93.42 (18.84%), 
มากกว่า 40 % : 247.95 (50.01%) 

0-10 % : 25.11 (3.84%), 
10-20 % : 81.54 (12.46%), 
20-30 % : 107.19 (16.38%), 
30-40 % : 133.65 (20.42%), 
มากกว่า 40 % : 306.9 (46.9%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 27,161.236 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 19,916.432 เฮกแตร์ 46 หย่อม 

ช้างป่า : 3,910.893 เฮกแตร์ 24 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7,067.593 เฮกแตร์ 66 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าที่จะดําเนินการ หมายเลข 89 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ารับร่อและป่าสลุย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 0 (0%), 
10-20 % : 0.09 (0.82%), 
20-30 % : 0.54 (4.92%), 
30-40 % : 1.53 (13.93%), 
มากกว่า 40 % : 8.82 (80.33%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 7.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.78 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (11.81%) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/A4) (26.17%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (41.91%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(20.11%) 

รวมพ้ืนที่ 10.97 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
จุดที่ทําให้เกิดความเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติทางภาค
ตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ 
ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ใน
แนวเชื่อมต่อบางส่วนที่อยู่นอกพ้ืนที่คุ้มครองมีสถานภาพเป็น
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก
ป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ตารางที่ 201 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อภายในอุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าชุมพร 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าชุมพร 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 13-05-3-06-04 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว (1a) อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว (1b) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  480515E, 1111442N 479379E, 1109340N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 4.95 (1.75%), 
10-20 % : 14.31 (5.07%), 
20-30 % : 20.43 (7.23%), 
30-40 % : 26.64 (9.43%), 
มากกว่า 40 % : 216.18 (76.52%) 

0-10 % : 6.21 (2.77%), 
10-20 % : 10.53 (4.7%), 
20-30 % : 26.37 (11.77%), 
30-40 % : 36.09 (16.1%), 
มากกว่า 40 % : 144.9 (64.66%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,985.118 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,026.27 เฮกแตร์ 49 หย่อม 

ช้างป่า : 13,985.118 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,026.27 เฮกแตร์ 49 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว  
 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

ภูมิประเทศ: - 
ความลาดชัน: - 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4139 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 4.5 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.86 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

- - 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 
 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

581 

หัวข้อ รายละเอียด 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุด
ที่ทําให้เกิดความเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติทางภาค
ตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ 
ภายในแนวเช่ือมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในแนว
เชื่อมต่อบางส่วนที่อยู่นอกพ้ืนที่คุ้มครองมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่
คุ้มครอง  ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด 
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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ภาพที่ 202 แนวเชื่อมภายในอุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่คลองแสง-เขาสก  
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3.14  กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 

 กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสกมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 7 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 202 

ตารางที่ 202 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 

 2. อุทยานแห่งชาติคลองพนม 

 3. อุทยานแห่งชาติเกาะระ-เกาะพระทอง 

 4. อุทยานแห่งชาติเขาสก 

 

กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสกมีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 4 แนว โดย
แบ่งเป็น แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 3 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 1 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อ
ในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสกดังตารางท่ี 200  ภาพที่  200 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 201 ถึงตารางท่ี 
204  และภาพท่ี 201 ถึงภาพท่ี 204 

 



 

584  ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 203 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 
  

 

ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 
รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 5b 04 14-01-3-5b-04 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน Linear 2 

02 3 5b 04 14-02-3-5b-04 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา Landscape 2 

03 0 03 00 14-03-0-03-00 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง Landscape 4 

04 3 06 04 14-04-3-06-04 อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติเขาสก Landscape 1 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 203 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 
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ตารางที่ 204 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
ภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
ภูเก็ต 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 14-01-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  450570E, 1058881N 451684E, 1060853N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 182.97 (99.85%), 
10-20 % : 0.27 (0.15%), 
20-30 % : 0 (0%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

0-10 % : 12.06 (5.31%), 
10-20 % : 23.76 (10.46%), 
20-30 % : 25.02 (11.02%), 
30-40 % : 35.64 (15.7%), 
มากกว่า 40 % : 130.59 (57.51%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

เสือโคร่ง : 773.629 เฮกแตร์ 2 หย่อม ช้างป่า : 3,941.613 เฮกแตร์ 17 
หย่อม 
เสือโคร่ง : 380.433 เฮกแตร์ 18 
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าเลนสมบูรณ ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม และการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ัง  

การขยายตัวชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม  

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเลนคลองม่วงกลวง – แหลมหน้าทุ่ง, ป่ากะเปอร์ 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเลนคลองม่วงกลวง – แหลมหน้าทุ่ง, ป่ากะเปอร์ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 93.69 (84.98%), 
10-20 % : 9.81 (8.9%), 
20-30 % : 3.78 (3.43%), 
30-40 % : 1.98 (1.8%), 
มากกว่า 40 % : 0.99 (0.9%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 4.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.296 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (62.22%) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/A4) (0.20%) 

ไม้ผล (A4) (0.57%) สถานที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา (A9) 
(16.82%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (8.77%) ป่าเลนสมบูรณ์ (F301) (3.05%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (6.79%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) 
(1.58%) 

รวมพ้ืนที่ 110.42 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

              4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

4.7.2  หมู่บ้านภายในบัฟเฟอร์ 3    
                         ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านด่าน, บ้านม่วงกลวง และบ้านสํานัก 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ัง ทางหลวงหมายเลข 4 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ําให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 4 

อ่ืนๆ แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีเป็นการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ของการเปล่ียนแปลงสังคมพืชจากป่าบกไปจนเป็นป่าชายเลน 
ซึ่งเป็นระบบนิเวศท่ีถูกคุกคามอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ภาคใต้ของ
ประเทศ 
ภายในแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่
เพาะเล้ียงสัตว์นําตามชายฝ่ัง แต่พ้ืนที่ในแนวเชื่อมต่อมิได้มี
สถานภาพเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ฉะน้ันให้ศึกษาแนว
ทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ และ/หรือ การชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตวป์่า 
มีการศึกษาและสํารวจเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พุทธศักราช 2535 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ตารางที่ 205 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเชื่อมต่อ 14-02-3-5b-04 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A 
และ B 

พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่าง
แนว 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 
47N)  

444552E, 1046768N 446179E, 1046693N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พ้ืนที่) 

0-10 % : 180.99 (91.74%), 
10-20 % : 7.65 (3.88%), 
20-30 % : 4.14 (2.1%), 
30-40 % : 3.51 (1.78%), 
มากกว่า 40 % : 0.99 (0.5%) 

0-10 % : 4.77 (2.8%), 
10-20 % : 11.79 (6.92%), 
20-30 % : 21.78 (12.79%), 
30-40 % : 33.3 (19.56%), 
มากกว่า 40 % : 98.64 (57.93%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

เสือโคร่ง : 773.629 เฮกแตร์ 2 หย่อม ช้างป่า : 30,701.761 เฮกแตร์ 4 หย่อม 
เสือโคร่ง : 6,374.473 เฮกแตร์ 21 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าเลนสมบูรณ ์ ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ําตามชายฝ่ัง 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
ตามชายฝ่ัง 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว
เชื่อมต่อทางกฎหมาย นอกพ้ืนที่
คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเลนคลองม่วงกลวง – แหลมหน้าทุ่ง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเลนคลองม่วงกลวง – แหลมหน้าทุ่ง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของ
แนวเชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่) 

0-10 % : 48.15 (38.21%), 
10-20 % : 15.84 (12.57%), 
20-30 % : 13.41 (10.64%), 
30-40 % : 14.31 (11.36%), 
มากกว่า 40 % : 34.29 (27.21%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และ
แม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้าง
ของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 2.9 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.795 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนว
เชื่อมต่อนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (27.23%) ไม้ผล (A4) (15.59%) 

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา (A9) (17.50%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (2.06%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (5.93%) ป่าเลนรอสภาพฟ้ืนฟู (F300) (3.20%) 

ป่าเลนสมบูรณ ์(F301) (16.64%) พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (3.44%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (3.94%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) (3.47%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (1.00%) รวมพ้ืนที่ 126.21 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายใน
แนวเชื่อมต่อ 

- 
 

 4.7.2  หมู่บ้านภายใน
รัศมี 3    
           ก.ม. จากแนว
เชื่อมต่อ 

บ้านบางมัน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําตามชายฝ่ัง ทางหลวง 
หมายเลข 4 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชน
ท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็น
ทางสัตว์ป่าผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ําให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนว
เชื่อมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้
สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 4 

อ่ืนๆ แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีเป็นการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสังคมพืช
จากป่าบกไปจนเปน็ป่าชายเลน ซึ่งเปน็ระบบนิเวศท่ีถูกคกุคามอย่างรุนแรงในพ้ืนที่
ภาคใต้ของประเทศ 
ภายในแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์นําตาม
ชายฝ่ัง แต่พ้ืนที่ในแนวเชื่อมต่อมิได้มีสถานภาพเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ฉะน้ันให้
ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และ/หรือ การชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
มีการศึกษาและสํารวจเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมตาม พรบ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจาก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 205 แนวเชื่อมต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา 
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ตารางที่ 206 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติศรีพังงา และอุทยานแห่งชาติเกาะระ-เกาะพระทอง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 14-03-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติเกาะระ-เกาะพระทอง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  439122E, 1000513N 425205E, 1006404N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 2.88 (1.55%), 
10-20 % : 10.44 (5.63%), 
20-30 % : 20.25 (10.91%), 
30-40 % : 30.24 (16.29%), 
มากกว่า 40 % : 121.77 (65.62%) 

0-10 % : 131.4 (97.07%), 
10-20 % : 3.69 (2.73%), 
20-30 % : 0.27 (0.2%), 
30-40 % : 0 (0%), 
มากกว่า 40 % : 0 (0%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3,477.341 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,716.617 เฮกแตร์ 17 หย่อม 

ช้างป่า : 2,481.65 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,136.645 เฮกแตร์ 2 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าเลนสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเทือกเขานมสาว แปลงที่ 1,  
              ป่าเลนโครงการในท้องที่ก่ิงอําเภอคุระบุรี แปลที่ 3, 
               ป่าเลนโครงการในท้องที่ก่ิงอําเภอคุระบุรี แปลที1 3,  
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเลนโครงการอําเภอคุระบุรีแปลงที่หนึ่ง,  
               ป่าเลนโครงการก่ิงอําเภอคุระบุรีแปลงที่สาม, ป่าเทือกเขานมสาว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1082.43 (78.86%), 
10-20 % : 137.61 (10.02%), 
20-30 % : 31.5 (2.29%), 
30-40 % : 31.59 (2.3%), 
มากกว่า 40 % : 89.55 (6.52%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมต่อ 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 17 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.506 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (31.15%) สถานที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา (A9) (1.22%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (1.43%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (10.05%) 

ป่าเลนสมบูรณ ์(F301) (30.30%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.23%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.25%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.24%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (25.13%) รวมพ้ืนที่ 1,375.70 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในบัฟเฟอร์ 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านคุรอด, บ้านบางคร่ัง และบ้านบางติบ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวพ้ืนที่เกษตรกรรม และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําตามชายฝ่ัง ทางหลวงหมายเลข 4 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงความสําคัญของระบบนิเวศและการเช่ือมโยง  
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สําหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจชนิดพันธุ์ และการกระจายของสัตว์ป่า 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูป่าชายเลน กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและจํากัดกิจกรรม
ของมนุษย์เพ่ือรักษาระบบนิเวศธรรมชาติป่าบก ป่าเลนและชายฝ่ัง
ทะเล 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรม
ของทางหลวงหมายเลข 4 

อ่ืนๆ แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีเป็นการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงสังคมพืชจากป่าบกไปจนเป็นป่าชายเลนซึ่งเปน็ระบบ
นิเวศท่ีถูกคุกคามอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศ 
ภายในแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่
เพาะเล้ียงสัตว์นําตามชายฝ่ัง แต่พ้ืนที่ในแนวเชื่อมต่อมิได้มี
สถานภาพเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ฉะน้ันให้ศึกษาแนวทางการ
เวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของชุมชน
โดยรอบ และ/หรือ การชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตวป์่า 
มีการศึกษาและสํารวจเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม
ตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2535 
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ตารางที่ 207 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองพนม และอุทยานแห่งชาติเขาสก 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 14-04-3-06-04 
ลําดับความสําคัญที่ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติเขาสก 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  446386E, 981032N 444636E, 983527N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 7.02 (2.93%), 
10-20 % : 28.8 (12.03%), 
20-30 % : 42.39 (17.71%), 
30-40 % : 51.57 (21.54%), 
มากกว่า 40 % : 109.62 (45.79%) 

0-10 % : 8.73 (1.66%), 
10-20 % : 25.92 (4.92%), 
20-30 % : 48.6 (9.22%), 
30-40 % : 85.86 (16.28%), 
มากกว่า 40 % : 358.2 (67.93%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า  ช้างป่า  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,504.411 เฮกแตร์ 42 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,000.59 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

ช้างป่า : 31,275.262 เฮกแตร์ 44 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12,453.23 เฮกแตร์ 92 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช - ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: นอกเขตปา่ไม้ถาวร, ป่าเทือกเขาปลายโต๊ะ-เขาสก,  
              ป่าเทือกเขาบางปริก-บางอ่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางกรัก และป่าเขาบางใหญ่, 
               ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาสก, ป่าคลองสก และป่าคลองพนม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 6.66 (2.62%), 
10-20 % : 26.55 (10.44%), 
20-30 % : 37.98 (14.93%), 
30-40 % : 43.83 (17.23%), 
มากกว่า 40 % : 139.32 (54.78%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 401 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.28 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.17%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (97.28%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (1.69%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.86%) 

รวมพ้ืนที่ 254.12 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 401 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไมมี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ําให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 401 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ มีพ้ืนที่
เกษตรกรรมบางส่วน พ้ืนที่ในแนวเช่ือมต่อมีสถานภาพเป็น
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ฉะน้ันควรบังคับใช้กฏหมายโดย
เคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางการแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และ/หรือ การชดเชยพืชผลทางการเกษตร
ที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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กลุ่มปา่เขาหลวง  
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3.15  กลุ่มป่าเขาหลวง 

 กลุ่มป่าเขาหลวงมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 6 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 208 

ตารางที่ 208รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าเขาหลวง 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ากะทูน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติน้ําตกสี่ขีด 

 2. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

 3. อุทยานแห่งชาติเขานัน 

 4. อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง 

 5. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

 

กลุ่มป่าเขาหลวง มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 6 แนว โดยแบ่งเป็น แนว
เชื่อมต่อสําหรับช้าง 3 แนว  และแนวเช่ือมต่อสําหรับช้างและเสือโคร่ง 3 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าเขาหลวง
ดังตารางท่ี 209 ภาพที่ 208 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 210  ถึงตารางท่ี 215 และภาพท่ี 209 ถึงภาพ
ท่ี 214  
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ลําดับ 
แนว 

เชื่อมต่อ1 

คะแนน2 
รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภท 
แนวเชื่อมต่อ 

ลําดับ
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 1 5b 00 15-01-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติน้ําตกสี่ขีด  อุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที่1) Landscape 2 

02 1 5b 00 15-02-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมที่3) อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมที่1) Landscape 2 

03 3 5b 5b 15-03-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (หย่อมที่ 1)  Landscape 2 

04 3 5b 5b 15-04-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง Landscape 2 

05 3 06 5b 15-05-3-06-5b เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   Landscape 1 

06 1 5b 04 15-06-1-5b-04 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมที่1) อุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมที่1)  Landscape 2 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3



 

ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 208 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาหลวง 



 

602  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 210 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกสี่ขีด และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมท่ี 1) 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุมปา จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาหลวง 

ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาหลวง 

(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมตอ ลําดับที่ 1 รหัสแนวเช่ือมตอ 15-01-1-5b-00 

ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ขอมูลพื้นที่คุมครองหยอม A และ B พื้นที่คุมครองหยอม A พื้นที่คุมครองหยอม B 

     3.1 ช่ือพื้นที่คุมครองระหวางแนว อุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  อุทยานแหงชาติเขานัน (หยอมที ่1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  572201E, 987922N 572893E, 985305N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 59.49 (6.26%) 

10-20 % : 107.1 (11.27%) 

20-30 % : 141.84 (14.92%) 

30-40 % : 168.21 (17.7%) 

มากกวา 40 % : 473.76 (49.85%) 

0-10 % : 21.33 (2.64%) 

10-20 % : 59.94 (7.42%) 

20-30 % : 121.77 (15.08%) 

30-40 % : 162 (20.06%) 

มากกวา 40 % : 442.53 (54.8%) 

     3.4 การปรากฏของสัตวปา      ชางปา ไมปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 

ของถ่ินที่อาศัยของสัตวปา 

ช้างป่า : 734.67 เฮกแตร์ 8 หย่อม ช้างป่า : 7,715.435 เฮกแตร์ 12 หย่อม 

เสือโคร่ง : 647.189 เฮกแตร์ 10 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ปาดิบสมบูรณ ปาดิบสมบูรณ 

     3.7 ปจจัยคุกคามตอสัตวปา 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม 

4. ขอมูลแนวเช่ือมตอ แนวเช่ือมตอ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อําเภอท่าศาลา และอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนวเช่ือมตอทาง

กฎหมาย นอกพื้นที่คุมครอง 

ปาถาวร: วัดปาชัยคราม-วัดประดู 

ปาสงวนแหงชาติ: ปากรุงชิง, ปาชัยครา, ปาวัดประดู, ปาไชยคราม ปาวัดประดูแปลงท่ีสอง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 27.81 (13.95%) 

10-20 % : 24.03 (12.05%) 

20-30 % : 24.39 (12.23%) 

30-40 % : 24.39 (12.23%) 

มากกวา 40 % : 98.73 (49.53%) 

     4.4 เสนทางคมนาคม และแมน้ํา     

ที่ตัดผานแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไมมี 

แมน้ํา ไมมี 

     4.5 ระยะทาง และความกวางของ 

แนวเช่ือมตอ 

ความยาวรวม 5.7 ก.ม. ความกวางเฉลี่ย 4.1 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใชที่ดินในแนวเช่ือมตอ 

 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไมยืนตน (A3) (48.23%) ไมผล (A4) (20.01%) 

ปาดิบสมบูรณ (F101) (31.76%) รวมพื้นที่ 199.69 เฮกแตร 

 

     4.7 ชุมชนใกลเคียง  



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวขอ รายละเอียด 

 4.7.1  หมูบานภายในแนวเช่ือมตอ - 

 4.7.2  หมูบานภายในรัศมี 3    

           ก.ม. จากแนวเช่ือมตอ 

บานคงคาลอม และบานสํานักเนียน 

     4.8 ปจจัยคุกคาม/อุปสรรค 

    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม ถนนสายรอง 

5. พื้นที่คุมครองระหวางประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

ไมมี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตวปา สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้
เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสรางทางวิศวกรรม ไมจําเปน 

อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ี
ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 



 

604  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 209 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกสี่ขีด และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมท่ี 1) 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 211 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมท่ี 3) และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมท่ี 1) 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุมปา จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาหลวง 

ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาหลวง 

(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมตอ ลําดับที่ 2 รหัสแนวเช่ือมตอ 15-02-1-5b-00 

ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ขอมูลพื้นที่คุมครองหยอม A และ B พื้นที่คุมครองหยอม A พื้นที่คุมครองหยอม B 

     3.1 ช่ือพื้นที่คุมครองระหวางแนว อุทยานแหงชาติใตรมเย็น (หยอมที ่3) อุทยานแหงชาติใตรมเย็น (หยอมที ่1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  564293E, 989466N 563873E, 989028N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 15.93 (8.35%), 

10-20 % : 28.53 (14.95%), 

20-30 % : 33.03 (17.3%), 

30-40 % : 37.17 (19.47%), 

มากกวา 40 % : 76.23 (39.93%) 

0-10 % : 5.49 (2.44%), 

10-20 % : 26.82 (11.94%), 

20-30 % : 36.45 (16.23%), 

30-40 % : 48.24 (21.48%), 

มากกวา 40 % : 107.55 (47.9%) 

     3.4 การปรากฏของสัตวปา      ไมปรากฏ ชางปา  

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 

ของถ่ินที่อาศัยของสัตวปา 

ไมปรากฏ ช้างป่า : 14,626.028 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

เสือโคร่ง : 1,871.56 เฮกแตร์ 48 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ปาดิบสมบูรณ ปาดิบสมบูรณ 

     3.7 ปจจัยคุกคามตอสัตวปา 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม 

4. ขอมูลแนวเช่ือมตอ แนวเช่ือมตอ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนวเช่ือมตอทาง

กฎหมาย นอกพื้นที่คุมครอง 

ปาถาวร: ปาชัยคราม-วัดประดู 

ปาสงวนแหงชาติ: ปาชัยคราม-ปาวัดประดู, ปาไชยคราม และปาวัดประดู แปลงท่ี 2 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 7.29 (10.21%), 

10-20 % : 14.94 (20.93%), 

20-30 % : 10.53 (14.75%), 

30-40 % : 12.06 (16.9%), 

มากกวา 40 % : 26.55 (37.2%) 

     4.4 เสนทางคมนาคม และแมน้ํา     

ที่ตัดผานแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไมมี 

แมน้ํา ไมมี 

     4.5 ระยะทาง และความกวางของ 

แนวเช่ือมตอ 

ความยาวรวม 3.9 ก.ม. ความกวางเฉลี่ย 1.437 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใชที่ดินในแนวเช่ือมตอนอก

พื้นที่คุมครอง 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไมยืนตน (A3) (60.93%) ปาดิบสมบูรณ (F101) (39.07%) 

รวมพื้นที่ 71.17 เฮกแตร 

     4.7 ชุมชนใกลเคียง  
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวขอ รายละเอียด 

 4.7.1  หมูบานภายในแนวเช่ือมตอ - 

 4.7.2  หมูบานภายในบัฟเฟอร 3    

           ก.ม. จากแนวเช่ือมตอ 

บานเขาอุมลูก และบานวงลีบ 

     4.8 ปจจัยคุกคาม/อุปสรรค 

    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม  ถนนสายรอง 

5. พื้นที่คุมครองระหวางประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

ไมมี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตวปา สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสรางทางวิศวกรรม ไมจําเปน 

อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ี
ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ภาพที่ 210 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมท่ี 3) และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมท่ี 1) 



 

608  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 212 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (หย่อมท่ี 1) 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุมปา จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาหลวง 

ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาหลวง 

(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมตอ ลําดับที่ 3 รหัสแนวเช่ือมตอ 15-03-3-5b-5b 

ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ขอมูลพื้นที่คุมครองหยอม A และ B พื้นที่คุมครองหยอม A พื้นที่คุมครองหยอม B 

     3.1 ช่ือพื้นที่คุมครองระหวางแนว อุทยานแหงชาติเขานัน (หยอมที่ 1) อุทยานแหงชาติเขาหลวง (หยอมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  583695E, 971241N 576863E, 964962N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 24.75 (2.97%), 

10-20 % : 83.79 (10.06%), 

20-30 % : 132.3 (15.89%), 

30-40 % : 150.57 (18.08%), 

มากกวา 40 % : 441.36 (53%) 

0-10 % : 16.38 (1.87%), 

10-20 % : 50.76 (5.8%), 

20-30 % : 90.81 (10.37%), 

30-40 % : 129.51 (14.79%), 

มากกวา 40 % : 588.15 (67.17%) 

     3.4 การปรากฏของสัตวปา      ไมปรากฏ ชางปา และเสือโครง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 

ของถ่ินที่อาศัยของสัตวปา 

ช้างป่า : 7,715.435 เฮกแตร์ 12 หย่อม 

เสือโคร่ง : 647.189 เฮกแตร์ 10 หย่อม 

ช้างป่า : 10,445.536 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

เสือโคร่ง : 2,070.306 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ปาดิบสมบูรณ ปาดิบสมบูรณ 

     3.7 ปจจัยคุกคามตอสัตวปา 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม 

4. ขอมูลแนวเช่ือมตอ แนวเช่ือมตอ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนวเช่ือมตอทาง

กฎหมาย นอกพื้นที่คุมครอง 

ปาถาวร: - 

ปาสงวนแหงชาติ: ปาเขานัน, ปากรุงชิง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 256.95 (9.58%), 

10-20 % : 471.69 (17.58%), 

20-30 % : 486.27 (18.12%), 

30-40 % : 447.84 (16.69%), 

มากกวา 40 % : 1020.42 (38.03%) 

     4.4 เสนทางคมนาคม และแมน้ํา     

ที่ตัดผานแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4186 

ทางรถไฟ ไมมี 

แมน้ํา ไมมี 

     4.5 ระยะทาง และความกวางของ 

แนวเช่ือมตอ 

ความยาวรวม 12.5 ก.ม. ความกวางเฉลี่ย 3.76 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใชที่ดินในแนวเช่ือมตอนอก

พื้นที่คุมครอง 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไมยืนตน (A3) (42.96%) ไมผล (A4) (3.63%) 

ปาดิบสมบูรณ (F101) (51.73%) เหมืองแร บอขุด (M3) (0.01%) 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) (0.86%) แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) (0.64%) 

แหลงน้ําที่สรางข้ึน (W2) (0.15%) รวมพื้นที่ 2,684.40 เฮกแตร 

     4.7 ชุมชนใกลเคียง  
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หัวขอ รายละเอียด 

 4.7.1  หมูบานภายในแนวเช่ือมตอ - 

 4.7.2  หมูบานภายในบัฟเฟอร 3    

           ก.ม. จากแนวเช่ือมตอ 

บานเขาเหล็ก, บานถํ้าโคก, บานนบ, บานโรงเหล็ก และบานสวนกลาง 

     4.8 ปจจัยคุกคาม/อุปสรรค 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1486 และทางสายรอง 

5. พื้นที่คุมครองระหวางประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

ไมมี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตวปา สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสรางทางวิศวกรรม ไมจําเปน 

อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อพบท้ังป่าธรรมชาติ และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ในบริเวณน้ีบางส่วนเท่านั้นที่มีสถานภาพ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุก
โดยเคร่งครัดและ  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 

 



 

610  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 211 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (หย่อมท่ี 1) 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

611 

ตารางที่ 213 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุมปา จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาหลวง 

ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาหลวง 

(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมตอ ลําดับที่ 4 รหัสแนวเช่ือมตอ 15-04-3-5b-5b 

ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ขอมูลพื้นที่คุมครองหยอม A และ B พื้นที่คุมครองหยอม A พื้นที่คุมครองหยอม B 

     3.1 ช่ือพื้นที่คุมครองระหวางแนว อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขาหลวง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  578156E, 920592N 578965E, 925426N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 45.9 (2.18%), 

10-20 % : 152.01 (7.22%), 

20-30 % : 313.74 (14.91%), 

30-40 % : 420.12 (19.97%), 

มากกวา 40 % : 1172.34 (55.72%) 

0-10 % : 88.2 (6.04%), 

10-20 % : 253.35 (17.34%), 

20-30 % : 343.71 (23.52%), 

30-40 % : 319.14 (21.84%), 

มากกวา 40 % : 456.66 (31.26%) 

     3.4 การปรากฏของสัตวปา      ไมปรากฏ ชางปา และเสือโครง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 

ของถ่ินที่อาศัยของสัตวปา 

ช้างป่า : 2,779.474 เฮกแตร์ 11 หย่อม ช้างป่า : 10,445.536 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

เสือโคร่ง : 2,070.306 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ปาดิบรอสภาพฟนฟู, ปาดิบสมบูรณ ปาดิบรอสภาพฟนฟู, ปาดิบสมบูรณ 

     3.7 ปจจัยคุกคามตอสัตวปา 

    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม 

4. ขอมูลแนวเช่ือมตอ แนวเช่ือมตอ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอฉวาง และอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนวเช่ือมตอทาง

กฎหมาย นอกพื้นที่คุมครอง 

ปาถาวร: - 

ปาสงวนแหงชาติ: ปาเขาหลวง, ปาเขาเหนม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 435.15 (16.21%), 

10-20 % : 627.75 (23.38%), 

20-30 % : 567.09 (21.12%), 

30-40 % : 456.21 (16.99%), 

มากกวา 40 % : 598.41 (22.29%) 

     4.4 เสนทางคมนาคม และแมน้ํา     

ที่ตัดผานแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4015 และถนนสาย 

ทางรถไฟ ไมมี 

แมน้ํา ไมมี 

     4.5 ระยะทาง และความกวางของ 

แนวเช่ือมตอ 

ความยาวรวม 7 ก.ม. ความกวางเฉลี่ย 8.50 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใชที่ดินในแนวเช่ือมตอนอก

พื้นที่คุมครอง 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไมยืนตน (A3) (51.21%) ไมผล (A4) (15.42%) 

ปาดิบรอสภาพฟนฟู (F100) (6.65%) ปาดิบสมบูรณ (F101) (18.59%) 

ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) (4.87%) ที่ลุม (M2) (0.37%) 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) (2.30%0 แหลงน้ําธรรมชาติ (W1) (0.56%) 

แหลงน้ําที่สรางข้ึน (W2) (0.03%) รวมพื้นที่ 2,681.52 เฮกแตร 



 

612  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวขอ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกลเคียง  

 4.7.1  หมูบานภายในแนวเช่ือมตอ บ้านคันเบ็ด, บ้านร่อน และบ้านอ่างอ้ายไทร 

 4.7.2  หมูบานภายในบัฟเฟอร 3    

           ก.ม. จากแนวเช่ือมตอ 

บ้านเขาแก้ว, บ้านคีรีกันทร์, บ้านต้นมะม่วง (วังหงส์), บ้านท่าแพ, บ้านนา, บ้านน้ําน้อยเหนือ, 
บ้านในปุด และบ้านสํานักสงฆ์ 

     4.8 ปจจัยคุกคาม/อุปสรรค 

    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 4015 และถนนสายรอง 

5. พื้นที่คุมครองระหวางประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

ไมมี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตวปา สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้
เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอยของป่าเกินกําลังการผลิต 

โครงสรางทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง

วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 4015 

อื่นๆ แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากทําให้เกิดการ
เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่าในระดับภูมิภาคของภาคใต้ตอนบน
และภาคใต้ตอนล่างของประเทศ 
ภายในแนวเช่ือมต่อพบท้ังป่าธรรมชาติ และพ้ืนที่
เกษตรกรรม อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ในบริเวณน้ีบางส่วนเท่านั้น
ที่มีสถานภาพเป็นปา่สงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฏหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัดและ  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนต่อไป 

 

 

 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

613 

 
 

ภาพที่ 212 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

 



 

614  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 214 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ากะทูน และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุมปา จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาหลวง 

ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาหลวง 

(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมตอ ลําดับที่ 5 รหัสแนวเช่ือมตอ 15-05-3-06-5b 

ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ขอมูลพื้นที่คุมครองหยอม A และ B พื้นที่คุมครองหยอม A พื้นที่คุมครองหยอม B 

     3.1 ช่ือพื้นที่คุมครองระหวางแนว เขตรักษาพันธุสัตวปากะทูน  อุทยานแหงชาติเขาหลวง  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  567828E, 960926N 573694E, 956610N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 2.88 (1.85%), 

10-20 % : 12.78 (8.19%), 

20-30 % : 34.11 (21.86%), 

30-40 % : 39.96 (25.61%), 

มากกวา 40 % : 66.33 (42.5%) 

0-10 % : 148.05 (12.25%), 

10-20 % : 235.62 (19.49%), 

20-30 % : 256.14 (21.19%), 

30-40 % : 249.21 (20.62%), 

มากกวา 40 % : 319.77 (26.45%) 

     3.4 การปรากฏของสัตวปา      ชางปา ชางปา และเสือโครง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 

ของถ่ินที่อาศัยของสัตวปา 

ช้างป่า : 9,164.354 เฮกแตร์ 2 หย่อม 

เสือโคร่ง : 913.092 เฮกแตร์ 33 หย่อม 

ช้างป่า : 10,445.536 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

เสือโคร่ง : 2,070.306 เฮกแตร์ 30 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ปาดิบสมบูรณ ปาดิบสมบูรณ 

     3.7 ปจจัยคุกคามตอสัตวปา 

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 4188 และ 4189 

4. ขอมูลแนวเช่ือมตอ แนวเช่ือมตอ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอท่าศาลา และอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนวเช่ือมตอทาง

กฎหมาย นอกพื้นที่คุมครอง 

อุทยานแหงชาติเขานัน  

ปาถาวร: - 

ปาสงวนแหงชาติ: ปากรุงชิง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1.08 (7.84%), 

10-20 % : 4.32 (31.37%), 

20-30 % : 5.04 (36.6%), 

30-40 % : 2.07 (15.03%), 

มากกวา 40 % : 1.26 (9.15%) 

     4.4 เสนทางคมนาคม และแมน้ํา     

ที่ตัดผานแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4188 และ 4189 

ทางรถไฟ ไมมี 

แมน้ํา ไมมี 

     4.5 ระยะทาง และความกวางของ 

แนวเช่ือมตอ 

ความยาวรวม 17.3 ก.ม. ความกวางเฉลี่ย 0.69 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใชที่ดินในแนวเช่ือมตอนอก

พื้นที่คุมครอง  

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ปาดิบสมบูรณ (F101) (100%) รวมพื้นที่ 12.91 เฮกแตร 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวขอ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกลเคียง  

 4.7.1  หมูบานภายในแนวเช่ือมตอ - 

 4.7.2  หมูบานภายในบัฟเฟอร 3    

           ก.ม. จากแนวเช่ือมตอ 

- 

     4.8 ปจจัยคุกคาม/อุปสรรค  

    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 4188 และ 4189 

5. พื้นที่คุมครองระหวางประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

ไมมี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตวปา สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน 

การจัดการระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสรางทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง

วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 4188 และ 4189 

อื่นๆ ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ ใน
พ้ืนที่ข้างเคียงแนวเชื่อมต่อเร่ิมปรากฏว่ามีการขยายพ้ืนทีทาง
การเกษตร ควรมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมายกับผู้บุก
รุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน 
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ภาพที่ 213 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ากะทูน และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 215 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมท่ี 1) 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือกลุมปา จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาหลวง 

ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาหลวง 

(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา

นครศรีธรรมราช 

(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเช่ือมตอ ลําดับที่ 6 รหัสแนวเช่ือมตอ 15-06-3-5b-04 

ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ขอมูลพื้นที่คุมครองหยอม A และ B พื้นที่คุมครองหยอม A พื้นที่คุมครองหยอม B 

     3.1 ช่ือพื้นที่คุมครองระหวางแนว อุทยานแหงชาติใตรมเย็น (หยอมที่ 1) อุทยานแหงชาติเขานัน (หยอมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  561296E, 982206N 571714E, 984730N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  

หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 33.21 (5.84%) 

10-20 % : 89.19 (15.69%) 

20-30 % : 112.41 (19.78%) 

30-40 % : 132.3 (23.27%) 

มากกวา 40 % : 201.33 (35.42%) 

0-10 % : 0.45 (0.67%) 

10-20 % : 5.22 (7.79%) 

20-30 % : 13.14 (19.6%) 

30-40 % : 17.01 (25.37%) 

มากกวา 40 % : 31.23 (46.58%) 

     3.4 การปรากฏของสัตวปา      ชางปา ไมปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 

ของถ่ินที่อาศัยของสัตวปา 

ช้างป่า : 14,626.028 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

เสือโคร่ง : 1,871.56 เฮกแตร์ 48 หย่อม 

ช้างป่า : 7,715.435 เฮกแตร์ 12 หย่อม 

เสือโคร่ง : 647.189 เฮกแตร์ 10 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ปาดิบรอสภาพฟนฟู, ปาดิบสมบูรณ ปาดิบสมบูรณ 

     3.7 ปจจัยคุกคามตอสัตวปา 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 

4. ขอมูลแนวเช่ือมตอนอกพื้นที่คุมครอง แนวเช่ือมตอ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์, อําเภอท่าศาลา และอําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     4.2 สถานภาพของพื้นที่แนวเช่ือมตอทาง

กฎหมาย นอกพื้นที่คุมครอง 

อุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 

ปาถาวร: ปาเขาหลวง-คลองน้ําเฒา และปาชัยคราม-วัดประดู 

ปาสงวนแหงชาติ: ปากรุงชิง, ปาคลองนํ้าเฒา, ปาชัยคราม, ปาวัดประดู, ปาไชยคราม และปา

วัดประดูแปลงท่ีสอง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 155.79 (15.65%) 

10-20 % : 101.16 (10.16%) 

20-30 % : 114.3 (11.48%) 

30-40 % : 136.98 (13.76%) 

มากกวา 40 % : 486.99 (48.93%) 

     4.4 เสนทางคมนาคม และแมน้ํา     

ที่ตัดผานแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไมมี 

แมน้ํา ไมมี 

     4.5 ระยะทาง และความกวางของ 

แนวเช่ือมตอ 

ความยาวรวม 15.9 ก.ม. ความกวางเฉลี่ย 2.5 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใชที่ดินในแนวเช่ือมตอนอก

พื้นที่คุมครอง 

ไมยืนตน (A3) (40.42%) ไมผล (A4) (14.13%) 

ปาดิบสมบูรณ (F101) (44.42%) ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) (1.03%) 



 

618  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวขอ รายละเอียด 

 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

รวมพื้นที่ 995.08 เฮกแตร 

     4.7 ชุมชนใกลเคียง  

 4.7.1  หมูบานภายในแนวเช่ือมตอ บานคงคาลอม 

 4.7.2  หมูบานภายในรัศมี 3    

           ก.ม. จากแนวเช่ือมตอ 

บานเขาอุมลูก, บานมวงลีบ และบานสํานักเนียน 

     4.8 ปจจัยคุกคาม/อุปสรรค 

 (ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ถนนสายรอง 

5. พื้นที่คุมครองระหวางประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

ไมมี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตวปา สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสรางทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง

วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 4188 และ 4189 

อื่นๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฏหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 214 แนวเชื่อมต่ออุทยาแห่งชาติใต้ร่มเย็น (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติเขานัน (หย่อมท่ี 1) 
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กลุ่มปา่เขาบรรทัด  



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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3.16  กลุ่มป่าเขาบรรทัด 

 กลุ่มป่าเขาบรรทัดมีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 5 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 216 

ตารางที่ 216 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

วนอุทยาน 1. วนอุทยานน้ําตกธารสวรรค์ 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด 

 2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 

 2. อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 

 

กลุ่มป่าเขาบรรทัด มีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 4 แนว โดยแบ่งเป็น 
แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโครง 3 แนว และแนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 1 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่ม
ป่าเขาบรรทัดดังตารางท่ี 217 ภาพท่ี  215 และรายละเอียดของแนวเช่ือมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 218 ถึงตารางท่ี 221 และภาพท่ี 
216 ถึงภาพท่ี 219 

 



 

622  ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ที่สาํคัญของประเทศไทย เล่มที่ 2 (แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 217 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด 
  

 

ลําดับ แนวเชื่อมต่อ1 
คะแนน2 

รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภทแนว

เชื่อมต่อ 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 04 04 16-01-3-04-04 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด Landscape 3 

02 3 04 04 16-02-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง Linear 3 

03 3 04 04 16-03-3-04-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อุทยานแห่งชาติทะเลบัน Landscape 3 

04 0 00 00 16-04-0-00-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด วนอุทยานน้ําตกธารสวรรค์ Landscape 0 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  

 

 



 

ข้อมูลพ้ืนฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 215 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด 



 

624  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 218 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเชื่อมต่อ 16-01-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  589719E, 840361N 590325E, 838001N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 75.42 (14.03%), 
10-20 % : 148.59 (27.64%), 
20-30 % : 114.3 (21.26%), 
30-40 % : 67.32 (12.52%), 
มากกว่า 40 % : 132.03 (24.56%) 

0-10 % : 75.42 (14.03%), 
10-20 % : 148.59 (27.64%), 
20-30 % : 114.3 (21.26%), 
30-40 % : 67.32 (12.52%), 
มากกว่า 40 % : 132.03 (24.56%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 1,380.24 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 9.72 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 36,108.414 เฮกแตร์ 16 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,187.545 เฮกแตร์ 159 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
อําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลง 2 ตอน1 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูเขาบรรทัด แปลง 2 ตอน1 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1.08 (26.67%), 
10-20 % : 1.08 (26.67%), 
20-30 % : 0.9 (22.22%), 
30-40 % : 0.81 (20%), 
มากกว่า 40 % : 0.18 (4.44%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4 และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 5.2 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.50 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (71.32%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (18.51%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (10.17%) รวมพ้ืนที่ 3.78 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านช่อง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 4 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวง
หมายเลข 4 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 

 



 

626  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 216 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 219 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 16-02-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  619416E, 775826N 628328E, 773193N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 10.26 (5.04%), 
10-20 % : 38.07 (18.72%), 
20-30 % : 49.77 (24.47%), 
30-40 % : 48.24 (23.72%), 
มากกว่า 40 % : 57.06 (28.05%) 

0-10 % : 56.43 (9.91%), 
10-20 % : 60.84 (10.68%), 
20-30 % : 82.98 (14.57%), 
30-40 % : 104.31 (18.32%), 
มากกว่า 40 % : 264.87 (46.51%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 36,108.414 เฮกแตร์ 16 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,187.545 เฮกแตร์ 159 หย่อม 

ช้างป่า : 750.87 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 180.63 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: นอกเขตปา่ไม้ถาวร, ป่าควนเนียง-สตูล 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองก่ัว 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 223.65 (33.01%), 
10-20 % : 82.08 (12.11%), 
20-30 % : 73.26 (10.81%), 
30-40 % : 88.11 (13%), 
มากกว่า 40 % : 210.42 (31.06%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 406 และถนนสาย 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 13.3 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.46 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (51.14%) ไม้ผล (A4) (6.08%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (42.04%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.74%) 

รวมพ้ืนที่ 677.17 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 



 

628  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  ทางหลวงหมายเลข 406 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่
ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 406 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน เนื่องจาก
บางส่วนของพ้ืนที่ในบริเวณน้ีเท่านั้นทีม่ีสถานภาพเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 217 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง 

 



 

630  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 220 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 16-03-3-04-04 
ลําดับความสําคัญ 3 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  632648E, 763192N 630970E, 748384N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 275.04 (11.24%), 
10-20 % : 607.14 (24.82%), 
20-30 % : 626.13 (25.59%), 
30-40 % : 443.25 (18.12%), 
มากกว่า 40 % : 495.09 (20.24%) 

0-10 % : 98.64 (6.35%), 
10-20 % : 298.89 (19.24%), 
20-30 % : 370.35 (23.85%), 
30-40 % : 345.33 (22.23%), 
มากกว่า 40 % : 439.92 (28.32%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 750.87 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 180.63 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

ช้างป่า : 384.043 เฮกแตร์ 22 หย่อม 
เสือโคร่ง : 72.616 เฮกแตร์ 5 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอก่ิงอําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
อําเภอรัตภูมิ, อําเภอสะเดา และอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าหัวกระหมิง, ป่าเทือกเขาแก้ว, ป่าเขาวังผา, ป่าดงเชือกช้าง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าหัวกระหมิง, ป่าเทือกเขาแก้ว, ป่าเขาวังผา, ป่าดงเชือกช้าง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 594.54 (6.96%), 
10-20 % : 1707.57 (19.99%), 
20-30 % : 2065.14 (24.17%), 
30-40 % : 1754.01 (20.53%), 
มากกว่า 40 % : 2421.27 (28.34%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 19.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 5.96 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (3.07%) ไม้ผล (A4) (0.17%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.01%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (96.70%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.02%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.03%) 

รวมพ้ืนที่ 8,546.96 เฮกแตร์ 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านทุ่งคมบาง 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขานุ้ย, บ้านโตน (น้ําตก), บ้านนํ้าร้อน, บ้านวังประจัน, บ้านวังประจันใต้ และบ้านหัวกา
หมิง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้
เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม
ที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเบาบาง ส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ ที่มีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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ตารางที่ 221 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด และวนอุทยานน้ําตกธารสวรรค์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 4 รหัสแนวเช่ือมต่อ 16-04-0-00-00 
ลําดับความสําคัญ 0 

ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด วนอุทยานนํ้าตกธารสวรรค์ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  619087E, 777980N 617477E, 769287N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 104.49 (5.71%), 
10-20 % : 309.69 (16.94%), 
20-30 % : 412.65 (22.57%), 
30-40 % : 389.88 (21.32%), 
มากกว่า 40 % : 611.82 (33.46%) 

0-10 % : 105.21 (7.96%), 
10-20 % : 255.24 (19.32%), 
20-30 % : 320.31 (24.25%), 
30-40 % : 294.12 (22.27%), 
มากกว่า 40 % : 346.05 (26.2%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 36,108.414 เฮกแตร์ 16 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,187.545 เฮกแตร์ 159 หย่อม 

ไม่ปรากฏ 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนทีเกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนทีเกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาค้อม-ป่าเขาแดง-ป่าเขาใหญ่, ป่าควนเนียง-สตูล 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาค้อม-ป่าเขาแดง-ป่าเขาใหญ่, ป่าเขาหมาไม่หยก,  
               ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองก่ัว   

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 443.25 (5.95%), 
10-20 % : 1210.23 (16.23%), 
20-30 % : 1573.65 (21.11%), 
30-40 % : 1550.97 (20.81%), 
มากกว่า 40 % : 2676.51 (35.9%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไมมี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 12.1 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 6.55 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (11.73%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (87.94%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.32%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.01%) 

รวมพ้ืนที่ 7,455.93 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาไคร, บ้านคลองก่ัว, บ้านพรุ และบ้านอุใดใต้ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนทีเกษตรกรรม ถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้
เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเบาบาง 
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ ที่มีสถานภาพเป็นป่าสงวน
แห่งชาติบางส่วน  
ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้เร่งศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ ป่าชุมชน หรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
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กลุ่มปา่ฮาลา-บาลา  
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3.17 กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 

 กลุ่มป่าฮาลา-บาลามีพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า และเสือโคร่งท่ีผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ความสําคัญต้ังแต่ 3 คะแนนข้ึนไป จํานวน 5 พ้ืนท่ีคุ้มครอง ดังตารางท่ี 222 

ตารางที่ 222 รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีมีแนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่าฮาลา-บาลา 

ประเภทพ้ืนท่ีคุ้มครอง รายชื่อพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 

 2. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 

 3. อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป 

 4. อุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง 

 

กลุ่มป่าฮาลา-บาลามีจํานวนพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีผ่านเกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญท้ังหมด 6 แนว โดยแบ่งเป็น 
แนวเชื่อมต่อสําหรับช้าง 3 แนว  และแนวเชื่อมต่อสําหรับช้างและเสือโคร่ง 3 แนว ดังแสดงภาพรวมของแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าฮา
ลา-บาลาดังตารางท่ี 220  ภาพท่ี 217 และรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแนว ดังตารางท่ี 221 ถึงตารางท่ี 226 และภาพท่ี 218 
ถึงภาพท่ี 223 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ที่สําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 223 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
  

 

ลําดับ แนวเชื่อมต่อ1 
คะแนน2 รหัสแนว

เชื่อมต่อ 
พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ลําดับ 
ความสําคัญ3 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 1 03 00 17-01-1-03-00 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง Linear 4 

02 1 5b 00 17-02-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป Linear 2 

03 3 06 5b 17-03-3-06-5b อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา Linear 1 

04 1 03 00 17-04-1-03-00 อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมที่ 2) Stepping Stone 4 

05 3 03 03 17-05-3-03-03 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมที่2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา Landscape 4 

06 3 06 06 17-06-3-06-06 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา Landscape 1 

 

หมายเหตุ: 1   1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่า, 2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับเสือโคร่ง, 3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับช้างป่าและเสือโคร่ง, 0 หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา 

 2   การกําหนดค่าคะแนนของแนวเชื่อมต่อ ดังตารางที่ 21 3   0  หมายถึง แนวเชื่อมต่อสําหรับนิเวศวิทยา, 1 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 6,  2 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 5a และ 5b,  

      3 หมายถึง แนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 4 และ 4 หมายถึงแนวเชื่อมต่อที่มีคะแนน 3  
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ภาพที่ 220 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าฮาลา-บาลา 



 

640  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 224 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าฮาลา-บาลา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลา
คีรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลา
คีรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 1 รหัสแนวเช่ือมต่อ 17-01-1-03-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  699105E, 713208N 686549E, 714749N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 0.45 (1.04%), 
10-20 % : 1.71 (3.97%), 
20-30 % : 4.86 (11.27%), 
30-40 % : 7.83 (18.16%), 
มากกว่า 40 % : 28.26 (65.55%) 

0-10 % : 8.64 (7.28%), 
10-20 % : 18.09 (15.24%), 
20-30 % : 31.5 (26.54%), 
30-40 % : 29.34 (24.72%), 
มากกว่า 40 % : 31.14 (26.23%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 6,755.033 เฮกแตร์ 18 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7,451.413 เฮกแตร์ 26 หย่อม 

ช้างป่า : 4,628.121 เฮกแตร์ 14 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,176.12 เฮกแตร์ 17 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเขาแดน-เขาน้ําค้าง-ควนทางสยา-ควนเขาไหม้-ควนสิเหรง, 
              ป่าเขาแดน-ป่าเขาเสม็ด-ป่าควนเสม็ดชุน และป่าควนเหรง แปลงที่ 1, 
              ป่าเขาแดน-ควนเจดีย์-เขาพระยาไม้-ควนกําแพง แปลงที่ 1 
              ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเขาแดน-เขาน้ําค้าง-ควนทางสยา-ควนเขาไหม้-ควนสิเหรง,         
              ป่าเขาแดน-ป่าเขาเสม็ด-ป่าควนเสม็ดชุน และป่าควนเหรง, 
              ป่าเขาแดน-ควนเจดีย์-เขาพระยาไม้-ควนกําแพง  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 310.68 (18.18%), 
10-20 % : 455.58 (26.67%), 
20-30 % : 334.44 (19.58%), 
30-40 % : 247.05 (14.46%), 
มากกว่า 40 % : 360.72 (21.11%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 20 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.95 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

ไม้ยืนต้น (A3) (71.92%) ไม้ผล (A4) (0.76%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (23.03%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.68%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) รวมพ้ืนที่ 1,687.16 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ (1.61%) 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านทุ่งเปรียง, บ้านทุ่งไพร, บ้านประกอบตก, บ้านประกอบออก, บ้านสํานักเอาะ และบ้านใหม่ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม ถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Ulu Muda Wildlife Reserve, Malaysia 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมดแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีส่วนใหญ่มิได้มีมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไร
ก็ตามแนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจาก
เป็นการเช่ือมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติของภาคใต้ตอนล่าง
และประเทศมาเลเซียเข้าไว้ด้วยกัน   
ให้ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดย
ผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครอง
เดิมต่อไป 
เร่งประสานความร่วมมือกับ Ulu Muda Wildlife Reserve  
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครอง
ระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ จัดต้ังแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็น
แนวเชื่อมต่อระดับนานาชาติ (International Wildlife 
Corridor) 
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ภาพที่ 221 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง 
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ตารางที่ 225 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าฮาลา-บาลา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลา
คีรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกา
ลาคีรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 2 รหัสแนวเช่ือมต่อ 17-02-1-5b-00 
ลําดับความสําคัญ 2 

ประเภท  Linear Corridor  

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  789336E, 706322N 787076E, 697360N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 5.67 (5.16%), 
10-20 % : 19.35 (17.61%), 
20-30 % : 26.73 (24.32%), 
30-40 % : 28.53 (25.96%), 
มากกว่า 40 % : 29.61 (26.95%) 

0-10 % : 0.54 (0.9%), 
10-20 % : 2.25 (3.75%), 
20-30 % : 4.68 (7.81%), 
30-40 % : 7.38 (12.31%), 
มากกว่า 40 % : 45.09 (75.23%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 4.05 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 35.64 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอระแงะ, อําเภอรือเสาะ และอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเทือกเขารือเสาะ  ป่ายี่งอ  และป่าบาเจาะ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 159.48 (25.08%), 
10-20 % : 122.4 (19.25%), 
20-30 % : 103.77 (16.32%), 
30-40 % : 92.61 (14.57%), 
มากกว่า 40 % : 157.5 (24.77%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4107 และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 10.8 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.06 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อนอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (3.40%) ไม้ยืนต้น (A3) (62.97%) 

ไม้ผล (A4) (8.32%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.72%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (9.87%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (12.69%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.45%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(1.34%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W2) (0.24%) รวมพ้ืนที่ 636.62 เฮกแตร์ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านไอร์ปูโละ 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกําปงปีแซ (บูเกะนากอ), บ้านไทยสุข, บ้านนิบง, บ้านบราเอ็ง, บ้านบริจ๊ะ, บ้านบาลูกา 
(ตลาดดรือเสาะ), บ้านบือแรง, บ้านปูโป๊ะ (ปลายนา), บ้านสถานีมะรือโบ, บ้านสะโล, บ้านอีนอ 
และบ้านอิยู 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางรถไฟ 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมดแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีส่วนใหญ่มิได้มีมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ให้
ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตร
ที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 226 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าฮาลา-บาลา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลา
คีรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลา
คีรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 3 รหัสแนวเช่ือมต่อ 17-03-3-06-5b 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  788661E, 678766N 779987E, 668773N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 8.1 (2.69%), 
10-20 % : 32.49 (10.8%), 
20-30 % : 52.29 (17.37%), 
30-40 % : 52.38 (17.4%), 
มากกว่า 40 % : 155.7 (51.73%) 

0-10 % : 4.14 (2.21%), 
10-20 % : 14.85 (7.93%), 
20-30 % : 35.37 (18.89%), 
30-40 % : 45.99 (24.57%), 
มากกว่า 40 % : 86.85 (46.39%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4.05 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 35.64 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 34,124.571 เฮกแตร์ 39 หย่อม 
เสือโคร่ง : 37,982.881 เฮกแตร์ 54 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: - 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 237.78 (20.19%), 
10-20 % : 279.36 (23.72%), 
20-30 % : 199.08 (16.9%), 
30-40 % : 156.33 (13.27%), 
มากกว่า 40 % : 305.19 (25.91%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4271 และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา แม่น้ําสายบุรี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 15.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.30 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (48.03%) ไม้ผล (A4) (16.41%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (3.28%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (26.39%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (4.55%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.57%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.77%) รวมพ้ืนที่ 1,177.30 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านตืองอ, บ้านไอบือแต, บ้านไอร์กาแซ และบ้านไอร์กือเนาะ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมดแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีมิได้มีมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ให้ศึกษาแนว
ทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 223 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 227 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมท่ี 2) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าฮาลา-บาลา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับที ่
4 

รหัสแนวเชื่อมต่อ 17-04-1-3-00 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Stepping Stone 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A 
และ B 

พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครอง
ระหว่างแนว 

อุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  (หย่อมที ่2) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 
1984 47N)  

792547E, 680914N  803853E, 680893N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละ

ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 10.26 (5.19%), 
10-20 % : 32.4 (16.39%), 
20-30 % : 43.74 (22.13%), 
30-40 % : 44.01 (22.27%), 
มากกว่า 40 % : 67.23 (34.02%) 

0-10 % : 14.31 (5.2%), 
10-20 % : 31.77 (11.55%), 
20-30 % : 45 (16.36%), 
30-40 % : 58.68 (21.34%), 
มากกว่า 40 % : 125.28 (45.55%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า    ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความ
เหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4.05 เฮกแตร์ 1 หย่อม 
เสือโคร่ง : 35.64 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 1,057.05 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 138.51 เฮกแตร์ 8 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอจะแนะ และอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่
แนวเชื่อมต่อทางกฎหมาย นอก
พ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าบูงอ 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าบองอ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของ
แนวเชื่อมต่อภายนอกพ้ืนที่
คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละ
ของพ้ืนที่) 

0-10 % : 798.48 (63.49%), 
10-20 % : 264.42 (21.03%), 
20-30 % : 79.38 (6.31%), 
30-40 % : 48.42 (3.85%), 
มากกว่า 40 % : 66.87 (5.32%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และ
แม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4217, 4115 และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความ
กว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 13.4 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.27 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินใน
แนวเชื่อมต่อ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

นาข้าว (A1) (2.17%) ไม้ยืนต้น (A3) (73.35%) 

ไม้ผล (A4) (13.35%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.35%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (1.27%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (6.29%) 



 

650  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.78%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.37%) 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (0.07%) รวมพ้ืนที่ 1,246.94 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้าน
ภายในแนวเช่ือมต่อ 

- 

 4.7.2  หมู่บ้าน
ภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จาก
แนวเชื่อมต่อ 

บ้านจะแนะ, บ้านดซงญอ, บ้านบองอ, บ้านบือจะ, บ้านแมะแซ, บ้านริแง, บ้านรือเปาะ, บ้านลูโบ๊ะ, บ้านสาเมา, 
บ้านสุแฆ, บ้านไอแจะ และบ้านไอปีแซ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 
2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม และเขตเมือง ทางหลวงหมายเลข 4055 4217 4115  และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่าง
ประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น 
และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะสัตว์ป่าใน
กลุ่มนกเงือก ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย  

การจัดการระบบ
นิเวศ 

รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้
สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมดและพ้ืนที่ในบริเวณน้ีมิได้มีมี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ควรมีการเร่งสํารวจว่ามีการใช้ประโยชน์ของถ่ินที่อาศัยใน
บริเวณน้ีโดยสัตว์ในกลุ่มนกเงือกเป็นประจําหรือไม่ หากมีการปรากฏของนกเงือกว่าใช้
เส้นทางท่ีบริเวณมใด ๆ ให้ทําการประกาศแนวการบินหาอาหารเป็นประจําของนกเงือกเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

651 

 
 

ภาพที่ 224 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมท่ี 2) 



 

652  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 228 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมท่ี2) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าฮาลา-บาลา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกา
ลาคีรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสัน
กาลาคีรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 5 รหัสแนวเช่ือมต่อ 17-05-3-03-03 
ลําดับความสําคัญ 4 

ประเภท  Landscape Corridor  

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  
(หย่อมที่2) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  810886E, 667823N 810837E, 654975N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 46.08 (4.95%), 
10-20 % : 84.24 (9.05%), 
20-30 % : 155.7 (16.73%), 
30-40 % : 214.11 (23.01%), 
มากกว่า 40 % : 430.38 (46.25%) 

0-10 % : 10.44 (1.42%), 
10-20 % : 40.59 (5.51%), 
20-30 % : 107.19 (14.56%), 
30-40 % : 175.32 (23.81%), 
มากกว่า 40 % : 402.75 (54.7%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 1,057.05 เฮกแตร์ 2 หย่อม 
เสือโคร่ง : 138.51 เฮกแตร์ 8 หย่อม 

ช้างป่า : 34,124.571 เฮกแตร์ 39 หย่อม 
เสือโคร่ง : 37,982.881 เฮกแตร์ 54 
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอแว้ง, อําเภอสุคิริน และอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที ่1, ป่าแม่น้ําสายบุรี ฝ่ังขวา, ป่าเทือกเขาบารา,  
              ป่าหมายเลข 111 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 1, ป่าฝ่ังขวาแม่น้ําสายบุรี, ป่าเทือกเขาบาลา, 
               ป่าเทือกเขากรือซอ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 144 (7.88%), 
10-20 % : 182.43 (9.98%), 
20-30 % : 297.27 (16.26%), 
30-40 % : 398.79 (21.81%), 
มากกว่า 40 % : 806.04 (44.08%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4115, 4062 และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 16 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.88 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (26.67%) ไม้ผล (A4) (7.22%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (3.85%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (61.45%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.46%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.35%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

รวมพ้ืนที่ 1,828.78 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านบอเกาะ 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกรือซอ, บ้านกะลูบี, บ้านกูยิ, บ้านเกียร์, บ้านจาแบดูวอ, บ้านตันหยง, บ้านตือระ, บ้านทรง
คีรี, บ้านเปราะห์, บ้านลาโล๊ะ, บ้านสายบริษัท, บ้านสายปารีย์, บ้านสายเอก, บ้านสือแด, บ้าน
หินสูง, บ้านไอดีแย และบ้านไอร์ยามู 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

อ่ืนๆ ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีบางส่วนยังคงมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
ให้ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดย
ผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือประกาศ
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ ป่าชมุชนหรือผนวกเข้ากับพ้ืนที่
คุ้มครองเดิมต่อไป 
ควรดําเนินการย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 225 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (หย่อมท่ี2) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา 
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ตารางที่ 229 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าป่าฮาลา-บาลา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสัน
กาลาคีรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสัน
กาลาคีรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ ลําดับท่ี 6 รหัสแนวเช่ือมต่อ 17-06-3-06-06 
ลําดับความสําคัญ 1 

ประเภท Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  - - 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 36.9 (9.52%), 
10-20 % : 78.57 (20.27%), 
20-30 % : 76.23 (19.67%), 
30-40 % : 74.79 (19.3%), 
มากกว่า 40 % : 121.05 (31.24%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 34,124.571 เฮกแตร์ 39 หย่อม 
เสือโคร่ง : 37,982.881 เฮกแตร์ 54 หย่อม 

ช้างป่า : 34,124.571 เฮกแตร์ 39 หย่อม 
เสือโคร่ง : 37,982.881 เฮกแตร์ 54 
หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: ป่าเทือกเขาบารา 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเทือกเขาบาลา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 290.16 (50.36%), 
10-20 % : 76.95 (13.36%), 
20-30 % : 77.85 (13.51%), 
30-40 % : 48.51 (8.42%), 
มากกว่า 40 % : 82.71 (14.35%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
ที่ตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4207 และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 6.6 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.15 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (43.15%) ไม้ผล (A4) (4.87%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (13.20%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (34.59%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.86%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.33%) 

รวมพ้ืนที่ 291.56 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านภูเขาทอง, บ้านโต๊ะโม๊ะ, บ้านวังนํ้าเย็น และบ้านต้นทุเรียน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
 (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Belum Wildlife Reserve, Malaysia 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ินฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจร
ในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ใน
บริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยัง
เหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

อ่ืนๆ พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจากเป็น
การเช่ือมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติของผืนป่าบาลา เขา้กับผืน
ป่าฮาลา และ Belum Wildlife Reserve ในประเทศมาเลเซีย แม้
พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะมีการเช่ือมต่อกันในทางกฎหมายก็
ตาม แต่พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก แทบจะไม่หลงเหลือ
พ้ืนที่ชั้นใน (core area) ให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์เท่าใดนัก ดังนั้น
จึงควรขยายพ้ืนที่คอคอดที่เชื่อต่อป่าบาลาและฮาลาออกไปให้มี
เพ่ิมขึ้น และทําการประกาศให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ  
ให้ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครองท่ีดินโดย
ผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
เร่งประสานความร่วมมือกับ Belum  Wildlife Reserve และ 
Ulu Muda Wildlife Reserve  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ
สร้างเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ จัดต้ัง
แนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นแนวเชื่อมต่อระดับนานาชาติ 
(International Wildlife Corridor) 
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ภาพที่ 226 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา 

 

 

 



 

658  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แนวเชือ่มต่อระดับภมูภิาค  
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1.3.18 แนวเชื่อมต่อระดับภูมิภาค 

แนวเชื่อมต่อระดับภูมิภาค มีจํานวนท้ังสิ้น 33 แนว ซ่ึงเป็นแนวท่ีจําเป็นท่ีจะทําให้หย่อมป่าในประเทศไทยมีการ
เชื่อมโยงกัน ท้ังด้านทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือไปทิศใต้ 
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ตารางที่ 230 แนวเชื่อมต่อสําหรับสัตว์ป่าระดับภูมิภาค     

ลําดับ พื้นที่คุ้มครอง (A) กลุ่มป่า (A) พื้นที่คุ้มครอง (B) กลุ่มป่า (B) ประเภทแนวเชื่อมต่อ 

1 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงหล้า 1 อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ 1 Landscape 

2 อุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมที่ 1) 1 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1) 2 Landscape 

3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 2 อุทยานแห่งชาติดอยจง 3 Landscape 

4 อุทยานแห่งชาติดอยจง (แม่วัง) 4 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 4 Landscape 

5 อุทยานแห่งชาติดอยจง (แม่วัง) 4 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 4 Landscape 

6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 4 อุทยานแห่งชาติแม่เงา 4 Landscape 

7 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 4 อุทยานแห่งชาติแม่เงา 4 Landscape 

8 อุทยานแห่งชาติแม่เงา (หย่อมที่ 1) 4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมที่ 1 ) 1 Landscape 

9 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า (หย่อมที่ 1 ) 1 อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ (หย่อมที่ 1 ) 1 Landscape 

10 อุทยานแห่งชาติออบหลวง 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 4 Landscape 

11 อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท 2 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 3 Landscape 

12 อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท 2 อุทยานแห่งชาติแม่ยม 3 Landscape 

13 อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 3 Landscape 

14 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 3 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 4 Landscape 

15 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 3 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 5 Landscape 

16 อุทยานแห่งชาติถ้ําสะเกิน 3 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 3 Landscape 

17 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา 5 อุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย 4 Landscape 

18 อุทยานแห่งชาติคลองตรอน 3 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 5 Landscape 
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ตารางที่ 230 (ต่อ)    

ลําดับ พื้นที่คุ้มครอง (A) กลุ่มป่า (A) พื้นที่คุ้มครอง (B) กลุ่มป่า (B) ประเภทแนวเชื่อมต่อ 

19 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 5 ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 5 Linear 

20 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 5 ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 5 Linear 

21 ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 6 Linear 

22 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (หย่อมที่ 2) 6 อุทยานแห่งชาติทับลาน (หย่อมที่ 1 ) 9 Linear 

23 อุทยานแห่งชาติตาพระยา 9 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสําราญ 8 Landscape 

24 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน 8 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 8 Landscape 

25 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น (หย่อมที่ 1) 4 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (หย่อมที่ 1) 4 Landscape 

26 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น 4 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 4 Landscape 

27 อุทยานแห่งชาติลานสาง 4 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 11 Landscape 

28 อุทยานแห่งชาติไทรโยค 11 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาช ี 12 Landscape 

29 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 11 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาช ี 12 Landscape 

30 อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง 12 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร 
ด้านทิศเหนือ 

13 Landscape 

31 อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว 13 เขครักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 14 Landscape 

32 อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง 15 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 16 Landscape 

33 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 17 อุทยานแห่งชาติบางลาง 17 Landscape 
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ภาพที่ 227 แนวเชื่อมต่อระดับภูมิภาค 
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ตารางที่ 231 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงหล้า(หย่อมท่ี1) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ 

                     (หย่อมท่ี1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-
สาละวิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc01 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยเวียงหล้า(หย่อมที่1) อุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเส่ือ (หย่อมที่1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  371703E, 2105130N 378327E, 2136126N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อย
ละของพ้ืนที่) 

0-10% : 22.32 (2.16%) 
10-20% : 43.47 (4.21%) 
20-30% : 69.21 (6.7%) 
30-40% : 101.07 (9.79%) 
มากกว่า 40% : 796.77 (77.14%) 

0-10% : 5.76 (1.34%) 
10-20% : 15.84 (3.69%) 
20-30% : 35.64 (8.3%) 
30-40% : 58.05 (13.52%) 
มากกว่า 40% : 314.1 (73.15%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 16,630.524 เฮกแตร์ 7หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,252.528 เฮกแตร์ 47หย่อม 

ช้างป่า : 3,393.05 เฮกแตร์ 20 หย่อม 
เสือโคร่ง : 353.122 เฮกแตร์ 11 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่การเกษตร - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอขุนยวม และอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      4.2  สถานภาพพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย นอกพ้ืนที่คุ้มครอง 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย, ป่าแม่ปายฝ่ังขวา, ป่าแม่สุรินทร์ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 302.67 (8.19%) 
10-20% : 175.05 (4.74%) 
20-30% : 324.27 (8.77%) 
30-40% : 461.88 (12.49%) 
มากกว่า 40% : 2432.97 (65.81%) 

4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ําที่ตัดผ่าน
แนวเชื่อมถนน 

ถนน ไม่มี 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ความยาวรวม 29.33 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.30 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.003%) พืชไร่ (A2) (0.139%) 

ไร่หมุนเวียน, (A6) (2.987%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (96.623%) 

พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (0.073%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.032%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1), (0.143%) รวมพ้ืนที ่4,846.06 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยนํ้าส่อม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่การเกษตร ถนนสายรอง  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ 1. ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่
ในบริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า 
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 228 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยเวียงหล้า (หย่อมท่ี1) และอุทยานแห่งชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเสื่อ (หย่อมท่ี1) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย-สาละ
วิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc02 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  511431E, 2168307N 513054E, 2164042N 

     3.3 ลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 58.5 (5.68%) 
10-20% : 150.3 (14.59%) 
20-30% : 215.55 (20.92%) 
30-40% : 183.33 (17.79%) 
มากกว่า 40% : 422.73 (41.03%) 

0-10% : 51.57 (3.92%) 
10-20% : 177.3 (13.47%) 
20-30% : 292.32 (22.21%) 
30-40% : 315.54 (23.98%) 
มากกว่า : 479.34 (36.42%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      เสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 14,760.424 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 40.5 เฮกแตร์ 9 หย่อม 

ช้างป่า : 15,367.954 เฮกแตร์ 32 หย่อม 
เสือโคร่ง : 42.266 เฮกแตร์ 6 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอก่ิงอําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว และอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

4.1 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย 

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
ป่าถาวร: ป่าเชียงดาว, ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเชียงดาว, ป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง 

      4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง หน่วยพ้ืนที่ : 
เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 25.38 (15.38%) 
10-20% : 41.4 (25.1%) 
20-30% : 44.1 (26.73%) 
30-40% : 31.23 (18.93%) 
มากกว่า 40% : 22.86 (13.86%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 107 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 0.14 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 4.11 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.55%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.35%) 

ไม้ผล (A4) (2.71%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.31%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (95.92%) พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (0.04%) 

พ้ืนที่ชุมชน และส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.13%) รวมพ้ืนที่ 2,878.87 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขัวโท, บ้านปางมะขามป้อม, บ้านหนองเบ้ีย, บ้านห้วยจะค่าน และบ้านแหนง้ม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืนๆ 1. ภายในแนวเช่ือมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า 
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชนหรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 229 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติผาแดง (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 233 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง และอุทยานแห่งชาติดอยจง  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc03 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง อุทยานแห่งชาติดอยจง  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  507310E, 1996789N 518385E, 1972512N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 280800 (5.31%) 
10-20% : 828000 (15.67%) 
20-30% : 999000 (18.91%) 
30-40% : 950400 (17.99%) 
มากกว่า 40% : 2225700 (42.12%) 

0-10% : 117900 (3.13%) 
10-20% : 365400 (9.71%) 
20-30% : 598500 (15.91%) 
30-40% : 740700 (19.68%) 
มากกว่า 40% : 1940400 (51.57%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3563.19 เฮกแตร์ 1 หย่อม ช้างป่า : 11,946.854 เฮกแตร์ 10 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1.62 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเถิน และอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อทาง
กฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่เสริม, ป่าแม่อาบ, ป่าขุนแม่ล้ี 

    4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 2573100 (5.9%) 
10-20% : 5924700 (13.58%) 
20-30% : 9164700 (21.01%) 
30-40% : 10224000 (23.43%) 
มากกว่า 40% : 15741900 (36.08%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1274 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 22.00 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.23 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.32%) พืชไร่ (A2) (1.45%) 

ป่าผลัดรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (2.61%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (95.49%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.11%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.02%) 

รวมพ้ืนที่ 4,363.83 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านโป่งแดง 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านห้วยโป่ง, บ้านสบแม่ทํา, บ้านห้วยห้า และบ้านแม่แสม, 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม  ทางหลวงหมายเลข 1274  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี่ 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1274 

อ่ืนๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่
ในบริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
และเป็นป่าสมบูรณ์ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก
ป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด  
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า รวมถึงการเวนคืนที่ดินที่ชาวบ้าน
ครอบครองโดยถูกกฎหมาย 
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชน หรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ 
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ตารางที่ 234 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc04 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยจง  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  508947E, 1954518N 486974E, 1943791N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 51.66 (3.27%) 
10-20% : 187.38 (11.86%) 
20-30% : 338.22 (21.4%) 
30-40% : 402.39 (25.47%) 
มากกว่า 40% : 600.48 (38%) 

0-10% : 362.52 (63.94%) 
10-20% : 103.05 (18.17%) 
20-30% : 42.66 (7.52%) 
30-40% : 40.41 (7.13%) 
มากกว่า 40% : 18.36 (3.24%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,946.854 เฮกแตร์ 10 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1.62 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 45,194.805 เฮกแตร์ 33 หย่อม 
เสือโคร่ง : 36,631.442 เฮกแตร์ 76 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเถิน และอําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ, ป่าแม่ล้ี, ป่าแม่อาบ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 824.85 (22.15%) 
10-20% : 893.34 (23.99%) 
20-30% : 714.96 (19.2%) 
30-40% : 593.37 (15.93%) 
มากกกว่า 40% : 698.04 (18.74%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 106 และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 20.84 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.44 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.14%) พืชไร่ (A2) (0.03%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (0.03%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (0.03) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.05%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (99.72%) 

รวมพ้ืนที่ 3,726.91 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านผาลาด และบ้านปางส้าน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 106 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติ
ที่ดีเก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น 
และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และ
ปัจจัยคุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้
ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่
อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่า
ใกล้เคียงเพ่ือลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์
ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลา
กลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนว
เชื่อมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้ังเดิม
ที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้
สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการ
ทําโครงสร้างวิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 
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อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
บางส่วนแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีบางส่วนเท่านั้นที่
มีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ควรบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด  
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดย
ผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ การชดเชย
พืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
รวมถึงการเวนคืนที่ดินที่ชาวบ้านครอบครอง
โดยถูกกฎหมายภายในแนวเชื่อมต่อ 
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่
คุ้มครองเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
ประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชน หรือผนวกเข้ากับ
พ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรมออกจากพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 231 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
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ตารางที่ 235 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc05 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติดอยจง  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  507205E, 1948585N 493001E, 1929047N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 5.76 (1.9%) 
10-20% : 24.39 (8.04%) 
20-30% : 50.31 (16.58%) 
30-40% : 68.85 (22.69%) 
มากกว่า 40% : 154.08 (50.79%) 

0-10% : 224.1 (27.83%) 
10-20% : 214.65 (26.65%) 
20-30% : 151.65 (18.83%) 
30-40% : 103.86 (12.9%) 
มากกว่า 40% : 111.06 (13.79%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 11,946.854 เฮกแตร์ 10 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1.62 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 45,194.805 เฮกแตร์ 33 หย่อม 
เสือโคร่ง : 36,631.442 เฮกแตร์ 76 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเถิน และอําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ, ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ําปิง, ป่าแม่อาบ, ป่าแม่พริก 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 296.46 (6.4%) 
10-20% : 613.35 (13.24%) 
20-30% : 762.03 (16.45%) 
30-40% : 921.15 (19.89%) 
มากกว่า 40% : 2039.31 (44.02%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1264 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 24.81 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.75 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (0.24%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (99.76) 

รวมพ้ืนที่ 4,632.38 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านปางยาว, บ้านผาปังกลาง, บ้านผาปังหลวง 
 
 



 

676  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

ทางหลวงหมายเลข 1264 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1264 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่านอกแนว
เชื่อมต่อ ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
โดยเคร่งครัด  
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า รวมถึงการเวนคืนที่ดินที่ชาวบ้าน
ครอบครองโดยถูกกฎหมายภายในแนวเชื่อมต่อ  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ หรือป่าชุมชน หรือ
ผนวกเข้ากับพ้ืนที่คุ้มครองเดิมต่อไป 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 232 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยจง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 



 

678  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 236 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc06 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  451350E, 1958220N 407467E, 1963284N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 113.94 (12.25%) 
10-20% : 383.4 (41.22%) 
20-30% : 234.99 (25.26%) 
30-40% : 117.63 (12.65%) 
มากกว่า 40% : 80.28 (8.63%) 

0-10% : 9.18 (1.18%) 
10-20% : 40.05 (5.13%) 
20-30% : 84.69 (10.85%) 
30-40% : 136.26 (17.46%) 
มากกว่า 40% : 510.21 (65.38%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 36,424.524 เฮกแตร์ 86 หย่อม 
เสือโคร่ง : 33,806.993 เฮกแตร์ 97 หย่อม 

ช้างป่า : 3,904.039 เฮกแตร์ 13 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าอมก๋อย, นอกเขตป่าไม้ถาวร 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าอมก๋อย, ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 1347.12 (10.45%) 
10-20% : 3221.64 (24.99%) 
20-30% : 2833.92 (21.98%) 
30-40% : 2247.39 (17.43%) 
มากกว่า 40% : 3240.99 (25.14%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1099 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 42.66 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.54 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.76%) ไร่หมุนเวียน (A6) (14.78%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.22%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (41.98%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (41.72%) สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (0.22%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.06%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.13%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.12%) รวมพ้ืนที่ 12,888.64 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่โขง และบ้านแม่ลานคํา 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนต่ืน, บ้านนนาเกวียน, บ้านแม่หลวงน้อย, บ้านแม่แฮหลวง และบ้านอูแจะ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1099 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นป่าสมบูรณ์ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 233 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
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ตารางที่ 237 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc07 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  451906E, 1949312N 407946E, 1958272N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 148.77 (19.58%) 
10-20% : 223.74 (29.44%) 
20-30% : 145.98 (19.21%) 
30-40% : 127.98 (16.84%) 
มากกว่า 40% : 113.49 (14.93%) 

0-10% : 12.87 (1.32%) 
10-20% : 48.87 (5.01%) 
20-30% : 86.04 (8.82%) 
30-40% : 133.92 (13.73%) 
มากกว่า 40% : 693.99 (71.13%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า และเสือโคร่ง ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 36,424.524 เฮกแตร์ 86 หย่อม 
เสือโคร่ง : 33,806.993 เฮกแตร์ 97 หย่อม 

ช้างป่า : 3,904.039 เฮกแตร์ 13 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชนและ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: นอกเขตปา่ไม้ถาวร, ป่าอมก๋อย 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าอมก๋อย, ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 542.52 (4.53%) 
10-20% : 1701.45 (14.21%) 
20-30% : 2257.47 (18.85%) 
30-40% : 2418.84 (20.2%) 
มากกว่า 40% : 5052.96 (42.2%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1099 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 42.93 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.98 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน) (A2) พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) (A2) 

นาข้าว (A1) (0.72%) ไร่หมุนเวียน (A6) (18.5%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.07%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (32.75%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (47.56%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.12%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.18%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.11%) 

รวมพ้ืนที่ 11974.48 เฮกแตร์  
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยโค้ง, บ้านห้วยตอง 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนหาด, บ้านตะกอคะ, บ้านปิตุคี, บ้านแม่สวดใหม่, บ้านแม่สามแลบ, บ้านยางเปียงใต้, บ้าน
สบลาน, บ้านห้วยปู, บ้านห้วยผ้ึง และบ้านห้วยยาว 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1099 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1099 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมบางส่วนแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นป่าสมบูรณ์ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 234 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
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ตารางที่ 238 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่เงา (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลํ้ามนํ้าปาย-สาละ
วิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc08 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติแม่เงา (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  391305E, 1976290N 373773E, 1992392N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 11.25 (2.59%) 
10-20% : 35.55 (8.17%) 
20-30% : 58.5 (13.45%) 
30-40% : 84.33 (19.39%) 
มากกว่า 40% : 245.34 (56.4%) 

0-10% : 23.04 (1.62%) 
10-20% : 73.62 (5.19%) 
20-30% : 138.42 (9.76%) 
30-40% : 242.55 (17.1%) 
มากกว่า 40% : 940.59 (66.32%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ เสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3,904.039 เฮกแตร์ 13 หย่อม ช้างป่า : 23,823.177 เฮกแตร์ 177 หย่อม 
เสือโคร่ง : 58,254.454 เฮกแตร์ 141 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

อุทยานแห่งชาติแม่เงา 
ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ยวมฝ่ังซ้าย, ป่าแม่ยวมฝ่ังขวา, ป่าสาละวิน, ป่าท่าสองยาง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 95.31 (2.68%) 
10-20% : 262.53 (7.39%) 
20-30% : 475.47 (13.38%) 
30-40% : 705.51 (19.85%) 
มากกว่า 40% : 2014.92 (56.7%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 105, 1194 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 16.70 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.50 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.013%) ไร่หมุนเวียน (A6) (1.576%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.628%) สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (0.196%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.086%) พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (0.063%) 

อ่ืนๆ (M4) (0.001%) ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.013%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.404%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.02%) 

รวมพ้ืนที่ 3557.857 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนแม่คะตวน, บ้านนาดอย, บ้านแม่ทะลุ, บ้านแม่เลาะ, บ้านแม่วะหลวง, บ้านห้วยกองมูล 
และบ้านห้วยบง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 105 1194 และ ถนนสายรอง 
แม่น้ํายวม  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 105 และ1194 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
บางส่วนแต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ และเป็นป่าสมบูรณ์ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุก
รุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
แนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 235 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแม่เงา (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน (หย่อมท่ี 1 ) 
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ตารางที่ 239 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเวียงหล้า (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ (หย่อม
ท่ี 1) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลํ้ามนํ้าปาย-สาละ
วิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าลํ้ามนํ้าปาย-สาละ
วิน 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc09 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า 
(หย่อมที่ 1) 

อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ 
(หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  375443E, 2095106N 393742E, 2090723N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 8.28 (3.87%) 
10-20 % : 20.52 (9.59%) 
20-30 % : 36.81 (17.2%) 
30-40 % : 44.37 (20.73%) 
มากกว่า 40% : 104.04 (48.61%) 

0-10% : 4.41 (2.01%) 
10-20 % : 12.96 (5.92%) 
20-30 % : 16.65 (7.61%) 
30-40 % : 25.74 (11.76%) 
มากกว่า 40 % : 159.12 (72.7%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 16,630.524 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,252.528 เฮกแตร์ 47หย่อม 

ช้างป่า : 2,927.089 เฮกแตร์ 48 หย่อม 
เสือโคร่ง : 248.301 เฮกแตร์ 11หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า 
ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่สุรินทร์, ป่าแม่เงา และป่าแม่ลําเพ็ง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 129.6 (10.19%) 
10-20% : 235.98 (18.55%) 
20-30% : 255.96 (20.12%) 
30-40% : 256.41 (20.16%) 
มากกว่า 40% : 394.2 (30.99%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 108 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 17.65 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.88 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.14%) ไร่หมุนเวียน (A600) (1.99%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.62%) ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.12%) 

แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น (W2) (0.13%) รวมพ้ืนที่ 1,270.41 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  
 



 

688  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแม่ก๊ิ และบ้านห้วยฟาน 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค 
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัย
คุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง
เพ่ือลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 108 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ 
พบพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีเกือบ
ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการ
ชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครอง
เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออก
จากพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 236 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเวียงหล้า (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์(หย่อมท่ี 1) 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 240 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบหลวง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าลํ้ามนํ้าปาย-สาละ
วิน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนน
ธงชัย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกลุ่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc10 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติออบหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  450067E, 1999768N 453558E, 1973700N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 114.75 (16.3%) 
10-20% : 228.6 (32.47%) 
20-30% : 174.69 (24.81%) 
30-40% : 99.09 (14.07%) 
มากกว่า 40% : 86.94 (12.35%) 

0-10% : 86.49 (4.92%) 
10-20% : 298.17 (16.97%) 
20-30% : 447.39 (25.47%) 
30-40% : 397.17 (22.61%) 
มากกว่า 40% : 527.58 (30.03%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8.1 เฮกแตร์ 2 หย่อม ช้างป่า : 36,424.524 เฮกแตร์ 86 หย่อม 
เสือโคร่ง : 33,806.993 เฮกแตร์ 97 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอดอยเต่า และอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าแม่แจ่ม-แม่ต่ืน 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่แจ่ม-แม่ต่ืน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 403.38 (7.98%) 
10-20% : 976.77 (19.33%) 
20-30% : 1130.04 (22.36%) 
30-40% : 1040.22 (20.58%) 
มากกว่า 40% : 1503.63 (29.75%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 21.17 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.50 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (19.69%) พืชไร่ (A2) (5.09%) 

ไม้ผล (A4) (1.31%) ไร่หมุนเวียน (A600) (62.73%) 

ทุ่งไม้ละเมาะ (M1) (0.15%) ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.45%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (10.58%) รวมพ้ืนที่ 88.07 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ  

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านดอยแก้ว, บ้านนาคอเรือ, บ้านแม่งูด, บ้นแม่ป่าไผ่, บ้านยางแม่เต๊ียะ, บ้านหลังท่อ, บ้านห้วย
ฝาง และบ้านใหม่ยูงทอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัย
คุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง
เพ่ือลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ 
พบพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีทั้งหมด
มีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครอง
เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออก
จากพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ 
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ภาพที่ 237 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติออบหลวง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 
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ตารางที่ 241 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc11 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท  อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  594335E, 2095961N 614846E, 2085335N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 38.07 (3.75%) 
10-20% : 116.55 (11.5%) 
20-30% : 181.35 (17.89%) 
30-40% : 225.72 (22.26%) 
มากกว่า 40% : 452.16 (44.6%) 

0-10% : 9 (3.66%) 
10-20% : 29.34 (11.93%) 
20-30% : 54.27 (22.07%) 
30-40% : 62.28 (25.33%) 
มากกว่า 40% : 90.99 (37.01%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 16,722.527 เฮกแตร์ 23 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5.67 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

ช้างป่า : 11,808.4 เฮกแตร์ 11 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,031.13 เฮกแตร์ 22 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่งาวฝ่ังซ้าย, ป่าแม่ตํ๋า 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 123.66 (5.08%) 
10-20% : 366.93 (15.06%) 
20-30% : 572.31 (23.49%) 
30-40% : 596.88 (24.5%) 
มากกว่า% : 776.16 (31.86%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 19.00 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.16 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.61%) ไม้ผล (A4) (4.44%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (5.8%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (85.84%) 

แหล่งชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.31%) รวมพ้ืนที่ 187.34 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านข่อย  

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเกษตรสุข 
 
 



 

694  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงสาย 1 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ พบ
พ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมาย
ต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 238 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท  และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  
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ตารางที่ 242 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 1)  และอุทยานแห่งชาติแม่ยม (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc12 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 1) อุทยานแห่งชาติแม่ยม (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  591249E, 2057906N 611208E, 2063502N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 141.93 (5.72%) 
10-20% : 329.04 (13.26%) 
20-30% : 455.76 (18.37%) 
30-40% : 557.46 (22.47%) 
มากกว่า 40% : 996.66 (40.17%) 

0-10% : 388.35 (29.51%) 
10-20% : 476.19 (36.19%) 
20-30% : 249.84 (18.99%) 
30-40% : 116.91 (8.88%) 
มากกว่า 40% : 84.6 (6.43%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 16,722.527 เฮกแตร์ 23 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5.67 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

ช้างป่า : 17,270.005 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2,297.16 เฮกแตร์ 16 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่งาวฝ่ังซ้าย, ป่าแม่งาวฝ่ังขวา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 419.13 (13.81%) 
10-20% : 567.54 (18.71%) 
20-30% : 615.87 (20.3%) 
30-40% : 586.17 (19.32%) 
มากกว่า 40% : 845.28 (27.86%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1, 103, 1154 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 19.78 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.19 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (0.29%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.17%) 

ไม้ผล (A4) (0.16%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.87%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (97.97%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.24%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.31%) รวมพ้ืนที่ 3,034.17 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านงิ้วงาม, บ้านนํ้าจํา, บ้านนํ้าหลง, บ้านปางหละ และบ้านหลวง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1, 103, 1154 และ ถนนสาย
รอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1 103 และ 1154 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ 
พบพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีเกือบ
ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 239 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 1) และอุทยานแห่งชาติแม่ยม (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 243 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 1)  และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุน
ตาล 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc13 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท (หย่อมที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  591725E, 2056676N 609180E, 2041026N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 139.23 (9.17%) 
10-20% : 285.84 (18.82%) 
20-30% : 269.91 (17.77%) 
30-40% : 288.27 (18.98%) 
มากกว่า 40% : 535.5 (35.26%) 

0-10% : 14.94 (2.07%) 
10-20% : 63.36 (8.77%) 
20-30% : 130.5 (18.06%) 
30-40% : 169.2 (23.41%) 
มากกว่า 40% : 344.7 (47.7%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 16,722.527 เฮกแตร์ 23 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5.67 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

ช้างป่า : 5,579.258 เฮกแตร์ 5 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12.96 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่งาวฝ่ังขวา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 789.21 (15.27%) 
10-20% : 1244.16 (24.07%) 
20-30% : 1172.43 (22.68%) 
30-40% : 922.05 (17.84%) 
มากกว่า 40% : 1041.03 (20.14%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 20.00 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.86 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ผล (A4) (4.94%) ไร่หมุนเวียน (A6) (27.97%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (64.2%) ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (2.89%) 

รวมพ้ืนที่ 95.50 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแม่จาง และบ้านปางหละ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1 

อ่ืน ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ พบ
พ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมี
สถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมาย
ต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
4. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 240 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าผาไท (หย่อมท่ี 1) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง 
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ตารางที่ 244 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (หย่อมท่ี 1) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc14 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (หย่อมที่ 1) 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  607575E, 2035239N 569257E, 1993685N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 34.74 (4.46%) 
10-20% : 108.99 (13.98%) 
20-30% : 172.17 (22.09%) 
30-40% : 184.86 (23.72%) 
มากกว่า 40% : 278.73 (35.76%) 

0-10% : 84.51 (2.52%) 
10-20% : 336.42 (10.04%) 
20-30% : 615.33 (18.36%) 
30-40% : 808.47 (24.13%) 
มากกว่า 40% : 1506.24 (44.95%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 5,579.258 เฮกแตร์ 5 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12.96 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 7,000.982 เฮกแตร์ 13 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7.65 เฮกแตร์ 3 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอแม่ทะ และอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
อําเภอลอง,อําเภอวังชิ้น และอําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ต้าตอนขุน, ป่าแม่ต้าฝ่ังขวาตอนใต้, ป่าแม่ยมตะวันตก,  
               ป่าแม่ลาน และป่าแม่กาง, ป่าแม่จางฝ่ังซ้าย, ป่าแม่ปง และป่าแม่ลอง, 
               ป่าแม่จาง (ตอนขุน) 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 956.16 (6.01%) 
10-20% : 2163.69 (13.6%) 
20-30% : 2647.26 (16.64%) 
30-40% : 2920.5 (18.35%) 
มากกว่า 40% : 7225.02 (45.4%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 11 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 44.78 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.05 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.63%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (99.21%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (0.16%) รวมพ้ืนที่ 656.24 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านปางป๋วย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านค้างตะนะ, บ้านแซ่ฟ้า, บ้านนายาบ, บ้านผาคัน, บ้านผาแมว, บ้านแม่จอกใน, บ้านแม่จองไฟ
, บ้านแม่บงใต้, บ้านแม่บงเหนือ, บ้านแม่หลู้, บ้านวังนํ้าต้อง, บ้านวังเย็น, บ้านสันดอนแก้ว และ
บ้านใหม่ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของทาง
หลวงหมายเลข 1 

อ่ืน ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากทําให้เกิดการ
เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่าในระดับภูมิภาคของภาคเหนือฝ่ัง
ตะวันออกและภาคเหนือเหนือฝ่ังวันตกของประเทศ 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ 
พบพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีเกือบ
ทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับ
ใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 241 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (หย่อมท่ี 1) 
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ตารางที่ 245 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc15 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  610025E, 2035736N 613887E, 2016907N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 78.84 (5.46%) 
10-20% : 207.45 (14.36%) 
20-30% : 308.97 (21.39%) 
30-40% : 347.67 (24.07%) 
มากกว่า 40% : 501.48 (34.72%) 

0-10% : 28.62 (4.78%) 
10-20% : 84.51 (14.11%) 
20-30% : 126.9 (21.19%) 
30-40% : 124.83 (20.84%) 
มากกว่า 40% : 234.09 (39.08%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 5,579.258 เฮกแตร์ 5 หย่อม 
เสือโคร่ง : 12.96 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 1,523.765 เฮกแตร์ 5 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอก่ิงอําเภอหนองม่วงไข่, อําเภอเมืองแพร่ และอําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

     4.2 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  ถนนลาดยาง และถนนสายรอง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 1046.97 (19.62%) 
10-20% : 1262.52 (23.66%) 
20-30% : 989.1 (18.54%) 
30-40% : 817.38 (15.32%) 
มากกว่า 40% : 1219.68 (22.86%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนลาดยาง และถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 17.51 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.24 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ผล (A4) (0.06%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.21%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (99.74%) รวมพ้ืนที่ 5,336.57 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าห้วยเบี้ย และป่าห้วยบ่อทอง,ป่าแม่แฮด, ป่าแม่ต้าตอนขุน,ป่าแม่ยม
ตะวันตก 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดี
เก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และ
สาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัย
คุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง
เพ่ือลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืน ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากทําให้เกิด
การเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มป่าในระดับภูมิภาคของ
ภาคเหนือฝ่ังตะวันออกและภาคเหนือฝ่ังวันตกของ
ประเทศ 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ 
พบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกเข้ามาบางส่วน แต่พ้ืนที่
ในบริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการ
ชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครอง
เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออก
จากพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ตารางที่ 246 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติถํ้าสะเกิน และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc16 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติถ้ําสะเกิน  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  673809E, 2160740N 710888E, 2158466N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 101.88 (4.63%) 
10-20% : 360.81 (16.4%) 
20-30% : 608.4 (27.66%) 
30-40% : 607.68 (27.62%) 
มากกว่า 40% : 521.19 (23.69%) 

0-10% : 202.14 (3%) 
10-20% : 583.65 (8.67%) 
20-30% : 1023.84 (15.21%) 
30-40% : 1354.68 (20.12%) 
มากกว่า 40% : 3567.69 (53%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 5,868.518 เฮกแตร์ 27 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,930.768 เฮกแตร์ 9 หย่อม 

ช้างป่า : 59,051.95 เฮกแตร์ 102 หย่อม 
เสือโคร่ง : 27,865.73 เฮกแตร์ 104 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอก่ิงอําเภอสองแคว และอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดอยภูคา และป่าผาแดง, ป่าน้ํายาว และป่าน้ําสวด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 1567.26 (7.24%) 
10-20% : 3142.44 (14.51%) 
20-30% : 4709.88 (21.75%) 
30-40% : 4816.71 (22.24%) 
มากกว่า 40% : 7423.02 (34.27%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1080 และถนนสาย 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 40.00 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.41 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (1.561%) พืชไร่ (A2) (4.962%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.327%) ไม้ผล (A4) (0.23%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (51.47%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (20.341%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (19.928%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.54%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงก่อสร้าง (U) (0.609%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.029%) 

แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น W2) (0.004%) รวมพ้ืนที่ 3,970.02 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านปางหก และบ้านห้วยสะแตง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านน้ําเลียง, บ้านปอน, บ้านป่าเปือย, บ้านปิน, บ้านปิน, บ้นภูคํา, บ้านมณีพฤกษ์, บ้านไร่ไทร
งาม, บ้านสบปืน, บ้านหนองคํา, บ้านหล่ายทุ่ง, บ้านห้วยดง, บ้านห้วยเลา, บ้านใหม่ และบ้าน
ใหม่ไชยธงรัตน์ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1080 และ ถนนสายรอง 

  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัย
คุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง
เพ่ือลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการ
ผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาความจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1080 

อ่ืน ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากทําให้เกิดการ
เชื่อมต่อระหว่างป่าดอยภูคาและป่าแม่ยม 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ 
พบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกเข้ามาบางส่วน แต่พ้ืนที่
ในบริเวณน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นปา่สงวนแห่งชาติ 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
โดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการ
ชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครอง
เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออก
จากพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ตารางที่ 247 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา และอุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาผีปันน้ํา 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง (แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc17 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝ่ังขวา อุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  620974E, 1974863N 555684E, 1947170N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 63.72 (7.27%) 
10-20% : 158.13 (18.04%) 
20-30% : 194.31 (22.17%) 
30-40% : 169.38 (19.33%) 
มากกว่า 40% : 290.79 (33.18%) 

0-10% : 154.17 (13.93%) 
10-20% : 331.92 (29.99%) 
20-30% : 302.13 (27.3%) 
30-40% : 173.43 (15.67%) 
มากกว่า 40% : 145.17 (13.12%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 15,170.878 เฮกแตร์ 8 หย่อม 
เสือโคร่ง : 2.43 เฮกแตร์ 2 หย่อม 

ช้างป่า : 15,349.148 เฮกแตร์ 7 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
อําเภอท่าปลา, อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน, ป่านานกก, ป่าแม่พวก,ป่าห้วยเกียงพา 
และป่าน้ําไคร้, ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝ่ังซ้าย,ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สํา ป่าบ้านตึก และ
ป่าห้วยไคร้ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 1387.8 (9.07%)                      10-20% : 3301.29 (21.58%) 
20-30% : 3708.45 (24.24%)                 30-40% : 3133.8 (20.48%) 
มากกว่า 40% : 3768.3 (24.63%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 11, 101, 1177 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 69.57 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.34 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.04%) พืชไร่ (A2) (8%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (2.24%) ไม้ผล (A4) (11.8%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (2.34%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (35.35%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.42%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (17.64%) 

สวนป่า (F5) (21.13%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.06%) 

อ่ืนๆ (M4) (0.14%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.68%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.14%) รวมพ้ืนที่ 4,830.20 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านดอนระเบียง, บ้าน้ําไคร้, บ้านป่าคา, บ้านแม่สาน, บ้านแม่สําฝากท่า, บ้านไร่ใน, บ้านสันหีบ 
และบ้านห้วยเด่ือ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 11 101 1177 และถนนสาย
รอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของ
ป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ไม่จําเป็น 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจาก
ทําให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย และกลุ่ม
ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์ พบว่า
ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกเข้ามาบางส่วน แต่พ้ืนที่
ในบริเวณน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นปา่สงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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714  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 248 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระบาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc18 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานาแห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  656440E, 1927260N 654942E, 1906840N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 29.52 (5.92%) 
10-20% : 91.8 (18.41%) 
20-30% : 128.61 (25.79%) 
30-40% : 109.35 (21.93%) 
มากกว่า 40% : 139.41 (27.96%) 

0-10% : 75.6 (24.35%) 
10-20% : 157.95 (50.88%) 
20-30% : 54.36 (17.51%) 
30-40% : 16.38 (5.28%) 
มากกว่า 40% : 6.12 (1.97%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,311.45 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง : 4,198.732 เฮกแตร์ 56 หย่อม 

ช้างป่า : 929.904 เฮกแตร์ 7 หย่อม 
เสือโคร่ง : 146.558 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอชาติตระการ และอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดงตีนตก, ป่าโป่งแค, ป่าสวนเมี่ยง, ป่าคลองตรอนฝ่ังซ้าย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% :1598.4 (32.52%) 
10-20% : 1340.91 (27.28%) 
20-30% : 846.81 (17.23%) 
30-40% : 540.9 (11%) 
มากกว่า 40% : 588.78 (11.98%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1143 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 26.40 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.27 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.42%) พืชไร่ (A2) (5.98%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (5.87%) ไม้ผล (A4) (0.32%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (1.74%) ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเล้ียงสัตว ์(A7) 
(0.11%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (37.13%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (23.22%) 

ทุ้งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (24.94%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.27%) 

รวมพ้ืนที่ 888.11 เฮกแตร์  



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

715 

หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านตีนตก, บ้านห้วยน้ําห้วยน้ําเย็น 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านท่าสวนยา, บ้านนาตาจูม, บ้านเนินทอง, บ้านหนองขาหย่าง และบ้านนํ้าปลา 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1143 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1143 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจาก
ทําให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างผืนป่าภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภู
ทองตอนบน และผืนป่าภายในกลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทองตอนล่าง 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อเป็นป่าสมบูรณ์ พบว่าชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบอย่างรุนแรง แต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ัน
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 

 



 

716  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 245 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ตารางที่ 249 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc19 ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  716643E, 1889747N 713287E, 1906080N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10% : 5.67 (5.44%) 
10-20% : 21.78 (20.9%) 
20-30% : 29.25 (28.07%) 
30-40% : 26.19 (25.13%) 
มากกว่า 40% : 21.33 (20.47%) 

0-10% : 4.68 (4.18%) 
10-20% : 13.95 (12.47%) 
20-30% : 22.68 (20.27%) 
30-40% : 23.67 (21.16%) 
มากกว่า 40% : 46.89 (41.91%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,972.036 เฮกแตร์ 15 หย่อม 
เสือโคร่ง : 0.81 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

ช้างป่า : 8,330.406 เฮกแตร์ 21 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,117.817 เฮกแตร์ 43 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเนินเพ่ิม 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10% : 231.21 (14.47%) 
10-20% : 538.29 (33.69%) 
20-30% : 386.55 (24.19%) 
30-40% : 201.24 (12.59%) 
มากกว่า 40% : 240.57 (15.06%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2013 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 16.60 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.01 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.14%) ไร่หมุนเวียน (A6) (38.74%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (52.67%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (8.45%) 

รวมพ้ืนที่ 252.85 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านป่ารวก 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านน้ําเลา, บ้านป่าบง และบ้านใหม่ไทยเจริญ 



 

718  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 2013 และ ถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดี
เก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และ
สาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัย
คุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง
เพ่ือลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกัน
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกิน
กําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 2013 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาค
เนื่องจากทําให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างผืนป่าภายใน
กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทองตอนบน และผืนป่าภายในกลุ่มป่า
ภูเมี่ยง-ภูทองตอนล่าง 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นป่าสมบูรณ์ พบว่า
ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบ
อย่างรุนแรง แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้
บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการ
ชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครอง
เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออก
จากพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 246 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 
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ตารางที่ 250 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาค้อ และป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc20 ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  727180E, 1872871N 717111E, 1910134N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 4.23 (0.61%), 
10-20 % : 52.2 (7.51%), 
20-30 % : 93.06 (13.39%), 
30-40 % : 114.48 (16.47%), 
มากกว่า 40 % : 431.01 (62.02%) 

0-10 % : 12.15 (3.12%), 
10-20 % : 39.06 (10.03%), 
20-30 % : 60.75 (15.59%), 
30-40 % : 73.17 (18.78%), 
มากกว่า 40 %  204.48 (52.48%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8,407.464 เฮกแตร์ 18 หย่อม 
 

ช้างป่า : 8,330.406 เฮกแตร์ 21 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,117.817 เฮกแตร์ 43 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบรอสภาพรอฟ้ืนฟู, ป่าดิบสมบูรณ์, 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, 
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถา้ และป่าภูเรือ, ป่าแดง และป่าชาติตระการ, ป่าโคกซําซาง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 101.07 (6.79%),                    10-20 % : 336.87 (22.62%), 
20-30 % : 394.56 (26.49%),                 30-40 % : 286.11 (19.21%), 
มากกว่า 40 % : 370.8 (24.9%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2013, 2331 และถนนสาย 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 31.30 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.51 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.55%) พืชไร่ (A2) (23.90%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.54%) ไม้ผล (A4) (1.57%) 

ไร่หมุนเวียน (A6) (5.70%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (10.02%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (52.80%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (3.81%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.11%) รวมพ้ืนที่ 1495.73 เฮกแตร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกกกะบาก, บ้านกกจาน, บ้านแก่งครก, บ้านนาหว้าน้อย, บ้านนํ้าพุ, บ้านน้ําหมัน, บ้านบ่อ
โพธ์ิ, บ้านปางคอม, บ้านโป่ง, บ้านโป่งสามขา, บ้านภูปูน, บ้านวังบาล และบ้านหมากแข้ง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 2013  2331 และทางสาย
รอง 

  

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 2013 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากทําให้เกิดการ
เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทองตอนบน 
และกลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทองตอนล่าง 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นป่าสมบูรณ์ พบว่าชุมชน
และพ้ืนที่เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบอย่างรุนแรง 
แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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ตารางที่ 251 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขัด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกหลวงพระ
บาง 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเพชรบูรณ์ฝ่ัง
ตะวันออก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc21 ประเภท  Linear Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว ป่าสงวนแห่งชาติภูขัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  719063E, 1910659N 752189E, 1907824N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 7.2 (3.66%), 
10-20 % : 32.85 (16.71%), 
20-30 % : 41.76 (21.25%), 
30-40 % : 38.07 (19.37%), 
มากกว่า 40 % : 76.68 (39.01%) 

0-10 % : 105.21 (11.75%), 
10-20 % : 221.04 (24.69%), 
20-30 % : 202.23 (22.59%), 
30-40 % : 142.92 (15.96%), 
มากกว่า 40 % : 223.83 (25%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 8,330.406 เฮกแตร์ 21 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,117.817 เฮกแตร์ 43 หย่อม 

ช้างป่า : 17,359.11 เฮกแตร์ 40 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5,722.65 เฮกแตร์ 35 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอด่านซ้าย, อําเภอนาแห้ว และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

- 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 226.44 (10.97%),                    10-20 % : 545.49 (26.43%), 
20-30 % : 566.64 (27.46%),                  30-40 % : 351.36 (17.02%), 
มากกว่า 40 % : 373.86 (18.12%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2013, 2014, 203, 2174 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 26.40 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.54 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (25.38%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.80%) 

ไม้ผล (A4) (4.01%) ไร่หมุนเวียน (A6) (0.32%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (21.98%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (38.33%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (8.55%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.63%) 

รวมพ้ืนที่ 2,064.24 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านศาลาน้อย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกกเห่ียน, บ้านก้างปลา, บ้านเดิน, บ้านเต่ิน, บ้านนากวย, บ้านนาลานข้าว, บ้านนาสีเทียน, 
บ้านนาหว้า, บ้านนาหิน, บ้านนํ้าพุ, บ้านบ่อโพธิ์, บ้านป่าม่วง, บ้านผ้ึง, บ้านวงยาว, บ้านวังเวิน, 
บ้านดงน้อย, บ้าน, บ้านห้วยทอง, บ้านกกก่อ, บ้านห้วยลาด, บ้านห้วยอ้อย, บ้านนาล้อม, บ้าน
หัวนายุง, บ้านหัวนายูง, บ้านเหนือ และบ้านหนองข้อง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 2013  2014  203  2174 
และทางสายรอง 

     4.9 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถา้ และป่าภูเรือ, ป่าแดง และป่าชาติตระการ 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 2013 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาค
เนื่องจากทําให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าภู
เมี่ยง-ภูทอง และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นป่าสมบูรณ์ พบว่าชุมชน
และพ้ืนที่เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบอย่างรุนแรง 
แต่พ้ืนที่ในบริเวณน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า หรือป่าชุมชนต่อไป 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 248 แนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติภูขัด และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 
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ตารางที่ 252 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติทับลาน  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเพชรบูรณ์ฝ่ัง
ตะวันออก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น-พนมดงรัก 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc22 ประเภท  Linear 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  อุทยานแห่งชาติทับลาน  

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  755931E, 1703982N 817510E, 1596528N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 243.09 (42.07%) 
10-20 % : 205.02 (35.48%) 
20-30 % : 86.58 (14.98%) 
30-40 % : 28.89 (5%) 
มากกว่า 40 % : 14.31 (2.48%) 

0-10 % : 634.68 (13.38%) 
10-20 % : 1397.07 (29.46%) 
20-30 % : 1338.75 (28.23%) 
30-40 % : 834.21 (17.59%) 
มากกว่า 40 % : 537.57 (11.34%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ไม่ปรากฏ ช้างป่า : 123,273.62 เฮกแตร์ 59 หย่อม 
เสือโคร่ง : 87,628.286 เฮกแตร์ 144 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอก่ิงอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
อําเภอก่ิงอําเภอวังน้ําเขียว, อําเภอด่านขุนทด, อําเภอปักธงชัย, อําเภอปากช่อง, อําเภอสีคิ้ว และ
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าไชยบาดาล, ป่าซับลังกา-เกาะรัง-เขาทะโมน-กุดตาเพชร-โคกสนาม-คลองเจ๊กแนบ, 
ป่าดงกระสัง-ดงพญากลาง แปลง1, ป่านายางกลัก, ป่าปากช่อง-หมูสี, ป่าภูเขาเขื่อนล่ัน, ป่าภูเขา
หลวง, ป่าวังนํ้าเขียว และป่าหนองแวง-ดงพญาเย็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเตียน และป่าเขาเขื่อนล่ัน, ป่าเขาภูหลวง, ป่าดงกะสัง และป่าลําพญา
กลาง, ป่าดงพญาเย็น, ป่านายางกลัก, ป่าปากช่อง และป่าหมูสี และป่าหนองแวง และป่าดงพญา
เย็นแปลงท่ีสอง 
               ป่าเขาเตียน และป่าภูเขาเล่ือนล่ัน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 4161.51 (24.44%) 
10-20 % : 5846.94 (34.34%) 
20-30 % : 3633.12 (21.34%) 
30-40 % : 1822.32 (10.7%) 
มากกว่า 40 % : 1563.66 (9.18%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2, 205, 2256 และ 304 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 125 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 0.35 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.24%) พืชไร่ (A2) (4.88%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.05%) ไม้ผล (A4) (0.27%) 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเล้ียงสัตว ์(A7) 
(0.87%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (48.07%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.01%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (29.59%) 

สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (12.28%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (1.14%) 

อ่ืนๆ (M4) (0.04%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.9%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.13%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.53%) 

รวมพ้ืนที่ 17,047.75 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านท่าเยี่ยม, บ้านปรางค์กุญชร, บ้านผาชมพู, บ้านวังไทรงาม, บ้านสะพานหิน และบ้านอีน้ํามัน 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านเขาโซ,่ บ้านเขานมนาง, บ้านเขาน้อย, บ้านเขาพริก, บ้านเขายายเที่ยง, บ้านเขายายเที่ยงใต,้ 
บ้านเขาวง, บ้านคลองซับน้อย, บ้านคลองไทร, บ้านคลองไผ่, บ้านคลองสาริกา, บ้านคลองหิน
ดาด, บ้านโคกตะกุด, บ้านโค้งลําสนธิ, บ้านซับกระสังข์, บ้านซับดินดํา, บ้านซบัตะกอง, บ้านซับ
เต่า, บ้านซับน้อยเหนือ, บ้านซับยาง, บา้นซับศรีจันทร์, บ้านซับศิลาทอง, บ้านซับสวรรค์, บ้าน
ซับสําราญ, บ้านซับใหม่, บ้านดงมะไฟ, บ้านถนนโค้ง, บ้านท่าพลู, บ้านท่าหีบ, บ้านไทยสงบ, 
บ้านไทยสามัคค,ี บา้นบุคา, บ้านบุไทร, บ้านบุหัวช้าง, บ้านปรางค์น้อยพัฒนา, บ้านพักเขื่อนลํา
พระเพลิง, บ้านโพธิ์งาม, บ้านภูผาทอง, บ้านมอทรายทอง, บ้านลาดใหญ่, บ้านลําน้ําขาว, บ้านลํา
น้ําเขียว, บ้านลําน้ําอ้อย, บ้านลําพญากลาง, บ้านลําสนธิ, บ้านลําสมพุง, บ้านลําสะพานหิน, บ้าน
วงัตะเคียน, บ้านวังไทร, บ้านวังสีสด, บ้านศรีเมือง, บ้านศาลเจ้า, บ้านสง่าพัฒนา, บ้านหนอง
กระจง, บ้านหนองเกตุ, บ้านหนองนา, บ้านหนองบัว, บ้านหนองบัวหลวง, บ้านหนองผักบุ้ง, 
บ้านหนองสะแกเหนือ, บ้านหนองหมี, บ้านหลังบังโก, บ้านวะระเรียง, บ้านห้วยทราย, บ้านห้วย
น้ําเค็ม, บ้านหินเพิง, บ้านหินเพิงเหนือ, บ้านหินลาว, บ้านเหวตาบัว และบ้านอีละมดุ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 205 2256 2 304 และถนน
สายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางหลวงหมายเลข 205 2256 2 และ304 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจากทํา
ให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 
และกลุ่มป่าเขาใหญ่-ดงพญาเย็น 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นป่าสมบูรณ์ พบว่าชุมชนและ
พ้ืนที่เกษตรกรรมเร่ิมบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบอย่างรุนแรง แต่พ้ืนที่ใน
บริเวณน้ีเกือบทั้งหมดมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองที่เหลืออยู่
เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า หรือป่าชุมชนต่อไป 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 249 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติทับลาน  
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ตารางที่ 253 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสําราญ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น-พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น-พนมดงรัก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc23 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน- 
ห้วยสําราญ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  937639E, 1581705N 985973E, 1595989N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 3953.16 (50.46%), 
10-20 % : 2104.83 (26.87%), 
20-30 % : 983.43 (12.55%), 
30-40 % : 439.2 (5.61%), 
มากกว่า 40 % : 353.25 (4.51%) 

0-10 % : 7818.12 (74.31%), 
10-20 % : 1660.95 (15.79%), 
20-30 % : 630.18 (5.99%), 
30-40 % : 225.9 (2.15%), 
มากกว่า 40 % : 186.48 (1.77%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 23,884.005 เฮกแตร์ 22 หย่อม 
เสือโคร่ง : 5,051.155 เฮกแตร์ 7 หย่อม 

ช้างป่า : 18,757.736 เฮกแตร์ 48 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,149.797 เฮกแตร์ 36 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู, 
ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
อําเภอบ้านกรวด และอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 5 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่ 3, ป่าบ้านกรวด แปลงที่ 5,  

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 59.4 (84.83%), 
10-20 % : 4.32 (6.17%), 
20-30 % : 0.54 (0.77%), 
30-40 % : 0.27 (0.39%), 
มากกว่า 40 % : 5.49 (7.84%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 214 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว  ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.12 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (44.74%) ไม้ยืนต้น (A3) (1.42%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (53.84%) รวมพ้ืนที่ 57.81 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านตาเกาว์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านผไทรวมพล, บ้านพัฒนาการบ้านด่าน, บ้านสระคู, บ้านสายโท 7 เหนือ และบ้านใหม่ดงเย็น 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 214 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Banteay Chhmar Protected Landscape, Cambodia 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 205 2256 2 และ304 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งนี้มีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจาก
ทําให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าเขาใหญ่-
พนมดงพญาเย็น  กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม และ Banteay 
Chhmar Protected Landscape ประเทศกัมพูชา 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ฉะน้ันควรบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
6. ประสานความร่วมมือกับ Banteay Chhmar Protected 
Landscape เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครอง
ระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ จัดต้ังแนวเชื่อมต่อดังกล่าว
เป็นพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ (transboundary) 
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ภาพที่ 250 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสําราญ 
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ตารางที่ 254 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน และอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น-พนมดงรัก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาดงพญา
เย็น-พนมดงรัก 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc24 ประเภท  landscape 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  25274840E, 35145812N 9622465E, 13582203N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 872.91 (54.34%), 
10-20 % : 272.79 (16.98%), 
20-30 % : 160.38 (9.98%), 
30-40 % : 126.18 (7.85%), 
มากกว่า 40 % : 174.24 (10.85%) 

0-10 % : 304.92 (64.22%), 
10-20 % : 103.32 (21.76%), 
20-30 % : 28.08 (5.91%), 
30-40 % : 17.19 (3.62%), 
มากกว่า 40 % : 21.33 (4.49%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 15,921.464 เฮกแตร์ 49 หย่อม 
เสือโคร่ง : 11,263.755 เฮกแตร์ 36 หย่อม 

ช้างป่า : 496.116 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอโขงเจียม และอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหินกอง, ป่าช่องเม็ก, ป่าห้วยยอดมน 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าดงหินกอง, ป่าช่องเม็ก, ป่าห้วยยอดมน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1363.23 (69.63%), 
10-20 % : 175.86 (8.98%), 
20-30 % : 100.62 (5.14%), 
30-40 % : 89.1 (4.55%), 
มากกว่า 40 % : 228.96 (11.69%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 217 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 20.41 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.16 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.001%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (10.631%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (32.418%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (10.367%) 

อ่ืนๆ (M4) (46.583%) รวมพ้ืนที่ 752.61 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านคีรีเขต, บ้านทุ่งหนองบัว, บ้านหนองลม, บ้านห้วยเหว่อ, บ้านหินสูง, บ้านเหล่าอิทร์แปลง 
และบ้านอ่างประดู 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 217 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดี
เก่ียวกับแนวเช่ือมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และ
สาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัย
คุกคามที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู
ประชากรสัตว์ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้าย
กําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง
เพ่ือลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลัง
การผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 217 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาค
เนื่องจากทําให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่ม
ป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม และ ผืนป่าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิด
กฎหมายของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
5. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออก
จากพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทางด้านป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองระหว่าง
ประเทศในทางปฏิบติั จัดต้ังแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ (transboundary) 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
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ภาพที่ 251 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน และอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 



 

736  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 255 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิงอมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิงอมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc25 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ต่ืน อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  467641E, 1893083N 484791E, 1869013N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 124.11 (6.5%), 
10-20 % : 422.19 (22.1%), 
20-30 % : 592.38 (31.01%), 
30-40 % : 438.75 (22.97%), 
มากกว่า 40 % : 333 (17.43%) 

0-10 % : 59.49 (5.69%), 
10-20 % : 199.35 (19.05%), 
20-30 % : 309.33 (29.56%), 
30-40 % : 288.72 (27.59%), 
มากกว่า 40 % : 189.54 (18.11%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3,5837.673 เฮกแตร์ 43 หย่อม 
เสือโคร่ง : 27,176.725 เฮกแตร์ 82 หย่อม 

ช้างป่า : 9.72 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์, 
ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเมืองตาก, อําเภอแม่ระมาด และอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  
ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าสามหมื่น, ป่าแม่ระมาด, ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตาก ฝ่ังขวา 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 452.7 (5.71%), 
10-20 % : 1528.11 (19.29%), 
20-30 % : 2216.16 (27.97%), 
30-40 % : 1943.82 (24.53%), 
มากกว่า 40 % : 1782.45 (22.5%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1175 และถนนสาย 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 26.48 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 2.94 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.38%) พืชไร่ (A2) (0.70%) 

ไม้ผล (A4) (0.05%) ไร่หมุนเวียน (A6) (4.77%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.07%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (65.70%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.97%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (27.05%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.24%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.07%) 

รวมพ้ืนที่ 7,925.35 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ, บ้านปางส่างคํา, บ้านแพ่แฮ, บ้านหนองหลวง และบ้านห้วยมะขาม 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านขุนห้วยช้างไล่, บ้านดอยเป๊ก, บ้านพะกอยวา, บ้านสามหมื่นทุ่ง, บ้านแสม และบ้านห้วยพระ
จ้า 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1175 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางหลวงหมายเลข 1175 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจากทํา
ให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย และ
กลุ่มป่าตะวันตก  
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น
ควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 

 



 

738  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 

 

ภาพที่ 252 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

739 

ตารางที่ 256 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิงอมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแม่ปิงอมก๋อย 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาถนนธงชัย 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc26 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ต่ืน อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  491120E, 1899376N 495710E, 1862369N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 104.04 (7.32%), 
10-20 % : 344.07 (24.19%), 
20-30 % : 366.39 (25.76%), 
30-40 % : 300.6 (21.14%), 
มากกว่า 40 % : 307.17 (21.6%) 

0-10 % : 442.44 (36.4%), 
10-20 % : 228.15 (18.77%), 
20-30 % : 197.46 (16.24%), 
30-40 % : 165.33 (13.6%), 
มากกว่า 40 % : 182.25 (14.99%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 3,5837.673 เฮกแตร์ 43 หย่อม 
เสือโคร่ง : 27,176.725 เฮกแตร์ 82 หย่อม 

ช้างป่า : 9.72 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอบ้านตาก, อําเภอเมืองตาก และอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตาก ฝ่ังขวา, ป่าแม่ต่ืน 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1780.11 (12.67%), 
10-20 % : 2773.71 (19.75%), 
20-30 % : 2907.54 (20.7%), 
30-40 % : 2536.92 (18.06%), 
มากกว่า 40 % : 4047.93 (28.82%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 1175 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 32.74 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.98 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.12%) พืชไร่ (A2) (0.08%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.02%) ไม้ผล (A4) (0.07%) 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ (A7) 
(0.02%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (0.48%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.16%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (98.09%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.03%) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) (0.44%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.31%) แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.18%) 

รวมพ้ืนที่ 14,044.97 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเชื่อมต่อ บ้านนาอีเปย และบ้านสันป่ารวก 
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 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านฉลอม, บ้านท้องฟ้า, บ้านทุ่งกระเชาะ, บ้านอีเปย, บ้านลีซอขุนห้วยตาก, บ้านสันดินแดง, 
บ้านสันป่าป๋วย และบ้านสันป่ารวก  

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 1175 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 1175 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจาก
ทําให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าแม่ปิง-อม
ก๋อย และกลุ่มป่าตะวันตก  
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูก
ทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 

 

 

 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

741 

 

ภาพที่ 253 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 



 

742  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 257 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแม่ปิงอมก๋อย 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc27 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  502512E, 1848837N 515197E, 1831731N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 18.09 (3.6%), 
10-20 % : 64.98 (12.93%), 
20-30 % : 105.84 (21.06%), 
30-40 % : 124.2 (24.71%), 
มากกว่า 40 % : 189.45 (37.7%) 

0-10 % : 7.83 (2.22%), 
10-20 % : 42.93 (12.18%), 
20-30 % : 85.05 (24.13%), 
30-40 % : 88.74 (25.17%), 
มากกว่า 40 % : 127.98 (36.3%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 50.22 เฮกแตร์ 3 หย่อม ช้างป่า : 24,107.1 เฮกแตร์ 38 หย่อม 
เสือโคร่ง : 8,389.126 เฮกแตร์ 50 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวพ้ืนที่เกษตรกรรม - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่ากระดาง และป่าวังก์เจ้า 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 346.86 (9.63%), 
10-20 % : 678.51 (18.84%), 
20-30 % : 801.09 (22.25%), 
30-40 % : 733.14 (20.36%), 
มากกว่า 40 % : 1041.39 (28.92%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง  

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 19 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.63 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

พืชไร่ (A2) (1.47%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (98.53%) 

รวมพ้ืนที่ 3,600.71 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

- 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม และถนนสายรอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางหลวงหมายเลข 1175 

อ่ืน  ๆ 1. ภายในแนวเชื่อมต่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
2. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ และการชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลาย
โดยสัตว์ป่า  
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
4. ควรดําเนินการย้ายชมุชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 254 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

745 

ตารางที่ 258 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรโยค และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc28 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติไทรโยค เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  474768E, 1574740N 526448E, 1471570N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 182.61 (5.92%), 
10-20 % : 571.23 (18.53%), 
20-30 % : 767.07 (24.88%), 
30-40 % : 666.99 (21.64%), 
มากกว่า 40 % : 894.69 (29.02%) 

0-10 % : 360.54 (3.96%), 
10-20 % : 697.23 (7.66%), 
20-30 % : 956.43 (10.51%), 
30-40 % : 1232.73 (13.55%), 
มากกว่า 40 % : 5853.15 (64.32%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 55,042.343 เฮกแตร์ 34 หย่อม 
เสือโคร่ง : 53,732.372 เฮกแตร์ 49 หย่อม 

ช้างป่า : 33,853.929 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
เสือโคร่ง : 26140.12 เฮกแตร์ 48 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอก่ิงอําเภอด่านมะขามเต้ีย, อําเภอไทรโยค และอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ําภาชี (หมายเลข 85), ป่าวังใหญ่-แม่น้ําน้อย, ป่าแม่กะบาล  
              และป่าลําภาชี 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ําภาชี, ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ําน้อย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 12243.78 (17.12%),                10-20 % : 12550.86 (17.55%), 
20-30 % : 12858.03 (17.98%),               30-40 % : 12449.07 (17.41%), 
มากกว่า 40 % : 21423.78 (29.95%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน 3512, ถนนสายรอง พ้ืนถนนอ่อน ใช้ได้ในฤดูแล้ง 

ทางรถไฟ  

แม่น้ํา  

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 112.28 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 7.66 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 
 

นาข้าว (A1) (0.003%) พืชไร่ (A2) (4.709%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.481%) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/A4) (0.008%) 

ไม้ผล (A4) (0.483%) พืชสวน (A5) (0.091%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.428%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (28.023%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.211%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (61.978%) 

สวนป่าสมบูรณ์ (F501) (1.094%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.939%) 

พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (0.014%) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) (0.631%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (0.144%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.374%) 



 

746  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

หัวข้อ รายละเอียด 

 แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) (0.092%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) (0.296%) 

 รวมพ้ืนที่ 71,521.798 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านท้ายเหมือง, บ้านบ้องต้ีบน, บ้านบ้องต้ีล่าง, บ้านพุน้ําร้อน, บ้านสามหนอง และบ้านห้วยม่วง 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านตะโกล่าง, บ้านทุ่งมะเซอย่อ, บ้านบ่อหวี, บ้านผาปก, บ้านห้วยน้ําขาว และบ้านห้วยผาก 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 3512 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Tanintharyi National Park, Myanmar 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางหลวงหมายเลข 1175 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติเนื่องจากทําให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่ม
ป่ากลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน และ Tanintharyi 
National Park สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน ฉะน้ันควร
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
หรือป่าชุมชน 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 255 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรโยค และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 259 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าตะวันตก 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc29 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  529300E, 1572953N 526097E, 1470893N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 2200.59 (47.24%), 
10-20 % : 807.84 (17.34%), 
20-30 % : 461.43 (9.91%), 
30-40 % : 404.01 (8.67%), 
มากกว่า 40 % : 784.35 (16.84%) 

0-10 % : 374.76 (3.79%), 
10-20 % : 734.58 (7.43%), 
20-30 % : 1038.87 (10.51%), 
30-40 % : 1350.81 (13.67%), 
มากกว่า 40 % : 6385.68 (64.6%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 45,573.169 เฮกแตร์ 29 หย่อม 
เสือโคร่ง : 25,614.116 เฮกแตร์ 101 หย่อม 

ช้างป่า : 33,853.929 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
เสือโคร่ง : 26140.12 เฮกแตร์ 48 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช  ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอก่ิงอําเภอด่านมะขามเต้ีย, อําเภอไทรโยค และอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ําภาชี (หมายเลข 85), ป่าเขาสลักพระ, ป่าวังใหญ่-แม่น้ําน้อย, 
              ป่าแม่กะบาล และป่าลําภาชี 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ําภาชี, ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ําน้อย 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 13423.68 (25.97%),                     10-20 % : 9031.59 (17.47%), 
20-30 % : 8148.78 (15.77%),                     30-40 % : 7556.49 (14.62%), 
มากกว่า 40 % : 13523.13 (26.17%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 323, 3512, 3199 และถนนสาย 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 117.30 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 7.66 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 
 

พืชไร่ (A2) (7.25%) ไม้ยืนต้น (A3) (1.04%) 

ไม้ผล (A4) (1.40%) พืชสวน  (A5) (0.07%) 

ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.50%) ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (15.90%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (0.77%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (67.05%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (2.65%) พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (0.02%) 

เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) (0.69%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.12%) 

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.80%) 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.39%) 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (W2) (0.34%) รวมพ้ืนที่ 51,686.52 เฮกแตร์ 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านเขาน้อย, บ้านเขาสามชั้น (ลุ่มสุ่ม), บ้านช่องกระทิง, บ้านไทรทอง, บ้านพุน้ําร้อน, บ้านลุ่มผ้ึง
, บ้านลุ่มสุ่ม, บ้านวังโพธิ์, บ้านสามัคคีธรรม (ช่องอ้ายกาง) และบ้านเสรีธรรม 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านแก่งปลากด, บ้านเขาช้าง, บ้านช่องแคบ, บ้านช่องสะเดา, บ้านตะโกล่าง, บ้านไตรรัตน์ 
(รัตนาราม), บ้านท่ากะทิ, บ้านทุ่งมะเซอย่อ, บ้านบ่อหวี, บ้านโป่งปัด, บ้านผาปก, บ้านพุปลู (พลุ
ไม้แดง), บ้านพุหว้า, บ้านวังสิงห์, บ้านสามหนอง, บ้านหนองขอน, บ้านห้วยน้ําขาว, บ้านห้วย
ผาก และบ้านห้วยม่วง 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 323 3512 3199 และถนน
สายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Tanintharyi National Park, Myanmar 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 323 3512 และ3199 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติเนื่องจากทําให้เกิดการเชื่อมต่อระบบนิเวศ
ระหว่างกลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน และ 
Tanintharyi National Park สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า หรือป่าชุมชน 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 



 

750  ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 256 แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 



 

ข้อมูลพื้นฐานแนวเช่ือมต่อผืนปา่ในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 2 (แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําแนวเช่ือมตอ่ทางนิเวศวิทยาของผืนปา่ ในกลุม่ปา่ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 260  รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวง
ชุมพร ด้านทิศเหนือ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าชุมพร 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาวศรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาตะนาว
ศรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc30 ประเภท  landscape corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรม
หลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  549083E, 1272653N 533168E, 1240779N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 98.64 (3.49%), 
10-20 % : 334.17 (11.82%), 
20-30 % : 589.5 (20.86%), 
30-40 % : 653.31 (23.12%), 
มากกว่า 40 % : 1150.38 (40.71%) 

0-10 % : 119.88 (4.33%), 
10-20 % : 390.42 (14.11%), 
20-30 % : 617.94 (22.34%), 
30-40 % : 636.66 (23.02%), 
มากกว่า 40 % : 1001.16 (36.19%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 4,332.092 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 395.996 เฮกแตร์ 17 หย่อม 

ช้างป่า : 27,161.236 เฮกแตร์ 45 หย่อม 
เสือโคร่ง : 19,916.432 เฮกแตร์ 46 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าผลัดใบสมบูรณ์, ป่าดิบสมบูรณ์,  
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- - 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอทับสะแก, อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: - 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าทับสะแก, ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 52.38 (2.37%), 
10-20 % : 181.44 (8.21%), 
20-30 % : 299.07 (13.54%), 
30-40 % : 395.28 (17.89%), 
มากกว่า 40 % : 1280.79 (57.98%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 19.37 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.17 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.11%) ไม้ผล (A4) (0.40%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (14.75%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (1.41%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์  (F201) (82.33%) รวมพ้ืนที่ 2,187.83 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้าเขาปอ, บ้านคลองเพลิน, บ้านตะแบกโพรง และบ้านวังนํ้าเขียว 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Lenya National Park, Myanmar 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรมของ
ทางสายรองที่ปรากฏในพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งนี้มีความสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติเนื่องจากทําให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างภาค
ตะวันตก ภาคใต้ และ Lenya National Park สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อบางส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง แต่
มีการบุกรุกเปล่ียนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างรุนแรง 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดย
เคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
หรือป่าชุมชน 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 257 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม  

กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 
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ตารางที่ 261 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าชุมพร 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาภูเก็ต 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc31 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  461891E, 1082852N 462558E, 1073512N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 284.58 (4.56) 
10-20 % : 743.22 (11.91) 
20-30 % : 1049.94 (16.83) 
30-40 % : 1215.54 (19.48) 
มากกว่า 40 % : 2946.24 (47.22) 

0-10 % : 483.03 (7.68) 
10-20 % : 1072.17 (17.05) 
20-30 % : 1320.03 (21) 
30-40 % : 1284.12 (20.43) 
มากกว่า 40 % : 2127.6 (33.84) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 13,985.118 เฮกแตร์ 25 หย่อม 
เสือโคร่ง : 1,026.27 เฮกแตร์ 49 หย่อม 

ช้างป่า : 3,941.613 เฮกแตร์ 17 หย่อม 
เสือโคร่ง : 380.433 เฮกแตร์ 18 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอเมืองระนอง และอําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าที่จะดําเนินการ (หมายเลข 90), ป่าละอุ่น, ป่าทรายแดง และป่าราชกรูด (ป่าในแผน
ที่จะดําเนินการหมายเลข 9) 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าพะโต๊ะป่าปังหวาน ,ป่าปากทรง, ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 546.48 (12.01) 
10-20 % : 844.83 (18.57) 
20-30 % : 912.6 (20.06) 
30-40 % : 894.42 (19.66) 
มากกว่า 40 % : 1350.36 (29.69) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 4006 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 1.00 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 9.62 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 
 

นาข้าว (A1) ( 0.05%) ไม้ยืนต้น (A3) ( 37.67%) 

ไม้ผล (A4) ( 4.3%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) ( 2.29%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) ( 42.72%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) ( 11.08%) 

เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) ( 0%) ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) ( 1.16%) 

แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) ( 0.7%) แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) ( 0.04%) 

รวมพ้ืนที่ 4,545.83 เฮกแตร์  

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านสะพานสอง และบ้านบกไฟ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้าเขาหยวก (ราชกรูด), บ้านทับขอน, บ้านทุ่งละออง, บ้านบางปรุเหนือ, บ้านปากทรง, บ้านล่าง, 
บ้านห้วยน้ําใส, บ้านห้างแก และบ้านหินขาว 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 4006 และถนนสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับแนว
เชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่าและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือลด
อุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียงการ
สัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิตของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้างวิศวกรรม
ของทางสายรองท่ีปรากฏในพ้ืนที่แนวเช่ือมต่อ 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจากทํา
ให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคตะวันตก ภาคใต้ 
2. ภายในแนวเชื่อมต่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 
แต่มีการบุกรุกเปล่ียนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่าง
รุนแรง ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
โดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมายของ
ชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผลทางการ
เกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
หรือป่าชุมชน 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่
แนวเชื่อมต่อและพ้ืนที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 258 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 
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ตารางที่ 262 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าเขาหลวง 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าเขาบรรทัด 
(แนวเชื่อมต่อระหว่างกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขา
นครศรีธรรมราช 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc32 ประเภท Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  584688E, 904159N 584324E, 875032N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 382500 (4.93%), 
10-20 % : 1318500 (16.98%), 
20-30 % : 1989900 (25.63%), 
30-40 % ; 1860300 (23.96%), 
มากกว่า 40 % : 2214000 (28.51%) 

0-10 % : 2781900 (9.75%), 
10-20 % : 4499100 (15.77%), 
20-30 % : 4974300 (17.43%), 
30-40 % : 5125500 (17.96%), 
มากกว่า 40 % : 11152800 (39.09%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 2,779.474 เฮกแตร์ 11 หย่อม ช้างป่า : 1,380.24 เฮกแตร์ 6 หย่อม 
เสือโคร่ง :9.72 เฮกแตร์ 1 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ์, ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู 

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอก่ิงอําเภอพระพรหม, อําเภอชะอวด, อําเภอทุ่งสง และอําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลง 2 ตอน 3 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลง 2 ตอน 3, ปา่คลองปากแพรก, ป่าน้ําตกโยง,  
               ป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด           
               ป่าควนนกจาบ และป่าปากอ่าว, ป่าควนออกบ้านนํ้าตก,  
               ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 3395700 (13.14%), 
10-20 % : 5034600 (19.48%), 
20-30 % : 5525100 (21.37%), 
30-40 % : 4842000 (18.73%), 
มากกว่า 40 % : 7054200 (27.29%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 41, 4151, 4270 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 18.85 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 1.90 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 

นาข้าว (A1) (0.10%) ไม้ยืนต้น (A3) (32.40%) 

ไม้ผล (A4) (2.81%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (0.31%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (61.27%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (1.72%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.11%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.26%) 

แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น (W2) (0.01%) รวมพ้ืนที่ 2587.534 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านถ้ําตลอด และบ้านวังทน 

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านกาโห่เหนือ, บ้านจําปา, บ้านถ้ําพุทธ, บ้านถ้ําพระหอ, บ้านถ้ําใหญ่, บ้านนอก, บ้านนํ้าพุ, 
บ้านในไร่, บ้านในไร่ (โหลกโก), บ้านมะขาม, บ้านล่อน้ํา, บ้านวังหอน, บ้านใสใหญ่, บ้านหน้าวัด 
และบ้านเหนือ 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

ไม่มี 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคามที่
เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า
และปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทางสัตว์ป่า
ผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงเพ่ือ
ลดอุปสรรคการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าให้น้อยที่สุด (หลีกเล่ียง
การสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

โครงสร้างทางวิศวกรรม ศึกษาจําเป็นและความเป็นไปได้ในการทําโครงสร้าง
วิศวกรรมของทางหลวงหมายเลข 323 3512 และ3199 

อ่ืน  ๆ 1. แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคเน่ืองจาก
ทําให้เกิดการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าเขาหลวง 
และกลุ่มป่าเขาบรรทัด  
2. ภายในแนวเชื่อมต่อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ฉะน้ันควรบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกโดยเคร่งครัด 
3. ให้ศึกษาแนวทางแก้ไขการถือครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย
ของชุมชนโดยรอบ การเวนคืนที่ดิน และการชดเชยพืชผล
ทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า  
4. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบพิเศษ 
5. ให้มีการศึกษาและสํารวจพ้ืนที่ป่านอกพ้ืนที่คุ้มครองเพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองประเภทอ่ืนๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า หรือป่าชุมชน 
6. ควรดําเนินการย้ายชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมออกจาก
พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 
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ภาพที่ 259 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า 
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ตารางที่ 263 รายละเอียดแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาติบางลาง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อกลุ่มป่า จาก กลุ่มป่า(เดิม) : กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
ไปยัง กลุ่มป่า(เดิม): กลุ่มป่าฮาลา-บาลา 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

จาก กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลา
คีรี 
ไปยัง กลุ่มป่า(ใหม่): กลุ่มป่าเทือกเขาสันกาลา
คีรี 
(แนวเชื่อมต่อภายในกุล่มป่า) 

2. หมายเลขแนวเชื่อมต่อ rc33 ประเภท  Landscape Corridor 

3. ข้อมูลพ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A และ B พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม A พ้ืนที่คุ้มครองหย่อม B 

     3.1 ชื่อพ้ืนที่คุ้มครองระหว่างแนว อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อุทยานแห่งชาติบางลาง 

     3.2 พิกัด UTM (WGS 1984 47N)  707949E, 698171N 759204E, 672032N 

     3.3 ความลาดชันเฉลี่ย  
หน่วยพ้ืนที่: เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนที่) 

0-10 % : 231.75 (13.27%), 
10-20 % : 340.74 (19.51%), 
20-30 % : 335.7 (19.22%), 
30-40 % : 321.3 (18.4%), 
มากกว่า 40 % : 516.78 (29.59%) 

0-10 % : 28.62 (2.19%), 
10-20 % : 89.55 (6.86%), 
20-30 % : 179.64 (13.75%), 
30-40 % : 259.65 (19.88%), 
มากกว่า 40 % : 748.8 (57.32%) 

     3.4 การปรากฏของสัตว์ป่า      ช้างป่า ช้างป่า และเสือโคร่ง 

     3.5 การปรากฏความเหมาะสม 
           ของถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 

ช้างป่า : 6,755.033 เฮกแตร์ 18 หย่อม 
เสือโคร่ง : 7,451.413 เฮกแตร์ 26 หย่อม 

ช้างป่า : 22,348.228 เฮกแตร์ 3 หย่อม 
เสือโคร่ง : 18,925.626 เฮกแตร์ 4 หย่อม 

     3.6 ประเภทสังคมพืช ป่าดิบสมบูรณ ์ ป่าดิบสมบูรณ ์

     3.7 ปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่า  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

- การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4. ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ แนวเชื่อมต่อ 

     4.1 ที่ต้ังทางการปกครอง  อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
อําเภอก่ิงอําเภอกาบัง, อําเภอธารโต, อําเภอบันนังสตา, อําเภอเบตง และอําเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

     4.2 สถานภาพของพ้ืนที่แนว 
           เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 107 หรือป่าเทือกโต๊ะเทพ และป่าควนหินสบ, ป่ากาบัง, 
              ป่าลาบูถ้ําทะลุ แปลงที่ 1, ป่าเบตง 
ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าเทือกโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับ, ป่าเบตง, ป่าลาบู และป่าถ้ําทะลุ,  
               ป่ากาบัง 

     4.3 ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ
ภายนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
หน่วยพ้ืนที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพ้ืนท่ี) 

0-10 % : 1995.3 (7.55%), 
10-20 % : 3448.08 (13.05%), 
20-30 % : 4781.43 (18.1%), 
30-40 % : 5429.61 (20.56%), 
มากกว่า 40 % : 10757.79 (40.73%) 

     4.4 เส้นทางคมนาคม และแม่น้ํา     
           ที่ตัดผ่านแนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 410 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ํา ไม่มี 

     4.5 ระยะทาง และความกว้างของ 
           แนวเชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 40 ก.ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.51 ก.ม. 

     4.6 ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเชื่อมต่อ  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 
     หน่วยพ้ืนที่ : ร้อยละของพ้ืนที่ 
 

ไม้ยืนต้น (A3) (22.07%) ไม้ผล (A4) (8.89%) 

สถานที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา (A9) (0.01%) ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู (F100) (2.89%) 

ป่าดิบสมบูรณ ์(F101) (63.44%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.59%) 

พ้ืนที่ลุ่ม (M2) (0.18%) พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U) (1.37%) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง/ไม้ผล (U/A4) 
(0.28%) 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) (0.20%) 

แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น (W2) (0.08%) รวมพ้ืนที่ 26,442.55 เฮกแตร์ 

     4.7 ชุมชนใกล้เคียง  

 4.7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านศรีนคร, บ้านสันติ 1, บ้านเขื่อนช้าง, บ้านพิกุลทอง, บ้านธารโต, บ้านศรีแป้น,  
บ้านหลังเกษตร, บ้านหน้าเกษตร, บ้านบือซู, บ้านบันนังบุโย, บ้านตังกะเด็ง, บ้านดีดะ,  

 4.7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3    
           ก.ม. จากแนวเชื่อมต่อ 

บ้านบันนังกระแจะ, บ้านกาโสด, บ้านควนดินดํา, บ้านฆอแย, บ้านจาเราะแป, บ้านเจ๊าะซิโป๊ะ, 
บ้านซาไก, บ้านดินเสมอ, บ้านตือระ, บ้านไทยพัฒนา, บ้านนาซัว, บ้านบียอ, บ้านปากูหะยะ, 
บ้านผ่านศึก, บ้านภักดี, บ้านมายอ และบ้านเหมืองลาบู 

     4.8 ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค  
    (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

การขยายตัวของชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางหลวงหมายเลข 410 และทางสายรอง 

5. พ้ืนที่คุ้มครองระหว่างประเทศ  
    (Transboundary PAs) 

Ulu Muda Wildlife Reserve, Malaysia  
Belum Wildlife Reserve, Malaysia 

6. แนวทางการจัดการ ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับ
แนวเชื่อมต่อ แก่ประชาชนท้องถิ่น และสาธารณชน 

การจัดการสัตว์ป่า สํารวจการกระจาย ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า และปัจจัยคุกคาม
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูประชากรสัตว์
ป่าและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย จัดทําป้ายกําหนดเป็นทาง
สัตว์ป่าผ่าน  
ควบคุมการสัญจรของถนนสายรองภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้
เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนที่ของสัตว์ป่าน้อยที่สุด 
(หลีกเล่ียงการสัญจรในเวลากลางคืน) 

การจัดการระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่คุ้มครองให้เป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ด้ังเดิมที่ยังเหลืออยู่  
ควบคุมปัจจัยคุกคามพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า และการเก็บไม้ใช้สอย ของป่าเกินกําลังการผลิต
ของป่า 

อ่ืนๆ 1. พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาค
เนื่องจากเป็นการเช่ือมโยงระบบนิเวศทางธรรมชาติของผืน
ป่าสันกาลาคีรี เข้ากับผืนป่าฮาลา-บาลา Ulu Muda 
Wildlife Reserve และ Belum Wildlife Reserve ใน
ประเทศมาเลเซีย  
2. ให้ศึกษาแนวทางการเวนคืนที่ดิน การแก้ไขการถือครอง
ที่ดินโดยผิดกฎหมายของชุมชนโดยรอบ และการชดเชย
พืชผลทางการเกษตรที่ถูกทําลายโดยสัตว์ป่า 
3. ประกาศแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นพ้ืนที่คุ้มครองแบบ
พิเศษ 
4. เร่งประสานความร่วมมือกับ Belum  Wildlife 
Reserve และ Ulu Muda Wildlife Reserve  เพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองระหว่าง
ประเทศในทางปฏิบติั 
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ภาพที่ 260 แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาติบางลาง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
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