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เลม่ที ่3: แนวเชือ่มตอ่กายภาพ 
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ผนืปา่ในกลุม่ปา่ทีส่ าคัญของประเทศไทย 

 
I. ข้อมลูพื้นฐานแนวเชือ่มตอ่ผนืปา่ในกลุ่มปา่ทีส่ าคญัของประเทศไทย 
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คณะผู้ศกึษา 

 

1) สมาคมอุทยานแห่งชาติ ท่ีปรึกษาโครงการ 

2) ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์  หัวหน้าโครงการ ผู้เช่ียวชาญด้านวางแผนโครงการ 
และหัวหน้ากลุ่มงานด้านชุมชนและสังคมศาสตร์  

3) ผศ.ดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ  ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ  

4) ดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์ ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านวางแผนโครงการ 

5) ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม ผู้เช่ียวชาญด้านสัตว์ป่าและการจัดการสัตว์ป่า 

6) ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ ผู้เช่ียวชาญด้านสัตว์ป่าและการจัดการสัตว์ป่า 

7) ดร.สราวุธ สังข์แก้ว ผู้เช่ียวชาญด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ 

8) ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร์ ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหัวหน้ากลุ่มงานด้านทรัพยากรน ้า ดิน ธรณีวิทยา 
และภูมิอากาศ 

9) ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10) อ.เรณุกา กลับสุข นักวิจัยด้านชุมชนและการพึ่งพิงพื นท่ีอนุรักษ์ 

11) รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน ผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองสิ่งแวดล้อม 

12) อ.ปารเมศ ก้าแหงฤทธิรงค์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม 

13) ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน ผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผน และการจัดการอุทยาน
แห่งชาติ นันทนาการ และการท่องเท่ียว 

14) Prof. Philip Dearden ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

15) นายเพชร มโนปวิตร ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

16) อ.มยุรี นาสา  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
นันทนาการ และการท่องเท่ียว 

17) นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย  ผู้ประสานงานโครงการ  

18) นางสาวสุทธิณ ีพรพันธุ์ไพบูลย์  ผู้ประสานงานโครงการ  

19) นางสาวนฤมล สุมาร ผู้ประสานงานโครงการ 
 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

i 

สารบญั 
 

 

 หนา้ 
สารบญั (i) 
สารบญัตาราง (ii) 
สารบญัภาพ (ix) 

แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา (ด้านกายภาพ) 1 
1  หลักการและแนวคิด 1 
2  วิธีการ 1 

2.1  การรวบรวมข้อมูล   1 
2.2  การวิเคราะห์ข้อมลู 2 

3  ผลการศึกษา 6 
3.1  กลุ่มป่าลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 11 
3.2  กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 39 
3.3  กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 53 
3.4  กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 69 
3.5  กลุ่มป่าภูเมีย่ง-ภูทอง 77 
3.6  กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 91 
3.7  กลุ่มป่าภูพาน 101 
3.8  กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่ 113 
3.9  กลุ่มป่าตะวันออก 119 
3.10  กลุ่มป่าตะวันตก 131 
3.11  กลุ่มป่าแก่งกระจาน 139 
3.12  กลุ่มป่าชุมพร 147 
3.13  กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 153 
3.14  กลุ่มป่าเขาหลวง 165 
3.15  กลุ่มป่าเขาบรรทดั 175 

 



 

 ii ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 สารบญัตาราง 

 
 

  หนา้ 
ตารางที่ 1 การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดล าดับความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อ

ทางกายภาพ 
4 

ตารางที่ 2 จ านวนแนวเชื่อมต่อทางกายภาพที่ระดับความเหมาะสมต่างๆ แยกตามประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

7 

ตารางที่ 3 จ านวนแนวเชื่อมต่อทางกายภาพที่เกิดจากการจดัล าดับโดยใช้ค่าคะแนนรวมแบบเฉลี่ย 
(average) และถ่วงน้ าหนักแบบ Ranking 

8 

ตารางที่ 4 จ านวนแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาด้านกายภาพของแต่ละกลุ่มป่าแยกตามประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

9 

ตารางที่ 5 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 11 
ตารางที่ 6 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 11 
ตารางที่ 7 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสือ 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสันปันแดน 
14 

ตารางที่ 8 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่สันปันแดน  
และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 

16 

ตารางที ่9 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

18 

ตารางที่ 10 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ลุ่มน้ าปาย  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

19 

ตารางที่ 11 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ดอยเวียงหล้า  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหล้า 

21 

ตารางที่ 12 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ดอยเวียงหล้า  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหล้า 

22 

ตารางที่ 13 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ดอยเวียงหล้า  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหล้า 

23 

ตารางที่ 14 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติออบขาน 

25 

ตารางที่ 15 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

26 

ตารางที่ 16 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

27 

ตารางที่ 17 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติออบขาน  
และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

28 

ตารางที่ 18 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

29 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

iii 

 สารบญัตาราง 
 

 

  หนา้ 
ตารางที่ 19 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  

และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
30 

ตารางที่ 20 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

31 

ตารางที่ 21 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติออบขาน 

32 

ตารางที่ 22 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติออบขาน 

33 

ตารางที่ 23 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติออบขาน 

34 

ตารางที่ 24 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน  
และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 

35 

ตารางที่ 25 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

37 

ตารางที่ 26 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าศรลีานนา-ขุนตาล 39 
ตารางที่ 27 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 39 
ตารางที ่28 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา  

และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
42 

ตารางที่ 29 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากก  
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าแมล่าวฝั่งซ้าย และ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

43 

ตารางที่ 30 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่เชียงดาว  
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

45 

ตารางที่ 31 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่เชียงดาว  
และ อุทยานแห่งชาติศรลีานนา 

46 

ตารางที่ 32 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากก  
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ตารางที่ 96 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าชุมพร 147 
ตารางที่ 97 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากระบุรี  

และอทุยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
149 

ตารางที่ 98 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาตลิ าน้ ากระบุรี  
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

151 

ตารางที่ 99 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 153 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

vii 

 สารบญัตาราง 
 

 

  หนา้ 
ตารางที่ 100 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 153 
ตารางที่ 101 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม  

และอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
155 

ตารางที่ 102 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 

157 

ตารางที่ 103 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแหลมสน  
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 

158 

ตารางที่ 104 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสก  
และอุทยานแห่งชาติคลองพนม 

160 

ตารางที่ 105 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าควนแมย่ายหม่อน 

162 

ตารางที่ 106 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าเขาหลวง 165 
ตารางที่ 107 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาหลวง 165 
ตารางที่ 108 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติใตร้ม่เย็น  

และอุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น 
167 

ตารางที่ 109 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด  
และอุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น 

168 

ตารางที่ 110 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานัน  
และอุทยานแห่งชาติเขานัน 

169 

ตารางที่ 111 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานัน  
และอุทยานแห่งชาติเขานัน 

170 

ตารางที่ 112 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานัน  
และอุทยานแห่งชาติเขานัน 

171 

ตารางที่ 113 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 

173 

ตารางที่ 114 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด 175 
ตารางที่ 115 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาบรรทดั 175 
ตารางที่ 116 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาบรรทัด  

และวนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค ์
177 

ตารางที่ 117 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่โตนงาช้าง  
และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 

178 

ตารางที่ 118 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่เขาบรรทดั  
และวนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค ์

179 

ตารางที่ 119 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย  
และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 

181 



 

 viii ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
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 สารบญัตาราง 
 

 

  หนา้ 
ตารางที่ 120 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างวนอุทยานน้ าตกพ่าน  

และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 
183 

 
 
 
 
 



 

 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ix 

 
 สารบญัภาพ 

 
 

  หน้า 
ภาพที่ 1 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ (Physical Corridor) ประเภทตา่งๆ 5 
ภาพที่ 2 ค่าคะแนนการจดัล าดับความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อทางกายภาพแบบเฉลี่ย 

(average) และถ่วงน้ าหนักแบบ Ranking 
8 

ภาพที่ 3 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าลุม่น้ าปาย-สาละวิน 13 
ภาพที่ 4 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสือ 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสันปันแดน 
15 

ภาพที่ 5 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่สันปันแดน  
และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 

17 

ภาพที่ 6 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

20 

ภาพที่ 7 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ดอยเวียงหล้า  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหล้า 

24 

ภาพที่ 8 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติออบหลวง 
และอุทยานแห่งชาติดอยสุเพพ-ปุย 

36 

ภาพที่ 9 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

38 

ภาพที่ 10 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าศรลีานนา-ขุนตาล 41 
ภาพที่ 11 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก  

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าแมล่าวฝั่งซ้าย และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
44 

ภาพที่ 12 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เชียงดาว  
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

47 

ภาพที่ 13 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยหลวง 

50 

ภาพที่ 14 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา  
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา วนอุทยานน้ าตกแมโ่ท และอุทยานแห่งชาติขุนแจ 

52 

ภาพที่ 15 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าภูคา-แม่ยม 54 
ภาพที่ 16 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตห้ามลา่สตัว์ป่าหงส์เหิน  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเวียงลอ 
56 

ภาพที่ 17 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาตินันทบุรี และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 58 
ภาพที่ 18 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง และอทุยานแห่งชาติแม่ยม 61 
ภาพที่ 19 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เวียงลอ  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเวียงลอ 
63 

ภาพที่ 20 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตห้ามลา่สตัว์ป่าหงส์เหิน  
และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหงสเ์หิน 

65 



 

 x ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 สารบญัภาพ 
 

 

  หน้า 
ภาพที่ 21 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอทุยานแห่งชาติขุนน่าน 67 
ภาพที่ 22 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าแม่ปิง-อมก๋อย 70 
ภาพที่ 23 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  

และอุทยานแห่งชาติขุนพระวอ 
72 

ภาพที่ 24 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติแม่เงา และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 74 
ภาพที่ 25 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติแม่เงา และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 76 
ภาพที่ 26 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 78 
ภาพที่ 27 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว  

และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู ่
81 

ภาพที่ 28 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว  
และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

83 

ภาพที่ 29 แนวเชือ่มต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ 85 
ภาพที่ 30 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  

และอุทยานแห่งชาติภสูอยดาว 
87 

ภาพที่ 31 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูขัด 

89 

ภาพที่ 32 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าภูเขยีว-น้ าหนาว 92 
ภาพที่ 33 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง  

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และวนอุทยานผางาม 
97 

ภาพที่ 34 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอทุยานแห่งชาติไทรทอง 99 
ภาพที่ 35 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าภูพาน 102 
ภาพที่ 36 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  

และอุทยานแห่งชาติภสูระดอกบัว 
104 

ภาพที่ 37 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติภูผายล และอุทยานแห่งชาติภูผายล 106 
ภาพที่ 38 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติภูผายล  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน 
108 

ภาพที่ 39 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูสีฐาน และวนอุทยานภูผาวัว 110 
ภาพที่ 40 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติภูพาน  

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน และวนอุทยานภูแฝก 
112 

ภาพที่ 41 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่ 114 
ภาพที่ 42 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหวา่งอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ 116 
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1 

 แนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศวิทยา ดา้นกายภาพ  
(Physical Corridor) 

 
1. หลกัการและแนวคดิ 

การก าหนดแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาด้านกายภาพเป็นแนวคิดที่แตกจากการก าหนดแนวเช่ือมต่อส าหรับสัตว์ป่า 
(Wildlife Corridor) กล่าวคือการก าหนดแนวเช่ือมต่อส าหรับสัตว์ป่าต้องระบุชนิดสัตว์เป้าหมาย (target species or focal 
species) ในการวิเคราะห์ ซึ่งแนวเช่ือมต่อท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามชนิดสัตว์ และความเหมาะสมของถิ่นที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกัน ส่วนการก าหนดแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาด้านกายภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงผืนป่าที่ยังคงมีสภาพต่อการ
ท าหน้าที่ทางระบบนิเวศ เช่น การเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือเป็นแหล่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฯลฯ เข้าด้วยกัน ให้เป็นผืนป่าที่ต่อเนื่องขยายใหญ่ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้การท าหน้าที่เหล่านั้น ให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แนวเขตพื้นที่คุ้มครอง (protected area) ทั้งหมดของประเทศไทยมีทั้งที่เช่ือมต่อเป็นผืนเดียวกัน และที่ยังไม่
เชื่อมต่อกัน แต่บางแห่งมีแนวเขตที่ใกล้กันสามารถเช่ือมต่อรวมเข้าเป็นผืนเดียวกันได้ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปางสี
ดา เป็นต้น อย่างไรก็ตามการก าหนดแนวเช่ือมต่อโดยพิจารณาจากระยะทางเพียงอย่างเดียว อาจได้แนวเช่ือมต่อที่ไม่
เหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยเช่น หากเป็นพื้นที่ท่ีปกคลุมไปด้วยพื้นที่ป่าที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง ไม่มี
ถนนตัดผ่าน และสามารถเช่ือมพ้ืนท่ีคุ้มครองที่อยู่ใกล้กันเข้าด้วยกันให้เป็นผืนป่าคุ้มครองที่ใหญ่ขึ้น ย่อมเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการพิจารณาเป็นแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาด้านกายภาพมากกว่าพื้นที่ท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม เป็นต้น 

การวิเคราะห์แนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาด้านกายภาพในการศึกษานี้ พิจารณาเช่ือมต่อพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครอง (protected area) ประเภทต่างๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน ทั้งที่
ประกาศจัดตั้งไว้แล้ว และที่ก าลังอยู่ในระหว่างเตรียมการของแต่ละกลุ่มป่าทั้ง 19 กลุ่มเข้าด้วยกัน และในขณะเดียวกันได้
พิจารณาพื้นที่ป่าข้างเคียง หรือผืนป่าที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองแต่ยังคงมีสภาพในการท าหน้าที่ทางระบบนิเวศ  เข้าร่วม
ในการพิจารณาก าหนดแนวเช่ือมต่อในการศึกษาครั้งนี้ด้วย รวมทั้งน าปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะทางของแนวเช่ือมต่อ และถนนในแนว
เช่ือมต่อ  เป็นต้น ประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกแนวเช่ือมต่อที่เหมาะสม 

 

2. วธิีการ 

2.1 การรวบรวมขอ้มลู 

1) แผนที่ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า และวนอุทยาน (ทั้งพื้นที่ท่ีประกาศแล้ว และพื้นที่เตรียมการ) 

2) แผนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ. ศ. 2551 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

3) แผนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ. ศ. 2543 ของกรมป่าไม้ 

4) แผนที่เส้นทางคมนาคมในประเทศไทย ปี พ. ศ. 2551 ของกรมทางหลวง 



 
2 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2.2 การวเิคราะหข์้อมลู 

1) การก าหนดแนวเช่ือมต่อระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เป็นไปได้ 

1.1) รวมพื้นที่คุ้มครองทุกชนิด ที่มีแนวขอบเขต (boundary) ร่วมกันเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการรวม
ขอบเขต (dissolve) โดยการศึกษานี้ไม่น าพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเข้ามาร่วมพิจารณา และ
ก าหนดให้พ้ืนท่ีคุ้มครองที่มีถนนตัดผ่านเข้าสู่พื้นที่ยังคงมีความเป็นผืนเดียวกัน (patch)  

1.2) ซ้อนทับข้อมูลพื้นป่าไม้ปี พ. ศ. 2551 กับข้อมูลขอบเขตพื้นที่คุ้มครองที่ได้จากข้อ 1.1) ด้วย
วิธีการลบ (erase) เพื่อหาพ้ืนท่ีป่าท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีคุ้มครอง  

1.3) วิเคราะห์เชิงพื้นที่เพ่ือค านวณหาผืนป่า (forest patch) ที่มีขอบเขตติดกับพื้นที่คุ้มครอง จาก
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 1.2) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความใกล้ (get near feature) 

1.4) เลือกแนวเช่ือมต่อจากข้อมูลผืนป่าที่ได้จากข้อ 1.3) และข้อมูลขอบเขตพื้นที่คุ้มครอง โดย
ก าหนดเป็นพื้นที่แนวเช่ือมต่อประเภทต่างๆ ดังนี้ (ภาพที่ 1) 

- แนวเช่ือมต่อแบบผืนป่าต่อเนื่อง (connected forest patch corridor) คือผืนป่าที่อยู่
ติดกับพื้นที่คุ้มครอง ต่อเนื่องกันเป็นผืนเดียวกัน และท าให้เกิดการเช่ือมต่อกันระหว่าง
พื้นที่คุ้มครอง 

- แนวเชื่อมต่อแบบผืนป่าไม่ต่อเนื่อง(disconnected forest patch corridor) เป็นผืนป่า
ที่อยู่ระหว่างพื้นที่คุ้มครองสองแห่ง แต่ถูกแบ่งด้วยพื้นที่การใช้ที่ดินอื่น เช่น ถนน หรือ 
พื้นที่เกษตรกรรม แต่อยู่ในแนวท่ีอาจเช่ือมต่อพ้ืนท่ีคุ้มครองเข้าด้วยกันได้ 

- แนวเช่ือมแบบหย่อมผืนป่า (stepping forest patch corridor) คือหย่อมของผืนป่าที่
ไม่ติดต่อกันเป็นผืนเดียว แต่มีกระกระจายของหย่อมป่าที่ต่อเนื่องกันไปสู่พื้นที่คุ้มครอง
อื่นๆ 

- แนวเชื่อมต่อท่ีเป็นแนวแคบ (narrow corridor) ที่เกิดจากการตัดผ่านของถนน 

นอกจากแนวเช่ือมต่อที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีแนวเช่ือมต่อที่เกิดจากความคาดเคลื่อนของ
ข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีคุ้มครอง (boundary error) ซึ่งในรายงานนี้จะน าเสนอให้เห็นว่าอยู่
บริเวณใดบ้าง 

2) การจัดล าดับความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อ 

2.1) ก าหนดเกณฑ์ (criteria) ในการพิจารณาจัดล าดับความเหมาะของแนวเช่ือมต่อ (corridor 
suitability classification) ต่างๆ ดังน้ี 

-  ระยะระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่ท าการเช่ือมต่อ  

-  ระยะทางไกลสุดที่ต้องข้ามแนวเชื่อม 

-  จ านวนครั้งในการข้ามแนวเชื่อม  

-  ความยาวถนนหลักในแนวเช่ือมต่อ 

-  ความหนาแน่นของหมู่บ้านในแนวเชื่อมต่อ 
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-   ความต่อเนื่องของผืนป่า (ข้อมูลปี พ. ศ. 2551) ในพื้นที่แนวเช่ือมต่อ โดยใช้ค่าดัชนี
รูปร่างภูมิทัศน์ (Landscape Shape Index, LSI) จากสมการ 

A

E
LSI




25.0  

โดยที่ E คือความยาวของเส้นรอบรูป (perimeter) พื้นที่ป่า และ A คือพ้ืนท่ีป่า  

-   พื้นที่ป่าทั้งหมด (ข้อมูลปี พ. ศ. 2551) ที่เกิดจากการเช่ือมต่อ และ 

-   ความหลากหลายของชนิดป่า (ข้อมูลปี พ. ศ. 2543) ของพื้นที่ที่เกิดการเช่ือมต่อ โดยวัด
จากค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Shanon Evenness Index, SHEI) จากสมการ 
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   โดยที่ i = 1, ..., k คือประเภทของชนิดป่า Pi คือ

สัดส่วนของพื้นที่ป่าแต่ละชนิดต่อพ้ืนท่ีป่าท้ังหมด 

2.2) วิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อค านวณค่าต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่
ก าหนด ดังนี้ 

-  ซ้อนทับขอบเขตแนวเช่ือมต่อที่ได้จากข้อ 1.4)  กับช้ันข้อมูลถนนและพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2551  แบบ Intersection เพื่อค านวณหาความยาวถนน และพื้นที่ป่าในแนวเชื่อมต่อ 

-  ขยายขอบเขตแนวเช่ือมต่อ (buffer) เป็นระยะทาง 500 เมตร และน ามาซ้อนทับกับช้ัน
ข้อมูลที่ตั้งหมู่บ้านแบบ Intersection เพื่อค านวณหา เพื่อค านวณหาจ านวนหมู่บ้านใน
รัศมี 500 เมตรจากแนวเชื่อมต่อ 

-  ค านวณความยาวเส้นรอบรูป ของข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2551 ที่อยู่ในแต่ละแนว
เชื่อมต่อ เพื่อใช้ค านวณค่าดัชนีรูปร่างภูมิทัศน์  

-  ซ้อนทับขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่ได้จากข้อ (1.1) กับช้ันข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2543 
แบบ Intersection และค านวณหาพื้นที่ป่าไม้ของแต่ละชนิดป่า ในแต่ละพื้นที่คุ้มครอง 
เพื่อน าไปหาค่าดัชนีความสม่ าเสมอ 

2.3) ปรับค่าข้อมูลดิบ (
i
x ) ของเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งมีหน่วยที่แตกต่างกัน ให้เป็นค่าคะแนน

มาตรฐาน (standardized criteria score, x ) ระหว่าง 0 – 1 ทั้งเกณฑ์ทางบวก (benefit 
criteria, ค่ายิ่งมากยิ่งดี) และเกณฑ์ทางลบ (cost criteria, ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี) โดยใช้สมการเส้น
โค้ง Exponential (เนื่องจากข้อมูลมีความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ าสุดมาก ) ซึ่ง
ก าหนดให้ ค่าต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 0 กรณีเป็นเกณฑ์ทางบวก และค่าต่ าสุดมีค่าเป็น 1 กรณีเป็น
เกณฑ์ทางลบ  และใช้ค่ามัธยฐาน (median) ของข้อมูล ในการก าหนดค่ากึ่งกลางของคะแนน
มาตรฐาน (0.5) ทั้งนี้เนื่องจากค่าคะแนนมาตรฐาน จะมีการกระจายอย่างสม่ าเสมอมากกว่า
การใช้ค่าเฉลี่ย (mean) 

2.4) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ด้วยวิธี Ranking (ตารางที่ 1) 
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2.5) ค านวณค่าคะแนนรวมของแตล่ะแนวเช่ือมต่อจากค่าคะแนนมาตรฐานท่ีได้จากข้อ (2.5) และ
ค่าถ่วงน้ าหนักจากข้อ (2.6) 

2.6) จัดล าดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมเป็น 5 ช้ัน จากค่าคะแนนรวมที่ได้ ดังเกณฑ์ต่อไปนี ้

 

ระดับความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อ
ทางระบบนิเวศ 

ค่าคะแนน 

เหมาะสมมาก (HS) > 0.8 

เหมาะสม (S) > 0.6 - 0.8 

เหมาะสมปานกลาง (MS)  > 0.4 - 0.6 

เหมาะสมน้อย (LS) > 0.2 - 0.4 

ไม่เหมาะสม (NS) 0.0 - 0.2 

 

ตารางที ่1  การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดล าดบัความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ 
 

เกณฑ ์
ล าดับ

ความส าคญั 
ล าดับน้ าหนัก ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ความเป็นไปได้ในการเช่ือมต่อ    
- ความหนาแน่นของชุมชน 1 8 0.2222 
- ระยะทางไกลสดุที่ต้องข้ามแนวเช่ือม 2 7 0.1944 
- ความยาวถนนหลักในแนวเช่ือมต่อ 3 6 0.1667 
- จ านวนครั้งในการข้ามแนวเชื่อม 4 5 0.1389 
- ความต่อเนื่องของผืนป่า 5 4 0.1111 
- ระยะระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครองที่ท าการเช่ือมต่อ 6 3 0.0833 
คุณค่าทีเ่กดิจากการเชื่อมต่อ    
-  พื้นที่ป่าที่ท้ังหมดที่เช่ือมต่อ 7 2 0.0556 
-  ความหลากหลายของชนิดป่า 8 1 0.0278 

รวม  36 1.0000 
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ภาพที่ 1  แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ (Physical Corridor) ประเภทต่างๆ 

พื้นที่คุ้มครองที่ 1 กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 1 

กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 2 

กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 1 

กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 2 

ผืนป่าที่ต้อง
ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครอง 

ระยะระหว่าง 
พื้นที่คุ้มครอง 

กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 1 

กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 2 

ผืนป่า 

ผืนป่า 

ผืนป่า 

แนวเช่ือม ผืนป่าที่ต้อง
ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครอง 

ผืนป่าที่ต้อง
ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครอง ระยะที่ต้องข้าม 

ระยะไกลที่สุด 
ที่ต้องข้าม 

1) แบบผืนป่าต่อเนื่อง 2) แบบผืนป่าไมต่่อเนื่อง 

3) แบบหย่อมผืนป่า 

กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 1 

กลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ 2 

ถนน 

4) แบบแนวแคบถนนตัดผ่าน 

แนวเช่ือม 
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3. ผลการศกึษา 

พื้นที่คุ้มครองทั้งหมดจ านวน 288 แห่ง แบ่งออกเป็นพ้ืนท่ีที่ประกาศจัดตั้งแล้วจ านวน 224 และเตรียมการประกาศ
จัดตั้งอีกจ านวน 64 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 23 ของพื้นที่ประเทศ   เมื่อพิจารณารวมพื้นที่ที่มีขอบเขตร่วมกัน  
(dissolve) เป็นพื้นที่ผืนเดียวกันแล้ว พบว่ามีจ านวนผืนของพื้นที่คุ้มครองที่ไม่มีการเช่ือมต่อกันทั้งสิ้นจ านวน 334 ผืน  โดยมี
พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่และมีขอบเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีคุ้มครองคิดเป็นร้อยละ 9.5 ของพื้นที่ประเทศ  หรือคิดเป็นพื้นที่โดยประมาณ
ร้อยละ 28  ของพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ (ร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ)  และเมื่อพิจารณาหาแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาด้าน
กายภาพที่เป็นไปได้เพื่อเชื่อมพื้นท่ีอนุรักษ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  พบว่ามีแนวเช่ือมที่เป็นไปได้ทั้งหมดจ านวน 183 แนวเช่ือม โดย
แบ่งออกเป็นแนวเช่ือมประเภทต่างๆ ได้แก่ แบบผืนป่าต่อเนื่อง แบบผืนป่าไม่ต่อเนื่อง แบบหย่อมผืนป่า และแบบแนวแคบ 
จ านวน 93  34  24 และ 32 แนวเช่ือม  ตามล าดับ และแบ่งตามระดับความเหมาะสมระดับต่างๆ ได้แก่ เหมาะสมมาก  
เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม จ านวน 23   63  60  33 และ  4  แนวเชื่อม  ตามล าดับ สรุป
ผลได้ดังแสดงในตารางที่ 2 และแสดงต าแหน่งของแนวเชื่อมต่อต่างๆ ในแต่ละกลุ่มป่าดังแสดงในภาพที่ 3  ถึง  1-21   

นอกจากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว  การศึกษานี้ได้ทดลองเปรียบเทียบวิธีการจัดล าดับความเหมาะสมของ
แนวเช่ือมต่อระหว่างการใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกๆ เกณฑ์ (คือการไม่ถ่วงน้ าหนัก)  กับการถ่วงน้ าหนักดังกล่าวแล้วข้างต้น 
พบว่า ผลของค่าคะแนนรวมค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อน ามาจัดล าดับความเหมาะสมแล้วมีความแตกต่างกัน
เฉพาะในช่วงช้ันเหมาะสมและเหมาะสมมากเท่านั้นดังผลแสดงในภาพที่  1-2 และตารางที่ 3 

นอกจากน้ัน ผลการศึกษายังพบว่ามีพื้นที่ท่ีเสมือนกับเป็นแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสม แต่ความจริงคือบริเวณที่เกิดจาก
ความคาดเคลื่อนของการประกาศแนวขอบเขตอีกจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริเวณเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 2) บริเวณเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สุรินทร์กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่ม
น้ าปาย 3) บริเวณเช่ือมต่อระหว่างพื้นที่ที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก และเขต
ห้ามล่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ซึ่งพื้นที่ท้ัง 3 บริเวณนี้ต้องมีการปรับแก้เรื่องแนวเขตของพื้นที่คุ้มครองให้ถูกต้อง 

เนื่องจากแนวเชื่อมต่อท่ีเป็นไปได้มีจ านวนมาก การศึกษานี้จึงเสนอให้ด าเนินการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา
ด้านกายภาพเฉพาะบริเวณที่มีระดับความเหมาะสมมาก และระดับเหมาะสมเท่านั้น ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 86 แนวเช่ือมต่อ โดย
ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าจ านวนทั้งสิ้น 50 แนวเช่ือมต่อ สรุปจ านวนแนว
เชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาด้านกายภาพในแต่ละกลุ่มป่าได้ดังแสดงในตารางที่ 4 และแสดงต าแหน่งที่ตั้ง ดังภาพที่  1-3  ถึง  1-
68  มีรายละเอียดของแนวเชื่อมต่อแต่ละแห่งรวมทั้งแนวทางในการจัดการแสดงในตารางที่ 5 ถึง 1-120 สรุปได้ดังนี้ 

1) กรณีที่แนวเช่ือมมีลักษณะเป็นแบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง หรือแบบหย่อมผืนป่า ส่วนมากมักมีพื้นที่ป่าที่
เหลืออยู่ในแนวเช่ือมต่อเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ประกาศเป็นเขตคุ้มครองทางระบบนิเวศ เช่นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า  หรือหากพื้นที่ดังกล่าวติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นบริเวณกว้าง ให้
ผนวกพื้นที่ป่าที่ เหลือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีหรือไม่ให้มีการล่าสัตว์เพิ่มมากข้ึน 

2) กรณีที่แนวเช่ือมต่อเป็นแบบแนวแคบและมีพื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่คุ้มครองเหลืออยู่ เสนอให้ประกาศพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครองทางระบบนิเวศ 

3) กรณีที่แนวเช่ือมดังกล่าวในข้อ 1) และข้อ 2) ซ้อนทับกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ให้ด าเนินการจัดการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเช่นเดียวกับท่ีระบุตามแนวทางของแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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4) กรณีพื้นที่แนวเช่ือมต่อมีชุมชนหรือพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง ให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่า
เป็นแนวเชื่อมต่อและมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

กรณีพื้นที่แนวเช่ือมต่อมีถนนตัดผ่าน และส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าข้ามผ่านเส้นทาง และมีการจราจรไม่หนาแน่น เช่น 
ทางหลวงชนบท ทางหลวงที่มีหมายเลข 4 หลักตัดผ่าน  ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืน  กรณีที่มีถนนที่มีการจราจร
หนาแน่น เช่น ทางหลวงที่มีหมายเลข 3 หลัก หรือน้อยกว่าตัดผ่าน ควรส ารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสม เพื่อสร้างทาง
ยกระดับข้ามถนนให้สัตว์ป่าเดินลอดผ่าน หรือ ด าเนินการส ารวจและจัดการตามแนวทางของแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า 

 
ตารางที ่ 2 จ านวนแนวเชื่อมต่อทางกายภาพที่ระดับความเหมาะสมต่างๆ แยกตามประเภทแนวเช่ือมต่อ 
 

ระดับความเหมาะสม ประเภทแนวเชื่อมต่อ 
จ านวนแนว
เชื่อมต่อ 

จ านวนรวม 

เหมาะสมมาก แบบผืนป่าต่อเนื่อง 23 23 
 แบบผืนป่าไม่ต่อเนื่อง -  
 แบบหย่อมผืนป่า -  
 แบบแนวแคบ -  
เหมาะสม แบบผืนป่าต่อเนื่อง 30 63 
 แบบผืนป่าไม่ต่อเนื่อง 6  
 แบบหย่อมผืนป่า 2  
 แบบแนวแคบ 25  
เหมาะสมปานกลาง แบบผืนป่าต่อเนื่อง 39 60 
 แบบผืนป่าไม่ต่อเนื่อง 13  
 แบบหย่อมผืนป่า -  
 แบบแนวแคบ 8  
เหมาะสมน้อย แบบผืนป่าต่อเนื่อง - 33 
 แบบผืนป่าไม่ต่อเนื่อง 15  
 แบบหย่อมผืนป่า 18  
 แบบแนวแคบ -  
ไม่เหมาะสม แบบผืนป่าต่อเนื่อง - 4 
 แบบผืนป่าไม่ต่อเนื่อง -  
 แบบหย่อมผืนป่า 4  
 แบบแนวแคบ -  

รวม   185 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

y = 1.0388x

R2 = 0.8452
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ภาพที่ 2  ค่าคะแนนการจดัล าดับความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อทางกายภาพแบบเฉลี่ย (average)  

และถ่วงน้ าหนักแบบ Ranking 

 
ตารางที่  3  จ านวนแนวเชื่อมต่อทางกายภาพที่เกิดจากการจัดล าดับโดยใช้ค่าคะแนนรวมแบบเฉลี่ย (average) และถ่วงน้ าหนักแบบ 

Ranking 

ระดับความเหมาะสม 
จ านวนแนวเชื่อมต่อ 

คะแนนรวมแบบเฉลี่ย  คะแนนรวมแบบถ่วงน้ าหนัก  
เหมาะสมมาก 8 23 
เหมาะสม 81 69 
เหมาะสมปานกลาง 64 60 
เหมาะสมน้อย 33 33 
ไม่เหมาะสม 3 4 
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ตารางที ่ 4 จ านวนแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาด้านกายภาพของแต่ละกลุม่ป่าแยกตามประเภทแนวเช่ือมต่อ 

 

กลุ่มที ่ ช่ือกลุ่มป่า ประเภทแนวเชื่อมต่อ รวม 
ต่อเนื่อง แนวแคบ ไม่ต่อเนื่อง หย่อมผืนป่า 

1 ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 13 6   19 
2 ศรีลานนา-ขุนตาล 3 4   7 
3 ดอยภูคา-แม่ยม 6  1  7 
4 แม่ปิง-อมก๋อย  3   3 
5 ภูเมี่ยง-ภูทอง 5 1   6 
6 ภูเขียว-น้ าหนาว 2 2 1  5 
7 ภูพาน 4 1   5 
9 ดงพญาเย็น-เขาใหญ ่  1  1 2 
10 ตะวันออก 4 1 2  7 
11 ตะวันตก 4    4 
12 แก่งกระจาน 2  1  3 
13 ชุมพร 1  1  2 
14 คลองแสง-เขาสก 3 2   5 
15 เขาหลวง 3 2  1 6 
16 เขาบรรทัด 3 2   5 
รวม  53 25 6 2 86 
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กลุ่มปา่ลุ่มน า้ปาย-สาละวนิ  
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3.1 กลุม่ปา่ลุม่น้ าปาย-สาละวนิ 

กลุ่มป่าลุ่มน้ าปาย-สาละวิน มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S 
จ านวน 7 พื้นที ่ดังตารางที่ 5  

 
ตารางที ่ 5 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าลุม่น้ าปาย-สาละวิน 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสันปันแดน  

2. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย  

3. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้ 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 

2. อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

3. อุทยานแห่งชาติออบขาน  

4. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
 

กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อทั้งสิ้น 19 แนว แบ่งเป็นคะแนน HS จ านวน 5 แนว คะแนน S จ านวน 14 แนว 
โดยมีรายเอียดดังตารางที่ 6 ภาพที่ 3  
 

ตารางที ่ 6 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าภายในกลุ่มป่าลุ่มน้ าปาย-สาละวิน  
 

ล าดับ หมายเลขแนว
เชื่อมต่อ 

พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 01-01 อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสันปันแดน 

ต่อเนื่อง HS 

2 01-02 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสันปันแดน  
อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 

ต่อเนื่อง S 

3 01-03 อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

ต่อเนื่อง HS 

4 01-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

แนวแคบ S 

5 01-05 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้  
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้ 

ต่อเนื่อง S 

6 01-06 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้ 

ต่อเนื่อง S 



 
12 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
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ตารางที ่6 (ต่อ)  
ล าดับ หมายเลขแนว

เชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ ประเภทแนว

เชื่อมต่อ 
ระดับความเหมาะสม

ของแนวเชื่อมต่อ 
7 01-07 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้  

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้ 
ต่อเนื่อง HS 

8 01-08 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติออบขาน 

ต่อเนื่อง S 

9 01-09 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

ต่อเนื่อง HS 

10 01-10 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

แนวแคบ S 

11 01-11 อุทยานแห่งชาติออบขาน 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

แนวแคบ S 

12 01-12 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

ต่อเนื่อง S 

13 01-13 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

ต่อเนื่อง S 

14 01-14 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

ต่อเนื่อง S 

15 01-15 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติออบขาน 

ต่อเนื่อง S 

16 01-16 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติออบขาน 

แนวแคบ HS 

17 01-17 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติออบขาน 

ต่อเนื่อง S 

18 01-18 อุทยานแห่งชาติขุนขาน 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 

แนวแคบ S 

19 01-19 อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าลุม่น้ าปาย 

แนวแคบ S 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
13 

 
 

ภาพที่ 3 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุ่มป่าลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 



 
14 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 7 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสือและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่สันปันแดน  
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-01 
ภาพที ่ 1-4 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.นาปู่ป้อม 

  อ าเภอ อ.ปางมะผ้า 

  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 404465 

  - y 2185273 

กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ถ้ าปลา-น้ าตกผาเส่ือ 

ขสป. สันปันแดน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ  6 ตร. กม. ที่หลงเหลืออยู ่ค้ันกลางระหวา่งพื้นที่

อนุรักษ์ ความกว้างประมาณ 1 - 2  กิโลม.  มีถนนสายย่อยไม่มีหมายเลข ซ่ึง
แยกจากทางหลวงหมายเลข 4031 ตัดผ่านมุ่งสู่ ต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า 
ไปยังชายแดนพมา่ สองข้างทางมีสภาพป่าเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่เกษตรบ้าง
เป็นบางแห่ง อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน บริเวณ
ที่ถนนตัดผ่านเป็นสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.3312 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 6.31 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 4635.49 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.9089 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านป่าโหล 
บ้านซอแบะ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังเตรียมการประกาศ- บังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น เพื่อไมใ่ห้มีการบุกรุกพื้นที่ และห้ามไม่ให้มี
การล่าสัตว์ปา่- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ
และมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
15 

 
 

ภาพที่ 4  แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสือและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน 
 



 
16 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 8 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-
น้ าตกผาเสื่อ 

 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-02 
ภาพที ่ 1-5 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.นาปู่ป้อม 
  อ าเภอ อ.ปางมะผ้า 
  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 407002 
  - y 2165717 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. สันปันแดน  

อช.(ต) ถ้ าปลา-น้ าตกผาเส่ือ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข  4015  ตัดผ่านระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์   ส่วนที่เป็นถนน

เฉพาะบริเวณที่มีผืนป่าปกคลุม  มีระยะทางประมาณ  5,000 ม. ส่วนที่กว้าง
ที่สุดระหว่างพื้นที่อนุรักษ์ ประมาณ  700 ม. และมีส่วนที่ขอบเขตของพื้นที่
อนุรักษ์เช่ือมต่อกันแต่ถูกค่ันด้วยถนนเปน็ระยะทางประมาณ  3,000 ม. อยู่
ในเขตป่าสงวนฯ ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่าตลอดสองข้างทาง สภาพภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงชัน บริเวณที่ถนนตัดผ่านเป็นหุบเขาใกล้ล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0265 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 3.90 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 4635.49 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 3 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6711 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านทุ่งสาแล 

บ้านนาปู่ปอ้ม 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่และหา้มไม่ให้มีการล่า
สัตว์ป่า- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการ
ตามแนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียง
รับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่
ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 010930404 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
17 

 
 

ภาพที่ 5 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปนัแดน และอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ 



 
18 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 9 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-03 
ภาพที ่ 1-6 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.นาปู่ป้อม 
  อ าเภอ อ.ปางมะผ้า 
  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 405110 
  - y 2160291 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ถ้ าปลา-น้ าตกผาเส่ือ 

ขสป. ลุ่มน้ าปาย 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าที่เหลืออยูข่นาดประมาณ  1 ตร. กม. ที่ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นพื้นที่

อุทยานฯ มบีางส่วนเช่ือมต่อไปยังเขตรักษาพันธุ์ฯ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน  โดย
ป่าสองข้างทางที่เหลืออยู่เป็นระยะทางตามถนนประมาณ 100 ม. ค้ันกลาง
ระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์ มีทางหลวงหมายเลข 1095 มุ่งสู่ อ. ปางมะผ้า ตัดผ่าน 
สองข้างทางถนนไม่มีพื้นที่ป่า ยกเว้นบรเิวณที่เลือกเป็นแนวเช่ือมต่อทีย่ัง
เหลืออยู ่  พื้นที่บางส่วนอยู่ในป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 
บริเวณที่ถนนตัดผ่านเป็นหุบเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.5268 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.03 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1078.87 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8903 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยส่านใหม ่

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังเตรียมการประกาศ- บังคับ
ใชก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่า
สัตว์ป่า- หากส ารวจพบว่ามีสัตวป์่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจร
หนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมกีาร
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
19 

ตารางที ่ 10 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-04 
ภาพที ่ 1-6 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ปางมะผ้า 
  อ าเภอ อ.ปางมะผ้า 
  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 408468 
  - y 2160347 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. ลุ่มน้ าปาย 

ขสป. ลุ่มน้ าปาย 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่กันออกของเขตรักษาพันธุ์ฯ ที่ถูกทาง

หลวงหมายเลข 1095 มุ่งสู่ อ. ปางมะผา้ ตัดผ่านกลางพื้นที่ ส่วนที่ถูกกัน
ออกเป็นพื้นที่ถนนกวา้งประมาณ 150 - 200  ม. เป็นระยะทางประมาณ 15 
กม.   ส่วนที่มีสภาพความเป็นป่าสองข้างทางถนนมีระยะทางประมาณ 5,500 
ม.  อยู่นอกพื้นทีป่่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน บริเวณที่ถนน
ตัดผ่านเป็นที่ลาดเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1113 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.11 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.23 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 79.28 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 5233.68 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 3 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6121 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยสานใหม ่

บ้านลุกข้าวสาร 
บ้านบ่อไคร ั
บ้านท่าไคร ้

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขต
รักษาพันธุ์ฯ- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและ
จัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มกีารคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 010830404 
หมายเหต ุ   



 
20 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 6  แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าลุ่มน้ าปาย 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
21 

ตารางที ่ 11 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหลา้ 
 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-05 
ภาพที ่ 1-7 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ขุนยวม 
  อ าเภอ อ.ขุนยวม 
  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 377312 
  - y 2090179 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. ดอยเวยีงหล้า  

ขสป. ดอยเวยีงหล้า 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ  15 ตร. กม. ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ 

มีบางส่วนอยู่ในพื้นทีป่่าสงวนฯ มีทางหลวงหมายเลข 3007  ตัดผ่าน 
แบ่งแยกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ ออกเป็น 2 ผืน  พื้นที่ส่วนที่เป็นแนวเช่ือมที่
ถนนตัดผ่านปกคลุมด้วยพื้นที่ป่าตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณ 
1,000 ม. สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณหุบเขา
ใกล้ล าธาร 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.6026 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 16.21 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 2283.77 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6821 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยขี้เปอะ 

บ้านแม่สะเปเหนือ 
บ้านนาหวัแหลม 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- หาก
ส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิด
การจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ใกล้กับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่  
หมายเหต ุ   



 
22 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 12 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยเวียงหล้า และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า
ดอยเวียงหลา้ 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-06 
ภาพที ่ 1-7 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ขุนยวม 
  อ าเภอ อ.ขุนยวม 
  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 382786 
  - y 2091781 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. ดอยเวยีงหล้า 

ขสป. ดอยเวยีงหล้า 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ผืนใหญ ่ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ 

ขนาดประมาณ  70 ตร. กม. เช่ือมต่อระหว่างหย่อมของเขตรักษาพันธุ์ฯ ที่
ถูกแบ่งโดยทางหลวงหมายเลข 3007  พื้นที่ส่วนที่มีถนนคั่นกลางมีความยาว
ประมาณ 5,000 ม.   ค่ันระหว่างพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ  สองข้างทางถนนส่วน
ที่เป็นแนวเช่ือมต่อมีป่าปกคลุมหนาแนน่ ระยะทางประมาณ 800 ม. สภาพ
ภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาสูงชัน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 9.0064 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 68.41 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 2283.77 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7580 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่สะเป 
บ้านแม่สะเปใต้ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าสงวนที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- หาก
ส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิด
การจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ใกล้กับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
23 

ตารางที ่ 13 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าดอยเวียงหล้า และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า
ดอยเวียงหลา้ 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-07 
ภาพที ่  1-7 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่เงา 
  อ าเภอ อ.ขุนยวม 
  จังหวัด จ.แม่ฮอ่งสอน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 376138 
  - y 2084102 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. ดอยเวยีงหล้า  

ขสป. ดอยเวยีงหล้า 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข 3007 จาก อ. ขุนยวม ค่ันกลางระหว่างผืนป่าของพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์ฯ  ป่าสองข้างทางที่เหลืออยู่เป็นระยทางตามถนนประมาณ 
300 ม. กว้างประมาณ 200 - 300 ม.  นอกนั้นสองข้างถนนเป็นพื้นที่เกษตร
เกือบทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน  บริเวณ
ที่ถนนตัดผ่านป็นหุบเขาลาดเอียงสู่ล าหว้ย 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.2035 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.17 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 2283.77 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8989 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านสวนออ้ย   

บ้านห้วยนา 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- หาก
ส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิด
การจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
24 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 7 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าดอยเวียงหล้า และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยเวียงหล้า 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
25 

ตารางที ่ 14 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติออบขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-08 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.สะเมิงใต้ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 469970 
  - y 2085828 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ออบขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ  9 ตร. กม.ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่

ที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  เช่ือมต่อระหวา่งอุทยานฯ  บางส่วนถูกแบ่ง
โดยทางหลวงหมายเลข 6033  พื้นที่ส่วนที่มีถนนคั่นกลางมีความยาว
ประมาณ 2,000 ม.   พื้นทีบางส่วนติดกับชุมชนและเกษตรกรรม สองข้าง
ทางมีป่าปกคลุม  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่
บริเวณสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.0310 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 8.84 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.99 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 2308.07 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 9 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6409 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านน้ าริน   

บ้านป่ากล้วย 
บ้านศาลา 

บ้านแม่สาปเหนอื 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- บังคับใช้

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที-่ หากส ารวจ
พบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจร
ในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียง
รับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
26 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 15 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-09 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.สะเมิงใต้ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 470129 
  - y 2088504 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ขุนขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่กันออกของอุทยานฯ ถูกทางหลวง

หมายเลข 6033 มุ่งสู่ อ. สะเมิง ตัดผ่ากลางพื้นที่ ส่วนที่ถูกกันออกเป็นพื้นที่
ถนนกว้างประมาณ 200 - 400  ม. เป็นระยะทางประมาณ 4,000 ม. ยังคงมี
สภาพความเป็นป่าสองขา้งทางถนน อยูใ่นพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณหุบเขาขนานกบัล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1572 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.81 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.98 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 79.43 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8714 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านน้ าริน   

บ้านป่ากล้วย 
บ้านศาลา 

บ้านแม่สาปเหนอื 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อและสว่นที่ต่อเนื่องเป็น

ส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ - หากส ารวจพบวา่มีสัตว์ป่าข้าม
ผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในชว่งเวลา
กลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็น
แนวเช่ือมต่อและมกีารคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
27 

ตารางที ่ 16 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-10 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่สาบ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 465799 
  - y 2090525 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ขุนขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่กันออกของอุทยานฯ ที่ถูกทางหลวง

หมายเลข 6033 มุ่งสู่ อ. สะเมิง ตัดผ่ากลางพื้นที่ ส่วนที่ถูกกันออกเป็นพื้นที่
ถนนกว้างประมาณ 50  ม. เป็นระยะทางประมาณ 3,000 ม. ยังคงมีสภาพ
ความเป็นป่าสองข้างทางถนน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมปิระเทศเป็น
ภูเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0420 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.04 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.13 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.96 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 4435.06 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6870 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านงาแมง 

บ้านกองขากน้อย 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- หากส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าข้ามผา่นเส้นทาง และมี
การจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   

  
 



 
28 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 17 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแหง่ชาติขุนขาน 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-11 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่สาบ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 465130 
  - y 2085601 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ออบขาน 

อช.(ต) ขุนขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นที่อุทยานทั้ง 2 แห่ง มีทางหลวง

หมายเลข  5032  ตัดผ่านค่ันกลางระหว่างพื้นที่อนุรักษ์  มีระยะทาง
ประมาณ  4,000 ม. ความก้วางประมาณ 150 - 200 ม.  อยู่ในเขตป่าสงวน
ฯ ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่าตลอดสองขา้งทาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 
ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณสันเขา  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1390 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.87 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 6660.79 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6643 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่สาบใต ้

บ้านแม่ขาน 
บ้านแม่ขานใหม ่

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่- หากส ารวจพบว่ามีสัตว์ปา่ข้ามผา่นเส้นทาง และมี
การจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
29 

ตารางที ่ 18 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-12 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.สะเมิงเหนือ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 475517 
  - y 2093364 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ขุนขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ  2 ตร. กม.ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่

ที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  เช่ือมต่อระหวา่งหย่อมของอุทยานฯ ที่ถูก
แบ่งโดยถนนยอ่ยไม่มีหมายเลขที่แยกทางหลวงหมายเลข 6033  พื้นที่ส่วนที่
มีถนนคั่นกลางมีความยาวประมาณ  800 ม.   พื้นทีบางส่วนติดกับชุมชน
และเกษตรกรรม สองข้างทางมีป่าปกคลุม  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขา
สูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.8240 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.71 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 47.63 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6461 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหลวง 

บ้านตีนดง 
บ้านป้อก 
บ้านทุ่ง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- บังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที-่ หากส ารวจ
พบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจร
ในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียง
รับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
30 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 19 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-13 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.สะเมิงเหนือ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 481156 
  - y 2091917 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ดอยสุเทพ-ปุย 

อช.(ต) ขุนขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ  6 ตร. กม.ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่

ที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  เช่ือมต่อระหวา่งอุทยานฯ  บางส่วนถูกแบ่ง
โดยทางหลวงหมายเลข 4027  พื้นที่ส่วนที่มีถนนคั่นกลางมีความยาว
ประมาณ 2,500 ม.   พื้นทีบางส่วนติดกับชุมชนและเกษตรกรรม สองข้าง
ทางมีป่าปกคลุม  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่
บริเวณหุบเขาขนานกับล าหว้ย 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.5033 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 6.16 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 59.44 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6227 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหนองหอย 

บ้านสามหลัง 
บ้านหนองหอยใหม ่

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- บังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่- เนื่องจาก
อยู่ในแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตามแนวทางของแนว
เช่ือมต่อสัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนว
เช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 010300000 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
31 

ตารางที ่ 20 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-14 
ภาพที ่ 1-8 
ทีต่ั้ง    
  ต าบล ต.สะเมิงเหนือ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 479945 
  - y 2090048 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ดอยสุเทพ-ปุย  

อช.(ต) ขุนขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ  6 ตร. กม.ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่

ที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  เช่ือมต่อระหวา่งอุทยานฯ  บางส่วนถูกแบ่ง
โดยถนนยอ่ยไม่มีหมายเลขที่แยกทางหลวงหมายเลข 1096  พื้นที่ส่วนที่มี
ถนนคั่นกลางมีความยาวประมาณ 900 ม.   พื้นทีบางส่วนติดกับชุมชนและ
เกษตรกรรม สองข้างทางมีป่าปกคลุม  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาสูงชัน 
ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนือ่ง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 1.6763 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 5.94 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 51.41 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 3 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6226 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านปงไคร้ 

บ้านปางลุง 
บ้านโป่งแยงใส 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังเตรียมการประกาศ- บังคับ
ใชก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่- หาก
ส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิด
การจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
32 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 21 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติออบขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-15 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.สะเมิงเหนือ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 472320 
  - y 2084073 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ออบขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ  10 ตร. กม.ปกคลุมอยู่นอกเขต

พื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  เช่ือมต่อระหวา่งอุทยานฯ  บางส่วนถูก
แบ่งโดยทางหลวงหมายเลข 1269  พื้นที่ส่วนที่มีถนนคั่นกลางมีความยาว
ประมาณ 600 ม.   พื้นทีบางส่วนติดกับชุมชนและเกษตรกรรม สองข้างทางมี
ป่าปกคลุม  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยูบ่ริเวณ
หุบเขาขนานกับล าห้วย 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.6280 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 9.50 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 2305.16 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 5 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6008 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยคอก 

บ้านน้ าริน 
บ้านน้ าริน 
บ้านศาลา 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังเตรียมการประกาศ- บังคับ
ใชก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่- หากมี
การจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมกีาร
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
33 

ตารางที ่ 22 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติออบขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-16 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่สาบ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 459632 
  - y 2084382 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ออบขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นที่อุทยานทั้ง 2 แห่ง มีทางหลวง

หมายเลข  5032 ที่ผ่านทางเข้าที่ท าการอุทยานฯ ขุนขาน สองข้างทางมีพื้นที่
ป่าปกคลุมตลอดช่วงระยะทางที่ถนนตัดผ่านเป็นระยะทาง 5,000 ม. อยู่ใน
พื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นหบุเขาชัน  ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณ
หุบเขาขนานกับล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 89.9716 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.97 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 6660.79 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8690 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่ลาเอก 

บ้านแม่โต ๋
บ้านแม่โต๋กลาง 
บ้านแม่โต๋ใน 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจ
และจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่ทางสัตว์ปา่ หมายเลข 012000000 

หมายเหต ุ   



 
34 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 23 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติออบขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-17 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่สาบ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 461129 
  - y 2085983 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ออบขาน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ  5 ตร. กม.ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่

ที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  เช่ือมต่อระหวา่งหย่อมของอุทยานฯ ที่ถูก
แบ่งโดยทางหลวงหมายเลข 5032  พื้นที่ส่วนที่มีถนนคั่นกลางมีความยาว
ประมาณ  2,000 ม.   ค่ันระหว่างพื้นที่อุทยานฯ กับพื้นทีป่่าสงวนฯ พื้นที
บางส่วนติดกับชุมชนและเกษตรกรรม สองข้างทางมีป่าปกคลุม  สภาพภูมิ
ประเทศเป็นที่ลาดเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณที่ราบใกล้ล าห้วย 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 89.9716 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 4.98 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 6660.79 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6643 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่ขาน 

บ้านแม่ขานใหม ่
บ้านหาดส้มปอย 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- บังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่- หาก
ส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิด
การจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
35 

ตารางที ่ 24 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-18 
ภาพที ่ 1-8 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.สะเมิงเหนือ 
  อ าเภอ อ.สะเมิง 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 473495 

  - y 2094699 
กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ขุนขาน 

อช.(ต) ขุนขาน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข 6033  ตัดผ่านพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็นคนละผืน 

ส่วนที่กันออกเป็นพื้นที่ถนนมีความกว้างประมาณ  50 - 100 ม. และมี
ระยะทาง 1,500 ม. อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ ยังคงมีสภาพความเป็นป่าสอง
ข้างทางถนน สภาพภูมปิระเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณหุบ
เขาขนานกับล าน้ า  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0651 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.07 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.12 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 48.02 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6932 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่ปะ 

บ้านห้วยโตม 
บ้านนาฟาน 
บ้านตีนดง 
บ้านใหม ่

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- หากส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าข้ามผา่นเส้นทาง และมี
การจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
36 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 8 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างอุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติออบหลวง 
และอุทยานแห่งชาติดอยสุเพพ-ปุย 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
37 

ตารางที ่ 25 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า
ลุ่มน้ าปาย 

 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 01-19 
ภาพที ่ 1-9 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.หมอกจ าแป ่

  อ าเภอ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 397580 

  - y 2152412 

กลุ่มป่าเดิม   ลุ่มน้ าปาย-สาละวิน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ถ้ าปลา-น้ าตกผาเส่ือ 

ขสป. ลุ่มน้ าปาย 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่ของอุทยานฯ ถูกทางหลวงหมายเลข 

1095 ตัดผ่านค่ันกลางระหว่างพื้นที ่ส่วนที่เป็นพื้นที่ถนนกวา้งประมาณ 50 - 
100  ม. เป็นระยะทางประมาณ 3,500 ม. ยังคงมีสภาพความเป็นปา่สองข้าง
ทางถนน อยู่บริเวณขอบพื้นที่ปา่สงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 
ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0357 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.04 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.35 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1078.87 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6231 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยชลอบ 

บ้านทุ่งมะส้าน 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจ
และจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 010730404 และ 011330404 

หมายเหต ุ   



 
38 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 9 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเสื่อ และเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าลุ่มน้ าปาย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ศรีลานนา-ขุนตาล  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
39 

3.2  กลุม่ปา่ศรลีานนา-ขุนตาล 

กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S 
จ านวน 8 พื้นที่ ดังตารางที่ 26 

 
ตารางที ่ 26 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าศรลีานนา-ขุนตาล 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

วนอุทยาน 1. วนอุทยานน้ าตกแม่โท 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสตัว์ป่าแมล่าวฝั่งซ้าย 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเชียงดาว 

2. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยหลวง 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

2. อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก 

3. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

4. อุทยานแห่งชาติขุนแจ 
 

กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 7 แนว ซึ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีค่าคะแนน S ทั้งหมาด มีรายเอียดดังตารางที่
27 ภาพที่ 10 

 
ตารางที ่ 27 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ศรลีานนา-ขุนตาล 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 02-01 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

แนวแคบ S 

2 02-02 อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าแมล่าวฝั่งซ้าย 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

ต่อเนื่อง S 

3 02-03 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเชียงดาว 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

แนวแคบ S 

4 02-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเชียงดาว 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

ต่อเนื่อง S 

 



 
40 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ตารางที ่27 (ต่อ) 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

5 02-05 อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยหลวง 

แนวแคบ S 

6 02-06 อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยหลวง 

แนวแคบ S 

7 02-07 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
วนอุทยานน้ าตกแม่โท 
อุทยานแห่งชาติขุนแจ 

ต่อเนื่อง S 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
41 

 
 

ภาพที่ 10 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าศรลีานนา-ขุนตาล 
 
 



 
42 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 28 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 02-01 

ภาพที ่ 1-11 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่คะ 

  อ าเภอ อ.ฝาง 

  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 537388 

  - y 2185146 
กลุ่มป่าเดิม   ศรีล้านนา-ขุนตาล 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาผีปันน้ า 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เช่ือมต่อ อช.(ต) ดอยเวยีงผา 

อช.(ต) ดอยเวยีงผา 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่กันออกของอุทยานฯ ถูกทางหลวง

หมายเลข 109 มุ่งสู่ อ. แม่สรวย ตัดผ่ากลางพื้นที ่ส่วนที่ถูกกันออกเป็นพื้นที่
ถนนกว้างประมาณ 50 - 200  ม. เป็นระยะทางประมาณ 7,000 ม. ยังคงมี
สภาพความเป็นป่าสองขา้งทางถนน อยูใ่นพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณหุบเขาขนานกบัล าหว้ย 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0197 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.02 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.45 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 84.37 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 3743.73 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6516 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยป่าไร ่

บ้านอาขา่กิว่จ าป ี
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจ
และจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 0201110400 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
43 

ตารางที ่ 29 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก เขตหา้มลา่สัตวป์่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และ 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 02-02 
ภาพที ่ 1-11 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่นาวาง 
  อ าเภอ อ.แม่อาย 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 536572 
  - y 2189239 
กลุ่มป่าเดิม   ศรีล้านนา-ขุนตาล 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาผีปันน้ า 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ล าน้ ากก 

ขหล. (ต) แม่ลาวฝั่งซ้าย 
อช.(ต) ดอยเวยีงผา 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ นอกเขตพื้นที่อนุรักษ ์ขนาดประมาณ  230 ตร. กม.ปกคลุมต่อ

เนอืงอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ   อยู่ในพื้นที่ปา่สงวนฯ  
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาสูงชัน  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0680 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 229.03 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 891.36 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 8 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7125 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านทรัพย์ตะเคียน 
บ้านโป่งถีบใส 
บ้านมูเซอร์ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังเตรียมการประกาศ 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
44 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 11 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก เขตห้ามล่าสตัว์ป่าแมล่าวฝั่งซา้ย 

และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
45 

ตารางที ่ 30 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และ 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 02-03 
ภาพที ่ 1-12 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ศรีดงเย็น 
  อ าเภอ อ.ไชยปราการ 
  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 510766 
  - y 2165927 
กลุ่มป่าเดิม   ศรีล้านนา-ขุนตาล 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาผีปันน้ า 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เชียงดาว 

อช.(ต) ดอยเวยีงผา 
อช. ศรีลานนา 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่ของอุทยานฯ ถูกทางหลวงหมายเลข 107 

ตัดผ่านค่ันกลางระหว่างพื้นที ่ส่วนที่เป็นพื้นที่ถนนกวา้งประมาณ 100 - 150  
ม. เป็นระยะทางประมาณ 4,000 ม. ยังคงมีสภาพความเป็นป่าสองข้างทาง
ถนน บางส่วนอยู่ในพื้นที่ปา่สงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่วนที่
เป็นถนนอยู่บริเวณลาดเขาชัน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0114 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.01 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.64 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 8129.83 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7051 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหัวโท 

บ้านหนองแดง 
บ้านปางมะขามป้อม 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจ
และจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์  
หมายเหต ุ   



 
46 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 31 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และ อุทยานแห่งชาติศรลีานนา 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 02-04 

ภาพที ่ 1-12 
ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.ปิงโค้ง 

  อ าเภอ อ.เชียงดาว 

  จังหวัด จ.เชียงใหม่ 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 508232 

  - y 2163515 

กลุ่มป่าเดิม   ศรีล้านนา-ขุนตาล 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาผีปันน้ า 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เชียงดาว 
อช. ศรีลานนา 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ตร. กม. ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่ของอุทยานฯ 

และถูกทางหลวงหมายเลข 107ระยะทางประมาณ 3,500 ม.  ความกวา้ง
ประมาณ 500 ม. ตัดผ่าน ค่ันกลางระหว่างพื้นที่ อยู่ในพื้นที่ปา่สงวนฯ สภาพ
ภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขา ส่วนที่ถนนตัดผ่านอยู่บริเวณที่ราบริมล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.4706 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.68 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 8129.83 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6010 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหัวโท 

บ้านปางปอย 
บ้านถ้ าแกลบ 
บ้านห้วยจกัร 

แนวทางการจัดการ  - ผนวกพื้นที่ปา่ที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่- หากส ารวจพบสัตว์
ป่าข้ามถนนในพื้นที ่ให้ส ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างทางยกระดับข้าม
ถนนให้สัตว์ป่าเดินลอดผ่าน- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบวา่เป็น
แนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
47 

 
 

ภาพที่ 12 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 

และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 



 
48 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 32 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 02-05 
ภาพที ่ 1-13 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่สรวย 
  อ าเภอ อ.แม่สรวย 

  จังหวัด จ.เชียงราย 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 560398 

  - y 2177488 

กลุ่มป่าเดิม   ศรีล้านนา-ขุนตาล 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาผีปันน้ า 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ล าน้ ากก 
ขสป. ดอยหลวง 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นที่อุทยานฯ และเขตรักษาพันธุ ์ 
มีทางหลวงหมายเลข  1177  ตัดผ่านค่ันกลางระหวา่งพื้นที่อนุรักษ์  มี
ระยะทางประมาณ  2,000 ม. ความก้วางประมาณ 50 - 100 ม.    ปกคลุม
ด้วยพื้นที่ปา่ตลอดสองข้างทาง ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ราบแคบๆ ขนานไปกับแม่น้ าแม่ลาว 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0440 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.04 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.08 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 3045.65 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6812 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านโป่งปูเฟือง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง 
- ส ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนให้สัตว์ป่าเดินลอด
ผ่าน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อทางสัตว์ปา่ 

หมายเหต ุ - ควรย้ายแนวเช่ือมต่อสัตวป์่ามาบริเวณนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังมีปา่ปกคลุม 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
49 

ตารางที ่ 33 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 02-06 
ภาพที ่ 1-13 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่สรวย 

  อ าเภอ อ.แม่สรวย 

  จังหวัด จ.เชียงราย 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 559323 

  - y 2175879 

กลุ่มป่าเดิม   ศรีล้านนา-ขุนตาล 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาผีปันน้ า 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ล าน้ ากก 

ขสป. ดอยหลวง 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข  1177  ตัดผ่านระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์ โดยพื้นที่ติดถนนที่

อยู่ในเขต อช. (ต) ล าน้ ากก ยังคงมีป่า ในขณะที่ฝั่งที่อยู่ในเขต ขสป. ดอย
หลวงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีป่าปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ระยะทางถนนในแนวเช่ือม
ประมาณ  2,500 ม. ความก้วางประมาณ 50 - 100 ม.  ไม่อยู่ในพื้นที่ป่า
สงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบแคบๆ ขนานไปกับแม่น้ าแม่ลาว 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0507 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.05 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.10 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 18.41 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 3045.65 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6721 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านริมทาง 

บ้านตีนดอย 
บ้านแม่สรวยหลวง 

บ้านสันปูเลย 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจ
และจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 02023045b 
หมายเหต ุ - ผืนป่าไม่เชื่อมกัน ถูกค่ันด้วยพื้นที่เกษตร เลือกแนว 02-05 เหมาะสมกว่า 



 
50 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 13 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
51 

ตารางที ่ 34 รายละเอยีดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติศรีลานนา วน
อุทยานน้ าตกแม่โท และอุทยานแห่งชาติขุนแจ 

 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 02-07 
ภาพที ่ 1-14 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ท่าก๊อ 
  อ าเภอ อ.แม่สรวย 
  จังหวัด จ.เชียงราย 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 540696 
  - y 2135572 
กลุ่มป่าเดิม   ศรีล้านนา-ขุนตาล 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาผีปันน้ า 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ดอยเวยีงผา 

อช. ศรีลานนา 
วอ. น้ าตกแม่โท 

อช. ขุนแจ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ นอกเขตพื้นที่อนุรักษ ์ขนาดประมาณ  400 ตร. กม.ปกคลุมต่อ

เนืองอยู่นอกเขตพื้นที่อนุรกัษ ์ มีทางหลวงหมายเลข 1150 ตัดผ่าน แต่ไม่มี
ผลต่อการเชื่อมต่อพื้นที ่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
สลับซับซ้อน  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 3.3573 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 397.90 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเชื่อม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 3747.45 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 5 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6570 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านป่าตึง 

บ้านห้วยหินลาดใน 
บ้านห้วยหินลาดนอก 

บ้านป่าตึง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้

เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ปา่- ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า 
หมายเหต ุ   



 
52 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 14 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติศรลีานนา วนอุทยานน้ าตกแม่โท  
และอุทยานแห่งชาติขุนแจ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ดอยภคูา-แมย่ม  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
53 

3.3  กลุม่ปา่ดอยภคูา-แมย่ม 

กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 
7 พื้นที ่ดังตารางที่ 35 
ตารางที ่ 35 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชือ่พ้ืนท่ีคุ้นครอง 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหงสห์ิน 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเวียงลอ 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 

2. อุทยานแห่งชาติแม่ยม  

3. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  

4. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

5. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 

 
กลุ่มป่านีม้ีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 7 แนว แบ่งเป็นคะแนน HS จ านวน 3 แนว คะแนน S จ านวน 4 แนว โดย

มีรายเอยีดดังตารางที่ 36 ภาพที่ 15 
 
ตารางที ่ 36 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ดอยภูคา-แม่ยม 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษท์ี่เช่ือมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 03-01 เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหงสห์ิน 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเวียงลอ 

ต่อเนื่อง HS 

2 03-02 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 
อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

ต่อเนื่อง HS 

3 03-03 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

ต่อเนื่อง HS 

4 03-04 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 

ไม่ต่อเนื่อง S 

5 03-05 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเวียงลอ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเวียงลอ 

ต่อเนื่อง S 

6 03-06 เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหงสห์ิน 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหงสห์ิน 

ต่อเนื่อง S 

7 03-07 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 

ต่อเนื่อง S 



 
54 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 15 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าภูคา-แม่ยม 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
55 

ตารางที ่ 37 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหงสเ์หิน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 03-01 
ภาพที ่ 1-16 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ลอ 
  อ าเภอ อ.จุน 
  จังหวัด จ.พะเยา 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 612004 
  - y 2148556 
กลุ่มป่าเดิม   ดอยภูคา-แม่ยม 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขหล. (ต) หงส์หิน 

ขสป. เวียงลอ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าที่เหลืออยูข่นาดประมาณ 0.25  ตร. กม.  ที่ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นพื้นที่

อุทยานฯ มีบางส่วนเช่ือมต่อไปยังเขตรักษาพันธุ์ฯ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน  โดย
ผืนป่าสองข้างทางที่เหลืออยู่เป็นระยะทางตามถนนประมาณ 100 ม.ค้ันกลาง
ระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์ มีทางหลวงหมายเลข 1095 มุ่งสู่ อ. ปางมะผ้า ตัดผ่าน 
ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ  สภาพภูมปิระเทศเป็นที่ค่อนข้างราบ 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.3075 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.25 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.98 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1471.34 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.9419 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านร่องยาง 

บ้านใหม่พัฒนา 
บ้านลอ 

บ้านวังขอนแดง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- หากส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าข้ามผา่นเส้นทาง และมี
การจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์   
หมายเหต ุ บริเวณขอบของพื้นที่ ขหล. (ต) หงส์หินเป็นแม่น้ าแม่อิงเชื่อมกับแนวเช่ือมต่อ

ที่เสนอ 



 
56 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 16 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหงส์เหิน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เวียงลอ 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
57 

ตารางที ่ 38 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาตินันทบุรี และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 03-02 
ภาพที ่ 1-17 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.บ้านฟ้า 
  อ าเภอ อ.บ้านหลวง 
  จังหวัด จ.น่าน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 654142 
  - y 2073073 
กลุ่มป่าเดิม   ดอยภูคา-แม่ยม 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) นันทบุรี 

อช. แม่ยม 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดพื้นที่ประมาณ 10 ตร. กม. ที่เหลืออยู่นอกพื้นที่อนุรักษ ์ ปก

คลุมอยู่ระหวา่งพื้นที่อุทยานทั้ง 2 แห่ง ความกวา้งประมาณ 2,000 ม.  ไม่
มีถนนตัดผ่านตรงบริเวณพื้นที่ป่าที่เป็นแนวเช่ือม แต่มีถนนชนบทไม่ทราบ
หมายเลขจาก อ. บา้นหลวง  วิ่งผ่านเข้าในพื้นที่ อช. (ต) นันทบุร ีโดยพื้นที่
สองข้างถนนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีป่าปกคลุม ความกวา้งประมาณ 1,000  ม. 
ค่ันกลาง อยู่ในพื้นที่ปา่สงวนฯ พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สภาพ
ภูมิประเทศเป็นหุบเขาชัน    

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 1.8312 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 9.69 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ  (ตร. กม.) 3552.53 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.9105 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านนากา้ 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้

เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ปา่- เนื่องจากอยู่ใน
แนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจและจัดการตามแนวทางของแนว
เช่ือมต่อสัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนว
เช่ือมต่อและมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 030330404 
หมายเหต ุ แนวเช่ือมที่แท้จริงควรเป็นแนวเช่ือมเพือ่ข้ามถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อช.(ต) 

นันทบุร ี
 



 
58 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 17 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาตินันทบุรี และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
59 

ตารางที ่ 39 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 03-03 
ภาพที ่ 1-18 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.บ้านพี ้

  อ าเภอ อ.บ้านหลวง 

  จังหวัด จ.น่าน 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 641289 

  - y 2084457 
กลุ่มป่าเดิม   ดอยภูคา-แม่ยม 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ดอยภูนาง 
อช. แม่ยม 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ 25 ตร. กม. อยู่ในเขตป่าสงวนฯ ปกคลุมอยู่ระหว่าง
พื้นที่อุทยานทั้ง 2 แห่ง มีทางหลวงหมายเลข 1091    ทอดผ่านไปตาม
ขอบเขตของอช. (ต) ดอยภูนาง  มีระยะทางประมาณ  3,000 ม. สองข้างทาง
มีป่าปกคลุม  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณสัน
เขา  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.5367 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 25.70 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 3552.53 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8072 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านใหม ่

บ้านนาหวาย 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้

เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ปา่- เนื่องจากอยู่ในแนว
เช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจดัการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่
สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และ
มีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 030430404 
หมายเหต ุ   



 
60 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 40 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 03-04 
ภาพที ่ 1-18 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ปง 
  อ าเภอ อ.ปง 
  จังหวัด จ.พะเยา 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 633377 
  - y 2103267 
กลุ่มป่าเดิม   ดอยภูคา-แม่ยม 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ดอยภูนาง 

อช. ดอยภูนาง 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ 2 ผืนไม่ต่อเนื่องกัน ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่ที่จะ

ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  ถูกค่ันโดยทางหลวงหมายเลข 1091 และแม่น้ า
ยม  ขนาดพื้นที่รวมกันประมาณ  10 ตร. กม.   พื้นที่ส่วนที่มีถนนและแม่น้ า
ค่ันกลางมีความยาวประมาณ  760 ม. กว้างประมาณ 200 ม.    พื้นที่
โดยรอบผืนป่าที่เหลอือยู่ติดกับชุมชนและเกษตรกรรม สองขา้งทางไม่มีป่าปก
คลุม  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหวา่งล าน้ า ส่วนที่เป็นถนนอยูบ่ริเวณที่
ราบ 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ไม่ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 5.4654 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.17 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 10.44 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.68 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 3552.53 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6789 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหลาย 

บ้านท่าฟา้ 
บ้านแม่จัว๊ะเหนือ 

บ้านฟ้าสีทอง 
แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่สองข้างถนนเป็นแนวเช่ือมต่อ และเป็นเขตคุ้มครองทางนิเวศ- 

บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า หมายเลข 030230404 

หมายเหต ุ ย้ายไปด าเนินการตามแนวทางของแนวเช่ือมสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้เคียง 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
61 

 
 

ภาพที่ 18 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภนูาง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม 



 
62 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 41 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 03-05 
ภาพที ่ 1-19 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.พระธาตุขิงแกง 

  อ าเภอ อ.จุน 

  จังหวัด จ.พะเยา 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 631956 

  - y 2129552 

กลุ่มป่าเดิม   ดอยภูคา-แม่ยม 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เวียงลอ 

ขสป. เวียงลอ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดพื้นที่ประมาณ 13 ตร. กม. ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่ของอุทยานฯ 

และถูกค่ันด้วยพื้นที่เกษตรและทางหลวงหมายเลข 1091 ตัดผ่านค่ันกลาง
ระหว่างพื้นที ่ เป็นระยะทางประมาณ 4,000  ม. สองข้างถนนยังมีสภาพป่า
ปกคลุม อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมปิระเทศเป็นที่ลาดเขา ส่วนที่ถนนตัด
ผ่านอยู่บริเวณลาดเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 3.6391 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 12.58 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1631.04 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7868 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยคอกหม ู
บ้านแม่วังช้าง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และลา่สัตว์
ป่า- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ 030130404 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
63 

 
 

ภาพที่ 19  แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่เวียงลอ และเขตรักษาพันธุส์ัตวป์่าเวียงลอ 
 



 
64 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 42 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหงสเ์หิน และเขตหา้มล่าสตัว์ป่าหงส์เหิน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 03-06 
ภาพที ่ 1-20 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่ลอย 
  อ าเภอ อ.เทิง 
  จังหวัด จ.เชียงราย 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 614075 
  - y 2162514 
กลุ่มป่าเดิม   ดอยภูคา-แม่ยม 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขหล. (ต) หงส์หิน 

ขหล. (ต) หงส์หิน 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดพื้นที่ประมาณ 4 ตร. กม. ปกคลุมอยู่ระหว่างหยอ่มพื้นที่ของ

อุทยานฯ และถกูถนนที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 1292 ตัดผ่านค่ันกลาง
ระหว่างพื้นที ่ เป็นระยะทางประมาณ 800 ม.   สองข้างถนนยังมีสภาพป่า
ปกคลุม  อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภมูิประเทศเป็นที่ลาดเขา ส่วนที่ถนนตัด
ผ่านอยู่บริเวณลาดเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 1.1907 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 3.84 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เช่ือมต่อ (ตร. กม.) 30.06 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6647 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านจ าไคร้ 

บ้านสักพัฒนา 
บ้านสักลอ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- บังคับ
ใชก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่า
สัตว์ป่า- หากส ารวจพบว่ามีสัตวป์่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจร
หนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครอง
ทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
65 

 
 

ภาพที่ 20 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหงส์เหิน และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหงส์เหิน 



 
66 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 43 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแหง่ชาติขุนน่าน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 03-07 

ภาพที ่ 1-21 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.บ่อเกลือใต้ 

  อ าเภอ อ.บ่อเกลือ 

  จังหวัด จ.น่าน 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 737146 

  - y 2099740 

กลุ่มป่าเดิม   ดอยภูคา-แม่ยม 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ดอยภูคา 
อช.(ต) ขุนน่าน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ขนาดประมาณ 150 ตร. กม. บริเวณชายแดนติดกับประเทศลาว  

อยู่ในเขตป่าสงวนฯ ปกคลุมอยู่ระหวา่งพื้นที่อุทยานทั้ง 2 แห่ง  ไม่มีถนนตัด
ผ่าน สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.8874 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 162.49 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 5371.61 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 12 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6344 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังเตรียมการประกาศ 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้อง  ให้เข้มขน้ เพื่อไม่ให้มีการบกุรุกพื้นที ่

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 030530404 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
67 

 
 

ภาพที่ 21 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภคูา และอุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
 



 
68 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่แมป่ิง-อมก๋อย  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3.4 กลุม่ปา่แมป่งิ-อมก๋อย 

กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 3 
พื้นที่ ดังตารางที่ 44 

 
ตารางที ่ 44 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแมต่ื่น 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ  

2. อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 3 แนว ซึ่งทั้งหมดที่ค่าคะแนน S รายเอียดดังตารางที่ 45 ภาพที่ 22 

 
ตารางที ่ 45 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่แม่ปิง-อมก๋อย 

 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 04-01 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแมต่ื่น 
อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ 

แนวแคบ S 

2 04-02 อุทยานแห่งชาติแม่เงา 
อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

แนวแคบ S 

3 04-03 อุทยานแห่งชาติแม่เงา 
อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

แนวแคบ S 



 
70 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 22 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าแม่ปิง-อมก๋อย 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 46 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแหง่ชาติขุนพระวอ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 04-01 
ภาพที ่ 1-23 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.สามหมื่น 
  อ าเภอ อ.แม่ระมาด 
  จังหวัด จ.ตาก 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 472832 
  - y 1886674 
กลุ่มป่าเดิม   แม่ปิง-อมก๋อย 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. แม่ตื่น 

อช.(ต) ขุนพระวอ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ว่างระหว่างรอยต่อของพื้นที่อนุรักษ์  ถูกค่ันด้วยถนนที่เชื่อมระหวา่งทาง

หลวงหมายเลข  เป็นระยะทางประมาณ 4,500 ม. กว้างประมาณ 50 - 400 
ม.  สองข้างทางไม่มีป่าเหลืออยู ่ ถูกค่ันด้วยพื้นที่เกษตร   ระยะห่างระหวา่ง
ผืนป่า ประมาณ 1,000 - 2,000 ม. อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ราบริมล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0432 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.04 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.68 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 1.31 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 21742.09 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7067 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยสองสลึง 

บ้านแสม 
บ้านแสมใหญ ่
บ้านละเผใหม่ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่สองข้างถนนเป็นพื้นทีอุ่ทยานฯ ที่ก าลังเตรียมการประกาศ- 
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละ
ล่าสัตว์ป่า- หากส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าขา้มผ่านเส้นทาง   ควรปิดการจราจร
ในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียง
รับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
72 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 23 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภคูา และอุทยานแห่งชาติขุนพระวอ 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
73 

ตารางที ่ 47 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เงา และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 04-02 
ภาพที ่ 1-24 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่สวด 
  อ าเภอ อ.สบเมย 
  จังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 390338 
  - y 1978039 
กลุ่มป่าเดิม   แม่ปิง-อมก๋อย 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) แม่เงา 

อช.(ต) แม่เงา 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่กันออกของอุทยานฯ  ถูกทางหลวง

หมายเลข 105   ตัดผ่ากลางพื้นที ่ส่วนที่ถูกกันออกเป็นพื้นที่ถนนกวา้ง
ประมาณ 50 - 200  ม. เป็นระยะทางประมาณ 5,000 ม.   มีสภาพความ
เป็นป่าตลอดสองข้างถนน อยู่ในพื้นที่ปา่สงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
สูงชัน   

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0500 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.05 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.33 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 368.03 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6427 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านนาดอย 

บ้านแม่วะหลวง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจ
และจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์  
หมายเหต ุ   



 
74 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 24 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เงา และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
75 

ตารางที ่ 48 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เงา และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 04-03 
ภาพที ่ 1-25 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.แม่วะหลวง 
  อ าเภอ อ.ท่าสองยาง 

  จังหวัด จ.ตาก 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 389701 

  - y 1965616 
กลุ่มป่าเดิม   แม่ปิง-อมก๋อย 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาถนนธงชัย 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) แม่เงา 

อช.(ต) แม่เงา 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่กันออกของอุทยานฯ  ถูกทางหลวง

หมายเลข 105   ตัดผ่ากลางพื้นที ่ส่วนที่ถูกกันออกเป็นพื้นที่ถนนกวา้ง
ประมาณ 50 - 1,000  ม. เป็นระยะทางประมาณ 22 กม.   มีสภาพความ
เป็นป่าสองข้างถนนสลับพื้นที่เกษตรกรรม  อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสูงชัน   

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0117 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.01 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 3.06 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 52.85 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 409.38 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 4 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6280 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านแม่วะหลวง 
บ้านแม่อมก ิ
บ้านปางทอง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- หากส ารวจพบว่ามีสัตว์ป่าข้ามผา่นเส้นทาง และมี
การจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
76 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 25 แนวเชือ่มต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เงา และอุทยานแห่งชาติแม่เงา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ภเูมีย่ง-ภทูอง  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
77 

3.5 กลุม่ปา่ภเูมีย่ง-ภทูอง 

กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 7 
พื้นที่ ดังตารางที่ 49 

 

ตารางที ่ 49 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าภเูมี่ยง-ภูทอง 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู ่

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูขดั 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 

2. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  

3. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ  

4. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  

5. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อทั้งสิ้น 6 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีคะแนน HS จ านวน 2 แนว และคะแนน S 

จ านวน 4 แนว รายเอียดดังตารางที่ 50 ภาพท่ี 26 
 
ตารางที ่ 50 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ภูเมี่ยง-ภูทอง 

 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 05-01 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู ่
ต่อเนื่อง HS 

2 05-02 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู ่
ต่อเนื่อง HS 

3 05-03 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
ต่อเนื่อง S 

4 05-04 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 
ต่อเนื่อง S 

5 05-05 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
แนวแคบ S 

6 05-06 อุทยานแห่งชาตินาแห้ว 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูขดั 
ต่อเนื่อง S 



 
78 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 26 แนวเชื่อมต่อบริเวณกลุม่ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
79 

ตารางที ่ 51 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู ่
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 05-01 

ภาพที ่ 1-27 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.คันโช้ง 

  อ าเภอ อ.วัดโบสถ ์

  จังหวัด จ.พิษณุโลก 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 648205 

  - y 1900861 

กลุ่มป่าเดิม   ภูเมี่ยง-ภูทอง 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) แก่งเจ็ดแคว 
ขหล.เขาน้อย-เขาประดู่ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าที่เหลืออยูข่นาดประมาณ 10 ตร. กม.ที่ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นพื้นที่
อุทยานฯ  และมีพื้นที่เชื่อมต่อไปยังเขตห้ามล่าฯ ทีอ่ยู่ฝั่งตรงข้าม ไม่มีถนนตัด
ผ่าน    อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมปิระเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1170 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 4.69 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 240.02 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8768 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านคันโช้ง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
80 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 52 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู ่
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 05-02 

ภาพที ่ 1-27 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.บ้านยาง 

  อ าเภอ อ.วัดโบสถ ์

  จังหวัด จ.พิษณุโลก 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 650104 

  - y 1896770 

กลุ่มป่าเดิม   ภูเมี่ยง-ภูทอง 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) แก่งเจ็ดแคว 
ขหล.เขาน้อย-เขาประดู่ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าที่เหลืออยูข่นาดประมาณ 5 ตร. กม. ที่ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นพื้นที่
อุทยานฯ  และมีพื้นที่เชื่อมต่อไปยังเขตห้ามล่าฯ ทีอ่ยู่ฝั่งตรงข้าม  มีถนนตัด
ผ่านบางส่วน    อยู่ในพื้นทีป่่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.2019 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 4.54 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเชื่อม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 240.02 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8745 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านแก่งเจ็ดแคว 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
81 

 
 

ภาพที่ 27 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งเจด็แคว และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู ่
 



 
82 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 53 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 05-03 
ภาพที ่ 1-28 
ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.บ้านแยง 

  อ าเภอ อ.นครไทย 

  จังหวัด จ.พิษณุโลก 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 684160 
  - y 1866205 
กลุ่มป่าเดิม   ภูเมี่ยง-ภูทอง 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) แก่งเจ็ดแคว 

อช. ทุ่งแสลงหลวง 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ตามแนวที่ลาดเชิงเขา ขนาดพื้นที่ประมณ 23 ตร. กม. 
เช่ือมต่อระหว่างพื้นทีอุ่ทยานฯ มีระยะทาง ประมาณ 10 กม. ไม่มีถนนตัด
ผ่าน เป็นพื้นที่ป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันเชิงเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 10.0719 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 22.95 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1520.67 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7147 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านโป่งแค 

บ้านหินกอง 
บ้านแก่งกุลา 
บ้านโป่งปะ 
บ้านแยง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้
เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ปา่- เนื่องจากอยู่ในแนว
เช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจดัการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่
สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมี
การคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 050635b04 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
83 

 
 

ภาพที่ 28 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งเจด็แคว และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 



 
84 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 54 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 05-04 
ภาพที ่ 1-29 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ริมสีม่วง 
  อ าเภอ อ.เขาค้อ 

  จังหวัด จ.เพชรบูรณ์ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 716759 
  - y 1831125 

กลุ่มป่าเดิม   ภูเมี่ยง-ภูทอง 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) เขาค้อ 

อช.(ต) เขาค้อ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ  4 ตร. กม.  ปกคลุมค่ันกลาง
ระหว่างหย่อมของพื้นทีอุ่ทยานฯ มีทางหลวงหมายเลข 2258  ตัดผ่าน  พื้นที่
ส่วนที่มีถนนคั่นกลางมีความยาวประมาณ 1,500 ม.  สองข้างทางถนนส่วนที่
เป็นแนวเช่ือมต่อมีป่าปกคลุม  สภาพภมูิประเทศเป็นที่ภูเขาสูงชัน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.5056 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 4.20 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1926.85 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6200 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านริมสีม่วง 
บ้านเพชรช่วย 

บ้านธนิตค าเท่ียง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ - บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้

เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ - หากส ารวจพบวา่มีสัตว์ป่าข้าม
ผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในชว่งเวลา
กลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- ประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็น
แนวเช่ือมต่อและมกีารคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
85 

 
 

ภาพที่ 29 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาคอ้ และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ 



 
86 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 55 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 05-05 
ภาพที ่ 1-30 
ที่ตั้ง   
  ต าบล ต.ห้วยมุ่น 
  อ าเภอ อ.น้ าปาด 
  จังหวัด จ.อุตรดิตถ์ 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N  
  - x 706509 
  - y 1959237 
กลุ่มป่าเดิม   ภูเมี่ยง-ภูทอง 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ภูสอยดาว 

อช.(ต) ภูสอยดาว 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่กันออกของอุทยานฯ  ถูกทางหลวง

หมายเลข 1268  ตัดผ่ากลางพื้นที ่ส่วนที่ถูกกันออกเป็นพื้นที่ถนนกวา้ง
ประมาณ 50 - 200  ม. เป็นระยะทางประมาณ 7,500 ม.   มีสภาพความ
เป็นป่าตลอดสองข้างถนน อยู่ในพื้นที่ปา่สงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
สูงชัน   

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0600 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.06 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.89 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1556.12 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6191 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านรักไทย 

บ้านส่องสี 
บ้านมณีแก้ว 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
อุทยานฯ ที่จะจัดตั้ง- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจ
และจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 051330404 
หมายเหต ุ   

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
87 

 
 

ภาพที่ 30 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภสูอยดาว และอุทยานแห่งชาตภิูสอยดาว 



 
88 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 56 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขดั 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 05-06 
ภาพที ่ 1-31 
ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.แสงภา 

  อ าเภอ อ.นาแหว้ 
  จังหวัด จ.เลย 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 707727 

  - y 1933432 

กลุ่มป่าเดิม   ภูเมี่ยง-ภูทอง 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาหลวงพระบาง 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ภูสวนทราย 

ขสป. (ต) ภูขัด 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ขนาดพื้นทีป่ระมาณ 40 ตร. กม. ปกคลุมอยู่ระหวา่งพื้นที่ของ
อุทยานฯ และถกูทางหลวงหมายเลข 1268. ตัดผ่านบริเวณขอบของพื้นที่อช. 
นาแห้ว  ความยาวประมาณ 2,000 ม อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่วนที่ถนนตัดผา่นอยู่บริเวณที่ราบหุบเขาริมล าน้ า  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.8651 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 39.01 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1282.26 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6139 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านนาปอ 

บ้านป่ากอ 
บ้านหัวนา 
บ้านแสงภา 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ ที่ก าลังจะจัดตั้ง- บังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และลา่สัตว์
ป่า- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 051130404 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
89 

 
 

ภาพที่ 31 .แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภสูวนทราย และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภขูัด 

 



 
90 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ภเูขียว-น า้หนาว  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
91 

3.6  กลุม่ปา่ภเูขยีว-น้ าหนาว 

กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว มีพ้ืนท่ีคุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 
6 พื้นที่ ดังตารางที่ 57 

 
ตารางที ่ 57 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

วนอุทยาน 1. วนอุทยานผางาม 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

2. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

2. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

3. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 5 แนว ซึ่งทั้งหมดมีค่าคะแนน S รายเอียดดังตารางที่ 58 ภาพที่ 32  

 
ตารางที ่ 58 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ภูเขยีว-น้ าหนาว 

 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเช่ือมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 06-01 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต 

ต่อเนื่อง S 

2 06-02 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

แนวแคบ S 

3 06-03 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต 
วนอุทยานผางาม 

ต่อเนื่อง S 

4 06-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต 
วนอุทยานผางาม 

แนวแคบ S 

5 06-05 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

ไม่ต่อเนื่อง S 

 
 
 



 
92 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 32 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าภูเขียว-น้ าหนาว 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 59 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-01 
ภาพที ่ 1-33 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ภูหอ 
  อ าเภอ อ.ภูหลวง 
  จังหวัด จ.เลย 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 776484 
  - y 1889052 
กลุ่มป่าเดิม   ภูเขียว-น้ าหนาว 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาเพชรบูรณ์ฝั่งตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. ภูหลวง 

ขสป. (ต) ภูค้อ - ภูกระแต 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่อยู่ในเขตปา่สงวนฯ ขนาดประมาณ 90 ตร. กม. ปกคลุมอยู่

ระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์ทั้ง 2 แห่ง มีทางหลวงหมายเลข 2016   ระยะทาง
ประมาณ  2,000 ม.  ตัดผ่าน  สภาพภมูิประเทศเป็นภูเขาลาดชันปานกลาง   
ส่วนที่เป็นถนนอยู่บริเวณสันเขา  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 9.1156 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 90.51 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 946.97 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6739 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านวังมน 

บ้านน้ าคู 
บ้านไร่สุขสันต์ 
บ้านศรีเจริญ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ ที่ก าลังจะประกาศจัดตั้ง- 
บังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น เพื่อไม่ให้มกีารบุกรุกพื้นที่ และห้ามไม่ให้มีการล่า
สัตว์ป่า- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการ
ตามแนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียง
รับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่
ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 061130303 
หมายเหต ุ   
 



 
94 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 60 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูกระดึง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-02 
ภาพที ่ 1-33 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ศรีฐาน 
  อ าเภอ อ.ภูกระดึง 
  จังหวัด จ.เลย 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 791974 
  - y 1878973 
กลุ่มป่าเดิม   ภูเขียว-น้ าหนาว 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาเพชรบูรณ์ฝั่งตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. (ต) ภูค้อ - ภูกระแต 

อช. ภูกระดึง 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ แนวถนนไม่ทราบหมายเลขตัดผ่านระหว่างรอยต่อของพื้นที่อนุรักษ์   เป็น

ถนนขนาดเล็ก ความยาวถนนชว่งระหวา่งแนวเช่ือม มีระยะทาง 2,500 ม.  
ปกคลุมด้วยพื้นทีป่่าตลอดสองข้างทาง สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาใกล้ล า
น้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0353 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.04 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.31 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 79.11 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 818.42 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7266 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านวังยาง 

บ้านพองหนีบ 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขต

รักษาพันธุ์ฯ ที่ก าลังจะประกาศจัดตั้ง 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเชื่อมต่อ มีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 061015b00 

หมายเหต ุ   

 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 61 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และวนอุทยานผางาม 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-03 
ภาพที ่ 1-33 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ปวนผุ 
  อ าเภอ กิ่งอ.หนองหิน 
  จังหวัด จ.เลย 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 795895 
  - y 1888363 
กลุ่มป่าเดิม   ภูเขียว-น้ าหนาว 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาเพชรบูรณ์ฝั่งตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. (ต) ภูค้อ - ภูกระแต 

วอ. ผางาม 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดพื้นที่ประมาณ 2.5 ตร. กม. ที่หลงเหลืออยู ่ ค้ันกลางระหว่าง

พื้นที่อนุรักษ์ ความกว้างประมาณ 200 - 500ม.  มีทางหลวงหมายเลข 4016 
ตัดผ่าน สองข้างทางมีสภาพป่า อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมปิระเทศเป็นที่
ลาดเชิงเขา บริเวณที่ถนนตัดผ่านเป็นที่ลาดเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.2035 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.49 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 240.63 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6777 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านสวนหอม 

บ้านผางาม 
บ้านทุ่งโพธิ ์

บ้านห้วยไผ่เหนือ 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขต

รักษาพันธุ์ฯ ที่ก าลังจะประกาศจัดตั้ง- บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบกุรุกพื้นที่และลา่สัตว์ป่า- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อ
สัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครอง
ทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 061700000 
หมายเหต ุ   



 
96 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 62 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และวนอุทยานผางาม 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-04 
ภาพที ่ 1-33 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ห้วยสีเสียด 
  อ าเภอ อ.ภูหลวง 
  จังหวัด จ.เลย 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 793082 
  - y 1889786 
กลุ่มป่าเดิม   ภูเขียว-น้ าหนาว 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาเพชรบรูณ์ฝั่งตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. (ต) ภูค้อ - ภูกระแต 

วอ. ผางาม 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดพื้นที่ประมาณ 0.5 ตร. กม. ที่หลงเหลืออยู ่ ค้ันกลางระหว่าง

พื้นที่อนุรักษ์ ความกว้างประมาณ 50 - 100ม.  มีถนนไม่ทราบหมายเลขตัด
ผ่าน สองข้างทางมีสภาพป่า อยู่ในพื้นทีป่่าสงวนฯ สภาพภูมปิระเทศเป็นลาด
เขา สลับสันเขา บริเวณที่ถนนตัดผ่านเป็นสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0530 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.05 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.66 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 240.63 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6984 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านผาฝ้าย 

บ้านน้ าพพุัฒนา 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของวน

อุทยาน 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 061600000 

หมายเหต ุ   

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 33 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และวนอุทยานผางาม 



 
98 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 63 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยานแหง่ชาติไทรทอง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-05 
ภาพที ่ 1-34 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ท่าใหญ่ 
  อ าเภอ อ.หนองบัวแดง 
  จังหวัด จ.ชัยภูม ิ
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 788190 

  - y 1765738 

กลุ่มป่าเดิม   ภูเขียว-น้ าหนาว 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาเพชรบรูณ์ฝั่งตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) ภูแลนคา 

อช. ไทรทอง 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ที่ไม่มีป่าปกคลุมระหว่างเขตอุทยานฯ ถูกค่ันโดยทางหลวงหมายเลข 

3019 และล าน้ าช ี ช่วงที่เป็นแนวเช่ือมต่อมีความยาวประมาณ  760 ม. 
กว้างประมาณ 200 - 500 ม.    พื้นที่โดยรอบติดกับชุมชนและเกษตรกรรม  
ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ส่วน
ที่เป็นถนนอยู่บริเวณที่ราบ 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ไม่ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.8064 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.49 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.49 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 45.81 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 912.25 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6712 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านปากห้วยเด่ือ 
บ้านห้วยน้ าค า 

บ้านชีบน 
แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่สองข้างถนนเป็นแนวเช่ือมต่อ และเป็นเขตคุ้มครองทางนิเวศ- 

เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 060810400 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 34 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยานแห่งชาตไิทรทอง 

 
 



 
100 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ภพูาน  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3.7 กลุม่ปา่ภพูาน 

กลุ่มป่าภูพาน มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 6 พื้นที่ 
ดังตารางที่ 64 
ตารางที ่ 64 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าภูพาน 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

วนอุทยาน 1. วนอุทยานภูผาวัว   

2. วนอุทยานภูแฝก 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  

2. อุทยานแห่งชาติภูผายล 

3. อุทยานแห่งชาติภูพาน 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 5 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีคะแนน HS จ านวน 1 แนว และ คะแนน S 

จ านวน 4 แนว รายเอียดดังตารางที่ 65 ภาพที่ 35 
 
ตารางที ่ 65 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ภูพาน 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 07-01 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 

ต่อเนื่อง HS 

2 07-02 อุทยานแห่งชาติภูผายล(ห้วยหวด) 
อุทยานแห่งชาติภูผายล(ห้วยหวด) 

แนวแคบ S 

3 07-03 อุทยานแห่งชาติภูผายล(ห้วยหวด) 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน 

ต่อเนื่อง S 

4 07-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน 
วนอุทยานภูผาวัว 

ต่อเนื่อง S 

5 07-05 อุทยานแห่งชาติภูพาน   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน 
วนอุทยานภูแฝก 

ต่อเนื่อง S 

 



 
102 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 35 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าภูพาน 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 66 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 07-01 

ภาพที ่ 1-36 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.เสนางคนิคม 

  อ าเภอ อ.เสนางคนิคม 

  จังหวัด จ.อ านาจเจริญ 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 1117129 

  - y 1785987 

กลุ่มป่าเดิม   ภูพาน 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูพาน 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ภูสระดอกบัว 
อช. ภูสระดอกบัว 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ ขนาดประมาณ 2 ตร. กม. ที่ปกคลุมเชื่อมต่อไปยัง
หย่อมผืนที่ของอุทยานฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาด
ค่อนข้างราบ 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.5063 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.20 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 88.57 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8630 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านนาสะอาด 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
104 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 36 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภสูระดอกบัว และอุทยานแห่งชาติภสูระดอกบัว 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
105 

ตารางที ่ 67 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผายล และอุทยานแห่งชาติภูผายล 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 07-02 
ภาพที ่ 1-37 

ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.กกตูม 

  อ าเภอ อ.ดงหลวง 

  จังหวัด จ.มุกดาหาร 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 1049628 

  - y 1870698 

กลุ่มป่าเดิม   ภูพาน 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูพาน 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ภูผายล(ห้วยหวด) 
อช. ภูผายล(ห้วยหวด) 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตัดผ่านระหวา่งหย่อมพื้นทีอุ่ทยานฯ สองข้างถนน

บริเวณขอบของพื้นที่อุทยานฯ ไม่มีพื้นที่ป่าปกคลุม ระยะทางส่วนที่ใกล้กัน
ที่สุดของขอบเขตพื้นที่อนุรักษป์ระมาณ  300 ม. ส่วน ระยะทางที่ใกล้กัน
ที่สุดของพื้นที่ป่าประมาณ 1,000 ม.  อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ  สภาพภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบบริเวณหุบเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.2507 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.25 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.22 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 17.29 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 702.82 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6996 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านขัวสูง 
บ้านป่าไม้พัฒนา 

แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่บริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นเขตคุ้มครองทาง
ระบบนิเวศ- หากส ารวจพบวา่มีสัตว์ป่าข้ามผ่านเส้นทาง และมกีารจราจร
หนาแน่น ควรปิดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้เบาบาง- 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
106 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 37 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภผูายล และอุทยานแห่งชาติภูผายล 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
107 

ตารางที ่ 68 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผายล และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภสูีฐาน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 07-03 

ภาพที ่ 1-38 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.พังแดง 

  อ าเภอ อ.ดงหลวง 

  จังหวัด จ.มุกดาหาร 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 1070987 

  - y 1855383 

กลุ่มป่าเดิม   ภูพาน 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูพาน 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ภูผายล(ห้วยหวด) 
ขสป. ภูสีฐาน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯผืนใหญ ่ขนาดประมาณ  125 ตร. กม. ปกคลุมอยู่
ระหว่างพื้นที่อนุรกัษ ์เช่ือมต่อพื้นที่เขตรักษาพันธุ์กับพื้นทีอุ่ทยานฯ  ไม่มีถนน
ตัดผ่าน มีพื้นที่เกษตรกรรมกระจายอยูโ่ดยรอบ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
ชัน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.4797 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 126.04 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 465.25 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 10 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6900 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านโนนสมบรูณ์ 
บ้านห้วยตาเปอะ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ - บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 070310400 
หมายเหต ุ   



 
108 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 38 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภผูายล และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภสูีฐาน 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
109 

ตารางที ่ 69 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภสูีฐาน และวนอุทยานภูผาวัว 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 07-04 

ภาพที ่ 1-39 

ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.หนองห้าง 

  อ าเภอ อ.กุฉินารายณ ์

  จังหวัด จ.กาฬสินธุ ์

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 1053698 

  - y 1836868 

กลุ่มป่าเดิม   ภูพาน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูพาน 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. ภูสีฐาน 

วอ. ภูผาววั 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯ  ขนาดประมาณ  14 ตร. กม. ปกคลุมอยู่ระหว่าง
พื้นที่อนุรักษ์ เช่ือมตอ่พื้นที่วนอุทยานฯ กับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่มี
ถนนตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับสันเขา ความลาดชันปานกลาง 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.8566 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 13.89 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 287.67 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6392 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยแดง 
บ้านโคกเก่ง 
บ้านวังมน 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ - บังคับใชก้ฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข  070200000 

หมายเหต ุ   



 
110 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 39 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน และวนอุทยานภผูาวัว 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 70 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูพาน เขตรักษาพันธุส์ัตวป์่าภูสีฐาน และวนอุทยานภูแฝก 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 07-05 
ภาพที ่ 1-40 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.จันทร์เพ็ญ 
  อ าเภอ อ.เต่างอย 

  จังหวัด จ.สกลนคร 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 1026915 

  - y 1858042 

กลุ่มป่าเดิม   ภูพาน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูพาน 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ภูพาน  ขสป. ภูสีฐาน 

วอ. ภแูฝก 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนฯผืนใหญ ่ ขนาดประมาณ  140 ตร. กม. ปกคลุมอยู่

ระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์ระหว่าง อุทยานฯ ภูพานและวอ. ภูแฝก ไม่ มีถนนตัด
ผ่าน  ส่วนระหวา่ง อช. ภูพาน และ ขสป. ภูสีฐาน มีถนนหมายเลข  2287  
ตัดผ่าน  สภาพภูมปิระเทศเป็นภูเขาชันสลับที่ลาดเขา ความลาดชันปานกลาง 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 29.2381 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 142.57 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1203.21 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 3 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6138 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านโพนนาดี 

บ้านสานเว ้
บ้านค าผักกูด 
บ้านนาโคกกุง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้
เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ปา่- เนื่องจากอยู่ในแนว
เช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจดัการตามแนวทางของแนวเช่ือมต่อ
สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และ
มีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 070115b00 
หมายเหต ุ   



 
112 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 40 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูพาน เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐาน และวนอุทยานภูแฝก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ดงพญาเยน็-เขาใหญ่  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
113 

3.8 กลุม่ปา่ดงพญาเยน็-เขาใหญ ่

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S 
จ านวน 3 พื้นที่ ดังตารางที่ 71 

 
ตารางที ่ 71 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติทับลาน 

2. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  

3. อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 2 แนว ซึ่งมีค่าคะแนน S ทั้งหมด รายเอียดดังตารางที่ 72 ภาพที่ 41 

 
ตารางที ่ 72 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ดงพญาเย็น-เขาใหญ ่
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 09-01 อุทยานแห่งชาติทับลาน 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
แนวแคบ S 

2 09-02 อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย 

อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย 
หย่อมผืนป่า S 

 
 
 



 
114 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 41 แนวเช่ือมต่อบรเิวณกลุม่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
115 

ตารางที ่ 73 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 09-01 

ภาพที ่ 1-42 
ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.บุพราหมณ ์

  อ าเภอ อ.นาดี 

  จังหวัด จ.ปราจีนบุร ี

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 812119 

  - y 1570187 

กลุ่มป่าเดิม   ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

กลุ่มที่เสนอใหม่   ดงพญาเย็น-พนมดงรัก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ทับลาน 

อช. เขาใหญ ่
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข  304  ตัดผ่านระหว่างพื้นที่อนุรักษ ์  ส่วนที่เป็นถนน

เฉพาะบริเวณที่สองข้างถนนมีผืนปา่ปกคลุม  มีระยะทางประมาณ  2,000 ม.  
ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ   สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา  

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0595 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.)  0.06 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.52 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.99 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 8028.38 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6793 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านกุดตะวัน 
บ้านทับลานใน 
บ้านทุ่งแฝก 

แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่บริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่คุ้มครองทาง
ระบบนิเวศ- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและ
จัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มกีารคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 090130606 

หมายเหต ุ   



 
116 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 42 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
117 

ตารางที ่ 74 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 09-02 

ภาพที ่ 1-43 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.วังม่วง 

  อ าเภอ อ.วังม่วง 

  จังหวัด จ.สระบุรี 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 735170 

  - y 1639757 

กลุ่มป่าเดิม   ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

กลุ่มที่เสนอใหม่   ดงพญาเย็น-พนมดงรัก 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) เจ็ดสาวน้อย 
อช.(ต) เจ็ดสาวน้อย 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ หย่อมผืนปา่ขนาดประมาณ 1 ตร. กม. ค่ันอยู่ระหวา่งหย่อมพื้นที่อุทยานฯ 
ไม่มีถนนตัดผ่าน ล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนฯ 
สภาพภูมิประเทศเป็นยอดเขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ หย่อมผืนปา่ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 1.6383 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.12 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.03 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.42 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 12.85 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6709 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหลังเขา 
บ้านโป่งตะขบ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ  
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
118 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 43 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ตะวนัออก  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3.9 กลุม่ปา่ตะวนัออก 
กลุ่มป่าตะวันออก มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 6 

พื้นที่ ดังตารางที่ 75 
 

ตารางที ่ 75 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าตะวันออก 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

2. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว  

3. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว  

2. อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

3. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

 

กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 7 แนว แบ่งเป็นแนวเช่ือมต่อท่ีมีค่าคะแนน HS จ านวน 2 แนว และคะแนน 
S จ านวน 5 แนว รายเอียดดังตารางที่ 76 ภาพที่ 44 
 

ตารางที ่ 76 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ตะวันออก 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชือ่มต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 10-01 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 
ต่อเนื่อง HS 

2 10-02 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 
แนวแคบ S 

3 10-03 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ต่อเนื่อง S 

4 10-04 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
ต่อเนื่อง S 

5 10-05 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ต่อเนื่อง HS 

6 10-06 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
ไม่ต่อเนื่อง S 

7 10-07 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
ไม่ต่อเนื่อง S 



 
120 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 44 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าตะวันออก 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 77 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ และ
อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-01 

ภาพที ่ 1-45 

ที่ตัง้    

  ต าบล ต.บ่อเวฬ ุ

  อ าเภอ อ.ขลุง 

  จังหวัด จ.จันทบุรี 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 878081 

  - y 1411606 

กลุ่มป่าเดิม   ตะวันออก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันออก 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ 
อช.(ต) น้ าตกคลองแกว้ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ 1 ตร. กม. ค่ันอยูร่ะหว่างพื้นที่อนุรกัษ์ ไม่มีถนนตัดผ่าน 
น่าจะเป็นความคาดเคลื่อนของการจัดท าแผนที่ขอบเขตพื้นทีอ่นุรักษ์ 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.2708 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.16 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 445.33 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.9415 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานฯ หรือเขตรักษาพันธุ์ฯ 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 100435b04 

หมายเหต ุ   



 
122 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 78 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ และ
อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-02 

ภาพที ่ 1-45 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.คลองใหญ่ 

  อ าเภอ อ.โป่งน้ าร้อน 

  จังหวัด จ.จันทบุรี 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 879778 

  - y 1412833 

กลุ่มป่าเดิม   ตะวันออก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันออก 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ 
อช.(ต) น้ าตกคลองแกว้ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าเป็นแนวแคบ ค่ันอยู่ระหวา่งพื้นที่อนุรักษ์ ไม่มีถนนตัดผ่าน น่าจะเป็น
ความคาดเคลื่อนของการจัดท าแผนที่ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0300 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.03 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.09 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.96 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 445.33 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7160 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานฯ หรือเขตรักษาพันธุ์ฯ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 100435b04 

หมายเหต ุ   

 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 45 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ  
และอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 



 
124 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 79 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ และ
อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-03 

ภาพที ่ 1-46 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ทับไทร 

  อ าเภอ อ.โป่งน้ าร้อน 

  จังหวัด จ.จันทบุรี 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 854716 

  - y 1423372 

กลุ่มป่าเดิม   ตะวันออก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เขาสอยดาว 

ขสป. คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ 15 ตร. กม.ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่อนุรักษ์  มีถนน

หมายเลข 317 ตัดผ่าน ไม่อยู่ในพื้นที่ปา่สงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นยอด
เขาทอดตัวต่อเนื่องกัน ความลาดชันปานกลาง 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 6.0783 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 15.16 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 2093.96 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6269 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหินลาด 
บ้านมาบคลา 
บ้านชะแมบ 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 100230604 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
125 

ตารางที ่ 80 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอทุยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-04 

ภาพที ่ 1-46 

ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ตะเคียนทอง 

  อ าเภอ อ. เขาคิชฌกูฏ 

  จังหวัด จ.จันทบุรี 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 840944 

  - y 1426777 

กลุ่มป่าเดิม   ตะวันออก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันออก 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เขาสอยดาว 
อช. เขาคิชฌกูฏ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าเป็นแนวแคบ ค่ันอยู่ระหวา่งพื้นที่อนุรักษ์ ไม่มีถนนตัดผ่าน น่าจะเป็น
ความคาดเคลื่อนของการจัดท าแผนที่ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1700 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 13.40 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1898.20 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6254 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานฯ หรือเขตรักษาพันธุ์ฯ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์   

หมายเหต ุ   

 



 
126 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 81 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ  และเขต
รักษาพันธุ์ศัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรตฯิ   

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-05 

ภาพที ่ 1-46 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ทับไทร 
  อ าเภอ อ.โป่งน้ าร้อน 
  จังหวัด จ.จันทบุรี 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 859481 
  - y 1412818 
กลุ่มป่าเดิม   ตะวันออก 
กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ 

ขสป. คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ตร. กม. ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่ของอุทยานฯ  

อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมปิระเทศเป็นยอดเขาและที่ราบเชิงเขา  มีทาง
หลวงหมายเลข 3299 ตัดผ่าน 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.7793 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 6.77 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 278.47 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8642 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านทัพนคร 
บ้านโชคดี 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มีการล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 100315b00 

หมายเหต ุ   

 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
127 

 
 

ภาพที่ 46 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติฯ  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ  และระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแหง่ชาติเขาคิชฌกูฏ 



 
128 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 82 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์ศัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง   
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-06 
ภาพที ่ 1-47 

ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.พวา 

  อ าเภอ อ.แก่งหางแมว 

  จังหวัด จ.จันทบุรี 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 799713 

  - y 1437490 

กลุ่มป่าเดิม   ตะวันออก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เขาอ่างฤาไน 

อช. เขาชะเมา-เขาวง 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดเล็ก มพีื้นที่ประมาณ 0.2 ตร. กม. ปกคลุมระหว่างพื้นที่อนุรักษ ์ 

ระยะหา่งระหว่างแนวเช่ือมประมาณ 750 ม. กว้างที่สุดประมาณ 700 ม.   
บริเวณที่ไม่มีป่าปกคลุมห่างประมาณ 150 ม.  อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพ
ภูมิประเทศเป็นสันเขา  มีทางหลวงชนบทหมายเลข 4005 ตัดผ่าน 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ไม่ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.4404 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.15 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.24 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 94.06 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1911.12 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7204 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านกลุ่มส่วย 

บ้านเนินจ าปา 
บ้านหนองมะค่า 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 100810600 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
129 

ตารางที ่ 83 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์ศัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-07 
ภาพที ่ 1-47 

ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.พวา 

  อ าเภอ อ.แก่งหางแมว 

  จังหวัด จ.จันทบุรี 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 798074 

  - y 1438609 

กลุ่มป่าเดิม   ตะวันออก 
กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันออก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เขาอ่างฤาไน 

อช. เขาชะเมา-เขาวง 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดเล็ก มพีื้นที่ประมาณ 0.2 ตร. กม. ปกคลุมระหว่างพื้นที่อนุรักษ ์ 

ระยะหา่งระหว่างแนวเช่ือมประมาณ 450 ม. กว้างที่สุดประมาณ 200 ม.   
บริเวณที่ไม่มีป่าปกคลุมห่างประมาณ 70 ม.  อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิ
ประเทศเป็นสันเขา  มีทางหลวงชนบทหมายเลข 4005 ตัดผ่าน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ไม่ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.4470 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.07 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.23 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 97.19 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1911.12 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7467 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านกลุ่มส่วย 
บ้านเนินจ าปา 

บ้านหนองมะค่า 
บ้านเขาพัง 

บ้านน้ ากร่อย 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ- เนือ่งจากอยู่ในแนว

เช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจดัการตามแนวทางของแนวเช่ือมตอ่
สัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และ
มีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 100810600 
หมายเหต ุ   



 
130 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 47 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ตะวนัตก  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3.10 กลุม่ปา่ตะวนัตก 
กลุ่มป่าตะวันตก มีพื้นท่ีคุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ท่ีมีความส าคัญ HS และ S จ านวน 4 พื้นที่ 

ดังตารางที่ 84 
 

ตารางที ่ 84 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าตะวันตก 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสลักพระ  

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร ์

2. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

3. อุทยานแห่งชาติพุเตย 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 4 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีค่าคะแนน HS จ านวน 1 แนว และคะแนน 

S จ านวน 3 แนว รายเอียดดังตารางที่ 85 ภาพที่ 48 
 
ตารางที ่ 85 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ตะวันตก 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 11-01 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร ์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสลักพระ 

ต่อเนื่อง S 

2 11-02 อุทยานแห่งชาติพุเตย 

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร ์

อุทยานแห่งชาติพุเตย 

ต่อเนื่อง S 

3 11-03 อุทยานแห่งชาติพุเตย 

อุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่อเนื่อง S 

4 11-04 อุทยานแห่งชาติพุเตย 

อุทยานแห่งชาติพุเตย 
ต่อเนื่อง HS 



 
132 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 48 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าตะวันตก 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 86 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสลักพระ 

 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 11-01 
ภาพที ่ 1-49 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.นาสวน 
  อ าเภอ อ.ศรีสวัสดิ ์
  จังหวัด จ.กาญจนบุร ี
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 527750 
  - y 1630191 
กลุ่มป่าเดิม   ตะวันตก 
กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันตก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. เขื่อนศรีนครินทร์ 

อช. เฉลิมรัตนโกสินทร์ 
ขสป. สลักพระ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ขนาดประมาณ  345 ตร. กม. ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ ์มี

บางส่วนอยู่ในพื้นทีป่่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
สูงชันสลับซับซ้อน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.0415 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 345.87 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 19438.53 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 3 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7156 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านตีนตก 

บ้านบน 
บ้านหัวสะพาน 

บ้านองจ ุ
บ้านนาสวน 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 11053065b 
หมายเหต ุ   



 
134 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 87 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติเขือ่นศรีนครินทร์ และ
อุทยานแห่งชาติพุเตย 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 11-02 
ภาพที ่ 1-49 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.วังยาว 
  อ าเภอ อ.ด่านช้าง 
  จังหวัด จ.สุพรรณบุร ี
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 537760 
  - y 1644352 
กลุ่มป่าเดิม   ตะวันตก 
กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันตก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. พุเตย 

อช. เขื่อนศรีนครินทร์ 
อช. พุเตย 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ  45 ตร. กม. ปกคลุมอยู่นอกเขตพื้นที่อุทยานฯ  อยู่ใน

เขตพื้นที่ป่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน  
ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 5.8683 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 45.05 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 18476.16 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 5 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6557 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านท่าศาลา 

บ้านใหม่วังยาว 
บ้านน้ าตกไทรทอง 

บ้านทุ่งขาม 
บ้านวังจรเข ้

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 110430303 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 88 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติพุเตย และอุทยานแห่งชาติพุเตย 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 11-03 
ภาพที ่ 1-49 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.วังยาว 
  อ าเภอ อ.ด่านช้าง 
  จังหวัด จ.สุพรรณบุร ี
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 543622 
  - y 1640644 
กลุ่มป่าเดิม   ตะวันตก 
กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันตก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. พุเตย 

อช. พุเตย 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ 5 ตร.กม. ที่ไม่ได้ก าหนดเป็นพื้นที่อุทยานฯ ค้ันกลางอยู่
ระหว่างหย่อมพื้นทีอุ่ทยานฯ มีถนนที่ไม่ทราบหมายเลขเชื่อมต่อระหวา่งทาง
หลวงชนบทตัดผ่าน อยู่ในเขตป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบแคบๆ 
ระหว่างหุบเขาขนานไปกบัล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.4383 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 4.55 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 18476.16 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7040 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านวังจรเช้ 
บ้านละวา้วังควาย 

บ้านวังโหรา 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ - บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้

เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่- หากส ารวจพบว่ามีสัตวป์่าขา้ม
ผ่านเส้นทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควรปิดการจราจรในชว่งเวลา
กลางคืน - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและ
มีการคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
136 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 89 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติพุเตย และอุทยานแห่งชาติพุเตย 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 11-04 
ภาพที ่ 1-49 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.องค์พระ 
  อ าเภอ อ.ด่านช้าง 
  จังหวัด จ.สุพรรณบุร ี
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 539770 
  - y 1637502 
กลุ่มป่าเดิม   ตะวันตก 
กลุ่มที่เสนอใหม่   ตะวันตก 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. พุเตย 

อช. พุเตย 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดเล็กในเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ ประมาณ 3 ตร.กม. ล้อมรอบหย่อม

พื้นที่อุทยานฯ  ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาที่มคีวามสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
500 ม. ไม่มีถนนตัดผ่าน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.2683 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.98 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 12.70 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8640 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านคอกช้าง 

บ้านทุ่งขาม 
บ้านเขาใหญ ่
บ้านไผ่สีทอง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ  
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
137 

 
 

ภาพที่ 49 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร ์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสลักพระ 

 



 
138 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่แก่งกระจาน  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3.11 กลุม่ปา่แกง่กระจาน 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 5 

พื้นที ่ดังตารางที่ 90  
 

ตารางที ่ 90 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

2. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  

3. อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 3 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีค่าคะแนน HS จ านวน 2 แนว และคะแนน 

S จ านวน 1 แนว รายเอียดดังตารางที่ 91 ภาพท่ี 50 
 
ตารางที ่ 91 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่แก่งกระจาน 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 12-01 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี
ต่อเนื่อง HS 

2 12-02 อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวง
ชุมพร ด้านทิศเหนือ 

ต่อเนื่อง HS 

3 12-03 เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ 
ไม่ต่อเนื่อง S 

 
 
 



 
140 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 50 แนวเช่ือมต่อบรเิวณกลุม่ป่าแก่งกระจาน 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 92 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 12-01 

ภาพที ่ 1-51 

ที่ตัง้    
  ต าบล ต.ห้วยสัตว์ใหญ ่
  อ าเภอ อ.หัวหิน 
  จังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ ์
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 552634 

  - y 1374462 

กลุ่มป่าเดิม   แก่งกระจาน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาตะนาวศรี 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. แก่งกระจาน 

อช. กุยบุรี 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ขนาดประมาณ  136 ตร. กม. ปกคลุมค่ันกลางระหวา่งพื้นที่
อนุรักษ์ ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงชันสลัลซับซ้อน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 6.3539 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 136.20 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 4536.77 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8885 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานฯ 

- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มีการล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 120330606 

หมายเหต ุ   



 
142 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 51 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติกุยบรุี 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 93 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง และเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยาน
เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 12-02 
ภาพที ่ 1-52 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ชัยเกษม 
  อ าเภอ อ.บางสะพาน 
  จังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ ์
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 544101 
  - y 1260736 
กลุ่มป่าเดิม   แก่งกระจาน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาตะนาวศรี 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. น้ าตกหว้ยยาง 

ขสป. อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ระหว่างกลุม่ป่า 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ  30 ตร. กม. บริเวณชายแดนไทย-พม่า ทอดตัวเป็น

แนวยาวปกคลุมค่ันกลางระหวา่งพื้นที่อนุรักษ์ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ไม่มีถนน
ตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาสลับกับ พื้นที่ภูเขาสูงชันสลัล
ซับซ้อน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 19.6925 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 30.05 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 671.07 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8432 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ 

- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มีการล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ 130130404 

หมายเหต ุ   

 



 
144 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 52 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 94 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตาหม้อ และเขตหา้มลา่สตัว์ป่า
เขากระปุก-เขาตาหม้อ 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 12-03 
ภาพที ่ 1-53 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.กลัดหลวง 
  อ าเภอ อ.ท่ายาง 
  จังหวัด จ.เพชรบุร ี
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 580298 
  - y 1414887 
กลุ่มป่าเดิม   แก่งกระจาน 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาตะนาวศรี 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขหล.เขากระปกุ-เขาเตาหม้อ 

ขหล.เขากระปกุ-เขาเตาหม้อ 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ หย่อมผืนปา่ที่เหลืออยู่เฉพาะบริเวณเนินเขา ทอดตัวเช่ือมต่อกับพื้นทีข่หล.  
มีถนนหมายเลข 3301 ผ่านกลางระหว่างพื้นที่ของขหล. ความกว้างของระยะ
ที่ต้องข้ามแนวเช่ือมบริเวณถนนประมาณ 200 ม. ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนฯ  
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหวา่งเนินเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ไม่ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.3371 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.16 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.52 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 97.53 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1.26 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6761 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านทุ่งโปง 

บ้านโพรงเข้ 
แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่บริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่คุ้มครองทาง

ระบบนิเวศ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ปา่เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 120130303 

หมายเหต ุ   

 



 
146 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 53 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตาหม้อ 

และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขากระปุก-เขาตาหม้อ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่ชมุพร  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
147 

3.12 กลุม่ปา่ชมุพร 
กลุ่มป่าชุมพร มีพื้นท่ีคุม้ครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ท่ีมีความส าคัญ HS และ S จ านวน 2 พื้นที่ ดัง

ตารางที่ 95  
 

ตารางที ่ 95 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าชุมพร  
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

2. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 2 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีค่าคะแนน HS จ านวน 1 แนว และคะแนน 

S จ านวน 1 แนว รายเอียดดังตารางที่ 96 ภาพที่ 54 
 
ตารางที ่ 96 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ชุมพร 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชือ่มต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภท
แนว

เชื่อมต่อ 

ระดับความ
เหมาะสมของ
แนวเชื่อมต่อ 

1 13-01 อุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุร ี

อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
ต่อเนื่อง HS 

2 13-02 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 

ไม่ต่อเนื่อง S 

 
 
 



 
148 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 54 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าหมู่เกาะชุมพร 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 97 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี และอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 13-01 
ภาพที ่ 1-55 

ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.บางพระเหนือ 

  อ าเภอ อ.ละอุ่น 

  จังหวัด จ.ระนอง 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 468128 

  - y 1103030 

กลุ่มป่าเดิม   ชุมพร 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูเก็ต 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ล าน้ ากระบุร ี

อช. น้ าตกหงาว 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ  2.5 ตร. กม. ปกคลุมค่ันกลางระหว่างพื้นที่อนุรักษ ์ 

อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ความสูง
และความชันปานกลาง 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 1.4364 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.56 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเชื่อม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 954.85 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8653 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านขุนหลวงยา 
บ้านบางสังตี 

บ้านระว ิ
บ้านเช่ียวคล้าย 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ  
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
150 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 55 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี และอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 98  รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี และอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 13-02 

ภาพที ่ 1-56 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.จ.ป.ร 

  อ าเภอ อ.กระบุร ี

  จังหวัด จ.ระนอง 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 489784 

  - y 1162750 

กลุ่มป่าเดิม   ชุมพร 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาตะนาวศรี 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 

ขสป. ทุ่งระยะ-นาสัก 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าขนาดประมาณ  1.7 ตร. กม. ที่เหลืออยู่ในเขตป่าสงวนฯ ปกคลุม

ต่อเนื่องจากขสป. ทุ่งระยะ-นาสัก ทอดยาวตามสันเขาไปสู่ขสป. อุทยานเสด็จ
ในกรมฯ จนถึงแนวทางหลวงหมายเลข  4 ที่ค่ันขวางอยู่เป็นระยะทาง
ประมาณ 160 ม.  ซ่ึงเป็นบริเวณที่ไม่มีป่าปกคลุม   สภาพภูมิประเทศเป็นสัน
เขา ส่วนที่เป็นถนนคือบริเวณหุบเขา 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ไม่ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.3662 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.16 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.72 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.22 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1425.11 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6948 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหินซอง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์ฯ- บังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นทีแ่ละล่าสัตวป์่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 130130404 

หมายเหต ุ   



 
152 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 56 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี และอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่คลองแสง-เขาสก  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
153 

3.13 กลุม่ปา่คลองแสง-เขาสก 
กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก มีพื้นท่ีคุม้ครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคญั HS และ S จ านวน 

7 พื้นที่ ดังตารางที่ 99 
 

ตารางที ่ 99 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 
 

ประเภทพื้นทีคุ่้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพะยาม 

2. อุทยานแห่งชาติแหลมสน  

3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง  

4. อุทยานแห่งชาติเขาสก 

5. อุทยานแห่งชาติคลองพนม  

6. อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อทั้งสิ้น 5 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีค่าคะแนน HS จ านวน 2 แนว และคะแนน 

S จ านวน 3 แนว รายเอียดดังตารางที่ 100 ภาพที่ 57  
 
ตารางที ่ 100 แนวเชื่อมต่อส าหรบัสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 14-01 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพะยาม 

อุทยานแห่งชาติแหลมสน 
ต่อเนื่อง HS 

2 14-02 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง 
ต่อเนื่อง S 

3 14-03 อุทยานแห่งชาติแหลมสน 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 
ต่อเนื่อง HS 

4 14-04 อุทยานแห่งชาติเขาสก 

อุทยานแห่งชาติคลองพนม 
แนวแคบ S 

5 14-05 อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 
แนวแคบ S 

 



 
154 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 57 แนวเช่ือมต่อบรเิวณกลุม่ป่าคลองแสง-เขาสก 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 101 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม และอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 14-01 

ภาพที ่ 1-58 

ทีต่ั้ง    

  ต าบล ต.ราชกรูด 

  อ าเภอ อ.เมืองระนอง 

  จังหวัด จ.ระนอง 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 446524 

  - y 1068707 

กลุ่มป่าเดิม   คลองแสง-เขาสก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูเก็ต 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) หมู่เกาะพะยาม 
อช. แหลมสน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าชายเลนขนาดประมาณ  1 ตร. กม. ปกคลุมค่ันกลางระหวา่งพื้นที่
อนุรักษ ์ อยู่ในพื้นทีป่่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่มปากแม่น้ า ติดทะเล 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 1.1032 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.97 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 213.87 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.9305 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังจะจัดตั้ง 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   

 
 



 
156 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 58 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม และอุทยานแห่งชาติแหลมสน 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
157 

ตารางที ่ 102 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง และอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 14-02 

ภาพที ่ 1-59 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.เกาะพระทอง 

  อ าเภอ อ.คุระบุร ี

  จังหวัด จ.พังงา 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 421503 

  - y 1013103 

กลุ่มป่าเดิม   คลองแสง-เขาสก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูเก็ต 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) หมู่เกาะระ - เกาะพระทอง 
อช.(ต) หมู่เกาะระ - เกาะพระทอง 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าชายเลนขนาดประมาณ  1.25 ตร. กม. ปกคลุมค่ันกลางระหว่างพื้นที่
อนุรักษ ์ อยู่ในพื้นทีป่่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่มปากแม่น้ า ติดทะเล 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 1.0714 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.25 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.89 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 90.47 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 1 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6944 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านปากอก 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังจะจัดตั้ง 
- บังคับใชก้ฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   

 



 
158 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 103 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแหลมสน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะ
พระทอง 

 
รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 14-03 
ภาพที ่ 1-59 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.คุระ 
  อ าเภอ อ.คุระบุร ี
  จังหวัด จ.พังงา 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 430677 
  - y 1019882 

กลุ่มป่าเดิม   คลองแสง-เขาสก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูเก็ต 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. แหลมสน 
อช.(ต) หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ผืนป่าชายเลนขนาดประมาณ  20 ตร. กม. ปกคลุมค่ันกลางระหว่างพื้นที่
อนุรักษ ์ ทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 9 กม.  อยู่ใน
พื้นที่ป่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน   สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ า 
ติดทะเล 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 9.2204 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 20.10 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 97.12 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 174.09 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8039 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านหินลาด 
บ้านบางหละ 
บ้านเกาะเกาะ 
บ้านเตรียม 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ ที่ก าลังจะจัดตั้ง 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
159 

 
 

ภาพที่ 59 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแหลมสน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 



 
160 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 104 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 14-04 
ภาพที ่ 1-60 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.คลองศก 
  อ าเภอ อ.พนม 
  จังหวัด จ.สุราษฎร์ธาน ี
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 444974 
  - y 981857 
กลุ่มป่าเดิม   คลองแสง-เขาสก 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูเก็ต 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. เขาสก 

อช. คลองพนม 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข 401  ตัดผ่านระหวา่งพื้นที่อนุรักษ ์  สองข้างถนนยังคงมี

สภาพความเป็นป่า   ระยะทางถนนในแนวเช่ือมประมาณ  500 ม. ความ
ก้วางประมาณ 50 ม.  ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาด
เขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.0648 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.06 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.03 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 30.23 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 4292.60 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7548 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านสะพานนาค 
บ้านบางปร ุ
บ้านทาหัน 

แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่บริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่คุ้มครองทาง
ระบบนิเวศ- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและ
จัดการตามแนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ มกีารคุ้มครองทางนิเวศ และมีสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่าน 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 140430604 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
161 

 
 

ภาพที่ 60 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม 



 
162 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 105 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่
ยายหม่อน 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 14-05 

ภาพที ่ 1-61 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.ปากทรง 

  อ าเภอ อ.พะโต๊ะ 

  จังหวัด จ.ชุมพร 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 459260 

  - y 1077079 

กลุ่มป่าเดิม   คลองแสง-เขาสก 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขาภูเก็ต 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. น้ าตกหงาว 
ขสป. ควนแม่ยายหม่อน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข  4006  ตัดผ่านระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์   ส่วนที่เป็นถนนไม่
ป่าปกคลุม  มีระยะทางประมาณ  2,000 ม. ความกว้างประมาณ  50 ม. ไม่
อยู่ในเขตป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาติดกับบริเวณสันเขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1154 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.12 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.11 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 72.98 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 4426.44 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6803 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านราชกรูด 
บ้านห้วยน้ าใส 

บ้านล่าง 
แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่สองข้างถนนเป็นพื้นที่คุ้มครอง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
163 

 
 

ภาพที่ 61 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 

 



 
164 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่เขาหลวง  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
165 

3.14 กลุม่ปา่เขาหลวง 
กลุ่มป่าเขาหลวง มีพ้ืนท่ีคุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ท่ีมคีวามส าคญั HS และ S จ านวน 5 พื้นที่ 

ดังตารางที่ 106 
 
ตารางที ่ 106 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าเขาหลวง  
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

2. อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด 

3. อุทยานแห่งชาติเขานัน   

4. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

5. อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 6 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีค่าคะแนน HS จ านวน 3 แนว และคะแนน 

S จ านวน 3 แนว รายเอียดดังตารางที่ 107 ภาพที่ 62  
 
ตารางที ่ 107 แนวเชื่อมต่อส าหรบัสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาหลวง 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 15-01 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
แนวแคบ S 

2 15-02 อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด 

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
แนวแคบ S 

3 15-03 อุทยานแห่งชาติเขานัน 

อุทยานแห่งชาติเขานัน 
ต่อเนื่อง HS 

4 15-04 อุทยานแห่งชาติเขานัน 

อุทยานแห่งชาติเขานัน 
ต่อเนื่อง HS 

5 15-05 อุทยานแห่งชาติเขานัน 

อุทยานแห่งชาติเขานัน 
ต่อเนื่อง HS 

6 15-06 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
หย่อมผืนป่า S 

 
 



 
166 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 62 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าเขาหลวง 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 108 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 15-01 

ภาพที ่ 1-63 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.คลองสระ 

  อ าเภอ อ.กาญจนดิษฐ ์

  จังหวัด จ.สุราษฎร์ธาน ี

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 563354 

  - y 989475 

กลุ่มป่าเดิม   เขาหลวง 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. ใต้ร่มเย็น 
อช. ใต้ร่มเย็น 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ แนวถนนชนบทไม่ทราบหมายเลข ตัดผ่านพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็นคนละ
ผืน บริเวณสองข้างถนนไม่มีป่าปกคลุม ความก้วางประมาณ  100 -200 ม. 
และมีระยะทางประมาณ 900 ม. และอยู่ในเขตป่าสงวนฯ   สภาพภูมิ
ประเทศเป็นหุบเขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.)  0.1012 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.10 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.11 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 41.51 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1115.44 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7056 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 

แนวทางการจัดการ - เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 150215b00 

หมายเหต ุ   

 
 



 
168 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 109 รายละเอียดแนวเชือ่มต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 15-02 

ภาพที ่ 1-63 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.คลองสระ 

  อ าเภอ อ.กาญจนดิษฐ ์

  จังหวัด จ.สุราษฎร์ธาน ี

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 566735 

  - y 987992 

กลุ่มป่าเดิม   เขาหลวง 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. น้ าตกสี่ขีด 
อช. ใต้ร่มเย็น 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ แนวถนนชนบทไม่ทราบหมายเลข ค้ันกลางระหว่างพื้นที่อุทยานฯ   บริเวณ
สองข้างถนนไม่มีป่าปกคลุม ความก้วางประมาณ  200 -600 ม. และมี
ระยะทางประมาณ 1,000 ม. และอยู่ในเขตป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็น
ที่ราบระหวา่งหุบเขา ขนานกบัล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1054 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.11 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.19 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 8.48 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1224.50 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6954 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านวังรี 
บ้านห้วยตง 

แนวทางการจัดการ - ประกาศพื้นที่สองข้างถนนเป็นแนวเช่ือมต่อ และเป็นเขตคุ้มครองทางนิเวศ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 110 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานัน และอุทยานแห่งชาติเขานัน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 15-03 

ภาพที ่ 1-63 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.กรุงชิง 

  อ าเภอ กิ่งอ.นบพิต า 

  จังหวัด จ.นครศรีธรรมราช 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 567077 

  - y 984318 

กลุ่มป่าเดิม   เขาหลวง 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) เขานัน 

อช.(ต) เขานัน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ แนวถนนชนบทไม่ทราบหมายเลข ตัดผ่านพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็นคนละ
ผืน บริเวณสองข้างถนนมีพื้นที่ป่าขนาดประมาณ 1 ตร. กม. ปกคลุม ความ
ก้วางบริเวณที่ไม่ได้เป็นพื้นที่อุทยานฯ ประมาณ  500 ม. มีระยะทาง
ประมาณ 400 ม. และอยู่ในเขตป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ
ระหว่างหุบเขา ขนานกับล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.4566 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.78 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1116.30 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8705 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยตง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพือ่ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ป่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 150635b04 

หมายเหต ุ   



 
170 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 111 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานัน และอุทยานแห่งชาติเขานัน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 15-04 

ภาพที ่ 1-63 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.กรุงชิง 

  อ าเภอ กิ่งอ.นบพิต า 

  จังหวัด จ.นครศรีธรรมราช 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 568164 

  - y 985038 

กลุ่มป่าเดิม   เขาหลวง 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) เขานัน 
อช.(ต) เขานัน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ แนวถนนชนบทไม่ทราบหมายเลข ตัดผ่านพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็นคนละ
ผืน บริเวณสองข้างถนนมีพื้นที่ป่าขนาด 0.5 ตร. กม. ปกคลุม ความกว้าง
บริเวณที่ไม่ได้เป็นพื้นที่อุทยานฯ ประมาณ  350 ม.  มีระยะทางประมาณ 
400 ม. และอยู่ในเขตป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหวา่งหุบเขา 
ขนานกับล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.2172 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.43 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 236.66 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเชื่อมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8776 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านห้วยตง 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ป่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 150635b04 

หมายเหต ุ   



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
171 

ตารางที ่ 112 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานัน และอุทยานแห่งชาติเขานัน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 15-05 

ภาพที ่ 1-63 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.กรุงชิง 

  อ าเภอ กิ่งอ.นบพิต า 

  จังหวัด จ.นครศรีธรรมราช 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 568517 

  - y 981826 

กลุ่มป่าเดิม   เขาหลวง 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช.(ต) เขานัน 

อช.(ต) เขานัน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ แนวถนนชนบทไม่ทราบหมายเลข ตัดผ่านพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็นคนละ
ผืน บริเวณสองข้างถนนมีพื้นที่ป่าขนาด 2 ตร. กม. ปกคลุม ความก้วาง
บริเวณที่ไม่ได้เป็นพื้นที่อุทยานฯ ประมาณ  800 ม. มีระยะทางประมาณ 
400 ม. และอยู่ในเขตป่าสงวนฯ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขาความลาด
ชันปานกลาง 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.7277 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 2.13 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 236.66 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8509 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอืเป็นพื้นที่อุทยานฯ  

- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที ่
- หากส ารวจพบว่ามีสัตวป์่าขา้มผ่านเสน้ทาง และมีการจราจรหนาแน่น ควร
ปิดการจราจรในชว่งเวลากลางคืน  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 
172 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 63 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติใต้รม่เย็น  
อุทยานแห่งชาติเขานัน และอุทยานแห่งชาติเขานัน 



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 113 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 15-06 
ภาพที ่ 1-64 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ช้างกลาง 
  อ าเภอ กิ่งอ.ช้างกลาง 
  จังหวัด จ.นครศรีธรรมราช 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 578639 

  - y 922644 
กลุ่มป่าเดิม   เขาหลวง 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ อช. เขาหลวง 

อช. น้ าตกโยง 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ หย่อมผืนปา่ขนาดประมาณ 2 ตร. กม. ค่ันอยู่ระหวา่งพื้นที่อุทยานฯ  มีทาง
หลวงหมายเลข 4015 ตัดผ่าน  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนฯ  สภาพภูมิ
ประเทศเป็นที่ลาดเขา ความลาดชันปานกลาง 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ หย่อมผืนปา่ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 2.4804 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.11 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 1.67 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.49 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1135.90 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6177 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านศาลขุน 
บ้านวังไพร 
บ้านท่าแพ 
บ้านนา 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ- บังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ป่า- 
เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
ว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการคุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มกีารล่าสัตว์ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 150435b5b 

หมายเหต ุ   



 
174 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 64 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปา่เขาบรรทัด  



 
ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3.15 กลุม่ปา่เขาบรรทดั 
กลุ่มป่าเขาบรรทัด มีพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ที่มีความส าคัญ HS และ S จ านวน 6 

พื้นที่ ดังตารางที่ 114 
 

ตารางที ่ 114 รายชื่อพื้นที่คุ้มครองทีม่ีแนวเช่ือมต่อทางกายภาพภายในกลุ่มป่าเขาบรรทดั 
 

ประเภทพื้นที่คุ้มครอง รายชื่อพื้นที่คุ้นครอง 

วนอุทยาน 1. วนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค์  

2. วนอุทยานน้ าตกพ่าน 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1. เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทัด 

2. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง 

อุทยานแห่งชาติ 1. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  

 
กลุ่มป่านี้มีแนวเชื่อมต่อท้ังสิ้น 5 แนว แบ่งเป็นแนวเชื่อมต่อท่ีมีค่าคะแนน HS จ านวน 1 แนว และคะแนน 

S จ านวน 4 แนว รายเอียดดังตารางที่ 115 ภาพที่ 65 
 
ตารางที ่ 115 แนวเชื่อมต่อส าหรบัสัตว์ป่าภายในกลุ่มป่าเขาบรรทัด 
 

ล าดับ 
หมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 
พื้นที่อนุรักษ์ท่ีเชื่อมต่อ 

ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

ระดับความเหมาะสม
ของแนวเชื่อมต่อ 

1 16-01 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทัด 

วนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค ์
ต่อเนื่อง S 

2 16-02 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง 

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
ต่อเนื่อง S 

3 16-03 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทัด 

วนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค ์
ต่อเนื่อง HS 

4 16-04 เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 
แนวแคบ S 

5 16-05 วนอุทยานน้ าตกพ่าน 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 
แนวแคบ S 



 
176 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 65 แนวเชื่อมต่อบรเิวณกลุม่ป่าเขาบรรทัด 
 
 



 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

177 

ตารางที ่ 116 รายละเอียดแนวเช่ือมต่อทางกายภาพ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาบรรทดั และวนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค์ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 16-01 

ภาพที ่ 1-66 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.เขาพระ 

  อ าเภอ อ.รัตภูมิ 

  จังหวัด จ.สงขลา 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 623143 

  - y 776671 

กลุ่มป่าเดิม   เขาบรรทัด 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เขาบรรทัด 
วอ. น้ าตกธาราสวรรค์ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ขนาดประมาณ 62 ตร. กม.อยู่ในเขตป่าสงวนฯปกคลุมอยู่ระหวา่ง
พื้นที่อนุรักษ์ ไม่มีถนนตัดผ่าน     สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 
สลับซับซ้อน 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 9.2940 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 62.23 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1066.88 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.6801 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านคลองล าขัน 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ 

- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มีการล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 160400000 

หมายเหต ุ   



 178 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่ 117 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 16-02 

ภาพที ่ 1-66 

ที่ตั้ง    

  ต าบล ต.ฉลุง 

  อ าเภอ อ.หาดให่ญ 

  จังหวัด จ.สงขลา 

  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 632226 

  - y 754393 

กลุ่มป่าเดิม   เขาบรรทัด 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. โตนงาช้าง 
อช. ทะเลบัน 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ขนาดประมาณ 175 ตร. กม.อยู่ในเขตป่าสงวนฯปกคลุมอยู่
ระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์ ไม่มีถนนตัดผ่าน  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 
สลับซับซ้อน 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 8.2590 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 174.83 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 348.45 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 2 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7041 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ - 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มีการล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 160330404 

หมายเหต ุ   



 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 118 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และวนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค์ 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 16-03 
ภาพที ่ 1-66 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.เขาพระ 
  อ าเภอ อ.รัตภูมิ 
  จังหวัด จ.สงขลา 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   

  - x 619360 

  - y 773436 

กลุ่มป่าเดิม   เขาบรรทัด 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขสป. เขาบรรทัด 
วอ. น้ าตกธาราสวรรค์ 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ป่าผืนใหญ่ขนาดประมาณ 45 ตร. กม.  ปกคลุมอยู่ระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์  
พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนฯ ไม่มีถนนตัดผ่าน  สภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ ต่อเนื่อง 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 6.5000 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.00 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 44.87 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 100.00 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1066.88 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ HS 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.8148 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านคลองล าขัน 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าที่เหลอือยู่เป็นสว่นหนึ่งของพื้นที่อุทยานฯ 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- เนื่องจากอยู่ในแนวเช่ือมต่อสัตวป์่า ด าเนินการส ารวจและจัดการตาม
แนวทางของแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่  
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ และห้ามไม่ให้มีการล่าสัตว ์

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ ซ้อนทับกับแนวเช่ือมตอ่สัตว์ปา่ หมายเลข 160400000 

หมายเหต ุ   



 180 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 66 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง 

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และวนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค ์



 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่ 119 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตหา้มล่าสัตว์ป่าเขาวังกล้วย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวังกล้วย 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 
หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 16-04 
ภาพที ่ 1-67 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ลิพัง 
  อ าเภอ อ.ปะเหลียน 
  จังหวัด จ.ตรัง 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 588551 
  - y 791406 
กลุ่มป่าเดิม   เขาบรรทัด 
กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ ขหล. (ต) เขาวังกล้วย 

ขหล. (ต) เขาวังกล้วย 
ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมพื้นที่คุ้มครองเดียวกัน ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 
ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข 416  ตัดผ่านพื้นที่เขตห้ามล่าฯ และแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น

คนละผืน  บริเวณสองข้างถนนส่วนที่ปกคลุมด้วยป่าแต่อยู่นอกพื้นที่เขตฯ  มี
ความก้วางประมาณ 100 - 150 ม. และมีระยะทาง 300 ม. และอยู่ในเขตป่า
สงวนฯ ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่าตลอดสองขา้งทาง สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา
ใกล้ล าน้ า 

ลักษณะเฉพาะ   
  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 
  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1168 
  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.12 
  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.06 
  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 99.95 
  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1064.30 
  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 
  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 
  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7720 
  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านทุ่งปลีก 

บ้านลิพัง 
บ้านท่าเขา 

บ้านโล๊ะเหนือ 
แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณสองข้างถนนในแนวเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขต

ห้ามล่าฯ- หากส ารวจพบว่ามีสัตวป์่าขา้มผ่านเส้นทาง และมีการจราจร
หนาแน่น ด าเนินการออกแบบทางวิศวะกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง
ผืนป่า- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อ และมี
การคุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 
หมายเหต ุ   



 182 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 67 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวังกล้วย และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 



 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

183 

ตารางที ่ 120 รายละเอียดแนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างวนอทยานน้ าตกพ่าน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวังกล้วย 
 

รายการ รายละเอียดเกีย่วกับแนวเช่ือมต่อ 

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 16-05 

ภาพที ่ 1-68 
ที่ตั้ง    
  ต าบล ต.ปะเหลียน 

  อ าเภอ อ.ปะเหลียน 
  จังหวัด จ.ตรัง 
  พิกัด UTM WGS 84 zone 47N   
  - x 592253 

  - y 801325 
กลุ่มป่าเดิม   เขาบรรทัด 

กลุ่มที่เสนอใหม่   เทือกเขานครศรีธรรมราช 

พื้นที่อนุรักษ์ที่เชื่อมต่อ วอ. น้ าตกพ่าน 
ขหล. (ต) เขาวังกล้วย 

ลักษณะการเชื่อมต่อ เช่ือมระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ภายในกลุ่มป่าเดียวกัน 

ลักษณะทั่วไปของแนวเช่ือมต่อ พื้นที่ที่ไม่มีป่าปกคลุมระหว่างพื้นที่อนุรกัษ์   ช่วงที่เป็นแนวเช่ือมต่อมีความ
ยาวประมาณ  100 ม. กวา้งประมาณ 200 ม.    พื้นที่โดยรอบติดกับชุมชน
และเกษตรกรรม  อยู่ในเขตพื้นที่ปา่สงวนฯ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ
ระหว่างเนินเขา 

ลักษณะเฉพาะ   

  ประเภทแนวเช่ือมต่อ แนวแคบ 

  ระยะหา่งระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อม (กม.) 0.1021 

  ระยะที่ต้องข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่า (กม.) 0.10 

  พื้นที่แนวเช่ือมต่อ (ตร. กม.) 0.02 

  ร้อยละพื้นที่ปา่ในแนวเช่ือม 0.05 

  พื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อ (ตร. กม.) 1058.01 

  จ านวนหมูบ่้านในรัศมี 3 กิโลเมตร 0 

  ระดับความเหมาะสมของแนวเช่ือมต่อ S 

  คะแนนระดับความเหมาะสม 0.7633 

  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเช่ือมต่อ บ้านนาทุ่ง 

แนวทางการจัดการ - ผนวกพื้นที่บริเวณแนวเช่ือมต่อเป็นพืน้ที่เขตห้ามล่า ที่ก าลังเตรียมการ
ประกาศ 
- บังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องให้เข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
และล่าสัตว์ปา่ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบว่าเป็นแนวเช่ือมต่อและมีการ
คุ้มครองทางนิเวศ 

ความสอดคล้อง/ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ - 

หมายเหต ุ   



 184 ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 3 (แนวเชื่อมต่อกายภาพ) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 68 แนวเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างวนอุทยานน้ าตกพ่าน และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาวังกล้วย 
 




