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5. แนวทางการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว  
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ตารางที่ 2-44 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี      
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
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ตารางที่ 2-45 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 2-36 

ตารางที่ 2-46 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตขิุนซ่อง            
(เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 

2-37 

ตารางที่ 2-47 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง 
(เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 

2-38 

ตารางที่ 2-48 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 9 อันดับแรก พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตขิุนซ่อง          (เขา
ปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 

2-38 

ตารางที่ 2-49 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี        
ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 
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ตารางที่ 2-50 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 2-39 
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ตารางที่ 2-51 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 2-40 

ตารางที่ 2-52 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ       
เขาชะเมา-เขาวง 

2-41 

ตารางที่ 2-53 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 2-41 

ตารางที่ 2-54 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบในแปลงศึกษาพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ         
เขาชะเมา-เขาวง 

2-42 

ตารางที่ 2-55 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 2-42 

ตารางที่ 2-56 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 2-43 

ตารางที่ 2-57 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
เขาอ่างฤาไน  
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ตารางที่ 2-58 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 2-44 

ตารางที่ 2-59 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 2-45 

ตารางที่ 2-60 ชนิดสัตว์ ประเภทการใช้ที่ดิน และพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-46 

ตารางที่ 2-61 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจอุทยานแห่งชาติ    
เขาชะเมา-เขาวง 
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ตารางที่ 2-62 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-51 

ตารางที่ 2-63 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-54 

ตารางที่ 2-64 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-57 

ตารางที่ 2-65 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-58 

ตารางที่ 2-66 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-65 

ตารางที่ 2-67 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-66 

ตารางที่ 2-68 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-70 

ตารางที่ 2-69 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-72 

ตารางที่ 2-70 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-75 

ตารางที่ 2-71 ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 2-77 
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ตารางที่ 2-74 จ านวนและร้อยละข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 2-87 

ตารางที่ 2-75 จ านวนและร้อยละข้อมูลการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 2-89 

ตารางที่ 2-76 จ านวนและร้อยละของข้อมูลความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
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ตารางที่ 2-77 ประเด็นปัญหาและแนวทางการจดัการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่า
ตะวันออก 
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ตารางที่ 3-1 ข้อมูลแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-1 

ตารางที่ 3-2 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และ                 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 
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ตารางที่ 3-3 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผามา่น 3-3 

ตารางที่ 3-4 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผามา่น 3-4 

ตารางที่ 3-5 ข้อมูลแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าผาผึ้ง 3-5 

ตารางที่ 3-6 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภคู้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-6 

ตารางที่ 3-7 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภหูลวง (หย่อมที1่) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
ภูค้อ-ภูกระแต 
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ตารางที่ 3-8 ข้อมูลแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-8 

ตารางที่ 3-9 ข้อมูลแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-9 

ตารางที่ 3-10 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภกูระดึง 3-11 

ตารางที่ 3-11 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-11 

ตารางที่ 3-12 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-12 

ตารางที่ 3-13 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี         
อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
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ตารางที่ 3-14 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-13 

ตารางที่ 3-15 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-14 

ตารางที่ 3-16 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-14 

ตารางที่ 3-17 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-15 

ตารางที่ 3-18 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี      
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ตารางที่ 3-19 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-16 

ตารางที่ 3-20 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภผูาม่าน 3-17 

ตารางที่ 3-21 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ         
ภูผามา่น 
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ตารางที่ 3-22 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผามา่น 3-18 

ตารางที่ 3-23 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธุ์ที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่     
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
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ตารางที่ 3-24 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-19 

ตารางที่ 3-25 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 3-20 

ตารางที่ 3-26 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุดของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติ          
ภูผาม่าน 

3-20 

ตารางที่ 3-27 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผามา่น 3-21 

ตารางที่ 3-28 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี       
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3-22 

ตารางที่ 3-29 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-22 

ตารางที่ 3-30 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-25 

ตารางที่ 3-31 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-26 

ตารางที่ 3-32 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี       
อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
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ตารางที่ 3-33 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-27 

ตารางที่ 3-34 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-27 
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ตารางที่ 3-36 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี    
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x แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

สารบญัตาราง 

  หนา้ 

ตารางที่ 3-39 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 3-31 

ตารางที่ 3-40 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี      
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3-31 

ตารางที่ 3-41 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-32 

ตารางที่ 3-42 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 3-33 

ตารางที่ 3-43 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ         
ภูผามา่น 

3-33 

ตารางที่ 3-44 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 3-34 

ตารางที่ 3-45 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี     
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3-34 

ตารางที่ 3-46 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-35 

ตารางที่ 3-47 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 3-35 

ตารางที่ 3-48 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุ ของไม้หนุ่ม พื้นที่อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 3-36 

ตารางที่ 3-49 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 3-37 

ตารางที่ 3-50 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธุ์ที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่        
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3-37 

ตารางที่ 3-51 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง 3-38 

ตารางที่ 3-52 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุของไม้หนุ่ม พืน้ท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าผาผึ้ง 3-39 

ตารางที่ 3-53 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธุ์ที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่       
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 

3-40 

ตารางที่ 3-54 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง 3-41 

ตารางที่ 3-55 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุของไม้หนุ่ม พื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าผาผึ้ง 3-41 

ตารางที่ 3-56 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุดของไม้หนุ่ม พื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 3-42 

ตารางที่ 3-57 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธุ์ที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่        
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 

3-42 

ตารางที่ 3-58 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-43 

ตารางที่ 3-59 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  
(PKPT2-3) 

3-45 



 

 
   แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
xi 

สารบญัตาราง 

  หนา้ 

ตารางที่ 3-60 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุดของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
ภูค้อ-ภูกระแต 

3-45 

ตารางที่ 3-61 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 10 ชนิดแรก ที่มีค่าดัชนีสูงสุด พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

3-46 

ตารางที่ 3-62 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธุ์ที่พบในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     
ภูค้อ-ภูกระแต   

3-47 

ตารางที่ 3-63 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-47 

ตารางที่ 3-64 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ยืนต้นที่มีค่าสูงสุด 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูค้อ-ภูกระแต 

3-48 

ตารางที่ 3-65 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีคา่สูงสดุของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่า   
ภูค้อ-ภูกระแต แปลงท่ี 1 

3-48 

ตารางที่ 3-66 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อภูกระแต แปลงท่ี 1 3-49 

ตารางที ่3-67 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

3-50 

ตารางที่ 3-68 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-50 

ตารางที่ 3-69 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุดของไม้หนุ่ม อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-51 

ตารางที่ 3-70 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-52 

ตารางที่ 3-71 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบในแปลงศึกษาพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-52 

ตารางที่ 3-72 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-53 

ตารางที ่3-73 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 3-55 

ตารางที่ 3-74 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุดของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ี 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

3-55 

ตารางที่ 3-75 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 10 ชนิดแรก ท่ีมีค่าดัชนีสูงสดุ พื้นที ่                   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

3-56 

ตารางที่ 3-76 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบในแปลงศึกษาพ้ืนท่ี 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

3-57 

ตารางที่ 3-77 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ยืนต้นที่มีค่าสูงสุด 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูหลวง 

 

3-58 



 

 
xii แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

สารบญัตาราง 

  หนา้ 

ตารางที่ 3-78 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธุ์ที่พบในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
ภูหลวง 

3-59 

ตารางที่ 3-79 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 3-59 

ตารางที่ 3-80 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุดของไม้หนุ่ม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 3-60 

ตารางที่ 3-81 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 3-61 

ตารางที่ 3-82 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธ์ุที่พบในแปลงศึกษาพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
ภูหลวง 

3-61 

ตารางที่ 3-83 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 3-62 

ตารางที่ 3-84 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 3-62 

ตารางที่ 3-85 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 ชนิดแรก ท่ีมีค่าดัชนีสูงสุด พ้ืนท่ี                   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

3-63 

ตารางที่ 3-86 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของชนิดพันธุ์ที่พบในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     
ภูค้อ-ภูกระแต 

3-64 

ตารางที่ 3-87 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-66 

ตารางที่ 3-88 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-69 

ตารางที่ 3-89 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-73 

ตารางที่ 3-90 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-75 

ตารางที่ 3-91 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-81 

ตารางที่ 3-92 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-85 

ตารางที่ 3-93 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-89 

ตารางที่ 3-94 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 3-91 

ตารางที่ 3-95 รายช่ือและที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

3-99 

ตารางที่ 3-96 ร า ย ช่ื อ แ ล ะ ที่ ตั้ ง ข อ ง ห มู่ บ้ า น ที่ อ ยู่ ค า บ เ กี่ ย วพื้ น ที่ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ                     
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-100 

ตารางที่ 3-97 รายชื่อและที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่นอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3-101 

ตารางที่ 3-98 ข้อมูลครัวเรือนของราษฎรที่อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ 

 

3-103 



 

 
   แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
xiii 

สารบญัตาราง 

  หนา้ 

ตารางที่ 3-99 ประวัติการตั้งถิ่นฐานของราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและ                
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

3-105 

ตารางที่ 3-100 แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคราษฎรที่อาศยัอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ     
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

3-106 

ตารางที ่3-101 การรับทราบขา่วสารของราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและ                
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

3-107 

ตารางที่ 3-102 อาชีพหลักของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3-109 

ตารางที่ 3-103 อาชีพรองของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3-110 

ตารางที่ 3-104 รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ   
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-111 

ตารางที่ 3-105 ภาวะหนี้สินและแหล่งเงินกู้ของราษฎรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ        
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-112 

ตารางที่ 3-106 การเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-113 

ตารางที่ 3-107 ที่ดินท ากินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3-114 

ตารางที่ 3-108 การ ใ ช้ประโยชน์ที่ ดิ นของราษฎรที่ อาศั ยอยู่ ในพื้ นที่ อุทยานแห่ งชาติ และ                
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-115 

ตารางที่ 3-109 การให้ เช่าและจ านองที่ดินของราษฎรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ           
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-116 

ตารางที่ 3-110 ความต้องการขยายที่ดินท ากินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ      
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-117 

ตารางที่ 3-111 ปัญหาอุปสรรคของใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า  

3-118 

ตารางที่ 3-112 การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ              
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

3-120 

ตารางที่ 3-113 การใช้ไม้เช้ือเพลิงของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ                    
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

3-121 

ตารางที่ 3-114 การใช้ไม้เพื่อการก่อสร้างของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ            
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

 

3-122 



 

 
xiv แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

สารบญัตาราง 

  หนา้ 

ตารางที่ 3-115 การเก็บหาของป่าของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและ                    
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

3-123 

ตารางที่ 3-116 การพบการใช้ประโยชน์สัตว์ปา่ในชุมชนของหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและ      
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

3-124 

ตารางที่ 3-117 การเลี้ยงสัตว์ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3-125 

ตารางที่ 3-118 ร้อยละเขตพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ในป่าแยกตามฤดูกาลของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-126 

ตารางที่ 3-119 ความคิดเห็นต่อการประกาศพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของราษฎร
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-127 

ตารางที่ 3-120 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าแบบมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

3-128 

ตารางที่ 3-121 รายช่ือหมู่บ้าน ที่ตั้ง จ านวนครัวเรือน และจ านวนตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น 

3-129 

ตารางที่ 3-122 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 3-130 

ตารางที่ 3-123 จ านวนและร้อยละของแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปบริโภค บริโภคและท าการเกษตร 3-132 

ตารางที่ 3-124 จ านวนและร้อยละข้อมูลการประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สินและการ
รวมกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง 

3-133 

ตารางที่ 3-125 จ านวนและร้อยละข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การท าการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง 3-136 

ตารางที่ 3-126 จ านวนและร้อยละของการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ 3-139 

ตารางที่ 3-127 จ านวนและร้อยละของการเก็บหาหน่อไม้ เห็ด และการยิงนกของกลุ่มตัวอย่าง 3-140 

ตารางที่ 3-128 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นและทัศนคติของชุมชนต่อพื้นที่อนุรักษ์ 3-141 

ตารางที่ 3-129 จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดท าแนวเช่ือมต่อทาง
นิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

3-145 

ตารางที่ 3-130 จ านวนและร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา
ของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

3-147 

ตารางที่ 4-1 พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างกลุม่ป่าตะวันออกกับประเทศเพื่อนบา้น 4-48 

ตารางที่ 4-2 กิจกรรมและแนวทางการจัดการพืน้ท่ีแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่า
ตะวันออก 

 

4-52 



 

 
   แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
xv 

สารบญัตาราง 

  หนา้ 

ตารางที่ 5-1 กิจกรรมและแนวทางการจัดการพืน้ท่ีแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ี                
กลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 

5-52 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
xvi แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

สารบญัตารางภาคผนวก 

  หนา้ 

ตารางภาคผนวกที ่1 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแหง่ชาติ       
เขาชะเมา-เขาวง (10-01-1-06-00) 

ก-1 

ตารางภาคผนวกที่ 2 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ       
เขาชะเมา-เขาวง (10-01-1-06-00) 

ก-3 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง  (10-01-1-06-00) 

ก-5 

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติ               
เขาชะเมา-เขาวง (10-01-1-06-00) 

ก-6 

ตารางภาคผนวกที่ 5 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า         
เขาอ่างฤาไน (10-01-1-06-00) 

ก-6 

ตารางภาคผนวกที่ 6 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                    
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน    (10-01-1-06-00) 

ก-9 

ตารางภาคผนวกที่ 7 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน  (10-01-1-06-00) 

ก-11 

ตารางภาคผนวกที่ 8 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า         
เขาอ่างฤาไน (10-01-1-06-00) 

ก-12 

ตารางภาคผนวกที่ 9 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ก-12 

ตารางภาคผนวกที่ 10  ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีเขตรกัษาพันธุ์สัตว์
ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ก-15 

ตารางภาคผนวกที่ 11  ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ก-16 

ตารางภาคผนวกที่ 12 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า          
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ก-18 

ตารางภาคผนวกที่ 13 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า          
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ก-18 

ตารางภาคผนวกที่ 14 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า     
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ก-21 

ตารางภาคผนวกที่ 15 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ก-22 



 

 
   แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
xvii 

สารบญัตารางภาคผนวก 

  หนา้ 

ตารางภาคผนวกที่ 16 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ก-23 

ตารางภาคผนวกที่ 17 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว 
(10-02-3-06-04) 

ก-23 

ตารางภาคผนวกที ่18 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า      
เขาสอยดาว (10-02-3-06-04) 

ก-26 

ตารางภาคผนวกที่ 19 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
เขาสอยดาว (10-02-3-06-04) 

ก-27 

ตารางภาคผนวกที่ 20  เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า        
เขาสอยดาว (10-02-3-06-04) 

ก-27 

ตารางภาคผนวกที่ 21 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า          
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ก-28 

ตารางภาคผนวกที่ 22 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า     
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ก-31 

ตารางภาคผนวกที่ 23  ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ก-32 

ตารางภาคผนวกที่ 24 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า        
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ก-33 

ตารางภาคผนวกที่ 25 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า            
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ก-34 

ตารางภาคผนวกที่ 26  ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า     
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ก-36 

ตารางภาคผนวกที่ 27 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ก-38 

ตารางภาคผนวกที่ 28 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ก-39 

ตารางภาคผนวกที่ 29 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า           
เขาอ่างฤาไน (10-06-1-5b-00) 

ก-39 

ตารางภาคผนวกที่ 30  ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า      
เขาอ่างฤาไน (10-06-1-5b-00) 

ก-41 
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ตารางภาคผนวกที่ 31 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     
เขาอ่างฤาไน (10-06-1-5b-00) 

ก-41 

ตารางภาคผนวกที่ 32 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า         
เขาอ่างฤาไน (10-06-1-5b-00) 

ก-42 

ตารางภาคผนวกที่ 33 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง        
(เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00) 

ก-43 

ตารางภาคผนวกที่ 34 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) พื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติ            
ขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00 

ก-43 

ตารางภาคผนวกที่ 35 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) พื้นทีศ่ึกษาป่าสงวนแห่งชาติ          
ขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00) 

ก-44 

ตารางภาคผนวกที่ 36 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติ               
ขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00) 

ก-44 

ตารางภาคผนวกที่ 37 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
(01-08-1-06-00) 

ก-45 

ตารางภาคผนวกที่ 38 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  
เขาชะเมา-เขาวง (01-08-1-06-00) 

ก-48 

ตารางภาคผนวกที่ 39 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง  (01-08-1-06-00) 

ก-50 

ตารางภาคผนวกที่ 40 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติ               
เขาชะเมา-เขาวง (01-08-1-06-00) 

ก-51 

ตารางภาคผนวกท่ี 41 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
เขาอ่างฤาไน (01-08-1-06-00) 

ก-51 

ตารางภาคผนวกที่ 42 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                     
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน (01-08-1-06-00) 

ก-54 

ตารางภาคผนวกที่ 43 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                  
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน (01-08-1-06-00) 

ก-55 

ตารางภาคผนวกที่ 44 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
(06-01-3-5a-03) 

ก-56 

ตารางภาคผนวกที่ 45 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ    
ภูกระดึง (06-01-3-5a-03) 

ก-57 
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ตารางภาคผนวกที่ 46 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   
ภูกระดึง (06-01-3-5a-03) 

ก-57 

ตารางภาคผนวกที่ 47 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง    
(06-01-3-5a-03) 

ก-58 

ตารางภาคผนวกที่ 48 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
(06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

ก-59 

ตารางภาคผนวกที่ 49 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ  
น้ าหนาว (06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

ก-60 

ตารางภาคผนวกที่ 50 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
น้ าหนาว (06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

ก-61 

ตารางภาคผนวกที่ 51 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว     
(06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

ก-62 

ตารางภาคผนวกที่ 52 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ป่าเบญจพรรณ (06-03-3-5b-5b) 

ก-63 

ตารางภาคผนวกที่ 53 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ    
ภูผามา่น ป่าเบญจพรรณ (06-03-3-5b-5b) 

ก-64 

ตารางภาคผนวกที่ 54 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   
ภูผามา่น ป่าเบญจพรรณ (06-03-3-5b-5b) 

ก-65 

ตารางภาคผนวกที่ 55 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผามา่น      
ป่าเบญจพรรณ (06-03-3-5b-5b) 

ก-66 

ตารางภาคผนวกที่ 56 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ป่าเต็งรัง (06-03-3-5b-5b) 

ก-66 

ตารางภาคผนวกที่ 57 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   
ภูผามา่น ป่าเต็งรัง (06-03-3-5b-5b) 

ก-68 

ตารางภาคผนวกที่ 58 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   
ภูผามา่น ป่าเต็งรัง (06-03-3-5b-5b) 

ก-69 

ตารางภาคผนวกที่ 59 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผามา่น      
ป่าเต็งรัง (06-03-3-5b-5b) 

ก-69 

ตารางภาคผนวกที่ 60 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พืน้ท่ีศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ก-70 
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ตารางภาคผนวกที่ 61 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
น้ าหนาว ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ก-71 

ตารางภาคผนวกที่ 62 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว      
ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ก-72 

ตารางภาคผนวกที่ 63 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
ป่าเต็งรัง (06-04-3-5b-5b) 

ก-72 

ตารางภาคผนวกที่ 64 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว      
ป่าเต็งรัง (06-04-3-5b-5b) 

ก-73 

ตารางภาคผนวกที่ 65 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ก-74 

ตารางภาคผนวกที่ 66 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ    
ภูผามา่น ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ก-75 

ตารางภาคผนวกที่ 67 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ   
ภูผามา่น ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ก-76 

ตารางภาคผนวกที่ 68 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผามา่น      
ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ก-76 

ตารางภาคผนวกที่ 69 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ป่าดิบแล้ง (06-05-1-5b-00) 

ก-77 

ตารางภาคผนวกที่ 70 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ    
ภูผามา่น ป่าดิบแล้ง (06-05-1-5b-00) 

ก-78 

ตารางภาคผนวกที่ 71 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผามา่น      
ป่าดิบแล้ง (06-05-1-5b-00) 

ก-79 

ตารางภาคผนวกที่ 72 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ป่าเบญจพรรณ (06-05-1-5b-00) 

ก-80 

ตารางภาคผนวกที่ 73 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผามา่น      
ป่าเบญจพรรณ (06-05-1-5b-00) 

ก-80 

ตารางภาคผนวกที่ 74 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 
ป่าเบญจพรรณ (06-05-1-5b-00) 

ก-81 

ตารางภาคผนวกที่ 75 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง    
ป่าเบญจพรรณ (06-05-1-5b-00) 

ก-82 
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  หนา้ 

ตารางภาคผนวกท่ี 76 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 
ป่าเต็งรัง (06-05-1-5b-00) 

ก-82 

ตารางภาคผนวกที่ 77 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                      
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง ป่าเต็งรัง (06-05-1-5b-00) 

ก-83 

ตารางภาคผนวกที่ 78 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                    
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง ป่าเต็งรัง (06-05-1-5b-00) 

ก-84 

ตารางภาคผนวกที่ 79 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  
ป่าเต็งรัง (06-05-1-5b-00) 

ก-85 

ตารางภาคผนวกที่ 80 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
ภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-86 

ตารางภาคผนวกที่ 81 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                    
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-87 

ตารางภาคผนวกที่ 82 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                     
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-88 

ตารางภาคผนวกที่ 83 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า          
ภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-88 

ตารางภาคผนวกที่ 84 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า      
ภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-89 

ตารางภาคผนวกที่ 85 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-90 

ตารางภาคผนวกที่ 86 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-90 

ตารางภาคผนวกที่ 87 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า          
ภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ก-91 

ตารางภาคผนวกที่ 88 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
(06-10-1-5b-00) 

ก-91 

ตารางภาคผนวกที่ 89 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง    
(06-10-1-5b-00) 

ก-93 

ตารางภาคผนวกที่ 90 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
ภูหลวง ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ก-94 
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ตารางภาคผนวกที่ 91 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                     
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ก-95 

ตารางภาคผนวกที่ 92 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ก-96 

ตารางภาคผนวกที่ 93 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
ภูหลวง ป่าเต็งรัง (06-12-1-03-00) 

ก-96 

ตารางภาคผนวกที่ 94 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า       
ภูหลวง ป่าดิบแล้ง (06-12-1-03-00) 

ก-97 

ตารางภาคผนวกที่ 95 ค่าดัชนีความส าคัญของไมห้นุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                    
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง ป่าดบิแล้ง (06-12-1-03-00) 

ก-98 

ตารางภาคผนวกที่ 96 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                          
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง ป่าดบิแล้ง (06-12-1-03-00) 

ก-100 

ตารางภาคผนวกที่ 97 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นลา่ง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
ป่าดิบแล้ง (06-12-1-03-00) 

ก-100 

ตารางภาคผนวกที่ 98 ค่าดัชนีความส าคัญของไมต้้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า     
ภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ก-101 

ตารางภาคผนวกที่ 99 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ี                     
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ก-102 

ตารางภาคผนวกที่ 100 รายชื่อพรรณไม้ (Tree) ในพื้นที่ศึกษา พื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ก-104 

ตารางภาคผนวกที่ 101 รายชื่อพรรณไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษา พื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ก-128 

ตารางภาคผนวกที่ 102 รายชื่อพรรณไม้ (Tree) ในพื้นที่ศึกษา พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ก-134 

ตารางภาคผนวกที่ 103 รายชื่อพรรณไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษา พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ก-155 

ตารางภาคผนวกที่ 104 รายชื่อพืชอาหารช้างพี่พบจากการส ารวจพื้นท่ีกลุ่มป่าตะวันออก ก-169 

ตารางภาคผนวกที่ 105 รายชื่อพืชอาหารช้างพี่พบจากการส ารวจพื้นท่ีกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ก-173 

ตารางภาคผนวกที่ 106 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทีส่ ารวจพบในพ้ืนท่ี ก-179 
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  หนา้ 

ภาพที่ 1-1  แนวเชื่อมต่อทางนิเวศส าหรับกลุม่ป่าตะวันออก 1-5 

ภาพที่ 1-2 แนวเชื่อมต่อทางนิเวศส าหรับกลุม่ป่าภูเขียว-น้ าหนาว 1-9 

ภาพที่ 1-3 แผนทีแ่ปลงศึกษาสังคมพืช แนวเช่ือมทางนิเวศวิทยากลุ่มป่าตะวันออก 1-11 

ภาพที่ 1-4 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช แนวเช่ือมทางนิเวศวิทยากลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 1-12 

ภาพที่ 2-1 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (รหัสแนวเช่ือมต่อ 10-01-1-06-00 และ 10-08-1-06-00) 

2-7 

ภาพที่ 2-2 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ             
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรติ (รหัสแนวเชื่อมต่อ 10-02-2-06-
04 และ 10-03-1-5b-00) 

2-14 

ภาพท่ี 2-3 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวน
แห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพ็ง                                      
(รหัสแนวเชื่อมต่อ 10-06-3-5b-04) 

2-33 

ภาพที่ 2-4 ถนนเช่ือมต่อระหว่างอ าเภอเขาชะเมา และ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุร ี 2-46 

ภาพที่ 2-5 ร่องรอยการท าลายพืชผลทางการเกษตร 2-48 

ภาพที่ 2-6 รอยกองมูลของช้างป่า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 2-48 

ภาพที่ 2-7 สวนยางพารา ระหว่าง พื้นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าท่ีก าหนด 2-50 

ภาพที่ 2-8 สวนยางพารา ตดิกับแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 2-52 

ภาพที่ 2-9 ร่องรอยการพักผ่อนของฝูงช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ใกล้กับแนวเขต 2-52 

ภาพที่ 2-10 ร่องรอยโคลนท่ีสีกับต้นไม้ของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 2-53 

ภาพที่ 2-11 พื้นที่สวนมะม่วงหิมพานต์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 2-53 

ภาพที่ 2-12 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น ปัจจัยคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น
บริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาตเิขาชะเมา-เขาวง 

2-55 

ภาพที่ 2-13 สวนระก าปา่ ตามธรรมชาติของชาวบ้านในพื้นที ่ 2-56 

ภาพที่ 2-14 สวนผลไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 2-56 

ภาพที่ 2-15 ร่องรอยกองมูลของช้างป่าในบริเวณสวนผลไม้ในพ้ืนท่ีเขตอุทยาน 2-56 

ภาพที่ 2-16 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น ปัจจัยคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น
บริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง               
(เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพง็) 
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(เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 

2-61 

ภาพที่ 2-18 กลวิธีการรุกป่าสงวนเพ่ือปลูกยางพารา 2-61 

ภาพที่ 2-19 ร่องรอยโคลน จากช้างป่า บริเวณป่าสงวนท่ีถูกท าลาย 2-61 

ภาพที่ 2-20 ผู้บุกรุกใช้วิธีการกานต้นไม้ให้ยืนตน้ตาย 2-62 

ภาพที่ 2-21 ช้ินไม้แปรรปูท่ียังไมล่ าเลียงออก 2-62 

ภาพที่ 2-22 ยางพาราอายุ 1 ปี ท่ีปลูกแซมเข้าไปในพ้ืนท่ีป่าสงวน 2-62 

ภาพที่ 2-23 รอยตีนช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไนที่ออกมาเดินทางเส้นทาง        
และแนวเขต 

2-63 

ภาพที่ 2-24 ช่องทางด่าน ของช้างป่าในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน                        
ที่ออกมานอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

2-63 

ภาพที่ 2-25 เส้นทางเลาะแนวเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ซึ่งพบร่องรอยการปรากฏของช้างป่า           
อย่างชุกชุม 

2-63 

ภาพที่ 2-26 กองมูลและรอยตีน ของฝูงช้างป่าท่ีย้ายผ่านไร่มันส าปะหลัง เข้าไปอาศัยในพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 

2-64 

ภาพที่ 2-27 ชาวบ้านก าลังอธิบายเส้นทางทางและต าแหน่งของช้างป่าท่ีปรากฏในพื้นที่              
ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 

2-64 

ภาพที่ 2-28 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง(เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง)                       
 (สภาพพื้นที่ท่ีก าลังถูกบุกรุกท าลายอย่างหนัก 

2-64 

ภาพที่ 2-29 ร่องรอยกองมูลช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 2-67 

ภาพที่ 2-30 พื้นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่านอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 2-68 

ภาพที่ 2-31 ร่องรอยการขึ้นเก็บลูกส ารองหรือพุงทะลาย เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า                    
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-68 

ภาพที่ 2-32 สภาพพื้นที่แนวเช่ือมต่อสตัว์ป่า บริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า                          
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-69 

ภาพที่ 2-33 สวนผลไม้ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่แนวเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว 2-70 

ภาพที่ 2-34 ร่องรอยที่พักช่ัวคราวของผู้ที่ลักลอบล่าสตัว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 2-71 

ภาพที่ 2-35 ร่องรอยการล่าสตัว์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 2-71 
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สารบญัภาพ 

  หนา้ 

ภาพที่ 2-36 พื้นที่เกษตรทางด้านตะวันออกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่                               
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-72 

ภาพที่ 2-37 ทางหลวงหมายเลข 317 ที่พาดผ่านเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า                              
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-73 

ภาพที่ 2-38 ร่องรอยการตดัไม้ในพ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่ บริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า          
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-73 

ภาพที่ 2-39 ต้นยางพาราปลูกแซมในป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครอืหวายเฉลมิพระ
เกียรต ิ

2-73 

ภาพท่ี 2-40 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็นบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
เขาสอยดาว และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกยีรติ 

2-74 

ภาพที่ 2-41 แนวถนนท่ีตัดผ่านคอเขาบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-76 

ภาพที่ 2-42 เขื่อนคีรีธาร ทางด้านตะวันออกของแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-76 

ภาพที่ 2-43 รอยตีนกวางป่าท่ีพบบริเวณเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย 2-76 

ภาพที่ 2-44 สภาพการท าลายสวนทุเรยีนโดยช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า                 
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-77 

ภาพที่ 2-45 ต้นยางพาราที่ปลูกแซมในเขตหยอ่มป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรต ิ 2-78 

ภาพที่ 2-46 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็นบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

2-79 

ภาพที่ 3-1 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และ      
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน (รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

3-10 

ภาพที่ 3-2 แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน และ            
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง (รหสัแนวเช่ือมต่อ 06-04-3-5b-5b และ 06-05-1-5b-00) 

3-24 

ภาพที่ 3-3 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และ         
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-10-1-5b-00) 

3-44 

ภาพที่ 3-4 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และ                   
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-12-1-03-00) 

3-54 

ภาพที่ 3-5 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็นบริเวณอุทยานแห่งชาติ      
ภูกระดึง 

3-67 
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สารบญัภาพ 

  หนา้ 

ภาพที่ 3-6 สภาพพื้นที่แนวเช่ือมต่อสตัว์ป่าบรเิวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3-68 

ภาพที่ 3-7 แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-69 

ภาพที่ 3-8 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น บริเวณอทุยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-71 

ภาพที่ 3-9 ทางหลวงหมายเลข 2216 ที่ตัดผ่านพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวตอนบน 3-72 

ภาพที่ 3-10 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น บริเวณอทุยานแห่งชาติ    
น้ าหนาว (ตอนบน) 

3-74 

ภาพที่ 3-11 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง  

3-76 

ภาพที่ 3-12 พื้นทีน่อกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง ซึ่งมีการบุกรุกเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3-77 

ภาพที่ 3-13 ร่องรอยการเก็บหาของป่า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-78 

ภาพที่ 3-14 ร่องรอยการตดัไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-78 

ภาพที่ 3-15 ไร่ข้าวโพดในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตภิูผามา่น 3-79 

ภาพที่ 3-16 ส านักสงฆ์ที่ตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูผามา่น 3-79 

ภาพที่ 3-17 สวนมะเขือ ในแนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่นอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 3-80 

ภาพที่ 3-18 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น บริเวณ                      
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง 

3-82 

ภาพที่ 3-19 รอยตีนหมูที่ปรากฏในเส้นส ารวจบริเวณแนวเชื่อมต่อสตัว์ป่า เขตรกัษาพันธ์สัตว์ป่า    
ผาผึ้ง 

3-83 

ภาพที่ 3-20 กองมูลเลียงผาที่ปรากฏในเส้นส ารวจบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า                        
เขตรักษาพันธ์สตัว์ป่าผาผึ้ง 

3-84 

ภาพที่ 3-21 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบรเิวณแนวเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 3-86 

ภาพที่ 3-22 แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 3-86 

ภาพที่ 3-23 แนวล าน้ าเลย และพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ
เป็นพื้นที่เลี้ยงสตัว์และปลูกพืช 

3-87 

ภาพที่ 3-24 แนวเชื่อมต่อส าหรับสตัว์ป่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และแนวสันเขา         
ซึ่งถูกเปิดพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตร 

3-87 

ภาพที่ 3-25 เขตป่าสงวนฯบริเวณแนวเชื่อมต่อที่ติดกับแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 3-88 

ภาพที่ 3-26 ร่องรอยการตดัไม้และท าไม้ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 3-88 
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สารบญัภาพ 

  หนา้ 

ภาพที่ 3-27 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น บริเวณอทุยานแห่งชาติ     
ภูกระดึง 

3-90 

ภาพที่ 3-28 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น บริเวณอทุยานแห่งชาติ       
น้ าหนาว 

3-95 

ภาพที่ 3-29 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็น บริเวณอทุยานแห่งชาติ      
น้ าหนาว 

3-96 

ภาพที่ 3-30 ร่องรอยกองมูลช้างป่า บริเวณรมิทางหลวงหมายเลข 12 3-97 

ภาพที่ 3-31 ร่องรอยกวางป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 3-97 

ภาพที่ 3-32 ที่ตั้งและการกระจายของชุมชนภายในและโดยรอบพื้นที่กลุม่ป่าภเูขยีว-น้ าหนาว 3-104 

ภาพที่ 4-1                                    เป็นอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ     ความ
มั่นคงทางระบบนิเวศของผืนป่าตะวันออก 

4-4 

ภาพที่ 4-2                                    ิเป็นอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว         
     ความมั่นคงทางระบบนเิวศของผืนป่าตะวันออก 

4-6 

ภาพที่ 4-3 แนวเชื่อมเช่ือมต่อของผืนป่าตะวันออกระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเพื่อเช่ือมผืนป่าท่ีถูกตัดแบ่งโดย
ทางหลวงหมายเลข 317 

4-7 

ภาพที่ 4-4 ช่วงถนนท่ีมีการก่อสร้างสะพานยกระดับของทางหลวงหมายเลข 317  ที่กม. 27 ข้าม
คลองฉาย ช่วงรอยต่ออ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอมะขาม จังหวัดจนัทบุรี 

4-9 

ภาพที่ 4-5 แนวคิดทางวิศวกรรมในการก่อสรา้งสะพานยกระดับของทางหลวงหมายเลข 317 ที ่  
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บทที ่1 
บทน ำ 

  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)  
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1: กรณศีกึษาแนวเชือ่มต่อทางนเิวศวทิยา 

1.1 เหตผุลของการเลอืกกรณศีกึษา 

การด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา ผู้ศึกษาได้ก าหนดให้พื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก

และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวเป็นพื้นที่กรณีศึกษาส าหรับส ารวจรวบรวมข้อมูลในบริเวณแนวเช่ือมต่อ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรสัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น และข้อมูลอื่นๆที่

จ าเป็น เพื่อท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงสถานภาพของแนวเช่ือมต่อเพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการจัดการและ

ฟื้นฟูแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาให้รองรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวเชื่อมต่อฯต่อไป  

เหตุผลส าคัญของการคดัเลือกกลุม่ป่าตะวันออกและกลุม่ป่าภเูขียว-น้ าหนาวมีดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มป่าตะวันออกเป็นตัวแทนของกลุ่มป่าท่ีมีขนาดเล็ก 211,416.48 เฮกแตร์ แต่มีค่าเฉลี่ยขนาดหย่อมป่าอยู่ใน

ล าดับที่ 3 คือ 5,599 เฮกแตร์ ส่วนกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว เป็นตัวแทนของกลุ่มป่าท่ีมีขนาดปานกลาง มีขนาด

หย่อมป่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับท่ี 4 คือ 4,999 เฮกแตร์ ซึ่งจัดว่ามีขนาดของหย่อมป่าค่อนข้างใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบ

กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มป่าท้ัง 17 แห่ง ซึ่งมีค่าเทา่กับ 3,429 เฮกแตร์  

2. จากการน าค่าเชิงเปรียบเทียบของดัชนี ภูมิภาพตามโครงสร้างเชิงภูมิภาพของสังคมพืชคลุมดิน จ านวน 9 

ประเภท และตามโครงสร้างเชิงภูมิภาพของหย่อมที่อาศัยของสัตว์ป่า จ านวน 43 ประเภท มาร่วมกัน

ค านวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มพื้นที่คุ้มครองโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 และ กลุ่มป่าตะวันออกมีความส าคัญอันดับที่ 6 โดยกลุ่มป่าตะวันตกมีความส าคัญ

เป็นอันดับแรก  (74.83 คะแนน) รองลงมาคือ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (48.10 คะแนน) กลุ่มป่าภูเขียว-น้ า

หนาว (47.18 คะแนน)  กลุ่มป่าแก่งกระจาน (42.41 คะแนน) กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย  (41.92 คะแนน) และ

กลุ่มป่าตะวันออก มีค่าคะแนน 41.06 คะแนน 

3. เป็นกลุ่มป่าท่ีมีปัญหาการเคลื่อนย้ายของช้างป่าออกนอกพื้นที่คุ้มครอง เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ

สัตว์ป่า  

4. หากพิจารณาถึงกลุ่มป่าที่ปัจจุบันเป็นถิ่นที่อาศัยที่ส าคัญของสัตว์ป่า มีการปรากฏของสัตว์ป่าอย่างชุกชุม แต่

ถิ่นที่อาศัยดังกล่าวกลับมีแนวโน้มเกิดการกระจายเป็นหย่อมถ่ินท่ีอาศัยท่ีมีระยะทางห่างระหว่างกันมากขึ้นตาม

ปัจจัยคุกคามโดยรอบพื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา  จะเห็นได้ว่ากลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

เป็นกลุ่มป่าท่ีก าลังประสบปัญหาดังกล่าวอย่างรุนแรงในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างหย่อมที่อาศัยที่

ใกล้ที่สุดของสัตว์ป่าทั้ง 6 ชนิด ของกลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าภูเขียวน้ าหนาวเท่ากับ 660 และ 654 เมตร 

ตามล าดับ)  

5. กลุ่มป่าตะวันออกมีความส าคัญในแง่การเป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างประเทศ (international transboundary) 

โดยมีอาณาเขตพื้นที่เช่ือมต่อกับพื้นที่คุ้มครองถึง 2 แห่งในประเทศกัมพูชา ได้แก่ Samluat Muliple Use 

Management Area (63,948 เฮกแตร์) และ Phnom Sankos Wildlife Sanctuary (326,226 เฮกแตร์) 

และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกถือได้ว่าเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ติดต่อเนื่องเป็นผืน



 

1-2 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

เดียวกับ Central Cardamom Mountain Protected Forest (401,517) และ Phnom Aural Wildlfie 

Sanctuary (256,631 เฮกแตร์) พื้นที่คุ้มครองทั้ง 4 แห่งของประเทศกัมพูชารวมกับพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

(279,845 เฮกแตร์) รวมกันเป็นพื้นที่คุ้มครองขนาดใหญ่ที่มีพื้นท่ีถึง 1,328,350 เฮกแตร์  ขณะที่กลุ่มป่าภูเขียว

น้ าหนาวถือได้ว่าเป็นกลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่มีความหลากหลายของสังคมพืชคลุมดินมากที่สุดในบรรดากลุ่มพื้นที่

คุ้มครองทั้งหมดของประเทศ มีค่าคะแนน 1.61 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความหลากหลายของพืชคลุมดินของกลุ่มป่า

ทางบกทั้ง 17 แห่งเท่ากับ 1.13 (SD = 0.30)  ได้รับการคัดเลือกให้เสนอช่ือขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ  จึงถือได้ว่ากลุ่มทั้งสองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าแผนการจัดการแนวเช่ือมต่อ

ระหว่างผืนป่าเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนที่ของประชากรสัตว์ป่าระหว่างหย่อมที่อาศัยอย่างเร่งด่วนมากว่ากลุ่มป่า

อื่น ๆ ของประเทศไทย 

6. มีจ านวนแนวเชื่อมต่อของกลุ่มป่าตะวันออกที่มคี่าความเหมาะสมสูงถึงสูงมาก (ค่าคะแนน 5 และ 6) มีทั้งสิ้น 9 

แนว ส่วนกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ที่มีความเหมาะสมสูงถึงสูงมาก (ค่าคะแนน 5 และ 6) มีทั้ง 8 แนว แต่

ท าการศึกษาทั้งสิ้น 9 แนว โดยเพิ่มเติมในแนวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (คะแนน 3) อีก 1 แนว  

 

1.2 แนวเชือ่มตอ่ทีท่ าการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานโดยละเอยีด 

 1.2.1  แนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวิทยาของกลุม่ปา่ตะวนัออก 

แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก ได้จากผลการศึกษาการจัดท าแนวเช่ือมต่อส าหรับสัตว์ป่า

ของประเทศไทยโดยการใช้แบบจ าลอง (model) ในการค้นหาแนวเช่ือมต่อที่มีศักยภาพ ในการส่งเสริมให้สัตว์ป่าเกิดการ

เคลื่อนที่ ระหว่างผืนป่า แล้วน าเสนอแนวเช่ือมต่อที่มีศักยภาพดังกล่าวให้แก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของกลุ่มป่าตะวันออกพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัดการแนว

เช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก สามารถก าหนดแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ได้

ทั้งหมด 9 แนว ดังตารางที่ 1-1 และท าการส ารวจแนวเช่ือมต่อดังกล่าว จ านวน 5 แนว ดังตารางที่ 1-2 และภาพที่ 1-1 

 1.2.2  แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ได้จากผลการศึกษาการจัดท าแนวเช่ือมต่อส าหรับ

สัตว์ป่าของประเทศไทยโดยการใช้แบบจ าลอง (model) ในการค้นหาแนวเช่ือมต่อที่มีศักยภาพ ในการส่งเสริมให้สัตว์ป่าเกิด

การเคลื่อนที่ ระหว่างผืนป่า แล้วน าเสนอแนวเช่ือมต่อที่มีศักยภาพดังกล่าวให้แก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวพิจารณาความเป็นไปได้ของการ

จัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา ซึ่งสามารถก าหนดแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ได้ทั้งหมด 

21 แนว ดังตารางที่ 1-3 และท าการส ารวจแนวเช่ือมต่อดังกล่าว จ านวน 9 แนว ดังตารางที่ 1-4 และภาพที่ 1-2  

 

1.3 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มป่าตะวันออกและกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มป่าตะวันออกปรากฎในบทที่ 12 และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวในบทที่ 8 ของรายงาน

ความก้าวหน้าครั้งที่ 2   



  แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

1-3 

ตารางที ่1-1 แนวเชื่อมต่อนิเวศวทิยาภายในกลุม่ป่าตะวันออก   

ล าดับ แนวเชื่อมต่อ* 
คะแนน 

รหัสแนวเชือ่มตอ่ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) 
ประเภทแนว

เชื่อมต่อ ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 1 06 00 10-01-1-06-00 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หยอ่มที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (หยอ่มที่ 1) Linear 

02 3 06 04 10-02-3-06-04 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเคลือหวายเฉลิมพระเกียรติ  

(หย่อมที1่) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

Landscape 

03 1 5b 00 10-03-1-5b-00 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเคลือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที2่) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเคลือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

 (หย่อมที1่) Landscape 

04 1 5b 04 10-04-1-5b-04 อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว (หยอ่มที่ 1) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเคลือหวายเฉลิมพระเกียรติ  

(หย่อมที1่) Landscape 

05 1 5b 00 10-05-1-5b-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกฏู Landscape 

06 3 5b 04 10-06-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) Linear 

07 3 5b 04 10-07-1-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาสอดแม่) Landscape 

08 1 06 00 10-08-1-06-00 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หยอ่มที่1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน Linear 

09 3 06 04 10-10-3-06-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน Landscape 

หมายเหตุ:    *  1  หมายถึง แนวเชื่อมต่อส าหรับช้างป่า 2  หมายถึง แนวเชื่อมต่อส าหรับเสือโคร่ง  3  หมายถึง แนวเชื่อมต่อส าหรับช้างป่าและเสือโคร่ง  

   

 

 



 1-4 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่1-2 แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกที่ท าการส ารวจข้อมูล 

ล าดับ
ท่ี 

รหัสแนวเชื่อมต่อ 

พื้นท่ีแนวเชื่อมต่อ ประเภทแนว
เชื่อมต่อ 

การส ารวจข้อมูล 

พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม A พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม B 
ทรัพยากรป่า

ไม้ 
ทรัพยากร
สัตว์ป่า 

การใช้
ประโยชน์

นันทนาการ* 

การใช้
ประโยชน์
ของชุมชน 

1 10-01-1-06-00 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมท่ี1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (หย่อมท่ี1) Linear 
    

2 10-02-3-06-04 เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ (หย่อมท่ี 1และหย่อมท่ี 3) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (หย่อมท่ี 1) Landscape 
  

 
 

3 10-03-1-5b-00 เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ (หย่อมท่ี2) 

เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ (หย่อมท่ี1) 

Landscape 
  

 
 

6 
10-06-3-5b-04 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- 

เขาปลายยายเพ็ง)  
Linear 

    

8 10-08-1-06-00 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมท่ี1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน Linear 
    

หมายเหตุ  * ไม่มีแหล่งนันทนาการในแนวเช่ือมต่อและรัศมี 2 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 



  แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

1-5 

 

ภาพที่ 1-1  แนวเชื่อมต่อทางนิเวศส าหรบักลุ่มปา่ตะวันออก 



 1-6 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่1-3 แนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าภายในกลุ่มปา่ภูเขยีว-น้ าหนาว   

ล าดับ แนวเช่ือมต่อ* 
คะแนน 

รหัสแนวเช่ือมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) ประเภทแนวเช่ือมต่อ 
ช้างป่า เสือโคร่ง 

01 3 5a 03 06-01-3-5b-03 อุทยานแห่งชาติภกูระดึง อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว Linear 

02 1 5a 00 06-02-1-5a-00 อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Linear 

03 3 5b 5b 06-03-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อุทยานแห่งชาติภูผามา่น Landscape 

04 3 5b 5b 06-04-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อุทยานแห่งชาติภูผามา่น Landscape 

05 1 5b 00 06-05-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติภูผามา่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง Linear 

06 1 04 04 06-06-0-04-04 อุทยานแห่งชาติตาดโตน (หยอ่มที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หยอ่มที3่) Linear 

07 1 04 04 06-07-0-04-04 อุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หยอ่มที3่) อุทยานแห่งชาติน้ าพอง (หยอ่มที2่) Linear 

08 1 04 00 06-08-1-04-00 อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา Landscape 

09 1 03 00 06-09-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ ่ Landscape 

10 1 5b 00 06-10-1-5b-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต อุทยานแห่งชาติภกูระดึง Landscape 

11 3 03 03 06-11-3-03-03 อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต Linear 

12 1 03 00 06-12-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หยอ่มที1่) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต Landscape 

13 1 03 00 06-13-1-03-00 อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หยอ่มที1่) Linear 

14 1 03 00 06-14-1-03-00 อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หยอ่มที1่) Linear 

15 1 03 00 06-15-1-03-00 วนอุทยานหริรักษ ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หยอ่มที1่) Linear 
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ตารางที ่1-3 (ต่อ) 

    
ล าดับ แนวเช่ือมต่อ* 

คะแนน 
รหัสแนวเช่ือมต่อ พื้นที่เชื่อมต่อ (A) พื้นที่เชื่อมต่อ (B) ประเภทแนวเช่ือมต่อ 

ช้างป่า เสือโคร่ง 

16 0 00 00 06-16-0-00-00 วนอุทยานผางาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต Landscape 

17 0 00 00 06-17-0-00-00 วนอุทยานผางาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต Landscape 

18 3 06 06 06-18-3-06-06 อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว Landscape 

19 3 06 06 06-19-3-06-06 อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว Landscape 

20 3 04 04 06-20-3-04-04 อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติไทรทอง Linear 

21 1 04 00 06-21-1-04-00 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน Linear 

หมายเหตุ:  * 1 หมายถึง แนวเชือ่มตอ่ส าหรับช้างป่า    2 หมายถึง แนวเชือ่มตอ่ส าหรับเสอืโคร่ง  3 หมายถึง แนวเชือ่มตอ่ส าหรับช้างป่าและเสือโคร่ง  

  0 หมายถึง แนวเชือ่มตอ่ส าหรับนเิวศวทิยา 
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ตารางที ่1-4 แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวที่ท าการส ารวจข้อมลู 

ล าดับ
ท่ี 

รหัสแนวเชื่อมต่อ พื้นท่ีแนวเชื่อมต่อ ประเภทแนว

เชื่อมต่อ 

การส ารวจข้อมลู 

พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม A พื้นท่ีคุ้มครองหย่อม B 
ทรัพยากรป่า

ไม้ 
ทรัพยากร
สัตว์ป่า 

การใช้
ประโยชน์

นันทนาการ* 

การใช้
ประโยชน์
ของชุมชน 

1 06-01-3-5a-03 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว Linear     

2 06-02-1-5a-00 อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Linear     

3 06-03-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน Linear     

4 06-04-3-5b-5b อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน Landscape     

5 06-05-1-5b-00 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง Linear     

10 06-10-1-5b-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Landscape     

12 06-12-1-03-00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมท่ี1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต Landscape     

18 06-18-3-06-06 อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว  อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว  Landscape     

19 06-19-3-06-06 อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว  อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว Landscape     

* ไม่มีแหล่งนันทนาการ/แหล่งท่องเทีย่วตามแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวทิยา 
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ภาพที่ 1-2  แนวเชื่อมต่อทางนิเวศส าหรบักลุ่มปา่ภูเขียว-น้ าหนาว 
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1.4 วธิีการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเพือ่ศกึษาแนวเชื่อมตอ่ในกลุม่ปา่ตะวนัออก 

1.4.1 ทรพัยากรปา่ไม ้

1) แนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก มีทั้งหมด 9 แนว ดังตารางที่ 1-1 ท าการ

ส ารวจแนวเช่ือมต่อดังกล่าว จ านวน 5 แนว ดังตารางที่ 1-2 และภาพที่ 1-1 แนวเช่ือมต่อทาง

นิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว มีทั้งหมด 19 แนว ดังตารางที่ 1-3 ท าการส ารวจแนว

เชื่อมต่อดังกล่าว จ านวน 9แนว ดังตารางที่ 1-4 และภาพที่ 1-2  

2) การส ารวจสังคมพืช ใช้ระบบกริดในการวางสุ่มตัวอย่างโดยให้แปลงส ารวจข้อมูลกระจายอยู่ในทุก 

กริด และครอบคลุมตัวแทนของระบบนิเวศส าคัญในแนวเช่ือมต่อ และ Habitat patches ส ารวจ

ข้อมูล IVI ชนิดพืชเด่น พืชอาหารสัตว์ สถานภาพของระบบนิเวศ ร่องรอย ภัยคุกคามพืชและสังคม

พืช (ภาพที่ 1-3 และภาพที่ 1-4)   

3) วางแปลงตัวอย่างศึกษาสังคมพืชตามแนวเชื่อมต่อ โดยวางแปลงขนาด 30 เมตร x 30 เมตร จากนั้น

แบ่งซอยเป็นแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร จ านวน 9 แปลง ในที่นี้จะท าการสุ่มวัดข้อมูล

ต้นไม้ในแปลงเพียง 5 แปลง และในแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร นั้น จะท าการวางแปลง

ขนาด 4 เมตร x 4 เมตร ซ้อนลงไปที่มุมล่างซ้ายของแต่ละแปลง โดยในแปลงขนาด 10 เมตร x 10 

เมตร จะท าการส ารวจชนิดและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกที่ระดับ 1.30 เมตร (Diameter 

at Breast Height, DBH) และความสูง (Height) ของไม้ใหญ่ทุกต้นในแปลง (หมายเหตุ: ไม้ใหญ่ 

(Tree) คือต้นไม้ที่มี DBH ≥ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป)  ส่วนในแปลงขนาด 4 เมตร x 4 เมตร จะท า

การส ารวจชนิดและนับจ านวนไม้หนุ่ม (หมายเหตุ: ไม้หนุ่ม (Sapling) คือ ต้นไม้ที่มี DBH < 4.5 

เซนติเมตร และมีความสูง ≥ 1.3 เมตร ข้ึนไป) และวางแปลง 1x1  m. ซ้อนลงไปในแปลงขนาด 4x4  

ศึกษากล้าไม้ และนับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของพืชที่ไม่ได้มีวิสัยเป็นไม้ต้น 

4) บันทึกชนิดพันธุ์พืชที่เป็นหลักของอาหารสัตว์ป่า เป็น Key Species และชนิดพันธุ์พืชที่เป็นพืช    

หายาก พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์ุ และพืชพันธุ์เฉพาะถิ่น  
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1.4.2 ทรพัยากรสตัวป์า่ 

ท าการเก็บข้อมูลโดยวิธีเดินตามเส้นส ารวจ (trail transect) ในพื้นที่ท่ีก าหนดให้เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่าง
พื้นทีคุ่้มครอง (protected area) ท าการเดินส ารวจท้ังสองพื้นที่คุ้มครองในแนวเช่ือมต่อที่ก าหนดไว้ โดยแต่ละเส้นส ารวจเริ่ม
จากแนวเขตของพื้นที่คุ้มครองเดินเข้าไปในพื้นที่ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทั้งนี้เส้นส ารวจต้องอยู่ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ การ
ส ารวจจะสุ่มเดินในพ้ืนท่ีโดยท าการแบ่งเส้นส ารวจในระยะทางทุกๆ 100 เมตร ท าการบันทึกข้อมูลเมื่อพบเห็นร่องรอย (ตีน) 
กองมูล หรือพบเห็นตัวโดยตรง ท าการจดบันทึกชนิดสัตว์ จ านวนตัว (ร่องรอย) และบันทึกพิกัด UTM ณ จุดที่พบ หากพบ
ร่องรอยต่างๆ ของสัตว์ชนิดเดิมในระยะ 100 เมตรดังกล่าวจะไม่บันทึกสัตว์ชนิดนั้นเพิ่ม และเมื่อพบร่องรอยในระยะทาง 100 
เมตร ถัดมาจึงจะบันทึกเพิ่มเติมเปรียบเหมือนการวางแปลงตัวอย่างทุกๆ 100 เมตร  การเดินเพื่อส ารวจหาร่องรอยของสัตว์
ป่าในกลุ่มเป้าหมาย คือ ช้างป่า และเสือโคร่ง ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นท่ีสามารถจ าแนกได้ ท้ังจากการพบเห็นร่องรอย 
(ตีน) กองมูล และการพบเห็นตัวโดยตรงก็จะบันทึกข้อมูลไปพร้อมกัน ส าหรับกลุ่มป่าตะวันออกท าการส ารวจท้ังสิ้น 5 แนว ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1-2 และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว รวม 9 แนว ดังรายละเอียดในตารางที่ 1-4  

ทั้งนี้ การน าเสนอผลการศึกษาจะน าเสนอข้อมูลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบในแต่ละแนวเช่ือมต่อ
แยกเป็นแต่ละพื้นท่ีอนุรักษ์ โดยอธิบายสภาพป่าธรรมชาติของพื้นที่แนวเช่ือมต่อ ลักษณะของร่องรอยสัตว์ป่าที่ส ารวจพบ และ
ร่องรอยของผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีของสัตว์ป่า  

1.4.3 การใชป้ระโยชนด์า้นนนัทนาการและการทอ่งเทีย่ว 

การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวในบริเวณแนวเช่ือมต่อของกลุ่มป่า

ตะวันออก และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบต าแหน่ง และพิกัดของแหล่งนันทนาการ/แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

กลุ่มป่าตะวันออก เพื่อระบุช่ือแหล่งนันทนาการ/แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ จากนั้นจึงท าการส ารวจ

ภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์ จ านวนและการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ลักษณะพื้นฐานของ

นักท่องเที่ยว รูปแบบของการเดินทางมาเยือนพื้นที่ กิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ ความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อสิ่ง

อ านวยความสะดวกและบริการในพื้นที่ ความพึงพอใจรวมและความต้องการในการกลับมาเยือนพื้นที่ของแหล่งนันทนาการ

และแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก  

จากการตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรนันทนาการหรือแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มป่าตะวันออก 

ไม่พบแหล่งนันทนาการที่อยู่ในบริเวณแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก ดังนั้นการจัดการแนวเช่ือมต่อทาง

นิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออกจึงให้ความส าคัญกับการจัดการเพื่อเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยไม่เกิดความขัดแย้งหรือ

มีผลกระทบกับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว  

ส าหรับกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว พบเพียงหน่วยพิทักษ์อุทยานภูกระดึง (บ้านฟองใต้) ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ

เส้นทางเดินเท้าของนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง บริเวณหน้าผาหล่มสัก บริเวณหน่วยพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (บ้านฟองใต้) มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

เยือนในอาคารส านักงาน และหากมีนักท่องเที่ยวต้องการเดินขึ้นไปยังบริเวณผาหล่มสักต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และ

สามารถให้เจ้าหน้าท่ีน าทางได้ แต่มีปริมาณนักท่องเที่ยวน้อยมาก จนไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้  

 



 1-14 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

1.4.4   การใชป้ระโยชนข์องชมุชนท้องถิน่ 

การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นส าหรับแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าตะวันออก แบ่งการศึกษา
และน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก จากข้อมูลทุติย
ภูมิด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก จากรายงานความก้าวหน้าของโครงการการจัดท าแผนการจัดการ
พื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก (วนศาสตร์, 2553)  ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ-สังคม ประชากร รูปแบบการใช้
ประโยชน์/การพึ่งพิงทรัพยากรในพื้นที่ของราษฎรในชุมชน ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อพื้นที่ 
ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการจัดการพื้นที่โดยรวมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการพื้นที่อนุรักษ ์

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนต่อแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก 
จากผลการประชุมระดมความคิดเห็นต่อการจัดการพื้นที่แนวเช่ือมต่อทางนิเ วศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่แนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออกใน 3 แนวเชื่อมต่อ ได้แก่  

1) แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา

ไน (หย่อมที่1) เป็นที่ตั้งของชุมชนในหมู่ 3 บ้านเขาพังและหมู่ 7 บ้านเขาจันทร์ ต าบลห้วยทับมอญ 

อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

2) แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา

ไน เป็นที่ตั้งของชุมชนในหมู่ 2 บ้านพวา และหมู่ 3 บ้านเนินจ าปา ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว 

จังหวัดจันทบุรี 

3) แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กับป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยาย

ไทย-เขาปลายยายเพ็ง) เป็นที่ตั้งของชุมชนในหมู่ 8 บ้านหินดาษ และหมู่ 9 บ้านคลองโป่ง ต าบลขุน

ซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อการจัดการพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก จัด

ขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง มีรายละเอียด ดังน้ี 

- ครั้งท่ี 1 จัดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเขาชะเมา อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่า
ตะวันออก พ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อที่ 1 และแนวเช่ือมต่อที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้น าชุมชนและชุมชน
ในพื้นที ่

- ครั้งท่ี 2 จัดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง 
อ าเภอขุนซ่อง จังหวัดจันทบุรี เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของ
กลุ่มป่าตะวันออก พ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อท่ี 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้น าชุมชนและชุมชนในพื้นที่ 

การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นส าหรับแนวเช่ือมต่อในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว แบ่ง
การศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 



  แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)  
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

1-15 

ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาภาพรวมด้านเศรษฐกิจสังคมของราษฎรและประชาชนในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียวน้ า

หนาวของหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนท่ีอทุยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากแผนแม่บทการจัดการพื้นที่

กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  พ.ศ. 2551  

ส่วนที่ 2  การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่แนวเช่ือมต่อทาง

นิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียวน้ าหนาว ก าหนดวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1)  พื้นที่ศึกษา ก าหนดแนวเชื่อมต่อท่ีเป็นพื้นที่ศึกษา  3 แนวเชื่อมต่อ ได้แก่   

- แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

- แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน แนวท่ี 1  

- แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน แนวท่ี 2  

2) กลุ่มเป้าหมาย  ก าหนดให้เป็นประชากรในหมู่บ้านที่อยู่รอบแนวเช่ือมต่อที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่ศึกษา 

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นในแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา จาก

การส ารวจในพื้นที่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้านที่อยู่รอบแนวเช่ือมต่อ ดังมีรายช่ือ ที่ตั้ง จ านวน

ครัวเรือน และจ านวนตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 1-5  

 

ตารางที ่1-5 รายชื่อหมู่บ้าน ท่ีตั้ง จ านวนครัวเรือน และจ านวนตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น  

ล าดับ หมู่ที ่ ช่ือบ้าน ที่ตั้ง จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ตัวอย่าง 

1 1 ห้วยหญ้าเครือ ต.น้ าหนาว อ.น้ าหนาว จ.เพชรบรูณ ์ 350 100 
2 3 ทรัพย์สว่าง ต.น้ าหนาว อ.น้ าหนาว จ.เพชรบรูณ ์ 350 100 
3 7 ฟองใต ้ ต.วังกวาง อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ ์ 65 50 
4 4 ป่ารวก ต.โคกมน อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ ์ 43 30 
5 5 ดงมะไฟ ต.โคกมน อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ ์ 83 60 
6 7 ดงสะค่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 156 60 
   รวม  400 

 

3) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชน แบ่งการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ -

สังคม และประชากร การถือครองที่ดิน รูปแบบการใช้ประโยชน์/การพึ่งพิงทรัพยากรในพื้นที่ของ

ราษฎรในชุมชน ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 

ความคิดเห็นต่อการจัดการพื้นที่โดยรวมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความต้องการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ 



 1-16 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่า       
ภูเขียว-น้ าหนาว  

4) การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอผลการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยน าเสนอข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิง
พรรณนา จ านวน ความถี่ ค่าร้อยละ  การสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5) วิเคราะหส์ถานภาพของชุมชนจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นที่มีผลต่อการจดัการแนว
เชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มปา่ภูเขียว-น้ าหนาว 

1.4.5 การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู 

น าข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิและการส ารวจในแนวเช่ือมต่อท่ีมีความเหมาะสมสูง มาวิเคราะห์หาปัจจัย

คุกคาม ปัจจัยเอื้อประโยชน์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการแนวเช่ือมต่อ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดกิจกรรมและหน้าที่ที่

เหมาะสมของระบบ รวมถึงจัดการถิ่นท่ีอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายการอนุรักษ์ ได้แก่ ช้างป่าและเสือโคร่ง และลดปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ป่า  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 
ขอ้มลูแนวเชื่อมตอ่  
กลุม่ปำ่ตะวนัออก 

  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-1 

2: ขอ้มลูแนวเชือ่มตอ่ในกลุม่ปา่ตะวันออก 
 

2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของแนวเชือ่มตอ่ 

แนวเชื่อมต่อที่ 1 : เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที1่) กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาอ่างฤาไน (หย่อมที่1) มีรหัสหมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-01-1-06-00  เป็นประเภท Habitat Corridor พื้นที่ส่วนที่เป็น

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ส่วนใหญ่ความลาดชันสูงกว่า 40% ส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ความลาดชัน

ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 10-20% ปัจจุบันมีการปรากฏของช้างป่า และมีความเหมาะสมของการเป็นถิ่นที่อาศัยของทั้งช้างป่า

และเสือโคร่ง รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ เช่น กระทิง และวัวแดง ส าหรับข้อมูลในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 2-1  

 

ตารางที่ 2-1  ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที1่) กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

(หย่อมที1่)  

หัวข้อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

1. ท่ีตั้งทางการปกครอง กิ่งอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

กิ่งอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

2. สถานภาพของพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

ป่าถาวร: - 

ป่าสงวน: ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน 

3. ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมตอ่

ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 46.71 (26.48%), 

10-20 % : 54.81 (31.07%), 

20-30 % : 26.91 (15.26%), 

30-40 % : 19.71 (11.17%), 

มากกว่า 40 % : 28.26 (16.02%) 

4. เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า ท่ีตัดผ่าน

แนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

5. ระยะทาง และความกว้างแนวเชื่อมต่อ ระยะความยาว 1.68 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 1.06 ก.ม. 

6. ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ 

    (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

     หน่วยพื้นท่ี : ร้อยละของพื้นท่ี 

พืชไร่ (A2) (3.32%) ไม้ยืนต้น (A3) (26.34%) 

ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (A3/ A4) (0.24%) ไม้ผล (A4) (24.83%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (44.20%) พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.02%) 

แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น (W2) (1.05%) รวมพ้ืนท่ี 176.03 เฮกแตร์ 

 

 



 2-2 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนวเชื่อมต่อที่ 2 : เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) กับ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (หย่อมที่ 1) มีรหัสหมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-02-3-06-04 เป็นประเภท Landscape 

Corridor พื้นที่ส่วนท่ีเป็นเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ส่วนใหญ่ความลาดชันสูงกว่า 30% ส่วนของ

เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (หย่อมที ่1) ความลาดชันส่วนใหญ่ มากกว่า 40 % ปัจจุบันมีการปรากฏของช้างป่า และมี

ความเหมาะสมของการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของทั้งช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 2-2 

ตารางที่ 2-2  ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างเขตสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาสอยดาว (หย่อมที่ 1) 

หัวข้อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

1. ท่ีตั้งทางการปกครอง อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

2. สถานภาพของพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

ป่าถาวร: ป่าท่ีจะด าเนินการหมายเลข 2 

ป่าสงวน: ป่าเขาสอยดาว 

3. ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเชื่อมต่อ

ภายนอกพื้นท่ีคุ้มครอง   

หน่วยพื้นท่ี : เฮกแตร์ (ร้อยละของพืน้ท่ี) 

0-10 % : 339.3 (20.91%), 

10-20 % : 393.48 (24.24%), 

20-30 % : 345.6 (21.29%), 

30-40 % : 291.51 (17.96%), 

มากกว่า 40 % : 253.08 (15.59%) 

4. เส้นทางคมนาคม และแม่น้ าท่ีตัดผ่าน

แนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 317 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

5. ระยะทาง และความกว้างของแนว

เชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 7.47 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 2.21 ก.ม. 

6. ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ  

    (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

    หน่วยพื้นท่ี : ร้อยละของพื้นท่ี 

พืชไร่ (A2) (3.19%) ไม้ยืนต้น (A3) (4.28%) 

ไม้ผล (A4) (19.38%) ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (71.63%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (0.66%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.40%) 

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.32%) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น (W2) (0.14%) 

รวมพ้ืนท่ี 1623.84 เฮกแตร์ 

7. ชุมชนใกล้เคียง  

7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ บ้านตลิ่งชัน 

7.2  หมู่บ้านภายในบฟัเฟอร์ 3 ก.ม. จาก
แนวเช่ือมต่อ 

บ้านทับไทร, บ้านทุ่งเพล และบ้านมาบคล้า 

8.  ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวชุมชนและพื้นท่ีการเกษตร 

9. พื้นท่ีคุ้มครองระหว่างประเทศ  

    (Transboundary PAs) 

Samlaut Multiple Use Management Area 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-3 

แนวเชื่อมต่อที่ 3 : เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) กับ 

เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที1่) มีรหัสหมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-03-1-5b-00 เป็นประเภท 

Landscape Corridor พื้นที่ส่วนที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติทั้งสองหย่อม ส่วนใหญ่ความ

ลาดชันมากกว่า 40 % ปัจจุบันในหย่อมที่ 1 มีการปรากฏของช้างป่า และมีความเหมาะสมของการเป็นถิ่นที่อาศัยของทั้งช้าง

ป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3  ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที ่2)  

และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ  (หย่อมที1่)  

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

1. ท่ีตั้งทางการปกครอง อ าเภอขลุง และอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

2. สถานภาพของพื้นท่ีแนว 

     เชื่อมต่อทางกฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าท่ีจะด าเนินการหมายเลข 2 

ป่าสงวน: ป่าตกพรม, ป่าปัถวี 

3. ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมตอ่

ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 46.17 (15.72%), 

10-20 % : 54.99 (18.72%), 

20-30 % : 69.21 (23.56%), 

30-40 % : 65.7 (22.37%), 

มากกว่า 40 % : 57.69 (19.64%) 

4. เส้นทางคมนาคม และแม่น้ า     

     ท่ีตัดผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

5. ระยะทางและความกว้างของแนว

เชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 0.89 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 2.11 ก.ม. 

6. ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

     หน่วยพื้นท่ี : ร้อยละของพื้นท่ี 

ไม้ยืนต้น (A3) (1.13%) ไม้ผล (A4) (15.70%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (46.13%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (26.19%) 

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (10.65%) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น (W2) (0.20%) 

รวมพ้ืนท่ี 292.87 เฮกแตร์ 

7. ชุมชนใกล้เคียง  

 7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมตอ่ - 

 7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จาก
แนวเช่ือมต่อ 

ที่ว่าการอ าเภอขลุง และบา้นทัพนคร 

8. ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพื้นท่ีชุมชนและเกษตรกรรม 

 

 



 2-4 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนวเชื่อมต่อที่ 4 : เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขา

ปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) มีรหัสหมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-06-3-5b-04 เป็นประเภท Habitat Corridor  พื้นที่ส่วนท่ี

เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 66 และ 68 ตามล าดับ  ความ

ลาดชันน้อยกว่า 20 % ปัจจุบันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและเขาปลายยายไทย มีการปรากฏของช้างป่า และมี

ความเหมาะสมของการเป็นถิ่นที่อาศัยของทั้งช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเช่ือมต่อแสดงใน

ตารางที่ 2-4 

ตารางที่ 2-4  ข้อมูลแนวเช่ือมต่อระหว่างแนวเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง     

(เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง)  

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

1. ท่ีตั้งทางการปกครอง กิ่งอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

2. สถานภาพของพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าแก่งหางแมว หมายเลข 1 

ป่าสงวนฯ: ป่าขุนซ่อง 

3. ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมตอ่

ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 100.71 (36.5%), 

10-20 % : 78.12 (28.31%), 

20-30 % : 44.28 (16.05%), 

30-40 % : 30.33 (10.99%), 

มากกว่า 40 % : 22.5 (8.15%) 

4. เส้นทางคมนาคม และแม่น้ าท่ีตัดผ่าน

แนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

5. ระยะทาง และความกว้างของแนว

เชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 0.39 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 0.90 ก.ม. 

6. ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) หน่วย

พื้นท่ี : ร้อยละของพื้นท่ี 

พืชไร่ (A2) (1.37%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/ A3) (8.54%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (29.36%) ไม้ผล (A4) (1.65%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (57.07%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (1.26%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.64%) พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.11%) 

รวมพ้ืนท่ี 680.44 เฮกแตร์ 

7. ชุมชนใกล้เคียง  

7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เช่ือมต่อ 

บ้านหินดาด และบา้นหนองเสม็ด 

8. ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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แนวเชื่อมต่อที่ 5 : เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที1่) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาอ่างฤาไน มีรหัสหมายเลขแนวเช่ือมต่อ 10-08-1-06-00 เป็นประเภท Habitat Corridor  พื้นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติ

เขาชะเมา-เขาวง มีทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่ไม่ลาดชันมากนักและมีความลาดชันสูง  ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่วน

ใหญ่ความลาดชันสูง มากกว่า 40% ปัจจุบันมีการปรากฏของช้างป่าทั้งสองแห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมี

ความเหมาะสมของการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของทั้งช้างป่าและเสือโคร่ง ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2-5  ข้อมูลแนวเช่ือมต่อแนวเช่ือมต่ออุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า       

เขาอ่างฤาไน 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

1. ท่ีตั้งทางการปกครอง กิ่งอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

กิ่งอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

2. สถานภาพของพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าแก่งหางแมว หมายเลข 1 

ป่าสงวน: ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน, ป่าขุนซ่อง 

3. ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมตอ่

ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื้นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื้นที)่ 

0-10 % : 104.49 (69.23%), 

10-20 % : 32.85 (21.77%), 

20-30 % : 12.24 (8.11%), 

30-40 % : 0.9 (0.6%), 

มากกว่า 40 % : 0.45 (0.3%) 

4. เส้นทางคมนาคม และแม่น้ าท่ีตัดผ่าน

แนวเชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น้ า ไม่มี 

5. ระยะทาง และความกว้างของแนว

เชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 0.67 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 2.2 ก.ม. 

6. ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพื้นท่ี : ร้อยละของพื้นท่ี 

นาข้าว (A1) (0.06%) พืชไร่ (A2) (0.72%) 

พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/A3) (1.73%) ไม้ยืนต้น (A3) (42.74%) 

ไม้ยืนต้น/ไม้ผล(A3/ A4) (2.17%) ไม้ผล (A4) (14.97%) 

ป่าดิบสมบูรณ์ (F101) (23.98%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (11.53%) 

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (1.62%) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น (W2) (0.48%) 

รวมพ้ืนท่ี 151.18 เฮกแตร์ 

7. ชุมชนใกล้เคียง  

7.1  หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

7.2  หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จาก
แนวเช่ือมต่อ 

บ้านเขาพัง และบ้านเนินจ าปา 

8. ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชน 

 



 2-6 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2.2 ทรพัยากรปา่ไม ้

2.2.1 แนวเชื่อมต่อที่ 1: อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์า่เขาอา่งฤาไน (10-01-1-06-

00) 

ผลการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (KK และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พื้นที่ละ 3 แปลง (ภาพที่2-1) พบค่าดัชนีความส าคัญ

ของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling) แบ่งตามพื้นที่ดังนี้ 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 2-1  แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สตัวป์่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

(รหัสแนวเชื่อมต่อ 10-01-1-06-00 และ 10-08-1-06-00) 

 

 

 



 2-8 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2.2.1.1 อุทยานแหง่ชาตเิขาชะเมา-เขาวง (ป่าดิบแล้ง) 

 

1) การศึกษาไม้ต้น  

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 79 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 อันดับ

แรก ได้แก่ พลับพลา ตะแบกแดง เลือดควาย กระบก และเลือดแรด โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 22.23, 21.63, 16.59, 11.55 

และ 11.14 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-6 และตารางภาคผนวกที่ 1 

ตารางที่ 2-6 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
พลับพลา 13.65 5.91 2.67 22.23 
ตะแบกแดง 2.58 3.76 15.28 21.63 
เลือดควาย 7.38 2.69 6.53 16.59 
กระบก 0.74 1.08 9.74 11.55 
เลือดแรด 4.06 3.23 3.85 11.14 
ปออีเก้ง 3.32 2.69 5.03 11.04 
ส ารอง 2.95 2.15 5.71 10.81 
จิกดง 5.90 4.30 0.54 10.74 
ขนุนป่า 3.32 3.76 2.74 9.83 
มะพอก 1.48 2.15 5.54 9.17 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้ งหมด 49 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอเหี้ย พลับพลา ข่อย เลือดควายและกัดลิ้นลิง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 21.49, 14.52, 

13.65, 12.48 และ 11.03   ตามล าดับดังตารางที่ 2-7 และตารางภาคผนวกที่ 2 

ตารางที ่2-7 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
คอเหี้ย 12.79 8.70 21.49 
พลับพลา 9.30 5.22 14.52 
ข่อย 7.56 6.09 13.65 
เลือดควาย 6.40 6.09 12.48 
กัดลิ้นลิง 5.81 5.22 11.03 
กระบก 4.65 5.22 9.87 
จิกดง 4.07 4.35 8.42 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่2-7 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
จิกดง 4.07 4.35 8.42 
เม่าสร้อย 4.07 3.48 7.55 
ปลาไหลเผือก 3.49 3.48 6.97 
ส ารอง 3.49 3.48 6.97 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้  พบพรรณไม้ทั้งหมด 21 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ส ารอง กระบก เม็ก คอเหี้ย และเม่าสร้อยโดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 31.12, 28.30, 24.13, 

20.57 และ 16.43   ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-8 และตารางภาคผนวกที่ 3 

ตารางที ่2-8  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ส ารอง 14.75 16.36 31.12 
กระบก 15.57 12.73 28.30 
เม็ก 20.49 3.64 24.13 
คอเหี้ย 11.48 9.09 20.57 
เม่าสร้อย 7.38 9.09 16.47 
ชุมแพรก 4.92 9.09 14.01 
พลับพลา 3.28 5.45 8.73 
หัสคณุ 3.28 3.64 6.92 
เลือดแรด 2.46 3.64 6.10 
จิกดง 2.46 3.64 6.10 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ พลับพลา กระบก ส ารอง และจิกดง  

 

4) การศึกษาเปอรเ์ซ็นต์การปกคลมุ  

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 23 ชนิด โดยชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-9 และตารางภาคผนวกที่ 4 

 



 2-10 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่2-9  เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เร่วหอม 4.26 
พริกไทยป่า 4.07 
เฟิร์น 3.70 
เข็ม 3.33 
ระก า 3.33 
เร่ว 2.59 
ค้อนตีหมา 2.22 
CONNARACEAE 1.67 
กระดูกไก ่ 1.67 
กล้วยอีเห็น 1.48 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เขาชะเมา-เขาวงเท่ากับ 3.799 ดังตารางที่ 2-10 

 

ตารางที่ 2-10  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 
อุทยานแห่งชาติ ป่าดิบแล้ง CM1-01 3.033 
เขาชะเมา-เขาวง 

 
CM1-02 3.407 

  
 

CM1-03 2.621 
  

 
ผลลัพธ์ค่า H 3.799 

 

2.2.1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ป่าดิบแล้ง) 

 

1) การศึกษาไม้ต้น  

จากการศึกษาในแปลงตัวอย่างทั้งหมด พบพรรณไม้ทั้งหมด 77 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ กระบก มะเดื่ออุทุมพร ตะแบกแดง ปออีเก้ง และพญารากด า โดยมีค่ าดัชนีความส าคัญ 

25.43, 18.84, 14.43, 13.30  และ 11.00 ตามล าดับดังตารางที่ 2-11 และตารางภาคผนวกที่ 5 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่2-11 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เขาอ่างฤาไน  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
กระบก 0.97 1.49 22.97 25.43 
มะเดื่ออุทุมพร 7.74 4.48 6.62 18.84 
ตะแบกแดง 7.42 5.47 1.54 14.43 
ปออีเก้ง 4.52 3.98 4.80 13.30 
พญารากด า 4.84 4.48 1.68 11.00 
หาดส้าน 4.19 3.48 2.34 10.02 
มะเดื่อปล้อง 4.52 3.48 0.83 8.83 
เลือดแรด 1.94 1.99 4.48 8.41 
หม้าย 2.90 1.49 3.92 8.32 
จิกดง 3.87 3.48 0.63 7.98 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

จากแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 52 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 

อันดับแรก ได้แก่ กะตังใบ พญารากด า จิกดง ตะแบกแดง และตาเป็ดตาไก่ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 29.46, 16.27, 15.92, 

15.38 และ 7.79 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-12 และตารางภาคผนวกที่ 6 

 

ตารางที ่2-12 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน   

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
กะตังใบ 19.46 10.00 29.46 
พญารากด า 10.81 5.45 16.27 
จิกดง 8.65 7.27 15.92 
ตะแบกแดง 8.11 7.27 15.38 
ตาเป็ดตาไก ่ 3.24 4.55 7.79 
ล าดวนดง 3.78 3.64 7.42 
เขยตาย 2.70 3.64 6.34 
ยางเสี้ยน 2.70 3.64 6.34 
คอเหี้ย 2.70 2.73 5.43 
ปลาไหลเผือก 3.24 1.82 5.06 

 

 

 



 2-12 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3) การศึกษากล้าไม้  

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั้งหมด 24 ชนิด โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 5

อันดับแรก ได้แก่ ขางปอย (26.00) พญารากด า (22.00) จิกดง ตาเป็ดตาไก่และหัสคุณ (13.50) กระบก (11.00) เขยตาย 

ตะแบกแดง และรักขาว (9.00) ดังตารางที่ 2-13 และตารางภาคผนวกที่ 7 

 

ตารางที ่2-13 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ขางปอย 16.00 10.00 26.00 
พญารากด า 12.00 10.00 22.00 
จิกดง 6.00 7.50 13.50 
ตาเป็ดตาไก ่ 6.00 7.50 13.50 
หัสคณุ 6.00 7.50 13.50 
กระบก 6.00 5.00 11.00 
เขยตาย 4.00 5.00 9.00 
ตะแบกแดง 4.00 5.00 9.00 
รักขาว 4.00 5.00 9.00 
หย่อง 6.00 2.50 8.50 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ตะแบกแดง พญารากด า และจิกดง  

 

4) การศึกษาเปอรเ์ซ็นต์การปกคลมุ  

การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของสังคมพืชจากแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั้งหมด 20 

ชนิด โดยชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 อันดับแรกพบดังแสดงในตารางที่ 2-14 และตารางภาคผนวกที่ 8 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-13 

ตารางที ่2-14 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบในแปลงศกึษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover)  
ACANTHACEAE 5.56 
คล้า 5.56 
ระก า 4.07 
เสี้ยว 3.52 
เข็ม 2.22 
ค้อนหมาขาว 2.22 
องุ่นป่า 1.85 
CONNARACEAE 1.48 
ข่าป่า 1.48 
เร่ว 1.48 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเท่ากับ 3.857 ดังตารางที ่2-15 

ตารางที่ 2-15  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าดิบแล้ง KN1-01 2.999 
 เขาอ่างฤาไน 

 
KN1-02 3.206 

  
 

KN1-03 2.920 
    ผลลัพธ์ค่า H 3.857 

 

2.2.2 แนวเชื่อมต่อที่ 2: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1 และหย่อมที่ 3) กับ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (10-02-3-06-04) 

การศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื้นที่เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1 และหย่อมที่ 3) จ านวนหย่อมละ 3 แปลง และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ านวน 3 แปลง (ภาพที่ 2-2) พบค่าดัชนีความส าคัญของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ 

(Seedling) แบ่งตามพื้นที่ดังนี้ 



 2-14 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 2-2 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ(รหสัแนวเช่ือมต่อ 10-02-2-06-04 และ 10-03-1-5b-00) 

 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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2.2.2.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 69 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 อันดับ

แรก ได้แก่ เลือดควายเกลี้ยง คอแลน ส ารอง หย่อง และแดงควน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 23.29, 22.00, 19.45, 16.57และ 

13.48 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-16 และตารางภาคผนวกที่ 9 

 

ตารางที่ 2-16 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 1) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

เลือดควายเกลีย้ง 7.72 6.30 9.27 23.29 

คอแลน 4.15 5.04 12.81 22.00 

ส ารอง 6.23 5.46 7.76 19.45 

หย่อง 8.31 5.04 3.22 16.57 

แดงควน 1.48 2.10 9.90 13.48 

เลือดควายใบใหญ ่ 7.12 5.04 0.69 12.85 

ไก๋แดง 1.78 1.68 9.21 12.67 

หนอนข้ีควาย 5.34 3.78 2.73 11.85 

สังกะโต้ง 2.97 2.94 5.87 11.78 

ชุมแสงท้องขาว 2.67 3.78 5.00 11.45 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 48 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หนอนขี้ควาย หย่อง รง เลือดควายใบใหญ่ และ สลอดป่า โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 21.36, 

20.32, 11.71, 11.69 และ 10.14 ตามล าดับดังตารางที่ 2-17 และตารางภาคผนวกที่ 10 

 

 

 



 2-16 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-17 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 1) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หนอนข้ีควาย 13.61 7.75 21.36 

หย่อง 12.57 7.75 20.32 

รง 6.28 5.43 11.71 

เลือดควายใบใหญ ่ 4.71 6.98 11.69 

สลอดปา่ 4.71 5.43 10.14 

คอแลน 4.71 3.88 8.59 

เลือดควายเกลีย้ง 4.71 3.88 8.59 

ปลาไหลเผือก 2.62 3.88 6.49 

พลองแนบ 2.62 3.88 6.49 

สังกะโต้ง 4.19 1.55 5.74 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้  พบพรรณไม้ทั้งหมด 37 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หนอนขี้ควาย หย่อง รง สังหยูด า และคอแลน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 18.17, 17.81, 

14.04, 11.23 และ 8.42 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2- 18 และตารางภาคผนวกท่ี 11 

 

ตารางที่ 2-18  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 1) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หนอนข้ีควาย 9.21 8.96 18.17 

หย่อง 11.84 5.97 17.81 

รง 6.58 7.46 14.04 

สังหยูด า 5.26 5.97 11.23 

คอแลน 3.95 4.48 8.42 

นวล 3.95 4.48 8.42 

สาธรใบยาว 3.95 4.48 8.42 

สลอดปา่ 2.63 2.99 5.62 

ทังใบเล็ก 2.63 2.99 5.62 

ปลาไหลเผือก 2.63 2.99 5.62 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ คอแลน หย่อง และหนอนข้ีควาย 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 16 ชนิด โดยชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-19 และตารางภาคผนวกที่ 12 

 

ตารางที่ 2-19 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง

เครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

กระพ้อ 12.22 

หมากลิง 4.81 

ระก า 4.44 

หวายขี้ไก ่ 3.33 

Calamus sp. 3.33 

เร่ว 2.59 

หญ้าลิก 2.22 

Homalomena sp. 2.22 

ค้างคาวด า 1.11 

แก้วหน้าม้า 0.74 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) เท่ากับ 3.679 ดังตารางที ่2-20 



 2-18 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-20  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าดิบแล้ง KW101-1 2.947 
คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ

 
KW101-2 3.412 

 (หย่อมที่ 1) 
 

KW101-3 3.177 
    ผลลัพธ์ค่า H 3.679 

 

2.2.2.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 3) (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น  

จากการศึกษาในแปลงตัวอย่างทั้งหมด พบพรรณไม้ทั้งหมด 71 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ส ารอง หย่อง ผักหวานต้น คอเหี้ย และเลือดควายใบใหญ่ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 43.97, 

28.14, 12.59, 11.71 และ 10.79 ตามล าดับดังตารางที่ 2-21 และตารางภาคผนวกที่ 13 

 

ตารางที่ 2-21 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 3) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ส ารอง 13.88 9.33 20.77 43.97 

หย่อง 15.30 8.81 4.03 28.14 

ผักหวานต้น 3.56 4.66 4.37 12.59 

คอเหี้ย 4.63 4.15 2.94 11.71 

เลือดควายใบใหญ ่ 4.63 4.66 1.50 10.79 

สายใบต่อม 2.85 3.11 4.04 9.99 

จิกนม 1.42 2.07 5.15 8.65 

ส าเภา 2.49 2.07 4.01 8.57 

พะนอง 0.71 1.04 6.55 8.30 

กระเบาใหญ ่ 2.49 3.63 1.46 7.57 

 

 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 37 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หย่อง จ าปูน ผักหวานต้น ชุมแพรก และส ารอง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 44.86, 16.65, 

13.47, 10.92 และ 10.28 ตามล าดับดังตารางที่ 2-22 และตารางภาคผนวกที่ 14 

 

ตารางที่ 2-22 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 3) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หย่อง 27.39 17.48 44.86 

จ าปูน 10.83 5.83 16.65 

ผักหวานต้น 7.64 5.83 13.47 

ชุมแพรก 5.10 5.83 10.92 

ส ารอง 4.46 5.83 10.28 

คอเหี้ย 4.46 4.85 9.31 

เลือดควายเกลีย้ง 4.46 4.85 9.31 

ปลาไหลเผือก 3.82 4.85 8.68 

แดงควน 2.55 3.88 6.43 

มูกเขา 2.55 3.88 6.43 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั้งหมด 22 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หย่อง ผักหวานต้น จ าปูน หว้าต้นขาว และรง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 68.16, 23.14, 

18.47, 9.89 และ 9.62 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-23 และตารางภาคผนวกที่ 15 



 2-20 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-23   ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 3) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หย่อง 42.71 25.45 68.16 

ผักหวานต้น 10.42 12.73 23.14 

จ าปูน 9.38 9.09 18.47 

หว้าต้นขาว 6.25 3.64 9.89 

รง 4.17 5.45 9.62 

ชุมแพรก 3.13 5.45 8.58 

ปลาไหลเผือก 3.13 5.45 8.58 

เลือดควายเกลีย้ง 3.13 3.64 6.76 

มะพูด 2.08 3.64 5.72 

เลือดควายใบใหญ ่ 2.08 3.64 5.72 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ หย่อง เลือดควายใบใหญ่ และ ผักหวานต้น 

 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 17 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-24 และตารางภาคผนวกที่ 16 

 

ตารางที่ 2-24 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง

เครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 3) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ระก า 7.78 

กระพ้อ 3.33 

หมากลิง 3.33 

หญ้าลิก 2.96 

Homalomena sp. 2.96 

Calamus sp. 2.59 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่2-24 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ค้างคาวด า 2.04 

Cyathea sp. 1.48 

เถารางแดง 1.48 

พรหมตีนสูง 1.48 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 3) เท่ากับ 3.559 ดังตารางที ่2-25 

ตารางที่ 2-25  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าดิบแล้ง KW301-1 2.831 

คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ
 

KW301-2 3.145 

(หย่อมที่ 3) 
 

KW301-3 3.363 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.559 

 

2.2.2.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (ป่าดิบแล้ง) 

 

1) การศึกษาไม้ต้น  

จากการศึกษาในแปลงตัวอย่างทั้งหมด พบพรรณไม้ทั้งหมด 72 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ส ารอง หย่อง เลือดควายเกลี้ยง กระเบาใหญ่ และปาล์มหลังกับ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 

34.03, 16.43, 16.09, 15.03 และ 13.39 ตามล าดับดังตารางที่ 2-26 และตารางภาคผนวกที่ 17 



 2-22 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-26 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ส ารอง 12.33 7.96 13.74 34.03 

หย่อง 9.25 5.31 1.87 16.43 

เลือดควายเกลีย้ง 2.74 3.54 9.81 16.09 

กระเบาใหญ ่ 4.45 4.42 6.16 15.03 

ปาล์มหลังกับ 3.77 3.54 6.09 13.39 

แดงควน 2.05 1.77 8.03 11.85 

สายใบต่อม 4.11 3.98 2.09 10.18 

คอเหี้ย 3.42 3.98 2.70 10.11 

หนอนข้ีควาย 3.08 3.10 1.55 7.73 

รง 4.11 2.65 0.59 7.36 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 31 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หย่อง ส ารอง คอเหี้ย มะพูด และยางเสี้ยน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 64.04, 12.40, 11.49, 

11.49 และ 11.01 ตามล าดับดังตารางที่ 2-27 และตารางภาคผนวกที่ 18 

 

ตารางที่ 2-27 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หย่อง 41.82 22.22 64.04 

ส ารอง 5.45 6.94 12.40 

คอเหี้ย 4.55 6.94 11.49 

มะพูด 4.55 6.94 11.49 

ยางเสียน 5.45 5.56 11.01 

เลือดควายใบใหญ ่ 3.64 4.17 7.80 

หนอนข้ีควาย 4.55 2.78 7.32 

เลือดควายเกลีย้ง 2.73 4.17 6.89 

จิกดง 1.82 2.78 4.60 

เต้าหลวง 1.82 2.78 4.60 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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3) การศึกษากล้าไม้  

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้  พบพรรณไม้ทั้งหมด 21 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หย่อง ส ารอง ตาเสือขาว ช ามะเลียง และเลือดควายเกลี้ยง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 41.70, 

27.62, 19.64, 18.91 และ 12.97 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-28 และตารางภาคผนวกที่ 19 

 

ตารางที่ 2-28  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หย่อง 23.33 18.37 41.70 

ส ารอง 13.33 14.29 27.62 

ตาเสือขาว 15.56 4.08 19.64 

ช ามะเลยีงป่า 6.67 12.24 18.91 

เลือดควายเกลีย้ง 8.89 4.08 12.97 

รง 4.44 8.16 12.61 

กัดลิ้น 4.44 6.12 10.57 

ตะเคียน 5.56 4.08 9.64 

กะตังใบ 2.22 4.08 6.30 

แดงควน 2.22 2.04 4.26 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ส ารอง หย่อง และเลือดควายเกลี้ยง 

 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

 ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 17 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-29 และตารางภาคผนวกที่ 20 

 



 2-24 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-29  เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด  19 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า           

เขาสอยดาว 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ระก า 5.93 

กระพ้อ 2.96 

หญ้าลิก 2.96 

หมากลิง 2.96 

Homalomena sp. 2.59 

กล้วย 1.85 

หลาว 1.85 

ค้อนตีหมา 1.48 

คล้า 1.48 

เฟินหางนกกะลิง 1.11 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาสอยดาว เท่ากับ 3.738 ดังตารางที ่2-30 

 

ตารางที่ 2-30  แสดงค่าดัชนคีวามหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าดิบแล้ง แปลงท่ี 1 3.207 

เขาสอยดาว  
 

แปลงท่ี 2 3.476 

  
 

แปลงท่ี 3 3.045 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.738 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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2.2.3 แนวเชื่อมต่อที่ 3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) กับเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ผลการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื้นที่เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 2) พื้นที่ละ 3 แปลง (ภาพที่ 2-2) พบค่าดัชนีความส าคัญของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ 

(Seedling) แบ่งตามพื้นที่ดังนี้ 

2.2.3.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น 

 การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 78 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 อันดับ

แรก ได้แก่ ส ารอง คอเหี้ย ผักหวานต้น โพบาย หย่อง และตองผ้า โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 35.20, 12.88, 12.88, 11.55 

และ 10.94 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-31 และตารางภาคผนวกที่ 21 

 

ตารางที่ 2-31  ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 1) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ส ารอง 10.21 8.22 16.77 35.20 

คอเหี้ย 5.63 4.11 3.14 12.88 

ผักหวานต้น 4.58 3.65 4.65 12.88 

โพบาย 2.11 2.28 7.16 11.55 

หย่อง 5.99 4.11 0.85 10.94 

ตองผ้า 0.70 0.91 8.85 10.47 

หว้าต้นขาว 0.70 0.91 7.76 9.38 

หนอนข้ีควาย 3.17 2.74 3.00 8.91 

สังกะโต้ง 2.11 2.74 3.54 8.39 

เลือดควายใบใหญ ่ 3.87 3.20 0.60 7.67 

 

 

 

 



 2-26 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 52 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หย่อง ผักหวานต้น จ าปูน คอเหี้ย และรง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 19.34, 16.49, 14.94, 

12.09 และ 8.90  ตามล าดับดังตารางที่ 2-32 และตารางภาคผนวกที่ 22 

 

ตารางที่ 2-32 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 1) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หย่อง 11.72 7.62 19.34 

ผักหวานต้น 11.72 4.76 16.49 

จ าปูน 8.28 6.67 14.94 

คอเหี้ย 8.28 3.81 12.09 

รง 4.14 4.76 8.90 

จิกดง 3.45 4.76 8.21 

เลือดควายใบใหญ ่ 3.45 3.81 7.26 

มูกเขา 2.76 3.81 6.57 

จิกก้านยาว 2.76 3.81 6.57 

ปลาไหลเผือก 3.45 2.86 6.31 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั้งหมด 21 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หย่อง ส ารอง จ าปูน ปาล์มกลับหลัง และเหมือดปลาซิว โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 41.67, 

22.99, 17.22, 17.22 และ 12.91 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-33 และตารางภาคผนวกที่ 23 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 2-33   ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 1) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หย่อง 25.00 16.67 41.67 

ส ารอง 13.46 9.52 22.99 

จ าปูน 7.69 9.52 17.22 

ปาล์มหลังกับ 7.69 9.52 17.22 

เหมือดปลาซิว 5.77 7.14 12.91 

คอเหี้ย 5.77 4.76 10.53 

ประยงค์ป่า 3.85 4.76 8.61 

กระท้อนป่า 3.85 4.76 8.61 

เต่าร้าง 3.85 4.76 8.61 

ผักหวานต้น 1.92 2.38 4.30 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และกล้า

ไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ คอเหี้ย หย่อง และ ผักหวานต้น 

 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

 ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 20 ชนิด โดยชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-34 และตารางภาคผนวกที่ 24 

 

ตารางที่ 2-34   เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด 10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง

เครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เร่ว 20.00 

กระพ้อ 17.78 

ระก า 13.33 

หวายขี้ไก ่ 11.11 

หมากลิง 8.89 

คล้า 6.67 

 



 2-28 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่2-34   (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

กระทือแดง 4.44 

ค้อนตีหมา 4.44 

Homalomena sp. 4.44 

พรหมตีนสูง 4.44 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) เท่ากับ 3.884 ดังตารางที ่2-35 

ตารางที่ 2-35  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าดิบแล้ง KW102-1 2.822 

คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ
 

KW102-2 3.389 

 (หย่อมที่ 2) 
 

KW102-3 3.529 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.884 

 

2.2.3.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น  

จากการศึกษาในแปลงตัวอย่างทั้งหมด พบพรรณไม้ทั้งหมด 71 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ส ารอง กระเบาใหญ่ สมพง หย่อง และ คอเหี้ย โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 27.34, 16.15, 

15.40, 14.45 และ 11.90 ตามล าดับดังตารางที่ 2-36 และตารางภาคผนวกที่ 25 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-29 

ตารางที่ 2-36 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 2) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ส ารอง 7.41 6.85 13.09 27.34 

กระเบาใหญ ่ 6.88 4.79 4.48 16.15 

สมพง 0.53 0.68 14.19 15.40 

หย่อง 8.47 4.79 1.19 14.45 

คอเหี้ย 4.23 4.79 2.87 11.90 

มูกเขา 4.23 4.79 1.86 10.89 

ยางปาย 2.12 2.74 5.72 10.57 

หนอนข้ีควาย 2.65 2.74 4.67 10.05 

มะพอก 1.06 1.37 6.82 9.24 

กระท้อนป่า 1.59 2.05 3.43 7.08 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 49 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จ าปูน หย่อง เดื่อหอม ทะโล้ และส ารอง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 33.87, 17.55, 12.69, 

11.47 และ 10.77 ตามล าดับดังตารางที่ 2-37 และตารางภาคผนวกที่ 26 

 

ตารางที่ 2-37 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมท่ี 2) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

จ าปูน 26.04 7.83 33.87 

หย่อง 11.46 6.09 17.55 

เดื่อหอม 5.73 6.96 12.69 

ทะโล ้ 6.25 5.22 11.47 

ส ารอง 4.69 6.09 10.77 

ปลาไหลเผือก 4.17 6.09 10.25 

จิกก้านยาว 3.65 4.35 7.99 

ยางปาย 3.65 3.48 7.12 

 



 2-30 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่2-37 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

เลือดควาย 2.60 4.35 6.95 

คอเหี้ย 2.60 4.35 6.95 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้  พบพรรณไม้ทั้งหมด 29 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จ าปูน ทะโล้ เดื้อหอม หย่อง และ ผักหวานต้น โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 34.29, 20.19, 

19.34, 14.10 และ 9.94 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-38 และตารางภาคผนวกที่ 27 

 

ตารางที่ 2-38 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

(หย่อมที่ 2) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

จ าปูน 20.83 13.46 34.29 

ทะโล ้ 12.50 7.69 20.19 

เดื่อหอม 9.72 9.62 19.34 

หย่อง 8.33 5.77 14.10 

ผักหวานต้น 4.17 5.77 9.94 

จิกก้านยาว 4.17 5.77 9.94 

คอเหี้ย 2.78 3.85 6.62 

ชุมแพรก 2.78 3.85 6.62 

ยางปาย 2.78 3.85 6.62 

ส ารอง 2.78 3.85 6.62 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ส ารอง หย่อง คอเหี้ย และยางปาย 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

 ในแปลงตัวอย่าง พบพพรรณไม้ทั้งหมด 25 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-39 และตารางภาคผนวกที่ 28 

 

ตารางที่ 2-39 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง

เครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) 

 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

กก 4.07 

กระพ้อ 2.96 

ระก า 2.59 

Homalomena sp. 2.59 

Plectocomia sp. 2.59 

แก้วหน้าม้า 2.22 

คล้า 2.04 

เฟิร์นใบมะขาม 1.67 

ACANTHACEAE 1.48 

เร่วป่า 1.48 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 2) เท่ากับ 3.879 ดังตารางที ่2-40 

ตารางที่ 2-40  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าดิบแล้ง KW201-1 2.889 

คลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรต ิ
 

KW201-2 3.243 

 (หย่อมที่ 2) 
 

KW201-3 3.053 

  
 

ผลลัพธ์ค่า H 3.879 



 2-32 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2.2.4 แนวเชื่อมต่อที่ 4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กับป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขา

ปลายยายเพ็ง) (10-06-3-5-04) 

ผลการศึกษาการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืช

ในพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง พื้นที่ละ 1 แปลง (ภาพที่ 2-3) พบค่าดัชนีความส าคัญ

ของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling) แบ่งตามพื้นที่ดังนี้ 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 2-3 แผนท่ีแปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง  

(เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพง็ (รหัสแนวเชื่อมต่อ 10-06-3-5b-04) 

 

 



 2-34 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2.2.4.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น 

 การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 37 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 อันดับ

แรก ได้แก ่คอเหี้ย ปออีเก้ง สมพง ขนุนป่า และมุงเมือง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 36.58, 30.74, 29.14, 17.65 และ 17.63

ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-41 และตารางภาคผนวกที่ 29 

 

ตารางที่ 2-41 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

คอเหี้ย 16.92 10.39 9.27 36.58 

ปออีเก้ง 6.92 6.49 17.32 30.74 

สมพง 3.08 1.30 24.76 29.14 

ขนุนป่า 7.69 5.19 4.77 17.65 

มุงเมือง 9.23 5.19 3.21 17.63 

กระท้อนป่า 5.38 3.90 6.70 15.98 

สะเต้า 5.38 5.19 3.30 13.88 

มะม่วงไข่แลน 3.85 6.49 3.36 13.70 

เลือดควายเกลีย้ง 3.85 5.19 3.43 12.47 

จันทน์ชะมด 2.31 3.90 1.93 8.13 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 23 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอเหี้ย กระท้อน ขางปอย มุงเมือง และล าดวนแดง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 59.68, 15.73, 

14.48, 13.23และ 11.98  ตามล าดับดังตารางที่ 2-42 และตารางภาคผนวกที่ 30 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที่ 2-42 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

คอเหี้ย 38.75 20.93 59.68 

กระท้อนป่า 8.75 6.98 15.73 

ขางปอย 7.50 6.98 14.48 

มุงเมือง 6.25 6.98 13.23 

ล าดวนดง 5.00 6.98 11.98 

เม่าสร้อย 5.00 4.65 9.65 

หมากแปม 3.75 4.65 8.40 

สลอดปา่ 2.50 4.65 7.15 

เลือดควายเกลีย้ง 2.50 4.65 7.15 

กระเบากลัก 2.50 2.33 4.83 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้  พบพรรณไม้ทั้งหมด 18 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เลือดควายเกลี้ยง คอเหี้ย จันทน์ชะมด ปลากไหลเผือก และ หัสคุณ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 

32.59, 29.65, 16.82, 13.88 แลพ 13.88 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-43 และตารางภาคผนวกที่ 31 

 

ตารางที่ 2-43  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

เลือดควายเกลีย้ง 20.59 12.00 32.59 

คอเหี้ย 17.65 12.00 29.65 

จันทน์ชะมด 8.82 8.00 16.82 

ปลาไหลเผือก 5.88 8.00 13.88 

หัสคณุ 5.88 8.00 13.88 

ปออีเก้ง 5.88 4.00 9.88 

กะตังใบ 2.94 4.00 6.94 

เขยตาย 2.94 4.00 6.94 

เฉียงพร้านางแอ 2.94 4.00 6.94 

ปอหู 2.94 4.00 6.94 

 



 2-36 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และกล้า

ไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ คอเหี้ย และเลือดความเกลี้ยง 

 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

 ในแปลงตัวอย่าง พบพพรรณไม้ทั้งหมด 12 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-44 และตารางภาคผนวกที่ 32 

 

ตารางที่ 2-44   เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง

ฤาไน 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เฟิร์น 5.56 

Curcaligo sp. 3.33 

ค้อนตีหมา 3.33 

เต่าร้าง  3.33 

ระก า 3.33 

Connaraceae 2.22 

Violaceae 2.22 

คล้า 2.22 

พรหมตีนสูง 2.22 

แก้วหน้าม้า 1.11 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   เท่ากับ 3.146 ดังตารางที ่2-45 

 

ตารางที่ 2-45  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าดิบแล้ง KN3-01 3.146 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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2.2.4.2 ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพ็ง) (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น  

จากการศึกษาในแปลงตัวอย่างทั้งหมด พบพรรณไม้ทั้งหมด 22 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เต้าหลวง คอเหี้ย คอแลน มุงเมือง และมะพูด โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 37.41, 37.40, 

34.28, 29.04 และ 24.50 ตามล าดับดังตารางที่ 2-46 และตารางภาคผนวกที่ 33 

 

ตารางที่ 2-46  ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง  

(เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

เต้าหลวง 9.52 4.65 23.24 37.41 

คอเหี้ย 11.11 11.63 14.66 37.40 

คอแลน 4.76 6.98 22.54 34.28 

มุงเมือง 17.46 6.98 4.60 29.04 

มะพูด 9.52 11.63 3.35 24.50 

พลับยอดด า 4.76 6.98 4.63 16.37 

กะโมกเขา 6.35 6.98 2.67 15.99 

ตาเสือขน 3.17 2.33 8.04 13.54 

สลอดปา่ 4.76 4.65 0.54 9.95 

กัดลิ้น 3.17 4.65 1.00 8.82 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 12 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอเหี้ย นกนอน ปออีเก้ง เต้าหลวง และหม้าย โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 61.80, 35.14, 

16.98, 11.71 และ 11.71 ตามล าดับดังตารางที่ 2-47 และตารางภาคผนวกที่ 34 

 



 2-38 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-47 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขา

ปลายยายเพ็ง) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

คอเหี้ย 35.48 26.32 61.80 

นกนอน 19.35 15.79 35.14 

ปออเีก้ง 6.45 10.53 16.98 

เต้าหลวง 6.45 5.26 11.71 

หม้าย 6.45 5.26 11.71 

เม่าสร้อย 6.45 5.26 11.71 

กรวยแหลม 3.23 5.26 8.49 

กระท้อนป่า 3.23 5.26 8.49 

กอมขม 3.23 5.26 8.49 

แก้ว 3.23 5.26 8.49 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

 การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั้งหมด 9 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 

5 อันดับแรก ได้แก่ คอเหี้ย นกนอน ชุมแพรก ปออีเก้ง และเลือดควาย โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 90.48, 17.86, 13.10, 

13.10 และ 13.10 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-48 และตารางภาคผนวกที่ 35 

 

ตารางที่ 2-48  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 9 อันดับแรก พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง  

(เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

คอเหี้ย 57.14 33.33 90.48 

นกนอน 9.52 8.33 17.86 

ชุมแพรก 4.76 8.33 13.10 

ปออีเก้ง 4.76 8.33 13.10 

เลือดควาย 4.76 8.33 13.10 

สะเต้า 4.76 8.33 13.10 

จักหนั 4.76 8.33 13.10 

เม่าสร้อย 4.76 8.33 13.10 

เต่าร้าง 4.76 8.33 13.10 
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จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ คอเหี้ย 

 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

 ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 12 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-49 และตารางภาคผนวกที่ 36 

 

ตารางที่ 2-49 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง     

(เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

รางจืด 8.89 

ค้อนตีหมา 6.67 

เครือไส้ตัน 5.56 

เต่าร้าง 3.33 

บุกคางคก 3.33 

Combretum sp. 2.22 

เร่ว 2.22 

แก้วหน้าม้า 1.11 

Apocynaceae 1.11 

ย่านนมควาย 1.11 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง) เท่ากับ 2.790 ดังตารางที ่2-50 

 

ตารางที่ 2-50  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 
ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง  ป่าดิบแล้ง YT1-01 2.790 
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2.2.5  แนวเชื่อมต่อที่ 5: อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   (10-08-1-

06-00) 

ผลการศึกษาการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืช

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ านวน 3 แปลง (ภาพที่2-1) พบค่าดัชนี

ความส าคัญของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling) แบ่งตามพื้นที่ดังนี้ 

 

2.2.5.1 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น  

จากการศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 95 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 

อันดับแรก ได้แก่ ปออีเก้ง กร่าง คอเหี้ย เติม และข่อยหนาม โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 26.55, 21.30, 16.87, 16.55 และ 

11.24 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-51 และตารางภาคผนวกที่ 37 

 

ตารางที ่2-51 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
ปออีเก้ง 13.48 8.58 4.48 26.55 
กร่าง 0.28 0.43 20.59 21.30 
คอเหี้ย 6.74 7.73 2.41 16.87 
เติม 4.49 2.58 9.48 16.55 
ข่อยหนาม 7.58 1.72 1.94 11.24 
เสลา 1.40 0.86 6.57 8.83 
หย่อง 2.53 2.58 3.31 8.42 
ส ารอง 2.53 3.00 2.88 8.41 
มะเดื่อปล้อง 2.25 2.58 2.64 7.46 
หาดส้าน 1.97 2.15 2.04 6.15 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 53  ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 

อันดับแรก ได้แก่ คอเหี้ย ข่อยหนาม ปอสลัด ประยงค์ป่า และ กัดลิ้นลิง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 21.70, 20.09, 11.96, 

11.01 และ 10.06 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-52 และตารางภาคผนวกที่ 38 
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ตารางที ่2-52 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
คอเหี้ย 13.13 8.57 21.70 
ข่อยหนาม 14.38 5.71 20.09 
ปอสลัด 6.25 5.71 11.96 
ประยงค์ป่า 6.25 4.76 11.01 
กัดลิ้นลิง 6.25 3.81 10.06 
ขางปอย 2.50 3.81 6.31 
กะโมกเขา 3.13 2.86 5.98 
เม่าสร้อย 3.13 2.86 5.98 
ดู่ด้อง 2.50 2.86 5.36 
จันทน์ชะมด 2.50 2.86 5.36 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั้งหมด 28 ชนิด มีค่าดัชนีความส าคัญ 5 อันดับ

แรก ได้แก่ ข่อยหนาม (27.54) เขยตาย (14.76) ส ารอง (12.58) กัดลิ้น และปออีเก้ง(10.41) คอเหี้ย ชุมแพรก และพริกไทย

ดง (8.89)  ดังตารางที่ 2-53 และตารางภาคผนวกที่ 39 

 

ตารางที ่2-53 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ข่อยหนาม 16.67 10.87 27.54 
เขยตาย 6.06 8.70 14.76 
ส ารอง 6.06 6.52 12.58 
กัดลิ้น 6.06 4.35 10.41 
ปออีเก้ง 6.06 4.35 10.41 
คอเหี้ย 4.55 4.35 8.89 
ชุมแพรก 4.55 4.35 8.89 
พริกไทยดง 4.55 4.35 8.89 
สะทิบ 3.03 4.35 7.38 
นวลเสีย้น 3.03 4.35 7.38 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ คอเหี้ย และข่อยหนาม 
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4) การศึกษาเปอรเ์ซ็นต์การปกคลมุ  

ในแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั้งหมด 20 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุมมาก 10 

อันดับแรกพบดังตารางที่ 2-54 และตารางภาคผนวกที่ 40 

ตารางที ่2-54  เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่างที่พบในแปลงศกึษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

ชนิด เปอร์เซ็นต์การปกคลุม (% cover)  
เข็ม 2.59 
หลาว 2.59 
เต่าร้างหน ู 2.41 
หวายโสม 1.85 
เฟิร์น 1.48 
กระดูกไก ่ 1.11 
กระพ้อ 1.11 
ขมิ้นรูชัน 1.11 
ค้อนตีหมา 1.11 
ปด 1.11 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เขาชะเมา-เขาวง เท่ากับ 3.901 ดังตารางที่ 2-55 

ตารางที่ 2-55  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ป่าดิบแล้ง CM2-01 3.603 
  

 
CM2-02 3.388 

  
 

CM2-03 2.774 
    ผลลัพธ์ค่า H 3.901 
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2.2.5.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ป่าดิบแล้ง) 

1) การศึกษาไม้ต้น  

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั้งหมด 72 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 อันดับ

แรกได้แก่ กระบก ปออีเก้ง ตะแบกแดง พญารากด า และสมพง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 38.35, 32.17, 31.50, 17.25 และ 

9.53 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-56 และตารางภาคผนวกที่ 41 

 

ตารางที ่2-56 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พืน้ท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เขาอ่างฤาไน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
กระบก 2.75 3.94 31.66 38.35 
ปออีเก้ง 12.09 7.88 12.74 32.71 
ตะแบกแดง 17.86 6.90 6.75 31.50 
พญารากด า 9.34 5.91 1.99 17.25 
สมพง 2.20 0.99 6.34 9.53 
คอเหี้ย 3.30 3.94 1.42 8.66 
มะค่าโมง 2.20 2.46 2.89 7.55 
ไทร 0.55 0.99 5.45 6.99 
ขี้อ้าย 2.20 2.96 1.79 6.94 
ดีหม ี 3.30 2.46 0.47 6.23 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 33 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 

อันดับแรก ได้แก่ ตะแบกแดง นวลเสี้ยน พญารากด า ล าดวน และคอเหี้ย โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 24.36, 20.33, 17.39, 

14.01 และ 11.85 ดังตารางที่ 2-57 และตารางภาคผนวกที่ 42 

 

ตารางที ่2-57  ค่าดัชนีความส าคญัที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุม่ 10 ชนิดแรก พื้นที่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ตะแบกแดง 15.83 8.54 24.36 
นวลเสีย้น 9.35 10.98 20.33 
พญารากด า 10.07 7.32 17.39 
ล าดวน 7.91 6.10 14.01 
คอเหี้ย 5.76 6.10 11.85 
เข็มแดง 5.04 4.88 9.91 
ผักหวานต้น 4.32 4.88 9.19 
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ตารางที ่2-57  (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
พลับพลา 5.04 3.66 8.69 
เลือดแรด 3.60 4.88 8.48 
มะไฟป่า 3.60 3.66 7.26 

 

3) การศึกษากล้าไม้  

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั้งหมด 32 ชนิด  โดยชนิดที่มีความส าคัญ 5 

อันดับแรก ได้แก่ ตะแบกแดง (20.39) พลองขี้ควายและหมุย (14.09) พญารากด า (10.17) กัดลิ้น (10.12) และเลือดควาย 

(9.38) ดังตารางที่ 2-58 และตารางภาคผนวกที่ 43 

 

ตารางที ่2-58 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ตะแบกแดง 12.70 7.69 20.39 
พลองขี้ควาย 7.94 6.15 14.09 
หมุย 7.94 6.15 14.09 
พญารากด า 5.56 4.62 10.17 
กัดลิ้น 3.97 6.15 10.12 
เลือดควาย 4.76 4.62 9.38 
คอเหี้ย 3.97 4.62 8.58 
จักหัน 3.97 4.62 8.58 
ล าดวน 3.97 4.62 8.58 
ปอ 4.76 3.08 7.84 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกท่ีมีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้หนุ่ม และ

กล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ตะแบกแดง พญารากด า และคอเหี้ย 

 

4) การศึกษาเปอรเ์ซ็นต์การปกคลมุ  

ในแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ คือ ไม้พุ่ม (unknw-UK1) 25.19%, 

เข็ม 8.89% และ หวาย 2.78% 
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5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H')  

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบแล้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เท่ากับ 3.479 ดังตารางที ่2-59 

ตารางที่ 2-59  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นที่อนุรักษ ์ forest type 
ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าดิบแล้ง KN2-01 3.061 
เขาอ่างฤาไน 

 
KN2-02 3.309 

  
 

KN2-03 2.242 
    ผลลัพธ์ค่า H 3.479 

 

2.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ผลการส ารวจสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออกจ านวน 5 แนวเช่ือมต่อ พบสัตว์ป่า
เป้าหมายและสัตว์ชนิดอื่น จ านวน 10 ชนิด โดยสัตว์ที่ส ารวจมีสถานภาพตามกฎหมายภายในประเทศ และกฏหมายระหว่าง
ประเทศ ดังนี ้

- สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พบสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครอง 8 ชนิด ดังนี้ กระทิง (Bos gaurus) กวางป่า (Rusa unicolor) เก้ง (Muntiacus muntjak) หมีควาย (Ursus  
thibetanu) ลิงกัง (Macaca leonina) ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) ชะนีมือขาว (Hylobates lar) และ ช้างป่า 
(Elephas maximus)  

- สถานภาพตามส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 (สผ.) สัตว์ป่าที่มี
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์  (Endangered: EN) พบจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ชะนีมงกุฏ และช้างป่า สัตว์ป่าที่มี
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable: VU) พบ 3 ชนิด ได้แก่ กระทิง หมีควาย และชะนีมือขาว 

 
- สถานภาพตามการจัดของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  (IUCN 2008)

สัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์  (Endangered: EN) พบ 3 ชนิด ได้แก่ ชะนีมงกุฎ ชะนีมือขาว และช้างป่า
สัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) พบ 4 ชนิด ได้แก่ กวางป่า หมีควาย ลิงกัง 
และกระทิง สัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีความเป็นกังวลน้อย (Least Concern: LC) พบ 2 ชนิด ได้แก่ เก้ง และหมู
ป่า  

 
ผลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยากลุ่มป่าตะวันออก ทั้งหมด 5 แนวเช่ือมต่อมีผล

การศึกษาในแต่ละแนวเช่ือมต่อ ดังนี้ 
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2.3.1 แนวเชื่อมต่อที่ 1: อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน      

(หย่อมที่1) (10-01-1-06-00) 

แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
(หย่อมที่1) เป็นแนวเช่ือมต่อที่มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงหมายเลข 3377 และ ทางหลวงหมายเลข 
3406 (ภาพที่ 2-4) พาดผ่าน และเป็นที่ตั้งของชุมชน พื้นที่ระหว่างรอยเช่ือมต่อส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประเภท 
ยางพารา และสวนผลไม้ จากการส ารวจร่องรอยสัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อดังกล่าวได้ผลดังต่อไปนี้  

 

 
 

ภาพที ่2-4 ถนนเช่ือมต่อระหว่างอ าเภอเขาชะเมา และ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุร ี

 
2.3.1.1 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาอา่งฤาไน  

 
พื้นที่ส ารวจในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติตลอดพื้นที่แนว

เช่ือมต่อ ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร และพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน 18 ร่องรอย 
ประกอบด้วย สัตว์ป่าจ านวน 5 ชนิด คือ ช้างป่า 7 ร่องรอย กระทิง 4 ร่องรอย กวางป่า 1 ร่องรอย หมูป่า 4 ร่องรอย และลิง
กัง 2 ร่องรอย ดังตารางที่ 2-60 (ภาพที่ 2-12) และภาพที่ 2-5 

 
ตารางที ่2-60 ชนิดสัตว์ ประเภทการใช้ที่ดิน และพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิดสัตว์ป่า ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795547 1440838 
2 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 795667 1441058 
3 ลิงกัง ป่าดิบแล้ง 795700 1441134 
4 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 795729 1441191 
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ตารางที ่2-60 (ต่อ) 

ล าดับ ชนิดสัตว์ป่า ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

5 หมูป่า  ป่าดิบแล้ง 795729 1441191 

6 กระทิง ป่าดิบแล้ง 795802 1441354 
7 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 795797 1441452 

8 กระทิง ป่าดิบแล้ง 795806 1441654 

9 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795806 1441654 

10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795597 1441906 

11 กระทิง ป่าดิบแล้ง 795597 1441906 

12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795885 1441520 
13 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795899 1441330 
14 กระทิง ป่าดิบแล้ง 795523 1441966 
15 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 796277 1444176 
16 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 796277 1444176 
17 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 796153 1444124 
18 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795975 1444109 
19 กระทิง ป่าดิบแล้ง 795924 1444146 
20 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795939 1444034 
21 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795939 1444034 
22 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795910 1443968 
23 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795855 1443950 
24 กระทิง ป่าดิบแล้ง 796000 1444012 
25 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795885 1441520 

ปัจจัยคุกคาม 
26  สวนยางพารา 795885 1441330 
27  สวนยางพารา 795797 1441175 
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ภาพที ่2-5 ร่องรอยการท าลายพืชผลทางการเกษตร 

2.3.1.2 อุทยานแหง่ชาตเิขาชะเมา-เขาวง  
  

ส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชะเมา- เขาวง คือพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่ไม่ถูกแผ้วถาง
ท าลายแต่มีบางพื้นที่ถูกราษฎรจับจองเปิดพื้นที่เพื่อท าการเกษตรมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ยังอนุญาตให้
ประชาชนเข้ามาท าการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวได้แต่ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือตัดไม้ในบริเวณดังกล่าว 
จากการส ารวจ คณะผู้ศึกษาพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวนมากที่อาศัยอยู่ทั้งในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะ
บริเวณสวนผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารส าคัญที่ดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอาหาร ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
กับเกษตรกรในพื้นที่พอสมควรแต่ไม่ปรากฏปัญหาในเรื่องของการท าร้ายหรือลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ จากการส ารวจพบ
ร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 18 ร่องรอย ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า 4 ชนิด คือ ช้างป่า 14 ร่องรอย, กระทิง 2 ร่องรอย, หมูป่า 1 
ร่องรอย และชะนีมงกุฏ 1 ร่องรอย ดังตารางที่ 2-61 (ภาพที่ 2-12) และภาพที่ 2-6 

 

 
ภาพที่ 2-6 รอยกองมูลของช้างป่า ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 
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ตารางที ่2-61 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 

ล าดับ ชนิดสัตว์ป่า ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 794780 1438416 
2 ชะนีมงกุฎ ป่าดิบแล้ง 794893 1438459 
3 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 794950 1438428 
4 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 794647 1438622 
5 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 794442 1438786 
6 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 794377 1439081 
7 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795822 1438661 
8 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795956 1438419 
9 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 796057 1438360 
10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 796078 1438271 
11 กระทิง ป่าดิบแล้ง 795421 1438571 
12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795444 1438540 
13 กระทิง ป่าดิบแล้ง 795650 1438179 
14 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 795650 1438179 
15 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795855 1437950 
16 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 795981 1439083 
17 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 796303 1438996 
18 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 796066 1438433 

 

ปัจจัยคุกคามในพ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง คือพื้นที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อท าการเกษตร ประเภทสวนผลไม้ และ สวนยางพารา (ภาพที่ 2-7) ในพื้นที่
สวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียน ขนุน และกล้วย มักถูกช้างป่าเข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตรอยู่เสมอ จากการสอบถาม
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวเช่ือมต่อดังกล่าว ระบุว่า ยังคงมีปัญหาการล่าสัตว์ป่าแต่ไม่ชุกชุมมากนัก วิธีการส่วนใหญ่คือ
การใช้บ่วงแร้วแบบลวดสลิง และ กับดักจั่นห้าวหรือปืนผูก แต่จากการยืนยันของเจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชน ระบุว่าปัจจัยการ
คุกคามต่อสัตว์ป่าดังกล่าว หลงเหลืออยู่ในพื้นที่น้อยมาก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่และหัวหน้าชุมชนให้ความร่วมมือในการดูแล
รักษาทรัพยากรในบริเวณพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังรายงานจากชาวบ้านที่ตั้งชุมชนอยู่ริมถนน  ระบุ
ว่าช้างป่าในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง บางตัวจะออกจากพื้นที่ป่าเข้ามาหากินในบริเวณหมู่บ้านตลอดจนเดิน
ข้ามถนนสายนี้ในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลต่อวิถีชีวิตประจ าวันของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ซึ่งไม่กล้าออกไป
กรีดยางในช่วงเวลากลางคืนได้ เกษตรกรทั้งหมดจะเข้ามาท าการกรีดยางในพื้นที่แนวเช่ือมต่อบริเวณนี้เฉพาะในเวลากลางวัน
หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเท่าน้ัน  
 



 2-50 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2-7 สวนยางพารา ระหว่าง พ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าท่ีก าหนด 

2.3.2 แนวเชือ่มตอ่ที ่5: อุทยานแหง่ชาตเิขาชะเมา-เขาวง (หยอ่มที่ 1) กบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาอา่งฤาไน 
(10-08-1-06-00) 

 
พื้นที่แนวเช่ือมต่อบริเวณนี้ มีระยะห่างของขอบเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยาน

แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ประมาณ 0.6 กิโลเมตร ตลอดแนวเช่ือมต่อทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ราษฎรประกอบอาชีพ
ด้วยการท าสวนผลไม้และสวนยางพาราทั้งหมด พื้นที่บางส่วนถูกจับจองโดยราษฎรที่เข้ามาจากภายนอกพื้นที่ และมีเส้นทาง
หลวงหมายเลข 3377 และ 3406 พาดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสายเดียวกันที่ผ่านแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไนและอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง แนวที่ 1 จากการส ารวจร่องรอยสัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อดังกล่าวได้ผลดังต่อไปนี้  

 
2.3.2.1 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาอา่งฤาไน  

 
พื้นที่โดยทั่วไปของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน ปรากฏร่องรอยทาง

ด่านของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้แก่ช้างป่า ตามแนวสันเขาที่ทอดยาวมาตามแนวเหนือใต้ โดยปลายตีนเขาของแนวเขาลูกนี้ อยู่
นอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูก
ยางพารา (ภาพที่ 2-6) บริเวณพื้นท่ีเหล่านี้ปรากฏร่องรอยของช้างป่าให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ชุกชุมนัก ในขณะที่ลึกเข้าไปในพื้นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุมโดยเฉพาะช้างป่า โดยเฉพาะมี
หลายจุดที่พบว่า ช้างป่าเลือกอาศัยเป็นพื้นที่พักนอน (ภาพที่ 2-8) หรือ เป็นไปได้ที่ช้างป่าเดินทางมาถึงแนวเขตป่ากับพื้นที่
เกษตร แล้วจะหยุดพักในบริเวณดังกล่าวก่อนตัดสินใจวกกลับเข้าไปในป่าลึก หรือ อาจรอคอยเวลาในช่วงกลางคืนเพื่อที่จะ
ออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ ์

 
จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 23 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่าจ านวน 7 

ชนิดคือ ช้างป่า 12 ร่องรอย กระทิง 2 ร่องรอย หมูป่า 4 ร่องรอย กวางป่า 1 ร่องรอย อีเห็น 2 ร่องรอย และหมีควาย 1 
ร่องรอย ดังตารางที่ 2-62 (ภาพที่ 2-12) และภาพที ่2-8 ถึงภาพที่ 2-10  
 
 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-51 

ตารางที ่2-62 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 กวางป่า สวนยางพารา ป่าดบิแล้ง 799666 1438394 
2 ชะนีมือขาว ป่าดิบแล้ง 799718 1438488 
3 กระทิง ป่าดิบแล้ง 799694 1438592 
4 อีเห็น ป่าดิบแล้ง 799605 1438661 
5 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799603 1439499 
6 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799495 1438785 
7 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799348 1438811 
8 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 799301 1438811 
9 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799246 1439041 
10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799089 1439232 
11 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 798948 1439416 
12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 798969 1439920 
13 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 799016 1439920 
14 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799016 1439920 
15 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 798936 1440126 
16 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 798936 1440126 
17 อีเห็น  ป่าดิบแล้ง 798829 1440286 
18 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 798728 1440623 
19 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 798730 1440877 
20 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799535 1438571 
21 กระทิง ป่าดิบแล้ง 799535 1438571 
22 หมีควาย ป่าดิบแล้ง 798882 1440202 
23 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799534 1438375 



 2-52 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 2-8 สวนยางพารา ตดิกับแนวเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
 

 
 

ภาพที่ 2-9 ร่องรอยการพักผ่อนของฝูงช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ใกล้กับแนวเขต 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-53 

 
ภาพที ่2-10 ร่องรอยโคลนท่ีสีกับต้นไม้ของช้างป่าในเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

2.3.2.2 อุทยานแหง่ชาตเิขาชะเมา-เขาวง 
 

แนวเช่ือมต่อบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง พบว่า พื้นที่ป่าธรรมชาติยังคง
สมบูรณ์อยู่ในบริเวณพื้นที่แนวเขต เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่า จึงท าให้พื้นที่ โดยรอบไม่ถูกบุกรุกในขณะที่พื้นที่
ทางด้านในของอุทยานฯ บางส่วนถูกจับจองเพื่อท าสวนผลไม้  (ภาพที่ 2-11 และภาพที่ 2-13 ถึงภาพที่ 2-15) และปลูก
ยางพารามาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีแล้ว  

 

 
ภาพที ่2-11 พื้นที่สวนมะม่วงหิมพานต์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน  31 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่าจ านวน 5 
ชนิดคือ ช้างป่า 16 ร่องรอย เก้ง 1 ร่องรอย กวางป่า 8 ร่องรอย หมูป่า 5 ร่องรอย และชะมดแผงหางปล้อง จ านวน 1 
ร่องรอย นอกจากน้ียังพบร่องรอยการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าจ านวน 2 ร่องรอย ดังตารางที่ 2-63  (ภาพที่ 2-10) และภาพที่ 2-12 

 

 



 2-54 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่2-63 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 
1 ช้างป่า  ป่าดิบแล้ง 799041 1437080 
2 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799086 1436929 
3 เก้ง  ป่าดิบแล้ง 799039 1437505 
4 กวางป่า  ป่าดิบแล้ง 799033 1437579 
5 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799217 1437390 
6 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799283 1437250 
7 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 799283 1437250 
8 กวางป่า  ป่าดิบแล้ง 799328 1437250 
9 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 799328 1437250 
10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799380 1437255 
11 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 799380 1437255 
12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799282 1437329 
13 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 799282 1437329 
14 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 799282 1437329 
15 กวางป่า  ป่าดิบแล้ง 799208 1437392 
16 ช้างป่า   ป่าดิบแล้ง 799110 1437485 
17 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 799110 1437485 
18 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 799185 1437537 
19 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799300 1437507 
20 กวางป่า  ป่าดิบแล้ง 799086 1437516 
21 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799744 1436636 
22 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799676 1436541 
23 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799639 1436562 
24 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799134 1437206 
25 ชะมดแผงหางปล้อง ป่าดิบแล้ง 798996 1435991 
26 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799217 1432793 
27 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799116 1436047 
28 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799230 1436140 
29 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 799296 1436226 
30 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 799268 1436043 
31 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 799327 1436262 

ปัจจัยคุกคาม 
32 ร่องรอยบุกรุกพื้นท่ี ป่าดิบแล้ง  สวนยางพารา 799381 1437255 
33 ร่องรอยบุกรุกพื้นท่ี ป่าดิบแล้ง  สวนยางพารา 799781 1436807 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-55 

 
 

ภาพที ่2-12 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็นบริเวณ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 



 2-56 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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ภาพที ่2-13 สวนระก าป่า ตามธรรมชาติของชาวบ้านในพื้นที่ 

 
ภาพที ่2-14 สวนผลไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

 

 
ภาพที่ 2-15 ร่องรอยกองมูลของช้างป่าในบริเวณสวนผลไม้ในพ้ืนท่ีเขตอุทยาน 
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บริเวณแนวเช่ือมต่อในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงที่ใกล้กับแนวถนนเป็นที่ตั้งของ
หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (พวาพู) สภาพป่าในบริเวณนี้ไม่ถูกรบกวนนักประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
การดูแลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างใกล้ชิดจึงกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยส าคัญของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะช้างป่า ซึ่งพบร่องรอยการหากินของช้างป่ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบ หมูป่า กระทิง เก้ง และกวางป่า  
ซึ่งท้ังหมดเป็นสัตว์กินพืชที่จ าเป็นต้องอาศัยแหล่งอาหารเสริมจากดินโป่ง ที่ทางเจ้าหน้าท่ีได้จัดท าแหล่งโป่งเทียมขึ้นในบริเวณ
ด้านหลังของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  จากการส ารวจจะพบร่องรอยของสัตว์ป่าเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างชุกชุม 
ส่วนในพื้นที่ลึกเข้าไปซึ่งปรากฏการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าดั้งเดิมเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา มะม่วงหิมพานต์ และ สวนผลไม้ 
อาณาเขตโดยรอบพบร่องรอยของสัตว์อยู่อย่างชุกชุมเช่นเดียวกันกับบริเวณป่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าของ
อุทยานแห่งชาติ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ป่าไม่พบร่องรอยของกระทิง ในขณะที่พื้นที่แนวเช่ือมต่อแนวที่ 1 และใน
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนทั้งสองแนว พบร่องรอยการปรากฏของกระทิงอยู่ในพ้ืนท่ี  

 
นอกจากน้ียังพบว่ามีรายงานปัจจัยคุกคามซึ่งเกิดจากการล่าสัตว์จากชาวบ้านในพื้นที่ โดยการใช้

จั่นห้าวหรือปืนผูกส าหรับล่าสัตว์ด้วยเช่นกัน  แต่ไม่พบว่ามีช้างป่าออกจากพื้นที่อนุรักษ์หรือข้ามถนนเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ป่า
อนุรักษ์อีกด้านหนึ่งของพื้นที ่

 
2.3.3 แนวเชื่อมต่อที่ 4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และ เขตป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยาย

ไทย-เขาปลายยายเพ็ง) (10-06-3-5b-04) 
 

แนวเชื่อมต่อนิเวศวิทยาในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขา
ปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) มีระยะห่างระหว่างพื้นที่ประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดแนวเช่ือมต่อของสองพื้นที่ถูกเปลี่ยน
สภาพเป็นสวนยางพาราทั้งหมด โดยมีเส้นทางลูกรังพาดผ่าน และเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนเกษตรกร ประมาณ 10 หลังคาเรือน 
จากการส ารวจร่องรอยสัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อดังกล่าวได้ผลดังต่อไปนี้  

 

2.3.3.1 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาอา่งฤาไน  
 

ตลอดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนในช่วงนี้มีสภาพเป็นสังคมป่าดิบแล้งที่ถูกรบกวน
จากกิจกรรมของมนุษย์บางพื้นที่เป็นป่ารุ่นสองซึ่งอยู่ในช่วงของการทดแทนและตลอดแนวเขตมีเส้นทางลูกรังเลาะเลียบไปตาม
แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 15 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่าจ านวน 1ชนิด 
ได้แก่ ช้างป่า ดังตารางที่ 2-64  (ภาพที่ 2-16) 
 
ตารางที ่2-64 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า สวนยางพารา 811263 1454903 
2 ช้างป่า สวนยางพารา 811343 1454854 
3 ช้างป่า สวนยางพารา 811408 1454959 
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ตารางที ่2-64 (ต่อ) 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

4 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811561 1455061 
5 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811561 1455061 
6 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811382 1455150 
7 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811349 1455143 
8 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811366 1455243 
9 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811331 1455273 
10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811191 1455493 
11 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811622 1455070 
12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811673 1455010 
13 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811832 1455014 
14 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 811921 1455036 
15 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 812022 1455102 

  
ตามแนวถนนเลียบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนจะพบช่องทางด่าน ที่ช้างป่าในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเดินออกมานอกแนวเขตโดยเฉพาะตามแนวที่เป็นสันเขาและแนวร่องน้ า ซึ่งปรากฏว่าช้างป่าใช้เป็น
เส้นทางเดินอยู่เป็นประจ า และจากการสอบถามชาวบ้านในพ้ืนท่ียืนยันว่าช้างป่าจะออกมาหากินในพื้นที่สวนยางพาราอยู่เป็น
ประจ า และส่วนหน่ึงข้ามถนนเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนทางฝั่งตรงข้ามถนนด้วยเช่นกัน  

 
2.3.3.2 ปา่สงวนแห่งชาตขินุซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพง็)  

 
พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งที่ถูก

รบกวนอย่างหนัก มีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 4 
ร่องรอย ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า 1 ชนิดคือ ช้างป่า ดังตารางที่ 2-65 (ภาพที่ 2-16)  

 
ตารางที ่2-65  ชนิดสัตว์ ปัจจัยคกุคามและพิกดั UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า สวนยางพารา 810879 1454066 
2 ช้างป่า สวนยางพารา 810843 1454042 
3 ช้างป่า สวนยางพารา 810804 1453936 
4 ช้างป่า สวนยางพารา 810845 1453849 
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ในแนวเขตเช่ือมต่อสัตว์ป่าท่ีท าการศึกษา พบว่าระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรจากแนวเขตป่าสงวน
อยู่ในระหว่างการเข้าจับจองพื้นที่เพื่อปลูกยางพารา (ภาพที่ 2-17 ถึงภาพที่ 2-22) โดยชาวบ้านและกลุ่มนายทุน โดยวิธีการ
กานต้นไม้ป่าดั้งเดิมในป่าแล้วปลูกต้นยางพาราแซมเข้าไปในพื้นที่ เมื่อต้นไม้ใหญ่ตายลงไปก็จะการแผ้วถางพื้นที่ ระหว่างการ
ส ารวจพบร่องรอยทางด่านของช้างป่าอาศัยเส้นทางผ่านแนวป่าที่ก าลังถูกบุกรุกท าลาย (ภาพที่ 2-28) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่
แหล่งที่อยู่อาศัยก าลังถูกคุกคามอย่างหนัก  

 
นอกจากนี้มีรายงานที่น่าเช่ือถือได้ว่า ช้างป่าที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลาย

ยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) คือประชากรช้างป่ากลุ่มเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดย
ช้างกลุ่มนี้มักข้ามจากป่าผืนใหญ่เข้ามาอาศัยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ได้ อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนฯ แห่งนี้อยู่เป็นประจ า 
เนื่องจากพื้นที่ป่าสงวนฯมีอาณาเขตไม่ใหญ่และมีแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยของช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีอาณา
เขตการหากินกว้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าช้างป่ามักออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนบ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมี
สาเหตุมาจากพื้นที่ทางตอนกลางของเขตป่าสงวนฯ ผืนนี้ มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่อยู่สองแห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญส าหรับ
สัตว์ป่าในฤดูกาลเช่นนี้  และยังพบว่าตลอดพื้นที่ป่าที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของต าแหน่งอ่างเก็บน้ า ไม่พบว่ามีการปรากฏของช้าง
ป่ากลุ่มนี้เลย แหล่งน้ าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาประยายไทยเป็นบริเวณสุดท้ายที่ช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไนเดินทางออกไปถึง  ท าให้เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในบริเวณนี้ ช้างป่าอาศัยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อลงไปหา
แหล่งน้ า ทั้งนี้คงมีสาเหตุมาจากพื้นที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนในบริเวณนั้น ไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับการ
ด ารงชีวิตของช้างป่าจึงจ าเป็นต้องเสี่ยงออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์ (ภาพที่ 2-23 ถึง ภาพที่ 2-27) ซึ่งระหว่างเส้นทางก็ท าลาย
พืชผลทางการเกษตร ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนท่ี และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่าท าร้ายโดยง่าย  
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ภาพที่ 2-16 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็นบริเวณ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพ็ง) 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที ่2-17 การลักลอบตัดไม้ในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไท- เขาปลายยายเพ็ง)  

 
ภาพที ่2-18 กลวิธีการรุกป่าสงวนเพ่ือปลูกยางพารา 

 
ภาพที่ 2-19 ร่องรอยโคลน จากช้างป่า บริเวณป่าสงวนท่ีถูกท าลาย 



 2-62 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2-20 ผู้บุกรุกใช้วิธีการกานต้นไม้ให้ยืนต้นตาย 

 
ภาพที ่2-21 ช้ินไม้แปรรูปท่ียังไมล่ าเลียงออก 

 
ภาพที่ 2-22 ยางพาราอายุ 1 ปี ท่ีปลูกแซมเข้าไปในพ้ืนท่ีป่าสงวน 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที ่2-23 รอยตีนช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เขาอ่างฤาไนทีอ่อกมาเดินทางเส้นทางเลาะแนวเขต 

 
ภาพที ่2-24 ช่องทางด่าน ของช้างป่าในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ท่ีออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์ 

 
ภาพที ่2-25 เส้นทางเลาะแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งพบร่องรอยการปรากฏของช้างป่าอย่างชุกชุม 



 2-64 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที ่2-26 กองมูลและรอยตีน ของฝูงช้างป่าท่ีย้ายผ่านไรม่ันส าปะหลัง เข้าไปอาศัยในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง 

(เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพง็) 

 
ภาพที ่2-27 ชาวบ้านก าลังอธิบายเส้นทางทางและต าแหน่งของช้างป่าท่ีปรากฏในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง 

(เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพง็) 

 
ภาพที่ 2-28 พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง(เขาปลายยายไท-เขาปลายยายเพ็ง) 

 (สภาพพื้นที่ท่ีก าลังถูกบุกรุกท าลายอย่างหนัก 
 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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2.3.4 แนวเชือ่มตอ่ที ่2: เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่คลองเครอืหวายเฉลมิพระเกยีรติ (หยอ่มที่ 1 และหยอ่มที3่) กบั
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาสอยดาว (10-02-3-06-04) 

 
แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1 และหย่อมที่3) กับ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว บริเวณเขาแคบ มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม สวนยางพาราและสวนผลไม้ 
และมีทางหลวงหมายเลข 317 ที่เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วผ่านในแนวเช่ือมต่อ ถนนสายนี้มีปริมาณ
ยานพาหนะค่อนข้างหนาแน่นตลอดเวลา ส่วนสภาพพื้นที่มีระยะห่างจากแนวเขตทั้งสองฝั่งระยะทางค่อนข้างห่างกันกว่า  6 
กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และเป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชน จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าดังต่อไปนี้  

 
2.3.4.1 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาสอยดาว  

 
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีสภาพของสังคมพืชเป็นป่าดิบช้ืน โดยรอบพื้นที่เป็น

แหล่งปลูกผลไม้และท าสวนยางพารา จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพล ยืนยันว่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อที่
ก าหนดไม่ปรากฏว่าเคยมีรายงานการอยู่อาศัยของช้างป่า พบเพียง  1 ตัวที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทางด้านใต้ของแนวเช่ือมต่อ
สัตว์ป่าที่ก าหนดซึ่งพ้ืนท่ีดังกล่าวมีความลาดชันของภูมิประเทศน้อยกว่าพ้ืนท่ีทางตอนบน  

จากการส ารวจพบว่าพื้นที่ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า และมีความถี่ของการปรากฏ
ร่องรอยน้อยมาก  จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 6 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่าจ านวน 3 ชนิด คือ หมี
ควาย 1 ร่องรอย ชะมดแผงหางปล้อง 1 ร่องรอย และหมูป่า 4 ร่องรอย พบร่องรอยการบุกรุกพื้นที่ 1 ร่องรอย ดังตารางที่ 2-
66 (ภาพที่ 2-40) 
 
ตารางที ่2-66 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 หมีควาย ป่าดิบชื้น 199557 1425938 
2 ชะมดแผงหางปล้อง ป่าดิบชื้น 199767 1425275 
3 หมูป่า ป่าดิบชื้น 199662 1425703 
4 หมูป่า ป่าดิบชื้น 199840 1425213 
5 หมูป่า ป่าดิบชื้น 199635 1425575 
6 หมูป่า ป่าดิบชืน้ 199645 1425750 

ปัจจัยคุกคาม 
7 ร่องรอยการบุกรุกพ้ืนท่ี ป่าดิบชื้น 201535 1424849 

 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปตลอดแนวเชือ่มต่อสัตว์ป่าในเขตพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มี

ความสมบรูณ์ของป่าไม้อยู่มากแตภู่มิประเทศค่อนข้างลาดชัน ท าให้พบร่องรอยของช้างป่าน้อย  
 
 
 



 2-66 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2.3.4.2 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่คลองเครอืหวายเฉลมิพระเกยีรติ (หยอ่มที ่1) 
 

บริเวณนี้ เป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นผืนใหญ่ที่เช่ือมต่อไปยังพื้นที่ป่าในเขตประเทศ
กัมพูชา โดยพื้นที่ด้านหน้าตามแนวเช่ือมต่อ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนยางพารา สวนผลไม้ได้แก่  เงาะ มะไฟ มังคุด และ 
ทุเรียน ซึ่งพ้ืนท่ีเหล่านี้อยู่ประชิดกับแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

 
จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า 32 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่า 4 ชนิดดังนี้ ช้างป่า 

23 ร่องรอย กวางป่า 2 ร่องรอย หมีควาย 1 ร่องรอย และหมูป่า 6 ร่องรอย ดังตารางที่ 2-67  (ภาพที่ 2-40) และภาพที่ 2-29 
 
ตารางที ่2-67 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 205669 1420179 
2 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 205644 1420159 
3 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 205743 1420149 
4 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 205759 1420158 
5 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 205785 1420190 
6 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 205909 1420235 
7 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 205956 1420277 
8 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206045 1420239 
9 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206140 1420220 
10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206238 1420207 
11 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206572 1420117 
12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206612 1420100 
13 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 206672 1420150 
14 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206661 1420204 
15 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 206706 1420330 
16 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206713 1420351 
17 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 207098 1420302 
18 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 207256 1420196 
19 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 207160 1420034 
20 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206979 1419817 
21 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206698 1419912 
22 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206362 1419707 
23 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206260 1419617 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่2-67 (ต่อ) 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 
24 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206027 1419546 
25 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 205886 1419514 
26 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206503 1419948 
27 หมีควาย ป่าดิบแล้ง 207156 1420233 
28 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 206335 1419673 
29 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 207256 1420110 
30 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 206272 1419628 
31 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 207662 1420325 
32 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 207061 1420401 

 

 
ภาพที ่2-29 ร่องรอยกองมูลช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรต ิ

ซึ่งพบว่าร่องรอยของสัตว์ป่าที่ปรากฏในระหว่างเส้นทางส ารวจมีปริมาณความชุกชุม
ค่อนข้างมาก ช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จะออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์
บ้างเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ผลไม้สุก จะดึงดูดให้ช้างออกมานอกพ้ืนท่ี ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าฯ ยืนยันว่าช้างป่ากลุ่มนี้มักออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรบริเวณสวนผลไม้ทางด้านใต้ของแนวเช่ือมต่อที่ก าหนด 
แต่ไม่ใช้เส้นทางบริเวณแนวเช่ือมต่อเลย เป็นไปได้ว่าแนวที่ก าหนดมีสภาพภูมิประเทศที่สูงชัน และ ไม่มีแหล่งอาหารดึงดูดใจ 
จึงท าให้ช้างป่าไม่ออกไปหากินในบริเวณแนวเช่ือมต่อ  

  
อย่างไรก็ดี ช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ที่ออกมานอกเขต

พื้นที่อนุรักษ์ท้ังหมดจะกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเช่นเดิม โดยไม่มีการยืนยันได้ว่า ช้างป่าจะข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินไป
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเลยสักครั้ง  

 



 2-68 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองพื้นที่นอกจากเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าแล้ว ป่าบริเวณนี้ยัง
เป็นแหล่งหากินของชาวบ้านในพื้นที่อยู่เสมอๆ โดยเฉพาะการหาของป่า ถือเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ส าคัญที่เข้าไปรบกวน
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่า โดยพบว่ามีอาชีพการเก็บกระวาน ผลส ารองหรือพุงทลาย  และ ผลระก า  ในพื้นที่ป่าทั้งสองฝั่งด้วย 
ซึ่งในทุกฤดูกาล ชาวบ้านในพื้นที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่เป็นประจ า อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการปรากฏของสัตว์ป่าใน
พื้นที ่(ภาพที่ 2-30 ถึง ภาพท่ี 2-32) 

 

 
ภาพที่ 2-30 พื้นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่านอกเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

 
ภาพที ่2-31 ร่องรอยการขึ้นเก็บลกูส ารองหรือพุงทะลาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที ่2-32 สภาพพื้นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า บริเวณเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกยีรติ 

 
2.3.4.3  แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกยีรติ (หยอ่มที ่3) กบัเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
 

แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครอืหวาย
เฉลิมพระเกียรติ (แนวที่ 2) มีระยะทางค่อนข้างใกล้กว่าแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าแนวที่ 1 แนวพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาวเป็นบริเวณเดียวกันกับแนวแรก หากแต่แนวเช่ือมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติจะอยู่ใน
บริเวณแนวเขาท่ีพื้นที่ป่ามีลักษณะเป็นเกาะ อยู่ทางด้านซ้ายของทางหลวงหมายเลข 317 ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกรายล้อม
ด้วยสวนยางพารา และสวนผลไม้ (ภาพที่ 2-33) และเป็นที่ตั้งของชุมชนโดยมีบ้านเรือนกระจายอยู่รอบแนวเขา  

 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาสอยดาว  
 
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีสภาพของสังคมพืชเป็นป่าดิบช้ืน โดยรอบพื้นที่เป็น

แหล่งปลูกผลไม้และท าสวนยางพารา จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพล ยืนยันว่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อที่
ก าหนดไม่ปรากฏว่าเคยมีรายงานการอยู่อาศัยของช้างป่า พบเพียง 1 ตัวที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทางด้านใต้ของแนวเช่ือมต่อ
สัตว์ป่าที่ก าหนดซึ่งพ้ืนท่ีดังกล่าวมีความลาดชันของภูมิประเทศน้อยกว่าพ้ืนท่ีทางตอนบน  

 
จากการส ารวจพบว่าพื้นที่ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า และมีความถี่ของการปรากฏ

ร่องรอยน้อยมาก  จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 6 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่า 3 ชนิดคือ หมูป่า 4 
ร่องรอย สัตว์กลุ่มอีเห็น 1 ร่องรอย และหมีควาย 1 ร่องรอย นอกจากน้ียังพบร่องรอยการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าบริเวณที่ท าการส ารวจ
จ านวน 1 แห่ง ดังตารางที่ 2-68  (ภาพที ่2-40) 
 
 
 
 
 



 2-70 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่2-68 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 หมีควาย ป่าดิบชื้น 199557 1425938 
2 อีเห็น ป่าดิบชื้น 199767 1425275 
3 หมูป่า ป่าดิบช้ืน 199662 1425703 
4 หมูป่า ป่าดิบชื้น 199840 1425213 
5 หมูป่า ป่าดิบชื้น 199635 1425575 
6 หมูป่า ป่าดิบชื้น 199645 1425750 

ปัจจัยคุกคาม 
7 ร่องรอยการล่าสตัว์ป่า ป่าดิบชื้น 201535 1424849 

 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปตลอดแนวเชือ่มต่อสัตว์ป่าในเขตพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มี

ความสมบรูณ์ของป่าไม้อยู่มากแตภู่มิประเทศค่อนข้างลาดชัน ท าให้พบร่องรอยของช้างป่าน้อยและข้อมูลการส ารวจเป็นชุด
เดียวกันกับแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในแนวแรก  

 
 

 
ภาพที ่2-33 สวนผลไม้ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ปา่แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที ่2-34 ร่องรอยที่พักช่ัวคราวของผู้ที่ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว 

 
ภาพที ่2-35 ร่องรอยการลา่สัตว์ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่คลองเครอืหวายเฉลมิพระเกยีรติ 
 
พื้นที่หย่อมป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ สภาพพื้นที่มีลักษณะ

เป็นลูกเขาโดด ที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นท่ีเกษตรกรรม (ภาพที่ 2-36) ทางด้านทิศตะวันออกเป็นแนวของทางหลวงหมายเลข 317 
(ภาพที่ 2-37) ซึ่งเป็นบริเวณที่ถูกรบกวนจากการสัญจรไปมาของยานพาหนะอยู่ตลอดเวลา    

 
จากการส ารวจพบว่าพื้นที่ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า และมีความถี่ของการปรากฏ

ร่องรอยน้อยมาก  จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 3 ร่องรอย ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า 2 ชนิดคือ ช้างป่า 1 
ร่องรอย และหมูป่า 2 ร่องรอย อีกท้ังยังพบร่องรอยการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 1 ร่องรอย ดังตารางที่ 2-69  (ภาพที่ 2-40) 
 
 
 
 



 2-72 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่2-69 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 200950 1421478 
2 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 201058 1421279 
3 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 201424 1421227 

ปัจจัยคุกคาม 
4 ตัดไม ้ ป่าดิบแล้ง 201359 1421244 

  
 

 
ภาพที่ 2-36 พื้นที่เกษตรทางด้านตะวันออกของเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

ส าหรับร่องรอยของช้างป่าที่พบในพื้นที่หย่อมป่าเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่าคลองเครือหวายใน
บริเวณเป็นท่ีแน่ชัดว่าเป็นช้างป่าตัวเดียวกันกับในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งมักออกหากินในบริเวณไม่ห่างจาก
ชุมชนมากนักและบางครั้งก็ออกมาเดินหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน โดยจะเข้าไปหลบพักและอาศัยอยู่ในหย่อมป่า
ดังกล่าวเพยีงครั้งคราวและพบร่องรอยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกของเขาเท่านั้น ส่วนด้านทิศตะวันออกที่ประชิดกับแนวทาง
หลวงหมายเลข 317 ไม่ปรากฏว่าพบร่องรอยของช้างป่าตัวนี้แต่อย่างไร ประกอบกับสภาพพื้นที่หย่อมป่าในบริเวณนี้เป็นป่าที่
ถูกรบกวนอย่างมากจากกิจกรรมของมนุษย์ พบร่องรอยของการลักลอบตัดไม้ (ภาพที่ 2-38) และบางพื้นที่มีการปลูกยางพารา
เสริมเข้าไปในป่า (ภาพที่ 2-39) เป็นพื้นที่สวนยางที่ขึ้นปะปนอยู่กับกลุ่มพันธุ์ไม้ป่าดั้งเดิม มีร่องรอยทางด่านของชาวบ้านเข้า
มาหาของป่าเป็นจ านวนมาก จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ช้างป่าไม่เลือกเข้ามาอาศัยและหากินในพื้นที่ป่าทางด้านทิศตะวันออกของ
ลูกเขา นอกจากน้ียังไม่มีรายงานว่าช้างป่าสามารถข้ามเส้นทางหลวงสายนี้เพื่อเข้าไปหากินหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าใหญ่ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย  

 
ในขณะเดียวกัน ประชากรช้างป่าที่พบอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย 

จะอยู่ห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งมีรายงานการออกมาหากินในพื้นที่สวนผลไม้ของชาวบ้าน อยู่เป็นประจ าทุกปี แต่
กลุ่มประชากรช้างป่าเหล่านี้จะวกกลับไปหลบภัยและอาศัยอยู่เฉพาะในเขตป่าทางด้านตะวันออกเท่านั้น  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2-73 

 
ภาพที่ 2-37 ทางหลวงหมายเลข 317 ทีพ่าดผ่านเขตรักษาพันธุ์สตัวป์่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

 
ภาพที ่2-38 ร่องรอยการตดัไม้ในพ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า บรเิวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรต ิ

 
ภาพที่ 2-39 ต้นยางพาราปลูกแซมในป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

 



 2-74 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2-40 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็นบริเวณ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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2.3.5 แนวเชือ่มตอ่ที ่3: แนวเชือ่มตอ่สตัวป์า่เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่คลองเครอืหวายเฉลมิพระเกยีรต ิ(หยอ่มที่2) 
กบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่คลองเครอืหวายเฉลมิพระเกยีรติ (หยอ่มที่ 1) (10-03-1-5-00) 

 
แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในบริเวณนี้ ถือเป็นพื้นที่เดียวกัน มีระยะห่างเพียงไม่ถึง 1 กิโลเมตร แต่สภาพภูมิ

ประเทศมีลักษณะเป็นคอเขา ที่มีทางหลวงหมายเลข 3299 (ภาพที่ 2-41) ตัดผ่านประกอบกับเป็นบริเวณที่ตั้งของแนวสัน
เขื่อนคีรีธาร (ภาพที่ 2-42) ท าให้พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นพ้ืนท่ีกักเก็บน้ าและไม่สามารถใช้เป็นแนวส าหรับเช่ือมต่อสัตว์
ป่าได้ จากส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าดังนี้  

 
2.3.5.1 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าคลองเครอืหวายเฉลมิพระเกยีรต ิ(หยอ่มที2่) 

 
พื้นที่ทางตอนเหนือเป็นแนวสันเขาสูง ซึ่งทั้งสองด้านทางทิศตะวันออกและตะวันตกของลูกเขา 

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนยางพาราและสวนผลไม้   จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน   6 ร่องรอย ประกอบไป
ด้วย สัตว์ป่า 4 ชนิดคือ ช้างป่า 2 ร่องรอย หมูป่า 2 ร่องรอย เลียงผา 1 ร่องรอย และกวางป่า 1 ร่องรอย ทั้งยังพบร่องรอย
การบุกรุกพื้นท่ีป่า 3 ร่องรอย ดังตารางที่ 2-70 (ภาพที่ 2-46) และภาพที่ 2-38 
 
ตารางที ่2-70 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 208725 1412184 
2 เลียงผา ป่าดิบแล้ง 208691 1412213 
3 กวางป่า ป่าดิบแล้ง 208685 1412347 
4 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 208746 1412940 
5 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 207869 1412590 
6 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 206611 1412917 

ปัจจัยคุกคาม 
7 ตัดไม ้ ป่าดิบแล้ง 208928 1412922 
8 ตัดไม ้ ป่าดิบแล้ง 209045 1412821 
9 ล่าสตัว ์ ป่าดิบแล้ง 207869 1412800 

 
 

โดยสภาพของพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ลาดลงสู่พื้นที่ราบหุบเขาและเป็นพื้นที่สวน
ผลไม้ของชาวบ้าน ปรากฏว่ามีรายงานการเข้ามาอาศัยและหากินของประชากรช้างป่าอย่างชุกชุม และสร้างปัญหาในการ
ท าลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน (ภาพที่ 2-44) ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายจ าเป็นต้องจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อเข้ามาดูแล และคอยป้องกันไม่ให้ช้างออกจากพื้นที่
แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่เป็นประจ า  

 



 2-76 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที ่2-41 แนวถนนท่ีตัดผ่านคอเขาบริเวณแนวเชื่อมต่อสตัว์ป่าในพ้ืนท่ี 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรติ 

 
ภาพที ่2-42 เขื่อนคีรีธาร ทางด้านตะวันออกของแนวเชื่อมต่อสัตวป์่าในพ้ืนท่ี 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรต ิ

 
ภาพที ่2-43 รอยตีนกวางป่าท่ีพบบริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวาย 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 2-44 สภาพการท าลายสวนทุเรียนโดยช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรต ิ

 
2.3.5.2 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่คลองเครอืหวายเฉลมิพระเกยีรต ิ(หยอ่มที ่1) 

 
จากแนวเชื่อมต่อบริเวณแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย บริเวนคอเขาที่ถนนตัดผ่าน 

มีสภาพพื้นที่เป็นผาสูงเนื่องจากการสร้างถนนท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญในการเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่หย่อมป่าในบริเวณนี้ อีกทั้ง
สภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณด้านล่างของแนวเขา ทั้งทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก ได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมดแล้ว  ประกอบกับพื้นที่แนวเขตในช่วงแรก ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์ มีสิ่งปลูกสร้าง และ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบ่อยครั้ง ถัดลึกเข้าไปพื้นท่ีถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสวนยางพารา ในขณะที่ พื้นที่ป่าธรรมชาติที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ก็มีสภาพเป็นป่าที่มีการปลูกยางพาราผสม (ภาพที่ 2-45) หลงเหลือสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์จริงๆ ไม่มากนัก 
และจากการส ารวจร่องรอยของสัตว์ป่า ท าให้ไม่ปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมายเลยแม้แต่ชนิดเดียว อย่างไรก็ดี จาก
การสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับการยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่มีการปรากฏของช้างป่ามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ทั้งที่
พบว่า พื้นที่ ทางตอนเหนือซึ่งห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร ยังคงมีช้างป่าออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรอยู่เป็นประจ า 
ดังตารางที่ 2-71 (ภาพที่ 2-46) 
 
ตารางที ่2-71 ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 การบุกรุก ป่าดิบแล้ง 208477 1411778 
2 การบุกรุก ป่าดิบแล้ง 209371 1409775 
3 การบุกรุก ป่าดิบแล้ง 209034 1410064 
4 การบุกรุก ป่าดิบแล้ง 208664 1411263 
5 การบุกรุก ป่าดิบแล้ง 208334 1410846 
6 การบุกรุก ป่าดิบแล้ง 208600 1411500 

 



 2-78 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

 
ภาพที ่2-45 ต้นยางพาราที่ปลูกแซมในเขตหย่อมป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกยีรต ิ

 

 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ภาพที่ 2-46  จุดส ารวจท่ีพบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็นบริเวณ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรติ 

 

 

 



 2-80 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2.4 การใชป้ระโยชนข์องชมุชนท้องถิน่ 

2.4.1 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนในพืน้ที่กลุม่ปา่ตะวนัออก 

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก จากข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือน

จ านวนทั้งสิ้น 1,033 ครัวเรือน สรุปรายละเอียดในภาพรวมของกลุ่มป่าตะวันออก ในแต่ละประเด็นดังนี้  

1) ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

- กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.98 เป็นเพศชาย ร้อยละ 35.02  อายุของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่ามีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 24.05 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 22.79 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.90  โดย

สมรสแล้วร้อยละ 78.59 ในกลุ่มที่สมรสแล้วมีบุตร จ านวน 1-2 คน ร้อยละ 57.63  การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ

ประถมศึกษา  ร้อยละ 64.39 และอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ9.37  และพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.15 ไม่ได้รับ

การศึกษา   

- การย้ายถิ่นฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 54.61   โดยเป็นคนดั้งเดิมและเกิดใน

พื้นที่ ร้อยละ 45.39  ความต้องการย้ายถิ่นในอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปไหนอีกเนื่องจากบ้านเรือนและ

ครอบครัวมีความมั่นคงดีแล้ว ร้อยละ 90.93 ยังไม่แน่ใจในเรื่องอนาคต ร้อยละ 7.00 และต้องการย้ายกลับภูมิล าเนาเดิมและหาที่

ท างานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ร้อยละ 2.07 

- แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้น้ าเพื่อการอุปโภคในครัวเรือนและ

การเกษตร จากน้ าบ่อ ร้อยละ 38.31 รองลงมาใช้น้ าปะปา ร้อยละ 37.54 ส่วนน้ าเพื่อการบริโภคหรือใช้ดื่มกินเป็นน้ าฝน ร้อย

ละ 32.69 และซื้อน้ าดื่ม อีกร้อยละ 27.16 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.03 มีน้ าดื่มและน้ าใช้เพียงพอ จ านวนและร้อย

ละของข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน แสดงในตารางที่ 2-72  

ตารางที ่2-72  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
 

รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ    
- ชาย 359 35.02 
- หญิง 666 64.98 

รวม 1025 100.00 
2. อาย ุ   
- อายุต่ ากว่า 30 ปี 135 13.09 
- อายุระหว่าง 31-40 ปี 216 20.95 
- อายุระหว่าง 41-50 ปี 248 24.05 
- อายุระหว่าง 51-60 ปี 235 22.79 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางที ่2-72  (ต่อ)  
รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

จ านวน ร้อยละ 
- อายมุากกว่า 60 ปี 197 19.11 

รวม 1031 100.00 
อายุเฉลี่ย (ปี)   

3. ศาสนา    
- พุทธ 1014 99.90 
- คริสต ์ 1 0.10 

รวม 1,015 100.00 
4. สถานภาพสมรส    
- โสด 105 10.31 
- สมรส 800 78.59 
- หย่าร้าง 45 4.42 
- หม้าย 66 6.48 

รวม 1,018 100.00 
5. จ านวนบุตร   
- ไม่มีบตุร 46 4.95 
- มีบุตร 1-2 คน 536 57.63 
- มีบุตร 3-4 คน 255 27.42 
- มีบุตรมากกว่า 4 คน 93 10.00 

รวม 930 100.00 
จ านวนบุตรเฉลี่ย (คน)   

6. การศึกษา   
- ไม่ได้เรียนหนังสือ 63 6.15 
- ประถมศึกษา 660 64.39 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 96 9.37 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 78 7.61 
- อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า 17 1.66 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 25 2.44 
- ปริญญาตร ี 77 7.51 
- สูงกว่าปริญญาตร ี 6 0.59 

รวม 1,025 100.00 
7. ภูมิล าเนา   
- เป็นคนในพ้ืนท่ี 468 45.39 
- เป็นคนย้ายมาจากท่ีอื่น 563 54.61 

รวม 1,031 100.00 
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ตารางที ่2-72  (ต่อ)  
รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

จ านวน ร้อยละ 
8. ความต้องการย้ายถิ่นในอนาคต  
- ไม่ต้องการย้ายถิ่น 922 90.93 
- ต้องการย้ายถิ่น 21 2.07 
- ไม่แน่ใจ 71 7.00 

รวม 1,014 100.00 
9. แหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค    
- น้ าฝน 73 6.85 

- น้ าบ่อ 395 37.09 

- น้ าบาดาล 77 7.23 

- น้ าปะปา 387 36.34 

- น้ าฝาย 28 2.63 

- น้ าแม่น้ า 5 0.47 

- น้ าล าคลอง 89 8.36 

- ซื้อน้ าใช้ 11 1.03 

รวม 1065 100.00 

10.แหล่งน้ าเพื่อใช้บริโภค   
- น้ าฝน 337 33.01 

- น้ าบ่อ 267 26.15 

- น้ าบาดาล 21 2.06 

- น้ าปะปา 102 9.99 

- น้ าฝาย 6 0.59 

- น้ าแม่น้ า 1 0.1 

- น้ าล าคลอง 7 0.68 

- ซื้อน้ าดื่ม 280 27.42 

รวม 1021 100.00 

11.ปริมาณน้ าในการอุปโภคบริโภค  
- เพียงพอ 637 62.03 
- ไม่เพยีงพอ 390 37.97 

รวม 1,027 100.00 
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2) สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 

- การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  

ร้อยละ 71.48 มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 26.98 และมีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 20.33  กลุ่ม

ตัวอย่างประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง ร้อยละ 40.66 ในจ านวนนี้มีอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 41.39 มีอาชีพรับจ้าง

นอกภาคการเกษตรเป็นอาชีพรอง ร้อยละ 33.25 และมีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพรอง ร้อยละ 22.97 

- รายได้ของกลุ่มตัวอย่างในรอบปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ภาค

การเกษตรต่ ากว่า 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 52.96 และมีรายได้ภาคเกษตรมากกว่า 200,000 บาทต่อครัวเรือน

ต่อปี ร้อยละ 22.51 ส่วนรายได้นอกภาคการเกษตร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้นอกภาคการเกษตร ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อ

ครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 64.38 และมากกว่า 200,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 14.50 รายได้รวมจากภาคการเกษตรและ

นอกภาคการเกษตร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีรายได้รวมต่ ากว่า 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 37.99 และมากกว่า 

200,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 30.91  

- รายจ่ายของกลุ่มตัวอย่างในรอบปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายจ่ายที่เป็น

ต้นทุนในการผลิต ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 86.30 และมากกว่า 200,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อย

ละ 6.48 ส่วนรายจ่ายที่เป็นค่าอุปโภคบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีรายจ่ายที่เป็นค่าอุปโภคบริโภคต่ ากว่า 100,000 บาท

ต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 78.84 อยู่ระหว่าง 100,000-150,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 11.91 ส่วนรายจ่ายรวมของ

กลุ่มตัวอย่าง พบว่าต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี ร้อยละ 60.72 และเป็นรายจ่ายรวม อยู่ระหว่าง 100,000-150,000 บาทต่อ

ครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 17.63  

- จากการเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.96 เงินไม่

พอใช้และต้องกู้ยืมเงิน ร้อยละ 31.52 พอใช้แต่ไม่มีเงินออม มีร้อยละ 28.52 มีเงินพอใช้และมีเงินออม โดยแหล่งกู้ยืมเงินของ

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 29.13 ธกส. ร้อยละ 26.94  และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 14.56  

- การเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 59.98 เข้าร่วมเป็น

สมาชิกกลุ่มและองค์กรต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้า ธกส. ร้อยละ 32.30 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 

28.71 และกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 24.96 เป็นต้น 

จ านวนและร้อยละข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก แสดงในตารางที่ 
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ตารางที ่2-73 จ านวนและร้อยละข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าตะวันออก 

รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพืน้ท่ีกลุ่มป่าตะวันออก 
จ านวน ร้อยละ 

1. อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง  
- เกษตรกรรม 559 71.48 
- ค้าขาย 159 20.33 
- รับจ้างท่ัวไป 211 26.98 
- ธุรกิจส่วนตัว 3 0.38 
- ข้าราชการ 33 4.22 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 
- พนักงานบริษัทเอกชน 5 0.64 
- นักเรียนนักศึกษา 11 1.41 
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ 21 2.69 
- ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  22 2.81 

รวม 782 100.00 
2.การประกอบอาชีพเสริม   

- ไม่มีอาชีพเสริม 610 59.34 
- มีอาชีพเสริม  418 40.66 

รวม 1028 100.00 
ประเภทของอาชีพเสริม   
- เกษตรกรรม 173 40.23 

- ค้าขาย 96 22.32 

- รับจ้างในภาคการเกษตร 22 5.12 

- รับจ้างนอกภาคการเกษตร 139 32.33 

รวม 430 100.00 
3. รายไดภ้าคการเกษตร   

- ต่ ากว่า 100,000 บาท 367 52.96 
- 100,000-150,000 บาท 84 12.12 
- 150,000-200,000 บาท 86 12.41 
- สูงกว่า 200,000 บาท 156 22.51 

รวม 693 100.00 
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ตารางที ่2-73 (ต่อ)  
รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

จ านวน ร้อยละ 
4. รายได้นอกภาคการเกษตร   

- ต่ ากว่า 100,000 บาท 515 64.38 
- 100,000-150,000 บาท 104 13.00 
- 150,000-200,000 บาท 65 8.13 
- สูงกว่า 200,000 บาท 116 14.50 

รวม 800 100.00 
5. รายไดร้วม   

- ต่ ากว่า 100,000 บาท 386 37.99 
- 100,000-150,000 บาท 174 17.13 
- 150,000-200,000 บาท 142 13.98 
- สูงกว่า 200,000 บาท 314 30.91 

รวม 1,016 100.00 
6.รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลติ  

- ต่ ากว่า 100,000 บาท 693 86.30 
- 100,000-150,000 บาท 32 3.99 
- 150,000-200,000 บาท 26 3.24 
- สูงกว่า 200,000 บาท 52 6.48 

รวม 803 100.00 
7. รายจ่ายในครัวเรือน   

- ต่ ากว่า 100,000 บาท 801 78.84 
- 100,000-150,000 บาท 121 11.91 
- 150,000-200,000 บาท 46 4.53 
- สูงกว่า 200,000 บาท 48 4.72 

รวม 1016 100.00 
8. รายจ่ายรวม   

- ต่ ากว่า 100,000 บาท 620 60.72 
- 100,000-150,000 บาท 180 17.63 
- 150,000-200,000 บาท 86 8.42 
- สูงกว่า 200,000 บาท 135 13.22 

รวม 1,021 100.00 
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ตารางที ่2-73 (ต่อ)  
รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

จ านวน ร้อยละ 
9. ความสมดลุระหว่างรายได้และรายจ่าย 

- พอใช้และมีเงินออม 294 28.52 
- พอใช้แต่ไม่มีเงินออม 325 31.52 
- ไม่พอใช้และต้องกู้ยืมเงิน 412 39.96 

รวม 1031 100.00 
- แหล่งกู้ยืมธกส. 111 28.24 

- แหล่งกู้ยืมสหกรณ์การเกษตร 60 15.27 

- แหล่งกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน 120 30.53 

- แหล่งกู้ยืมกลุม่ออมทรัพย ์ 30 7.63 

- เแหล่งกู้ยืมพื่อนบ้าน 29 7.38 

- แหล่งเงินกู้ธนาคาร 15 3.82 

- เงินกู้นอกระบบ 28 7.13 

รวม 393 100.00 
10. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้าน 

- ไม่เข้าร่วม 409 40.02 
- เข้าร่วม 613 59.98 

รวม 1,022 100.00 
ประเภทกลุ่มสมาชิก (เลือกตอบได้หลายข้อ)   

- สหกรณ์การเกษตร 176 22.95 

- กองทุนหมู่บ้าน 153 19.95 

- ธกส. 198 25.81 

- กลุ่มแม่บ้าน 44 5.74 

- กลุ่มอสม. 53 6.91 

- กลุ่มอื่นๆ  143 18.64 

รวม 767 100.00 

3) การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินท ากิน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 89.63 มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง โดยมีขนาด

ที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 52.92  ที่ดินระหว่าง 10-50 ไร่ ร้อยละ 41.46 กลุ่มตัวอย่างที่เช่าที่ดินท ากิน มีเพียงร้อยละ 10.37 

ลักษณะการถือครองที่ดินท ากินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในแปลงที่ดินทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่

แสดงกรรมสิทธ์ิการเป็นเจ้าของที่ดิน ร้อยละ 64.89 ส่วนท่ีดินที่มีเอกสารสิทธ์ิที่แสดงกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดิน มีร้อยละ 

35.11 ในส่วนของนี้ ประกอบด้วย โฉนดและ นส 3 ก.  ร้อยละ 31.56 และ 3.55 ตามล าดับ ในส่วนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่
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แสดงกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดิน แต่มีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย       

ส.ป.ก. ซึ่งเป็นสิทธิการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกเอกสารโดยส านักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร้อยละ 10.07  

ภ.บ.ท. 5-6 ซึ่งเป็นแบบยื่นภาษีบ ารุงท้องที่ มิใช่เอกสารแสดงสิทธิแต่อย่างใด ร้อยละ 9.36 และ ส.ท.ก. ซึ่งแสดงสิทธิท ากินใน

ป่าสงวนแห่งชาติออกเอกสารโดยกรมป่าไม้ ร้อยละ 0.71 เป็นหนังสือเอกสารสิทธิที่ราษฎร์ท าข้ึนเองแล้วไปแจ้งต่อทางราชการ 

ประเภท สค. 1 ร้อยละ 0.21 ส่วนท่ีเหลือเป็นที่ดินไม่ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน

ที่ดิน ร้อยละ 44.54 ดังแสดงในตารางที่ 4-3  ที่ตั้งของที่ดินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นที่ดินนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อย

ละ 74.82 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 22.62 และอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครอง ร้อยละ 2.53 ที่ดินของกลุ่มตัวอย่างใช้เป็น

พื้นที่ในการเพาะปลูก ร้อยละ 55.67 และเป็นที่อยู่อาศัย ร้อยละ 44.80  

จ านวนและร้อยละข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก แสดงในตารางที่ 

2-74 

ตารางที่ 2-74  จ านวนและร้อยละข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
จ านวน ร้อยละ 

1. การถือครองที่ดิน    
- มีที่ดินเป็นของตนเอง 890 89.63 
- มีทีด่ินเช่า 103 10.37 

รวม 993 100.00 
1.1  ขนาดเนื้อที่ท่ีดินของตนเอง  

- น้อยกว่า 10 ไร ่ 471 52.92 
- 10-50 ไร ่ 369 41.46 
- มากกว่า 50 ไร ่ 50 5.62 
รวม 890 100.00 

1.2 ขนาดเนื้อที่ท่ีดินเช่า   
- น้อยกว่า 10 ไร ่ 61 59.22 
- 10-50 ไร ่ 30 29.13 
- มากกว่า 50 ไร ่ 12 11.65 
รวม 103 100.00 

3. สถานภาพการถือครองที่ดินท่ีเป็นของตนเองและเช่า (n=แปลง) 
- มีเอกสารสิทธ์ิการถือครองที่ดิน 495 35.11 
- ไม่มเีอกสารสิทธ์ิ 915 64.89 

รวม 1,410 100.00 
3.1 ประเภทของเอกสารสิทธ์ิ   

- โฉนดที่ดิน 445 31.56 
- นส 3 ก 50 3.55 
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ตารางที ่2-74  (ต่อ)  
รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

จ านวน ร้อยละ 
3.2  ประเภทของการอนุญาติให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ไม่มี

เอกสารสิทธ์ิ (แปลง)   
- ภ.บ.ท.5-6 (แบบยื่นภาษีบ ารุงท้องที่) 132 9.36 
- ส.ท.ก. (หนังสือสิทธิท ากินในเขตปา่ไม้) 10 0.71 
- ส.ป.ก. (การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม)  142 10.07 
- ส.ค.1  (เอกสารการใช้ที่ดินท่ีราษฎรท าข้ึนเองแล้ว

น าไปแจ้งต่อทางราชการ) 3 0.21 
3.3 ไมร่ะบุประเภทของเอกสารสทิธ์ิหรือเอกสารการ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 628 44.54 
รวม 1,410 100.00 

4. ต าแหน่งท่ีตั้งของที่ดินถือครอง (แปลง) 
- ในเขตอุทยานแห่งชาติ/ขสป. 28 2.53 
- ในเขตป่าสงวน 250 22.62 
- นอกเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ 827 74.84 

รวม 1105 100.00 
5. ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินทีถ่ือครอง (แปลง) 

- เป็นที่อยู่อาศัย 754 44.80 
- เป็นพื้นที่เพาะปลูก 937 55.67 

รวม 1683 100.00 
9. ความต้องการย้ายไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร 

- ไม่ต้องการ 776 93.38 
- ต้องการ 55 6.62 

รวม 831 100.00 

4) การพึ่งพงิทรพัยากรปา่ไม ้

- การพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ จากผลการศึกษา พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างได้พึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ร้อยละ 79.49  โดยในกลุ่มผู้นี้ใช้

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 67.64 เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ร้อยละ 27.02 เป็นแหล่งเก็บหาของป่า ร้อยละ 8.94  

- การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและของป่าในการด ารงชีวิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.80 

เคยพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในการด ารงชีวิต  และพบว่าร้อยละ 100 ใช้ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า บริโภคในครัวเรือนอย่างเดียว ใช้

ในครัวเรือนและขาย ร้อยละ 87.85 และขายเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 6.54 
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จ านวนและร้อยละข้อมูลการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก แสดงใน

ตารางที ่2-75 
 

ตารางที ่2-75 จ านวนและร้อยละข้อมูลการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
 

รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
จ านวน ร้อยละ 

1.  การอาศัยทรัพยากรป่าไม้ สัตวป์่า และของป่าในการด ารงชีวิต 
- ไม่เคยเก็บหาของป่า 815 79.20 
- เคยเข้าไปเก็บหาของป่า 214 20.80 

รวม   
- ใช้ในครัวเรือนอย่างเดียว 214 20.80 
- ใช้ในครัวเรือนและขาย 188 87.85 
- ขายเพียงอย่างเดียว 14 6.54 

2. การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอนุรักษ ์   
- ไม่เคยพึ่งพิงหรือใช้ประโยชน์ใดๆ 211 20.51 
- พึ่งพิงและใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 818 79.49 

รวม 1029 100.00 
- เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 278 27.02 
- เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 696 67.64 
- เป็นแหล่งเก็บหาไม้ท าฟืน 11 1.07 
- เป็นแหล่งหาไม้เผาถ่าน 3 0.29 
- เป็นแหล่งเก็บหาไม้ก่อสร้าง 9 0.87 
- เป็นแหล่งเก็บหาของป่า 92 8.94 
- เป็นแหล่งเลี้ยงสตัว์ 5 0.49 

 

5) ความรู ้ความเขา้ใจและทศันคตขิองชมุชนต่อการจดัการพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 

- การรับรู้การประกาศเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ รวมถึงข้อห้ามที่แตกต่างจากการเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวน พบว่า

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 90.48 ทราบว่าพ้ืนท่ีป่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีเพียงร้อยละ 9.52 เท่านั้น ที่ไม่ทราบข้อมูล การรับรู้เกี่ยวกับ

กฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ ของพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง ทราบว่า ห้ามมิให้มีการบุกรุกพื้นที่ ร้อยละ 97.10 ห้ามน าพืชป่า สัตว์ป่า

ทุกชนิดออกจากป่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 95.06 และห้ามน าพืชป่า สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพื่อขาย เท่ากัน   

ร้อยละ 93.13  ห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่ ร้อยละ 83.14  และห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขต ลบป้ายหรือเครื่องหมายใดๆ 

ของอุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 83.67 แหล่งข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทราบข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่อุทยาน มากที่สุด ร้อยละ 

41.46 จากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 14.02 ทราบข้อมูลจากผู้น าชุมชน 12.65  

- การพบเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลพื้นที่ใกล้หมู่บ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่

ตรวจตรา ร้อยละ 51.61 และไม่เคยพบเห็นเลย ร้อยละ 48.39  ส่วนความต้องการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปฏิบัติต่อ
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ราษฎรในหมู่บ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อราษฎรทุกคนเท่าเทียมกัน ร้อยละ 55.18  ต้องการให้

เจ้าหน้าท่ีจัดสรรที่ดินท ากินให้ใหม่ ร้อยละ 48.69 และอนุโลมให้ราษฎรท ากินในพ้ืนท่ีได้ ร้อยละ 46.27    

- ความต้องการมีส่วนร่วมของราษฎรและใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ไม่ต้องการมีส่วนร่วมใดๆ ร้อยละ 35.72  ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติจัด ร้อยละ 34.37  

ต้องการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของอุทยาน ร้อยละ 31.95  และต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ ร้อยละ 

27.01  

จ านวนและร้อยละของข้อมูลความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์

ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก แสดงในตารางที่ 2-76 

ตารางที ่2-76 จ านวนและร้อยละของข้อมูลความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการพืน้ท่ีอนุรักษ์ของชุมชนใน

พื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 

รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
จ านวน ร้อยละ 

1. การรับรูส้ถานภาพของพื้นที่อนุรักษ์   
- ไม่ทราบ 98 9.52 
- ทราบ 931 90.48 

รวม 1029 100.00 
- ห้ามมิให้บุกรุกพื้นท่ีป่า 904 97.10 
- ห้ามน าพืชป่า สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 885 95.06 
- ห้ามน าพืชป่า สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพื่อขาย 867 93.13 
- ห้ามเข้าไปด าเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่ได้รับอนญุาตจาก

เจ้าหน้าท่ีอุทยาน 789 84.75 
- ห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขตลบป้ายหรือเครื่องหมายใดๆของอุทยาน 779 83.67 
- ห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในอุทยาน 774 83.14 
- อื่นๆ 33 3.54 

2. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)   
- เจ้าหน้าท่ีอุทยานเจ้าหน้าท่ีป่าไม ้ 272 41.46 
- ผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน) 83 12.65 
- การประชุม 18 2.74 
- การบอกต่อปากต่อปาก 66 10.06 
- ป้าย 26 3.96 
- โทรทัศน ์ 92 14.02 
- สื่อสิ่งพิมพ ์ 13 1.98 
- หอกระจายข่าว 9 1.37 
- วิทยุ 3 0.46 
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รายการขอ้มลู ข้อมูลชุมชนพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก 
จ านวน ร้อยละ 

- อื่นๆ  74 11.28 
3. การพบเห็นเจ้าหนา้ที่อุทยานตรวจตราพื้นที ่  

- ไม่เคยพบเห็น 497 48.39 
- เคยพบเห็น 530 51.61 
รวม 1027 100.00 

4. ความต้องการให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบตัิต่อราษฎร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  
- ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย อช. 403 39.01 
- ให้ความสนิทสนมคุ้นเคย 432 41.82 
- ให้มีการ ปชส.ถึงผลดผีลเสียของการตัดไม้ท าลายป่าและล่าสตัว์ 421 40.76 
- อนุโลมให้ราษฏรท ากินในพ้ืนท่ีได ้ 478 46.27 
- จัดที่ดินท ากินให้ใหม ่ 503 48.69 
- ให้กวดขันเรื่องการตดัไม้ท าลายปา่และล่าสตัว์เพิ่มขึ้น 423 40.95 
- ให้จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ ด่านตรวจในบริเวณใกล้กับหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 252 24.39 
- ให้ปักหลักเขต ป้ายเครื่องหมายชี้แนวเขตให้เด่นชัด 312 30.20 
- ให้ปฏิบัติต่อราษฎรทุกคนเท่าเทียมกัน 570 55.18 
- ให้การช่วยเหลือในด้านการส่งเสรมิอาชีพ 457 44.24 

5. ความต้องการมสี่วนร่วมของราษฎร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)   
- ไม่ต้องการมีส่วนร่วมใดๆ 369 35.72 
- ต้องการรับทราบข้อมลูการปฏิบัตงิานของอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า 330 31.95 
- ต้องการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆที่ทางพื้นที่จัด 355 34.37 
- ต้องการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่า 70 6.78 
- ต้องการท างานในพ้ืนท่ี 174 16.84 
- ต้องการเข้าไปหารายได้ในพ้ืนท่ี 174 16.84 
- ต้องการมีส่วนร่วมเรื่องการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 279 27.01 

2.4.2 ความคดิเหน็ของชมุชนทอ้งถิ่นตอ่การจดัการแนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวทิยาของกลุม่ปา่ตะวนัออก  

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าตะวันออก เป็น

การประชุมที่เชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  ผู้น าชุมชนและตัวแทนชุมชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา

ของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ น าเสนอผลการศึกษาเพื่อก าหนดแนว

เชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาที่มีความเหมาะสม และเปิดให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะการ

จัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดัง

แสดงในตารางที่ 2-77 
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ลกัษณะของเแนวเชือ่มตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้
ประโยชนข์องชมุชน 

ความคดิเหน็และประเดน็ปญัหา แนวทางการจดัการ/แนวทางแกไ้ข 

1.แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -
เขาวง (หย่อมที่1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน (หย่อมที่1) ระยะทางประมาณ 1.7 กม. 
ลักษณะพื้นที่ทั่วไปของแนวเชื่อมต่อเริ่มจากพื้นที่ป่า
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง บริเวณ
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ บ้านน้ ากร่อย ตัดผ่านด้วย
ถนนหมายเลข 3377 และทางหลวงหมายเลข 3406 
เป็นที่ตั้งของชุมชน พื้นที่ระหว่างรอยเชื่อมต่อเป็น
พื้นที่การเกษตร เช่น ยางพารา สวนผลไม้ ของหมู่ 7 
บ้านเขาจันทร์ ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน พบว่า
เจ้าของพื้นที่การเกษตรในรอยเชื่อมต่อเป็นของคน
ภายนอกหมู่บ้านซ้ือที่และปลูกมันส าปะหลังทิ้งไว้  
เป็นบริเวณที่ช้างป่าออกมากินพืชผลการเกษตรของ
ชาวบ้านเสมอ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและเกิด
ผลกระทบขึ้นกับชุมชน พื้นที่ตามแนวเชื่อมต่อยาว
ไปถึงเนินเขาที่สูงประมาณ 50-70 เมตร เรียกว่าเนิน
เขาล้าน เป็นเนินเขาที่มีหินก้อนใหญ่วางเรียงรอบ
พื้นที่ ซ่ึงเป็นส่วนของพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน 

1. การก าหนดแนวเชื่อมต่อให้เป็นพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าว ได้ท าการส ารวจและศึกษาข้อมูล
ของพื้นที่หรือไม่ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของ
พื้นที่ว่ามีความเหมาะสมส าหรับเป็นแนว
เชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าได้อย่าง
แท้จริง ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรม
ของสัตว์ป่าที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลได้ผลเสียที่ จะ เกิดขึ้ นกับชุมชนที่ อยู่
ใกล้ เ คียงหรือเชื่อมโยงกับแนวเชื่อมต่อ
ดังกล่าว 

- ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพื่อก าหนดแนวเชื่อมต่อ
ทางนิเวศวิทยาที่เหมาะสมโดยพิจารณา
จากปัจจัยเชิงพื้นที่  และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการก าหนดแนวเชื่อมต่อ 
และส ารวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่  
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใน พื้ น ที่ ที่ ก า ห น ด เป็ น
กรณีศึกษาจะด าเนินการศึกษาทรัพยากร
ของพื้นที่ทุกด้านเพื่อก าหนดแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมที่สุด 

2. ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยและคิดว่าเป็น
โครงการที่ดีที่จะช่วยแก้ไขและลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์พื้นที่
ของคนกับสัตว์ป่าได้ แต่จะมีวิธีการจัดการ
อย่างไร เพื่อก าหนดให้สัตว์ใช้ประโยชน์
เฉพาะแต่บริ เ วณที่ ก าหนดไว้ เป็นแนว
เช่ือมต่อโดยไม่บุกรุกพื้นที่อื่นๆ อีก เนื่องจาก
ปัจจุบันพบว่ามีช้างเดินออกจากป่าหากินไป
ทั่วพื้นที่ ไม่ เฉพาะบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ ง
เท่านั้น 

- ในประเด็นของการก าหนดให้สัตว์เข้ามา
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่แนวเช่ือมต่อสามารถ
จัดการได้  ขึ้นอยู่กับการก าหนดการ
จัดการแนวเชื่อมต่อในพื้นที่ให้เกิดขึ้นใน
ลักษณะใด เช่น การสร้างเพนียดกั้นช้าง 
การใช้สะพานหรืออุโมงค์ หรือการปิด
ถนนส าหรับช้างผ่าน การใช้การปลูกพืช
อาหารสัตว์ตามแนวเชื่อมต่อ การสร้าง
แหล่งน้ าให้เพิ่มขึ้น เป็นต้น  

  3. กรณีของที่ดินชาวบ้านในพื้นที่ที่ก าหนดให้
เป็นแนวเชื่อมต่อและรัฐต้องการเวนคืน แต่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซ่ึงไม่
สามารถขอรับค่าชดเชยหรือค่าเวนคืนที่ดินได้
จากราชการได้ จะด าเนินการอย่างไร 

- เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาตามข้อ
กฎหมายที่ดิน ซ่ึงหากพบว่าเป็นที่ดินใน
เขตป่าสงวนฯหรือในเขตพื้นที่อนุรักษ์จะ
ไม่สามารถรับค่าชดเชยหรือค่าเวนคืน
ที่ดินได้อย่างแน่นอน แต่อาจจะต้อง
พิจา รณา ในการ ให้ ค่ าชดเชยความ
เสียหายในกรณีอื่น    

 
 
 

4. การชดเชยค่าเสียหายกรณีของช้างท าลาย
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ได้รับค่าชดเชย
ไม่คุ้มกับต้นทุนที่ได้ด าเนินการไปทั้งหมด 
 

- พิจารณาการชดเชยที่เหมาะสมกับพืชแต่
ละชนิดที่มีการลงทุนแตกต่างกัน 
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ลกัษณะของเแนวเชือ่มตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้

ประโยชนข์องชมุชน 
ความคดิเหน็และประเดน็ปญัหา แนวทางการจดัการ/แนวทางแกไ้ข 

2.แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-
เขาวง (หย่อมที่1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน ระยะทาง 600 เมตร ลักษณะพื้นที่ของพื้นที่
แนวเชื่อมต่อจากพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา-เขาวง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 
พวาพู ซ่ึงภายในหน่วยมีการปลูกพืชอาหารสัตว์และ
สร้างอ่างเก็บน้ าที่มีร่องร่อยของสัตว์ป่าเดินอยู่รอบ
อ่างเก็บน้ า ตัดผ่านด้วยถนนหมายเลข3377 และ
3406 ตลอดแนวเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ของชาวบ้านท า
การเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา โดยเป็นที่ดิน
ของชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ ในบริเวณแนว
เชื่อมต่อแห่งนี้มีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ ซ่ึงเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นโครงการที่
ต้องการสร้างแนวเช่ือมต่อส าหรับสัตว์ป่าโดยการขอ
พื้นที่คืนจากราษฎร และเป็นจุดที่ชาวบ้านเรียก
กันเองว่าทางช้างผ่าน มีการพัฒนาแหล่งอาหารและ
แหล่งน้ าส าหรับสัตว์ในพื้นที่หลายจุดทั้งในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงและเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แต่เนื่องจากพื้นที่ของแนว
เช่ือมต่อบางแห่ง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดชัน 
ท าให้สัตว์ป่าเดินออกไปยังพื้นที่ที่มีระดับต่ าหรือเป็น
ที่ราบมากกว่า 
 

1. มีการท าความเข้าใจกับชาวบ้านในกรณีที่
ต้องการผนวกพื้นที่ป่าให้เป็นผืนเดียวกันแล้ว 
ยังมีปัญหาเพียงแค่พื้นที่ชาวบ้าน 2 แปลงที่
ยังไม่ยอมให้มีการผนวกเข้าเป็นป่าผืนใหญ่   

- ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และทหารพรานที่
รับผิดชอบโครงการมีส่วนในการให้ข้อมูล
และเสนอแนวทางที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

3.แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน กับป่าสงวนแหง่ชาตขินุซอ่ง (เขาปลายยายไท-
เขาปลายยายเพ็ง) เป็นแนวเชื่อมต่อที่ผ่านพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ท าการเกษตรของชาวบ้านหมู่ 8 
บ้านหินดาษ และหมู่ 9 บ้านคลองโป่ง ต าบลขุนซ่อง 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีระยะทางตาม
แนวเช่ือมต่อประมาณ 1 กม.จากแนวเขตป่าสงวนมี
การจับจองพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราทั้งโดยชาวบ้านใน
พื้นที่และกลุ่มนายทุน   

1. ที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการสร้างแนว
เชื่อมต่อดังกล่าว เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่จะ
ยอมให้ช้างเดินออกมาหรือใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ของชุมชน แต่เห็นด้วยกับการจัดการใน
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งเหมาะสมใน
การด ารงชีวิตของสัตว์ป่า  

- การสร้างแหล่งน้ า แหล่งอาหารในพื้นที่
ป่ าอนุ รักษ์ เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์ป่า  และไม่ให้สัตว์
ออกมานอกพื้นที่เพื่อไปหาแหล่งน้ า 

- การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่า จ านวน 
และการกระจายของสัตว์ป่าเพื่อก าหนด
แนวทางในการจัดการที่เหมาะสม 

2. กรณีการชดเชยค่าเสียหายจากท าลายของ
สัตว์ป่าควรพิจารณาเพิ่มค่าชดเชยให้สูงขึ้น
จากปัจจุบัน เนื่องจากได้รับการชดเชยใน
อัตราที่ต่ ามากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่เสียไป 

- สร้ า งความมั่ น ใจ  โดยใช้ มาตรการ
รับประกันราคาผลผลิตในอัตราที่เป็นที่
น่าพอใจของทุกฝ่าย 

   
   
   
   
   
   
   



 2-94 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-77  (ต่อ)  
ลกัษณะของเแนวเชือ่มตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้

ประโยชนข์องชมุชน 
ความคดิเหน็และประเดน็ปญัหา แนวทางการจดัการ/แนวทางแกไ้ข 

 3. ชาวบ้านมีความคิดว่าปริมาณช้างที่ออกมา
จากป่าอนุรักษ์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และ
สังเกตเองว่าเป็นช้างที่แตกต่างจากช้างป่าที่
เคยเห็นในอดีต เข้าใจว่าเป็นช้างเล้ียงแล้วเอา
มาปล่อยในป่า 

- เจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจและให้ข้อมูลที่
ถูกต้องกับชาวบ้าน  

 4. ต้องมีการชดเชยหรือให้รางวัลกับชาวบ้านที่
ไม่เคยท าอันตรายช้างและช่วยกันดูแลรักษา
ป่าเป็นอย่างดี 

- เสนอการจัดการพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสัตว์ป่าในอนาคต 

 

2.5 การใชป้ระโยชนน์นัทนาการและการทอ่งเทีย่ว 

จากการส ารวจ ไม่พบแหล่งนันทนาการหรือแหล่งท่องเที่ยวในแนวเช่ือมต่อท้ัง 5 แห่ง รวมไปถึงในรัศมี 3 กิโลเมตร  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 
ขอ้มลูแนวเชื่อมตอ่  

กลุม่ปำ่ภูเขยีว-น  ำหนำว  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-1 

3: ขอ้มลูแนวเชือ่มตอ่ในกลุม่ปา่ภูเขียว-น  าหนาว 
 

3.1 ขอ้มลูทัว่ไปของแนวเชือ่มตอ่ 

แนวเชื่อมต่อท่ี 1: เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กับ อุทยานแห่งชาติน  าหนาว มีรหัสหมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 06-01-3-5A-03 เป็นประเภท  Linear Corridor พื นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กึ่งหนึ่งมีความลาดชัน

ต่ ากว่า 20% และส่วนท่ีเหลือความลาดชันมากกว่า 20% ส่วนของอุทยานแห่งชาติน  าหนาว ความลาดชันส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 

20-30% ปัจจุบันมีการปรากฏของช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน  าหนาวพบทั งช้างป่าและเสือโคร่ง 

และพื นที่คุ้มครองทั ง 2 แห่งมีความเหมาะสมของการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของทั งช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลในแนวเช่ือมต่อ

แสดงในตารางที่ 3-1  

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ รายละเอียดแนวเช่ือมต่อ 

ที่ตั งทางการปกครอง อ าเภอน  าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  

สถานภาพของพื นที่แนวเช่ือมต่อทางกฎหมาย ป่าถาวร: ป่าภูกระดึง 

ป่าสงวน: ป่าน  าหนาว 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อภายนอก

พื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื นที)่ 

0-10 % : 749.34 (18.25%), 

10-20 % : 1264.95 (30.8%), 

20-30 % : 1015.92 (24.74%), 

30-40 % : 610.29 (14.86%), 

มากกว่า 40 % : 465.93 (11.35%) 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าที่ตัดผ่านแนวเช่ือม

ถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2216 และทางสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทางและความกว้างของแนวเช่ือมต่อ ระยะความยาว 12.84 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 2.10 ก.ม. 

ประเภทการใช้ที่ดิน   

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

หน่วยพื นที่ : ร้อยละของพื นที ่

พืชไร ่(A2) (17.37%) พืชไร/่ไม้ยืนต้น (A2/A3) (1.15%) 

พืชไร/่ไม้ผล (A2/ A4) (0.01%) ไม้ยืนต้น (A3) (0.52%) 

ไม้ผล (A4) 1.36%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู(F200) 51.04%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (27.27%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.97%) 

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.31%) รวมพื นที ่4,106.88 เฮกแตร ์

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เช่ือมต่อ 

บ้านโคกยาว, บ้านทรัพย์สวา่ง, บ้านผาลาน้อย, บา้นหลักดา่น และบ้านห้วยหินลับ 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตวัของเขตเมืองและพื นที่เกษตรกรรม 



 3-2 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนวเชื่อมต่อที่ 2 : เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีรหัส

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-02-1-5a-00 เป็นประเภท  Linear Corridor พื นที่ส่วนท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติน  าหนาว ส่วนใหญ่ความ

ลาดชันสูงกว่า 40% ส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ความลาดชันส่วนใหญ่ น้อยกว่า 10 % ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน  า

หนาวมีการปรากฏของช้างป่าและเสือโคร่ง ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีการปรากฎของช้างป่า และพื นที่ทั ง 2 แห่ง มี

ความเหมาะสมของการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของทั งช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน  าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

ท่ีตั งทางการปกครอง อ าเภอน  าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

สถานภาพของพื นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 

ป่าสงวน: ป่าภูหลวง และป่าภูหอ, ป่าน  าหนาว 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อภายนอก

พื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื นที)่ 

0-10 % : 846.45 (12.66%), 

10-20 % : 2122.29 (31.73%), 

20-30 % : 2009.52 (30.05%), 

30-40 % : 990 (14.8%), 

มากกว่า 40 % : 720.09 (10.77%) 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าท่ีตัดผ่านแนว

เชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2016, 2216 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทางและความกว้างของแนวเชื่อมต่อ ระยะความยาว 17.36 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 5.65 ก.ม. 

ประเภทการใช้ท่ีดนิในแนวเชื่อมต่อ 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพื นท่ี : ร้อยละของพื นท่ี 

พืชไร่ (A2) (20.85%) ไม้ยืนต้น (A3) (3.39%) 

ไม้ผล (A4) (0.73%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (18.14%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (52.46%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (4.01%) 

พื นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 

(0.13%) 

แหล่งน  าธรรมชาติ (W1) (0.29%) 

รวมพื นท่ี 6,688.64 เฮกแตร์ 

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จาก
แนวเช่ือมต่อ 

บ้านกกก่อ, บา้นไร่สุขสันต์, บ้านโคกหนองแห, บ้านวังกวาง, บ้านวังมน, บ้านหว้ยกะโปะ, บ้าน

ห้วยยางทอง, บ้านห้วยลาด, บา้นหว้ยสม้ป่อย และบ้านส้มป่อย 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของเขตเมืองและพื นท่ีเกษตรกรรม 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-3 

แนวเชื่อมต่อที่ 3 : เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน มีรหัสหมายเลข

แนวเช่ือมต่อ 06-03-3-5b-5b เป็นประเภท Landscape Corridor พื นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติน  าหนาวและอุทยาน

แห่งชาติภูผาม่าน ส่วนใหญ่ความลาดชันมากกว่า 20-30 % มีการปรากฏของช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติน  าหนาวมีการปรากฎ

ของช้างป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติภูผาม่านมีการปรากฎของเสือโคร่ง และทั งสองพื นที่มีความเหมาะสมของการเป็นถิ่นที่อาศัย

ของทั งช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-3 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

ท่ีตั งทางการปกครอง อ าเภอน  าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

สถานภาพของพื นท่ีแนวเชื่อมต่อ

ทางกฎหมาย 

ป่าสงวนแห่งชาติ: ป่าน  าหนาว 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อ

ภายนอกพื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พื นที่) 

0-10 % : 488.52 (15.71%), 

10-20 % : 950.22 (30.55%), 

20-30 % : 745.29 (23.96%), 

30-40 % : 506.88 (16.3%), 

มากกว่า 40 % : 419.49 (13.49%) 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าท่ีตัด

ผ่านแนวเชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2216 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทางและความกว้างของแนว

เชื่อมต่อ 

ระยะความยาว 13.65 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 9.57 ก.ม. 

ประเภทการใช้ท่ีดินในแนว

เชื่อมต่อ  (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 

2552) 

หน่วยพื นท่ี : ร้อยละของพื นท่ี 

พืชไร่ (A2) (18.78%) พืชไร่/ไม้ผล (A2/A4) (0.01%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.40%) ไม้ผล (A4) (0.38%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 

(36.38%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (43.58%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ(M1) 

(0.37%) 

พื นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.10%) 

รวมพื นท่ี 3,110.33 เฮกแตร์ 

ชุมชนใกล้เคียง  

-  หมูบ่้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านโคกยาว, บ้านทรัพย์สวา่ง และบา้นหลักด่าน 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายพื นท่ีเกษตรกรรมและการเก็บหาของป่า 



 3-4 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนวเชื่อมต่อที่ 4 : เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน มีรหัสหมายเลข

แนวเช่ือมต่อ 06-04-3-5b-5b เป็นประเภท Landscape Corridor พื นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติน  าหนาว ส่วนใหญ่ความ

ลาดชันมากกว่า 40% และ ประมาณ 10-20% อุทยานแห่งชาติภูผาม่านมีความลาดชันประมาณ 10-20% เป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจุบันในอุทยานแห่งชาติน  าหนาว มีการปรากฏของช้างป่าและเสือโคร่ง ทั งสองพื นที่มีความเหมาะสมของการเป็นถ่ินที่อาศัย

ของทั งช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-4 

ตารางที่ 3-4 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ข้อมูลแนวเช่ือมต่อ รายละเอียดแนวเช่ือมต่อ 

ที่ตั งทางการปกครอง อ าเภอกิ่งอ าเภอภูผามา่น จังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอน  าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สถานภาพของพื นที่แนวเช่ือมต่อทาง

กฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าดงลาน 

ป่าสงวน: ป่าดงลาน, ป่าน  าหนาว 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อ

ภายนอกพื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของ

พื นที่) 

0-10 % : 152.19 (9.94%), 

10-20 % : 340.83 (22.26%), 

20-30 % : 413.37 (27%), 

30-40 % : 274.41 (17.92%), 

มากกว่า 40 % : 350.19 (22.87%) 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าที่ตัดผ่าน

แนวเช่ือมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2216 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทางและความกว้างของแนว

เช่ือมต่อ 

ระยะความยาว 8.53 ก.ม. ความกวา้งเฉลี่ย 0.72 ก.ม. 

ประเภทการใช้ที่ดินในแนวเช่ือมตอ่  

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) 

หน่วยพื นที่ : ร้อยละของพื นที ่

พืชไร่ (A2) (17.91%) พืชไร่/ไม้ยืนต้น (A2/A3) (0.14%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (0.59%) ไม้ผล (A4) (2.62%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) 

(0.32%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (78.04%) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 

(0.04%) 

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (0.33%) 

แหล่งน  าธรรมชาติ (W1) 

(0.01%) 

รวมพื นที ่1,528.51 เฮกแตร ์

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. 
จากแนวเช่ือมต่อ 

บ้านเขาวง, บา้นโคกมน, บ้านดงมะไฟ, บ้านดงสะคาน, บ้านปา่รวก, บ้านวังโป่ง, บ้านหวยลาด และบา้น

ห้วยสนามทราย 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายพื นที่เกษตรกรรมและชุมชน 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-5 

แนวเชื่อมต่อที่ 5 : เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง  มีรหัส

หมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-05-1-06-00 เป็นประเภท Linear Corridor พื นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ส่วนใหญ่

ความลาดชันสูง มากกว่า 40% เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ งส่วนใหญ่ความลาดชันประมาณ 10-20% ปัจจุบันมีการปรากฏของ

ช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ งมีความเหมาะสมของการเป็น

ถิ่นที่อาศัยของช้างป่า ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-5 

ตารางที่ 3-5 ข้อมูลแนวเชือ่มต่ออุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

ท่ีตั งทางการปกครอง กิ่งอ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  

อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

สถานภาพของพื นท่ีแนวเชื่อมต่อทางกฎหมาย ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 10 แปลง 1, ป่าดงลาน 

ป่าสงวน: ป่าดงลาน, ป่าภูซ าผักหนาม 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อภายนอกพื นที่

คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื นที)่ 

0-10 % : 138.51 (23.38%), 

10-20 % : 119.25 (20.13%), 

20-30 % : 92.34 (15.59%), 

30-40 % : 82.98 (14.01%), 

มากกว่า 40 % : 159.3 (26.89%) 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าท่ีตัดผ่านแนว

เชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 12 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทางและความกว้างของแนวเชื่อมต่อ ระยะความยาว 1.07 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 0.42 ก.ม. 

ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ  

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพื นท่ี : ร้อยละของพื นท่ี 

นาข้าว (A1) (2.24%) พืชไร่ (A2) (27.09%) 

ไม้ยืนต้น (A3) (2.02%) ไม้ผล (A4) (0.81%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (66.71%) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) (0.36%) 

พื นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 

(0.21%) 

แหล่งน  าธรรมชาติ (W1) (0.41%) 

แหล่งน  าท่ีสร้างขึ น (W2) (0.15%) รวมพื นท่ี 593.96 เฮกแตร์ 

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เช่ือมต่อ 

บ้านเขาวง, บา้นวังมน, บา้นหนองแหว้, บ้านหว้ยแห้ว, บ้านหว้ยแกว้, บ้านห้วยสนามทราย 

และบ้านหวัปลวกแหลม 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพื นท่ีเกษตรกรรม และการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ 

 



 3-6 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนวเชื่อมต่อที่ 6 : เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มี

รหัสหมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-10-1-5b-00 เป็นประเภท Landscape Corridor พื นที่ส่วนที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภู

กระแต ส่วนใหญ่ความลาดชันสูง ประมาณ 10-20% อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีความลาดชันอยู่ประมาณ 10-20% ปัจจุบัน 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงพบการปรากฎของช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีความ

เหมาะสมของการเป็นถ่ินท่ีอาศัยของช้างป่า ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-6 

ตารางที่ 3-6 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

ท่ีตั งทางการปกครอง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

สถานภาพของพื นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 

ป่าสงวน: ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อภายนอก

พื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื นที)่ 

0-10 % : 3.24 (13.38%), 

10-20 % : 9.99 (41.26%), 

20-30 % : 6.57 (27.14%), 

30-40 % : 4.05 (16.73%), 

มากกว่า 40 % : 0.36 (1.49%) 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าท่ีตัดผ่านแนว

เชื่อมถนน 

ถนน ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทางและความกว้างของแนวเชื่อมต่อ ระยะความยาว 0.43 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 0.54 ก.ม. 

ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

หน่วยพื นท่ี : ร้อยละของพื นท่ี 

พืชไร่ (A2) (77.26%) ไม้ผล (A4) (3.01%) 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (10.06%) ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (9.67%) 

รวมพื นท่ี 48.69 เฮกแตร์  

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เช่ือมต่อ 

บ้านวังยาง 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพื นท่ีเกษตรกรรม 

 

 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-7 

แนวเชื่อมต่อที่ 7 : เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    

ภูค้อ-ภูกระแต มีรหัสหมายเลขแนวเช่ือมต่อ 06-12-1-03-00 เป็นประเภท Landscape Corridor พื นที่ส่วนท่ีเป็นเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูหลวง ส่วนใหญ่ความลาดชันต่ า ประมาณ 0-10% เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตส่วนใหญ่ความลาดชัน

ประมาณ 10-20% ปัจจุบันมีการปรากฏของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีความ

เหมาะสมของการเป็นถิ่นที่อาศัยของช้างป่าและเสือโคร่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตมีความเหมาะสมของการเป็น

ถิ่นที่อาศัยของช้างป่า ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-7 

ตารางที่ 3-7 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที1่) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

ท่ีตั งทางการปกครอง อ าเภอน  าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

สถานภาพของพื นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

ป่าถาวร: ป่าหมายเลข 23 

ป่าสงวน: ป่าภูหลวง และป่าภูหอ, ป่าภูค้อ และป่าภูกระแต 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อภายนอก

พื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื นที)่ 

0-10 % : 501.66 (36.33%), 

10-20 % : 501.66 (36.33%), 

20-30 % : 197.01 (14.27%), 

30-40 % : 73.62 (5.33%), 

มากกว่า 40 % : 106.92 (7.74%) 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าท่ีตัดผ่านแนว

เชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 2016 

ทางรถไฟ  

แม่น  า  

ระยะทางและความกว้างของแนวเชื่อมต่อ ระยะความยาว 8.31 ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 0.47 ก.ม. 

ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ พืชไร่ (A2) (14.91%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (10.21%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (71.95%) พื นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (2.93%) 

รวมพื นท่ี 50.91 เฮกแตร์ 

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ - 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เช่ือมต่อ 

บ้านดินด า, บา้นนาดินด า, บ้านไร่สุขสันต,์ บ้านโคกหนองแค, บ้านวังมน, บ้านสวนปอ, บา้นหว้ย

ส้มป่อย และบ้านส้มปอ่ย 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค การขยายตัวของพื นท่ีเกษตรกรรมและชุมชน 

 

 



 3-8 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนวเชื่อมต่อที่ 8 : เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว มีรหัสหมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 06-18-3-06-06 เป็นประเภท Landscape Corridor พื นที่ส่วนท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติน  าหนาว ส่วนใหญ่ความลาด

ชันน้อยกว่า 20% ปัจจุบันมีการปรากฏของช้างป่าและเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และมีความเหมาะสมของการเป็น

ถิ่นที่อาศัยของช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-8 

ตารางที่ 3-8 ข้อมูลแนวเชื่อมต่อแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน  าหนาวและอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

ท่ีตั งทางการปกครอง อ าเภอคอนสาร และอ าเภอน  าหนาว จังหวัดชัยภูมิ 

สถานภาพของพื นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

อุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ความลาดชันเฉลี่ยของแนวเช่ือมต่อภายนอน

พื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื นที)่ 

ภูมิประเทศ: - 

ความลาดชัน: - 

เส้นทางคมนาคมและแม่น  าท่ีตัดผ่านแนว

เชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข 12, ถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทางและความกว้างของแนวเชื่อมต่อ ระยะความยาว - ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 3.12 ก.ม. 

ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ 

    (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

     หน่วยพื นท่ี : ร้อยละของพื นท่ี 

ไม้ผล (A4) (2.99%) ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) (8.88%) 

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) (84.81%) พื นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) (3.32%) 

รวมพื นท่ี 93.05 เฮกแตร์ 

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ ไม่มี 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เช่ือมต่อ 

ไม่มี 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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แนวเชื่อมต่อที่ 9: เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว มีรหัสหมายเลข

แนวเชื่อมต่อ 06-19-3-06-06 เป็นประเภท Landscape Corridor พื นที่ส่วนท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติน  าหนาว ส่วนใหญ่ความลาด

ชันน้อยกว่า 20% ปัจจุบันมีการปรากฏของช้างป่าและเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และมีความเหมาะสมของการเป็น

ถิ่นที่อาศัยของช้างป่าและเสือโคร่ง ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆในแนวเชื่อมต่อแสดงในตารางที่ 3-9 

ตารางที่ 3-9 ข้อมูลแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ข้อมูลแนวเชื่อมต่อ รายละเอียดแนวเชื่อมต่อ 

ท่ีตั งทางการปกครอง อ าเภอคอนสาร และอ าเภอน  าหนาว จังหวัดชัยภูมิ 

สถานภาพของพื นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง

กฎหมาย 

อุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ความลาดชันเฉลี่ย ของแนวเช่ือมตอ่ภายนอก

พื นที่คุ้มครอง 

หน่วยพื นที่ : เฮกแตร์ (ร้อยละของพื นที)่ 

ภูมิประเทศ: - 

ความลาดชัน: - 

เส้นทางคมนาคม และแม่น  าท่ีตัดผ่านแนว

เชื่อมถนน 

ถนน ทางหลวงหมายเลข12 และถนนสายรอง 

ทางรถไฟ ไม่มี 

แม่น  า ไม่มี 

ระยะทาง และความกว้างของแนวเชื่อมต่อ ระยะความยาว - ก.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.57 ก.ม. 

ประเภทการใช้ท่ีดินในแนวเชื่อมต่อ 

    (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) 

     หน่วยพื นท่ี : ร้อยละของพื นท่ี 

- - 

  

ชุมชนใกล้เคียง  

- หมู่บ้านภายในแนวเช่ือมต่อ ไม่มี 

- หมู่บ้านภายในรัศมี 3 ก.ม. จากแนว
เช่ือมต่อ 

ไม่มี 

ปัจจัยคุกคาม/อุปสรรค ไม่มี 

 

3.2 ทรพัยากรปา่ไม ้

3.2.1 แนวเขื่อมต่อที่ 1: แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแหง่ชาตนิ  าหนาว (06-01-3-

5a-03) และแนวเชื่อมต่อที่ 3: แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอทุยานแหง่ชาตภิผูามา่น (06-03-3-5b-5b) 

ผลการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื นที่

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ านวน 3 แปลง และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว จ านวน 3 แปลง และอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจ านวน 

4 แปลง (ภาพที่ 3-1) พบค่าดัชนีความส าคัญของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling) แบ่งตามพื นทีแ่ละ

สังคมพืชดังนี  



 3-10 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 3-1 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณอุทยานแห่งชาตภิูกระดึง อุทยานแห่งชาติน  าหนาว  

และอุทยานแห่งชาติภผูามา่น (รหสัแนวเชื่อมต่อ 06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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3.2.1.1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

3.2.1.1.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 35 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง ตะแบกนา สาธร เลียงมัน และแดงสะแง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 32.07, 30.22, 

23.44, 20.79 และ 20.61ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-10 และตารางภาคผนวกที่ 44 

ตารางที ่3-10 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูกระดึง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

แดง 11.36 9.43 11.27 32.07 

ตะแบกนา 6.82 7.55 15.85 30.22 

สาธร 12.12 7.55 3.77 23.44 

เลียงมัน 9.85 6.60 4.34 20.79 

แดงสะแง 3.79 3.77 13.05 20.61 

ขี อ้าย 6.82 7.55 4.87 19.24 

กาสามปีก 4.55 5.66 4.26 14.47 

ผ่าเสี ยน 4.55 5.66 3.44 13.65 

ฉนวน 3.79 4.72 4.40 12.91 

สะแกแสง 3.79 3.77 3.10 10.66 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 16 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง เปล้าหลวง เลียงมัน ติ วขน และสาธร โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 44.44, 25.43, 24.57, 

19.02 และ 14.10 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-11 และตารางภาคผนวกที่ 45 

ตารางที่ 3-11 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

แดง 25.00 19.44 44.44 

เปล้าหลวง 11.54 13.89 25.43 

เลียงมัน 13.46 11.11 24.57 



 3-12 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-11 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ติ วขน 13.46 5.56 19.02 

สาธร 5.77 8.33 14.10 

แดงสะแง 3.85 5.56 9.40 

ขี อ้าย 3.85 5.56 9.40 

ตะคร้อ 3.85 5.56 9.40 

สะแกแสง 3.85 5.56 9.40 

ตะแบกแดง 3.85 2.78 6.62 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 16 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เปล้าหลวง สาธร ติ วขน ขี อ้าย และแดง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 44.14, 35.99, 35.45, 

14.64 และ 13.15 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-12 และตารางภาคผนวกที่ 46 

ตารางที่ 3-12  ค่าดัชนคีวามส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูกระดึง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

เปล้าหลวง 27.48 16.67 44.14 

สาธร 24.32 11.67 35.99 

ติ วขน 17.12 18.33 35.45 

ขี อ้าย 6.31 8.33 14.64 

แดง 3.15 10.00 13.15 

ตะแบกแดง 3.60 8.33 11.94 

สะแกแสง 4.05 6.67 10.72 

ส้มเสี ยว 6.76 1.67 8.42 

เลียงมัน 1.80 5.00 6.80 

ตะแบกนา 2.70 3.33 6.04 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ แดง สาธร เลียงมัน ขี อาย และสะแกแสง 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 27 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-13 และตารางภาคผนวกที่ 47 

ตารางที่ 3-13 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ACANTHACEAE 16.30 

หญ้าข้าวป่า 16.11 

ZINGIBERACEAE 9.11 

ปีกนกแอ่น 8.89 

ไผ่ซางนวล 8.52 

สาบเสือ 7.96 

ลิเภา 4.81 

ปอขี ตุ่น 4.44 

ไผร่วก 4.26 

หญ้าง๊าด 4.07 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเท่ากับ 3.115 ดังตารางที ่3-14 

ตารางที่ 3-14  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ป่าดิบเบญจพรรณ PD2-01 2.340 

 ป่าดิบเบญจพรรณ PD2-02 2.673 

 ป่าดิบเบญจพรรณ PD2-03 2.819 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.115 

 

 



 3-14 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3.2.1.2 อุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

3.2.1.2.1 ป่าดิบเขาระดับต่ า 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 38 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เก็ดขาว ยางปาย ก่อเดือย ก่อลิ่ม และทะโล้ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 28.94, 24.54, 23.61, 

20.57 และ 18.15ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-15 และตารางภาคผนวกที่ 48 

ตารางที ่3-15 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

เก็ดขาว 11.32 10.11 7.51 28.94 

ยางปาย 1.89 2.25 20.41 24.54 

ก่อเดือย 7.55 6.74 9.32 23.61 

ก่อลิ่ม 6.60 5.62 8.35 20.57 

ทะโล ้ 4.72 3.37 10.07 18.15 

ก ายาน 6.60 7.87 1.53 16.00 

เหมือดวอน 8.49 5.62 1.71 15.82 

ก่อ 4.72 4.49 6.51 15.72 

เปล้าแพะ 7.55 6.74 0.83 15.11 

จ าปาป่า 3.77 4.49 3.23 11.50 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 24 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เก็ดขาว เปล้าแพะ ก่อเดือย ก ายาน และติ วเกลี ยง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 31.82, 30.94, 

27.67, 27.03 และ 15.47 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-16 และตารางภาคผนวกที่ 49 

ตารางที่ 3-16 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

เก็ดขาว 16.67 15.15 31.82 

เปล้าแพะ 15.79 15.15 30.94 

ก่อเดือย 14.04 13.64 27.67 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-16 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ก ายาน 14.91 12.12 27.03 

ติ วเกลี ยง 7.89 7.58 15.47 

ก่อลิ่ม 7.02 4.55 11.56 

กาสามปีก 2.63 4.55 7.18 

พะบ้าง 1.75 3.03 4.78 

งิ วดอกขาว 2.63 1.52 4.15 

เดื่อหอม 1.75 1.52 3.27 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 23 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อเดือย ก ายาน เปล้าเลือด ก่อลิ่ม และเก็ดขาว โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 28.97, 27.43, 

24.14, 18.13 และ 15.84 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-17 และตารางภาคผนวกที่ 50 

ตารางที่ 3-17  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ก่อเดือย 20.20 8.77 28.97 

ก ายาน 15.15 12.28 27.43 

เปล้าเลือด 10.10 14.04 24.14 

ก่อลิ่ม 11.11 7.02 18.13 

เก็ดขาว 7.07 8.77 15.84 

ติ วเกลี ยง 6.06 7.02 13.08 

มะหวด 5.05 7.02 12.07 

มุ่นเขา 4.04 5.26 9.30 

มะกา 3.03 3.51 6.54 

งิ วดอกขาว 2.02 3.51 5.53 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ติ วขน 



 3-16 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 20 ชนิด โดยชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปก

คลุมมาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-18 และตารางภาคผนวกท่ี 51 

ตารางที่ 3-18 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

กก 27.96 

ไผไ่ร ่ 21.11 

ไผ่บงใหญ ่ 3.33 

มันดง 2.04 

Connaraceae 1.67 

ไผ่ (Giantochloa sp.) 1.48 

ไผซ่างนวล 1.48 

เกล็ดปลา 1.30 

ถั่ว 1.30 

ลิเภา 1.11 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าดิบเขาระดับต่ า 

อุทยานแห่งชาติน  าหนาว เท่ากับ 3.249 ดังตารางที ่3-19 

ตารางที่ 3-19  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติน  าหนาว ป่าดิบเขาระดับต่ า NN1-01 2.977 

 ป่าดิบเขาระดับต่ า NN1-02 2.976 

 ป่าดิบเขาระดับต่ า NN1-03 2.095 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.249 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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3.2.1.3 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3.2.1.3.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 42 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เปล้าหลวง ประดู่ ตะแบกเปลือกบาง มะค่าโมง และมะขามป้อม โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 

65.71, 24.56, 17.90, 17.02 และ 14.13 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-20 และตารางภาคผนวกที่ 52 

ตารางที ่3-20 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

เปล้าหลวง 20.00 10.96 34.75 65.71 

ประดู ่ 9.52 9.59 5.45 24.56 

ตะแบกเปลือกบาง 0.95 1.37 15.58 17.90 

มะค่าโมง 0.95 1.37 14.70 17.02 

มะขามป้อม 4.76 6.85 2.51 14.13 

ก่อ 3.81 1.37 8.83 14.01 

กางขี มอด 3.81 5.48 2.40 11.69 

ตะแบกเลือด 5.71 4.11 1.47 11.30 

แคทราย 4.76 4.11 0.93 9.80 

มะกอกเกลื อน 2.86 4.11 1.19 8.15 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 22 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วขน ติ วเกลี ยง เม่า เปล้าหลวง และ ค ามอกหลวง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 42.16, 21, 

14.29, 11.17 และ 11.17 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-21 และตารางภาคผนวกที่ 53 



 3-18 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 3-21 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ติ วขน 32.79 9.38 42.16 

ติ วเกลี ยง 14.75 6.25 21.00 

เม่า 4.92 9.38 14.29 

เปล้าหลวง 4.92 6.25 11.17 

ค ามอกหลวง 4.92 6.25 11.17 

งิ วดอกขาว 3.28 6.25 9.53 

ประดู ่ 3.28 6.25 9.53 

ปอลมปม 3.28 6.25 9.53 

เม่าสาย 3.28 3.13 6.40 

สะทอนขน 3.28 3.13 6.40 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 15 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วขน สะท้อนขน เม่าสาย เปล้าหลวง และเม่าไข่ปลา โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 34.19, 

26.50, 22.65, 13.25 และ 9.40 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-22 และตารางภาคผนวกที่ 54 

 

ตารางที่ 3-22  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ติ วขน 23.08 11.11 34.19 

สะทอนขน 15.38 11.11 26.50 

เม่าสาย 11.54 11.11 22.65 

เปล้าหลวง 7.69 5.56 13.25 

เม่าไข่ปลา 3.85 5.56 9.40 

ค ามอกหลวง 3.85 5.56 9.40 

ตะแบกแดง 3.85 5.56 9.40 

ติ วเกลี ยง 3.85 5.56 9.40 

ประดู ่ 3.85 5.56 9.40 

ปอแดง 3.85 5.56 9.40 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ เปล้าหลวง และประดู่ 

 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพพรรณไม้ทั งหมด 23 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที ่3-23 และตารางภาคผนวกที่ 55 

ตารางที่ 3-23 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ไผไ่ร ่ 22.22 

กลอย 4.44 

กระเจียว 3.61 

กกรังกาป่า 3.06 

หญ้าข้าวป่า 2.78 

ลิเภา 2.22 

มันดง 1.94 

ไผ่บง 1.67 

กระทืบยอบ 1.67 

หญ้าคา 1.67 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เท่ากับ 3.230 ดังตารางที ่3-24 

ตารางที่ 3-24 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าเบญจพรรณ PM2-01 3.233 

 ป่าเบญจพรรณ PM2-03 2.256 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.230 

 



 3-20 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3.2.1.3.2 ป่าเต็งรัง 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด  36 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เต็ง มะกาเล็ก ก่อแพะ ตะแบกเลือด และรกฟ้า โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 43.10, 32.17, 

31.67, 25.16 และ 16.30 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-25 และตารางภาคผนวกที่ 56 

ตารางที ่3-25 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

เต็ง 16.77 8.08 18.25 43.10 

มะกาเล็ก 1.29 2.02 28.86 32.17 

ก่อแพะ 12.26 12.12 7.29 31.67 

ตะแบกเลือด 9.68 5.05 10.43 25.16 

รกฟ้า 5.16 7.07 4.07 16.30 

รัง 3.87 5.05 4.39 13.32 

ก่อนก 5.81 3.03 1.73 10.57 

ติ วขน 3.23 4.04 3.11 10.38 

ยางเหียง 3.23 4.04 2.83 10.09 

ตาฉี่เคย 4.52 4.04 0.73 9.29 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 29 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วขน กอแพะ ก้าว ข้าวสารป่า และ ก่อนก โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 22.37, 20.53, 17.82, 

16.32 และ 12.29 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-26 และตารางภาคผนวกที่ 57 

ตารางที่ 3-26 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ติ วขน 17.89 4.48 22.37 

ก่อแพะ 11.58 8.96 20.53 

ก้าว 7.37 10.45 17.82 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-26 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ข้าวสารป่า 7.37 8.96 16.32 

ก่อนก 6.32 5.97 12.29 

แข้งกวาง 5.26 5.97 11.23 

ประดู ่ 5.26 5.97 11.23 

ปอแก่นเทา 5.26 5.97 11.23 

เม่าสาย 5.26 4.48 9.74 

ส้มกบ 3.16 4.48 7.64 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 19 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ประดู่ ตะแบกเปลือกบาง ติ วขน ตะแบกเลือด และกุ๊ก โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 24.01, 

20.79, 20.79, 18.01 และ 14.78 ตามล าดับ ดังตารางที ่3-27 และตารางภาคผนวกที่ 58 

ตารางที ่3-27 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ประดู ่ 11.11 12.90 24.01 

ตะแบกเปลือกบาง 11.11 9.68 20.79 

ติ วขน 11.11 9.68 20.79 

ตะแบกเลือด 8.33 9.68 18.01 

กุก๊ 8.33 6.45 14.78 

เม่าสาย 5.56 6.45 12.01 

ติ วเกลี ยง 5.56 6.45 12.01 

เต็ง 8.33 3.23 11.56 

เม่าไข่ปลา 2.78 3.23 6.00 

เลียงฝ้าย 2.78 3.23 6.00 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ติ วขน 



 3-22 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 20 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-28 และตารางภาคผนวกที่ 59 

ตารางที่ 3-28 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เพ็ก 31.39 

สาบเสือ 9.17 

กระเจียว 3.06 

เขืองแดง 1.39 

เครือแมด 1.11 

ไมยราบช้าง 1.11 

กก 1.11 

คราม 1.11 

ถั่ว 1.11 

หญ้าโขย่ง 1.11 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเต็งรัง อุทยาน

แห่งชาติภูผาม่าน เท่ากับ 3.073 ดังตารางที่ 3-29 

ตารางที่ 3-29 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าเต็งรัง PM2-02 2.392 

 ป่าเต็งรัง PM2-04 2.691 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.073 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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3.2.2 แนวเชื่อมต่อที่ 4: แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอทุยานแหง่ชาตภิผูามา่น (06-04-3-

5b-5b) 

ผลการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื นที่

อุทยานแห่งชาติน  าหนาว จ านวน 3 แปลง และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ านวน 3 แปลง (ภาพที่ 3-2) พบค่าดัชนีความส าคัญ

ของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling) แบ่งตามพื นที่และสังคมพืชดังนี  



 3-24 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 3-2 แผนที่แปลงศกึษาสังคมพืช บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาว อุทยานแห่งชาติภูผามา่น  

และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง(รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-04-3-5b-5b และ 06-05-1-5b-00) 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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3.2.2.1 อุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

3.2.2.1.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 24 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ตะแบกเปลือกบาง แดง ตะแบกแดง ตะแบกเลือด และขี อ้าย  โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 

53.89, 44.72, 21.38, 21.16 และ 20.81 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-30 และตารางภาคผนวกที่ 60 

ตารางที ่3-30 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ตะแบกเปลือกบาง 16.95 16.67 20.28 53.89 

แดง 13.56 12.96 18.20 44.72 

ตะแบกแดง 5.08 5.56 10.74 21.38 

ตะแบกเลือด 8.47 5.56 7.13 21.16 

ขี อ้าย 5.08 5.56 10.17 20.81 

ประดู ่ 5.08 5.56 9.76 20.40 

พญารากด า 5.08 5.56 0.52 11.16 

ตะคร้อ 5.08 5.56 0.51 11.15 

สะแกแสง 3.39 3.70 2.09 9.18 

ล าบิด 5.08 3.70 0.39 9.18 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 4 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 

ดังนี  ตะคร้อ มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 119.64 รองลงมาคือ  แดงสะแง ตะแบกเลือด ผ่าเสี ยน ซึ่งมีค่าดัชนีความส าคัญ 

เท่ากับ 26.79 ทั งสามชนิด  

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 15 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วขน ตะคร้อ แดง ตะแบกเปลือกบาง และผ่าเสี ยน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 46.43, 29.76, 

17.86, 14.29 และ 11.90 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-31 และตารางภาคผนวกที่ 62 

 



 3-26 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 3-31  ค่าดัชนคีวามส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ติ วขน 28.57 17.86 46.43 

ตะคร้อ 11.90 17.86 29.76 

แดง 7.14 10.71 17.86 

ตะแบกเปลือกบาง 7.14 7.14 14.29 

ผ่าเสี ยน 4.76 7.14 11.90 

สาธร 4.76 7.14 11.90 

ขี อ้าย 7.14 3.57 10.71 

งิ วดอกแดง 7.14 3.57 10.71 

ชิงชัน 4.76 3.57 8.33 

ปอลมปม 4.76 3.57 8.33 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ตะคร้อ 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 18 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-32 และตารางภาคผนวกที่ 62 

ตารางที่ 3-32 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ปีกนกแอ่น 38.06 

ZINGIBERACEAE 16.39 

ไผร่วก 12.22 

ไผไ่ร ่ 8.89 

ลิเภา 8.61 

หญ้าละมาน 3.89 

ไผผ่าก 3.61 

หญ้าข้าวป่า 3.61 

บุกคางคก 3.33 

สาบเสือ 3.33 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติน  าหนาว เท่ากับ 2.863 ดังตารางที ่3-33 

ตารางที่ 3-33  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติน  าหนาว ป่าเบญจพรรณ NN3-02 2.498 

 ป่าเบญจพรรณ NN3-03 2.546 

    ผลลัพธ์ค่า H 2.863 

 

3.2.2.1.2 ป่าเต็งรัง 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 13 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ รัง เต็ง ก่อแพะ ช้างน้าว และกระท่อมหมู โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 111.16, 103.63, 

20.44, 17.19 และ 13.04 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-34 และตารางภาคผนวกที่ 63 

ตารางที ่3-34 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

รัง 38.74 25.00 47.42 111.16 

เต็ง 44.14 25.00 34.48 103.63 

ก่อแพะ 2.70 8.33 9.41 20.44 

ช้างน้าว 4.50 11.11 1.57 17.19 

กระท่อมหม ู 2.70 8.33 2.01 13.04 

ตะแบกเลือด 0.90 2.78 2.01 5.69 

ยอป่า 0.90 2.78 1.02 4.69 

สองสลึง 0.90 2.78 0.52 4.20 

รกฟ้า 0.90 2.78 0.39 4.07 

สมอไทย 0.90 2.78 0.35 4.03 

 



 3-28 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 7 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 

5 อันดับแรก ได้แก่ รัง เต็ง กระท่อมหมู รกฟ้า และก่อแพะ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 52.49, 46.61, 40.72, 19.46 และ 

13.57 ดังตารางที่ 3-35  

ตารางที่ 3-35 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

รัง 29.41 23.08 52.49 

เต็ง 23.53 23.08 46.61 

กระท่อมหม ู 17.65 23.08 40.72 

รกฟ้า 11.76 7.69 19.46 

ก่อแพะ 5.88 7.69 13.57 

ค ามอกน้อย 5.88 7.69 13.57 

ช้างน้าว 5.88 7.69 13.57 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 5 ชนิด ดังนี  รัง มีค่า

ดัชนีความส าคัญเท่ากับ 85.29 รองลงมาคือ เต็ง รกฟ้า ก่อแพะ และมะขามป้อม มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 52.94, 35.29, 

17.65 และ 8.82 ตามล าดับ 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ รัง เต็ง ก่อแพะ และรกฟ้า 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 16 ชนิด โดยชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปก

คลุมมาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-36 และตารางภาคผนวกที่ 64 

 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที่ 3-36 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เพ็ก 33.33 

หญ้ากาย 27.22 

ปีกนกแอ่น 15.56 

กก 9.44 

Arundinella sp. 6.67 

RUBIACEAE 5.89 

Phyllanthus sp. 5.56 

เขือง 2.78 

Bridelia sp. 2.22 

เถาประสงค ์ 1.67 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเต็งรัง (NN3-

01) อุทยานแห่งชาติน  าหนาว เท่ากับ 1.403  

3.2.2.2 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3.2.2.2.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 44 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง สะทอน ผ่าเสี ยน ประดู่ และพฤกษ์ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 62.49, 24.13, 18.09, 

15.75 และ14.40 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-37และตารางภาคผนวกที่ 65 

ตารางที ่3-37 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

แดง 15.08 13.00 34.41 62.49 

สะทอน 11.11 8.00 5.02 24.13 

ผ่าเสี ยน 3.17 4.00 10.91 18.09 

ประดู ่ 6.35 5.00 4.40 15.75 

พฤกษ์ 3.97 3.00 7.43 14.40 



 3-30 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-37 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ตะเคียนหน ู 5.56 5.00 1.37 11.92 

ฉนวน 2.38 3.00 4.77 10.15 

กุ๊ก 3.17 4.00 1.67 8.84 

ตะแบกแดง 1.59 2.00 4.76 8.35 

พะยูง 3.17 4.00 1.02 8.19 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 16 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ตะคร้อ ส้มกบ แดง มะหวด และแคหางค่าง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 36.17, 22.88, 19.93, 

19.93 และ16.23  ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-38 และตารางภาคผนวกที่ 66 

ตารางที่ 3-38 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ตะคร้อ 17.65 18.52 36.17 

ส้มกบ 11.76 11.11 22.88 

แดง 8.82 11.11 19.93 

มะหวด 8.82 11.11 19.93 

แคหางค่าง 8.82 7.41 16.23 

กระถินยักษ ์ 8.82 3.70 12.53 

ค าแสด 8.82 3.70 12.53 

แคทราย 2.94 3.70 6.64 

กุ๊ก 2.94 3.70 6.64 

ขี อ้าย 2.94 3.70 6.64 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 21 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ กระถิ่นยักษ์ แดง ประดู่ ติ วขน และตะคร้อ โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 47.07, 25.12, 16.20, 

15.67 และ 12.83 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-39 และตารางภาคผนวกที่ 67 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที่ 3-39  ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

กระถินยักษ ์ 35.96 11.11 47.07 

แดง 11.24 13.89 25.12 

ประดู ่ 7.87 8.33 16.20 

ติ วขน 10.11 5.56 15.67 

ตะคร้อ 4.49 8.33 12.83 

ตะแบกเปลือกบาง 3.37 8.33 11.70 

เปล้าหลวง 6.74 2.78 9.52 

สะแกแสง 2.25 5.56 7.80 

ขี อ้าย 3.37 2.78 6.15 

ตะแบกนา 2.25 2.78 5.02 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น   

ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ แดง 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 25 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-40 และตารางภาคผนวกที่ 68 

ตารางที่ 3-40 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

กระชายป่า 12.78 

เข้าพรรษา 12.41 

หญ้าละมาน 9.63 

ACANTHACEAE 9.07 

Bridelia sp. 9.07 

Tupistra sp. 9.07 

ไผไ่ร ่ 9.07 

ZINGIBERACEAE 8.33 

ไผ่ซางนวล 8.33 

หญ้าไขเ่หาหลวง 3.52 



 3-32 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่า เบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เท่ากับ 3.349 ดังตารางที ่3-41 

ตารางที่ 3-41  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าเบญจพรรณ PM3-01  2.591 

 ป่าเบญจพรรณ PM3-02 2.641 

 ป่าเบญจพรรณ PM3-03 2.811 

    ผลลัพธ์ค่า H 3.349 

 

3.2.3 แนวเชื่อมต่อที่ 5: แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ผาผึ ง (06-05-

1-06-00) 

ผลการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื นที่

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ านวน 3 แปลง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง จ านวน 3 แปลง (ภาพที่ 3-2) พบค่าดัชนี

ความส าคัญของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling) แบ่งตามพื นทีแ่ละสังคมพืชดังนี  

3.2.3.1 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3.2.3.1.1 ป่าดิบแล้ง 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 24 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ส าโรง ปออีเก้ง จันผา ล าดวนดง และมะเดื่ออุทุมพร โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 38.66, 

35.64, 32.28, 29.45 และ 26.38 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-42 และตารางภาคผนวกที่ 69 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-42 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ส าโรง 11.43 13.95 13.28 38.66 

ปออีเก้ง 8.57 13.95 13.11 35.64 

จันผา 20.00 6.98 5.30 32.28 

ล าดวนดง 5.71 9.30 14.43 29.45 

มะเดื่ออุทุมพร 1.43 2.33 22.63 26.38 

หนามขี แรด 11.43 6.98 3.99 22.40 

อีแปะ 5.71 2.33 12.16 20.20 

ตะคร  า 5.71 6.98 7.27 19.96 

เต็งหนาม 4.29 2.33 0.54 7.15 

ขี เหล็กฤาษ ี 2.86 2.33 0.75 5.93 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 23 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หนามขี แรด ล าใยป่า ล าดวนแดง ข่อย และ ตะแบกแดง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 58.77, 

55.86, 19.11, 12.62 และ 7.50 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-43 และตารางภาคผนวกที่ 70 

ตารางที่ 3-43 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

หนามขี แรด 39.73 19.05 58.77 

ล าใยป่า 10.96 11.90 22.86 

ล าดวนดง 9.59 9.52 19.11 

ข่อย 5.48 7.14 12.62 

ตะแบกแดง 2.74 4.76 7.50 

ตาเป็ดตาไก ่ 2.74 4.76 7.50 

สมัดใหญ ่ 2.74 4.76 7.50 

เม่าสาย 2.74 2.38 5.12 

ไทรย้อยใบแหลม 2.74 2.38 5.12 

ขี เหล็กเลือด 2.74 2.38 5.12 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 8 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ล าดวนลง หนามขี แรด Rinorea sp., เต็งหนาม และ เปล้าน  าเงิน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 

63.99, 58.04, 16.78, 12.24 และ 12.24 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-44 

ตารางที ่3-44  ค่าดัชนีความส าคญั ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผามา่น 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ล าดวนดง 40.91 23.08 63.99 

หนามขี แรด 27.27 30.77 58.04 

Rinorea sp. 9.09 7.69 16.78 

เต็งหนาม 4.55 7.69 12.24 

เปล้าน  าเงิน 4.55 7.69 12.24 

จันผา 4.55 7.69 12.24 

สมัดใหญ ่ 4.55 7.69 12.24 

หมักหน่วย 4.55 7.69 12.24 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ล าดวนดง และหนามขี แรด 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 16 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-45 และตารางภาคผนวกที่ 71 

ตารางที่ 3-45 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

พลูช้าง 7.78 

MARANTACEAE 5.56 

กระดาษขาว 5.00 

เทียน 4.44 

สาบเสือ 3.89 

Aglaonema sp. 2.78 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-45 (ต่อ) 

ชนิด เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เข้าพรรษา 2.78 

URTICACEAE 2.22 

ไผ ่ 2.22 

กระไดลิง 1.94 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นท่ีป่าดิบแล้ง อุทยาน

แห่งชาติภูผาม่าน เท่ากับ 2.748 ดังตารางที่ 3-46 

ตารางที่ 3-46  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) PM01-01 2.138 

 ป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) PM01-02 2.219 

    ผลลัพธ์ค่า H 2.748 

 

3.2.3.1.2 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 23 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปี้จั่น สะทอน มะกอกเกลื อน ติ วเกลี ยง และปอแก่นเทา โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 47.33, 

31.42, 24.05, 23.16 และ 21.75 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-47 และตารางภาคผนวกที่ 72 

ตารางที ่3-47 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ปี้จั่น 13.85 11.36 22.12 47.33 

สะทอน 10.77 13.64 7.02 31.42 

 



 3-36 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-47 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

มะกอกเกลื อน 6.15 6.82 11.08 24.05 

ติ วเกลี ยง 13.85 4.55 4.76 23.16 

ปอแก่นเทา 7.69 6.82 7.24 21.75 

กางขี มอด 4.62 4.55 7.55 16.72 

แดง 3.08 4.55 8.01 15.63 

มะตูม 4.62 4.55 6.37 15.53 

ขี อ้าย 3.08 4.55 4.76 12.38 

ส้มกบ 3.08 4.55 1.66 9.28 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 9 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 

5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วเกลี ยง เม่าสาย ตะคร้อ แดง และกระท่อมหมู โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 48.08, 32.05, 23.72, 16.03 

และ 16.03 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-48  

ตารางที่ 3-48 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม พื นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ติ วเกลี ยง 23.08 25.00 48.08 

เม่าสาย 15.38 16.67 32.05 

ตะคร้อ 15.38 8.33 23.72 

แดง 7.69 8.33 16.03 

กระท่อมหม ู 7.69 8.33 16.03 

ตาตุ่มบก 7.69 8.33 16.03 

ปอแดง 7.69 8.33 16.03 

ปี้จั่น 7.69 8.33 16.03 

สะทอน 7.69 8.33 16.03 

 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 10 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วเกลี ยง, ตะแบกเลือด, เต็ง เม่าสาย และโมกหลวง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 62.50, 

20.83, 14.58, 14.58, และ 14.58 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-49  

ตารางที ่3-49  ค่าดัชนีความส าคญั ของกล้าไม้ 10 อันดับแรก พื นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผามา่น 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ติ วเกลี ยง 37.50 25.00 62.50 

ตะแบกเลือด 12.50 8.33 20.83 

เต็ง 6.25 8.33 14.58 

เม่าสาย 6.25 8.33 14.58 

โมกหลวง 6.25 8.33 14.58 

กางขี มอด 6.25 8.33 14.58 

ชิงชัน 6.25 8.33 14.58 

ตะคร้อ 6.25 8.33 14.58 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ติ วเกลี ยง 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 13 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-50 และตารางภาคผนวกที่ 73 

ตารางที่ 3-50 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ไผ่ซางนวล 21.11 

ไมยราบช้าง 7.78 

ไผร่วก 6.67 

หญ้าละมาน 5.56 

กลอย 4.44 

 

 



 3-38 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-50 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

Boesenbergia sp. 3.33 

ส้มลม 3.33 

เปราะ 2.22 

ลิเภา 2.22 

สาบเสือ 2.22 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน (PM1-03) เท่ากับ 2.846   

3.2.3.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

3.2.3.2.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 17 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขว้าว ตะแบกเปลืองบาง เต็งหนาม แดง และมะแฟน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 75.87, 

42.80, 22.22, 19.62 และ  17.70 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-51 และตารางภาคผนวกที่ 74 

ตารางที ่3-51 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ผาผึ ง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ขว้าว 10.00 10.71 55.16 75.87 

ตะแบกเปลือกบาง 13.33 14.29 15.18 42.80 

เต็งหนาม 10.00 10.71 1.50 22.22 

แดง 6.67 7.14 5.81 19.62 

มะแฟน 6.67 7.14 3.90 17.70 

สะทอน 10.00 7.14 0.42 17.56 

ตะแบกเลือด 6.67 7.14 3.72 17.53 

มะกอกเกลื อน 3.33 3.57 4.92 11.82 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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ตารางที ่3-51 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ยาบใบยาว 6.67 3.57 0.28 10.52 

แสมสาร 3.33 3.57 3.23 10.14 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 9 ชนิด โดยชนิดที่มีความส าคัญ 

5 อันดับแรก ได้แก่ ปอลมปม เม่าสาย เม่าไข่ปลา เลียงมัน และกระทุ่มดอน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 38.18, 28.18, 19.09, 

19.09, และ 19.09 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-52 

ตารางที่ 3-52 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ปอลมปม 18.18 20.00 38.18 

เม่าสาย 18.18 10.00 28.18 

เม่าไข่ปลา 9.09 10.00 19.09 

เลียงมัน 9.09 10.00 19.09 

กระทุ่มดอน 9.09 10.00 19.09 

ตะคร้อ 9.09 10.00 19.09 

มะขามป้อม 9.09 10.00 19.09 

ยาบใบยาว 9.09 10.00 19.09 

สะทอน 9.09 10.00 19.09 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาแปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 4 ชนิด โดยมี

ความส าคัญ ดังนี  แดง กางขี มอด มะขามป้อม และสะทอน  ค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ  80, 40, 40 และ 40 ตามล าดับ  

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ สะทอน 

 

 



 3-40 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 15 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-53 และตารางภาคผนวกที่ 75 

ตารางที่ 3-53 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ไผไ่ร ่ 20.00 

ไผ่ภูพาน 20.00 

ไผร่วก 6.67 

เข้าพรรษา 1.67 

สาบเสือ 1.67 

Curcuma sp. 1.11 

กระทือป่า 1.11 

ว่านเปรี ยว 1.11 

Acacia sp. 0.56 

Curculigo sp. 0.56 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง เท่ากับ 2.846  

3.2.3.2.2 ป่าเต็งรัง 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 28 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ รัง เต็ง ระกฟ้า หนามแท่ง และสะท้อน โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 146.48, 38.96, 15.20, 

9.92 และ 9.38 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-54 และตารางภาคผนวกที่ 76 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-41 

ตารางที ่3-54  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

รัง 58.10 20.55 67.83 146.48 

เต็ง 10.06 13.70 15.21 38.96 

รกฟ้า 5.03 8.22 1.95 15.20 

หนามแท่ง 2.79 5.48 1.65 9.92 

สะทอน 2.23 5.48 1.67 9.38 

กระท่อมหม ู 2.23 5.48 1.18 8.90 

ขว้าว 2.23 4.11 1.02 7.36 

กุ๊ก 2.23 2.74 0.51 5.48 

ยอป่า 1.12 2.74 1.40 5.26 

ตะคร้อ 1.68 2.74 0.45 4.87 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 22 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ รกฟ้า หนามแท่ง ข้าวสารป่า ตะคร้อ และมะเค็ด โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 42.32, 20.30, 

14.49, 14.49 และ 11.79 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-55 และตารางภาคผนวกที่ 77 

ตารางที่ 3-55 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

รกฟ้า 23.40 18.92 42.32 

หนามแท่ง 14.89 5.41 20.30 

ข้าวสารป่า 6.38 8.11 14.49 

ตะคร้อ 6.38 8.11 14.49 

มะเคด็ 6.38 5.41 11.79 

กระทุ่มดอน 4.26 5.41 9.66 

ตะแบกเลือด 4.26 5.41 9.66 

สะทอน 4.26 5.41 9.66 

เลียงมัน 2.13 2.70 4.83 

กรวยป่า 2.13 2.70 4.83 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3) การศึกษากล้าไม้ 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 21 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อแพะ เต็ง กาสามปีก ประดู่ และ รกฟ้า โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 17.75, 14.30, 14.30, 

14.30 และ 14.30 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-56 และตารางภาคผนวกที่ 78 

ตารางที่ 3-56  ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุ่ม พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ก่อแพะ 10.34 7.41 17.75 

เต็ง 6.90 7.41 14.30 

กาสามปีก 6.90 7.41 14.30 

ประดู ่ 6.90 7.41 14.30 

รกฟ้า 6.90 7.41 14.30 

รัง 6.90 7.41 14.30 

ติ วเกลี ยง 6.90 3.70 10.60 

เต็งหนาม 3.45 3.70 7.15 

เม่าสาย 3.45 3.70 7.15 

แข้งกวาง 3.45 3.70 7.15 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ รกฟ้า 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม 

ในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 25 ชนิด ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การปกคลุม

มาก 10 อันดับแรกพบดังตารางที่ 3-57 และตารางภาคผนวกที่ 79 

ตารางที่ 3-57 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบสูงสุด  10 อันดับ ในแปลงศึกษาพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เพ็ก 22.22 

ไผไ่ร ่ 9.44 

เกล็ดปลา 2.78 

หุนหูช้าง 2.78 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-57 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ส้มลม 2.56 

ถั่ว 1.94 

Bothriochloa sp. 1.67 

มะหิ่ง 1.67 

เครือแมด 1.39 

กระเจียว 1.39 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเต็งรัง        

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง เท่ากับ 1.862 ดังตารางที ่3-58 

ตารางที่ 3-58  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง ป่าเต็งรัง PP1-01 1.929 

 ป่าเต็งรัง PP1-03 1.559 

  ผลลัพธ์ค่า H 1.862 

 

3.2.4 แนวเชื่อมต่อที่ 6: แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภกูระแต และอทุยานแหง่ชาตภิกูระดงึ 

(06-10-1-5b-00) 

ผลการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื นที่เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จ านวน 3 แปลง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจ านวน 3 แปลง (ภาพที่ 3-3) โดยค่าดัชนี

ความส าคัญแบ่งเป็น ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling)  ซึ่งจะแบ่งตามพื นที่และสังคมพืชดังนี  



 3-44 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 3-3 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

(รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-10-1-5b-00) 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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3.2.4.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

3.2.4.1.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 35 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ยาบใบยาว ตะคร  า ปอมื่น แดง และล าไยป่า โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 31.13, 26.17, 

21.40, 20.54 และ 17.52 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-59 และตารางภาคผนวกที่ 80 

ตารางที ่3-59 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อภูกระแต  (PKPT2-3) 

ช่ือไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

ยาบใบยาว 17.99 9.57 3.57 31.13 

ตะคร  า 7.19 7.45 11.53 26.17 

ปอมื่น 11.51 7.45 2.45 21.40 

แดง 5.76 6.38 8.40 20.54 

ล าไยป่า 1.44 2.13 13.95 17.52 

ติ วแดง 4.32 5.32 5.66 15.29 

ตะแบกเลือด 6.47 6.38 1.83 14.68 

ตะแบกแดง 2.16 2.13 10.22 14.51 

เก็ดด า 2.88 3.19 6.60 12.67 

ตะแบกเปลือกบาง 3.60 5.32 2.31 11.22 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั งหมด 23 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ตะแบกเปลือกบาง เปล้าหลวง ยาบใบยาว สะแกแสง และแดงโดยมีค่าดัชนีความส าคัญ คือ 

31.01, 30.59, 21.40, 18.80 และ 11.78 ดังตารางที่ 3-60 และตารางภาคผนวกที่ 81 

ตารางที ่3-60 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภคู้อ-ภูกระแต  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ตะแบกเปลือกบาง 15.79 15.22 31.01 

เปล้าหลวง 17.54 13.04 30.59 

 



 3-46 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-60 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 

ยาบใบยาว 10.53 10.87 21.40 

สะแกแสง 12.28 6.52 18.80 

แดง 5.26 6.52 11.78 

คูน 3.51 4.35 7.86 

ตะคร้อ 3.51 4.35 7.86 

ปอมื่น 3.51 4.35 7.86 

ส้มกบ 3.51 4.35 7.86 

Diospyros sp. 1.75 2.17 3.93 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 17 ชนิด  โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 4 อันดับแรก ได้แก่ ดังตารางที่ 3-61 และตารางภาคผนวกที่ 82 

ตารางที่ 3 -61 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 ชนิดแรก ที่มีค่าดัชนีสูงสดุ พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

ช่ือไทย RD (%) RF (%) IVI 

เปล้าหลวง 18.18 15.38 33.57 

ยาบใบยาว 18.18 15.38 33.57 

กระท่อมหมู 15.15 15.38 30.54 

ตะแบกเปลือกบาง 6.06 3.85 9.91 

ปอลมปม 6.06 3.85 9.91 

กะเจียน 3.03 3.85 6.88 

เก็ดด า 3.03 3.85 6.88 

คูน 3.03 3.85 6.88 

ฉนวน 3.03 3.85 6.88 

แดง 3.03 3.85 6.88 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ยาบใบยาว ตะแบกเปลือกบาง และแดง 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม  

ในแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั งหมด 18 ชนิด ดังตารางที่ 3-62 และตาราง

ภาคผนวกท่ี 83 

ตารางที่ 3-62 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบในแปลงศึกษาพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต   

 

ชนิด เปอร์เซ็นต์การปกคลุม (% cover) 
สาบเสือ 12.50 

หญ้าขุยไผ่ขน 12.22 

ไผ่ไร่ 9.44 

ไผ่รวก 6.67 

กลอย 2.78 

สีฟันคนทา 2.22 

ถั่ว 1.94 

ไผ่ข้าวหลาม 1.67 

Selaginella sp. 1.39 

เปราะ 1.39 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ ป่าเต็งรัง        

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต เท่ากับ 3.066 ดังตารางที ่3-63 

ตารางที่ 3-63  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าเต็งรัง PKT1-02 3.006 

ภูค้อ-ภูกระแต ป่าเต็งรัง PKT1-03 2.507 

  ผลลัพธ์ค่า H 3.066 

 

 

 



 3-48 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3.2.4.1.2 ป่าเต็งรัง 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 18 ชนิด โดยชนิดทีม่ี

ความส าคญั 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อแพะ เต็ง ตะแบกเลือด เม่าไข่ปลา และรกฟ้า โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 57.19, 43.43, 

40.68, 33.52 และ 25.34 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-64 และตารางภาคผนวกที่ 84 

ตารางที่ 3-64 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ยืนต้นที่มีค่าสูงสุด 10 อันดับแรก พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
ก่อแพะ 28.21 14.75 14.23 57.19 
เต็ง 8.55 8.20 26.68 43.43 
ตะแบกเลือด 8.55 8.20 23.93 40.68 
เม่าไข่ปลา 14.53 13.11 5.88 33.52 
รกฟ้า 9.40 9.84 6.10 25.34 
ติ วแดง 7.69 9.84 4.82 22.35 
แสมสาร 2.56 3.28 8.21 14.05 
กุ๊ก 4.27 6.56 1.64 12.47 
สมอไทย 4.27 4.92 0.79 9.98 
เหมือดจี  2.56 3.28 0.45 6.29 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั งหมด 15 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วแดง, ข้าวสารป่า, ปอหู, ก่อแพะ และตะแบกเลือดโดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 61.94, 

32.35, 22.10, 17.26 และ 10.24   ดังตารางที่ 3-65 และตารางภาคผนวกที่ 85 

ตารางที ่3-65  ค่าดัชนีความส าคญัที่มีค่าสูงสุด ของไม้หนุม่ 10 ชนิดแรก พื นที่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูค้อภูกระแต แปลงท่ี 1 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ติ วแดง 40.32 21.62 61.94 
ข้าวสารป่า 16.13 16.22 32.35 
ปอหู 11.29 10.81 22.10 
ก่อแพะ 6.45 10.81 17.26 
ตะแบกเลือด 4.84 5.41 10.24 
กุ๊ก 3.23 5.41 8.63 
ล าบิด 3.23 5.41 8.63 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-65(ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
เหมือดจี  3.23 5.41 8.63 
เก็ดด า 1.61 2.70 4.32 
ค ามอกหลวง 1.61 2.70 4.32 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้  พบพรรณไม้ทั งหมด 14ชนิด  โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 4 อันดับแรก ดังตารางที่ 3-66 และตารางภาคผนวกที่ 86 

ตารางที ่3-66 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ พื นท่ีเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต แปลงที่ 1  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
เต็ง 31.03 31.03 62.07 
ติ วแดง 20.69 20.69 41.38 
ตะแบกเลือด 6.90 6.90 13.79 
ตับเต่าต้น 6.90 6.90 13.79 
กระท่อมหม ู 3.45 3.45 6.90 
ตะคร้อ 3.45 3.45 6.90 
ถ่านไฟผ ี 3.45 3.45 6.90 
ปอแก่นเทา 3.45 3.45 6.90 
ปอต่อม 3.45 3.45 6.90 
เม่าไข่ปลา 3.45 3.45 6.90 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ติ วแดง และตะแบกเดือด 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม  

การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 12 ชนิด 

แสดงดังตาราง 3-67 และตารางภาคผนวกที่ 87 



 3-50 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 3-67 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบในแปลงศึกษาพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover)  
สาบเสือ 19.44 
เพ็ก 13.33 
ลูกใต้ใบ 2.22 
กระเจียว 1.22 
มะลิวลัย์เถา 1.22 
สีฟัคนทา 1.11 
หญ้าขุยไผ่ขน 1.11 
Rhynchospora sp. 0.56 
เขืองแดง 0.56 
เครือไส้ตัน 0.56 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเต็งรัง  เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (PKT1-01) เท่ากับ 2.347  

3.2.4.2 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

3.2.4.2.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 41 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วแดง ติ วแดง แดง อะราง ประดู่ป่า และตะแบกเปลือกบาง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 

35.35, 26.19, 22.90, 15.96 และ 15.76 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-68 และตารางภาคผนวกที่ 88 

ตารางที ่3-68 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
ติ วแดง 12.88 13.73 8.75 35.35 
แดง 5.30 5.88 15.00 26.19 
อะราง 8.33 4.90 9.67 22.90 
ประดู่ป่า 4.55 4.90 6.51 15.96 
ตะแบกเปลือกบาง 6.06 3.92 5.78 15.76 
ตะแบกกราย 7.58 4.90 2.92 15.40 
กระท่อมหม ู 5.30 6.86 0.86 13.03 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-68 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
สะแกแสง 2.27 2.94 5.95 11.16 
ตะคร้อ 3.03 3.92 3.34 10.29 
ส้มกบ 2.27 2.94 3.96 9.18 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั งหมด 10 ชนิด โดยมีค่าดัชนี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ติ วแดง แสมสาร เปล้าหลวง คูน และตะแบกกราย มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 45.65, 

39.13, 30.43, 21.74 และ 21.74 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-69  

ตารางที ่3-69 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสดุ ของไม้หนุ่ม อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ติ วแดง 19.57 26.09 45.65 
แสมสาร 21.74 17.39 39.13 
เปล้าหลวง 26.09 4.35 30.43 
คูน 8.70 13.04 21.74 
ตะแบกกราย 8.70 13.04 21.74 
กระท่อมหม ู 6.52 8.70 15.22 
เค็ด 2.17 4.35 6.52 
ฉนวน 2.17 4.35 6.52 
มะดูก 2.17 4.35 6.52 
สะท้อน 2.17 4.35 6.52 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 6 ชนิด ดังตารางที่ 3-70 



 3-52 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-70 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
ตะแบกกราย 39.58 47.37 86.95 
ปอขาว 20.83 15.79 36.62 
ตะแบกเปลือกบาง 12.50 15.79 28.29 
ติ วแดง 12.50 10.53 23.03 
อะราง 12.50 5.26 17.76 
แสมสาร 2.08 5.26 7.35 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ตะแบกกราย และติ วแดง 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม  

ในแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั งหมด 38 ชนิด ดังตารางที่ 3-71 และตาราง

ภาคผนวกที่ 89 

ตารางที ่3-71 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบในแปลงศกึษาพื นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
สาบเสือ 51.96 
หญ้าง๊าด 18.52 
หญ้าขัด 15.56 
ไผไ่ร ่ 8.89 
ลิเภา 8.52 
หญ้าขุยไผ่ขน 3.52 
หญ้าปล้องข้าวนก 3.33 
มันดง 2.96 
EUPHORBIACEAE 2.59 
พรหมตีนสูง 2.59 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ  

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เท่ากับ 3.312 ดังตารางที ่3-72 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที่ 3-72  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ป่าเบญจพรรณ PD1-01 2.614 

 ป่าเบญจพรรณ PD1-02 2.619 

 ป่าเบญจพรรณ PD1-03 2.639 

  ผลลัพธ์ค่า H 3.312 

 

3.2.5 แนวเชื่อมต่อที่ 7: แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าภูค้อ-ภูกระแต (06-12-1-03-00) 

ผลการศึกษาค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index, IVI) จากแปลงส ารวจสังคมพืชในพื นที่  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ านวน 4 แปลง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จ านวน 1 แปลง (ภาพที่ 3-4) พบค่า

ดัชนีความส าคัญของ ไม้ต้น (Tree), ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seedling) แบ่งตามพื นทีแ่ละสังคมพืชดังนี  



 3-54 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 3-4 แผนที่แปลงศึกษาสังคมพืช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

(รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-12-1-03-00) 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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3.2.5.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

3.2.5.1.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 27 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง พลับพลา สมอพิเภก กระบก และขี อ้าย โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 39.30, 25, 20.39, 

18.27 และ 17.59 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-73 และตารางภาคผนวกที่ 90 

ตารางที ่3-73 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง 

ช่ือไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

แดง 7.58 9.09 22.63 39.30 

พลับพลา 12.12 6.82 6.06 25.00 

สมอพิเภก 4.55 4.55 11.30 20.39 

กระบก 1.52 2.27 14.48 18.27 

ขี อ้าย 6.06 6.82 4.71 17.59 

อีแปะ 7.58 6.82 2.40 16.79 

กะเจียน 9.09 6.82 0.77 16.68 

กาสามปีก 1.52 2.27 12.45 16.24 

มะกล่ าต้น 4.55 6.82 0.93 12.29 

ตะแบกแดง 3.03 2.27 6.69 11.99 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั งหมด 19 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ พลับพลา กะเจียน เม่าสาย แคหัวหมู และมะหวด มีค่าดัชนีความส าคัญ คือ 36.69, 18.68, 

15.23, 12.45 และ 12.45 ดงัตารางที่ 3-74 และตารางภาคผนวกที่ 91 

ตารางที ่3-74 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสดุ ของไม้หนุ่ม 10 ชนิดแรก พื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภหูลวง  

 

ชือ่ไทย RD (%) RF (%) IVI 

พลับพลา 19.44 17.24 36.69 

กะเจียน 8.33 10.34 18.68 

 



 3-56 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-74 (ต่อ) 

ชือ่ไทย RD (%) RF (%) IVI 

เม่าสาย 8.33 6.90 15.23 

แคหัวหม ู 5.56 6.90 12.45 

มะหวด 5.56 6.90 12.45 

ยาบใบยาว 5.56 6.90 12.45 

สะแกแสง 8.33 3.45 11.78 

ค าแสด 5.56 3.45 9.00 

เหมือดวอน 5.56 3.45 9.00 

กะตังใบ 2.78 3.45 6.23 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 14 ชนิด  โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ พลับพลา เม่สาย เหมือดวอน ค าแสด และมะหวด มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 43.78, 

19.62, 19.62, 14.35 และ 14.35 ดังตารางที่ 3-75 และตารางภาคผนวกที่ 92 

ตารางที ่3-75 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ 10 ชนิดแรก ท่ีมีค่าดชันีสูงสุด พื นท่ีเขตรักษาพันธุส์ัตวป์่าภูหลวง 

ช่ือไทย RD (%) RF (%) IVI 

พลับพลา 22.73 21.05 43.78 

เม่าสาย 9.09 10.53 19.62 

เหมือดวอน 9.09 10.53 19.62 

ค าแสด 9.09 5.26 14.35 

มะหวด 9.09 5.26 14.35 

แดง 4.55 5.26 9.81 

กะเจียน 4.55 5.26 9.81 

คอแลน 4.55 5.26 9.81 

ตะแบกแดง 4.55 5.26 9.81 

ติ วเกลี ยง 4.55 5.26 9.81 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ พลับพลา และกะเจียน 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-57 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม  

ในแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั งหมด 10 ชนิด ดังตารางที่ 3-76 และตาราง

ภาคผนวนกท่ี 65 

ตารางที ่3-76 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบในแปลงศกึษาพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง 

ชนิด เปอร์เซ็นต์การปกคลุม (% cover) 
หนามคนทา 14.44 

ไผไ่ร ่ 13.33 

หญ้าละมาน 8.33 

ลิเภา 4.44 

ย่านาง 3.89 

ปอขี ตุ่น 2.22 

ไมยราบช้าง 1.11 

กูดปรง 1.11 

สาบเสือ 1.11 

เอื องหมายนา 0.56 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (PL1-03) เท่ากับ 3.050  

3.2.5.1.2 ป่าเต็งรัง 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 17 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ มะเค็ด รกฟ้า และยอป่า โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 70.06, 64.78, 33.48, 

25.47 และ 20.72 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-77 และตารางภาคผนวกที่ 93 



 3-58 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที่ 3-77 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ยืนต้นที่มีค่าสูงสุด 10 อันดับแรก พื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
เต็ง 27.85 18.92 23.29 70.06 

รัง 21.52 13.51 29.75 64.78 

ประดู ่ 13.92 13.51 6.04 33.48 

มะเคด็ 3.80 5.41 16.27 25.47 

รกฟ้า 7.59 8.11 5.02 20.72 

ยอป่า 3.80 5.41 3.99 13.19 

Terminalia sp. 3.80 5.41 1.44 10.64 

แสมสาร 2.53 5.41 2.32 10.26 

กระท่อมหม ู 2.53 2.70 3.31 8.54 

มะกอกเกลื อน 3.80 2.70 1.31 7.81 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั งหมด 3 ชนิด ได้แก่ เต็ง มีค่าดัชนี

ความส าคัญเท่ากับ 119.64 รองลงมาคือ ประดู่ และยมหิน มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 53.57 และ 26.79 ตามล าดับ 

3) การศึกษากล้าไม้ 

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 4 ชนิด  ได้แก่ เต็ง มีค่าดัชนี

ความส าคัญเท่ากับ 121.43 รองลงมา รัง กุ๊ก ประดู่ มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 39.29, 16.94 และ 19.64 ตามล าดับ 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น ไม้

หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ เต็งและประดู่ 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม  

การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 7 ชนิด 

แสดงดังตาราง 3-78 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที่ 3-78 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบในแปลงศึกษาพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เพ็ก 27.22 

ไผ่โจด 7.78 

ปรง 5.56 

หญ้าข้าวเปลือก 3.33 

เขืองแดง 1.11 

อีเหนียว 1.11 

ส้มลม 0.11 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ ป่าเต็งรัง         

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (PL1-04) เท่ากับ 3.050  

3.2.5.1.3 ป่าดิบแล้ง 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 38 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ตะแบกแดง สะแล่งหอมไก๋ กระบก อีโด่ และกัดลิ นลิง โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 53.82, 

30.64, 28.66, 19.38 และ 12.61 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-79 และตารางภาคผนวกที่ 94 

ตารางที ่3-79 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
ตะแบกแดง 6.25 6.10 41.48 53.82 

สะแล่งหอมไก ๋ 15.63 12.20 2.82 30.64 

กระบก 5.21 4.88 18.57 28.66 

อีโด ่ 5.21 6.10 8.07 19.38 

กัดลิ นลิง 5.21 4.88 2.52 12.61 

แดง 6.25 4.88 0.74 11.87 

ยางแดง 1.04 1.22 8.27 10.53 

ข่อยน  า 5.21 4.88 0.33 10.41 

 



 3-60 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-79 (ต่อ) 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 
มะกล่ าต้น 5.21 4.88 0.33 10.41 

พญารากด า 3.13 3.66 2.54 9.32 

 

2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั งหมด 40 ชนิด โดยมีค่าดัชนี

ความส าคัญ 5 อันดับ ได้แก่ เข็มขาว เหมือดวอน แก้งขี พระร่วง แก้ว และแคหางค่าง มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 23.86, 

21.36, 17.16, 13.40 และ 9.20 ดังตารางที่ 3-80 และตารางภาคผนวกที่ 95 

ตารางที ่3-80 ค่าดัชนีความส าคัญที่มีค่าสูงสดุ ของไม้หนุ่ม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง 

ชือ่ไทย RD (%) RF (%) IVI 

เข็มขาว 12.61 11.25 23.86 

เหมือดวอน 12.61 8.75 21.36 

แก้งขี พระร่วง 12.61 5.00 17.61 

แก้ว 8.40 5.00 13.40 

แคหางค่าง 4.20 5.00 9.20 

แดงสะแง 3.36 3.75 7.11 

โมกมัน 4.20 2.50 6.70 

กาสะลองค า 2.52 3.75 6.27 

กาสามปีก 2.52 3.75 6.27 

ขันทองพยาบาท 2.52 3.75 6.27 

 

3) การศึกษากล้าไม้ 

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 22 ชนิด โดยมีค่าดัชนี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ พญารากด า ข่อยน  า มะป่วน กะตังใบ และสะแล่งหอมไก๋ มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 

33.15, 28.86, 19.02, 10.43 แฃะ 10.43 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-81 และตารางภาคผนวกที่ 96 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที่ 3-81 ค่าดัชนีความส าคัญ ของกล้าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

ชื่อไทย RD (%) RF (%) IVI 
พญารากด า 18.52 14.63 33.15 

ข่อยน  า 16.67 12.20 28.86 

มะป่วน 9.26 9.76 19.02 

กะตังใบ 5.56 4.88 10.43 

สะแล่งหอมไก ๋ 5.56 4.88 10.43 

เหมือดวอน 3.70 4.88 8.58 

จักหัน 3.70 4.88 8.58 

ตะแบกแดง 3.70 4.88 8.58 

พลองขี ควาย 3.70 4.88 8.58 

พลับพลา 3.70 4.88 8.58 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ ไม่พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น 

ไม้หนุ่ม และกล้าไม้  

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม  

ในแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั งหมด 27 ชนิด ดังตารางที่ 3-82 และตาราง

ภาคผนวกที่ 97 

ตารางที ่3-82 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบในแปลงศกึษาพื นทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
หญ้าละมาน 13.89 

หญ้าพันงู 7.78 

ฝนแสนห่า 3.33 

สาบเสือ 3.06 

เข็ม 1.67 

เส้งใบมน 1.67 

เอื องหมายนา 1.39 

ACANTHACEAE 1.11 

APOCYNACEAE 1.11 

Homalomena sp. 1.11 
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5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าดิบแล้ง เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เท่ากับ 3.274 ดังตารางที ่2-83 

ตารางที่ 2-83  แสดงค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื นที่อนุรักษ ์ forest type 

ค่า Shanon's index, H' (Tree) 

จุดส ารวจ ไม้ต้น (Tree) 

อุทยานแห่งชาติภูหลวง ป่าดิบแล้ง PL1-01 2.497 

 ป่าดิบแล้ง PL1-02 2.985 

  ผลลัพธ์ค่า H 3.274 

 

3.2.5.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

3.2.5.2.1 ป่าเบญจพรรณ 

1) การศึกษาไม้ต้น 

การศึกษาในแปลงตัวอย่าง พบพรรณไม้ทั งหมด 29 ชนิด โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง ประดู่ ตะคร้อ ขว้าว และตีนนก โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 53.16, 32.86, 23.21, 17.21 

และ 16.68 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-84 และตารางภาคผนวกที่ 98 

ตารางที ่3-84 ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น 10 อันดับแรก พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อ-ภูกระแต 

ช่ือไทย RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

แดง 18.97 13.33 20.86 53.16 

ประดู ่ 8.62 8.89 15.35 32.86 

ตะคร้อ 10.34 8.89 3.98 23.21 

ขว้าว 5.17 4.44 7.59 17.21 

ตีนนก 6.90 4.44 5.34 16.68 

กะเจียน 3.45 4.44 3.34 11.23 

ตะแบกแดง 1.72 2.22 6.17 10.12 

สะทอน 3.45 4.44 1.89 9.79 

แดงสะแง 1.72 2.22 5.31 9.25 

ยมหิน 3.45 4.44 0.41 8.31 
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2) การศึกษาไม้หนุ่ม 

แปลงตัวอย่างศึกษาไม้หนุ่ม พบพรรณไม้ทั งหมด 4 ชนิด ได้แก่ แดง ปอแก่นเทา 

เลียงมัน และตะคร้อ มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 92.86, 45.24, 30.95 และ 30.95 ตามล าดับ 

3) การศึกษากล้าไม้ 

แปลงตัวอย่างศึกษากล้าไม้ พบพรรณไม้ทั งหมด 11 ชนิด  โดยชนิดที่มี

ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง ตะคร  า ผ่าเสี ยน เปล้าหลวง และตะคร้อ มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 91.61, 19.68, 

16.45, 11.45 และ 11.45 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3-85 และตารางภาคผนวกที่ 99 

ตารางที่ 3 - 8 5 ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ 10 ชนิดแรก ที่มีค่าดัชนีสูงสดุ พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

ช่ือไทย RD (%) RF (%) IVI 

แดง 51.61 40.00 91.61 

ตะคร  า 9.68 10.00 19.68 

ผ่าเสี ยน 6.45 10.00 16.45 

เปล้าหลวง 6.45 5.00 11.45 

ตะคร้อ 6.45 5.00 11.45 

EUPHORBIACEAE 3.23 5.00 8.23 

งิ วดอกแดง 3.23 5.00 8.23 

ปอเกล็ดแรด 3.23 5.00 8.23 

พลับพลา 3.23 5.00 8.23 

สาธร 3.23 5.00 8.23 

 

จากค่าดัชนีความส าคัญ พบพรรณไม้ใน 10 อันดับแรกที่มีความต่อเนื่องของไม้ต้น   

ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซึ่งส่งผลถึงความยั่งยืนของชนิดพันธ์ุ ได้แก่ แดง 

4) การศึกษาเปอร์เซ็นต์การปกคลุม  

ในแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้ทั งหมด 5 ชนิด ดังตารางที ่3-86 
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ตารางที่ 3-86 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื นล่างที่พบในแปลงศึกษาพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

 

ชนิด เปอร์เซ็นต์การปกคลุม (% cover) 
ไผ ่ 21.11 

ปีกนกแอ่น 18.89 

ปอบิด 15.56 

CYPERACEAE 5.56 

GRAMINEAE 2.22 

 

5) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon's Index, H') 

จากการศึกษาพบค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ป่าเบญจพรรณ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (PKT2-01) เท่ากับ 3.010  

3.3   ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ผลการส ารวจสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว จ านวน 8 แนวเช่ือมต่อ พบสัตว์ป่า
เป้าหมายและสัตว์ชนิดอื่น จ านวน 12 ชนิด โดยสัตว์ที่ส ารวจมีสถานภาพตามกฎหมายภายในประเทศ และกฏหมายระหว่าง
ประเทศ ดังนี  

- สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พบสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวน 
1 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis milneedwardsii) และพบสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 8 ชนิด ดังนี  กระทิง 
(Bos gaurus) กวางป่า (Rusa unicolor) เก้ง (Muntiacus muntjak) สุนัขจิ งจอก (Canis aureus) หมูหริ่ง (Arctonyx 
collaris) หมีควาย (Ursus  thibetanu) ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra megaspila) และ ช้างป่า (Elephas maximus)  

 
- สถานภาพตามส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ  .ศ .  2548 (สผ.) สัตว์ป่าที่มี

สถานภาพใกล้สูญพันธุ์  (Endangered: EN) พบจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า สัตว์ป่าที่มีสภานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
(Vulnerable: VU) พบ 3 ชนิด ได้แก่ กระทิง สุนัขจิ งจอก และหมีควาย  

 
- สถานภาพตามการจัดของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN  2008) 

สัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ  (Endangered: EN) พบ 1 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า สัตว์ป่าที่มีสภานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
(Vulnerable: VU) พบ 3 ชนิด ได้แก่ กวางป่า หมีควาย  และกระทิง สัตว์ป่าที่มีสถานภาพชนิดที่ใกล้ถูกคุกคามเสี่ยงต่อการ
สูญพันธ์ุ (Near Threatened: NT) พบ 3 ชนิด ได้แก่ เลียงผา หมูหริ่ง และชะมดแผงหางปล้อง สัตว์ป่าที่มีสภานภาพมีความ
เป็นกังวลน้อย (Least Concern: LC) พบ 3 ชนิด ได้แก่ เก้ง หมูป่า และสุนัขจิ งจอก 

 

ผลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยากลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว มีผลการศึกษาในแต่ละแนว

เชื่อมต่อ ดังนี  
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3.3.1  แนวเชือ่มตอ่ที ่ 1: อุทยานแหง่ชาตภิกูระดงึ กบั อุทยานแหง่ชาตนิ  าหนาว และอทุยานแหง่ชาตภิผูามา่น  
มีรหัสหมายเลขแนวเชื่อมต่อ 06-01-3-5A-03 

พื นที่อนุรักษ์ทั งสามเขต มีความแตกต่างกันในด้านการพบร่องรอยของสัตว์ป่าเป้าหมาย จากการส ารวจทั ง
สามอุทยานแห่งชาติ พบว่า การปรากฏของสัตว์ป่าเป้าหมายขึ นอยู่กับปัจจัยการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์  

จากต าแหน่งที่ตั งของพื นที่อนุรักษ์ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน พื นที่ทั ง
สองแห่งมีแนวเขตที่เช่ือมต่อกัน มีถนนพาดผ่าน ในขณะที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติน  าหนาว ตอนบนอยู่ห่างจากอีกสองพื นที่
ค่อนข้างมาก ในขณะที่มีเส้นทางระหว่างหมู่บ้านอีกหลายเส้นทางตัดผ่านแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในแนวนี  ในขณะเดียวกัน พบว่า 
ระยะทางที่ค่อนข้างไกลของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ก าหนด จึงปรากฏที่ตั งของชุมชน จ านวนมากในแนวดังกล่าว ที่ส าคัญคือ 
แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่านี พาดผ่านตัวอ าเภอน  าหนาว ซึ่งเป็นที่ตั งของสถานที่ราชการและชุมชนขนาดใหญ่ พื นที่ระหว่างแนว
เช่ือมต่อสัตว์ป่า โดยส่วนใหญ่เป็นพื นที่ป่าสงวนฯ ที่ชาวบ้านในพื นที่ได้เข้ามาจับจองและเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นพื นที่
เกษตรกรรมเกือบจะทั งหมดแล้ว ยังคงหลงเหลือพื นที่ป่าบ้างไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่ป่าชุมชนที่อนุรักษ์ไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนของตนเอง จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าดังนี   
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1) อุทยานแหง่ชาตภิกูระดงึ  

บริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อยู่บริเวณด้านหลังหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติ (ฟองใต)้ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเท้าขึ นสู่แหล่งท่องเที่ยว ผาหล่มสัก ที่อยู่บนหลังแปของภูกระดึง (ภาพที่ 3-5) จากการ
ส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน 2 ร่องรอย โดยจ าแนกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หมูหริ่ง และช้างป่า ดังตารางที่ 3-87 

ตารางที ่3-87 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ  

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 หมูหริ่ง ป่าผสมผลัดใบ 787457 1864980 
2 ช้างป่า ป่าผสมผลัดใบ 787789 1865311 

 
สภาพพื นที่โดยส่วนใหญ่ มีสังคมป่าเป็นป่าเต็งรัง และ ป่าผสมผลัดใบ (ภาพที่ 3-6) จากการส ารวจ

พบการเข้ามาใช้ประโยชน์จากชาวบ้านในพื นที่เป็นจ านวนมาก เข้ามาเก็บหาของป่า จ าพวกผักป่า หน่อไม้ และปล่อยสัตว์เลี ยง
เข้ามาหากินในพื นที่  จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการยืนยันว่า มีการปรากฏร่องรอยของช้างป่า
ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าทางด้านนี เฉพาะพื นที่ทางตอนบนและ ตอนกลางของภูกระดึงเท่านั น ทั งนี เนื่องจากปัจจัยทางด้าน
สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นหน้าผาสูงโดยพบว่า พื นท่ีตอนล่างซึ่งอยู่ชิดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดชัน 
สภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของช้างป่า ในขณะที่สูงถัดไปจากแนวลาดชันนี  มีสภาพภูมิประเทศเป็นไม่ลาดชัน
มาก จึงปรากฏร่องรอยการเข้ามาหากินอยู่บ้างแต่ไม่ชุกชุมนัก ผิดกับพื นที่หลังแป ถัดจากแนวผาชันขึ นไปด้านบนภูกระดึง ซึ่ง
พบว่า ที่ราบด้านบน มีการอยู่อาศัยและปรากฏร่องรอยของช้างป่าอยู่อย่างชุกชุม ซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่า เส้นทางที่ช้างป่าบน      
ภูกระดึงเดินลงมาหากินในพื นท่ีราบด้านล่างจะใช้เส้นทางร่องเขาทางด้านน  าตกขุนพองซึ่งแนวร่องเขาดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศ
เหนือจากแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ก าหนด โดยช้างป่าเหล่านี จะเดินวกมาทางด้านทิศใต้ในพื นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า เป็นครั ง
คราว  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ภาพที่ 3-5 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปจัจัยจ าเป็น ปัจจัยคุกคาม ปัจจยัจ าเป็นบรเิวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  
 



 3-68 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 3-6 สภาพพื นที่แนวเช่ือมตอ่สัตว์ป่าบรเิวณอุทยานแห่งชาติภกูระดึง 

 
2) อุทยานแหง่ชาตภิผูามา่น  

 
สภาพพื นที่ป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เป็นพื นที่ที่ไม่มีการส ารวจ

พบร่องรอยของสัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใด อีกทั งสภาพพื นที่ดังกล่าวในปัจจุบันกลายเป็นพื นที่เลี ยงสัตว์ของชาวบ้านใน
พื นที่เป็นจ านวนมาก ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่เข้ามาดูแลสัตว์เลี ยงในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้ข้อมูลว่า บริเวณนีไม่มีการ
เข้ามาหากินของสัตว์ป่าขนาดใหญ่เลย พบเพียงสัตว์ขนาดเล็กเช่น เก้ง กระรอกหลากสี กระรอกปลายหางด า  กระต่ายป่า  
เท่านั น ในขณะที่ข้อมูลขอบเขตอุทยานที่ได้จากการสอบถามชาวบ้านยืนยันว่าไม่ทราบว่าพื นท่ีดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
และไม่ทราบว่าแนวเขตอุทยานอยู่ที่ใด มีการก่อสร้างคอกกั นสัตว์เลี ยง ในพื นที่เป็นระยะทางหลายกิโลเมตรในพื นที่  ซึ่งจาก
กิจกรรมการเลี ยงสัตว์และการรบกวนจากกิจกรรมอื่นๆในพื นที่ พอยืนยันถึงการไม่ปรากฏพบร่องรอยของสัตว์ป่า
กลุ่มเป้าหมาย  

 
แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

(ภาพที่ 3-7) พบว่า พื นที่อนุรักษ์มีปัจจัยการคุกคาม จากการเลี ยงสัตว์เป็นปัจจัยหลักในขณะที่พื นที่ตามแนวเช่ือมต่อของทั ง
สามอุทยานแห่งชาติ มีความห่างกันมาก สภาพพื นที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างหนัก เพื่อเป็นพื นที่เกษตรกรรม เพาะปลูก
พืชไร่ ยางพารา และสวนผลไม้ หลายแห่งซึ่งมีภูมิประเทศที่เหมาะสมถูกจับจองโดยกลุ่มบุคคลจากภายนอก เข้ามาก่อสร้าง
บ้านพักตากอากาศ ซึ่งทั งหมดไม่เหมาะสมต่อการเข้ามาอยู่อาศัยของสัตว์ป่าเลยแม้แต่น้อย 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-69 

 
ภาพที ่3-7 แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

 
3) อุทยานแหง่ชาตนิ  าหนาว 

 
แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาว อยู่ห่างจากแนวทางหลวงหมายเลข 23 

ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งพื นที่ป่าสงวนฯก่อนถึงแนวเขตอุทยานแห่งชาติกลายสภาพเป็นพื นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะไร่
ข้าวโพด ไม่มีการตั งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณดังกล่าว แต่มีกิจกรรมการท าการเกษตรอยู่ตลอดทั งปี ส่วนพื นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์
ป่าในเขตอุทยานฯ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ในช่วงต้น ก่อนจะเป็นแนวของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งมี
สภาพสังคมพืชเป็นป่าดงดิบแล้ง และ ป่าดิบเขาระดับต่ า 

 
จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน 22 ร่องรอยจากสัตว์ป่าจ านวน 2 ชนิด คือ หมูป่า 3 

ร่องรอยและ ช้างป่า 19 ร่องรอย นอกจากนี ยังพบร่องรอยการเก็บหาของป่า จ านวน 3 ร่องรอยด้วย ดังตารางที่ 3-88 ภาพที่ 
3-8 ตลอดแนวเขตอุทยานแห่งชาติน  าหนาว พบว่า สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากและพบร่องรอยการเข้ามาเก็บหาของ
ป่าของชาวบ้านในพื นที่บ้างแต่ไม่มากนัก 
 
ตารางที ่3-88 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 หมูป่า เบญจพรรณ 774437 1864700 
2 ช้าง เบญจพรรณ 774438 1864700 
3 ช้าง เบญจพรรณ 774265 1864678 
4 หมูป่า เบญจพรรณ 774213 1864679 
5 ช้าง เบญจพรรณ 774202 1864674 
6 ช้าง เบญจพรรณ 774119 1864641 
7 ช้าง เบญจพรรณ 774070 1864592 
8 ช้าง เบญจพรรณ 773742 1864552 



 3-70 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-88 (ต่อ) 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

9 ช้าง เบญจพรรณ 773575 1864740 
10 ช้าง เบญจพรรณ 773652 1864807 
11 ช้าง เบญจพรรณ 773878 1864874 
12 ช้าง เบญจพรรณ 774280 1864961 
13 ช้าง เบญจพรรณ 774383 1865617 
14 ช้าง เบญจพรรณ 774300 1865606 
15 ช้าง เบญจพรรณ 774538 1865738 
16 ช้าง เบญจพรรณ 774917 1865867 
17 ช้าง เบญจพรรณ 775427 1865853 
18 ช้าง เบญจพรรณ 775740 1865831 
19 ช้าง เบญจพรรณ 774946 1864316 
20 ช้าง เบญจพรรณ 774930 1864171 
21 ช้าง เบญจพรรณ 774879 1864428 
22 หมูป่า เบญจพรรณ 775142 1864411 

ปัจจัยคุกคาม 
23 เก็บหน่อไม ้ เบญจพรรณ 775056 1864869 
24 เก็บหน่อไม ้ เบญจพรรณ 774788 1864885 

 
 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-71 

 

ภาพที่ 3-8 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม ปจัจัยจ าเป็น บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

 
 
 
 



 3-72 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3.3.2 แนวเชื่อมต่อที่ 2: อุทยานแห่งชาตนิ  าหนาว และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภหูลวงมรีหสัหมายเลขแนวเชือ่มตอ่ 
06-02-1-5a-00  

 
1) อุทยานแหง่ชาตนิ  าหนาว )ตอนบน(  

 
ขอบเขตของอุทยานแห่งชาติน  าหนาวในบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ก าหนด มีแนวของทางหลวง

หมายเลข 2216 (ภาพที่ 3-9) พาดผ่าน จากแนวถนนดังกล่าว และพื นที่บางส่วนซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติน  าหนาว เป็น
พื นที่ป่าชุมชนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก และพื นที่ค่อนข้างอยู่สูงจากระดับน  าทะเล ตั งแต่ 700 เมตรขึ นไป  

 

ภาพที่ 3-9 ทางหลวงหมายเลข 2216 ที่ตัดผ่านพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาวตอนบน 

จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 7 ร่องรอย ซึ่งเป็นร่องรอยของช้างป่า โดยเป็นที่
น่าสนใจว่า ร่องรอยที่พบนั นกระจายตั งแต่พื นที่ชิดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และในพื นที่ป่าชุมชนซึ่งอยู่นอกเขตอุทยาน
แห่งชาติ อีกทั งยังติดกันกับแนวถนนหลวงด้วย แต่ประชากรช้างป่าในบริเวณนี ไม่ข้ามถนนออกไปยังพื นที่อีกฝั่งหนึ่งของถนน
แต่อย่างใด การสัญจรไปมาบนเส้นทางหลวงสายนี น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 
ไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื นท่ีแนวเชื่อมต่อท่ีอยู่นอกเขตพื นท่ีอนุรักษ์ได้ ดังตารางที่ 3-89 ภาพที่ 3-10 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-73 

ตารางที ่3-89 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า ป่าดิบเขาระดับต่ า 770159 1876103 
2 ช้างป่า ป่าดิบเขาระดับต่ า 770059 1875971 
3 ช้างป่า ป่าดิบเขาระดับต่ า 769986 1875893 
4 ช้างป่า ป่าดิบเขาระดับต่ า 769862 1875517 
5 ช้างป่า ป่าดิบเขาระดับต่ า 769849 1875417 
6 ช้างป่า ป่าดิบเขาระดับต่ า 770050 1875086 
7 ช้างป่า ป่าดิบเขาระดับต่ า 769849 1874938 

 
 



 3-74 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 3-10 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น  
บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาว (ตอนบน) 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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2) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภหูลวง 
 

พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง บริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอยู่ใกล้กับท่ีตั งของหน่วยพิทักษ์ป่าห้วย
หินลับ สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และพื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรมและทุ่งหญ้า โดยตลอดแนวพื นที่อนุรักษ์มีการ
ก่อสร้างแนวรั วลวดไฟฟ้า เพื่อป้องกันสัตว์ป่าออกจากพื นท่ีอนุรักษ์  จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน 20 ร่องรอย 
ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า 1 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า ดังตารางที่ 3-90 ภาพที่ 3-11  
 
ตารางที ่3-90 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773642 1891801 
2 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773658 1891395 
3 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773460 1892759 
4 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773412 1892842 
5 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773340 1892869 
6 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773241 1892924 
7 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773234 1893086 
8 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773387 1893312 
9 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773303 1893456 
10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773273 1893546 
11 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773611 1893232 
12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773566 1891566 
13 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773749 1891252 
14 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773615 1892071 
15 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773592 1892270 
16 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773637 1892366 
17 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773651 1892555 
18 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773685 1892759 
19 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773607 1892824 
20 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773663 1891859 

 
 
 
 



 3-76 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 3-11 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น  
บริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูหลวง  

จากการส ารวจพบร่องรอยของช้างป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมโดยเฉพาะบริเวณพื นที่ป่าเสื่อมโทรม และ
ทุ่งหญ้า ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญส าหรับสัตว์กินพืช โดยประชากรช้างป่าในบริเวณนี  จะเข้าไปอาศัยหลบพักผ่อนใน
ช่วงเวลากลางวันที่มีสภาพอากาศร้อน ในพื นที่ป่าดิบแล้งบริเวณแนวล าห้วย และออกหากินในช่วงเย็นและค่ า    



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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พื นที่ดังกล่าวมีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของช้างป่าพอสมควร  เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า ภูหลวงได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชอาหารช้างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมาหลาย
ปีแล้ว มีการสร้างแหล่งน  า และ แหล่งดินโป่งส าหรับประชากรช้างป่าในบริเวณนี อยู่หลายจุดด้วยกัน และปัญหาช้างป่าออกไป
ท าลายพืชผลทางการเกษตรนอกพื นท่ีอนุรักษ์ไม่ปรากฏจนถึงปัจจุบัน นับตั งแต่มีการก่อสร้างแนวรั วลวดไฟฟ้า เพื่อป้องกันการ
ออกนอกพื นท่ี  

 

 
ภาพที่ 3-12 พื นทีน่อกเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าภหูลวง ซึ่งมีการบุกรุกเป็นพื นท่ีเกษตรกรรม 

3.3.3   แนวเชือ่มตอ่ที ่3 : อทุยานแหง่ชาตนิ  าหนาว และอทุยานแหง่ชาตภิผูามา่น มรีหสัหมายเลขแนวเชือ่มตอ่ 
06-03-3-5b-5b  

 
แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน แนวนี มีทางหลวงหมายเลข 

2216 พาดผ่าน และมีความห่างระหว่างสองแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 17.36 กิโลเมตร สภาพพื นที่นอกแนวเขต
อนุรักษ์ผ่านท่ีตั งของชุมชนและพื นที่ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบร่องรอยการปรากฏของสัตว์ป่าน้อยมาก
ในขณะเดียวกันไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมายเลย โดยเฉพาะพื นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน นับว่าเป็นพื นที่ซึ่งถูกบุก
รุกและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้อย่างหนัก ผลการส ารวจพบร่องรอยสัตว์ป่าดังนี   

 
1) อุทยานแหง่ชาตนิ  าหนาว  

 
แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาวอยู่ใกล้กับที่ตั งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 

(ห้วยมด) มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายสูงชันมีที่ราบหลังแปด้านบน ซึ่งเป็นธรณีสัญฐานทั่วไปของภูเขาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูเขาลูกนี ช่ือว่า ภูหลังกงเกวียน โดยบริเวณเชิงเขา เป็นแนวไหลผ่านของล าน  าเชิญ ในขณะที่ฟากตรง
ข้ามกับล าห้วยอยู่นอกเขตพื นท่ีอนุรักษ์ ส่วนใหญ่ถูกจับจองจากชาวบ้าน และผู้มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงสภาพป่าสงวนเป็นพื นที่
ท ากิน ปลูกข้าวโพดและท าสวนยางพาราเป็นหลัก จากการส ารวจพบร่องรอยสัตว์ป่าเพียง 1 รอย คือ กองมูลของอีเห็น  

 
นอกจากนี ยังพบว่า ในพื นทีข่องอุทยานแห่งชาติน  าหนาวมีการปล่อยสัตว์เลี ยงเข้าไปในพื นท่ี และตาม

แนวริมล าน  าเชิญซึ่งมีสภาพของเส้นทางด่านที่ชาวบ้านในพื นที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะการ



 3-78 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

เข้ามาเก็บเห็ด หาหน่อไม้ และ หาปลาตามแนวล าน  า   นอกจากนี  พื นที่บริเวณดังกล่าวยังพบร่องรอยของสัตว์เลี ยงท่ีถูกปล่อย
อาศัยหากินตามธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยคุกคามส าคัญต่อการปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าในพื นที่บริเวณนี    

 
1. เป็นร่องรอยปศุสตัว์เลี ยงปล่อย พิกัด UTM ที่ X 787962 Y 1849041 ระดับความสูง 342 เมตร

จากระดบัน  าทะเล 
2. ร่องรอยการเก็บหาของป่า พิกัด UTM ที ่X 788130 Y 1847609 ระดับความสูง 646 เมตรจาก

ระดับน  าทะเล (ภาพท่ี 3-13) 
3. พื นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ตามแผนท่ีอยู่ในแนวเขตพื นที่อุทยานแห่งชาติน  าหนาว พิกัด UTM ที่ X 

788681 Y 1848605 ระดับความสูง 337 เมตรจากระดับน  าทะเล (ภาพที่ 3-14) 
 

 
ภาพที่ 3-13 ร่องรอยการเก็บหาของป่า ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

 

 
ภาพที่ 3-14 ร่องรอยการตดัไม้บรเิวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

 
 
 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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2) อุทยานแหง่ชาตภิผูามา่น  
พื นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ครึ่งหนึ่งของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ก าหนด

และท าการส ารวจปรากฏว่า เป็นพื นที่ที่ถูกบุกรุกจากชาวบ้านและท าการแผ้วถางป่าเพื่อเป็นแหล่งปลูกข้าวไร่และข้าวโพด 
(ภาพที่ 3-15) ในขณะที่พื นท่ีคงเหลือบางส่วน เป็นพื นที่ป่าธรรมชาติ และป่าปลูกโดยพันธุ์ไม้ปลูกที่พบขึ นปกคลุมเป็นจ านวน
มากคือต้นกระถินยักษ์  นอกจากนี  พื นที่ทางตอนในของแนวเขตเช่ือมต่อสัตว์ป่าเป็นที่ตั งของส านักสงฆ์ (ภาพที่ 3-16) มีการ
ก่อสร้างอาคารทางพระพุทธศาสนาในพื นที่อุทยานแห่งชาติ จากการสอบถามพระซึ่งจ าวัดอยู่ในส านักสงฆ์ดังกล่าว ยืนยันว่า 
พื นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านแห่งนี  ไม่พบการปรากฏของสัตว์ป่าเป้ าหมายแต่อย่างใด  และส่วน
ใหญ่ของพื นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ก าหนด ชาวบ้านในพื นที่ได้รวมตัวกันจัดตั งเป็นป่าชุมชน 
บริเวณโคกออนซอน โดยมีการใช้ประโยชน์อย่างหนักจากทรัพยากรในพื นที่ โดยเฉพาะการเลี ยงสัตว์ ซึ่งจากการส ารวจพบว่า 
แนวเขาทั งลูกของแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ชาวบ้านได้รวมตัวกันสร้างคอกไม้ไผ่ ส าหรับกั นสัตว์เลี ยงจ านวนหลายร้อยตัว ไม่ให้ออก
นอกพื นท่ีหากิน  และระหว่างการส ารวจพบชาวบ้านเป็นจ านวนมากอยู่ในพื นท่ีดังกล่าว ส่วนหนึ่งเข้ามาดูแลสัตว์เลี ยงและส่วน
หนึ่งเข้ามาเก็บหาของป่าในพื นที่ป่าซึ่งอ้างว่าเป็นพื นที่ป่าชุมชน ตลอดการส ารวจพื นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติภูผาม่านจึงไม่พบการปรากฏของสัตว์ป่าแต่อย่างใด 

 

 
ภาพที่ 3-15 ไร่ข้าวโพดในพื นท่ีอทุยานแห่งชาติภูผาม่าน 

 
ภาพที่ 3-16 ส านักสงฆ์ที่ตั งอยู่บรเิวณอุทยานแห่งชาติภผูามา่น 



 3-80 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

พื นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติน  าหนาว (ตอนกลาง) และ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เป็น
พื นที่ซึ่งมีปัจจัยคุกคามอย่างหนักในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ในขณะเดียวกัน สัตว์ป่าที่พบร่องรอยในพื นที่อุทยาน
แห่งชาติน  าหนาว ไม่มีรายงานการออกมาหากินนอกพื นท่ีอนุรักษ์แต่อย่างใด ด้วยเหตุผลที่ว่าแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่านั นพาดพาด
พื นที่เกษตรกรรม แหล่งชุมชน ถนน สถานท่ีราชการ และ เป็นพื นท่ีซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมมนุษย์อย่างหนัก 

3.3.4  แนวเชื่อมต่อที่ 5 : อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง รหสัหมายเลขแนวเชือ่มตอ่ 06-
05-1-06-00  

เป็นแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่มีระยะห่างระหว่างสองแนวเขตพื นที่อนุรักษ์ไม่มากนัก อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนว
ของพื นที่ป่าที่เช่ือมติดต่อกันก็ว่าได้ แต่จากการส ารวจพบว่า บริเวณเช่ือมต่อของสองเขตอนุรักษ์ดังกล่าวมีสภาพ     ภูมิ
ประเทศไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก เป็นพื นท่ีของแนวเทือกเขาหินปูน ในขณะที่พื นท่ีราบ
ระหว่างหุบเขาซึ่งเหมาะต่อการใช้เป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่า อยู่นอกแนวเขตอนุรักษ์ และถูกจับจองเป็นที่อยู่อาศัยและ
เปลี่ยนแปลงเป็นพื นที่ทางการเกษตร ปลูกข้าว พืชผักสวนครัว (ภาพที่ 3-17) และสวนยางพาราทั งหมด นอกจากนี แนว
เช่ือมต่อสัตว์ป่าดังกล่าว ยังมีทางหลวงหมายเลข 12 กั นแบ่งพื นที่อนุรักษ์ทั งสองแห่งนี ไว้ ซึ่งเส้นทางสายนี  เป็นเส้นทางที่มี
การจราจรคับคั่ง สัตว์ปา่ไม่สามารถข้ามถนนไปยังอีกฝั่งของถนนได้ จากส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าดังนี   

 

 
ภาพที ่3-17 สวนมะเขือ ในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่านอกพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 

 
1) อุทยานแหง่ชาตภิผูามา่น  

แนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าท่ีก าหนด เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน นักวิจัย
ไม่สามารถปีนขึ นไปส ารวจในพื นท่ีแนวเชื่อมต่อได้ ในขณะเดียวกัน จากการเดินส ารวจตลอดแนวด้านล่างของลูกเขาไม่พบการ
ปรากฏของสัตว์ป่าในกลุ่มเป้าหมาย  และจากการสอบถามชาวบ้านที่ท าการเกษตรในพื นที่หลายราย ยืนยันตรงกันว่า พื นที่
บริเวณนี ไม่พบการปรากฏของช้างป่าแต่อย่างใด ส่วนชนิดพันธุ์ที่ชาวบ้านระบุว่าเคยพบเห็นเป็นบางครั งในพื นที่นี คือ ลิงแสม  
หมูป่า  และ หมีคน เป็นต้น  

 
2) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ผาผึ ง 

แนวเส้นทางเช่ือมต่อสัตว์ป่าทางด้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ งจะผ่านภูมิประเทศของเทือกเขา
หินปูน ก่อนตัดเข้าสู่พื นที่ ภูเขาหินทรายยอดตัด ทางด้านตอนในของของพื นที่ จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-81 

12 ร่องรอย จากสัตว์ป่า 3 ชนิด คือ หมูป่า 8 ร่องรอย หมาจิ งจอก 1 ร่องรอย และเลียงผา 3 ร่องรอย ซึ่งชัดเจนว่าจากสภาพ
ภูมิประเทศท่ีเป็นผาหิน และมีความสูงชัน นับเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยส าคัญของสัตว์ป่าอย่างเลียงผา ท าให้นักวิจัยส ารวจพบกอง
มูลของสัตว์ชนิดนี  ทั งยังพบปัจจัยคุกคาม จ านวน 1 ร่องรอย คือ สุนัขบ้าน ดังตารางที่ 3-91 ภาพที่ 3-18 และภาพที่ 3-19 
และภาพที่ 3-20 

 
ตารางที ่3-91 ชนิดสตัว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794867 1840354 
2 สุนัขจิ งจอก สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 795691 1840337 
3 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794767 1840262 
4 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794358 1840160 
5 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794350 1839991 
6 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794309 1839912 
7 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794236 1839793 
8 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794079 1839713 
9 หมูป่า สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794141 1840250 
10 เลียงผา สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 795018 1840226 
11 เลียงผา สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 795010 1840255 
12 เลียงผา สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 794849 1840323 

ปัจจัยคุกคาม 
10 สุนัขบ้าน สังคมป่าดิบแล้ง (เขาหินปูน) 793935 1839643 

 
 



 3-82 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 3-18 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง 
 
 
 
สังคมพืชที่พบในบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ งมีความหลากหลายตาม

ลักษณะของธรณีวิทยาและสัณฐานวิทยา พบการปรากฏของสังคมป่าดิบแล้ง และ สังคมป่าหินปูน ในขณะที่บริเวณทาง



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-83 

ตอนท้ายของแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าท่ีก าหนด มีสภาพเป็นสังคมป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรังในพื นที่หลังแปทางด้านบนยอดเขา 
ซึ่งพื นท่ีด้านบนเขาถูกกันออกจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง และชาวบ้านในพื นท่ีได้ประกาศเป็นป่าชุมชน ใช้ส าหรับการ
เลี ยงสัตว์ จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระบุว่า บนหลังแปของเขาลูกนี  มีการเลี ยงวัวอยู่ในพื นที่นับพันตัว 
ซึ่งแสดงถึงความไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ป่าในพื นที่เลย  

 
การก าหนดแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง นับเป็น

พื นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงมากในกรณีของพื นที่ป่าและพื นที่อนุรักษ์ แต่จากการส ารวจพบว่า พื นที่ป่าที่หลงเหลือเป็นภูเขา
หินปูนสูงชัน การก าหนดแนวเช่ือมต่อในบริเวณดังกล่าว จึงไม่สามารถรองรับเส้นทางส าหรับสัตว์ป่าหลายชนิดได้โดยเฉพาะ
ช้างป่า ในขณะเดียวกัน พื นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขามีความเหมาะสมมากกว่า โดยเฉพาะตามแนวล าน  าซึ่งมีที่ราบเพียงพอและ
แหล่งน  า ส าหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วย แต่พื นท่ีดังกล่าวถูกจับจองโดยราษฎรทั งหมด ซึ่งหากพิจารณากลุ่มประชากรช้างป่าที่
พบอาศัยอยู่ในพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง พบว่า มีความชุกชุมอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื นที่ ซึ่งเช่ือมต่อกับเขตอุทยาน
แห่งชาติน  าหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ในขณะเดียวกัน ช้างป่าเหล่านี  ไม่เดินขึ นมาหากินในพื นที่ทางตอนเหนือที่
ได้ก าหนดเป็นแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าเลย ส่วนในพื นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ไม่ปรากฏร่องรอยของช้างป่าแต่ผืนป่าเช่ือมต่อ
กับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงซึ่งพบว่า มีกลุ่มประชากรช้างป่าอาศัยอยู่ในพื นที่นั น  จึงเป็นอีกแนวเช่ือมต่อหนึ่งที่สองประชากร
สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนพันธุกรรมได้  

 

 
ภาพที่ 3-19 รอยตีนหมูที่ปรากฏในเส้นส ารวจบริเวณแนวเชื่อมต่อสตัว์ป่า เขตรักษาพันธส์ัตว์ป่าผาผึ ง 

 



 3-84 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 3-20 กองมูลเลียงผาที่ปรากฏในเส้นส ารวจบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง 

 
3.3.5  แนวเชื่อมต่อที่ 7 : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่1) และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภคูอ้-ภกูระแต รหสั

หมายเลขแนวเชื่อมต่อ 06-12-1-03-00  
 

แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภู
กระแต มีความห่างระหว่างแนวเขตพื นที่อนุรักษ์ค่อนข้างมาก ประมาณ.8.31 กิโลเมตร พื นที่โดยส่วนใหญ่ระหว่างแนว
เชื่อมต่อถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื นที่เกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าว และพื นที่สวนผลไม้ เช่น มะขาม มะม่วง และ 
สวนยางพารา  นอกจากนี ยังเป็นที่ตั งของแหล่งชุมชน โดยมีทางหลวงหมายเลข  2016 พาดผ่าน จากการศึกษาพบร่องรอย
ของสัตว์ป่าดังนี   

 
1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

 
พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง บริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าอยู่ใกล้กับท่ีตั งของหน่วยพิทักษ์ป่าห้วย

หินลับ สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และพื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรมและทุ่งหญ้า (ภาพที่ 8-21) โดยตลอดแนวพื นที่
อนุรักษ์มีการก่อสร้างแนวรั วลวดไฟฟ้า เพื่อป้องกันสัตว์ป่าออกจากพื นท่ีอนุรักษ์ จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน 
20 ร่องรอย ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า 1 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า 20 ร่องรอย ดังตารางที่ 3-92 ภาพที่ 3-11 
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ตารางที ่3-92 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 
 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773642 1891801 
2 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773658 1891395 
3 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773460 1892759 
4 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773412 1892842 
5 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773340 1892869 
6 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773241 1892924 
7 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773234 1893086 
8 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773387 1893312 
9 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773303 1893456 
10 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773273 1893546 
11 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773611 1893232 
12 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773566 1891566 
13 ช้างป่า ป่าดิบแล้ง 773749 1891252 
14 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773615 1892071 
15 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773592 1892270 
16 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773637 1892366 
17 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773651 1892555 
18 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773685 1892759 
19 ช้างป่า ป่าเสื่อมโทรม 773607 1892824 
20 ช้างปา่ ป่าเสื่อมโทรม 773663 1891859 

 
จากการส ารวจพบร่องรอยของช้างป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมโดยเฉพาะบริเวณพื นที่ป่าเสื่อมโทรม และ

ทุ่งหญ้า ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญส าหรับสัตว์กินพืช โดยประชากรช้างป่าในบริเวณนี  จะเข้าไปอาศัยหลบพักผ่อนใน
ช่วงเวลากลางวันที่มีสภาพอากาศร้อน ในพื นที่ป่าดิบแล้งบริเวณแนวล าห้วย และออกหากินในช่วงเย็นและค่ า    

 
พื นที่ดังกล่าวมีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของช้างป่าพอสมควรเนื่องจากเขตรักษาพันธุส์ตัวป์า่

ภูหลวงได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชอาหารช้างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมาหลายปี
แล้ว มีการสร้างแหล่งน  า และ แหล่งดินโป่งส าหรับประชากรช้างป่าในบริเวณนี อยู่หลายจุดด้วยกัน และปัญหาช้างป่าออกไป
ท าลายพืชผลทางการเกษตรนอกพื นท่ีอนุรักษ์ไม่ปรากฏจนถึงปัจจุบัน นับตั งแต่มีการก่อสร้างแนวรั วลวดไฟฟ้า เพื่อป้องกันการ
ออกนอกพื นท่ี  
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พื นที่บางส่วนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีหลายจุดที่พบปัญหาเรื่องการบุกรุกเข้ามา
เปลี่ยนแปลงเป็นพื นที่เกษตรกรรม และ พบร่องรอยการเข้ามาเก็บหาของป่าจากชาวบ้านในละแวกพื นที่เป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะ การเก็บหาพืชป่าตามฤดูกาลและสัตว์ป่าจ าพวก ปลา และ ปูหิน หรือปูเจ้าพ่วงหลวง เพื่อน าไปเป็นอาหารหรือขาย
ภายในท้องถิ่น  

 

 
ภาพที ่3-21  พื นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณแนวเขตของเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภหูลวง 

 

 
ภาพที ่3-22 แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูหลวง 

 
2) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภคูอ้ – ภกูระแต 

 
บริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต มีสภาพภูมิประเทศที่ล าน  าของแม่น  าเลย (ภาพที่ 3-23) 

วางตัวลัดเลาะไปตามแนวเขตรักษาพันธุ์ ซึ่งน  ามีปริมาณมากและค่อนข้างลึก นักวิจัยไม่สามารถข้ามเข้าไปส ารวจร่องรอยของ
สัตว์ป่าในพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าได้ แต่จากการเดินส ารวจตามรอบแนวเขต พบว่า พื นที่แนว
เชื่อมต่อเป็นแนวภูเขาของเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งยังคงสภาพเป็นป่าเต็งรังในบริเวณสันเขา (ภาพที่ 3-24) ส่วนพื นที่โดยรอบ 
ประกอบด้วยป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบ และบางส่วนเป็นพื นท่ีสวนป่าซึ่งชนิดพันธุ์ท่ีปลูกคือไม้สัก   
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จากการส ารวจไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อเลย ปัจจัยหลักของสภาพพื นที่แนว
เชื่อมต่อไม่ปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าเนื่องจากถูกรบกวนอย่างหนักโดยกิจกรรมของมนุษย์  (ภาพที่ 3-25) พื นที่ส่วนใหญ่ถูก
เปลี่ยนแปลงไปท าการเกษตร สวนมะม่วง ล าไย และมะขามหวาน ในขณะที่บางส่วน ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ พริก และ มะเขือ
เป็นต้น ซึ่งสภาพไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่อย่างใด ในขณะที่พื นท่ีป่าสงวนฯ ที่ยังคงหลงเหลือสภาพของป่าไม้
อยู่บ้าง พบร่องรอยของการเก็บหาของป่า ตามฤดูกาลและพบการตัดไม้ในพื นท่ี  (ภาพท่ี 3-26) 

 

ภาพที่ 3-23 แนวล าน  าเลย และพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ที่ถูกเปลีย่นแปลงสภาพเป็นพื นท่ีเลี ยงสัตว์และปลูกพืช 

 
ภาพที ่3-24 แนวเชื่อมต่อส าหรบัสัตว์ป่าพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อ-ภูกระแต และแนวสันเขาซึ่งถูกเปิดพื นที่เพ่ือท าการเกษตร 
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ภาพที่ 3-25 เขตป่าสงวนฯบริเวณแนวเชื่อมต่อท่ีติดกับแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

 
 

ภาพที่ 3-26 ร่องรอยการตดัไม้และท าไม้ในพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าภูค้อ-ภูกระแต 
 

ส าหรับพื นท่ีอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ที่ไม่สามารถข้ามแม่น  าเลยเข้าไปส ารวจ
ได้ ในระหว่างการเก็บข้อมูล พบว่า พื นท่ีแนวเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นแนวของไหล่เขาที่ลาดลงมาบรรจบกันบริเวณสบห้วยแม่น  า
เลย สภาพของพื นที่ตอนในมีสภาพเป็นป่าเต็งรังในขณะที่พื นท่ีตั งแต่แนวเขตที่อยู่ติดกับแม่น  าเลย ปรากฏว่าถูกชาวบ้านบุกรุก 
แผ้วถาง เปลี่ยนสภาพเป็นไร่ข้าวโพด ทั งแนวไหล่เขา นอกจากนี ยังพบกับชาวบ้านในพื นที่ซึ่งน าวัวเข้ามาเลี ยงในบริเวณเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จากการสอบถามได้ข้อมูลว่า มีจ านวนสัตว์เลี ยง (วัว) หลายร้อยตัวที่น ามาเลี ยงในพื นที่
อนุรักษ์ และ พื นที่บริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต ไม่พบการปรากฏหรืออยู่อาศัยของช้าง
ป่าในบริเวณนี เลย  
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3.3.6 แนวเชื่อมต่อที่ 6 : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง รหัสหมายเลขแนว
เชื่อมต่อ 06-10-1-5b-00   

 
พื นที่แนวเขตอนุรักษ์ในแนวเชื่อมต่อบริเวณนี  มีระยะทางไม่ไกล ประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั น สภาพพื นที่

โดยส่วนใหญ่ในเขตอนุรักษ์เป็นป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบ โดยบริเวณแนวเช่ือมต่อเป็นพื นที่ปลูกข้าวโพดของชาวบ้านใน
พื นที่ และมีเส้นทางถนนเข้าสู่หมู่บ้านพองหนีบ จากการส ารวจพบร่องรอยดังต่อไปนี   

 
1) อุทยานแหง่ชาตภิกูระดงึ 

 
บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงพื นท่ีมีความสมบูรณ์ของสังคมป่าผสมผลัดใบ และ ป่าเต็งรัง ไม่มีการ

บุกรุกท าลายป่าเพื่อเป็นพื นที่เกษตรกรรมแต่อย่างใด และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ระบุว่า บริเวณนี เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของช้างป่า แต่มีปริมาณไม่มากนัก นอกจากนี ยังระบุว่า ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเคยเดินข้ามไปมาเพื่อหากินใน
พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตด้วยเช่นกัน แต่ในปัจจุบันไม่มีรายงานการพบเห็นช้างป่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์
ป่ามาแล้ว  2 ปี และจากการส ารวจในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง พบร่องรอยของสัตว์ป่า 3 ร่องรอย ซึ่งเป็นร่องรอยของช้าง
ป่าที่เก่ามาก คาดว่าเป็นกลุ่มช้างป่าตัวเดียวกันจากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ดังตารางที่ 3-93 ภาพ
ที ่3-27 
 
ตารางที ่3-93 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ที่ปรากฏในเส้นทางส ารวจ 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้างป่า ป่าผสมผลัดใบ 791587 1877338 
2 ช้างป่า ป่าผสมผลัดใบ 791337 1877116 
3 ช้างป่า ป่าผสมผลัดใบ 791821 1877696 
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ภาพที่ 3-27 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
 
 
 
 

2) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภคูอ้-ภกูระแต 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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พื นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต สภาพพื นที่ เป็นป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง 

เช่นเดียวกับบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง แต่จากการส ารวจไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่าในบริเวณนี เลย สาเหตุส าคัญของ
พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต ท่ีไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าคือ เป็นพื นที่ซึ่งชาวบ้านในพื นที่ใช้เป็นที่
หากินของสัตว์เลี ยงจ าพวก วัว ควาย  ระหว่างการส ารวจพบคอกวัวที่สร้างขึ นส าหรับเป็นท่ีกักสัตว์อยู่บนสันเขา ซึ่งอยู่ในพื นที่
ป่าผสมผลัดใบท่ีสมบูรณ์ นอกจากนี ยังพบว่า ผืนป่าดังกล่าวเป็นพื นท่ีหากินของชาวบ้านในพื นที่โดยเฉพาะการหาหน่อไม้ ซึ่งใน
ฤดูกาลดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างมาก  

 
3.3.7 แนวเชื่อมต่อที่ 8 : อุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอุทยานแห่งชาติน  าหนาว รหัสหมายเลขแนวเชื่อมต่อ 

06-18-3-06-06 และแนวที่ 9  เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน  าหนาว และอทุยานแหง่ชาตนิ  าหนาว มรีหสัหมายเลข
แนวเชื่อมต่อ 06-19-3-06-06  

 
อุทยานแห่งชาติน  าหนาวมีพื นที่ป่าถูกตัดแบ่งออกเป็นสองพื นที่จากการตัดผ่านของถนนหลวง หมายเลข 

12  ซึ่งพาดผ่านใจกลางพื นที่อุทยานแห่งชาติ ท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญในการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั งสองฝั่ง ในพื นที่ดังกล่าวนี 
ได้ก าหนดแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าด้วยกันสองแนวซึ่งจากการส ารวจพบว่า เป็นพื นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นจ านวนมาก จากการ
เก็บข้อมูลตามแนวเส้นทางถนนและลึกเข้าไปในพื นท่ีป่า ปรากฏร่องรอยตลอดพื นที่ส ารวจ และโดยส่วนใหญ่ สัตว์ป่าจะเข้ามา
ใกล้แนวถนน ก่อนจะวกกลับเข้าไป โดยไม่ข้ามแนวถนนแต่อย่างใด แต่มีทางด้านหลายเส้นทางที่พบว่า สัตว์ป่าข้ามถนนไปมา
หาสู่ระหว่างสองฝั่ง และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน  าหนาว พบว่า มีสัตว์ป่าจ านวนมากถูกรถชนตายใน
ระหว่างการข้ามถนน ดังตารางที่ 3-94 (ภาพที่ 3-28 ถึงภาพที่ 3-29) และภาพที่ 3-30 ถึง 3-31 จากการส ารวจพบร่องรอย
ของสัตว์ป่าดังต่อไปนี   
 
ตารางที ่3-94 ชนิดสัตว์ ปัจจัยคุกคามและพิกัด UTM ทีป่รากฏในเส้นทางส ารวจ 

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

1 ช้าง เบญจพรรณ 771265 1854837 
2 ช้าง เบญจพรรณ 771227 1854949 
3 ช้าง เบญจพรรณ 771272 1855216 
4 ช้าง เบญจพรรณ 771235 1854697 
5 ชะมด ป่าสน 771952 1852195 
6 ช้าง ป่าสน 771808 1852183 
7 ช้าง ป่าสน 771255 1852114 
8 ช้าง ป่าสน 771093 1851998 
9 ช้าง ป่าดิบแล้ง 778330 1848441 
10 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 778330 1848441 
11 ช้าง ป่าดิบแล้ง 778241 1848446 
12 เก้ง ป่าดิบแล้ง 778241 1848446 

 



 3-92 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-94 (ต่อ)   

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

13 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 778241 1848446 
14 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777967 1848491 
15 เก้ง ป่าดิบแล้ง 777976 1848496 
16 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777976 1848496 
17 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777800 1848689 
18 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 777691 1848849 
19 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777494 1849082 
20 เก้ง ป่าดิบแล้ง 777167 1849252 
21 ช้าง ป่าดิบแล้ง 776907 1849524 
22 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 776780 1849814 
23 ช้าง ป่าดิบแล้ง 776780 1849814 
24 หมูป่า ป่าสน 776221 1850300 
25 หมูป่า ป่าสน 776088 1850401 
26 ช้าง ป่าสน 775902 1850527 
27 ช้าง ป่าสน 775663 1850597 
28 กวาง ป่าสน 775719 1850672 
29 กระทิง ป่าดิบแล้ง 775090 1848095 
30 กวาง ป่าดิบแล้ง 775090 1848095 
31 หมูป่า ป่าดิบแล้ง 775144 1848111 
32 อีเห็น ป่าดิบแล้ง 775159 1848134 
33 เสือขนาดกลาง ป่าดิบแล้ง 775159 1848134 
34 ช้าง ป่าดิบแล้ง 775232 1848191 
35 กวาง ป่าดิบแล้ง 775276 1848240 
36 ชะมดแผงหางปล้อง ป่าดิบแล้ง 775313 1848254 
37 กวาง ป่าดิบแล้ง 775351 1848356 
38 ช้าง ป่าดิบแล้ง 775351 1848356 
39 อีเห็น ป่าสน 775526 1848848 
40 กวาง ป่าสน 775622 1849121 
41 อีเห็น ป่าสน 775617 1849137 
42 ชะมดแผงหางปล้อง ป่าสน 775640 1849166 
43 อีเห็น ป่าสน 775642 1849330 
44 กวาง ป่าสน 775601 1849582 
45 กวาง ป่าสน 775633 1849722 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-94 (ต่อ)   

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

46 อีเห็น ป่าสน 775633 1849722 
47 ชะมดแผงหางปล้อง ป่าสน 775633 1849722 
48 เสือ ป่าสน 775631 1849726 
49 หมาจิ งจอก ป่าสน 775670 1849784 
50 อีเห็น ป่าสน 775920 1850155 
51 หมาจิ งจอก ป่าสน 775951 1850212 
52 ช้าง ป่าสน 776019 1850267 
53 อีเห็น ป่าสน 776138 1850329 
54 กระทิง ป่าสน 775445 1850904 
55 ช้าง ป่าสน 775613 1850755 
56 ช้าง ป่าสน 775478 1850886 
57 กวาง ป่าสน 775648 1850725 
58 กวางป่า ป่าสน 775828 1850685 
59 กระทิง ป่าสน 775828 1850685 
60 ช้าง ป่าสน 775828 1850685 
61 ช้าง ป่าดิบแล้ง 778145 1848553 
62 ช้าง ป่าดิบแล้ง 778054 1848634 
63 ช้าง ป่าดิบแล้ง 778010 1848679 
64 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777976 1848718 
65 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777950 1848744 
66 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777876 1848831 
67 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777514 1849085 
68 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777078 1849399 
69 ช้าง ป่าดิบแล้ง 777059 1849680 
70 ช้าง ป่าดิบแล้ง 776848 1849801 
71 ช้าง ป่าดิบแล้ง 776767 1850004 
72 ช้าง ป่าสน 776147 1850439 
73 ช้าง ป่าสน 775976 1850554 
74 ช้าง ป่าสน 775756 1850739 
75 ช้าง ป่าสน 775536 1850919 
76 กระทิง ป่าสน 775536 1850919 
77 กระทิง ป่าสน 776076 1850496 
78 กระทิง ป่าสน 775789 1850693 



 3-94 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-94 (ต่อ)   

ล าดับ ชนิด/ปัจจัยคุกคาม/ปจัจัยจ าเป็น ประเภทป่าท่ีพบ 
พิกัด UTM (WGS 1984) 

x y 

79 กระทิง ป่าสน 775675 1850818 
ปัจจัยจ าเป็นในการด ารงชีวิต 

80 บ่อน  า ปลกัโคลน เบญจพรรณ 771229 1855111 
81 โป่งดิน เบญจพรรณ 771105 1855023 

 
 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ภาพที่ 3-28 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 



 3-96 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 3-29 จุดส ารวจที่พบร่องรอยสัตว์ป่า ปัจจยัคุกคาม ปัจจัยจ าเป็น บริเวณอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ภาพที ่3-30 ร่องรอยกองมลูช้างป่า บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 12 

 
ภาพที ่3-31 ร่องรอยกวางป่าบริเวณแนวเช่ือมต่อสตัว์ป่า ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

จะเห็นได้ว่า แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าท่ีก าหนดขึ นในแนวอุทยานแห่งชาติน  าหนาว เป็นแนวเชื่อมต่อท่ีสัตว์
ป่ายังคงใช้ประโยชน์และรอจังหวะในช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของถนน แต่ปัจจัยคุกคามหลักคือ 
เส้นทางที่มีการจลาจรค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางกลางวันและหัวค่ า ท าให้สัตว์ป่าไม่สามารถเดินทางข้าม
ถนนเส้นทางนี ได้ และเป็นที่น่าสนใจว่า  โครงการขยายถนนสี่เลน ในพื นที่อุทยานแห่งชาติน  าหนาวจะก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรงขึ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าบริเวณนี  เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญอีกแนวหนึ่งที่ประชากรช้างป่าทาง
ตอนล่างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติน  าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ ง จะสามารถเดินทางขึ นเหนือ 
เพื่อเข้าไปแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับกลุ่มประชากรช้างป่าทางตอนเหนือที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพการณ์ติดเกาะในพื นที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง   

 
 
 



 3-98 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3.4 การใชป้ระโยชนข์องชมุชนท้องถิน่ 

3.4.1 ภาพรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั งของหมู่บ้าน และลักษณะการพึ่งพิงใช้ประโยชน์ทรัพยากรของราษฎรทั งในและ

รอบพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของกลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว จากแผนการจัดการกลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว

ซึ่งส ารวจรวบรวมข้อมูลโดยคณะวนศาสตร์ในปี พ.ศ 2551 สามารถแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 3 กลุ่ม (ดังตารางที่ 3-95 ถึง 3-97 

และภาพที่ 3-28) ได้แก่  

1) หมู่บ้านทีอ่ยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งได้ท าการศึกษาหมู่บ้านทั งหมดที่อยู่

ในพื นที่ จ านวน 12 หมู่บ้าน โดยท าการสุ่มตัวอย่างประชากรร้อยละ 20 ของประชากรทั งหมดในพื นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2) หมู่บ้านที่อยู่คาบเกี่ยวพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส าหรับกลุ่มนี ได้ท าการศึกษา

หมู่บ้านที่ตั งอยู่ข้างนอกพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แต่มีพื นท่ีท ากินบางส่วนของชาวบ้านอยู่ในเขต จ านวน 

11 หมู่บ้าน จากทั งหมด 61 หมู่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างได้ท าการสุ่มตัวอย่างประชากรร้อยละ 15 ของประชากร

ทั งหมด เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3) หมู่บ้านที่อยู่นอกพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตอุทยาน

แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในรัศมี 3 กิโลเมตรจากแนวเขต ในกลุ่มนี ได้ท าการศึกษาหมู่บ้านตัวอย่างจ านวน 13 

หมู่บ้าน จากทั งหมด 134 หมู่บ้าน และในกลุ่มหมู่บ้านดังกล่าวได้เก็บข้อมูลประชากรจ านวนร้อยละ 10 เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ของพื นที ่



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-99 

ตารางที ่3-95   รายชื่อและทีต่ั งของหมู่บ้านที่อยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ กลุ่มป่าภเูขียว-น  าหนาว 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า/อุทยานแหง่ชาติ 

1.  ซ าผักหนาม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

2.  ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน วังสวาป ภูผามา่น ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

3.  ทุ่งลุยลาย ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง 

4.  ห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

5.  บง ท่าศาลา ภูเรือ เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

6.  แก่งม่วง ท่าศาลา ภูเรือ เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

7.  นาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

8.  โนนสว่าง ท่าศาลา ภูเรือ เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

9.  ท่อน ท่าศาลา ภูเรือ เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

10.  ส าราญ ท่าศาลา ภูเรือ เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

11. กกสะต ี วังยาว ด่านซ้าย เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

12.  วังเวิน วังยาว ด่านซ้าย เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

 



 3-100 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-96   รายชื่อและทีต่ั งของหมู่บ้านที่อยู่คาบเกี่ยวพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่า 

หมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่/อทุยานแหง่ชาต ิ

1. ปากแดง วังยาว ด่านซ้าย เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

2. น  าคู ้ ภูหอ ภูหลวง เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

3. เลยวังไสย ์ เลยวังไสย ์ ภูหลวง เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

4. นาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

5. วังสวาป วังสวาป ภูผามา่น ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

6. โนนศิลา ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง 

7. น  าทิพย ์ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง 

8. วังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ ์ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภผูาแดง 

9. ห้วยค้อ ห้วยใหญ ่ เมือง เพชรบูรณ ์ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก 

10. น  าเดื่อ ห้วยใหญ ่ เมือง เพชรบูรณ ์ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก 

11. ห้วยระหงษ์ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ ์ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภผูาแดง 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-101 

ตารางที ่3-97  รายชื่อและที่ตั งของหมู่บ้านที่อยู่นอกพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า  

หมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่/อทุยานแหง่ชาต ิ

1. อีเลิศใต ้ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

2. เทพนิมิตร แก่งศรีภูม ิ ภูหลวง เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

3. ห้วยสีเสยีด ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

4. ห้วยสนามทราย ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูม ิ
อุทยานแห่งชาติน  าหนาว/ 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง 

5. ผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ ่

6. นาเลา ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ ง 

7. สะพุงเหนือ หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภเูขียว 

8. ชีบน นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภเูขียว 

9. ซับประสิทธ์ิ เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูม ิ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ ่

10. นาพอสอง น  าหนาว น  าหนาว เพชรบูรณ ์ อุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

11. โนนชาด หลักด่าน น  าหนาว เพชรบูรณ ์ อุทยานแห่งชาติน  าหนาว 

12. เฉลยีงทอง ท่าด้วง หนองไผ ่ เพชรบูรณ ์ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ ่

13. ไร่ใต ้ วังกวาง น  าหนาว เพชรบูรณ ์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 



 3-102 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ส าหรับรายงานในส่วนนี เป็นการน าเสนอเฉพาะข้อมูลพื นฐานด้านเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนใน

หมู่บ้านที่อยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของกลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี   

ราษฎรในกลุ่มนี ตั งถิ่นฐานอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของกลุ่มป่าภูเขีย ว-น  า

หนาว มีทั งสิ น 12 หมู่บ้าน โดยราษฎรจะมีการครอบครองที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและพื นที่ท ากิน อีกทั งยังมีการพึ่งพิง

ทรัพยากรในเขตพื นท่ีป่าทั งทางตรงและทางอ้อม ในท่ีนี จะน าเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในกลุ่มนี  ดัง

รายละเอียดต่อไปนี  

1) ข้อมูลทัว่ไปของครัวเรือน 

- สมาชิกในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกเฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรือน 

แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 2 คน มีสมาชิกที่เป็นวัยแรงงาน 3 คนต่อครอบครัว วัยสูงอายุ 1 คน และวัยเด็ก 1 

คน โดยมีสมาชิกที่ออกไปท างานนอกหมู่บ้านเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 คน 

- ประวัติการตั งถิ่นฐาน ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 70 เป็นคนดั งเดิมของ

หมู่บ้าน อีกร้อยละ 30 อพยพมาจากที่อื่นซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 30 อพยพมาจากต าบลอื่นในอ าเภอเดียวกัน ทั งนี  

สาเหตุที่ย้ายถิ่นฐานมีมากกว่า ร้อยละ 75 เป็นการย้ายติดตามครอบครัวหรือย้ายมาแต่งงาน ทั งนี  กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อย

ละ 90 ไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืน 

- แหล่งน  าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่า ร้อยละ 90 ใช้น  าฝน

ส าหรับดื่ม มีเพียงประมาณร้อยละ 20 ดื่มน  าจากประปา ซึ่งพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 มีน  าดื่มเพียงพอส าหรับสมาชิกใน

ครัวเรือน ส าหรับน  าใช้ของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ใช้น  าประปาของหมู่บ้าน และมีเพียงส่วนน้อยใช้น  าฝน

เป็นแหล่งน  าใช้ในครัวเรือน และครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 มีน  าใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ 

- การรับทราบข่าวสาร พบว่า  ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรับทราบข่าวสารต่าง ๆ จากโทรทัศน์ร้อย

ละ 98 รับทราบจากผู้น าชุมชน ร้อยละ 61 และจากวิทยุ ร้อยละ 44 ในขณะที่การรับทราบข่าวสารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ส่วนใหญ่รับทราบข่าวจากผู้น าชุมชนร้อยละ 62 จากโทรทัศน์  ร้อยละ 58 และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และองค์กรพัฒนาเอกชน ร้อยละ 48 

รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของราษฎรที่อยู่คาบเกี่ยวพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

แสดงใน ตารางที่ 3-98 ถึง 3-101 

 

 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-103 

ตารางที ่3-98  ข้อมูลครัวเรือนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ 

หมูบ่า้น 
สมาชกิ 

(คน) 

เพศ ช่วงอาย ุ ท างานนอก 

หมูบ่า้น (คน) ชาย หญงิ <15 15-60 >60 

1. ซ าผักหนาม 4.60 1.90 2.70 1.65 2.50 0.45 0.85 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 3.93 1.85  2.07 1.02  2.61 0.29 0.22 

3. ทุ่งลุยลาย 4.13 1.96 2.17 1.03 2.47 0.60 0.53 

4. ห้วยทอง 4.33  2.06 2.06 1.06  2.50 0.73 0.61 

5. บง 4.46  2.25  2.20 1.04  2.75 0.67 0.42 

6. แก่งม่วง 4.65 2.39 2.26 1.11 2.98 0.57 0.91 

7. นาน้อย 3.75 1.74 1.83 1.06 2.14 0.37 1.17 

8. โนนสว่าง 5.54 2.69 2.85 2.85 1.00 3.23 0.77 

9. ท่อน 4.43 2.09 2.35 0.61 3.13 0.70 0.96 

10. ส าราญ 4.42 2.42 2.00 0.86 2.83 0.72 0.83 

11. กกสะต ี 4.90 2.60 2.20 0.80 3.60 0.50 0.90 

12. วังเวิน 6.18 2.91 3.27 2.00 3.45 0.73 1.18 

เฉลีย่ 4.61 2.26 2.37 1.26 2.68 0.80 0.78 



 3-104 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

 

ภาพที่ 3-32  ที่ตั งและการกระจายของชุมชนภายในและโดยรอบพื นท่ีกลุ่มป่าภเูขียว-น  าหนาว 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-105 

ตารางที ่3-99  ประวัติการตั งถ่ินฐานของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละ 

หมูบ่า้น 

การตั งถิน่ฐาน ภมูลิ าเนาเดมิ สาเหตกุารยา้ย การยา้ยถิน่ฐานในอนาคต 

เดมิ ยา้ย 
หมูบ่า้น

อืน่ 

ต าบล

อืน่ 
อ าเภออืน่ จงัหวดัอื่น ภาคอืน่ ครอบครวั 

พื นที่

ท ากิน 
ญาต ิ ราชการ อืน่ ๆ ตอ้งการ ไมต่อ้งการ ไมแ่นใ่จ 

1. ซ าผักหนาม 35.0 65.0 0 7.7 30.8 61.5 0 30.8 61.5 0 7.7 0 5 95 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 63.4 36.6 0 13.3 40.0 33.3 13.3 53.3 53.3 6.7 0 6.7 7.3 92.7 0 

3. ทุ่งลุยลาย 20.0 80.0 16.7 25.0 41.7 16.7 0 37.5 54.2 8.3 0 0 0 100 0 

4. ห้วยทอง 88.9 11.1 0 50.0 0 50 0 100 0 0 0 0 5.6 94.4 0 

5. บง 75.0 25.0 0 16.7 16.7 33.3 33.3 83.3 0 0 0 16.7 4.2 95.8 0 

6. แก่งม่วง 91.3 8.7 0 25.0 75.0 0 0 100 0 0 0 0 4.3 89.1 6.5 

7. นาน้อย 69.2 37.1 21.3 0 15.4 61.5 0 46.2 30.8 7.7 0 0 0 94.3 5.7 

8. โนนสว่าง 92.3 7.7 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 92.3 7.7 

9. ท่อน 73.9 26.1 33.3 16.7 16.7 33.3 0 100 0 0 0 0 0 95.7 4.3 

10. ส าราญ 83.3 16.7 0 16.7 16.7 50 16.7 100 0 0 0 0 0 97.2 2.8 

11. กกสะต ี 80 20 0 50.0 50.0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 

12. วังเวิน 81.8 18.2 0 50.0 50.0 0 0 50.0 50.0 0 0 0 0 90.9 9.1 

เฉลีย่ 71.0 29.0 6.0 31.0 30.0 28. 0 5.0 75.0 20.0 2.0 1.0 2.0 2.0 95.0 3.0 



 3-106 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-100  แหล่งน  าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคราษฎรที่อาศยัอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ 

หน่วย : ร้อยละ 

หมูบ่า้น 
แหลง่น  าดืม่ในครวัเรอืน 1/ ความเพยีงพอ แหลง่น  าใชข้องครวัเรอืน 1/ ความเพยีงพอ 

ฝน บอ่ บาดาล ประปา ภมูภิาค ฝาย แมน่  า คลอง ซื อ พอ ไมพ่อ ฝน บอ่ บาดาล ประปา ภมูภิาค ฝาย แมน่  า คลอง พอ ไมพ่อ 

1. ซ าผักหนาม 95.0 0 0 5.0 0 0 0 0 0 100 0 15.0 0 10.0 0 0 5.0 0 0 90.0 10.0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 95.1 0 0 2.4 0 0 2.4 0 0 51.2 48.8 9.8 2.4  22.0 87.8 7.3 0 19.5 0 19.5 80.5 

3. ทุ่งลุยลาย 96.7 0 0 6.7 0 0 0 0 6.7 90.0 10.0 16.7 0 6.7 80.0 0 10.0 0 0 83.3 16.7 

4. ห้วยทอง 100 0 0 50 0 0 0 0 0 66.7 33.3 33.3 0 0 100 0 0 0 0 44.4 55.6 

5. บง 62.5 8.3 4.2 50 0 0 8.3 0 0 70.8 29.2 8.3 0 4.2 66.7 0 4.2 25 0 54.2 45.8 

6. แก่งม่วง 97.8 0 2.2 52.2 4.3 0 2.2 0 0 95.7 4.3 28.3 6.5 8.7 84.8 6.5 2.2 10.9 0 91.3 8.7 

7. นาน้อย 97.1 5.7 0 0 0 0 0 0 2.9 77.1 22.9 8.6 2.9 0 97.1 0 0 2.9 0 74.3 25.7 

8. โนนสว่าง 100 0 0 0 0 0 0 0 0 92.3 7.7 0 0 0 100 0 0 7.7 0 95.7 4.3 

9. ท่อน 100 21.7 4.3 0 0 0 0 0 0 91.3 8.7 8.7 4.3 17.4 82.6 4.3 0 0 4.3 95.7 4.3 

10. ส าราญ 97.2 5.6 0 19.4 0 0 2.8 0 0 91.7 8.3 16.7 5.6 2.8 100 0 2.8 11.1 0 88.9 11.1 

11. กกสะต ี 100 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 30.0 0 0 0 70.0 10 0 60.0 0 100 0 

12. วังเวิน 81.8 0 9.1 9.1 0 0 36.4 0 0 81.8 18.2 18.2 0 0 90.9 0 0 18.2 9.1 100 0 

เฉลีย่ 93.6 3.4 1.6 16.2 0.4 0 4.3 0 0.8 81.6 18.4 13.6 1.8 4.5 80.0 2.3 2.0 12.9 1.1 78.1 21.9 

1/   ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-107 

ตารางที ่3-101  การรับทราบข่าวสารของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละ 

หมูบ่า้น 
แหลง่ขา่วสารดา้นตา่งๆ  1/ แหลง่ขา่วสารดา้นการอนรุกัษฟ์ืน้ฟปูา่ไม ้ 1/ 

หอขา่ว วทิย ุ โทรทศัน ์ สิง่พมิพ ์ ผูน้ า จนท. อืน่ๆ หอขา่ว วทิย ุ โทรทศัน ์ สิง่พมิพ ์ ผูน้ า จนท. อืน่ๆ 

1. ซ าผักหนาม 45.0 20.0 100 0 60 10 5 15 10 50 0 55 50 20 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน  2.4 0 100 0 87.8 9.8 0 0 12.2 97.6 0 92.7 7.3  2.4 

3. ทุ่งลุยลาย 53.3 66.7 96.7 33.3 50 26.7 3.3 33.3 20 46.7 13.3 50 66.7 0 

4. ห้วยทอง 16.7 44.4 94.4 27.8 27.8 0 0 11.1 5.6 61.1 5.6 55.6 27.8 0 

5. บง 62.5 54.2 95.8 4.2 79.2 20.8 4.2 54.2 4.2 25 0 79.2 83.3 0 

6. แก่งม่วง 45.7 82.6 97.8 15.2 87 30.4  2.2 23.9 15.2 39.1 2.2 69.6 67.4 6.5 

7. นาน้อย 40.0 34.3 97.1 8.6 51.4 8.6 5.7 20 2.9 42.9 2.9 65.7 40 2.9 

8. โนนสว่าง 69.2 46.2 100 0 69.2 15.4 0 38.5 7.7 38.5 0 76.9 61.5 0 

9. ท่อน 65.2 62.5 100 17.4 100 39.1 0 34.8 26.1 78.3 13 60.9 60.9 0 

10. ส าราญ 52.8 50.0 100 8.3 91.7 36.1 0 36.1 16.7 58.3 2.8 72.2 66.7 0 

11. กกสะต ี 50.0 40.0 100 0 30 0 0 30.0 10.0 90 0 30 40 0 

12. วังเวิน 27.3 27.3 100 0 0 0 0 27.3 0 72.7 0 45.5 9.1 0 

เฉลีย่ 48.0 44.0 98.5 9.6 61.2 16.4 1.6 27.0 10.9 58.4 3.3 62.8 48.4 2.7 

1/   ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 



 3-108 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

- อาชีพหลักของครัวเรือนในปัจจุบัน พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่เป็น

อาชีพหลัก (ร้อยละ 63) ในขณะที่มีอาชีพหลักท านา ร้อยละ 11 ส าหรับอาชีพรอง พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา 

ร้อยละ 35 และอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 35 นอกจากนี  ยังมีอาชีพรองอื่น ๆ อีกหลากหลายอาชีพ เช่น เลี ยงสัตว์ ท าสวน ท า

ไร่ เป็นต้น 

- รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 

109,678 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยเป็นรายได้จากภาคการเกษตร ประมาณ 53,270 บาท และรายได้นอกภาคเกษตร 

เช่น รับจ้าง ค้าขาย ประมาณ 43,901 บาท ส่วนรายจ่ายของครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า รายจ่ายรวมประมาณ 97,803 

บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งเป็นรายจ่ายในการประกอบอาชีพ ประมาณ 55,018 บาท และรายจ่ายอื่น ๆ ของครัวเรือน เช่น 

ค่าอาหาร ค่าน  า ค่าไฟ ประมาณ 47,512 บาท ทั งนี  ครัวเรือนตัวอย่างมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 15,010 บาทต่อครัวเรือนต่อป ี

- ภาวะหนี สินและแหล่งเงินกู้ ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88 มีภาวะหนี สิน โดยจ านวน

หนี สินเฉลี่ย 69,245.42 บาทต่อครัวเรือน แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่ คือ กองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน (ร้อยละ 75) รองลงมา 

คือ ธกส. (ร้อยละ 65) โดยวัตถุประสงค์ของการกู้เงินส่วนใหญ่เพื่อน ามาลงทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 88 และน ามาใช้

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 27 ทั งนี  มีครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 23 ที่มีเงินออม 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 86 เข้าร่วมเป็น

สมาชิกกลุ่มและองค์กรต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 74 เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้า ธกส. 

ร้อยละ 68 นอกจากนี  ยังเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มแม่บ้าน  

รายละเอียดสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรที่อยู่คาบเกี่ยวพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า แสดงใน ตารางที่ 3-102 ถึง 3-106 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-109 

ตารางที ่3-102  อาชีพหลักของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของผู้ใหส้ัมภาษณ ์

หมูบ่า้น 

อาชพีหลกั 

ท านา ท าไร ่ ท าสวน เกษตรผสม เลี ยงสตัว ์ รบัจา้ง คา้ขาย รบัราชการ อืน่ๆ 

1. ซ าผักหนาม 25 30 15 5 0 25 0 0 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 0 83.3 0  2.4 0 9.5 4.8 0 0 

3. ทุ่งลุยลาย 0 13.3 40 13.3 0 10 10 6.7 6.7 

4. ห้วยทอง 5.6 83.3 5.6 0 0 0 0 0 5.6 

5. บง 70.8 8.3 8.3 0 0 0 4.2 4.2 8.3 

6. แก่งม่วง 0 89.1 0 0 0 4.3 4.3 0 0 

7. นาน้อย 22.9 31.4 0 0 0 22.9 11.4 5.7 5.7 

8. โนนสว่าง 7.7 76.9 0 0 7.7 0 7.7 0 0 

9. ท่อน 0 91.3 0 0 0 4.3 4.3 0 0 

10. ส าราญ 2.8 86.1 0 0 0 0 0 2.8 0 

11. กกสะต ี 0 90 0 0 0 10 0 0 0 

12. วังเวิน 0 81.8 0 0 0 9.1 9.1 0 0 

เฉลีย่ 11.0 64.0 6.0 2.0 1.0 8.0 5.0 1.0 20 

 



 3-110 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-103  อาชีพรองของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแหง่ชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ 

หน่วย : ร้อยละของผู้ใหส้ัมภาษณ ์

หมูบ่า้น 
อาชพีรอง 

ท านา ท าไร ่ ท าสวน เกษตรผสม เลี ยงสตัว ์ ผูน้ าชมุชน รบัจา้ง คา้ขาย หาของปา่ หตัถกรรม อืน่ๆ ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ 

1. ซ าผักหนาม 15 5 20 0 25 0 30 0 5 0 0 25 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน  2.4 4.9 0 0  2.4  2.4 68.3 4.9 0 0  2.4 14.6 

3. ทุ่งลุยลาย 40 40 20 6.7 3.3 0 20 13.3 0 0 0 0 

4. ห้วยทอง 22.2 16.7 16.7 0 5.6 5.6 55.6 16.7 16.7 0 0 5.6 

5. บง 33.3 0 0 0 37.5 0 12.5 0 0 0 12.5 12.5 

6. แก่งม่วง 28.3 4.3 4.3 2.2 39.1 2.2 41.3 8.7 4.3 2.2 10.9 17.4 

7. นาน้อย 40 14.3 2.9 0 17.1 0 40 2.9 37.1 0 8.6 14.3 

8. โนนสว่าง 46.2 0 23.1 0 69.2 0 7.7 0 0 7.7 30.8 15.4 

9. ท่อน 43.5 0 13 0 43.5 4.3 30.4 4.3 0 0 26.1 8.7 

10. ส าราญ 55.6 11.1 8.3 0 19.4 0 38.9 5.6 2.8 0 11.1 11.1 

11. กกสะต ี 60.6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 

12. วังเวิน 0 9.1 18.2 0 0 0 54.5 9.1 0 0 0 9.1 

เฉลีย่ 35.0 8.8 10.5 0.7 23.6 1.1 34.9 5.5 5.5 0.8 9.1 12.81 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-104  รายได้และรายจา่ยของครัวเรือนของราษฎรที่อาศยัอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี 

หมูบ่า้น 
รายได ้(บาท) รายจา่ย (บาท) รายได ้

สทุธ ิ(บาท) ภาคเกษตร นอกภาค รวม อาชพี ครวัเรอืน รวม 

1. ซ าผักหนาม 30,820 60,345 89,965 14,045 49,426 65,071 29,031 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 85,532 32,198  117,729.27 60,754 35,577 96,331 25,165 

3. ทุ่งลุยลาย 130,150 60,787 190,937 65,367 67,666 133,020 56,710 

4. ห้วยทอง 31,528 30,027 61,454 21,658 40,732 62,389 -935 

5. บง 35,458 25,621 65,579 30,270 42,445 72,715 -6,536 

6. แก่งม่วง 67,075 57,528 121,402 93,942 48,872 127,074 -3,247 

7. นาน้อย 12,286 69,644 79,633 30,000 52,350 81,951 8,935 

8. โนนสว่าง 39,654 27,981 67,327 30,923 39,720 69,759 -2,992 

9. ท่อน 45,783 18,021 228,598 126,952 57,824 185,028 47,605 

10. ส าราญ 67,725 23,417 90,587 44,984 58,606 102,062 -9,856 

11. กกสะต ี 68,000 17,940 82,440 77,860 28,691 66,551 19,386 

12. วังเวิน 25,227 103,305 128,533 63,455 48,229 111,684 16,849 

เฉลีย่ 53,270 43,901 109,678 55,018 47,512 97,803 15,010 



 3-112 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-105  ภาวะหนี สินและแหล่งเงินกู้ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หมูบ่า้น 

ภาวะหนี สนิ จ านวน แหลง่กูย้มืเงนิ วตัถปุระสงคใ์นการกูย้มืเงนิ เงนิออม 

ไมม่ ี ม ี (บาท) ธกส. 
สห 

กรณ ์

ธนา 

คาร 

นาย 

ทนุ 
ญาต ิ

เพือ่น

บา้น 
กขคจ. 

กองทนุ

หมูบ่า้น 

กลุม่

สจัะ 
อืน่ๆ อาชพี ใชจ้า่ย 

การ 

ศกึษา 
เครือ่งใช ้ ทีด่นิ อืน่ ไมม่ ี ม ี

1. ซ าผักหนาม 25 75 46,733 13.3 6.7 0 26.7 6.7 13.3 0 60 0 26.7 73.3 33.3 0 6.7 0 0 80 20 

2. ตาดฟ้า-ดงสะ
คร่าน 9.8 90.2 94,765 75.7 64.9 0 37.8 0 0 10.8 56.8 0  2.7 100 37.8  2.7 0 

 2.

7 
0 4.9 95.1 

3. ทุ่งลุยลาย 36.7 63.3 122,211 36.8 26.3 0 5.3 21.1 5.3 0 52.6 15.8 15.8 78.9 21.1 5.3 15.8 0 5.3 60 40 

4. ห้วยทอง 5.6 94.4 38,118 70.6 5.9 0 5.9 5.9 0 0 82.4 0 23.5 94.1 23.5 11.8 0 0 5.9 83.3 16.7 

5. บง 4.2 95.8 57,348 65.2 8.7 0 4.3 0 8.7 21.7 78.3 0 0 87 26.1 4.3 8.7 0 4.3 87.5 12.5 

6. แก่งม่วง 8.7 91.3 59,132 50 45.2 0 0 0 4.8 23.8 83.3 7.1 7.1 95.2 35.7 21.4 9.5 0 2.4 91.3 8.7 

7. นาน้อย 20 80 68,857 61.9 0 0 14.3 0 3.6 7.1 67.9 7.1 3.6 60.7 28.6 21.4 3.6 0 17.9 82.9 17.1 

8. โนนสว่าง 7.7 92.3 80,583 91.7 8.3 0 0 0 0 8.3 83.3 0 8.3 100 25.0 33.3 0 0 8.3 100 0 

9. ท่อน 4.3 95.7 60,955 86.4 18.2 0 0 9.1 0 31.8 90.9 0 0 100 31.8 27.3 0 0 0 69.6 30.4 

10. ส าราญ 13.9 86.1 92,716 71.0 22.6 0 0 3.2 0 41.9 87.1 6.5 16.1 87.1 38.7 32.3 0 0 6.5 75 25 

11. กกสะตี 0 100 56,800 80.0 0 0 0 0 0 20.0 70.0 0 0 90.0 0 10.0 10.0 0 10.0 80 20 

12. วังเวิน 0 100 52,727 81.8 18.2 0 0 0 9.1 27.3 90.9 0 0 90.9 27.3 27.3 0 0 0 100 0 

เฉลีย่ 11.3 88.7 69,245.42 65.4 18.8 0 7.9 3.8 3.7 16.1 75.3 3.0 9.2 88.1 27.4 17.7 4.5 0 5.0 76.2 23.8 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-113 

ตารางที ่3-106  การเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ของราษฎรที่อาศยัอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 

การเขา้รว่ม ประเภทกลุม่/องคก์ร  1/ 

เขา้

รว่ม 

ไมเ่ขา้

รว่ม 

กลุม่

อาชพี 

ออม

ทรพัย ์

กองทนุ

หมูบ่า้น 
อสม. ธกส. สหกรณ ์ โรงเรยีน 

อนรุกัษ์

เยาวชน 

กลุม่

กฬีา 

สตรี

สหกรณ ์
แมบ่า้น OTOP อนรุกัษ ์ อืน่ๆ 

1. ซ าผักหนาม 55.0 45.0 0 36.4 72.7 0 0 9.1 0 0 0 0 0 0 5.0 25.0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 87.8 12.2 0 8.3 61.1 5.6 69.4 58.3 0 0 0 0 11.1 0 5.6 5.6 

3. ทุ่งลุยลาย 30.0 70.0 4.8 23.8 42.9 14.3 52.4 47.6 0 0 0 0 33.3 4.8 0 14.3 

4. ห้วยทอง 94.4 5.6 5.9 17.6 82.4 11.8 76.5 5.9 0 0 0 5.9 17.6 0 0 17.6 

5. บง 95.8 4.2 0 8.7 82.6 4.3 100.0 8.7 13.0 4.3 4.3 0 30.4 4.3 4.3 4.3 

6. แก่งม่วง 93.5 6.5 9.3 14.0 86.0 4.7 53.5 48.8 0 4.7 0 0 27.9 0 4.7 18.6 

7. นาน้อย 94.3 5.7 0 3.0 63.6 15.2 60.6 0 0 3 0 0 9.1 0 0 15.2 

8. โนนสว่าง 92.3 7.7 0 0 83.3 8.3 91.7 8.3 0 0 0 0 8.3 0 0 0 

9. ท่อน 100.0 0 4.3 21.7 87.0 13.0 82.6 21.7 0 0 0 0 21.7 0 0 8.7 

10. ส าราญ 88.9 11.1 0 37.5 87.5 3.1 68.8 12.5 0 3.1 3.1 0 40.6 0 0 9.4 

11. กกสะต ี 100.0 0 0 0 60.0 20.0 80.0 0 0 0 0 0 10.0 0 0 20.0 

12. วังเวิน 100.0 0 0 0 81.8 0 81.8 18.2 9.1 0 0 0 9.1 0 0 9.1 

เฉลีย่ 86.0 14.0 2.03 14.2 74.2 8.4 68.1 19.9 1.8 1.3 0.6 0.5 18.3 0.8 1.6 12.3 

1/   ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



 3-114 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินท ากิน พบว่า ครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 92 มีที่ดินท ากิน

เป็นของตนเอง ขนาดของที่ดินท ากินเฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับ 42 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นพื นท่ีไร่ประมาณ 18 ไร่ต่อครัวเรือน 

พื นท่ีสวนยางประมาณ 7 ไร่ต่อครัวเรือน มีครัวเรือนเพียงร้อยละ 7 ยังไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยการเช่าที่ผู้อื่น

ประมาณ 10 ไร่ต่อครัวเรือน 

- การให้เช่าและจ านองที่ดิน มีครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพียง ร้อยละ 6 ที่มีการให้เช่าและ

จ านองที่ดิน ขนาดของพื นที่ให้เช่าหรือจ านอง ประมาณ 5.5 ไร่ต่อครัวเรือน และผู้ที่รับเช่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นคนใน

หมู่บ้าน (ร้อยละ 23) ส าหรับการจ านองที่ดิน พบว่า ขนาดของที่ดินท ากินที่น าไปจ านอง เท่ากับ 4 ไร่ต่อครัวเรือน โดย

ส่วนใหญ่ผู้ที่รับจ านองเป็นคนในหมู่บ้าน (ร้อยละ 20) 

- ความต้องการขยายที่ดินท ากิน พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 57 ไม่ต้องการขยายพื นที่ท ากิน 

ในขณะที่ร้อยละ 43 ต้องการขยายพื นที่ท ากิน โดยวิธีการส าหรับการขยายพื นที่ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐช่วย ร้อยละ 37 

การซื อที่ท ากินใหม่ ร้อยละ 34 และโดยการเปิดป่าใหม่ และการเช่าที่ดิน ร้อยละ 19 และ 15 ตามล าดับ ทั งนี  ปัญหา

อุปสรรคของการขยายที่ดินท ากิน ได้แก่ ไม่มีที่ดินเหลือให้ขยายเพิ่มเติม ร้อยละ 45 ในขณะที่ปัญหาการไม่มีเงินทุน และ

รัฐเข้มงวดในการเข้าใช้ประโยชน์ของพื นที่ มีร้อยละ 34 และ 28 ตามล าดับ 

- ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประสบปัญหามากที่สุด ได้แก่ 

การไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน ร้อยละ 56 รองลงมา คือ แห้งแล้ง ร้อยละ 44 และปัญหาดินไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 43 

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของราษฎร แสดงใน ตารางที่ 3-107 ถึง 3-111 

ตารางที ่3-107  ที่ดินท ากินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

หมูบ่า้น 
ไมม่ทีีด่นิท ากนิ มทีีด่นิท ากนิ การเชา่ทีด่นิพื นที ่

(ไร)่ 
รอ้ยละ รอ้ยละ ไร ่

1. ซ าผักหนาม 25.0 75.0 23.2 9.0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 17.1 82.9 22.4 26.0 

3. ทุ่งลุยลาย 10.0 90.0 46.9 13.0 

4. ห้วยทอง 0 100.0 30.8 0 

5. บง 12.5 87.5 44.2 24.6 

6. แก่งม่วง 0 100.0 65.6 0 

7. นาน้อย 22.9 77.1 20.3 7.5 

8. โนนสว่าง 0 100 33.3 0 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3-115 

ตารางที ่3-107  (ต่อ) 

หมูบ่า้น 
ไมม่ทีีด่นิท ากนิ มทีีด่นิท ากนิ การเชา่ทีด่นิพื นที ่

(ไร)่ 
รอ้ยละ รอ้ยละ ไร ่

9. ท่อน 4.3 95.7 48.2 0 

10. ส าราญ 2.8 97.2 51.3 40.0 

11. กกสะต ี 0 100.0 61.6 0 

12. วังเวิน 0 100.0 51.1 0 

เฉลีย่ 7.9 92.1 41.6 10.0 

 

ตารางที ่3-108  การใช้ประโยชน์ท่ีดินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ไร่ต่อครัวเรือน 

หมูบ่า้น 
ประเภทการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ  

นา ไร ่ สวนไมผ้ล สวนยาง เกษตรผสมผสาน 

1. ซ าผักหนาม 6.0 14.3 13.0 9.0 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 0 16.4 5.0 0 25.0 

3. ทุ่งลุยลาย 9.9 16.0 0 11.1 0 

4. ห้วยทอง 4.7 9.1 0 8.1 0 

5. บง 0.7 20.3 11.0 0 0 

6. แก่งม่วง 13.0 23.0 8.0 15.0 18.0 

7. นาน้อย 5.8 14.7 0 0 0 

8. โนนสว่าง 7.1 22.2 6.3 0 18.3 

9. ท่อน 5.1 21.2 6.0 7.5 0 

10. ส าราญ 17.1 22.3 5.0 14.0 0 

11. กกสะต ี 14.0 23.3 0 0 20.0 

12. วังเวิน 0 10.2 0 19.3 0 

เฉลีย่ 6.9 17.8 4.5 7.0 6.8 



 3-116 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-109 การให้เช่าและจ านองที่ดินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 
ใหเ้ชา่/

จ านอง 

เชา่ การจ านอง 

พื นที ่

(ไร)่ 
เพือ่นบา้น 

นอก

ชมุชน 

พื นที ่

(ไร)่ 
เพือ่นบา้น 

นอก

ชมุชน 

1. ซ าผักหนาม 30.0 20.4 20.0 80.0 15.0 100.0 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 2.4 25.0 100 0 0 0 0 

3. ทุ่งลุยลาย 10.0 13.0 100 0 0 0 0 

4. ห้วยทอง 0 0 0 0 0 0 0 

5. บง 4.2 0 0 0 10.0 100.0 0 

6. แก่งม่วง 0 0 0 0 0 0 0 

7. นาน้อย 17.1 8 66.7 33.3 5.25 0 100.0 

8. โนนสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 

9. ท่อน 0 0 0 0 0 0 0 

10. ส าราญ 13.9 0 0 0 15.2 40.0 60.0 

11. กกสะต ี 0 0 0 0 0 0 0 

12. วังเวิน 0 0 0 0 0 0 0 

เฉลีย่ 6.5 5.5 23.9 9.4 3.8 20.0 13.3 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-110  ความต้องการขยายที่ดินท ากินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 
การขยายพื นที ่ วธิีการขยายพื นที ่ 1/ ปญัหาอปุสรรคในการขยายพื นที ่ 1/ 

ไมข่ยาย ขยาย ซื อ เชา่ เปดิปา่ ที่ท ากนิเดมิ รฐัชว่ย อืน่ๆ ไมม่ทีี ่ ราคาสงู ไมม่เีงนิ รฐัเขม้งวด อืน่ๆ 

1. ซ าผักหนาม 75.0 25.0 40.0 20.0 0 0 40.0 0 40.0 0 60.0 20.0 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 31.7 68.3 39.3 35.7 14.3 3.6 39.3 3.6 46.4 3.6 21.4 50.0 10.7 

3. ทุ่งลุยลาย 70.0 30.0 44.4 0 0 11.1 55.6 0 22.2 33.3 44.4 44.4 0 

4. ห้วยทอง 44.4 55.6 60.0 20.0 20.0 10.0 10.0 0 70.0 40.0 40.0 0 0 

5. บง 91.7 8.3 0 0 0 50.0 50.0 0 50.0 8.3 0 0 50.0 

6. แก่งม่วง 60.9 39.1 33.3 22.2 27.8 0 50.0 5.6 27.8 16.7 38.9 38.9 44.4 

7. นาน้อย 65.7 34.3 50.0 8.3 8.3 0 25.0 8.3 16.7 16.7 83.0 8.3 0 

8. โนนสว่าง 53.8 46.2 16.7 33.3 16.7 0 50.0 0 33.3 33.3 33.3 0 16.7 

9. ท่อน 56.5 43.5 50.0 0 20.0 0 40.0 10.0 60.0 30.0 10.0 40.0 10.0 

10. ส าราญ 50.0 50.0 33.3 11.1 22.2 5.6 50.0 0 33.3 22.2 27.8 61.1 0 

11. กกสะต ี 50.0 50.0 0 20.0 60.0 20.0 40.0 20.0 80.0 0 20.0 40.0 20.0 

12. วังเวิน 36.4 63.6 42.9 14.3 42.9 0 0 0 57.1 0 28.6 28.6 14.3 

เฉลีย่ 57.2 42.8 34.2 15.4 19.4 8.4 37.5 4.0 44.7 17.0 34.0 27.6 13.8 

1/   ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



 3-118 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-111  ปัญหาอุปสรรคของใช้ประโยชน์ท่ีดินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า  

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 

ประเดน็ปญัหา  1/ 

แนวเขต

ไมช่ดั 
อยูใ่นเขต 

ไมม่เีอกสาร

สทิธิ ์

ดนิไม่

สมบรูณ ์

หนา้ดนิ

พัง 

ดนิไม่

เหมาะสม 

ขาด

แหลง่น  า 

ที่ท ากนิ 

ไมพ่อ 
ไกลหมูบ่า้น แหง้แลง้ น  าท่วม อืน่ๆ 

1. ซ าผักหนาม 0 30.0 60.0 0 15.0 0 30.0 10.0 0 30.0 0 10.0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 4.9 19.5 46.3 19.5 53.7 0 75.6 12.2 0 53.7 0 9.8 

3. ทุ่งลุยลาย 16.7 16.7 66.7 10 6.7 3.3 53.3 10 0 46.7 0 0 

4. ห้วยทอง 16.7 33.3 55.6 50 27.8 11.1 27.8 38.9 11.1 50 33.3 0 

5. บง 8.3 12.5 50.0 58.4 12.5 0 12.5 4.2 8.3 29.2 8.3 4.2 

6. แก่งม่วง 19.6 69.6 80.4 34.8 50.0 4.3 30.4 23.9 17.4 37.0 8.7 4.3 

7. นาน้อย 2.9 2.9 8.6 8.6 2.9 0 45.7 2.9 0 48.6 5.7 2.9 

8. โนนสว่าง 0 7.7 38.5 46.2 7.7 7.7 15.4 7.7 7.7 38.5 0 15.4 

9. ท่อน 8.7 39.1 73.9 52.2 56.5 17.4 26.1 17.4 21.7 30.4 4.3 0 

10. ส าราญ 16.7 36.1 55.6 66.7 47.2 11.1 41.7 22.2 8.3 27.8 8.3 2.8 

11. กกสะต ี 30.0 50.0 70.0 90.0 70.0 20.0 0 0 20.0 80.0 10.0 0 

12. วังเวิน 0 36.4 72.7 81.8 27.3 18.2 18.2 27.3 9.1 54.5 36.4 0 

เฉลีย่ 10.4 29.5 56.5 43.2 31.4 7.8 31.4 14.7 8.6 43.9 9.6 4.1 

1/   ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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4) การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ 

- จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต้องการพึ่งพิงทรัพยากรจากพื นที่ป่าที่อยู่ติด

กับหมู่บ้านของตนเองส่วนใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเก็บหาของป่า ร้อยละ 66 เพื่อเป็นแหล่งต้นน  า ร้อยละ 46 และเป็นพื นที่

ส าหรับการเก็บหาไม้ฟืน ร้อยละ 40 

- การใช้ไม้เชื อเพลิง พบว่า ครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้แก๊สส าหรับการหุงต้ม ร้อยละ 64 มีการ

ใช้ไม้ฟืน และใช้ถ่านส าหรับการหุงตุ้ม ร้อยละ 59 และ 36 ทั งนี  ปริมาณการใช้ถ่านและฟืน ประมาณ 1  และ 0.5 

ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ แหล่งเก็บหาไม้ฟืนส่วนใหญ่มาจากหัวไร่ปลายนา ร้อยละ 76 มีบางส่วนเก็บหาไม้ฟืนจากพื นที่

ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 39  ระยะทางในการหาเชื อเพลิงของครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48) น้อยกว่า  2  

กิโลเมตร และครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 83 มีเชื อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ 

- การใช้ไม้ส าหรับการก่อสร้าง พบว่า ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51 มีความต้องการน า

ไม้มาใช้เพื่อการสร้างบ้าน มีเพียงส่วนน้อยต้องการน าไม้มาสร้างที่พักในไร่นา (ร้อยละ 15) ทั งนี  แหล่งของไม้ใช้สอยมาก

ที่สุด คือ ซื อไม้จากในเมือง ร้อยละ 31 รองลงมาคือการเข้าไปตัดไม้ในป่ามาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 14 

- การเก็บหาของป่า พบว่า ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 83 มีการเข้าไปเก็บหาและใช้

ประโยชน์จากป่าท่ีอยู่ติดหมู่บ้าน ชนิดของป่าท่ีเก็บหามากที่สุด ได้แก่ เห็ด ผักป่า หน่อไม้ และไม้ไผ่  

(1) เห็ด มีการเก็บหาเพื่อน ามาบริโภคในครัวเรือน ประมาณ 32 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี 
น าไปขาย ประมาณ 17.42 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 686.08 บาท
ต่อครัวเรือนต่อป ี

(2) ผักป่า เช่น ผักหวาน ผักกูด ปริมาณการเก็บเพื่อน ามาบริโภคในครัวเรือน ประมาณ 40.43 
กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี น าไปขาย ประมาณ 17.08 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้
เฉลี่ย เท่ากับ 1,325 ต่อครัวเรือนต่อปี 

(3) หน่อไม้ เก็บเพื่อน ามาบริโภคในครัวเรือน ประมาณ 59.24 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี น าไป
ขาย ประมาณ 179.79  กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 934.67 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อป ี

(4) ไม้ไผ่ มีการน าไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ประมาณ 23 ล าต่อครัวเรือนต่อปี และ
พบว่าน าไปขาย ประมาณ 2 ล าต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 88.92 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อป ี

(5) สัตว์ป่า ในพื นที่ยังคงมีการล่าสัตว์มาเพื่อเป็นอาหาร แต่มีบางส่วนที่ล่าเพื่อการค้า โดยใน
พื นที่นี มีสัตว์ที่พบเห็นการถูกล่าทั งหมด 20 ชนิด ได้แก่ นก หนู กวาง เลียงผา เก้ง หมูป่า 
ผึ ง ไก่ป่า ชะมด อีเห็น แลน นิ่ม กระรอก กระแต กระต่าย ตะกวด ตุ่น ชะนี ค่าง และอ้น 
ซึ่งสัตว์ใหญ่ที่พบเห็นการถูกล่ามากท่ีสุด คือ หมูป่าและเก้ง  



 3-120 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

- การเลี ยงวัว-ควาย พบว่า ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.44 มีการเลี ยงวัว และควาย 

จ านวนวัว-ควายที่เลี ยงเฉลี่ยต่อครัวเรือน เท่ากับ 2 และ 4 ตัว ตามล าดับ ทั งนี  ในกลุ่มตัวอย่างที่มีการเลี ยงวัวควายถึง

ร้อยละ 55.45 เคยน าเข้าไปเลี ยงในป่า โดยน าไปเลี ยงในฤดูฝนมากท่ีสุด ร้อยละ 41.11 จ านวนวันเฉลี่ย 55 วัน รองลงมา

ได้แก่ ฤดูหนาว ร้อยละ 32.56 จ านวนวันเฉลี่ย 31 วัน ลักษณะของการเลี ยงส่วนใหญ่จะปล่อยวัวควายไว้ในป่าไม่น ามาขัง

รวมกันมากที่สุด ร้อยละ 29.74 รองลงมาได้แก่ มีคนเลี ยงโดยการสร้างปางพักในป่า และเลี ยงแบบไปเช้าเย็นกลับ ร้อย

ละ 21.27 

รายละเอียดการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ แสดงในตารางที่ 3-112 ถึง 3-118 

ตารางที่ 3-112  การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 
ประเภทของการพึ่งพงิ 1/ 

ตน้น  า พกัผอ่น ไมใ้ชส้อย ไมฟ้นื หาของปา่ เลี ยงสตัว ์

1. ซ าผักหนาม 30.0 15.0 20.0 50.0 80. 10. 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 4.9 12.2 63.4 75.6 92.7 9.8 

3. ทุ่งลุยลาย 50.0 53.3 18.3 46.7 36.7 6.7 

4. ห้วยทอง 33.3 0 27.8 88.9 88.9 0 

5. บง 41.7 8.3 0 8.3 79.2 20.8 

6. แก่งม่วง 63.0 32.6 21.7 17.4 52.2 39.1 

7. นาน้อย 37.1 25.7 11.4 54.3 62.9 11.4 

8. โนนสว่าง 30.8 0 7.7 7.7 61.5 61.5 

9. ท่อน 65.2 26.1 13 13 65.2 34.8 

10. ส าราญ 72.2 36.1 11.1 16.7 33.3 13.9 

11. กกสะต ี 70.0 0 0 30.0 70.0 0 

12. วังเวิน 54.5 0 0 72.7 72.7 0 

เฉลีย่ 46.1 17.4 16.2 40.1 66.3 17.3 

1/   ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-113  การใช้ไมเ้ชื อเพลงิของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอยา่ง 

หมูบ่้าน 

การใชเ้ชื อเพลงิในปจัจบุัน แหลง่เกบ็หาไมฟ้ืน  1/ ปริมาณการใช(้ลบ.ม.) เพยีงพอ ระยะทาง 

ถา่น ฟืน แกส๊ 
เตา

ไฟฟา้ 
อื่นๆ ไร/่นา 

ป่า

อนรุกัษ ์

ป่า

สงวน 

ป่า

ชุมชน 
ซื อ อื่นๆ ฟืน ถา่น  

เพยีงพ

อ 
ไม่พอ 

>2 

กม. 

<2 

กม. 

1. ซ าผักหนาม 60.0 100 40.0 0 0 65.0 30.0 0 15.0 5.0 25.0 0 0 91.7 8.3 25 75 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 85.4 75.6 46.3    2.4 12.2 93.5 71 0 9.7 6.5 6.5 1.23 1.16 69.2 30.8 42.3 57.7 

3. ทุ่งลุยลาย 63.3 76.7 86.7 0 0 91.3 0 4.3 0 17.4 4.3 1.1 1.06 100 0 70.6 29.4 

4. ห้วยทอง 50.0 77.8 55.6 0 22.2 71.4 85.7 14.3 7.1 0 0 1.97 1.18 87.5 12.5 12.5 87.5 

5. บง 4.2 16.7 70.8 0 75.0 100 0 0 0 0 25.0 0.60 0 0 100 100 0 

6. แก่งม่วง 8.7 37.0 58.7 2.2 87.0 94.1 17.6 0 0 0 11.8 0.36 0.46 100 0 50.0 50.0 

7. นาน้อย 68.6 74.3 51.4 0 0 61.5 80.8 0 0 3.8 0 3.28 0.95 93.8 6.2 50.0 50.0 

8. โนนสว่าง 7.7 61.5 76.9 0 76.9 100 0 0 0 0 0 0.59 0.12 0 0 0 0 

9. ท่อน 8.7 47.8 91.3 0 87.0 0 18.2 0 0 0 0 1.96 0.25 100 0 50.0 50.0 

10. ส าราญ 11.1 47.2 88.9 0 83.3 90.9 5.9 0 0 0 0 0.93 0.19 75.0 25.0 25.0 75.0 

11. กกสะตี 20.0 30.0 20.0 0 80.0 100 100 33.3 0 0 0 0.31 0.31 100 0 50.0 50.0 

12. วังเวิน 45.5 72.7 81.8 0 90.9 50.0 62.5 25.0 12.5 25.0 0 1.34 0.56 100 0 50.0 50.0 

เฉลีย่ 36.1 59.8 64.0 0.2 51.2 76.5 39.3 6.4 3.7 4.8 6.0 1.14 0.52 83.4 16.6 43.8 47.9 

1/  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



 3-122 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-114  การใช้ไมเ้พื่อการก่อสร้างของราษฎรที่อาศยัอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 

วตัถปุระสงคก์ารใชไ้ม ้  1/ 
ปรมิาณไม ้

(ลบ.ม./ครวัเรอืน/ป)ี 

แหลง่ไมใ้ชส้อย   1/ 

ไมต่อ้งการ สรา้งบา้น สรา้งทีพ่กั คอกสตัว ์
น าไป

ขาย 
อืน่ๆ ซื อในเมอืง ซื อจากพื นที ่ หาจากปา่ อืน่ๆ 

1. ซ าผักหนาม 75.0 80.0 0 20.0 0 0 2.78 20 0 20 40 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 85.4 83.3 0 0 0 0 0.53 16.7 0 33.3 0 

3. ทุ่งลุยลาย 56.7 84.6 30.8 7.7 0 0  2.38 50 16.7 7.7 15.4 

4. ห้วยทอง 88.9 50 100 0 0 0 0.09 50 0 50 50 

5. บง 95.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. แก่งม่วง 32.6 66.7 26.7 26.7 0 13.3 0.63 46.7 67 0 6.7 

7. นาน้อย 22.9 87.5 0 0 0 0 17.17 62.5 12.5 53.3 0 

8. โนนสว่าง 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. ท่อน 21.7 100 0 0 0 0 0.73 80.0 0 0 20.0 

10. ส าราญ 22.2 62.5 25.0 0 0 12.5 0.4 50.0 12.5 0 25 

11. กกสะต ี 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. วังเวิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เฉลีย่ 43.24 51.22 15.21 4.53 0 2.15 2.03 31.33 9.06 13.69 13.09 

1/  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-115  การเก็บหาของป่าของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่า 

หมายเหตุ : หน่วยต่อครัวเรือนต่อปี 

หมูบ่า้น 

การเกบ็หา เหด็ ผกัปา่ หนอ่ไม ้ ไมไ้ผ ่

ไมเ่กบ็ เกบ็หา 
บรโิภค 

(กก.) 

ขาย 

(กก.) 

รายได ้

(บาท/ป)ี 

บรโิภค 

(กก.) 

ขาย 

(กก.) 

รายได ้

(บาท/ป)ี 

บรโิภค 

(กก.) 

ขาย 

(กก.) 

รายได ้

(บาท/ป)ี 

บรโิภค 

(ล า) 

ขาย 

(ล า) 

รายได ้

(บาท/ป)ี 

1. ซ าผักหนาม 20.0 80.0 9.6 0 0 10.8 30.0 3,500 99 500.0 3,500 23.2 0 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 2.4 97.6 38.3 0 0 16.5 0 0 0 0 0 25.5 29.3 1,067 

3. ทุ่งลุยลาย 43.3 56.7 14.7 70 2,100 55 0 0 48.1 0 0 12.0 0 0 

4. ห้วยทอง 0 100 40.0 80.0 800 27.4 100.0 2,000 96.1 0 0 30.0 0 0 

5. บง 12.5 87.5 28.9 0 0 36.3 0 0 68.7 0 0  0 0 

6. แก่งม่วง 21.7 78.3 14.6 0 0 13.8 0 0 22.5 0 0 14.6 0 0 

7. นาน้อย 28.6 71.4 15.8 59.0 5,333 6.1 55.0 10,000 33.8 1,507.5 6,516 18.0 0 0 

8. โนนสว่าง 30.8 69.2 9.1 0 0 26.2 0 0 43.3 0 0 22.7 0 0 

9. ท่อน 13.0 87.0 10.9 0 0 44.5 20.0 400 36.6 0 0 22.5 0 0 

10. ส าราญ 13.9 86.1 7.2 0 0 23.7 0 0 41.2 150.0 1,200 19.5 0 0 

11. กกสะต ี 0 100 40.9 0 0 34.8 0 0 95.7 0 0 42.5 0 0 

12. วังเวิน 9.1 90.9 156.2 0 0 190.0 0 0 125.9 0 0  0 0 

เฉลีย่ 16.28 83.72 32.18 17.42 686.08 40.43 17.08 1,325.00 59.24 179.79 934.67 23.05 2.44 88.92 



 3-124 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-116  การพบการใช้ประโยชน์สตัว์ป่าในชุมชนของหมู่บ้านที่อยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า 

หมูบ่า้น 

การพบการใชป้ระโยชนส์ตัวป์า่ในชมุชน 

(รอ้ยละ) รอ้ยละของทั งหมด 

ไมเ่คยพบ เคยพบ 

1.  ซ าผักหนาม 55.00 45.00 18.34 

2.  ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 61.90 38.10 15.52 

3.  ทุ่งลุยลาย 73.33 26.67 10.87 

4.  ห้วยทอง 83.33 16.67 6.79 

5.  บง 100.00 0.00 0.00 

6.  แก่งม่วง 80.43 19.57 7.97 

7.  นาน้อย 62.86 37.14 15.13 

8.  โนนสว่าง 92.31 7.69 3.13 

9.  ท่อน 95.65 4.35 1.77 

10. ส าราญ 86.11 13.89 5.66 

11. กกสะต ี 100.00 0.00 0.00 

12. วังเวิน 63.64 36.36 14.82 

รวม  79.55 20.45  100.00 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ตารางที ่3-117  การเลี ยงสัตว์ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 

เลี ยงสตัว ์ เลี ยงสตัวใ์นปา่ จ านวน ช่วงเวลาและระยะเวลาในการเลี ยงสตัวใ์นปา่ 1/ ลกัษณะการเลี ยง  1/ 

ไมม่ ี ม ี ไมเ่คย เคย ววั ควาย ฤดฝูน วนั หนาว วนั 
ฤดู

รอ้น 
วนั ทั งป ี วนั 

คน

เลี ยง 
ในปา่ ปลอ่ย อืน่ๆ 

1. ซ าผักหนาม 65.0 35.0 28.6 71.4 5 0 20.0 20 0 0 60 28 20 73 100 0 0 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 92.7 7.3 33.3 66.7 6 0 50.0 60 50 60 0 0 50 90 0 100 0 0 

3. ทุ่งลุยลาย 96.7 3.3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. ห้วยทอง 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. บง 62.5 37.5 22.2 77.8 5 4 71.4 111 71.4 73 14.3 9 28.6 95 14.3 0 57.1 0 

6. แก่งม่วง 43.5 56.5 19.2 80.8 1 5 61.9 105 57.1 49 57.1 33 33.3 114 4.8 28.6 38.1 28.6 

7. นาน้อย 68.6 31.4 18.2 81.8 2 13 100 112 22.2 13 11.1 3 0 0 11.1 0 66.7 0 

8. โนนสว่าง 23.1 76.9 30.0 70.0 2 6 100 124 100 119 0 0 0 0 0 0 100 0 

9. ท่อน 43.5 56.5 23.1 76.9 1 4 40.0 57 40 30 40 24 60 204 0 10 70 20 

10. ส าราญ 72.2 27.8 60.0 40.0 1 4 50.0 82.5 50 37.5 50 30 50 180 25 25 25 25 

11. กกสะต ี 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. วังเวิน 90.9 9.1 0 100 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

เฉลี่ย 71.6 28.4 27.9 55.4 1.9 3.5 41.1 56.0 32.6 31.8 19.4 10.6 20.2 63 21.3 13.6 29.7 6.1 

1/  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



 3-126 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-118  ร้อยละเขตพื นท่ีการเลี ยงสัตว์ในป่าแยกตามฤดูกาลของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่า 

 

หมูบ่า้น 

ฤดฝูน ฤดหูนาว ฤดรูอ้น/แลง้ ตลอดป ี

ระยะทาง 

(กม.) 

อช.

และ

ขรป. 

ปา่

สงวน 

ปา่

ชมุชน 

ที่

สาธารณะ 

อช. 

และ

ขรป. 

ปา่

สงวน 

ปา่

ชมุชน 

ที่

สาธารณะ 

อช. 

และ

ขรป. 

ปา่

สงวน 

ปา่

ชมุชน 

ที่

สาธารณะ 

อช. 

และ

ขรป. 

ปา่

สงวน 

ปา่

ชมุชน 

ที่

สาธารณะ 

1. ซ าผักหนาม 20.0 0 0 0 0 0 0 0 40.0 0 0 20.0 0 0 0 20.0 3.4 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 0 0 50.0 0 0 0 50.0 0 0 0 0 0 50.0 0 0 0 5.0 

3. ทุ่งลุยลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. ห้วยทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. บง 71.4 0 0 0 71.4 0 0 0 0 0 0 14.3 28.6 0 0 0 7.14 

6. แก่งม่วง 61.9 0 0 0 57.1 0 0 0 33.3 0 0 23.8 28.6 0 0 0 6.24 

7. นาน้อย 100 0 0 0 22.2 0 0 0 11.1 0 0 0 0 0 0 0 7.78 

8. โนนสว่าง 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.28 

9. ท่อน 40.0 0 0 0 40.0 0 0 0 40.0 0 0 0 60.0 0 0 0 8.6 

10. ส าราญ 50.0 0 0 0 50.0 0 0 0 25.0 0 0 25.0 50.0 0 0 0 7.5 

11. กกสะต ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. วังเวิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

เฉลีย่ 36.94 0 4.17 0 28.39 0 4.17 0 12.45 0 0 6.93 18.1 8.33 0 1.67 4.66 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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5) ข้อคิดเห็นต่อการบริหารจัดการพื นที่ป่า 

จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประกาศพื นท่ีป่าเป็นป่าอุทยาน

แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถึงร้อยละ 55 มีเพียงร้อยละ 39 มีความเห็นว่าไม่ควรประกาศเป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์ และ

บางส่วนมีความไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของราษฎรต่อการจัดการพื นที่ป่าแบบมีส่วนร่วม พบว่า ในภาพรวม

ของครัวเรือนตัวอย่างเห็นด้วยในการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีป่าไม้กับราษฎรในการบริหารจัดการพื นที่ป่า ถึงมากกว่าร้อย

ละ 72 ในขณะที่มีเพียงประมาณร้อยละ 16 เท่านั นท่ีไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว 

รายละเอียดข้อคิดเห็นต่อการบริหารจัดการพื นที่ป่า แสดงในตารางที่ 3-119 ถึง 3-120 

ตารางที่ 3-119  ความคิดเห็นต่อการประกาศพื นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื นที่

อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

หมูบ่า้น 
ความคดิเหน็ 

ไมเ่หน็ดว้ย เหน็ดว้ย ไมแ่นใ่จ 

1. ซ าผักหนาม 55.0 45.0 0 

2. ตาดฟ้า-ดงสะคร่าน 78.0 14.6 7.3 

3. ทุ่งลุยลาย 40.0 40.0 20.0 

4. ห้วยทอง 44.4 55.6 0 

5. บง 20.8 75.0 4.2 

6. แก่งม่วง 30.4 63.0 6.5 

7. นาน้อย 20.0 77.1 2.9 

8. โนนสว่าง 15.4 76.9 7.7 

9. ท่อน 39.1 47.8 13.0 

10. ส าราญ 25.0 69.4 5.6 

11. กกสะต ี 30.0 70.0 0 

12. วังเวิน 63.6 36.4 0 

เฉลีย่ 38.0 56.0 6.0 

 



 3-128 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่3-120  ความคดิเห็นต่อการบริหารจัดการพื นท่ีป่าแบบมสีว่นร่วมของราษฎรที่อาศยัอยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติและ

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

หน่วย : ร้อยละของครัวเรือนที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเหน็ 

ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็

ดว้ย 
เฉยๆ 

เหน็

ดว้ย 

เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 
ไมแ่นใ่จ 

1. พื นที่สมบูรณ์เหมาะที่จะประกาศเป็นพื นท่ีอุทยาน
แห่งชาติ/เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า 

8.8 13.0 4.2 57.5 15.2 1.3 

2. การประกาศเขตอุทยานแห่งชาต/ิเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า
ท าให้มีป่าไม้อดุมสมบูรณ์ขึ น 

2.3 8.8 8.1 54.2 25 1.6 

3. จนท.ป่าไม้มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง 1.6 6.8 14.3 60.4 14.3 2.6 

4. การที่จะปกป้องป่าไวไ้ด้เจ้าหน้าทีต่้องปฏิบัติงานและ
จับกุมผู้กระท าผดิอย่างเข้มงวดเทา่นั น 

4.9 27.4 9.7 43.8 12.3 1.9 

5. อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์ฯ มีเจ้าหน้าที่เพยีงพอ
ไม่ต้องอาศัยความร่วมมือกับชาวบ้าน 

9.1 37.7 7.1 34.8 8.1 3.2 

6. เจ้าหน้าท่ีป่าไม้มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน 4.5 10.1 13.0 54.9 14.3 3.2 

7. เจ้าหน้าท่ีป่าไม้มีหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ให้ความรู้กับ
ชาวบ้าน 

1.9 10.4 7.5 62.7 15.6 1.9 

8. การบริหารงานของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์ท่ี
ไม่ให้ความส าคญักับคนมักจะท าให้เกิดความขดัแย้ง 

6.8 14 4.2 57.5 15.9 1.6 

9. ชุมชนสามารถอยู่ในเขตป่าได้หากมีการจัดการที่
เหมาะสม 

0.3 6.2 3.9 63.3 25.7 0.6 

10. การป้องกันและปราบปรามควรด าเนินไปพร้อมกับ
มวลชนสัมพันธ ์

0 2.9 1.6 74 20.5 10 

11. อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์ฯเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วม 

5.5 15.6 9.1 56.2 11.3 2.3 

12. NGOs มีส่วนช่วยเพิ่มอ านาจการตอ่รองให้กับ
ชาวบ้าน 

7.8 7.8 12 28.6 6.5 37.3 

13. ควรให้ชาวบ้าน อบต.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมจัดการป่า 

0 3.2 3.9 71.5 19.8 1.6 

14. แนวกันชนจะช่วยลดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่า
อนุรักษ ์

2.3 7.4 5.2 57.5 24.4 3.2 

ภาพรวม (เฉลีย่) 3.99 12.22 7.43 55.47 16.35 4.54 
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3.4.2 ผลการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับพื นที่แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา

ของพื นที่กลุ่มป่าภูเขียวน  าหนาว โดยก าหนดแนวเช่ือมต่อท่ีเป็นพื นที่ศึกษา  3 แนวเชื่อมต่อ ได้แก่   

- แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติน  าหนาว รหัส 06-01-3-03-03 

- แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน  าหนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน รหัส 06-03-3-5b-5b 

- แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติน  าหนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน รหัส 06-04-3-5b-5b 

ก าหนดให้เป็นประชากรในหมู่บ้านที่อยู่รอบแนวเชื่อมต่อท่ีก าหนดให้เป็นพื นท่ีศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษาการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นในแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา จากการส ารวจในพื นที่ มีหมู่บ้านทั งหมด 6 

หมู่บ้านที่อยู่รอบแนวเชื่อมต่อ ดังมีรายชื่อ ท่ีตั ง จ านวนครัวเรือน และจ านวนตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 3-121  

 

ตารางที ่3-121 รายชื่อหมูบ่้าน ที่ตั ง จ านวนครัวเรือน และจ านวนตวัอย่างในการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชุมชน

ท้องถิ่น  

ล าดับ หมู่ที ่ ช่ือบ้าน ที่ตั ง จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ตัวอย่าง 

1 1 ห้วยหญ้าเครือ ต.น  าหนาว อ.น  าหนาว จ.เพชรบรูณ ์ 350 100 
2 3 ทรัพย์สว่าง ต.น  าหนาว อ.น  าหนาว จ.เพชรบรูณ ์ 350 100 
3 7 ฟองใต ้ ต.วังกวาง อ.น  าหนาว จ.เพชรบูรณ ์ 65 34 
4 4 ป่ารวก ต.โคกมน อ.น  าหนาว จ.เพชรบูรณ ์ 43 15 
5 5 ดงมะไฟ ต.โคกมน อ.น  าหนาว จ.เพชรบูรณ ์ 83 51 
6 7 ดงสะค่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 156 0* 
   รวม  300 

* ไม่สามารถเก็บข้อมลูจากหมู่บ้านดงสะค่านได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของชุมชนในพื นที่แนวเช่ือมต่อกลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว มีรายละเอียด

ในแต่ละประเด็นดังนี  

 

3.4.2.1 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ของชมุชนทอ้งถิน่รอบแนวเชื่อมตอ่ทางนเิวศวิทยา 

1) ข้อมูลทัว่ไปของครัวเรือน 
- กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ   57.0  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 43.0 อายุของกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่ามีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 36.1 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 26.8 นับถือศาสนาพุทธทั งหมด ร้อยละ 
100.0   ในกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 87.0 ในกลุ่มที่สมรสแล้วมีบุตร จ านวน 1-2 คนมากที่สุด ร้อยละ 58.7  
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 63.3 และอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ 12.6 ตามล าดับ     
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- การย้ายถิ่นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นคนในพื นที่และเกิดในพื นที่ 

ร้อยละ 68.4 โดยกลุ่มตัวอย่างย้ายมาจากที่อื่น คิดเป็นร้อยละ 31.6  โดยเหตุผลที่ย้ายคือ เพื่อตามคู่สมรส และกลุ่มตัวอย่าง ร้อย

ละ 99.0 ไม่คิดย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนๆ อีก  

- แหล่งน  าเพื่อการอุปโภคและบริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้น  าเพื่อการอุปโภคใน

ครัวเรือนโดยใช้น  าปะปาหมู่บ้าน มากท่ีสุด ร้อยละ 83.0 และปริมาณน  ามีเพียงพอตลอดทั งปี คิดเป็นร้อยละ 69.2 ส่วนน  าที่ใช้

ในการบริโภค กลุ่มตัวอย่าง ใช้น  าฝน ร้อยละ 96.3 และคิดว่าปริมาณน  าฝนมีเพียงพอตลอดทั งปี ร้อยละ 83.5 ส่วนน  าใช้เพื่อ

การเกษตร กลุ่มตัวอย่าง ใช้น  าจากห้วยหรือล าธาร มากที่สุด ร้อยละ 56.0 และคิดว่าปริมาณน  าในห้วยหรือล าธาร มีปริมาณ

เพียงพอตลอดทั งปี ร้อยละ 68.8  

จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน และแหล่งน  าเพื่อการอุปบริโภค บริโภค

และการเกษตรแสดงในตารางที่ 3-122 และตารางที่ 3-123 

ตารางที ่3-122 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน  

ข้อมูลครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ    
- ชาย 171 57.0 
- หญิง 129 43.0 

รวม 300 100.0 
2. อาย ุ   
- อายุต่ ากว่า 30 ปี 26 8.9 
- อายุระหว่าง 31-40 ปี 78 26.8 
- อายุระหว่าง 41-50 ปี 105 36.1 
- อายุระหว่าง 51-60 ปี 46 15.8 
- อายุมากกว่า 60 ปี 36 12.4 

รวม 300 100.0 
อายุเฉลี่ย (ปี) 45.6  
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ตารางที ่3-122 (ต่อ)   
ข้อมูลครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

3. ศาสนา    
- พุทธ 300 100.0 

รวม 300 100.0 
4. สถานภาพสมรส    
- โสด 24 8.0 
- สมรส 261 87.0 
- หม้าย 15 5.0 

รวม 300 100.0 
5. จ านวนบุตร   
- มีบุตร 1-2 คน 158 58.7 
- มีบุตร 3-4 คน 86 32.0 
- มีบุตรมากกว่า 4 คน 25 9.3 

รวม 269 100.0 
จ านวนบุตรเฉลี่ย (คน) 2.7  

6. การศึกษา   
- ไม่ได้เรียนหนังสือ 22 7.5 
- ประถมศึกษา 186 63.3 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 42 14.3 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 12.6 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 1.4 
- ปริญญาตร ี 2 0.7 
- สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.3 

รวม 294 100.0 
7. ภูมิล าเนา   
- เป็นคนในพื นท่ี 203 68.4 
- เป็นคนย้ายมาจากท่ีอื่น 94 31.6 

รวม 297 100.0 
8. ความต้องการย้ายถิ่นในอนาคต   
- ไม่ต้องการย้ายถิ่น 296 99.0 
- ต้องการย้ายถิ่น 3 1.0 

รวม 299 100.0 
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ตารางที ่3-123   จ านวนและร้อยละของแหล่งน  าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ข้อมูลแหล่งน  า 
การใช้น  า 

ปริมาณน  า 
เพียงพอทั งปี เพียงพอเฉพาะฤดู

ฝน 
ไม่เพียงพอ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การอุปโภคในครัวเรือน         
- น  าฝน 136 45.3 67 54.0 43 34.7 14 11.3 
- น  าปะปา 249 83.0 157 69.2 30 13.0 40 17.6 
- น  าบาดาล/น  าบ่อ 59 19.7 37 74.0 7 14.0 6 12.0 
- น  าห้วย/ล าธาร 70 23.3 36 61.0 18 30.5 5 8.5 
- น  าแม่น  า 36 12.0 20 60.6 12 36.4 1 3.0 

2. การใช้บริโภค         
- น  าฝน 289 96.3 218 83.5 34 13.0 9 3.4 
- น  าปะปา 49 16.3 35 81.4 5 11.6 3 7.0 
- น  าบาดาล/น  าบ่อ 6 2.0 3 60.0 2 40.0 - - 
- น  าห้วย/ล าธาร 16 5.3 5 35.7 8 57.1 1 7.1 
- น  าแม่น  า 7 2.3 - - 4 1.3 - - 

3. การใช้ในการเกษตร         
- น  าฝน 93 31.0 32 37.6 37 43.5 16 18.8 
- น  าปะปา 59 19.7 31 66.0 9 19.1 7 14.9 
- น  าบาดาล/น  าบ่อ 41 13.7 31 88.6 4 11.4 - - 
- น  าห้วย/ล าธาร 168 56.0 97 68.8 38 27.0 6 4.3 
- น  าแม่น  า 90 30.0 69 87.3 9 11.4 1 1.3 

 

2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

- การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพท าไร่เป็นอาชีพหลัก 

ร้อยละ 83.4 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.4 ส่วนอาชีพค้าขาย และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวนเท่ากัน 

ร้อยละ 2.4   กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 70.0  ในจ านวนนี ประกอบอาชีพเสริมโดยรับจ้างภาคการเกษตร ร้อย

ละ 40.0 และรับจ้างนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 25.0 

- รายได้ของกลุ่มตัวอย่างในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3  

ประกอบอาชีพท าไร่ข้าวโพด มีการขายผลผลิตปีละครั ง โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 60,816 บาทต่อปี โดยมีรายได้

อยู่ในช่วง 50,000-100,000 บาทต่อปี มากที่สุด ร้อยละ 61.1 และพบว่ามีรายได้ อยู่ในช่วง 50,000 – 100,000 บาทต่อปี 

ร้อยละ 21.5 ซึ่งจากข้อมูลพบว่ารายได้ขึ นอยู่กับจ านวนผลผลิตต่อไร่เป็นหลัก เมื่อพิจารณาจากพื นที่ท าการเกษตรกับรายได้ที่

เกิดขึ นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดพื นท่ีท ากินน้อยกว่า 20 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยจากการท าไร่ ประมาณ 88,900 
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บาทต่อปี มีพื นที่ท ากินระหว่าง 20-40 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยจากการท าไร่ประมาณ 133,918  บาทต่อปี มีพื นที่ท ากินมากกว่า                           

40 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยจากการท าไร่ ประมาณ 1,200,900 บาทต่อปี   

- รายจ่ายของกลุ่มตัวอย่างท าการส ารวจ รายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการท าการเกษตรและ

รายจ่ายที่เกิดจากครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการเกษตร ระหว่าง 10,000-50,000 บาทต่อปีมาก

ที่สุด ร้อยละ 43.7  มีรายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการเกษตร ต่ ากว่า 10,000  บาท ร้อยละ 31.1 โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี

รายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการเกษตร เท่ากับ 34,592 บาท ส่วนรายจ่ายในครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีรายจ่ายในครัวเรือน 

ระหว่าง 1,000-3,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด ร้อยละ 43.7 และมีรายจ่ายในครัวเรือนต่ ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 

22.8 โดยมีค่าเฉลี่ยที่เป็นรายจ่ายในครัวเรือนเท่ากับ 3,752 บาทต่อเดือน 

- กลุ่มตัวอย่างมีภาระหนี สินท่ีเกิดจากการกู้เพื่อท าการเกษตร กู้เพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร 

และกู้เพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.0 กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระบบเพื่อท าการเกษตร 

เฉลี่ย 79,217 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีภาระหนี สินที่กู้เพื่อท าการเกษตร อยู่ระหว่าง 10,000-50,000 บาท ร้อยละ 

35.7 รองลงมา มีภาระหนี สินท่ีกู้เพื่อท าการเกษตร อยู่ระหว่าง 50,001-100,000 บาท ร้อยละ 31.4 ส่วนภาระหนี สินท่ีเป็นค่า

เล่าเรียนของบุตร มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.7 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48,193 บาท มีภาระหนี สินที่เกิดจากการสร้างที่อยู่

อาศัย ร้อยละ 6.3 และมีภาระหนี สินจากการผ่อนรถ ร้อยละ 3.3  

- การเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  ภายในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.1 เข้าร่วม

เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้า ธกส. ร้อยละ 69.3 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 22.0 และ

กลุ่มเกษตรกร  ร้อยละ 18.3  

จ านวนและร้อยละข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนในพื นที่กลุ่มป่าตะวันออก แสดงใน

ตารางที่ 3-124 

 

ตารางที ่3-124 จ านวนและร้อยละข้อมูลการประกอบอาชีพ รายได ้รายจ่าย ภาระหนี สินและการรวมกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง  

- ท าไร ่ 247 83.4 
- ท าสวน 3 1.0 
- เลี ยงสตัว์/การประมง 2 0.7 
- ค้าขาย 7 2.4 
- รับจ้างในภาคการเกษตร 4 1.4 
- ร้บจ้างท่ัวไป 25 8.4 
- รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 7 2.4 
- ลูกจ้าง อบต. 1 0.3 
รวม 296 100.0 
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 ตารางที ่3-124 (ต่อ)   
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

2.การประกอบอาชีพเสริม    
- ไม่มีอาชีพเสริม 90 30.0 
- มีอาชีพเสริม 210 70.0 
อาชีพเสริมของกลุ่มตัวอย่าง (ตอบได้หลายข้อ)   

- รับจ้างในภาคการเกษตร 120 40.0 
- รับจ้างทั่วไป 75 25.0 
- ท าสวน 35 11.7 
- ท าไร ่ 34 11.3 
- ท านา 7 2.3 
- ค้าขาย 34 11.3 
- เลี ยงสตัว์/ประมง 5 1.7 
- อื่นๆ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ลูกจา้งหน่วยงานรายวัน 12 4.0 

3. รายไดจ้ากอาชีพหลัก (บาทต่อปี)   
- ต่ ากว่า 50,000 168 61.1 
- 50,000 - 100,000 บาท 59 21.5 
- 100,000-150,000 บาท 22 8.0 
- 150,000-200,000 บาท 18 6.5 
- สูงกว่า 200,000 บาท 8 2.9 

รวม 275 100.0 
เฉลี่ย (บาท) 60,816 

4.รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการท าการเกษตร (บาทต่อป)ี  
- ต่ ากว่า 10,000 บาท 37 31.1 
- 10,000-50,000 บาท 52 43.7 
- 50,000-100,000 บาท 29 24.4 
- สูงกว่า 100,000 บาท 1 0.8 

รวม 119 100.0 
เฉลี่ย  34,592 

5. รายจ่ายในครัวเรือน (บาทต่อเดือน)   
- ต่ ากว่า 1,000 บาท 38 22.8 
- 1,000-3,000 บาท 73 43.7 
- 3,000-5,000 บาท 34 20.4 
- สูงกว่า 5,000 บาท 22 13.2 
รวม 167 100.0 
เฉลี่ย  3,752 
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 ตารางที ่3-124 (ต่อ)   
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

6. การออมเงินของกลุ่มตัวอย่าง (จ านวนเงินออมของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 37,156 บาท) 
- ไม่มเีงินออม  210 70.0 
- มีเงินออม 90 30.0 

7. ภาระหนี สินของกลุ่มตัวอยา่ง (ตอบได้หลายข้อ)   
- หนี สินจากการเกษตร 216 72.0 
- หนี สินนอกภาคการเกษตร 12 4.0 
- หนี สินจากการศึกษาของบุตร 29 9.7 
- หนี สินจากโครงการของรัฐ 9 3.0 
- มีหนี สินการผ่อนซื อรถยนต ์ 10 3.3 
- มีหนี สินจากการสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัย 19 6.3 

8. แหล่งกู้ยืมเงินหนี สินจากการเกษตร   
- ในระบบสถาบันการเงิน 11 5.2 
- นอกระบบ 147 69.0 
- ในระบบกองทุนในชุมชน 55 25.8 

รวม 213 100.0 
9. จ านวนเงินหนี สินจากการเกษตร (จ านวนหนี สินเฉลี่ย 79,217 บาท)  

- ต่ ากว่า 10,000 บาท 23 11.0 
- 10,000-50,000 บาท 75 35.7 
- 50,000-100,000 บาท 66 31.4 
- สูงกว่า 100,000 บาท 46 21.9 

รวม 210 100.0 
10. การเข้าร่วมกลุม่ภายในชุมชน   

- ไม่เข้าร่วม 10 3.9 
- เข้าร่วม 249 96.1 

รวม 259 100.0 
ประเภทกลุ่มสมาชิก (เลือกตอบได้หลายข้อ)   
- กลุ่มธกส. 208 69.3 
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 66 22.0 
- กลุ่มเกษตรกร 55 18.3 
- กลุ่มอนุรักษ์ ป่าไม้ ปลูกป่า พิทักษ์ป่า 13 4.3 
- กลุ่มเฝ้าระวังไฟป่า 11 3.7 
- กลุ่มแม่บ้าน 42 14.0 
- กลุ่มอสม. 19 6.3 
- กลุ่มหัตถกรรม 13 4.3 
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3) การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

- การถือครองที่ดินท ากิน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 95.3 มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง โดยมีขนาด

ที่ดินระหว่าง 10-50 ไร่ ร้อยละ 69.9  ที่ดินมากกว่า 50 ไร่ ร้อยละ 16.1 และที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 14.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่

เช่าที่ดินท ากิน มีเพียงร้อยละ 10.7 โดยเช่าที่ดินน้อยกว่า 10-50 ไร่ ร้อยละ 73.3 และเช่าที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 26.7  

- ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินท ากินที่ถือครอง พบว่าร้อยละ 82.3 ใช้ที่ดินเป็นพื นที่เพาะปลูก 

เป็นที่อยู่อาศัย ท่ีตั งของที่ดินร้อยละ 62 ตั งอยู่นอกเขตพื นท่ีอนุรักษ์ แต่ที่ดินของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 92.0 เป็นที่ดินที่มีเพียง

หลักฐานเอกสาร ภ.บ.ท.5-6 เท่านั น  

- การใช้ที่ดินเพื่อท าการเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ท าการเกษตร พบว่า ท าไร่ข้าวโพด ร้อยละ 73.3 

ท านา ร้อยละ 43.3 และปลูกมันส าปะหลัง ร้อยละ 5.0 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีปลูกข้าวโพด มีขนาดพื นท่ีในการปลูกข้าวโพดเฉลี่ย 

34.1 ไร่ โดยมีขนาดพื นท่ีท าไร่ข้าวโพด 10-50 ไร่มากท่ีสุด ร้อยละ 68.5  จ านวนผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 585.6 กิโลกรัม ราคาขาย

เฉลี่ยต่อกิโลกรัมเท่ากับ 6.41  บาท โดยกลุ่มตัวอย่างขายผลผลิตทั งหมด รายได้เท่ากับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง การท านาของ

กลุ่มตัวอย่าง มีขนาดพื นท่ีท านาเฉลี่ย 7.1 ไร่ โดยมีขนาดพื นท่ีท านา น้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 83.7   จ านวนผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 

131.26 กก. โดยเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนทั งหมด ร้อยละ 28.7   

จ านวนและร้อยละข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การท าการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 

3-125 

 

ตารางที่ 3-125 จ านวนและร้อยละข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การท าการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การถือครองที่ดิน (เลือกตอบไดห้ลายข้อ)    

- มีที่ดินเป็นของตนเอง 286 95.3 
- มีที่ดินเช่า 32 10.7 

2. ขนาดเนื อที่ท่ีดินของตนเอง  
- น้อยกว่า 10 ไร ่ 40 14.0 
- 10-50 ไร ่ 200 69.9 
- มากกว่า 50 ไร ่ 46 16.1 
รวม 286 100.0 

3. ขนาดเนื อที่ท่ีดินเช่า   
- น้อยกว่า 10 ไร ่ 8 26.7 
- 10-50 ไร ่ 22 73.3 

รวม 30 100.0 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

4. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (เลือกตอบได้หลายข้อ)   
- เป็นที่อยู่อาศัย 186 62.0 
- เป็นพื นที่เพาะปลูก 247 82.3 

5. การถือเอกสารสิทธ์ิ   
- การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่มเีอกสารสิทธ์ิ ประเภท 

ภ.บ.ท.5-6 
276 92.0 

6. ชนิดพันธ์ุพืชที่ท าการเพาะปลูก (ปลูกได้หลายชนิด)   
- ไร่ข้าวโพด 220 73.3 
- ท านาข้าว 130 43.3 
- ไร่มันส าปะหลัง 15 5.0 

7. การท าไร่ข้าวโพด   
7.1 ขนาดพื นท่ีท าไร่ข้าวโพด   

- น้อยกว่า 10 ไร ่ 25 11.4 
- 10-50 ไร ่ 150 68.5 
- มากกว่า 50 ไร ่ 44 20.1 
รวม 219 100.0 
พื นที่เพาะปลูกเฉลี่ย (ไร่) 34.1  
จ านวนผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรมั) 585.6  
ราคาขายผลผลติเฉลี่ยต่อกิโลกรมั (บาท) 6.41  

7.2 ขนาดพื นท่ีท านาปลูกข้าว   
- น้อยกว่า 10 ไร ่ 108 83.7 
- 10-50 ไร ่ 21 16.3 
รวม 129 100.0 
พื นที่เพาะปลูกเฉลี่ย (ไร่) 7.1  
จ านวนผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรมั) 131.26  
เก็บไว้ใช้ในครัวเรือน (ราย) 86 28.7 

4) การพึ่งพงิทรพัยากรปา่ไม ้

- จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จากประโยชน์ที่ได้รับจากพื นที่ป่าไม้ กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 79.7 คิดว่าได้รับประโยชน์จากการเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ได้รับประโยชน์จากการเป็นแหล่งน  าของชุมชน ร้อยละ 

41.3 และคิดว่าได้รับประโยชน์จากการเป็นแหล่งเก็บหาไม้ใช้สอย ร้อยละ 50.3 จากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างได้รับ

ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในพื นที่ป่าไม้เป็นหลัก และพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 72.3 เคยเข้าไปเก็บหาของป่ามาใช้

ประโยชน์  
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- การเข้าไปเก็บหาของป่าของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าช่วงเวลาที่มีการเก็บหาของป่าสามารถเข้าไปหาของ

ป่าได้ 3  อันดับแรก คือ สามารถเข้าไปได้ตลอดทั งปี คิดเป็นร้อยละ 43.4  เข้าไปหาของป่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

กันยายน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 13.2  ส่วนเดือนที่มีการเก็บ

หาของป่ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือเดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 36.5 เดือนกรกฎาคม คิดเป็นร้อยละ 10.8 และเดือน

กุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 8.1  จ านวนครั งของการเข้าไปเก็บหาของป่า กลุ่มตัวอย่างเข้าไปเก็บหา

ของป่าในช่วง 5-10 ครั งต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเข้าไปเก็บหาของป่า จ านวนมากกว่า 10 ครั งต่อปี คิด

เป็นร้อยละ 34.5 จ านวนครั งเฉลี่ยของการเข้าไปเก็บหาของป่าเท่ากับ 19.17 ครั งต่อป ีหรือประมาณ 20 ครั ง   

- การเข้าไปเก็บหาของป่าของกลุ่มตัวอย่าง มีทั งการเก็บหาพืชป่าและการล่าสัตว์ป่า โดยชนิดพืชที่กลุ่ม

ตัวอย่างเก็บหาจากป่า ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน สมุนไพร ส่วนสัตว์ป่าท่ีกลุ่มตัวอย่างเก็บหา ได้แก่ นก  ปริมาณที่มีการเก็บ

หาของป่าจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ได้แก่ ใช้ในครัวเรือนเพียงอย่างเดียว ใช้ในครัวเรือนและขาย และ

ขายเพียงอย่างเดียว ชนิดพืชที่มีการเก็บหามากท่ีสุด 2 อันดับ ได้แก่ หน่อไม้ และเห็ด  

- การเก็บหน่อไม้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.2 เก็บหาหน่อไม้เพื่อใช้ในครัวเรือน

เพียงอย่างเดียว คิดเป็นปริมาณที่เก็บหาหน่อไม้เฉลี่ยเพื่อใช้ในครัวเรือนเพียงอย่างเดียว เท่ากับ 12.77 กิโลกรัมต่อครัวเรือน 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.5 เก็บหาหน่อไม้เพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อขาย คิดเป็นปริมาณที่เก็บหาหน่อไม้ เพื่อใช้ในครัวเรือน

และเพื่อขาย เท่ากับ 68.4 กิโลกรัมต่อครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.3 เก็บหาหน่อไม้เพื่อขายเพียงอย่างเดียว คิดเป็น

ปริมาณหน่อไม้ที่เก็บเพื่อขายเพียงอย่างเดียวเท่ากับ 135.7 กิโลกรัมต่อครัวเรือน 

- การเก็บหาเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.5 เก็บหาเห็ดเพื่อใช้ในครัวเรือนเพียง

อย่างเดียว คิดเป็นปริมาณที่เก็บหาเห็ดเฉลี่ยเพื่อใช้ในครัวเรือนเพียงอย่างเดียว เท่ากับ 3.3 กิโลกรัมต่อครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 33.2 เก็บหาเห็ดเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อขาย คิดเป็นปริมาณเห็ดที่เก็บเฉลี่ยเท่ากับ 15.0 กิโลกรัมต่อครัวเรือน และ

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.3 เก็บเพื่อขายเพียงอย่างเดียว คิดเป็นปริมาณที่เก็บเฉลี่ยเท่ากับ 27.3 กิโลกรัมต่อครัวเรือน 

จ านวนและร้อยละข้อมูลการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ และการเก็บหาของป่าของชุมชน แสดงในตารางที่    

3-126 และจ านวน ปริมาณการเก็บหาพืชป่า แสดงในตารางที่ 3-127 
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ตารางที่ 3-126  จ านวนและร้อยละของการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ประโยชน์ท่ีชุมชนไดร้ับจากพื นที่ป่าไม ้   

- เป็นแหล่งอาหาร 239 79.7 
- เป็นแหล่งไม้ใช้สอย 151 50.3 
- เป็นแหล่งน  า 124 41.3 
- เป็นแหล่งเก็บหาสมุนไพร 124 41.3 
- เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 88 29.3 
- เป็นแหล่งเลี ยงสตัว์ 64 21.3 
- เป็นแหล่งต้นน  าล าธาร 154 51.3 

2. การเข้าไปเก็บหาของป่ามาใช้ประโยชน ์   
- ไม่เคยเก็บหาของป่า 83 27.7 
- เคยเข้าไปเก็บหาของป่า 217 72.3 

2.1 จ านวนครั งท่ีมีการเข้าไปเก็บหาของป่า (ครั งต่อป)ี   
- น้อยกว่า 5 ครั ง  51 25.5 
- 5-10 ครั ง 80 40.0 
- มากกว่า 10 ครั ง 69 34.5 
รวม 200 100.0 
เฉลี่ย 19.17  

2.2 ช่วงเวลาที่สามารถเข้าไปเก็บหาของป่าได้ 3 อันดับแรก   
- ตลอดทั งป ี 33 43.4 
- เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 14 18.4 
- เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 10 13.2 

2.3 เดือนที่มีการเข้าไปเก็บหาของป่ามากที่สุดของปี 3 อันดับแรก   
- เดือนสิงหาคม  27 36.5 
- เดือนกรกฎาคม 7 10.8 
- เดือนกุมภาพันธุ์และเดือนมิถุนายน 6 8.1 
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ตารางที ่3-127 จ านวนและร้อยละของการเก็บหาหน่อไม้ เหด็ และการยิงนกของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ชนิดพืช สัตว์/ 
วัตถุประสงค์ของการใช้ 

หน่อไม ้ เห็ด 
 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

1. การเก็บหาของป่าแตล่ะชนิด     
- ไม่เคยเก็บหาของป่า 165 55.0 113 37.7 
- เคยเก็บหาของป่า 135 45.0 187 62.3 

รวม 300 100.0 300 100.0 
2. ใช้ในครัวเรือนอย่างเดียว 61 45.2 115 61.5 

- ปริมาณการเก็บหาเฉลี่ย (กก.) 12.77  3.3  
3. ใช้ในครัวเรือนและขาย 52 38.5 62 33.2 

- ปริมาณการเก็บหาเฉลี่ย (กก.) 68.4  15.0  
4. ขายเพียงอย่างเดียว 22 16.3 10 5.3 

- ปริมาณการเก็บหาเฉลี่ย (กก.) 135.7  27.3  
 

5) ความคดิเหน็และและทศันคตขิองชมุชนตอ่การจดัการพื นทีอ่นรุกัษ์ 

รับรู้สถานภาพของการประกาศเปน็พื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงข้อห้ามที่

แตกต่างจากการเป็นพื นที่ป่าสงวน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั งหมด ร้อยละ 96.5 ทราบว่าพื นท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า มีกฎระเบียบข้อปฏิบตัิที่แตกต่างจากพื นท่ีป่าสงวน โดยพบว่ากฎระเบียบที่กลุม่ตัวอย่างรับทราบมากที่สุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่ การห้ามบุกรุกพื นท่ีป่า คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาห้ามน าพืชป่า สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.3 และห้ามน าพืชป่า สตัว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพื่อขาย และห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในอุทยาน 

คิดเป็นร้อยละ 54.0 แหล่งข้อมูลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมลูกฎระเบียบ และข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ มาจากสื่อทาง

โทรทัศน์ มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือสื่อทางวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 55.0 และจากเสียงตามสายของชุมชน คิด

เป็นร้อยละ 43.7 

- ความคิดเห็นเกีย่วกับปัญหาคนนอกพื นที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื นท่ีปา่ของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

82.7 คิดว่ามีปญัหานี เกดิขึ นในชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเอง โดยพบว่าคนนอกพื นท่ีสร้างปัญหาทีส่ าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ มี

คนภายนอกเข้ามาตัดไม้ในพื นท่ีปา่ ร้อยละ 30.6 มีคนภายนอกเข้ามาบุกรุกท าลายพื นท่ีป่า ร้อยละ 23.4 และคนในชุมชนเอง

ขายท่ีดินให้กับนายทุน ร้อยละ 16.2   

 - ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตอ่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชมมสี่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีมากทีสุ่ด 3 อันดับแรก คือ การที่กลุม่ตวัอย่างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดา้นการอนุรักษ์ คิดเป็น

ร้อยละ 57.3 รองลงมาคือการมีจติส านึกท่ีดีของประชาชนคิดเป็นรอ้ยละ 47.3 และการไดร้ับผลประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 46.0 ส่วนการที่มผีู้น าชุมชนชักชวน คิดเป็นร้อยละ 45.7 
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- ความต้องการมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์พื นท่ีอนุรักษ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างไม่ต้องการมสี่วนร่วมใดๆ รอ้ย

ละ 5.7 และอีกร้อยละ 94.3 ต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของพื นที่อนุรักษ์ โดยพบว่ากิจกรรมที่ต้องการมากท่ีสดุ 3 

อันดับแรก ได้แก่ ต้องการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คิดเป็นร้อยละ 45.0 

ต้องการเข้าไปหารายได้ในพื นท่ี คิดเป็นร้อยละ 40.0 และต้องการแสดงความคดิเห็นต่อการปฏิบตัิงานของอุทยานแห่งชาติ/

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า คิดเป็นร้อยละ 33.0 

- ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างทีต่้องการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าปฏิบตัิตอ่

ราษฎรในหมู่บ้าน โดยให้เรียงล าดบัความต้องการที่มากท่ีสุด 3 ล าดบั พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เจ้าหน้าท่ีให้ความรูเ้รื่อง

กฎหมายอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 21.7 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีอนุโลมให้ราษฏรท ากินในพื นท่ีได้ คิดเป็นร้อยละ 21.3 

และต้องการใหเ้จ้าหน้าท่ีปักหลักเขต/ปักป้ายเครื่องหมายชี แนวเขตให้เด่นชัด คิดเป็นร้อยละ 12.3 

 จ านวนและร้อยละของความคิดเหน็และทัศนคติของชุมชนต่อพื นที่อนุรักษ์ แสดงในตารางที่ 3-128 

 

ตารางที ่3-128 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นและทัศนคติของชุมชนต่อพื นที่อนุรักษ์ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. การรับรูส้ถานภาพของพื นที่อนุรักษ์   

- ทราบสถานภาพของพื นที่อนุรักษ์ 247 96.5 

- ไม่ทราบสถานภาพของพื นที่อนุรักษ์ 9 3.5 

รวม 256 100.0 

1.1 กฎระเบียบและข้อห้ามที่กลุ่มตัวอย่างทราบ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  

- ห้ามมิให้บุกรุกพื นท่ีป่า 235 78.3 

- ห้ามน าพืชป่า สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

172 57.3 

- ห้ามน าพืชป่า สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพื่อขาย 162 54.0 

- ห้ามเข้าไปด าเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่
ได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที่อุทยาน 

148 49.3 

- ห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขตลบป้ายหรือเครื่องหมายใดๆของ
อุทยาน 

157 52.3 

- ห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในอุทยาน 162 54.0 

2. การรับรู้ถึงปัญหาคนนอกพื นท่ีมาใช้ประโยชน์ป่าในพื นท่ี   

2.1 การรับรู้ถึงปัญหาที่เกดิขึ น   

- ไม่มีปญัหา 26 17.3 

- มีปัญหา 124 82.7 

รวม 150 100.0 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

2.2 ลักษณะของปัญหาที่รับรู้ 3 อันดับแรก   

- ตัดไม้ท าลายป่าในเขตป่าอนรุักษ์ 34 30.6 

- คนนอกพื นท่ีบุกรุกท าลายป่าเพื่อต้องการพื นท่ีท ากิน 26 23.4 

- คนในชุมชนขายท่ีดินให้คนนอก 18 16.2 

3. การไดร้ับทราบข้อมลูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข่าวสารการอนุรักษ์    

3.1 การได้รับข่าวสาร   

- ไม่ได้รับข้อมลู 3 1.1 

- ได้รับข้อมลู 270 98.9 

รวม 273 100.0 

3.2 แหล่งข้อมูล/ช่องทางการรับขา่วสาร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  

- โทรทัศน ์ 210 70.0 

- วิทยุ 165 55.0 

- หนังสือพิมพ ์ 89 29.7 

- เสียงตามสายของชุมชน 131 43.7 

- เจ้าหน้าท่ีอุทยานเจ้าหน้าท่ีป่าไม ้ 67 22.3 

4. ปัจจัยการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มตัวอยา่ง  

(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

- การไดร้ับข่าวสาร 172 57.3 

- ผู้น าชุมชนชักชวน 137 45.7 

- การมีจิตส านึกท่ีดีของประชาชน 142 47.3 

- การไดร้ับผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ 138 46.0 

- ประชาชนมีความรู้ดีแล้ว 63 21.0 

- มีฐานะทางสังคมที่ด ี 29 9.7 

5. ความต้องการมสี่วนร่วมและใช้ประโยชน์พื นท่ีอนุรักษ ์   

5.1 ความต้องการมีส่วนร่วม   

- ไม่ต้องการมีส่วนร่วมใดๆ 15 5.7 

- ต้องการมีส่วนร่วม 247 94.3 

รวม 262 100.0 

5.2 รูปแบบความต้องการมีส่วนร่วม (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ)   

- ต้องการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของอุทยาน
แห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

135 45.0 
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ตารางที ่3-128 (ต่อ)   

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ต้องการเข้าไปหารายได้ในพื นท่ี 120 40.0 

- ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของอุทยาน
แห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

99 33.0 

- ต้องการมีส่วนร่วมเรื่องการท่องเที่ยวในพื นท่ี 95 31.7 

- ต้องการท างานในพื นท่ี 93 31.0 

- ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ/ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

53 17.7 

6. ความต้องการให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบตัิต่อราษฎรในพื นท่ี    

- ให้ความรู้เรื่องกฎหมายอุทยานแหง่ชาติ 65 21.7 

- อนุโลมให้ราษฏรท ากินในพื นท่ีได ้ 64 21.3 

- ให้ปักหลักเขต ป้ายเครื่องหมายชี แนวเขตให้เด่นชัด 37 12.3 

- ให้มีการ ปชส .ถึงผลดผีลเสียของการตัดไม้ท าลายป่าและล่า
สัตว ์

26 8.7 

- ให้ปฏิบัติต่อราษฎรทุกคนเท่าเทียมกัน 20 6.7 

- ให้การช่วยเหลือในด้านการส่งเสรมิอาชีพ 19 6.3 

- ให้ความสนิทสนมคุ้นเคย 15 5.0 

- ให้กวดขันเรื่องการตดัไม้ท าลายปา่และล่าสตัว์เพิ่มขึ น 10 3.3 

- จัดที่ดินท ากินให้ใหม ่ 10 3.3 

 

3.4.2.2 ความคดิเหน็ของชมุชนตอ่การจดัการแนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวทิยาของกลุม่ปา่ภเูขยีว-น  าหนาว 

1) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับพื นที่อนุรักษ์และการจัดการแนวเช่ือมต่อทาง

นิเวศวิทยา  ในประเด็นต่างๆ มีผลดังนี  

- คุณค่าและประโยชน์ของพื นที่อนุรักษ์  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพื นที่อนุรักษ์มี

คุณค่าและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์รวมถึงสัตว์ป่าด้วย โดยมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยที่ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน  าล าธาร ท าให้ฝนฟ้า

ตกตามฤดูกาล และมีน  าในล าธารไหลตลอดทั งปี คิดเป็นร้อยละ 93.6 เห็นด้วยที่ชุมชนควรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของพื นที่อนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร ร้อยละ 73.3 และเห็นด้วยที่การประกาศให้มีพื นที่อนุรักษ์เพิ่มมากขึ น

จะท าให้พืชและสัตว์ขยายพันธ์ุได้เพิ่มมากขึ น ร้อยละ 52.5  

- คุณค่าและการใช้ประโยชน์สัตว์ป่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย ร้อยละ 74.7 ที่สัตว์ป่าเป็น

ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ และเห็นด้วย ร้อยละ 49.3 ที่ว่าในป่าขาด

แคลนอาหารท าให้สัตว์ป่าออกมาหากินในพื นที่ของชาวบ้านมากขึ น กลุ่มตัวอย่าง ไม่เห็นด้วยร้อยละ 34.0 ว่าสัตว์ป่าเกิดมา

เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ ดังนั นการอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงไม่มีความจ าเป็นเมื่อเทียบกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีเพียง ร้อยละ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

22.8 เท่านั นที่เห็นด้วย และอีกร้อยละ 43.2 ไม่แน่ใจในประเด็นดังกล่าว ส่วนประเด็นชาวบ้านสามารถยิงหรือฆ่าสัตว์ป่าที่

ออกมาหากินในพื นที่ชาวบ้านได้โดยไม่มีความผิดนั น พบว่าสัดส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทั งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และไม่แน่ใจ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันมาก คือ เห็นด้วย ร้อยละ 30.7 ไม่เห็นด้วย 26.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 42.9 ซึ่งประเด็น

ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ควรเร่งท าความเข้าใจกับชาวบ้านให้ถูกต้องว่าไม่ควรยิงหรือฆ่าสัตว์ป่าที่ออกมาหากินในพื นที่ชาวบ้าน แต่

ควรแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอง และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างยังเข้าใจไม่ถูกต้องในประเด็นการปล่อย

สัตว์เลี ยงหรือน าสัตว์เลี ยงเข้าไปในพื นที่ป่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ป่านั น มีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยถึง

ร้อยละ 38.1 ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสัตว์เลี ยงอาจเป็นตัวพาหะน าเชื อโรคที่สัตว์ป่าไม่มีภูมิต้านทานเข้า

ไปแพร่และอาจเกิดโรคระบาดท าให้สัตว์ป่าตายได้  

- คุณค่าและประโยชน์ของแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา (ด้านสัตว์ป่า) ความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างต่อแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา ในประเด็นต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.8 เห็นด้วยว่าควร

ปลูกพืชและจัดหาแหล่งน  าให้สัตว์ในพื นที่ป่าเพื่อป้องกันสัตว์ป่าบุกรุกพื นท่ีของชาวบ้าน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.8 ไม่เห็นด้วย

ว่า การจัดหาพื นที่อยู่อาศัย และก าหนดทางเดินเช่ือมกันระหว่างป่าจะท าให้สัตว์ป่าขยายพันธุ์ได้มากขึ น กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 47.1 เห็นด้วยกับประเด็นท่ีว่าแนวเช่ือมต่อท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ขึ น โดยมีสัดส่วน

เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 39.5 ในประเด็นท่ีว่าแนวเช่ือมต่อท าให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง อยู่รอดและขยายพันธุ์ได้ดีขึ น กลุ่ม

ตัวอย่าง ร้อยละ 34.3 เห็นด้วยว่าแนวเช่ือมต่อสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้ จากผลการศึกษา

ความคิดเห็นคุณค่าและประโยชน์ของแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา (ด้านสัตว์ป่า) พบว่ายังมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยใน

ประเด็นต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวเช่ือมและมีความรู้สึกว่าการสร้างแนวเช่ือมต่อ

จะมีผลกระทบต่อพื นที่ท ากินของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้แสดงความคิดเห็นออกมาในลักษณะที่ไม่เห็นด้วย  

- การจัดการพื นที่เพื่อเป็นแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา (ด้านสัตว์ป่า) ความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างกับการจัดการพื นที่เพื่อเป็นแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา (ด้านสัตว์ป่า) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วย ถ้าการสร้าง

แนวเชือ่มต่อจะท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องเข้มงวดกับการรักษากฎระเบียบเพิ่มขึ น คิดเป็นร้อยละ 39.7 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 40.1 

ที่หากมีแนวเช่ือมต่อแล้วสัตว์ป่าเพิ่มขึ นมากจะท าให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนมากขึ น เห็นด้วย ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 

67.7 ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้มักจะด าเนินการจัดการพื นที่โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ควร

เลือกแนวเชื่อมต่อท่ีผ่านพื นที่ท ากินของประชาชนท้องถิ่น ตามล าดับ และเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 77.0 ,74.4 และ 60.3 ว่า

การสร้างแนวเช่ือมต่อต้องไม่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น หากมีการสร้างแนวเช่ือมต่อควรสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวใน

แนวเชื่อมต่อเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และหากมีการสร้างแนวเช่ือมต่อการเวนคืนที่ดินต้องชดเชยค่าเสียหายอย่าง

เหมาะสม ตามล าดับ  (ตารางที่ 3-129) 
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ตารางที ่3-129 จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดท าแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภูเขยีว-น  าหนาว 

ข้อความ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

คณุคา่และประโยชนข์องพื นทีอ่นรุกัษ ์        
1. ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน  าล าธาร ท าให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล และมีน  า

ในล าธารไหลตลอดทั งป ี
276 93.6 14 4.7 5 1.7 

2. การประกาศให้มีพื นท่ีอนุรักษ์เพิ่มมากขึ นท าให้พืชและสตัว์
ขยายพันธุ์ไดเ้พิ่มมากขึ น 

155 52.5 74 25.1 66 22.4 

3. ชุมชนมีความภาคภูมิใจท่ีชุมชนเปน็ส่วนหนึ่งของพื นที่อนุรักษ์
และมสี่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร 

217 73.3 56 18.9 23 7.8 

คณุคา่และการใชป้ระโยชนส์ตัวป์า่       
4. สัตว์ป่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศและท าให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบรูณ ์
221 74.7 28 9.5 47 15.9 

5. การจัดหาพื นที่อยู่อาศยั และก าหนดทางเดิมเช่ือมระหว่างป่าท า
ให้สัตว์ป่าขยายพันธ์ุไดม้ากขึ น 

91 31.0 123 41.8 80 27.2 

6. สัตว์ป่าเกดิมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ ดังนั นการอนุรักษส์ัตว์
ป่าจึงไม่มีความจ าเป็นเมื่อเทียบกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

67 22.8 100 34.0 127 43.2 

7. การปล่อยสัตว์เลี ยงหรือน าสัตวเ์ลี ยงเข้าไปในพื นท่ีป่า ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า 

112 38.1 125 42.5 57 19.4 

8. ในป่าขาดแคลนอาหารท าให้พบเหน็สัตว์ป่าออกมาหากินในพื นที่
ของชาวบ้านมากขึ น 

145 49.3 91 31.0 58 19.7 

9. ชาวบ้านสามารถยิงหรือฆ่าสัตว์ป่าที่ออกมาหากินในพื นที่
ชาวบ้าน ได้โดยไมม่ีความผิด 

91 30.7 78 26.4 127 42.9 

คณุคา่และประโยชนข์องแนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวทิยา  
(ดา้นสตัวป์า่) 

      

10. ควรปลูกพืชและจัดหาแหล่งน  าใหส้ัตว์ในพื นที่ป่าเพื่อป้องกันสัตว์
ป่าบุกรุกพื นท่ีของชาวบ้าน 

225 75.8 45 15.2 27 9.1 

11. แนวเชื่อมต่อท าให้ผืนป่ามีขนาดใหญ่และสามารถอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพไวไ้ด ้

121 40.7 96 32.3 80 27.0 

12. แนวเชื่อมต่อท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
สมบูรณ์มากขึ น  

140 47.1 70 23.6 87 29.3 

13. แนวเชื่อมต่อท าให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง อยู่รอดและ
ขยายพันธุ์ไดด้ีขึ น 

117 39.5 83 28.0 96 32.5 

14. แนวเชื่อมต่อสามารถแก้ไขปญัหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสตัว์
ป่าได ้

102 34.3 100 33.7 95 32.0 
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ตารางที ่3-129 (ต่อ)   

ข้อความ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

การจดัการพื นทีเ่พือ่เปน็แนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวทิยา  
(ดา้นสตัวป์า่) 

      

15. การสร้างแนวเชื่อมต่อท าให้เจ้าหนา้ที่ต้องเข้มงวดกับการรักษา
กฎระเบียบเพิ่มขึ น 

117 39.7 101 34.2 77 26.1 

16. สัตว์ป่าที่เพิ่มมากท าให้เกิดความขดัแย้งกับประชาชนมากขึ น 104 35.0 119 40.1 74 24.9 
17. เจ้าหน้าท่ีป่าไม้มักจะด าเนินการจดัการพื นที่โดยขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนท้องถิน่ 
198 66.7 59 19.9 40 13.4 

18. เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไม่ควรเลือกแนวเชือ่มต่อท่ีผ่านพื นท่ีท ากินของ
ประชาชนท้องถิ่น 

201 67.7 51 17.2 45 15.1 

19. การเวนคืนที่ดินต้องชดเชยคา่เสยีหายอย่างเหมาะสม 179 60.3 48 16.2 70 23.5 
20. การสร้างแนวเชื่อมต่อต้องไมม่ีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น 228 77.0 46 15.5 22 7.4 
21. ควรสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในแนวเช่ือมต่อเพื่อสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  
221 74.4 42 14.1 34 11.5 

 

2) ความคิดเห็นและแนวทางในการจดัการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาผ่านพื นท่ีของชุมชน

ท้องถิ่น 

จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแนวเช่ือมต่อระหว่างพื นที่อนุรักษ์และมี

ส่วนของพื นที่ชุมชนเกี่ยวข้องด้วยนั น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ไม่เห็นด้วยกับการสร้างแนวเช่ือมต่อ ร้อยละ 

75.0 แต่หากในกรณีที่มีการสร้างแนวเช่ือมต่อและจ าเป็นต้องผ่านพื นที่อยู่อาศัย พื นที่ท ากิน หรือพื นที่การเกษตรของชุมชน 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า จะคัดค้านอย่างเต็มที่ ร้อยละ  72.5 อนุญาตให้ใช้พื นที่เป็นแนวเช่ือมต่อ แต่ยังเข้าไปท ากินใน

พื นที่ โดยรัฐเป็นผู้รับซื อผลผลิตทางการเกษตรทั งหมด ร้อยละ 9.2 เท่ากับกลุ่มตัวอย่างอนุญาตให้ใช้พื นที่เป็นแนวเช่ือมต่อ แต่

ยังเข้าไปท ากินในพื นที่ โดยรัฐจ่ายค่าชดเชยผลผลิตกรณีที่เกิดความเสียหายจากสัตว์ป่า  กลุ่มตัวอย่างยินดีจะยกพื นที่ให้ โดย

รัฐจ่ายค่าชดเชยอย่างเหมาะสม ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 4.4 ให้ชุมชนเป็นผู้จัดการพื นที่แนวเช่ือมต่อโดยการสนับสนุนจากรัฐ

เอง  จ านวนและร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว ดัง

แสดงในตารางที่ 3-130 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

3-147 

ตารางที ่3-130 จ านวนและร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภเูขียว-น  าหนาว 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ความคิดเห็นต่อการสร้างแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยา   
- ไม่เห็นด้วย  219 75.0 
- เห็นด้วย (ไม่ตอบ) 73 25.0 

รวม 292 100.0 
ในกรณีที่เห็นด้วย กับรูปแบบการด าเนินการ ดังนี    

- ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาตามความเหมาะสม 44 15.1 
- การสร้างแนวเชื่อมต่อท่ีเป็นสะพานให้สัตว์ข้าม 12 4.1 
- การสร้างแนวเชื่อมต่อเป็นอุโมงค์ให้สัตวล์อด 4 1.4 
- การสร้างแนวเชื่อมต่อเชิงระบบนเิวศโดยการผนวกพื นที่ให้

เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ขึ น 
4 1.4 

- ยอมให้สัตว์ป่าเดินผ่านในพื นท่ีท าการเกษตรได้ 6 2.0 
- ไม่แสดงความคดิเห็น 3 1.0 

รวม 73 25.0 
2. กรณีจ าเป็นต้องสร้างแนวเชื่อมต่อและผ่านพื นท่ีของชุมชน   
- คัดค้านอย่างเตม็ที ่ 214 72.5 
- ยกพื นที่ให้ โดยรัฐจ่ายค่าชดเชยอย่างเหมาะสม 14 4.7 
- กลุ่มตัวอย่างอนุญาตให้ใช้พื นที่เป็นแนวเช่ือมต่อ แต่ยังเข้าไปท า

กินในพื นท่ี โดยรัฐจ่ายค่าชดเชยผลผลิตกรณีที่เกดิความเสียหาย
จากสัตว์ป่า 

27 9.2 

- อนุญาตให้ใช้พื นที่เป็นแนวเช่ือมตอ่ แต่ยังเข้าไปท ากินในพื นท่ี 
โดยรัฐเป็นผูร้ับซื อผลผลิตทางการเกษตรทั งหมด 

27 9.2 

- ชุมชนเป็นผู้จัดการพื นท่ีแนวเชื่อมต่อโดยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

13 4.4 

รวม 295 100.0 
 

3.5 การใชป้ระโยชนน์นัทนาการและการทอ่งเทีย่ว 

จากการตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรนันทนาการ/แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มป่าภูเขียว-น  าหนาว ไม่พบ

แหล่งนันทนาการที่อยู่ในบริเวณแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของกลุ่มป่าภูเขียว -น  าหนาว  พบเพียงหน่วยพิทักษ์อุทยาน                           

ภูกระดึง (บ้านฟองใต้) ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินเท้าของนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ นไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

บริเวณหน้าผาหล่มสัก บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (บ้านฟองใต้) มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอุทยาน

แห่งชาติ       ภูกระดึงให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนในอาคารส านักงาน และหากมีนักท่องเที่ยวต้องการเดินขึ นไปยัง

บริเวณผาหล่มสักต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และสามารถให้เจ้าหน้าท่ีน าทางได้    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 
แนวทำงกำรจดักำรแนวเชือ่มตอ่ทำงนิเวศวิทยำ 

พื นทีก่ลุม่ปำ่ตะวนัออก  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       
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4: แนวทางการจดัการแนวเชือ่มต่อทางนิเวศวทิยา 
พื้นที่กลุม่ปา่ตะวนัออก 

 

4.1 ปญัหาและอปุสรรคในการด าเนนิการแนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวทิยาพืน้ที่กลุม่ปา่ตะวนัออก 

จากการส ารวจพื้นที่และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้น าชุมชน กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า และกา ร

จัดท าแนวเชื่อมต่อผืนป่า เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ทหาร พระสงฆ์ และส านักงานปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น สรุปเป็นปัจจัยคุกคามได้ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเป็นชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

2. การลักลอบล่าสัตว์ป่า 

3. การเก็บหาของป่า 

4. การเลีย้งสัตว ์

5. ถนนทางหลวงผ่านป่า 

6. การท าลายพืชผลการเกษตรของช้างป่า  

7. ความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่น 

8. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถิ่นถึงความส าคัญของการเช่ือมต่อผืนป่า 

จุดแข็งของผืนป่าแห่งนี้อยู่ที่ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน และเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏยังมีความเชื่อมต่อกัน แม้ว่าผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏยังมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติและล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลง

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  จุดแข็งอีกประการหนึ่งของผืนป่าตะวันออกคือการมีสัตว์ป่าหลายชนิดค่อนข้างชุกชุม เช่น ช้างป่า 

กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง เป็นต้น ซึ่งสัตว์ป่ากระจายอยู่ในพื้นที่คุ้มครองต่างๆ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  

แต่จุดอ่อนอย่างยิ่งคือผืนป่าแห่งนี้คือการแตกเป็นหย่อมป่าท าให้ที่มีอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่ท าให้สัตว์ป่าไมส่ามารถ

อยู่ได้อย่างผาสุก จากปัจจัยคุกคามข้างต้น จะพบว่าพื้นที่คุ้มครองของกลุ่มป่าตะวันออกได้แตกออกเป็นหย่อมป่า ขาดความ

เชื่อมโยงกันในบางแห่ง โดยเฉพาะจากการสร้างถนน ประกอบกับการบุกรุกเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โดยรอบที่ควรมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการเป็นแนวกันชนของพื้นที่คุ้มครอง ในการจัดการเชิงระบบนิเวศของกลุ่มป่านี้ ซึ่งใน

กลุ่มป่าตะวันออกพบ 2 บริเวณ คือ 1) บริเวณป่าผืนใหญ่ของป่าตะวันออกที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ป่าเขาสอยดาวถูกตัดขาดกันกับผืนป่าอีกส่วนหน่ึงของป่าตะวันออกท่ีประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิม

พระเกียรติกับอุทยานแห่งชาติคลองแก้วด้วยถนนสาย 317  และ 2) บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงและเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนที่ถูกตัดขาดด้วยถนนท่ีเชื่อมเส้นทางระหว่างถนน 3377 กับถนน 3406 ซึ่งในแนวถนนตัดผ่านก็มีการ

ตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนตลอดจนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่คั่นระหว่างพื้นที่คุ้มครอง 2 แห่ง  

จุดอ่อนอีกประการหนึ่งของผืนป่าตะวันออกคือปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง และการบุกรุกพื้นที่

คุ้มครองในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบและ

พื้นที่ลอนลาด ท าให้พื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ าตามธรรมชาติของสัตว์ป่าหายไปอย่างรวดเร็วในระยะ   -      

          อีกทั้งสันนิฐานได้ว่า การเคลื่อนที่ของช้างป่าในปัจจุบันยังคงมีคล้ายคลึงกับรูปแบบที่เคยเป็นมาในอดีตแม้ว่าสภาพ

การใช้ที่ดินจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงท าให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารุนแรงขึ้นตามล าดับ เนื่องจากช้างป่า

ออกมาท าลายพืชผลทรัพย์สินของชาวบ้าน เหล่านี้ประเด็นส าคัญที่ท าให้ประชาชนท้องถิ่นไม่ต้องการให้เกิดการเช่ือมต่อผืนป่า

ขึ้น เพราะเกรงว่าช้างป่าจะออกมาท าอันตรายท าความเสียหายได้มากข้ึน ซึ่งท าให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ

ถึงความส าคัญของการเช่ือมต่อผืนป่า การหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการแก้ไขปัญหาช้างป่า

ออกมานอกพื้นที่ป่าและการเช่ือมต่อผืนป่า 

4.2 แนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อ 

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ส าคัญของการเช่ือมต่อผืนป่า คือการรักษาความหลายทางชีวภาพ ความ

มั่นคงทางระบบนิเวศของผืนป่าตะวันออก จ าเป็นต้องมีการจัดการเช่ือมต่อผืนป่าทั้งสิ้น 6 แห่ง และมีมาตรการและแนว

ทางการจัดการดังต่อไปนี ้

1) แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวพบว่ามีความเหมาะสมทัง้

เป็น แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-05-1-5b-00 และแนวเชื่อมต่อทางกายภาพหรือทางนิเวศ รหัส 36   

ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองทั้ง 2 แห่งมีแนวเขตไม่ติดต่อกัน โดยมีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาวและป่าถาวรคั่น

ระหว่างแนวเขตอยู่ หากประกาศผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรที่คั่นระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวกับ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ก็จะท าให้ขนาดของพื้นที่คุ้มครองของกลุ่มป่า

ตะวันออกที่เช่ือมต่อเป็นผืนเดียวกันมีขนาดใหญ่มากขึ้น สามารถกระจายสัตว์ป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏไปยังเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ต่อเนื่องไปยังเขาอ่างฤาไนโดยผ่านอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น โดยการผนวกป่าสงวนแห่งชาติ

ดังกล่าวจะท าให้มั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้พื้นทีป่่าดังกล่าวถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ที่ดินประเภท

อื่นๆ  เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติรอบๆผืนป่าตะวันออกได้รับแรงกดดัน ถูกบุกรุกค่อนข้างมาก เพ ื่อเป็นสวนยางพาราและพื้นที่

เกษตรกรรมอื่นๆ หากไม่รีบผนวกเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง ป่าอาจถูกบุกรุกท าลาย และท าให้ผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับ

อุทยานแห่งชาติถูกตัดขาดจากกันในอนาคต 

ลักษณะการด าเนินการผนวกป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองให้เกิดแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาและแนว

เชื่อมต่อสัตว์ป่าน้ัน จัดเป็นประเภทแนวเช่ือมต่อแบบ  Landscape corridor เป็นแนวแคบๆระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง (ภาพที่ 4-



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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1) พื้นทีใ่นแนวที่จะผนวกนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว และป่าถาวร ความลาดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 

20 และยังเป็นป่าดิบท่ียังสมบูรณ์ อยู่ถึงร้อยละ 99  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  

การด าเนินการที่ส าคัญเพิ่มเติมระหว่างด าเนินการผนวกพื้นที่ ควรประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนท้องถิ่นบ้านคลอง

กระสือและบ้านตลิ่งชันถึงความส าคัญของการผนวกพื้นที่ป่าสงวนฯเป็นอุทยานแห่งชาติ และขอความร่วมมือในการไม่ขยาย

พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯในบริเวณ

นั้น จนกว่าจะด าเนินการผนวกพื้นที่ส าเร็จ เนื่องจากลักษณะของการบุกรุกพื้นที่จะท าไปตามแนวริมล าน้ าคลองทุ่งเพล การ

ผนวกพื้นที่จ าเปน็ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วท่ีสุด ก่อนท่ีพื้นที่ป่าจะถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปล่อยให้ถึงเวลานั้น 

การผนวกพื้นที่ก็จะด าเนินการได้ยาก และผืนป่าก็จะแตกออกเป็นหย่อมป่าในที่สุด  

2) แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติกับอุทยานแห่งชาติคลองแก้วพบว่ามีความ

เหมาะสมทั้งเป็นแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-04-1-5b-04 และแนวเชื่อมต่อทางกายภาพหรือทางนิเวศรหัส 

34   

แนวเช่ือมต่อนี้เป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับแนวเช่ือมต่อข้างต้น คือเป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างพื้นที่คุ้มครองที่มี

แนวเขตไม่ติดต่อกัน มีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิงและป่าตกพรมและป่าถาวรคั่นระหว่างแนวเขตเป็นแนวแคบๆ หากประกาศ

ผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่คั่นระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติกับอุทยานแห่งชาติคลองแก้ว 

ให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติคลองแก้ว ก็จะท าให้พื้นที่คุ้มครองของกลุ่มป่าตะวันออกที่จะไปเช่ือมต่อกับพื้นที่อนุรักษ์

ของประเทศกัมพูชาด้านตะวันออกมีขนาดใหญ่มากขึ้น และหากสามารถเช่ือมหย่อมป่านี้ เข้ากับหย่อมป่าหลักของกลุ่มป่า

ตะวันออก อันประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอย

ดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ก็จะสามารถกระจายสัตว์ป่าจากพื้นที่คุ้มครองในประเทศกัมพูชา จาก Samluat 

Muliple Use Management Area, Phnom Sankos Wildlife Sanctuary Central Cardamom Mountain Protected 

Forest และ Phnom Aural Wildlife Sanctuary ส่งผลให้พื้นที่คุ้มครองทั้ง 4 แห่งของประเทศกัมพูชารวมกับพื้นที่กลุ่มป่า

ตะวันออก รวมกันเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองขนาดใหญ่ที่มีพื้นท่ีถึง 1,328,350 เฮกแตร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากเพียงพอในการอนุรักษ์และ

เป็นตัวแทนความหลากหลายทางชีวภาพของป่าตะวันออกในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การผนวกป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวจะท าให้

มั่นใจเพิ่มขึ้นได้ว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ  

เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติรอบๆผืนป่าตะวันออกได้รับแรงกดดัน ถูกบุกรุกค่อนข้างมาก เพ ื่อเป็นสวนยางพาราและพื้นที่

เกษตรกรรมอื่นๆ หากไม่รีบผนวกเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง ป่าอาจถูกบุกรุกท าลาย และท าให้ผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับ

อุทยานแห่งชาติถูกตัดขาดจากกันในอนาคตได้ 



 4-4 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 4-1              พ                     เป็นอุทยานแหง่ชาติเขาคิชฌกูฏ พ   ความมั่นคงทางระบบนิเวศ               

ของผืนป่าตะวันออก  

ลักษณะการด าเนินการผนวกป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองให้เกิดแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาและแนว

เชื่อมต่อสัตว์ป่าน้ัน จัดเป็นประเภทแนวเชื่อมต่อแบบ  Landscape corridor เป็นแนวแคบๆระหว่างพ้ืนท่ีคุ้มครอง (ภาพที่ 4-



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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2) พื้นที่ในแนวท่ีจะผนวกนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวร ความลาดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 40 และยังเป็น

ป่าดิบที่ยังสมบูรณ์ อยู่ถึงร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นป่าท่ีรอการฟื้นฟู ร้อยละ 9 และเป็นไม้ผลร้อยละ 1   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว  การด าเนินการที่ส าคัญเพิ่มเติมระหว่างด าเนินการผนวกพื้นที่ คือ ควร

ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนท้องถิ่นถึงความส าคัญของการผนวกพื้นที่ป่าสงวนฯเป็นอุทยานแห่งชาติ และขอ

ความร่วมมือในการไม่ขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชนในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายผู้บุก

รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณนั้น จนกว่าจะด าเนินการผนวกพื้นที่ส าเร็จ การผนวกพื้นที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง

รวดเร็วท่ีสุด ก่อนท่ีพื้นที่ป่าจะถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปล่อยให้ถึงเวลานั้น การผนวกพื้นที่ก็จะด าเนินการได้ยาก 

และผืนป่าก็จะแตกออกเป็นหย่อมป่าในที่สุด 

3) แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวพบว่า

มีความเหมาะสมทั้งเป็นแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-02-3-06-04 และแนวเชื่อมตอ่ทางกายภาพหรอืทางนเิวศ 

รหัส 35   

ลักษณะของสภาพพื้นที่ ดังแสดงในภาพที่ 4-3 เป็นความพยายามสร้างแนวเช่ือมต่อที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิด

เส้นทางเดินของสัตว์ป่าทั้งช้างป่าและเสือโคร่ง รวมถึงให้สัตว์ป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ด้านทิศตะวันตกของผืนป่าตะวันออก

เคลื่อนย้ายไปทางทิศตะวันออกของผืนป่าและไปยังป่าอนุรักษ์ในประเทศกัมพูชาได้ โดยเช่ือมต่อหย่อมป่าหย่อมที่   ข   ข 

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ เข้าด้วยกันกับทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอย

ดาว ผ่านป่าหย่อมที่ 3 ข   ข รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ แต่แนวดังกล่าวต้องตัดผ่านทางหลวง

หมายเลข 3                     ที่มีการจราจรหนาแน่น              มะขาม จังหวัดจันทบุรี                     สอง

ข้างถนนในช่วงดังกล่าวยังมีการตั้งบ้านเรือนและเป็นพื้นที่สวนผลไม้ สวนยางพารา สภาพพื้นที่แนวเช่ือมต่อมีระยะห่างจาก

แนวเขตทั้งสองฝั่งระยะทางค่อนข้างห่างประมาณ 7 กิโลเมตร  

การศึกษาได้ท าการส ารวจท้ังพืชและสัตว์ป่าในบริเวณที่ก าหนดเป็นแนวเช่ือมต่อ พบว่าด้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าเขาสอยดาวมีพื้นท่ีค่อนข้างสูงชัน จึงไม่พบร่องรอยของช้างป่า แต่พบร่องรอยของหมีควาย หมูป่า และชะมดหางปล้อง แต่

พื้นที่ของ ข รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติพบร่องรอยของช้างป่าจ านวนมาก และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เช่น 

หมูป่า กวางป่า เป็นต้น พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองพื้นที่นอกจากเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าแล้ว ป่าบริเวณนี้ยังเป็น

แหล่งหากินของชาวบ้านในพื้นที่อยู่เสมอๆ โดยเฉพาะการหาของป่า ถือเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ส าคัญที่เข้าไปรบกวนแหล่ง

อาศัยของสัตว์ป่า โดยพบว่ามีอาชีพการเก็บกระวาน ผลส ารองหรือพุงทลาย  และ ผลระก า  ในพื้นที่ป่าทั้งสองฝั่งด้วย ซึ่งใน

ทุกฤดูกาล ชาวบ้านในพื้นที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่เป็นประจ า อาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการปรากฏของสัตว์ป่าในพื้นที่ 

 



 4-6 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 4-2              พ                     ิเป็นอุทยานแหง่ชาติน้ าตกคลองแก้ว พ   ความมั่นคงทางระบบนิเวศของ

ผืนป่าตะวันออก  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ภาพที่ 4-3   แนวเชื่อมเช่ือมต่อของผืนป่าตะวันออกระหวา่งเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติและเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเพื่อเชื่อมผืนป่าท่ีถูกตัดแบ่งโดยทางหลวงหมายเลข 317 

การส ารวจพื้นที่เพื่อเสนอแนวคิดในการจัดท าโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อลดอุปสรรคของการใช้เส้นทางเดิน

ของสัตว์ป่าผ่านถนนท่ีมีการใช้อย่างหนาแน่น พบว่า บริเวณที่เหมาะสมในการจัดท าถนนยกระดับอยู่ในช่วงสะพานข้ามคลอง



 4-8 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ฉาย กม.ที่ 27 โดยมีแนวคิดให้สัตว์ป่าเดินตามแนวสองฝั่งคลองจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ แต่ในช่วงนี้ต้องผ่านพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชาวบ้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการในการจัดการ

ควบคู่กันไป (ภาพที่ 4-4 และ 4-5) 

ลักษณะการด าเนินการจัดการให้เกิดแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาและแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่านั้น จัดเป็นประเภท

แนวเช่ือมต่อแบบ  Landscape corridor เป็นแนวแคบๆระหว่างพื้นที่คุ้มครอง มีระยะทางประมาณ 7 กม. และกว้าง

ประมาณ 2 กม.  พื้นที่ในแนวเช่ือมต่อ มีทั้งพื้นที่ป่าถาวร และป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพป่ากลายเป็นสวน

ผลไม้และสวนยางพาราไปแล้ว และหย่อมป่าที่ 3 ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ มีล าห้วยฉาย

ไหลผ่านโดยต้นน้ าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าคลอง

เครือหวาย ความลาดชันของพื้นที่ในแนวเช่ือมต่อนี้ส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 20 มีสภาพเป็นป่าหลงเหลืออยู่ในส่วนที่แนว

เชื่อมต่อพาดผ่านหย่อมป่าท่ี 3 ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ นอกนั้นเป็นสวนผลไม้และสวนยาง 

และมีบ้านเรือนตั้งอยู่ประปราย การด าเนินการที่ส าคัญคือการสร้างถนนยกระดับบริเวณคลองฉายระยะทางประมาณ 2 กม

ตามลักษณะของพื้นที ่เพื่อให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้ทางยกระดับไปตามแนวคลอง และประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชน

ท้องถิ่นบ้านตลิ่งชันถึงความส าคัญของก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นแนวเช่ือมต่อเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้เดินผ่าน และรับทราบว่า

จะต้องมีสัตว์ป่าใช้เป็นเส้นทางเดินผ่าน งดการหาของป่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อ  

ส าหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดเป็นแนวเช่ือมต่อนี้ หากชาวบ้านท ากินอยู่ก่อน มติ ครม. มิถุนายน 

2541 และไม่ต้องการย้ายออกไป อาจพิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินเท่าราคาในท้องตลาดในกรณีที่สัตว์ป่าท าความเสียหาย

เกิดขึ้นในบริเวณแนวเช่ือมต่อ หากต้องการย้ายออกไปก็พิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม แต่หากเข้ามาอยู่ภายหลัง

มติ ครม. ดังกล่าว ก็เจรจาให้ย้ายออกไปและบังคับใช้กฎหมายตามที่ควรจะเป็น 

ก่อนที่จะมีการก่อสร้างทางยกระดับถนนหมายเลข 317 ควรมีการส ารวจประชากรสัตว์ป่าเพิ่มเติม จัดท า

ฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากร พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าชนิดส าคัญ และเมื่อมีโครงการจัดสร้างทาง

ยกระดับ ให้สร้างแหล่งน้ า อาหาร โป่ง ส าหรับสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเพื่อดึงดูดให้สัตว์ป่าเข้ามาใช้ รวมถึงมีชุดหน่วย

ลาดตระเวนดูแลผืนป่าท่ีเหลืออยู่ป้องกันการบุกรุกเพิ่ม และเฝ้าระวังการลักลอบล่าสัตว์ป่าและการหาของป่า ซึ่งอาจเป็นการ

รบกวนสัตว์ป่าในบริเวณทางเชื่อมต่อ 

การสร้างแนวเช่ือมต่อนี้มีความส าคัญสูงมากเป็นความส าคัญในระดับภูมิภาค มีผลต่อการเช่ือมต่อ

ระดับประเทศระหว่างพื้นที่คุ้มครองในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยในอนาคต ดังที่กล่าวมาแล้วว่า หากเช่ือมต่อผืนป่า

ใน ช่วงนี้ ส า เ ร็ จจะท า ให้ภู มิ ภาค เอ เ ชียตะวันออกเฉี ย ง ใต้ มี ผื นป่ าที่ เ ป็นพื้ นที่ คุ้ มครอง                   

     ข                      พ                 ของภูมิภาค              

 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ภาพที่ 4-4  ช่วงถนนท่ีมีการก่อสรา้งสะพานยกระดับของทางหลวงหมายเลข 317  ทีก่ม. 27 ข้ามคลองฉาย ช่วงรอยต่อ

อ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5   แนวคิดทางวิศวกรรมในการก่อสรา้งสะพานยกระดับของทางหลวงหมายเลข 317 ที่กม. 27 ข้ามคลองฉาย          

ช่วงรอยต่ออ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพือ่ให้พื้นที่ข้างใต้สะพานสัตว์ป่าสามารถใช้

เคลื่อนผา่นได ้

ก.  ตัวอยา่งจากประเทศแคนาดา: วิวดา้นข้างของสะพานข้าม

แม่น้ าโบ (Bow river) ที่ก่อสร้างใหม่ โดยก าหนดให้มีพื้นที่

ด้านข้างสองฝ่ังล าน้ าออกไปประมาณข้างละ 30 เมตร เพื่อให้

สัตว์ป่าสามารถใช้เคลื่อนที่ได้   

ข.  ววิด้านขา้งของสะพานขา้มแม่น้ าฉาย ตามแนวคิดการสร้าง

สะพานถนนยกระดับสูงอยา่งน้อย 8 เมตร เพื่อให้สัตว์ใหญ่

สามารถลอดผ่านได ้



 4-10 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

4) แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงพบว่ามีความเหมาะสมทั้ง

เป็นแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-01-1-06-00 และแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส10-08-1-06-00 ซึ่งซ้อนทับกับ

แนวเชื่อมต่อทางกายภาพหรือทางนิเวศ รหัส 157 และรหัส 38 

ลักษณะของสภาพพื้นที่ ดังแสดงในภาพที่ 4-6 และภาพที่ 4-7 แนวเช่ือมต่อทั้ง 2 แห่ง มีจุดมุ่งหมายที่จะให้

เกิดเส้นทางเดินของช้างป่า รวมถึงให้สัตว์ป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่

 ข รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งเช่ือมต่อกับ ข รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวและต่อลงมายังอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกฏู

ได้ เพราะปัจจุบัน สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง มีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัดเพียง 8,368 เฮกแตร์ ไม่

สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ผืนป่าใกล้เคียงได้โดยง่าย เนื่องจากมีถนนและบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่นโดยรอบ  

แนวดังกล่าวตัดผ่านถนนสายรองสี่แยกพัฒนา-เขาพัง           รองเช่ือมต่อหมายเลข 3377 และ 3406 

เชื่อมการเดินทางระหว่างอ าเภอเขาชะเมากับอ าเภอแก่งหางแมว การจราจรไม่หนาแน่นมากนัก ถนนในช่วงแนวเช่ือมต่อรหัส 

10-01-1-06-00 ด้านซ้ายผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงสภาพป่าส่วนใหญ่ไป

เป็นสวนยางพารา และสวนผลไม้ รวมทั้งบ้านเรือนกระจายทั้งสองฝั่งถนน อยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 7 บ้านเขาจันทร์ ต าบล

ห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน พบว่าเจ้าของพื้นที่การเกษตรในรอยเช่ือมต่อเป็น

ของคนภายนอกหมู่บ้านซื้อที่และปลูกมันส าปะหลังและสวนยางทิ้งไว้  เป็นบริเวณที่ช้างป่าออกมากินพืชผลการเกษตรของ

ชาวบ้านเสมอ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและเกิดผลกระทบขึ้นกับชุมชน พื้นที่ตามแนวเช่ือมต่อยาวไปถึงเนินเขาที่สูง

ประมาณ 50-70 เมตร เรียกว่าเนินเขาล้าน เป็นเนินเขาที่มีหินก้อนใหญ่วางเรียงรอบพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนของพื้นที่ของเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่วนด้านขวาของถนนติดแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติน้ ากร่อย บางส่วนของขอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ติดถนนมีการบุกรุกเป็นสวนยางพารา พื้นที่แนวเช่ือมต่อมี

ระยะห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประมาณ  1.7 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ตาม

สภาพพื้นที่ ความลาดชันส่วนใหญ่ของพื้นที่เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 20 (ภาพที่ 4-8) 

ส่วนแนวเช่ือมต่อรหัส 10-08-1-06-00  ในบริเวณแนวเช่ือมต่อแห่งนี้มีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นโครงการที่ต้องการสร้างแนวเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าโดยการขอพ้ืนท่ีคืนจากราษฎร และเป็นจุดที่
ชาวบ้านเรียกกันเองว่าทางช้างผ่าน มีการพัฒนาแหล่งอาหารและแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ในพื้นที่หลายจุดทั้งในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แนวเช่ือมต่อนี้มีถนนหมายเลข 3377 และ 3406 พาดผ่าน 
ซึ่งด้านซ้ายของถนนผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา ป่าทุ่งควายกิน และป่าขุนซ่อง และป่าถาวรแก่งหางแมว มี
หน่วยงานของทหารพรานในโครงการพระราชด าริรอยต่อ 5 จังหวัดตั้งอยู่ เพื่อช่วยดูแลป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าที่ปลูก
ใหม่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ แต่พื้นที่ส่วนที่เหลือจากแปลงปลูกป่าถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสวนยางและไม้ผล รวมทั้งมี
บ้านเรือนชุมชนเขาพัง และบ้านเนินจ าปา ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตั้งกระจายอยู่ ด้านขวาของถนนเป็น
แนวเขตอุทยานแห่งชาติ มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพวาพู ตั้งอยู่ ผิวถนนบางส่วนยังเป็นลูกรัง พื้นที่แนวเช่ือมต่อมี
ระยะห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประมาณ  0.7 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ตาม
สภาพพื้นที่ ความลาดชันของพื้นที่เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 10 (ภาพที่ 4-9) 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

4-11 

 

ภาพที่ 4-6   แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง รหัส 10-01-

1-06-00 (รหัส                                     /     พ  



 4-12 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 

ภาพที่ 4-7  แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง รหัส 10-01-

1-06-00 10-08-1-06-00 (รหัส 38                                 /     พ  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

4-13 

 
ภาพที่ 4-8 สภาพการใช้ดินที่ต้องมีการฟื้นฟูสภาพในบริเวณแนวเชื่อมต่อสตัว์ปา่ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน

กับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง รหัส 10-01-1-06-00 (รหัส 157                                 /     พ  

 
ภาพที่ 4-9  สภาพการใช้ดินบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับอุทยานแห่งชาติ 

เขาชะเมา-เขาวง รหัส 10-01-1-06-00 10-08-1-06-00 (รหัส 38                                 /     พ  

หมายถึง ที่ดินท่ีต้องมีการฟื้นฟ ู

หมายถึง ที่ดินท่ีต้องมีการฟื้นฟ ู

 



 4-14 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

การศึกษาได้ท าการส ารวจท้ังพืชและสัตว์ป่าในบริเวณที่ก าหนดเป็นแนวเช่ือมต่อรหัส 10-01-1-06-00  คณะผู้
ศึกษาพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวนมากที่อาศัยอยู่ทั้งในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะบริเวณสวนผลไม้ซึ่งเป็น
แหล่งอาหารส าคัญที่ดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอาหาร ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ งกับเกษตรกรในพื้นที่
พอสมควร แต่ไม่ปรากฏปัญหาในเรื่องของการท าร้ายหรือลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จากการ
ส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 18 ร่องรอย ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า 4 ชนิด คือ ช้างป่า 14 ร่องรอย, กระทิง 2 
ร่องรอย, หมูป่า 1 ร่องรอย และชะนีมงกุฏ 1 ร่องรอย ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวน 
18 ร่องรอย ประกอบด้วย สัตว์ป่าจ านวน 5 ชนิด คือ ช้างป่า 7 ร่องรอย กระทิง 4 ร่องรอย กวางป่า 1 ร่องรอย หมูป่า 4 
ร่องรอย และลิงกัง 2 ร่องรอย และช้างป่าได้เดินผ่านไปมาในบริเวณนี้อยู่เป็นประจ า  

 
ปัจจัยคุกคามในพื้นที่แนวเ ช่ือมต่อสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานแห่งชาติ               

เขาชะเมา-เขาวง คือพื้นที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อท าการเกษตร ประเภทสวนผลไม้ และ สวนยางพารา (ภาพที่ 4-10) ใน
พื้นที่สวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียน ขนุน และกล้วย มักถูกช้างป่าเข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตรอยู่เสมอ จากการ
สอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวเช่ือมต่อดังกล่าว ระบุว่า ยังคงมีปัญหาการล่าสัตว์ป่าแต่ไม่ชุกชุมมากนัก วิธีการส่วน
ใหญ่คือการใช้บ่วงแร้วแบบลวดสลิง และ กับดักจั่นห้าวหรือปืนผูก แต่จากการยืนยันของเจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชน ระบุว่า
ปัจจัยการคุกคามต่อสัตว์ป่าดังกล่าว หลงเหลืออยู่ในพื้นที่น้อยมาก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่และหัวหน้าชุมชนให้ความร่วมมือใน
การดูแลรักษาทรัพยากรในบริเวณพื้นที่แนวเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังรายงานจากชาวบ้านที่ตั้งชุมชนอยู่ริม
ถนน  ระบุว่าช้างป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง บางตัวจะออกจากพื้นที่ป่าเข้ามาหากินในบริเวณหมู่บ้าน
ตลอดจนเดินข้ามถนนสายนี้ในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลต่อวิถีชีวิตประจ าวันของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ซึ่ง
ไม่กล้าออกไปกรีดยางในช่วงเวลากลางคืนได้ เกษตรกรทั้งหมดจะเข้ามาท าการกรีดยางในพ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อบริเวณนี้เฉพาะใน
เวลากลางวันหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเท่าน้ัน  

 
 

ภาพที่ 4-10 สวนยางพาราในแนวเชื่อมต่อรหสั 10-01-1-06-00 
 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่น  ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวเช่ือมต่อนี้และคิด
ว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์พื้นที่ของคนกับสัตว์ป่าได้ แต่ต้องการให้
รัฐให้ความชัดเจนว่าจะมีวิธีการจัดการอย่างไร เพื่อก าหนดให้สัตว์ใช้ประโยชน์เฉพาะแต่บริเวณที่ก าหนดไว้เป็นแนวเช่ือมต่อ
โดยไม่บุกรุกพื้นท่ีอื่นๆ อีก เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีช้างเดินออกจากป่าหากินไปท่ัวพ้ืนท่ีไม่เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้น 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

4-15 

รวมถึงประเด็นกรณีของที่ดินชาวบ้านในพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นแนวเช่ือมต่อ และรัฐต้องการเวนคืน แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไ ม่มี
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน ซึ่งไม่สามารถขอรับค่าชดเชยหรือค่าเวนคืนที่ดินได้จากราชการได้ จะด าเนินการอย่างไร  นอกจากนั้น หาก
ชาวบ้านยังต้องการปลูกพืชผลการเกษตรอยู่ในแนวเช่ือมต่อและหากช้างหรือสัตว์ป่ามาท าลายพืชผล รัฐจะมีวิธีการชดเชย
อย่างไรให้เป็นธรรมกว่าในปัจจุบัน  

 
ส าหรับแนวเชื่อมต่อรหัส 10-08-1-06-00 นั้น พื้นที่โดยทั่วไปของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

อ่างฤาไน ปรากฏร่องรอยทางด่านของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้แก่ช้างป่า ตามแนวสันเขาที่ทอดยาวมาตามแนวเหนือใต้ โดยปลาย
ตีนเขาของแนวเขาลูกนี้ อยู่นอกพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา บริเวณพื้นที่เหล่านี้ปรากฏร่องรอยของช้างป่าให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ชุกชุมนัก ในขณะที่ลึก
เข้าไปในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุมโดยเฉพาะช้างป่า 
โดยเฉพาะมีหลายจุดที่พบว่า ช้างป่าเลือกอาศัยเป็นพื้นที่พักนอน หรือ เป็นไปได้ที่ช้างป่าเดินทางมาถึงแนวเขตป่ากับพื้นที่
เกษตร แล้วจะหยุดพักในบริเวณดังกล่าวก่อนตัดสินใจวกกลับเข้าไปในป่าลึก หรือ อาจรอคอยเวลาในช่วงกลางคืนเพื่อที่จะ
ออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ ์ จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 23 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่าจ านวน 
7 ชนิดคือ ช้างป่า 12 ร่องรอย กระทิง 2 ร่องรอย หมูป่า 4 ร่องรอย กวางป่า 1 ร่องรอย อีเห็น 2 ร่องรอย และหมีควาย 1 
ร่อยรอย บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง พบว่า พื้นที่ป่าธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อยู่ในบริเวณพื้นที่แนวเขต 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่า จึงท าให้พ้ืนท่ีโดยรอบไม่ถูกบุกรุกในขณะที่พ้ืนท่ีทางด้านในของอุทยานฯ บางส่วนถูกจับ
จองเพื่อท าสวนผลไม้ และปลูกยางพารามาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีแล้ว จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน  
31 ร่องรอย ประกอบไปด้วย สัตว์ป่าจ านวน 5 ชนิดคือ ช้างป่า 16 ร่องรอย เก้ง 1 ร่องรอย กวางป่า 8 ร่องรอย หมูป่า 5 
ร่องรอย และชะมดแผงหางปล้อง จ านวน 1 ร่องรอย นอกจากน้ียังพบร่องรอยการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าจ านวน 2 ร่องรอย  

 
บริเวณแนวเช่ือมต่อในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงที่ใกล้กับแนวถนนเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่า

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (พวาพู) สภาพป่าในบริเวณนี้ไม่ถูกรบกวนนักประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ได้รับการดูแลจาก
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติอย่างใกล้ชิดจึงกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยส าคัญของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะช้าง
ป่า ซึ่งพบร่องรอยการหากินของช้างป่ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบ หมูป่า กระทิง เก้ง และกวางป่า  ซึ่งทั้งหมดเป็น
สัตว์กินพืชที่จ าเป็นต้องอาศัยแหล่งอาหารเสริมจากดินโป่ง ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดท าแหล่งโป่งเทียมขึ้นในบริเวณด้านหลังของ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  จากการส ารวจจะพบร่องรอยของสัตว์ป่าเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างชุกชุม ส่วนในพื้นที่ลึก
เข้าไปซึ่งปรากฏการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าดั้งเดิมเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารา มะม่วงหิมพานต์ และ สวนผลไม้ อาณาเขตโดยรอบ
พบร่องรอยของสัตว์อยู่อย่างชุกชุมเช่นเดียวกันกับบริเวณป่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติ แต่เป็น
ที่น่าสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ป่าไม่พบร่องรอยของกระทิง ในขณะที่พื้นที่แนวเช่ือมต่อแนวแรก และในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาอ่างฤาไนทั้งสองแนว พบร่องรอยการปรากฏของกระทิงอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีรายงานปัจจัยคุกคามซึ่งเกิด
จากการล่าสัตว์จากชาวบ้านในพื้นที่ โดยการใช้จั่นห้าวหรือปืนผูกส าหรับล่าสัตว์ด้วยเช่นกัน  แต่ไม่พบว่ามีช้างป่าออกจากพ้ืนท่ี
คุ้มครองหรือข้ามถนนเพื่อเข้าไปยังพ้ืนท่ีคุ้มครองอีกด้านหนึ่งของพื้นที ่

 
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่น  ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวเช่ือมต่อนี้และคิด

ว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์พื้นที่ของคนกับสัตว์ป่าได้ และชาวบ้านมี
ความคุ้นเคยและรับทราบอยู่แล้วว่าก าลังมีการด าเนินการสร้าง “ทางช้างผ่าน” ปัจจุบันมีการท าความเข้าใจกับชาวบ้านใน
กรณีที่ต้องการจัดท าทางช้างผ่านแล้ว ยังมีปัญหาเพียงแค่พื้นที่ชาวบ้าน 2 แปลงท่ียังไม่ยอมให้มีการผนวกเข้าเป็นป่าผืนใหญ่   

 



 4-16 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนวทางการจัดการ 

1) การลดอุปสรรคจากถนนและการจราจรซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางการเดินผ่านของสัตว์ป่า 

การส ารวจพื้นที่เพื่อเสนอแนวคิดในการลดอุปสรรคของการใช้เส้นทางเดินของสัตว์ป่าผ่านถนนเช่ือมต่อ

ระหว่างหมายเลข 3377 และ 3406 ที่ปัจจุบันมีการใช้ถนนสัญจรยังไม่หนาแน่นมากนัก พบว่า วิธีการที่น่าจะเหมาะสมในการ

ขจัดอุปสรรคเรื่องถนนมี 2 แนวทางหลักๆ คือ ปิดถนนช่วงเวลากลางคืน หรือท าถนนยกระดับในช่วงแนวเชื่อมต่อท่ีมีถนนพาด

ผ่าน ซึ่งท้ัง 2 วิธี มีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

(1) เนื่องจากเป็นถนนสายรอง การจราจรไม่หนาแน่น และสามารถประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางอื่นๆใน

การเข้าถึงได้แม้จะมีระยะทางไกลกว่า  อ าเภอเขาชะเมาและอ าเภอแก่งหางแมว สามารถติดต่อไปมาหาสู่กันโดยผ่านถนน 

3377 และ 3406 ได้ การปิดการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนจะท าให้สัตว์ป่าและมนุษย์ปลอดภัยในการข้ามถนนเวลาดังกล่าว 

แต่ช่วงเวลากลางวันก็เปิดให้มีการสัญจรตามปกติ มาตรการนี้จะได้ผลดียิ่งขึ้น หากมีมาตรการลดการใช้ถนนเส้นนี้ลงและให้ไป

ใช้เส้นอื่นแทน มาตรการที่เสนอแนะคือ จ ากัดขนาดของรถ จ ากัดเวลาใช้ถนน ไม่ขยายถนน จัดตั้งด่านตรวจ (ปัจจุบันมีด่าน

ตรวจของอุทยานฯอยู่แล้ว) จ่ายค่าผ่านทางเป็นกรณีพิเศษเพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (ยกเว้นผู้อาศัยอยู่ในเส้นทาง

นั้น) เป็นต้น  

(2) จัดสร้างถนนยกระดับส าหรับรถยนต์และให้สัตว์ป่าเดินอยู่ในพ้ืนท่ีด้านล่าง ซึ่งแนวคิดนี้ ต้องพิจารณา 

2 ทางเลือก  

- การอพยพชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนี้ออกไปจากทั้ง 2 แนวเช่ือมต่อ ระยะทางที่ต้องอพยพคน

ออกประมาณ 4 กม. โดยเริ่มต้อนจากแนวเช่ือมต่อรหัส 10-01-1-06-00 ถึงแนวเช่ือมต่อรหัส 

10-08-1-06-00 มีบ้านที่กระทบต่อการด าเนินแนวทางนี้ประมาณ 70 หลังคาเรือน ข้อดีของ

วิธีการนี้คือ ไม่มีผู้อาศัยในแนวเช่ือมต่อ ลดความขัดแย้งและโอกาสที่สัตว์ป่าจะท าอันตรายกับ

คนที่อาศัย แต่ข้อเสียคือ ชาวบ้านจะไม่ยอมอพยพออกไป ซึ่งอาจต้องใช้การบังคับใช้กฎหมาย 

การเจรจา และจ่ายค่าตอบแทนทรัพย์สินตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกฎหมาย 

วิธีการนี้อาจเกิดการต่อต้านจากชาวบ้าน และใช้งบประมาณสูง หรือ 

- ชาวบ้านยังคงอยู่ต่อไป แต่จัดสร้างทางเข้าออกพื้นที่ให้ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณทางยกระดับ 

ข้อดีของวิธีการนี้คือ ไม่มีแรงกดดันจากมวลชนหรือการต่อต้านจากสาเหตุที่ต้องย้ายอพยพไป 

แต่ข้อเสียคือ ชาวบ้านและช้างป่า ยังมีโอกาสเกิดความขัดแย้งและมีโอกาสที่สัตว์ป่าจะท า

อันตรายกับคนท่ีอาศัยและพืชผลในบริเวณที่ก าหนดให้ช้างป่าเดินผ่าน สัตว์ป่าชนิดอื่นๆอาจไม่

ใช้แนวเชื่อมต่อ เนื่องจากเกรงกลัวคนท่ียังอาศัยและท ากินในบริเวณนั้น  
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2) การจัดการกับการตั้งถิ่นฐานและที่ท ากินในแนวเช่ือมต่อ 

ส าหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดเป็นแนวเช่ือมต่อ หากชาวบ้านท ากินอยู่ก่อน มติ ครม. มิถุนายน 

2541 และไม่ต้องการย้ายออกไป พิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินเท่าราคาในท้องตลาดในกรณีที่สัตว์ป่าท าความเสียหาย

เกิดขึ้นในบริเวณแนวเช่ือมต่อ หากต้องการย้ายออกไปก็พิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม แต่หากเข้ามาอยู่ภายหลัง

มติ ครม. ดังกล่าว ก็เจรจาให้ย้ายออกไปและบังคับใช้กฎหมายตามที่ควรจะเป็น นอกจากนั้น ควรศึกษาและจัดท าแนวบังคับ

ให้สัตว์ป่าใช้เดินผ่านในบริเวณที่ก าหนด เพื่อไม่ออกไปท าอันตรายพืชผลในบริเวณอื่นๆ เช่น ท าแนวเพนียด ปลูกต้นไม้ที่ช้างไม่

ชอบ เช่น ต้นชะอม พริก เป็นต้น  

ก่อนที่จะมีการก่อสร้างถนนยกระดับ ควรมีการส ารวจประชากรสัตว์ป่าเพิ่มเติม จัดท าฐานข้อมูลติดตาม

การเปลี่ยนแปลงประชากร พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าชนิดส าคัญ และเมื่อมีโครงการจัดสร้างถนนยกระดับ ให้สร้าง

แหล่งน้ า อาหาร โป่ง ส าหรับสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเพื่อดึงดูดให้สัตว์ป่าเข้ามาใช้ รวมถึงมีชุดหน่วยลาดตระเวนดูแล

ผืนป่าท่ีเหลืออยู่ป้องกันการบุกรุกเพิ่ม และเฝ้าระวังการลักลอบล่าสัตว์ป่าและการหาของป่า ซึ่งอาจเป็นการรบกวนสัตว์ป่าใน

บริเวณทางเชื่อมต่อ 

5) แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับป่าสงวนขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง)พบว่า

มีความเหมาะสมทั้งเป็นแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-06-3-5b-04 

เนื่องจากปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่องในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบและลอนลาดได้ถูกบุกรุกไปจนเกือบหมด แต่

ยังเหลือสภาพป่าบนส่วนท่ีเป็นเขาไว้ ประกอบกับตอนกลางเขาดังกล่าวมีแหล่งน้ า ช้างป่าจึงมักไปหยุดพักอาศัยบริเวณนี้เป็น

ประจ า โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เขาปลายยายไทยนี้อยู่ห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ประมาณ 0.4 กม. พื้นที่ที่ไม่

เชื่อมต่อกันนี้ส่วนใหญ่เป็นสวนยางที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จึงควรประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง เขาปลายยายไทย-เขา

ปลายยายเพ็ง ในท้องที่ก่ิงอ าเภอหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า  

แต่จากการส ารวจ ตลอดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนในช่วงนี้มีสภาพเป็นสังคมป่าดิบแล้งที่ถูก
รบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์บางพื้นที่เป็นป่ารุ่นสองซึ่งอยู่ในช่วงของการทดแทนและตลอดแนวเขตมีเส้นทางลู กรังเลาะ
เลียบไปตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า จ านวน 15 ร่องรอย จากช้างป่า ตามแนวถนน
เลียบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนจะพบช่องทางด่าน ท่ีช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเดินออกมานอกแนว
เขตโดยเฉพาะตามแนวที่เป็นสันเขาและแนวร่องน้ า ซึ่งปรากฏว่าช้างป่าใช้เป็นเส้นทางเดินอยู่เป็นประจ า และจากการ
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าช้างป่าจะออกมาหากินในพื้นที่สวนยางพาราอยู่เป็นประจ า และส่วนหนึ่งข้ามถนนเข้าไป
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนทางฝั่งตรงข้ามถนนด้วยเช่นกัน  พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 
มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งที่ถูกรบกวนอย่างหนัก มีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบร่องรอย
ของสัตว์ป่า จ านวน 4 ร่องรอย จากช้างป่า 

 
ในแนวเขตเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ท าการศึกษา พบว่าระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่ง

เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในระหว่างการเข้าจับจองพื้นที่เพ่ือปลูกยางพารา (ภาพที่ 4-11 ถึงภาพที่ 4-16) โดยชาวบ้านและ
กลุ่มนายทุน โดยวิธีการกานต้นไม้ป่าดั้งเดิมในป่าแล้วปลูกต้นยางพาราแซมเข้าไปในพ้ืนท่ี เมื่อต้นไม้ใหญ่ตายลงไปก็จะการแผ้ว



 4-18 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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ถางพื้นที่ ระหว่างการส ารวจพบร่องรอยทางด่านของช้างป่าอาศัยเส้นทางผ่านแนวป่าที่ก าลังถูกบุกรุกท าลาย (ภาพที่ 4-17) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยก าลังถูกคุกคามอย่างหนัก  

 
นอกจากนี้มีรายงานที่น่าเช่ือถือได้ว่า ช้างป่าที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขา

ปลายยายเพ็ง) คือประชากรช้างป่ากลุ่มเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยช้างกลุ่มนี้มัก
ข้ามจากป่าผืนใหญ่เข้ามาอาศัยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนฯ แห่งนี้อยู่เป็นประจ า  เนื่องจากพื้นที่ป่า
สงวนฯมีอาณาเขตไม่ใหญ่และมีแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยของช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีอาณาเขตการหากินกว้าง 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าช้างป่ามักออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนบ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพื้นที่
ทางตอนกลางของเขตป่าสงวนฯ ผืนนี้ มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่อยู่สองแห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญส าหรับสัตว์ป่าในฤดูกาล
เช่นนี้  และยังพบว่าตลอดพื้นที่ป่าที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของต าแหน่งอ่างเก็บน้ า ไม่พบว่ามีการปรากฏของช้างป่ากลุ่มนี้เลย 
แหล่งน้ าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาประยายไทยเป็นบริเวณสุดท้ายที่ช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเดินทาง
ออกไปถึง  ท าให้เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าในบริเวณนี้ ช้างป่าอาศัยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อลงไปหาแหล่งน้ า ทั้งนี้คง
มีสาเหตุมาจากพื้นท่ีป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนในบริเวณนั้น ไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตของช้าง
ป่าจึงจ าเป็นต้องเสี่ยงออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์ (ภาพที่ 4-18 ถึง ภาพที่ 4-21) ซึ่งระหว่างเส้นทางก็ท าลายพืชผลทางการ
เกษตร ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนท่ี และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่าท าร้ายโดยง่าย  

 

 

ภาพที ่4-11 การลักลอบตัดไม่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง)  
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ภาพที ่4-12 กลวิธีการรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกยางพารา 

 
ภาพที่ 4-13 ร่องรอยโคลน จากช้างป่า บริเวณป่าสงวนฯที่ถูกท าลาย 

 
ภาพที่ 4-14 ผู้บุกรุกใช้วิธีการกานต้นไม้ให้ยืนต้นตาย 



 4-20 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที ่4-15 ช้ินไม้แปรรูปท่ียังไมล่ าเลียงออก 

 
ภาพที่ 4-16 ยางพาราอายุ 1 ปี ท่ีปลูกแซมเข้าไปในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ 

 
ภาพที ่4-17 รอยตีนช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เขาอ่างฤาไนทีอ่อกมาเดินทางเส้นทางเลาะแนวเขต 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

4-21 

 
ภาพที ่4-18 ช่องทางด่าน ของช้างป่าในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ท่ีออกมานอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

 
ภาพที ่4-19 เส้นทางเลาะแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งพบร่องรอยการปรากฏของช้างป่าอย่างชุกชุม 

 
ภาพที ่4-20 กองมูลและรอยตีน ของฝูงช้างป่าท่ีย้ายผ่านไรม่ันส าปะหลัง เข้าไปอาศัยในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง  

(เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 



 4-22 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 4-21 พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง(เขาปลายยายไทย- เขาปลายยายเพ็ง) 

สภาพพื้นที่ท่ีก าลังถูกบุกรุกท าลายอย่างหนัก 

การด าเนินการจัดการแนวเชื่อมตอ่มีดังน้ี  

- ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง ในท้องที่กิ่งอ าเภอ 

แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

- พื้นที่ระหว่างเขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นสวนยางที่ปลูก

ในป่าสงวนแห่งชาติ จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการให้ พื้นที่

ดังกล่าวเป็นเส้นทางช้างผ่าน เนื่องจากเกรงว่าช้างจะขยายพื้นท่ีหากินออกมานอกเขาปลายยาย

ไทย-เขาปลายยายเพ็งแล้วท าความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ดังนั้นแนวเช่ือมต่อนี้จะส าเร็จได้

จะต้องท าความเข้าใจกับมวลชนเสียก่อน และหาวิธีการในการควบคุมจ ากัดพื้นที่ไม่ให้ช้างป่า

ออกไปนอกแนวที่ก าหนด เช่นการสร้างแหล่งน้ าแหล่งอาหารให้มากข้ึนในพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

- หยุดยั้งการบุกรุกท าลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง โดยจัดให้มีมาตรการทั้งด้านการ

บังคับใช้กฎหมายและมีการตรวจลาดตระเวนอย่างเข้มข้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของ

ความส าคัญของป่าผืนนี้ต่อสัตว์ป่า 

- ส าหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดเป็นแนวเช่ือมต่อ หากชาวบ้านท ากินอยู่ก่อน มติ ครม . 

30 มิถุนายน 2541 และไม่ต้องการย้ายออกไป พิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินเท่าราคาใน

ท้องตลาดในกรณีที่สัตว์ป่าท าความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณแนวเช่ือมต่อ หากต้องการย้าย

ออกไปก็พิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม แต่หากเข้ามาอยู่ภายหลังมติ ครม. ดังกล่าว 

ก็เจรจาให้ย้ายออกไปและบังคับใช้กฎหมายตามที่ควรจะเป็น นอกจากนั้น ควรศึกษาและจัดท า

แนวบังคับให้สัตว์ป่าใช้เดินผ่านในบริเวณที่ก าหนด เพื่อไม่ออกไปท าอันตรายพืชผลในบริเวณ

อื่นๆ เช่น ท าแนวเพนียด ปลูกต้นไม้ที่ช้างไม่ชอบ เช่น ต้นชะอม เป็นต้น  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

4-23 

- ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกให้เป็นสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ 

6) แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับป่าสงวนขุนซ่อง (เขาสอดแม่) พบว่ามีความเหมาะสมทั้งเป็น

แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-07-1-5b-00 

แนวเช่ือมต่อนี้ออกแบบมาให้เป็นในลักษณะ habitat corridor โดยประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง     

เขาสอดแม่ ในท้องที่ก่ิงอ าเภอหาแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสอดแม่ เพื่อเป็นแหล่งหากินของสัตว์

ป่า เนื่องจากปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่องในบริเวณดังกล่าวที่เป็นพ้ืนท่ีราบและลอนลาดได้ถูกบุกรุกไปจนเกือบหมด แต่ยัง

เหลือสภาพป่าบนส่วนที่เป็นเขาไว้ เขาสอดแม่นี้อยู่ห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ประมาณ 0.2 กม. พื้นที่ที่ไม่

เช่ือมต่อกันนี้ส่วนใหญ่เป็นสวนยางที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์หลงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 40 แต่

ชาวบ้านไม่ต้องการให้มีแนวเช่ือมต่อจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลงมาที่เขาสอดแม่ เนื่องจากเกรงว่าช้างจะขยายพื้นที่หากิน

ออกมานอกเขาแล้วท าความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน 

ลักษณะการด าเนินการจดัการแนวเช่ือมต่อ ดังนี้  

- ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติขุนซอ่ง เขาสอดแม่ ในท้องที่ก่ิงอ าเภอหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตห้าม

ล่าสตัว์ป่า  

- พื้นที่ระหว่างเขาสอดแม่กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นสวนยางที่ปลกูในป่าสงวนแห่งชาติ จากการ

สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนใหญ่ไมเ่ห็นด้วยกับการให้พื้นที่ดังกลา่วเป็นเส้นทางช้างผ่าน เนื่องจากเกรง

ว่าช้างจะขยายพื้นท่ีหากินออกมาแล้วท าความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ดังนั้นแนวเช่ือมต่อนี้จะส าเร็จได้

จะต้องท าความเข้าใจกับมวลชนเสียก่อน และหาวิธีการในการควบคุมจ ากัดพื้นที่ไม่ให้ช้างป่าออกไปนอก

แนวที่ก าหนด เช่นการสร้างแหล่งน้ าแหล่งอาหารใหม้ากขึ้นในพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

- หยุดยั้งการบุกรุกท าลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง โดยจัดให้มีมาตรการทั้งด้านการบังคับใช้

กฎหมายและมีการตรวจลาดตระเวนอย่างเข้มข้  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของความส าคญัของป่าสงวน

แห่งชาติผืนนี้ต่อสตัว์ป่า 

- ส าหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดเป็นแนวเช่ือมต่อ หากชาวบ้านท ากินอยู่ก่อน มติ ครม .             

30 มิถุนายน 2541 และไม่ต้องการย้ายออกไป พิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินเท่าราคาในท้องตลาดใน

กรณีที่สัตว์ป่าท าความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณแนวเช่ือมต่อ หากต้องการย้ายออกไปก็พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตามความเหมาะสม แต่หากเข้ามาอยู่ภายหลังมติ ครม. ดังกล่าว ก็เจรจาให้ย้ายออกไปและ

บังคับใช้กฎหมายตามที่ควรจะเป็น นอกจากนั้น ควรศึกษาและจัดท าแนวบังคับให้สัตว์ป่าใช้เดินผ่านใน

บริเวณที่ก าหนด เพื่อไม่ออกไปท าอันตรายพืชผลในบริเวณอื่นๆ เช่น ท าแนวเพนียด ปลูกต้นไม้ที่ช้างไม่

ชอบ เช่น ต้นชะอม เป็นต้น  

- ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกให้เป็นสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ 



 4-24 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

4.3   โครงการในระยะแผน 5 ป ี
 

แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเอื้อให้ประชากรสัตว์ป่าที่อยู่ใน
พื้นที่ป่าสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างผืนป่าท่ีมีความเช่ือมต่อได้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการแพร่กระจายพันธุ์ การตั้งประชากร
ใหม่ ลดโอกาสในการผสมพันธ์ุแบบเลือดชิดซึ่งท าให้เกิดความอ่อนแอหรือเกิดโรคทางพันธุ์กรรมในสัตว์ป่าได้ง่ายขึ้น และช่วย
สร้างโอกาสให้เกิดการถ่ายเททางพันธุกรรมเพื่อความมั่นคงของประชากรและสังคมสัตว์ป่าโดยตรง (สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า, 
2552) จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแนวเชื่อมต่อพ้ืนที่กลุ่มป่าตะวันออก ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 7 แนว
เชื่อม พบร่องรอยของสัตว์ป่ารวมถึงชนิดพันธ์ุที่เป็นชนิดพันธ์ุหลักของพื้นท่ีกลุ่มป่า แต่ในสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสม เช่น 
สภาพภูมิประเทศในแนวเช่ือมต่อที่เป็นแนวเขา พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม พ้ืนท่ีอยู่อาศัย และพื้นที่เพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษอ่ืนๆ เช่น ส านักสงฆ์ จะพบร่องรอยของสัตว์ป่าจ านวนน้อยหรือไม่
พบเลย รวมถึงปัจจัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยพบร่องรอยของการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า หรือการปลูก
ยางพาราแทรกในพ้ืนท่ีป่า ในบริเวณดังกล่าวจะพบร่องรอยของสัตว์ป่าน้อยลง อย่างไรก็ตามไม่เพียงเฉพาะปัญหาของสัตว์ป่าที่
ได้รับผลกระทบเท่านั้น ประชาชนท้องถิ่นที่อยู่ตามแนวขอบพื้นที่อนุรักษ์ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าที่เดินออกนอกพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อกินพืชผลทางการเกษตร ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย พบการเหยียบย่ าทรัพย์สิน และรุนแรงถึง
ขนาดการเสียชีวิต ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสัตว์ป่าเป็นปัญหาที่ประชาชนรอแนวทางการแก้ไขจากภาครัฐ 
ดังนั้นผลการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ประชาชนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาในพื้นที่กลุ่มป่า แต่ยังมีประเด็นที่ยังไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการชดเชยค่าเสียหายหรือการแนวทางการขอรับเงินชดเชยการเวนคืนที่ดิน ซึ่งเป็นท่ีดินในเขตป่าสงวน
และไม่มีเอกสารสิทธ์ิ การจัดการแนวเชื่อมต่อให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมจึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการจัดการที่ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเสนอโครงการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่าตะวันออก ดังนี ้ 

 

1) โครงการผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปรับให้พื้นที่คุ้มครองในผืนป่าตะวันออกมีแนวเขตต่อเนื่องกัน  

วัตถุประสงค์ :  การผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองเพื่อให้ผืนป่าท่ีมีความต่อเนื่อง

และมั่นใจว่าจะผืนป่าที่เหลืออยู่จะไม่ถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคต  ลด

ความเสี่ยงต่อการบุกรุกท าลายป่าและการแตกกระจายของหย่อมป่า   

พื้นที่ด าเนินการ:  ด าเนินการบริเวณแนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาสอยดาว แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-05-1-5b-00 และแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติกับอุทยานแห่งชาติคลองแก้ว แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 

10-04-1-5b-04 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ          ที่  สถานภาพทางกฎหมายเป็นพื้นที่คุ้มครองมีข       ข    

และผืนป่าที่ก าลังตกในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและบุกรุกเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็น

เกษตรกรรมจะได้รับการดูแลที่เข้มงวดขึ้นจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า พ.ศ. 2535 และ/หรือ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 รวมทั้งการบริหารจัดการผืน

ป่าจะท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น ท าให้มั่นใจได้ไนระดับหนึ่งว่าผืนป่าปัจจุบันจะไม่แตก



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ออกเป็นหย่อมป่า และท าให้เส้นทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่ามีปัญหาหรือถูกตัดขาดจากกันใน

อนาคต 

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจและรังวัดขอบเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่จะผนวกเป็นพื้นที่คุ้มครอง 

(2) ด าเนินการตามขั้นตอนของการประกาศผนวกพื้นที่คุ้มครอง 

(3) ฟื้นฟูพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมในพื้นที่ผนวกฯให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอุทยานแห่งชาติ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สบอ. 2  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌ

กูฏ อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน               พื้นที่      6           

ระยะเวลา:  1 ปี 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) พื้นที่ป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ

แนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติกับอุทยานแห่งชาติ

คลองแก้วได้รับการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏและอุทยาน

แห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว 

(2) พื้นทีป่่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ผนวกเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองได้รับการฟื้นฟู  

 

2) โครงการศึกษาส ารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 317 เพื่อจัดท าแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรตกิบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาสอยดาวแนวเชือ่มตอ่สตัวป์า่รหสั 10-02-

3-06-04  

วัตถุประสงค์:  การด าเนินการจัดท าโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อขจัดอุปสรรคในการเช่ือมต่อผืนป่าและเอื้อ

ให้สัตว์ป่าสามารถเดินผ่านจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่หย่อมป่าอื่น โดยไม่ถูกถนนและการสัญจร

บนถนนเป็นอุปสรรคและเกิดอันตราย 

พื้นที่ด าเนินการ:  ด าเนินการบริเวณแนวเช่ือมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวกับเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-02-3-06-0 



 4-26 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ           ที่ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยถนนที่มีการสัญจรค่อนข้าง

หนาแน่น หรือมีแนวโน้มจะหนาแน่นในอนาคตอันใกล้ สามารถเช่ือมต่อกันได้ โดยจัดพื้นที่

ให้สัตว์ป่าสามารถเดินข้ามไปอีกหย่อมป่าหนึ่งอย่างปลอดภัย ประโยชน์ส าคัญคือมีเส้นทาง

สัตว์ป่าผ่านที่ปลอดภัยจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่อีกหย่อมป่าหนึ่ง ลดการผสมพันธุ์เลือดชิด 

ประชากรมีพันธุกรรมที่แข็งแรง และท าให้สัตว์ป่ามีโอกาสไปหาแหล่งน้ าและแหล่งอาหารที่

อุดมสมบูรณ์กว่าในหย่อมป่าในพื้นที่คุ้มครองอื่นๆหลังจากมีทางเชื่อมต่อแล้ว  ไม่แออัดอยู่ใน

หย่อมป่าที่จ ากัดเพียงหย่อมเดียว นอกจากนั้น หากวางแผนการจัดท าเส้นทางสัตว์ป่าผ่านที่

เหมาะสมและป้องกันการเดินออกนอกเส้นทางของสัตว์ป่าแล้ว จะช่วยลดโอกาสที่สัตว์ป่าจะ

ออกไปรบกวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอื่นๆนอกเส้นทางที่ก าหนด  

ปัญหาและอุปสรรค                ผ่านมีการตั้งบ้านเรือนและเกษตรกรรมทั้งสองฝั่งถนน ซึ่งจากการศึกษา

ความเหมาะสมทางวิศวกรรมเบื้องต้นพบว่า ความเป็นไปได้คือการจัดท าทางถนนยกระดับ

บริเวณเหนือคลองฉาย แต่หากท าถนนยกระดับส าหรับรถยนต์และให้สัตว์ป่าใช้เดินผ่านลอด

ใต้ทางยกระดับบริเวณสองฝั่งคลองฉาย แต่บริเวณดังกล่าวรวมถึงแนวเช่ือมต่อส่วนอื่นๆมี

บ้านเรือนและพื้นที่สวนของชาวบ้าน ซึ่งควรอพยพออก สิ่งน้ีเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่

ต้องท าความเข้าใจกับชาวบ้าน และจัดมาตรการลดผลกระทบทางสังคมตามความเหมาะสม  

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจประชากรสัตว์ป่าและพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแนวที่ก าหนด 

(2) ศึกษาความเป็นได้และแนวคิดทางวิศวกรรมในการสร้างแนวเชื่อมต่อ 

(3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของการสร้างทางยกระดับในบริเวณแนว

เชื่อมต่อท่ีก าหนด และน าเสนอแนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมแก่ผู้

อาศัยท ากินในแนวเช่ือมต่อฯ 

(4) ประชาพิจารณ์การสร้างทางยกระดับและแนวเชื่อมต่อ ตลอดจนมาตรการลดผลกระทบ 

(5) ฟื้นฟูพ้ืนท่ีคุ้มครองในส่วนแนวเชื่อมต่อให้มีแหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่า 

(6) ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่แนวเช่ือมต่อให้เป็นป่า/สภาพธรรมชาติ  

(7) เสนอโครงการก่อสร้างทางยกระดับที่ผ่านความเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมทางหลวง 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ และ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดินในการส ารวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม 

ศึกษาประชากรและพฤติกรรมสัตว์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศในแนวเช่ือมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 

10              

ระยะเวลา:  1 ปี 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีแบบแปลนส าหรับก่อสร้างถนนยกระดับสาย 317 เพื่อขจัดอุปสรรคและภัยคุกคาม

ของการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติกับเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาสอยดาว 

(2) มีมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมในแนวเช่ือมต่อที่

เหมาะสม 

(3) พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในแนวเชื่อมต่อได้รับการฟื้นฟู  

 

3) โครงการจัดท าทางช้างผ่านเป็นแนวเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกบัอทุยานแหง่ชาตเิขาชะเมา-

เขาวง (แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-01-1-06-00 และรหัส 10-08-1-06-00) 

วัตถุประสงค์:   

(1) เพื่อเช่ือมต่อระบบนิเวศและเป็นทางให้สัตว์ป่าเดินผ่านโดยเฉพาะช้างป่า จากอุทยานแห่งชาติเขา

ชะเมา-เขาวงไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

(2) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า 

(3) เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและพื้นท่ีคุ้มครองให้เป็นแหล่งน้ าและแหล่งอาหาร 

พื้นที่ด าเนินการ:  แนวเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (แนว

เชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-01-1-06-00 และรหัส 10-08-1-06-00) 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ          ที่ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยถนน สิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน และ

พื้นที่เกษตรกรรม สามารถเช่ือมต่อกันได้ โดยจัดพื้นที่ให้สัตว์ป่าสามารถเดินข้ามไปอีกหย่อม

ป่าหนึ่งอย่างปลอดภัย ประโยชน์ส าคัญคือมีเส้นทางสัตว์ป่าผ่านท่ีปลอดภัยจากหย่อมป่าหนึ่ง
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ไปสู่อีกหย่อมป่าหนึ่ง ลดการผสมพันธุ์เลือดชิด ประชากรมีพันธุกรรมที่แข็งแรง และท าให้

สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงมีโอกาสไปหาแหล่งน้ าและแหล่งอาหารที่อุดม

สมบูรณ์กว่าในหย่อมป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆหลังจาก

มีทางเช่ือมต่อแล้ว  ไม่แออัดอยู่ในหย่อมป่าที่จ ากัดเพียงหย่อมเดียว นอกจากนั้น หาก

วางแผนการจัดท าเส้นทางสัตว์ป่าผ่านที่เหมาะสมและป้องกันการเดินออกนอกเส้นทางของ

สัตว์ป่าแล้ว จะช่วยลดโอกาสที่สัตว์ป่าจะออกไปรบกวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอื่นๆนอกเส้นทางที่

ก าหนด  

ปัญหาและอุปสรรค                ผ่านมีการตั้งบ้านเรือนและเกษตรกรรมทั้งสองฝั่งถนน ซึ่งจากการศึกษา

ความเหมาะสมทางวิศวกรรมเบื้องต้นพบว่า การจัดท าทางถนนยกระดับส าหรับรถยนต์และ

ให้สัตว์ป่าใช้เดินผ่านลอดใต้ทางยกระดับ ยังอาจไม่จ าเป็นมากนักในปัจจุบัน เนื่องจากมี

จ านวนรถใช้สัญจรไม่มากนัก แต่ปัญหาและอุปสรรคส าคัญคือแนวเช่ือมต่อผ่านบ้านเรือน

และพื้นที่สวนของชาวบ้าน โดยเฉพาะในแนว รหัส 10-01-1-06-00 ซึ่งมีบ้านเรือนเป็น

จ านวนมาก ส่วนรหัส 10-08-1-06-00 มีเพียง 2 แปลงที่ยังเป็นปัญหา ถ้าจะให้การ

ด าเนินการได้ผลดี ควรให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ในแนวที่ก าหนดให้เป็นเส้นทางสัตว์

ป่าเดินผ่าน  

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจประชากรสัตว์ป่าและพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแนวที่ก าหนด 

(2) ก าหนดมาตรการปิดถนนในช่วงเวลากลางคืน และมาตรการอื่นๆที่เสนอแนะคือ จ ากัด

ขนาดของรถ ไม่ขยายถนน จัดตั้งด่านตรวจ (ปัจจุบันมีด่านตรวจของอุทยานฯอยู่แล้ว) 

ผู้ใช้ถนนจ่ายค่าผ่านทางเป็นกรณีพิเศษเพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (ยกเว้นผู้

อาศัยอยู่ในเส้นทางนั้น) เป็นต้น  

(3) ประชาสัมพันธ์ลดใช้ถนนเส้นดังกล่าวและเสนอแนะให้ไปใช้เส้นอ่ืนในการเดินทาง  

(4) ศึกษาผลกระทบด้านสังคมของแนวเช่ือมต่อ และเสนอแนวทางการด าเนินงานเพื่อลด

ผลกระทบด้านสังคมแก่ผู้อาศัยท ากินในแนวเช่ือมต่อฯ และเจรจาเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการสร้างแนวเชื่อมต่อ 

(5) จัดเวทีประชุมวางแผนและจัดการแนวเช่ือมต่อ มาตรการลดผลกระทบ และวิธีการ

ป้องกันผลกระทบจากสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนท่ีคุ้มครองร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง  

(6) ฟื้นฟูพ้ืนท่ีคุ้มครองในส่วนแนวเช่ือมต่อให้มีแหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่า 

(7) ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่แนวเช่ือมต่อให้เป็นป่า/สภาพธรรมชาติ  
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หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมทางหลวง 

ส านักอุทยานแห่งชาติ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และ

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้  

โครงการพระราชด าริป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ทหารพราน 

กรมทางหลวง 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ศึกษาประชากรและพฤติกรรมสัตว์ป่า การด าเนินการเพื่อลดความ

ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า การด าเนินการตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบทางสังคม การ

ฟื้นฟูระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อและพื้นท่ีคุ้มครอง 20              

ระยะเวลา: 2 ปี 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่า พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า 

(2) มีมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมในแนวเช่ือมต่อที่

เหมาะสม 

(3) มีวิธีการและการด าเนินการในการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า และการ

ป้องกันการออกนอกพ้ืนท่ีของช้างป่าอย่างเหมาะสม 

(4) พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในแนวเชื่อมต่อได้รับการฟื้นฟู  

 

4) โครงการประกาศป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง และเขาสอดแม่ ในท้องที่กิ่ง

อ าเภอหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ านอกพ้ืนท่ีคุ้มครองได้รับการป้องกันและมีเป้าหมายในการ

จัดการที่ชัดเจนให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่สัตว์ป่าสามารถเข้ามาใช้เป็นที่หลบภัย หากินได้

อย่างปลอดภัย นอกเหนือจากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

พื้นที่ด าเนินการ:  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง ที่เขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง และเขาสอดแม่ ซึ่ง

เป็นพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่บนเขา มีระยะห่างไม่มากนักจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

แต่พื้นท่ีระหว่างผืนป่าบนเขาดังกล่าวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

บุกรุกป่าเป็นพ้ืนเกษตรกรรมและมีถนนสายรองทั้งทางลูกรังและลาดยางตัดผ่าน   
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ าที่สัตว์ป่าสามารถเข้ามาใช้เป็นที่หลบภัย 

หากินได้อย่างปลอดภัย เมื่อออกมานอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

ปัญหาและอุปสรรค:  ชาวบ้านยังไม่ต้องการให้จัดท าแนวเชื่อมต่อจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมายัง

บริเวณเขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง และเขาสอดแม่เนื่องจากเกรงว่าสัตว์ป่าจะยิ่ง

ออกมารบกวนชาวบ้านมากขึ้น แต่เห็นด้วยที่จะประกาศพ้ืนท่ีบนเขาเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจและรังวัดขอบเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่จะประกาศเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

(2) ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดย

การประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

(3) ด าเนินการตามขั้นตอนของการประกาศพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(4) ฟื้นฟแูหล่งน้ า แหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่าในพื้นทีท่ี่ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(5) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่า 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 2            

ระยะเวลา :       

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง บริเวณเขาปลายยายไทย-เขาปลายยายเพ็ง และเขาสอดแม่ ได้รับ

การประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

 

5) โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหาร แหล่งน้ าและโป่งส าหรับสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้มีแหล่งอาหารและแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อ  

พื้นที่ด าเนินการ:  พื้นที่คุ้มครอง ในบริเวณที่เป็นแหล่งหากินและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิม

พระเกียรติ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: ในหลายพื้นที่มีการตั้งสมมติฐานการที่ช้างออกมากินพืชเกษตรเป็น
เพราะ ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเสื่อมโทรมลงจนท าให้ช้างขาดแคลนพืชอาหาร แม้ว่า 
การศึกษาที่ผ่านมายังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยมีผลต่อ
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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การท าให้ช้างออกหากินนอกที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหรือไม่ อย่างไรก็ดี การมีแหล่งอาหาร
และแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่คุ้มครองจะช่วยให้ประชากรของช้างป่าและสัตว์
ป่าอื่นๆที่มีอยู่พื้นที่ได้อยู่อาศัยได้อย่างผาสุก ไม่ขาดแคลนอาหาร ท าให้เกิดการฟื้นฟู
ประชากรสัตว์ป่า และเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ อาจป้องกันให้ช้างป่าออกมานอกพื้นที่
น้อยลง   

ปัจจุบันพื้นที่ป่าตะวันออก มีประชากรช้างป่าค่อนข้างมากแต่มีพื้นที่จ ากัด ยกตัวอย่างเช่น 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมีช้างมากที่สุดในประเทศไทยถึง 270 ตัว ในขณะที่พื้นที่
ป่าแห่งนี้รองรับประชากรช้างได้ประมาณ 160 ตัวเท่านั้น มีปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า
และอาหาร จนท าให้ช้างต้องออกหาอาหารนอกเขตพื้นที่ป่ามากขึ้น จนเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างช้างป่าและชาวบ้านในพื้นที่เกษตรกรรม และด้วยพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อช้าง ความว่า “ช้างควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องท าให้ป่านั้นมีอาหาร
เพียงพอ” จึงควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและแหล่งน้ าของช้างป่าในพื้นที่คุ้มครอง  

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) การปรับปรุงแหล่งอาหารของสตัวป์่าให้เหมาะสม โดยปลูกพืชอาหารที่เป็นพืชในถิ่น 

จ าพวกหญ้า ไผ่ ไมย้ืนต้น ไม้สวน และพืชที่หัวใต้ดิน เช่น กุ๊ก มะมอก มะปริง หัวแมง

วัน หัวแมงวันหนู มะป่วน แคหัวหมู ง้ิวดอกขาว กุ่มบก กก ส้านใหญ ่แส้น มัน ตะโก

พนม ล าบิด ไคร้ยอย มะไฟกา มะไฟ ดีหมี เปล้าแพะ เปล้าใหญ่ เม่าช้าง สลอดป่า 

ตะขบป่า ตะขบนก ติ้วเกลีย้ง ติ้วขาว ติ้วขน มังคุด สัก แหลบุก สะทิบ มะขาม ขี้เหล็ก 

เสี้ยว ปันแถ ปี้จั่น ค้างคาว ตาเสือ เลี่ยน มะเดื่อข้ีนก (ตารางภาคผนวกที่ 73) เป็นต้น 

โดยท าการส ารวจและคัดเลือกพื้นที่ท่ีอยู่ลึกเข้าไปในพ้ืนท่ีคุ้มครอง เป็นเส้นทางหากิน

ของช้างป่า และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ 

(2) ส ารวจและสร้างแหล่งน้ า จัดท าโปง่เทียมส าหรับสตัว์ป่าในพื้นทีด่้วยวิธีการที่เหมาะสม 

(3) ท าการติดตามและประเมินผลแหล่งอาหาร โป่งเทียม และแหล่งน้ าที่สร้างพื้นที่

ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง บันทึกชนิดและปริมาณของสัตว์ป่าทีเ่ข้ามาใช้ประโยชน์ โดย

ใช้เทคนิคการส ารวจและติดตามสตัว์ป่า พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเฝ้าระวังการเข้ามา

ลักลอบล่าสตัว์ป่าด้วย  

(4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการแหล่งอาหารและแหล่งน้ าของสัตว์ป่าให้

เหมาะสมและต่อเนื่อง 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอุทยานแห่งชาติ สบอ. 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์

พืช 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาค ปีละ 10,0           รวม 5 ปี เป็นเงิน 50 ล้านบาท 

ระยะเวลา:  5    

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีแหล่งน้ า แหล่งอาหาร โป่ง ส าหรับสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น 

(2) ช้างป่าออกนอกพื้นที่คุ้มครองน้อยลงตามล าดับ โดยมีเป้าหมายลดการออกนอก

พื้นที่ของช้างป่าในปีท่ี 3 ร้อยละ 50 และปีท่ี 5 ร้อยละ 80   

 

6) โครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในแนวเชื่อมต่อพื้นที่คุ้มครอง 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อดูแลและป้องกันรักษาพื้นทีคุ่้มครองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

พื้นที่ด าเนินการ:  ทุกพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อ   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  สภาพพื้นที่ของพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่มีเขตติดต่อกับ
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีชาวบ้านได้ยึดถือครอบครอง ส่วนใหญ่มีอาชีพท า
การเกษตร ปลูกสวนยางและสวนผลไม้ ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย เนื่องจากสภาพของป่า
สงวนแห่งชาติปัจจุบันถูกบุกรุกและมีการขยายตัวของชุมชนและพื้นที่ท าการเกษตร ท า
ให้มีหลายกิจกรรมของราษฎรของชาวบ้านส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่คุ้มครอง จึง
จ าเป็นต้องมีการตรวจตราลาดตระเวนอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลด้าน
วิชาการสัตว์ป่ามาใช้ในการจัดการพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้
สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยระบบที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการดูแลและคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ คือ ระบบการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาโดย WCS ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เริ่มด าเนินการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการ
พัฒนาระบบงานลาดตระเวนในพ้ืนท่ีคุ้มครองในผืนป่าท่ีส าคัญอื่นๆของประเทศ  ระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในเทคนิคการลาดตระเวน 
การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและน ามาวิเคราะห์วาง
แผนการคุ้มครองพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันการลักลอบ
ล่าสัตว์และปัจจัยคุกคามอื่นๆ  
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ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) จดัท าแผนตดิตามและประเมนิผลการลาดตระเวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเมินการลาดตระเวนท่ีผ่านมา 
- เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และอุปกรณ์ 
- จัดเตรียมฐานข้อมูลการลาดตระเวน และระบบฐานข้อมูล GIS ของพื้นที่

คุ้มครอง 
- ก าหนดพื้นที่รับผิดชอบด าเนินการ 
- ด าเนินการลาดตระเวนตามรูปแบบและแผนที่ก าหนด 
- รายงานผลการลาดตระเวน และรายงานผลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- วิเคราะห์ผลการลาดตระเวนผ่านระบบฐานข้อมูล GIS 

(2) การเตรยีมความพรอ้มเจา้หนา้ทีล่าดตระเวน  
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะ
ในการลาดตระเวนจากหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ในพื้นที่ รวมจ านวนทั้งสิ้น 282 คน 
แบ่งออกเป็น 8 ครั้ง  โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
- การฝึกทบทวนเทคนิคและยุทธวิธีส าหรับการลาดตระเวน ทบทวนเรื่องวิธีการ

ลาดตระเวนภาคสนาม การเข้าจับกุม การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวน
ระยะใกล้ และการลาดตระเวนระยะไกล รวมทั้งฝึกทบทวนการใช้และ
บ ารุงรักษาอาวุธเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงาน การจับกุม ข้อกฎหมาย 
การใช้และบ ารุงรักษาอาวุธปืน การปฐมพยาบาล ข้อกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

- การบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม และข้อมูลสัตว์ป่า ฝึกการบันทึกข้อมูลการ
ลาดตระเวน ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม ข้อมูลด้านสัตว์ป่า
และปัจจัยอื่นๆ ตามรูปแบบในคู่มือเทคนิคการตรวจวัดสถานภาพเสือโคร่งและ
เหยื่อในการลาดตระเวน ซึ่งออกแบบโดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (ประเทศไทย) 
และโครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบมาจากโครงการติดตามการล่าช้าง Monitoring Illegal Killing of 
Elephants (MIKE) และในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลมาเป็น
รูปใหม่คือ MIST เพื่อใช้ปฏิบัติการในสถานท่ีจริง ดังท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

- การใช้แผนที่ เข็มทิศ และเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS) เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียม (GPS) เป็นที่คุ้นเคยส าหรับคน
ปฏิบัติงานในภาคสนาม และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลในการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่
จะต้องได้รับการฝึกการใช้ GPS ซึ่งก าหนดให้เป็นเครื่อง GARMIN รุ่น 76CSx 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในป่า เนื้อหาการฝึก
ทบทวนการใช้ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานของระบบ GPS การใช้งาน
เบื้องต้น เพื่อบันทึก waypoint บันทึก route วัดระยะทาง สร้าง route และ
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ถ่ายข้อมูลพิกัดต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาที่ส าคัญคือการใช้งาน
เบื้องต้น  สร้างความคุ้นเคยกับเครื่องรับสัญญาณ แหล่งพลังงานอุปกรณ์  การ
ปรับตั้งค่าขั้นต้นส าหรับเครื่องรับสัญญาณ หน้าข้อมูล GPS Information 
Page  หลักการพื้นฐานของ GPS วิธีใช้งานเบื้องต้น การถ่ายข้อมูล GPS จาก
แผนที่และเข้าไปในแผนที่ ทั้งนี้ในการใช้ GPS เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึก
ทบทวนการใช้แผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 และเข็มทิศ ควบคู่กันไปด้วย 

(3) การจดัเตรยีมเครือ่งมอืและอปุกรณ ์
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการลาดตระเวนตามรูปแบบที่ก าหนด 
เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนแต่ละชุดจะต้องจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการลาดตระเวน 
ประกอบด้วย 
- แผนที่ทหาร ระวาง 1:50,000 ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบตัิงานของแต่ละชุด

ลาดตระเวน 
- เข็มทิศ 
- GPS map 76CSx 
- กล้องถ่ายภาพดิจติอล 
- เทปวัดระยะหรือไม้บรรทัดส าหรับวัดขนาดของร่อยรอยท่ีก าหนด 
- อุปกรณ์สนามอื่นๆ ส าหรับเจ้าหนา้ที่ลาดตระเวน 

(4) การจดัเตรยีมระบบฐานขอ้มลูการลาดตระเวน และฐานขอ้มลูสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยขาแข้ง 
แนวคิดจากระบบการลาดตระเวน ภายใต้ระบบโครงการการลาดตระเวนเชิงพื้นที่ 
MIST (a spatial Management Information System) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้น าชุด
ลาดตระเวนสามารถน าเทคนิคการลาดตระเวนแผนใหม่ไปถ่ายทอดสู่ทีมงานในชุด
ลาดตระเวนของตน ส่งผลใหเ้กิดการลาดตระเวนอย่างเป็นระบบท่ัวพื้นที่  
ด าเนินการติดตั้งระบบฐานข้อมลูใหม่คือ MIST เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพื้นที่คุ้มครอง
ระดับหัวหน้าหน่วยงานและระดับผู้จัดการฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจการ
น าเข้าข้อมูล เรียกดูข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู ตามสถานการณ์ขั้นต้นจากผลการ
ลาดตระเวนไดเ้ป็นอย่างด ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ในกลุ่มป่า
ตะวันออกสามารถน าผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลลาดตระเวนโดยระบบฐานข้อมูล 
MIST มาใช้ในการวางมาตรการและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตามข้อมูลจริงท่ี
ปรากฏในการประชุมรายเดือน 

(5) ก าหนดพืน้ทีด่ าเนนิการ 
(6) ก าหนดแผนการลาดตระเวน 

การก าหนดแผนลาดตระเวนถูกก าหนดโดยหัวหน้าฝา่ยป้องกันและปราบปราม
ของพื้นที่คุ้มครองทุกแห่งของป่าตะวันออกร่วมกัน ก าหนดชุดลาดตระเวนตาม
จ านวนหน่วยพิทักษ์ป่าประมาณ 47 หน่วย (แต่ละหน่วยพิทักษ์ป่า มี 1 ชุด
ลาดตระเวน) โดยแตล่ะชุดลาดตระเวนประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจ านวน 5-6 คน ต่อ
ชุด ก าหนดออกลาดตระเวนเดือนละ 2-3 ครั้งต่อชุด ครั้งละ 5 วัน 
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(7) รายงานผลการลาดตระเวน และน าขอ้มลูเขา้ระบบฐานขอ้มลู 
ในแต่ละเดือนเจ้าหนา้ที่ลาดตระเวนทุกชุดจะต้องเข้ามาส่งผลการลาดตระเวน
ประจ าเดือนประกอบด้วย ข้อมูล GPS ข้อมูลจากสมุดบันทึกการลาดตระเวน 
กล้องดิจิตอล เพื่อน าเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูล เพื่อรายงานเส้นทางการเดิน การตรวจ
พบปัจจัยคุกคาม การด าเนินการกบัปัจจัยคุกคาม และการเก็บข้อมลูเกี่ยวกับสัตว์
ป่า ในการจัดประชุมประจ าเดือนในพื้นที่คุ้มครองแต่ละแห่ง และรวมกันท้ังกลุ่ม
ป่า จะมีการประเมินความถี่ของการลาดตระเวนในแตล่ะเดือน ความถี่ของปัจจัย
คุกคาม การครอบคลมุพื้นท่ีลาดตระเวน และอื่นๆ โดยเจ้าหน้าท่ีลาดตระเวน และ
ข้าราชการที่เป็นหัวหน้าโซนการจดัการร่วมกัน พิจารณาผลลาดตระเวน ปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งวางแผนลาดตระเวนเดือนต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

พื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าตะวันออก สบอ. 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 540,000    ต่อ 1 ชุดลาดตระเวน รวม 47 ชุด ทั้งผืนป่า

ตะวันออก เป็นเงิน 25.38 ล้านบาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อมูลในการวางแผนป้องกันพ้ืนท่ี 

(2) ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่ม   

 

7) โครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรอบพื้นที่คุ้มครอง 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อดูแลและป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่ากันชนส าคัญของพื้นที่คุ้มครองให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

พื้นที่ด าเนินการ:  ป่าสงวนแห่งชาติรอบพื้นที่คุ้มครองและบริเวณที่มีแนวเช่ือมต่อ   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ :  เนื่องจากสภาพของป่าสงวนแห่งชาติปัจจุบันถูกบุกรุกและมีการ
ขยายตัวของชุมชนและพื้นที่ท าการเกษตร จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจตราลาดตระเวน
อย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลด้าน
วิชาการสัตว์ป่ามาใช้ในการจัดการพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้
สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยระบบที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการดูแลและคุ้มครองพ้ืนท่ีป่าคือ ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
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ซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาโดย WCS ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เริ่มด าเนินการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนา
ระบบงานลาดตระเวนในพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าที่ส าคัญอื่นๆของประเทศ  ระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในเทคนิคการลาดตระเวน 
การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและน ามาวิเคราะห์วาง
แผนการคุ้มครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการ
ป้องกันการลักลอบล่าสัตว์และปัจจัยคุกคามอื่นๆ  

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) จัดท าแผนติดตามและประเมินผลการลาดตระเวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเมินการลาดตระเวนป่าสงวนแห่งชาติที่ผ่านมา 
- เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และอุปกรณ์ 
- จัดเตรียมฐานข้อมูลการลาดตระเวน และระบบฐานข้อมูล GIS ของพื้นที ่    

ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ก าหนดพื้นท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 
- ด าเนินการลาดตระเวนตามรูปแบบและแผนที่ก าหนด 
- รายงานผลการลาดตระเวน และรายงานผลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- วิเคราะห์ผลการลาดตระเวนผ่านระบบฐานข้อมูล GIS 

(2) การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน  
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะ
ในการลาดตระเวน ในพื้นที่ รวมจ านวนทั้งสิ้น 180 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง 
โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
- การฝึกทบทวนเทคนิคและยุทธวิธีส าหรับการลาดตระเวน ทบทวนเรื่องวิธีการ

ลาดตระเวนภาคสนาม การเข้าจับกุม การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวน
ระยะใกล้ และการลาดตระเวนระยะไกล รวมทั้งฝึกทบทวนการใช้และ
บ ารุงรักษาอาวุธเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงาน การจับกุม ข้อกฎหมาย 
การใช้และบ ารุงรักษาอาวุธปืน การปฐมพยาบาล ข้อกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

- การบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม และข้อมูลสัตว์ป่า ฝึกการบันทึกข้อมูลการ
ลาดตระเวน ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม ข้อมูลด้านสัตว์ป่า
และปัจจัยอื่นๆ ตามรูปแบบในคู่มือเทคนิคการตรวจวัดสถานภาพเสือโคร่งและ
เหยื่อในการลาดตระเวน ซึ่งออกแบบโดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (ประเทศไทย) 
และโครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบมาจากโครงการติดตามการล่าช้าง Monitoring Illegal Killing of 
Elephants (MIKE) และในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลมาเป็น
รูปใหม่คือ MIST เพื่อใช้ปฏิบัติการในสถานท่ีจริง ดังท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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- การใช้แผนที่ เข็มทิศ และเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS) เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียม (GPS) เป็นที่คุ้นเคยส าหรับคน
ปฏิบัติงานในภาคสนาม และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลในการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่
จะต้องได้รับการฝึกการใช้ GPS ซึ่งก าหนดให้เป็นเครื่อง GARMIN รุ่น 76CSx 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในป่า เนื้อหาการฝึก
ทบทวนการใช้ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานของระบบ GPS การใช้งาน
เบื้องต้น เพื่อบันทึก waypoint บันทึก route วัดระยะทาง สร้าง route และ
ถ่ายข้อมูลพิกัดต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาที่ส าคัญคือการใช้งาน
เบื้องต้น  สร้างความคุ้นเคยกับเครื่องรับสัญญาณ แหล่งพลังงานอุปกรณ์  การ
ปรับตั้งค่าขั้นต้นส าหรับเครื่องรับสัญญาณ หน้าข้อมูล GPS Information 
Page  หลักการพื้นฐานของ GPS วิธีใช้งานเบื้องต้น การถ่ายข้อมูล GPS จาก
แผนที่และเข้าไปในแผนที่ ทั้งนี้ในการใช้ GPS เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึก
ทบทวนการใช้แผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 และเข็มทิศ ควบคู่กันไปด้วย 

(3) การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการลาดตระเวนตามรูปแบบที่ก าหนด 
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนแต่ละชุดจะต้องจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการลาดตระเวน 
ประกอบด้วย 
- แผนที่ทหาร ระวาง 1:50,000 ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานของแต่ละชุด

ลาดตระเวน 
- เข็มทิศ 
- GPS map 76CSx 
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
- เทปวัดระยะหรือไม้บรรทัดส าหรับวัดขนาดของร่อยรอยท่ีก าหนด 
- อุปกรณ์สนามอื่นๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน 

(4) การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลการลาดตระเวน  และฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
- แนวคิดจากระบบการลาดตระเวน ภายใต้ระบบโครงการการลาดตระเวนเชิง

พื้นที่ MIST (a spatial Management Information System) ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้น าชุดลาดตระเวนสามารถน าเทคนิคการลาดตระเวนแผนใหม่ไปถ่ายทอดสู่
ทีมงานในชุดลาดตระเวนของตน ส่งผลให้เกิดการลาดตระเวนอย่างเป็นระบบ
ทั่วพื้นที ่ 

- ด าเนินการติดตั้งระบบฐานข้อมูลใหม่คือ MIST เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันป่า
สงวนแห่งชาติระดับหัวหน้าหน่วยงานและระดับผู้จัดการฐานข้อมูลมีความรู้
ความเข้าใจการน าเข้าข้อมูล เรียกดูข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
สถานการณ์ขั้นต้นจากผลการลาดตระเวนได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ทั้งใน
ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าตะวันออกสามารถน าผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลลาดตระเวนโดยระบบฐานข้อมูล MIST มาใช้ในการวาง



 4-38 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

มาตรการและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตามข้อมูลจริงที่ปรากฏในการ
ประชุมรายเดือน 

(5) ก าหนดพื้นที่ด าเนินการ 
(6) ก าหนดแผนการลาดตระเวน 

การก าหนดแผนลาดตระเวนถูกก าหนดโดยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ของป่าสงวนแห่งชาติร่วมกัน ก าหนดชุดลาดตระเวนตามขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ประมาณ 28 หน่วย โดยแต่ละชุดลาดตระเวนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จ านวน 5-6 
คน ต่อชุด ก าหนดออกลาดตระเวนเดือนละ 2-3 ครั้งต่อชุด ครั้งละ 5 วัน 

(7) รายงานผลการลาดตระเวน และน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 
ในแต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทุกชุดจะต้องเข้ามาส่งผลการลาดตระเวน
ประจ าเดือนประกอบด้วย ข้อมูล GPS ข้อมูลจากสมุดบันทึกการลาดตระเวน 
กล้องดิจิตอล เพื่อน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อรายงานเส้นทางการเดิน การตรวจ
พบปัจจัยคุกคาม การด าเนินการกับปัจจัยคุกคาม และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
ป่า ในการจัดประชุมประจ าเดือนและร่วมกันทั้งกลุ่มป่าทั้งในส่วนของพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จะมีการประเมินความถี่ของการลาดตระเวนใน
แต่ละเดือน ความถี่ของปัจจัยคุกคาม การครอบคลุมพื้นที่ลาดตระเวน และอื่นๆ 
โดยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และข้าราชการที่เป็นหัวหน้าโซนการจัดการร่วมกัน 
พิจารณาผลลาดตระเวน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งวางแผนลาดตระเวนเดือนต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 540,000    ต่อ 1 ชุดลาดตระเวน รวม 28 ชุด ทั้งผืนป่า

ตะวันออก เป็นเงิน 15.12 ล้านบาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อมูลในการวางแผนป้องกนัพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

(2) ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเพิ่ม   

 

8) โครงการจัดท าฐานข้อมูลสัตว์ป่าและส ารวจติดตามประชากรสัตว์ป่าส าคัญ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าส าคัญ ทั้งจ านวนประชากร ถิ่นที่อาศัย พฤติกรรม การ

เคลื่อนย้าย ห่วงโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับสภาพทางภูมิศาสตร์ ภัยคุกคาม 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแนวเชื่อมต่อ และพื้นที่คุ้มครอง 

พื้นที่ด าเนินการ:  บริเวณแนวเช่ือมต่อและพื้นที่คุ้มครองที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์   



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  ข้อมูลสัตว์ป่า พฤติกรรม การเคลื่อนย้าย ถิ่นที่อาศัย แหล่งน้ า แหล่ง
อาหาร เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดการสัตว์ป่า ปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวมีน้อยมาก ไม่
ต่อเนื่อง และจ ากัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่ของผืนป่าตะวันออก รวมทั้งไม่มีการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าไปใช้ในการจัดการผืนป่าเพื่อความมั่นคงของ
ระบบนิเวศ การจัดการให้บรรลุถึงเป้าหมายการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า จ าเป็นต้องมี
ข้อมูลเหล่านี้ ในการวางแผนตัดสินใจด าเนินการต่อไป  

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) วางแผนการส ารวจสัตว์ป่า โดยก าหนดพื้นที่ส ารวจเบื้องต้นตามแนวเช่ือมต่อ
ทั้ง 7 แนว และในพื้นที่คุ้มครองที่แนวน้ันตั้งอยู่  

(2) ส ารวจร่องรอยของสัตว์ป่าทุกชนิดที่ใช้เส้นทางเช่ือมต่อและก าหนดชนิดพันธุ์
สัตว์ป่าที่จะท าการส ารวจและติดตามข้อมูลในบริเวณพื้นที่คุ้มครองที่แนว
เชื่อมต่อตั้งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 3 กม. 

(3) ระดมความคิดเพื่อพิจารณาร่วมกันออกแบบจัดท าฐานข้อมูลสัตว์ป่าเพื่อให้

ฐานข้อมูลที่ได้ครอบคลุมความต้องการให้มากที่สุด และสอดคล้องกับรูปแบบ

ฐานข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

(4) ด าเนินการส ารวจสัตว์ป่า ประเมินสภาพแหล่งอาหาร คาดการจ านวน

ประชากร ปัจจัยคุกคาม จัดท าแผนที่แสดงการกระจาย และบันทึกข้อมูล

อย่างละเอียดลงในฐานข้อมูลที่ได้จัดท าไว้แล้ว 

(5) ท าการติดตามและปรับปรุงข้อมูลทุกๆ ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย  

(6) น าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับข้อมูลสัตว์ป่าและภัยคุกคามที่ได้รับ

จากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการจัดประชุมประจ าเดือนและการ

ประชุมร่วมกันทั้งกลุ่มป่าเพื่อวางแผนจัดการผืนป่า 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

พื้นที่คุ้มครองทุกแห่งที่มีแนวเช่ือมต่อ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 900,000    ต่อ 1 ชุดส ารวจ รวม 7 ชุด ทั้งผืนป่าตะวันออก 

เป็นเงิน 6.3 ล้านบาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

มีข้อมูลสัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการแนวเช่ือมต่อ 



 4-40 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

9) โครงการประชาสัมพันธ์ความส าคัญของแนวเชื่อมต่อผืนป่าแก่ประชาชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวเช่ือมต่อ ผลกระทบที่จะได้รับทางบวกและ

ทางลบ และให้เกิดความร่วมมือของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการแนวเช่ือมต่อ 

พื้นที่ด าเนินการ:  ต าบลที่ได้รับผลกระทบจากแนวเชื่อมต่อ   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ :  การจัดการแนวเช่ือมต่อนี้ ประชาชนท้องถิ่นยังอาจไม่เข้าใจถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการมีแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าตะวันออก และอาจไม่ให้
ความร่วมมือในการจัดการแนวเช่ือมต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การจัดการแนวเช่ือมต่อ  

(2) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
ประชาชนท้องถิ่นทั้งระดับผู้น าและสมาชิกในหมู่บ้าน 

(3) จัดการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสน าเสนอแนวคิดและวธิกีาร
ในการจัดการแนวเช่ือมต่อที่ก่อให้เกิดการยอมรับของชาวบ้านและได้ผลใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

(4) จัดท าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปสู่ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
จัดการแนวเชื่อมต่อ  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

สบอ. 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 300,000     ต่อแนวเช่ือมต่อ ทั้งผืนป่าตะวันออก รวม 7 แนว 

เป็นเงิน 2,100,000 บาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) ประชาชนท้องถิ่นเข้าใจถึงความส าคัญของแนวเชื่อมต่อ และแนวทางการจัดการ 

(2) ประชาชนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการแนวเช่ือมต่อ 

 

 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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10) โครงการส ารวจสิทธิที่ท ากินและการบุกรุกถือครองพื้นที่ป่า 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้มีข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีคุ้มครองที่ถูกบุกรุกว่าอยู่ท่ีใด มีจ านวนเท่าใด ถูก

บุกรุก/ครอบครองสิทธ์ิเมื่อใด ใครเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิในการท ากินหรือไม่ อย่างไร  

พื้นที่ด าเนินการ:  พื้นที่คุ้มครองทุกแห่งในผืนป่าตะวันออก และป่าสงวนแห่งชาติรอบผืนป่าตะวันออก ได้แก่ 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา ป่าทุ่งควายกิน ป่าเขาสอยดาว ป่าตกพรม ป่าปัถวี ป่าเขาสมิง 

(ป่าคลองใหญ่ ป่าเขาไฟไหม้) ป่าขุนซ่อง ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าหลายคลองห้วยไคร้ 

ป่าพระสทึง,ป่าแควระบม และป่าสียัด 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองที่ถูกบุกรุกว่าอยู่ที่ใด มี

จ านวนเท่าใด ถูกบุกรุก/ครอบครองสิทธิ์เมื่อใด ใครเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิในการท ากิน

หรือไม่ อย่างไร เพื่อใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน 

ปัญหาและอุปสรรค:  การต่อต้านจากประชาชนท้องถิ่นที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าในพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจและรังวัดขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองที่ถูกบุกรุก/

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินร่วมกับเจ้าของที่และผู้น าชุมชน 

(2) พิสูจน์สิทธิ์การครอบครองตามกฎหมาย จัดท าแผนที่ที่สามารถใช้อ้างอิงและ

ตรวจสอบได้ในอนาคต 

(3) ด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับพื้นที่ที่บุกรุกอย่างผิดกฎหมาย และด าเนินการฟื้นฟู

พื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ป่าโดยเร็ว 

(4) ประชาสัมพันธ์และตรวจตราลาดตระเวนในบริเวณที่มีปัญหาเพื่อหยุดยั้งการบุกรุก

พื้นที่ป่า  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 13,0            

ระยะเวลา :       

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

มีข้อมูลพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก และพื้นท่ีที่ชาวบ้านมีสิทธ์ิท ากินส าหรับด าเนินการต่อไป 
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11) โครงการศึกษาหาเทคนิคการป้องกันและจัดการช้างป่าที่ออกมานอกแนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 

 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยเน้นปัญหาที่เกิดจากการที่ช้างป่าออกมา

กินและท าลายพืชเกษตร ให้ชาวบ้านอยู่กับช้างได้อย่างยั่งยืน บรรเทาปัญหาช้างป่าออกมาใน

ระดับที่ชาวบ้านยอมรับได้  

พื้นที่ด าเนินการ:  ต าบลที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกมากินและท าลายพืชเกษตร  

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  เทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่ามีหลายรูปแบบ 
ซึ่งบางรูปแบบอาจเป็นอันตรายต่อช้างป่าและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการนี้เน้นการแก้ไขปัญหาให้คนกับช้างป่าสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุข  
ปัญหาช้างป่าออกมาท าลายและกินพืชเกษตรไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
โดยสาเหตุของการที่เกิดปัญหาดังกล่าวมีนักวิชาการสันนิษฐานไว้หลายสาเหตุ เช่น เกิด
จากรูปแบบการเคลื่อนย้ายประชากรตามธรรมชาติ การเข้ามาใช้แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่ขุดไว้ หรือแหล่งน้ าธรรมชาติที่ผู้คนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน การลดขนาดของ
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เมื่อป่าถูกแบ่งเป็นหย่อมๆ หรือป่าถูกเปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่เกษตรและชุมชน เป็นต้น ความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อาศัยตามธรรมชาติ หรือจาก
การที่มีประชากรสัตว์ป่าในป่ามากเกินไป คุณค่าทางอาหารและรดชาดของพืชผลทาง
การเกษตร (สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, 2550) 

ปัญหานี้เกิดขึ้นเช่นกันในผืนป่าตะวันออก และน าความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ ชีวิต
และทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความหวาดกลัวของชาวบ้าน ซึ่งน าไปถึงการท าร้ายและฆ่าช้าง
ป่า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ พบว่าภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนมีช้าง
ป่ามาอาศัยกว่า 250 ตัว ท่ีส าคัญพบวา่มีช้างมงคล หรือช้างเผือกอาศัยอยู่ ซึ่งมีเพียงผืน
ป่าเดียวของประเทศไทยท่ียังคงมีช้างเผือกอาศัยอยู่ ซึ่งหากช้างดังกล่าวออกมาอาจถูก
ท าอันตรายจากชาวบ้านได้    

การจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่คุ้มครองจึงเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการ
จัดการแนวเชื่อมต่อ เพื่อเพ่ิมขนาดถิ่นท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ และให้เกิดการกระจาย
ช้างป่าไปยังแหล่งธรรมชาติต่างๆในพ้ืนท่ีคุ้มครองอื่นได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าแนวเช่ือมต่อนั้น ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้ช้างป่า
ออกมาท าลายพืชผลการเกษตรและทรัพย์สินอื่นๆของชาวบ้านควบคู่กันไป และ
ผลักดันให้ช้างป่าเรียนรู้ที่จะใช้เฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน   

ปัญหาและอุปสรรค:   ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงจะส าเร็จ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง

ชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้   
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กิจกรรม:    

(1) ส ารวจเพื่อก าหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการน าร่อง เช่น บริเวณแนวเช่ือมต่อ 
ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่
มีช้างป่าออกมาเป็นประจ า และบริเวณอื่นๆที่ช้างป่ามักออกมาท าลายพืชผล
ทางการเกษตร 

(2) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของพื้นที่ที่เกิดปัญหาทั้งในพื้นที่คุ้มครองและ
นอกพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา เช่น ประชากรช้างป่าในด้าน
ชีววิทยา แหล่งน้ า แหล่งโป่ง ร่องรอยการใช้ประโยชน์ของช้าง ภัยคุกคามช้างป่าที่
เกิดขึ้นจากมนุษย์ จัดท าแผนที่การกระจายของแหล่งอาหาร แหล่งน้ า แหล่งโป่ง 
และเส้นทางการเคลื่อนย้ายของช้างป่า โดยใช้เครื่องบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย
ดาวเทียม (GPS) เพื่อน าเข้าข้อมูลในฐานของมูล GIS ต่อไป เพื่อน ามาวิเคราะห์ผล
และเก็บไว้ในฐานข้อมูล การส ารวจในช่วงหน้าแล้งเป็นการเดินส ารวจทุกวันจันทร์-
ศุกร์โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ุ-พฤษภาคม 

(3) วัดระดับความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง และประเมินความเสียหายของพืชเกษตร 
ด้วยวิธีการตามระบุในคู่มือเทคนิคการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้าง ของ WCS ประเทศไทย (2550) มีทีมส ารวจข้อมูลความเสียหายออกสอบถาม
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณศึกษาทุกวันจันทร์-วันศุกร์ วิเคราะห์ข้อมูลระดับและมูลค่า
ความเสียหายอย่างต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลใส่ในฐานข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อตอบ
สมมุติฐานว่าช้างป่าออกจากป่าท าไม (เหตุผลของการออกนอกพื้นที่ป่าของช้าง
ป่า)  

(4) น าข้อมูลที่ได้รับจากข้อ (3) มาใช้ในการจัดการปัญหาช้างป่าออกจากป่าในระยะ
ยาว  

(5) จัดเวทีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างออกจากป่าในการหาวิธีการป้องกันและ
จัดการกับช้างป่าท่ีออกมากินและท าลายพืชผลทางเกษตร 
- การป้องกันแบบใช้สิ่งกีดขวาง เช่น การขุดคูหรือร่องลึก สร้างเพนียดช้าง ท า

รั้วไฟฟ้า ปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบเป็นแนวกันชน สร้างหอหรือกระท่อมเฝ้าระวัง 
สัญญาณเตือนภัย 

- การป้องกันแบบขับไล่ เช่น ใช้คนขับไล่ ใช้เสียงดัง การใช้ไฟ 
- วิธีอื่นๆ เช่น จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย 
ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป จึงควรจะต้องปรึกษาหารือกันและใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพทางนิเวศและพฤติกรรมช้างช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการ ซึ่งอาจ
ด าเนินการควบคู่กันหลายๆวิธีได้  
นอกจากนั้น ยังอาจพิจารณากรณีศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาคนกับช้าง ณ ที่
อื่นๆ เช่น การศึกษาเทคนิคการป้องกันช้างป่าท าลายพืชผลการเกษตรที่ได้มีการ
ทดลองที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดย WCS ประเทศไทย ศึกษาทดลองสร้าง
แนวป้องกันช้างโดยใช้แนวคิด 4 แบบ (รั้วพริก รั้วน้ าส้มสายชู รั้วไฟฟ้า และรั้ว
ธรรมดา) ประกอบกับสัญญาณเตือนภัยเมื่อช้างผ่านแนวรั้วเข้ามาและทีมไล่ช้างท า
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หน้าที่ไล่ช้างแบบปกติที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ (ไฟฉาย ประทัด และเสียงร้องไล่) 
พบว่าสัญญาณเตือนภัยเมื่อช้างเข้ามาในแนวรั้วค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
สามารถแจ้งเตือนเมื่อช้างข้ามแนวรั้วเพื่อเข้ามาในพื้นที่  ท าให้ทีมไล่ช้างสามารถ
ไล่ช้างให้กลับเข้าป่าไปได้โดยที่พืชเกษตรไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับความ
เสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะนี้ทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานได้ ได้เสนอทางออกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง 
ให้มีการท าแนวรั้วสัญญาณพร้อมกับการประสานงานร่วมกันในการเฝ้าระวังช้าง
ป่า โดยโครงการน าร่องนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ป่า
เด็ง และหนองพลับในการหาทุนสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นการ
จัดสร้างแนวรั้ว หอเฝ้าระวังและการด าเนินการเฝ้าระวัง ภายใต้การประสานงาน
จากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในเบื้องต้นแนวรั้วสัญญาณดังกล่าวได้รับการออกแบบ
อย่างมีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่โดยมีความยาว 15 กิโลเมตร
ต่อเนื่องไปจากต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ถึงต าบลป่าเด็ง และอีก 5 กิโลเมตรในต าบล
หนองพลับ โดยมีการสร้างหอเฝ้าระวังแบบมาตรฐานตามแนวรั้วทุก 700 เมตร 
และชุดเฝ้าระวังไล่ช้างประจ าอยู่ทุกจุด นอกจากนี้ชุดเฝ้าระวังจะต้องบันทึกข้อมูล
ต่างๆเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพแนวรั้วและชุดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการประเมินความส าเร็จและบันทึกในระบบฐานข้อมูล 

(6) ศึกษาแนวทางบรรเทาผลกระทบในระยะยาว โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปลี่ยน แปลงพื้นที่ท ากินของเกษตรกร เนื่องจากสาเหตุอาจจะมาจากพืชไร่มี
ความดึงดูดความต้องการของช้าง และท าให้มีการกระจายอยู่บริเวณด้านนอกและ
ไม่กลับเข้าป่าอีก การศึกษานี้จึงต้องการหาข้อมูลความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชไร่ โดยพิจารณาถึงปัจจัยหลาย
ประการเช่น ความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การตลาด เงินทุน
หมุนเวียน รายได้ ฯลฯ 

(7) ศึกษาถึงประสิทธิภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่า เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะ
สามารถตอบได้ว่าสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างช้างกับคนนั้นคืออะไร  ในการ
ประมาณจ านวนประชากรช้างป่าในพ้ืนท่ีในโครงการฯ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

อบต. ที่เกี่ยวข้อง 
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งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีที่ 1-3 การศึกษาส ารวจข้อมูลและวัดระดับความขัดแย้ง   800,000 

    ปีที่ 2-3 การค้นหาและทดลองวิธีการป้องกันและจัดการช้างป่า 6,000,000 บาท 

ศึกษาประสิทธิภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่า ปีที่ 1-5  เป็นเงิน 2 ล้านบาท 

รวม 8.8 ล้านบาท 

ระยะเวลา:  5 ปี 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของพื้นที่ที่เกิดปัญหาทั้งในพื้นที่คุ้มครองและนอก

พื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา เช่น ประชากรช้างป่าในด้านชีววิทยา 

แหล่งน้ า แหล่งโป่ง ร่องรอยการใช้ประโยชน์ของช้าง ภัยคุกคามช้างป่าที่เกิดขึ้น

จากมนุษย์ จัดท าแผนที่การกระจายของแหล่งอาหาร แหล่งน้ า แหล่งโป่ง และ

เส้นทางการเคลื่อนย้ายของช้างป่า  

(2) ทราบระดับและลักษณะความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

(3) ทราบประสิทธิภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่า 

(4) มีแนวทางการป้องกันและจัดการช้างป่าท าลายพืชผลการเกษตร 

 

12) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า 
 
วัตถุประสงค์ :   

(1) เพื่อจัดท าพ้ืนท่ีน าร่อง (Pilot project) ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า และ
แนวทางการบริหารจัดการท่องเทีย่วสัตว์ป่าที่เหมาะสม ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ 

(2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมบริหารจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่า 
(3) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นอาศยัตามธรรมชาติให้กับ

สังคม 
พื้นที่ด าเนินการ:  แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 10-01-1-06-00 และรหัส10-08-1-06-00 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  แนวเชื่อมต่อของพื้นที่คุ้มครองเพื่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า เป็นพื้นที่
ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า ซึ่งหากมีการจัดการแนวเช่ือมต่อให้มีความ
ปลอดภัยต่อสัตว์ป่า จะท าให้มีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
และเป็นโอกาสอันดีที่สามารถมองเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ธรรมชาติ ดังนั้น จึงควรมีการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า (Wildlife tourism) ในพื้นที่แนวกันชน เช่น การ
ซุ่มดูสัตว์ป่าจากหอดูสัตว์ หรือบังไพร เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการน า
เที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

เป็นรายได้เสริม และท าให้ประชาชนท้องถิ่นเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของแนว
เชื่อมต่อเพิ่มข้ึน   

ปัญหาและอุปสรรค:   ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่น   

กิจกรรม:    

(1) ก าหนดแนวเชื่อมต่อท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นพื้นที่น าร่องในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วสัตว์ป่า ได้แก่ แนวเชื่อมต่อส าหรับช้างป่า ระหว่างอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง (หย่อมที่ 1) และเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งมี
สัตว์ป่าที่น่าสนใจ คือ ช้าง กระทิง วัวแดง กวางป่า และเก้ง  

(2) ศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมาย เพื่อก าหนดสถานท่ี ระยะเวลา 
และกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การซุ่มดสูัตว์ การชมโป่ง เป็นต้น ท้ังนี้ต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของสัตว์ป่าเป็นส าคัญ  

(3) ก าหนดระเบียบในการเข้าใช้พื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวสัตว์ป่า 
(4) อบรมผู้น าเที่ยว (ทั้งเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและผู้น าเที่ยวอ่ืน ๆ) ในการน าผู้

มาเยือนมาประกอบกิจกรรมในพ้ืนท่ี และการสร้างความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสตัว์ป่าและ
ถิ่นที่อาศัยตามธรรมชาต ิ

(5) หากจ าเป็นต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อกิจกรรมการท่องเทีย่วสัตว์ป่า 
เช่น การสร้างหอดูสัตว์ เป็นต้น ตอ้งมีการวางแผนในการก าหนดบรเิวณและ
การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ให้ขัดแย้งต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจ
ส่งผลใหส้ัตว์ป่าไมเ่ข้าใช้ประโยชนพ์ื้นที่บริเวณนั้นอีก  

(6) ด าเนินการปรับปรุงถิ่นที่อาศัยให้เหมาะสมกับการด ารงชีพของสัตวป์่า เพ่ือให้
สัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ 

(7) ประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งการจัดการพื้นที่ (ทรัพยากร) และการบริหาร
จัดการกิจกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสดุแผนการจัดการกลุ่มปา่ตะวันออก เพื่อเปรยีบเทียบ
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นต่อสภาพถ่ินท่ีอาศัยของสัตว์ป่า จ านวนประชากร
ของสัตว์ป่าในพื้นที่ ผลกระทบต่อพฤติกรรมสัตว์ป่า และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เป็นต้น  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

อบต. ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ :  5,000,000 บาท  

ระยะเวลา:  5 ปี 
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ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นระบบ และส่งเสริม
ให้เกิดการอนุรักษส์ัตว์ป่า ในขณะเดียวกันผูม้าเยือนไดร้ับความรู้และความพึง
พอใจในการประกอบกจิกรรม โดยวัดไดจ้ากการส ารวจความพึงพอใจของผู้
ประกอบกิจกรรม 

(2) สามารถถ่ายทอดบทเรยีนในการบริหารจดัการท่องเที่ยวสตัว์ป่าไปยงัแนว
เชื่อมต่ออ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสัตว์ปา่ 

 

13)  โครงการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาระหว่างประเทศ (กลุ่มป่าตะวันออกและกลุ่มป่าในประเทศ

กัมพูชา) 

วัตถุประสงค์ 

(1)  เพื่อด าเนินการจัดท าพ้ืนท่ีแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่ากลุ่มป่าตะวันออกกับพื้นที่คุ้มครอง

ในประเทศกัมพูชา  

(2)  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของการจัดท าพ้ืนท่ีแนวเชื่อมต่อ 

พื้นที่ด าเนินการ:  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติและอุทยานแห่งชาติน้ าตก   

คลองแก้วไปยังพื้นที่คุ้มครองของประเทศกัมพูชา  คือ Central Cardamom 

Mountains, Phnom Sankos, และ Samlaut ได้ (ภาพที่ 4-22)  

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  ขนาดของหย่อมป่า (Patch size) มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศและการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น หากพื้นที่หย่อมป่าถูกตัดขาด จะ

ท าให้องค์ประกอบด้านความหลากหลายและลักษณะทางกายภาพของแต่ละหย่อมป่า

ลดลง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการด ารงอยู่ของทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า จาก

การศึกษาพบว่าสามารถเช่ือมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ

และอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้วไปยังพื้นที่คุ้มครองของประเทศกัมพูชา  คือ 

Central Cardamom Mountains, Phnom Sankos, และ Samlaut ได้ หากมีความ

ร่วมมือระหว่างประเทศท้ังสอง ท้ังนี้ การประกาศพื้นท่ีคุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

จะท าให้มีขนาดพื้นท่ีคุ้มครองต่อเนื่องถึงประมาณ 8,414 ตร. กม. ดังรายละเอียดแสดง

ในตารางที่ 4-1 และหากสามารถเช่ือมพื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าตะวันออกได้ส าเร็จ ก็จะ

ท าให้ป่าผืนนี้มีขนาดพื้นท่ีถึง 10,632 ตร.กม.   
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ภาพที่ 4-22 แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศระหว่างผืนปา่ตะวันออกกับพ้ืนท่ีคุ้มครองในประเทศกมัพูชา 

ตารางที่ 4-1  พื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มป่าตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 ประเทศ พื้นที่คุ้มครอง ประเภทตาม
สถานภาพ
ของ IUCN 

ขนาดพื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

รวมพื้นท่ี
คุ้มครอง

เชื่อมต่อ (ตร. 
กม) 

1 ไทย  เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระ
เกียรต ิ

IV 265.28  8413.83 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว II 197.92 
กัมพูชา Central Cardamom Mountains IV 4013.13 

Phnom Sankos IV 3337.5 
Samlaut VI 600 

ปัญหาและอุปสรรค:  - 
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กิจกรรม 

(1) ประสานความร่วมมือในการจัดท าแผนการจัดการแผนเช่ือมต่อระหว่างประเทศ
กับประเทศกัมพูชาโดยผ่านทาง GMS 

(2) ศึกษาข้อมูลร่วมกันเพื่อค้นหาแนวพื้นที่แนวเช่ือมต่อระหว่างประเทศ โดยศึกษา
การปรากฎของสัตว์ป่าชนิดส าคัญ ถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมและติดตามสัตว์ป่า
บริเวณดังกล่าวอย่างละเอียด ทั้งชนิด ประชากร ภัยคุกคามและอุปสรรคขัดขวาง
การเดินทางเคลื่อนที่ของสัตว์ป่า รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่คุ้มครองทั้ง
สองประเทศ 

(3) ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งอาหาร ของสัตว์ป่าโดยเน้นไปที่ 4 ปัจจัยหลักท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพของสัตว์ป่า ได้แก่ อาหาร น้ า พื้นที่หลบภัย และสิ่งจ าเป็นอื่นๆ เช่น 
แหล่งดินโป่ง และปลักโคลน เป็นต้น  

(4) ก าหนดบริเวณและประเภทแนวเชื่อมต่อท่ีเหมาะสม 

(5) จัดท าแผนการด าเนินงานจัดการแผนเช่ือมต่อระหว่างประเทศร่วมกันระหว่างไทย
และประเทศกัมพูชา 

(6) ด าเนินการตามแผนและติดตามผล 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก   

-  ส านักอุทยานแห่งชาติ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และ ส านักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที,่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

-   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท้ัง 2 ประเทศ 

-   GMS  

หน่วยงานสนับสนุน   

-  กระทรวงการต่างประเทศ   

-  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ: งบประมาณในการด าเนินงานในช่วงที่ 1 จ านวน 1ล้านบาท ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ประมาณ 5 

ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,000,000 บาท  

ระยะเวลา:   5 ปี ช่วงที่ 1 การเตรียมการ ประกอบด้วยการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ การส ารวจ

ข้อมูลเบื้องต้น และการจัดหาบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 1 ปี  ช่วงที่ 2 

เป็นการวางแผนด าเนินงานก าหนดแนวเช่ือมต่อที่เหมาะสมพร้อมแผนการจัดการ 2 ปี และ

ช่วงที่ 3 เป็นการด าเนินงานจัดการแนวเชื่อมต่อ 2 ปี    
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ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

มีการเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างประเทศไทยและกมัพูชาระหว่างผืนป่าตะวันออกกับ Central 

Cardamom Mountains, Phnom Sankos, และ Samlaut 

ภาพที่ 4-23 และตารางที่ 4-2 สรุปภาพรวมโครงการและกิจกรรมส าหรับผืนป่าตะวันออกในการจัดการแนว

เช่ือมต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนความมั่นคงทางนิเวศ ทั้งนี้ 

โครงการการจัดการพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับการจัดท า

แผนแม่บทการจัดการแนวเช่ือมต่อในภาพรวมระดับประเทศ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่

เหมาะสมในการจัดการแนวเชื่อมต่อ การก าหนดแผนงานท่ีสอดคล้องในแต่ละยุทธศาสตร์ การก าหนดโครงการและกิจกรรมที่

เหมาะสมในแต่ละแผนงาน รายละเอียดของการด าเนินโครงการกิจกรรมที่ระบุการติดตามและประเมินผลการจัดการในแต่ละ

โครงการ เพื่อติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาในระดับประเทศต่อไป 
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ภาพที่ 4-23 โครงการและกิจกรรมการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่า

ตะวันออก 

 



 4-52 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่4-2  กิจกรรมและแนวทางการจัดการพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่าตะวันออก 

กจิกรรม แนวทางด าเนนิการ ล าดบัความส าคญั 
การผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และป่าถาวรเป็นพื้นที่คุ้มครอง
เพื่อให้ผืนป่าท่ีมีความต่อเนื่องและ
มั่นใจว่าจะผืนปา่ที่เหลืออยูจ่ะไม่
ถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินในอนาคต 

- ศึกษาและส ารวจพ้ืนท่ีภาคสนามในแนวเช่ือมต่อที่มีความเหมาะสม
เพื่อก าหนดขอบเขตที่มีความชัดเจน 

- ด าเนินการตามขั้นตอนการผนวกพื้นที่ฯ 

สูง 

การส ารวจพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง
นิเวศวิทยาที่เหมาะสมฯ 
ภาคสนาม 

- ศึกษาและส ารวจพื้นที่ภาคสนามในแนวเช่ือมต่อที่มีความเหมาะสม
ฯ เพื่อก าหนดขอบเขตที่มีความชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบ
สถานภาพ สถานะความเป็นเจ้าของพื้นที่  

- ศึกษาและส ารวจความเป็นไปได้ที่สัตว์ซึ่งก าหนดใหเ้ป็น Key 
species จะสามารถใช้พื้นทีเ่ป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่าได้อย่าง
แท้จริง เนื่องจากในบางแนวเชื่อมต่อมีความเหมาะสมตาม model 
ที่ศึกษา แต่ในสภาพพื้นที่จริง ไม่มคีวามเหมาะสมเนื่องจากเป็น
สภาพภมูิประเทศสูงชัน หรือไม่พบพืชอาหารของสัตว์ที่เป็น Key 
species หลัก 

สูง 

การฟื้นฟูป่าธรรมชาติ - ในพื้นที่แนวเช่ือมต่อหลายแหล่งโดยเฉพาะในขอบและรอบแนวเขต
พื้นที่อนุรักษ์ พบหลายแห่งมีร่องรอยและการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ส าหรับท าเพาะปลูก เพื่อให้แนวเช่ือมต่อมีความเหมาะสม
ส าหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  จึงควรมีการปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติขึ้น รวมถึงการพิจารณาเลือกชนิดพันธุ์ไม้
ที่เป็นพืชอาหารหลักของสัตว์ป่าทุกชนิดที่พบการส ารวจในแนว
เชื่อมต่อฯ 

- ศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบการใช้และระดับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่แนวเช่ือมต่อเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

สูง 

การจัดการถิ่นท่ีอาศัยของสัตว์ป่า - สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต้องมีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิ
ประเทศ แหล่งอาหาร แหล่งน้ า รวมถึงความปลอดภัยจากการ
ลักลอบล่าสัตว์ป่า หรือปัจจัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ดังนั้น การ
จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าที่เหมาะสมกับชนิดพันธ์ุสัตว์ทุกชนิดที่พบจาก
การส ารวจในแนวเช่ือมต่อ 

สูง 

การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน
ซ้อนทับ 

- เร่งด าเนินการก าหนดแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ของกลุ่มป่าตะวันออกให้
ชัดเจนทุกพ้ืนท่ี รวมถึงปัญหาการครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ด าเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

สูง 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

4-53 

 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ)   

กจิกรรม แนวทางด าเนนิการ ล าดบัความส าคญั 

การชดเชยค่าเสียหาย - ศึกษาแนวทางการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ท ากินท้ังในกรณีการขอเวนคืนที่ดิน ทั้งมีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ หาก
พื้นที่แนวเช่ือมต่ออยู่ในพ้ืนท่ีท ากินของราษฎร 

- จัดประชาพิจารณ์เพื่อก าหนดแนวทางการชดเชยค่าเสียหายที่
เหมาะสมในกรณีสัตว์ป่าท าความเสียหายพืชผลทางการเกษตรของ
ราษฎรที่ก าหนดให้เป็นแนวเชื่อมต่อ    

สูง 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ให้
ความรู้ ความเข้าใจการจดัการแนว
เชื่อมต่อ 

- จัดชุดมวลชนสัมพันธ์เพื่อด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการจัดการแนวเช่ือมต่อ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการแนวเช่ือมต่อเพื่อสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการ
ด าเนินการในภาคประชาชนต่อไป 

ปานกลาง 

การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงสร้างทางวิศวกรรมในการ
จัดท าแนวเชื่อมต่อ 

- ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงสร้างทาง
วิศวกรรมในการจัดท าแนวเช่ือมต่อในแนวเช่ือมต่อที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างเพื่อท าแนวเชื่อมต่อ  

- ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของการก่อสร้างทางวิศกรรม 

- ด าเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้อง 

ปานกลาง 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า
ในแนวเชื่อมต่อ 

- ศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าที่
เหมาะสมในพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

- สร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่า 

ปานกลาง 

การเช่ือมต่อผืนป่าตะวันออกกับ
ผื น ป่ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ กั ม พู ช า 
(Transboundary Pas) 

- ประสานความร่วมมือในการจัดท าแผนการจัดการแผนเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศกับประเทศกัมพูชาโดยผ่านทาง GMS 

- ศึกษาข้อมูลร่วมกันเพื่อค้นหาแนวพื้นที่แนวเช่ือมต่อระหว่าง
ประเทศ โดยศึกษาการปรากฎของสัตว์ป่าชนิดส าคัญ ถิ่นที่อาศัยที่
เหมาะสมและติดตามสัตว์ป่าบริเวณดังกล่าวอย่างละเอียด ทั้งชนิด 
ประชากร ภัยคุกคามและอุปสรรคขัดขวางการเดินทางเคลื่อนที่ของ
สัตว์ป่า รวมถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีคุ้มครองทั้งสองประเท 

- ก าหนดบริเวณและประเภทแนวเชื่อมต่อท่ีเหมาะสม 

- จัดท าแผนการด าเนินงานจัดการแผนเช่ือมต่อระหว่างประเทศ
ร่วมกันระหว่างไทยและประเทศกัมพูชาและด าเนินการตามแผน  

ปานกลาง 
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5: แนวทางการจดัการแนวเชือ่มต่อทางนิเวศวทิยา 

พื้นที่กลุม่ปา่ภเูขยีว-น้ าหนาว 
 

5.1 ปญัหาและอปุสรรคในการด าเนนิการแนวเชือ่มตอ่ทางนเิวศวทิยาพืน้ที่กลุม่ปา่ภเูขยีว-น้ าหนาว 

จากการส ารวจพื้นที่และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้น าชุมชน กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า และการ

จัดท าแนวเช่ือมต่อผืนป่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และทหาร เป็นต้น สรุปเป็นปัจจัย

คุกคามได้ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเป็นชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

2. การลักลอบล่าสัตว์ป่า 

3. การเก็บหาของปา่ 

4. การเลีย้งสัตว ์มีการน าสัตว์เข้ามาเลี้ยงในเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์ซึ่งเป็นการแข่งขันทางระบบนิเวศ และสามารถ

ก่อให้เกิดโรคระบาดมาสู่สตัว์ป่าได ้

5. ถนนทางหลวงผ่านป่า 

6. การท าลายพืชผลการเกษตรของช้างป่า  

7. ความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่น 

8. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถิ่นถึงความส าคัญของการเช่ือมต่อผืนป่า 

จุดแข็งของผืนป่าแห่งนี้อยู่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระดับสังคมพืชและชนิดพันธุ์ สภาพป่าดั้งเดิมและทุ่ง

หญ้าที่มีความเหมาะสมกับการเป็นถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าส าคัญหลายชนิดทั้งสัตว์ผู้ล่าและเหยื่อ สัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ มี

สังคมพืชป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์และเป็นผืนใหญ่ของภาคอีสานตอนบน แต่จุดอ่อนของกลุ่มป่านี้ก็คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเผาป่า การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น การสร้างถนน ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชและสัตว์ป่าของกลุ่มป่า พื้นที่ป่าบางแห่งถูกบุกรุกโดยชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ท าการเกษตร เช่น ปลูก

พืชไร่ (ข้าวเดือย ข้าวโพด มันส าปะหลัง ข้าว) และเลี้ยงสัตว์ เช่น บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูผา

ม่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เป็นต้น มีการลักลอบตัดไม้ เก็บหาของป่า และการน าพืชสวยงามและหายากออกนอก

กลุ่มป่า ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพป่าได้ ซึ่งปัญหานี้พบกระจายทั่วพื้นที่กลุ่มป่ามีการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่กลุ่มป่า โดย

พบทั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่บางส่วนของกลุ่มป่า ถูกแบ่งแยกด้วยถนน ชุมชนหรือพื้นที่

เกษตรกรรม และพื้นที่บางแห่งมีรอยเช่ือมต่อตามธรรมชาติระหว่างพื้นที่ป่าแคบเกินไป ท าให้การเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่ามี
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ข้อจ ากัด ซึ่งอาจส่งผลทางด้านพันธุกรรมในระยะยาวและยังล่อแหลมต่อการถูกล่า ได้แก่ รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภูหลวงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต บริเวณรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตกับอุทยานแห่งชาติ

ภูกระดึง บริเวณรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บริเวณรอยต่อระหว่างอุทยาน

แห่งชาติภูผาม่านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง บริเวณรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ผาผึ้ง และบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง รวมถึงมีการน าพืชต่างถิ่นเข้ามาปลูกในพื้นที่

และบางชนิดมีการแพร่กระจายจนยากต่อการจัดการ เช่น ต้นกระถินยักษ์ที่น าเข้ามาปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ถูกบุกรุกใน

บริเวณพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติตาดหมอก อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  

แต่จุดอ่อนอย่างยิ่งของผืนป่าแห่งนี้คือการแตกเป็นหย่อมป่าท าให้ที่มีอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่ท าให้สัตว์ป่าไม่

สามารถอยู่ได้อย่างผาสุก จากปัจจัยคุกคามข้างต้น จะพบว่าพื้นที่คุ้มครองของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวได้แตกออกเป็นหย่อม

ป่า ขาดความเช่ือมโยงกันในบางแห่ง โดยเฉพาะจากการสร้างถนน ประกอบกับการบุกรุกเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติโดยรอบที่ควรมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการเป็นแนวกันชนของพื้นที่คุ้มครอง ในการจัดการเชิงระบบนิเวศของ

กลุ่มป่านี้ ซึ่งในกลุ่มป่านี้พบหลายบริเวณ โดยมีพื้นที่คุ้มครองที่เป็นหย่อมหลักของกลุ่มป่านี้คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 

อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาแดง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยตะเบาะใหญ่  

5.2 แนวทางการจัดการแนวเชื่อมต่อ 

กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวเป็นกลุ่มป่าท่ีมีการแตกกระจายเป็นหย่อมป่าอันเนื่องมาจากถนนเป็นส่วนใหญ่ หากพิจารณา

ในภาพรวมจะเห็นว่ามีถนนทางหลวงสายส าคัญตัดขวางกลุ่มป่านี้ในแนวตะวันตกตะวันออกตั้งแต่ตอนเหนือของกลุ่มป่าถึงส่วน

ที่เป็นทางใต้ของกลุ่มป่า ดังนี ้ถนนสาย 403 ถนนสาย 12 และสาย 225 และสองข้างทางที่ถนนตัดผ่านก็จะพบการตั้งถิ่นฐาน

และเกษตรกรรม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นการขจัดอุปสรรคดังกล่าว ซึ่งการเช่ือมต่อท่ีส าคัญมีดังนี้ 

1) ส่วนของการเชื่อมหย่อมป่าน้ าหนาวที่ถูกถนนทางหลวงสาย 12 ตัดผ่าน เพื่อให้สัตว์ป่าจากน้ าหนาวส่วนบน

เคลื่อนย้ายมายังพ้ืนท่ีน้ าหนาวส่วนล่าง ต่อไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและลงไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ได้  

ปัจจุบันพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยถนนทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทาง
เช่ือมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอิสาน เป็นถนน 2 เลน ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางประมาณ 10 เมตร มีปริมาณรถ
ค่อนข้างหนาแน่นและใช้ความเร็วค่อนข้างสูง  ซึ่งถนนนี้พาดผ่านใจกลางพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ท าให้เป็นอุปสรรค
ส าคัญในการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าทั้งสองฝั่ง ในพ้ืนท่ีดังกล่าวนี้ได้ก าหนดแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าด้วยกันสองแนว รหัสหมายเลข
แนวเชื่อมต่อ 06-18-3-06-06 และแนวเชื่อมต่อ 06-19-3-06-06  

จากการส ารวจพบว่า เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นจ านวนมาก แต่แนวเช่ือมต่อ 06-19-3-06-06 พบ
ร่องรอยสัตว์ป่ามากกว่า รวมทั้งหลากชนิดกว่า ได้แก่ ช้าง กระทิง กวางป่า เก้ง ชะมด อีเห็น เสือขนาดเล็ก เป็นต้น จากการ
เก็บข้อมูลตามแนวเส้นทางถนนและลึกเข้าไปในพ้ืนท่ีป่า ปรากฏร่องรอยตลอดพื้นที่ส ารวจ และโดยส่วนใหญ่ สัตว์ป่าจะเข้ามา
ใกล้แนวถนน ก่อนจะวกกลับเข้าไป โดยไม่ข้ามแนวถนนแต่อย่างใด แต่มีหลายเส้นทางที่พบว่า สัตว์ป่าข้ามถนนไปมาหาสู่
ระหว่างสองฝั่ง และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว พบว่า มีสัตว์ป่าจ านวนมากถูกรถชนตายในระหว่าง
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การข้ามถนน ปัจจัยคุกคามหลักคือ เส้นทางที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางกลางวันและหัวค่ า ท า
ให้สัตว์ป่าไม่สามารถเดินทางข้ามถนนเส้นทางนี้ได้ และเป็นท่ีน่าสนใจว่า  โครงการขยายถนนสี่เลน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ า
หนาวจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าบริเวณนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญอีกแนว
หนึ่งที่ประชากรช้างป่าทางตอนล่างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 
จะสามารถเดินทางขึ้นเหนือ เพื่อเข้าไปแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับกลุ่มประชากรช้างป่าทางตอนเหนือที่ปัจจุบันอยู่ใน
สภาพการณ์ติดเกาะในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง   

แนวทางการจัดการ : จากการส ารวจความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เพื่อขจัดหรือบรรเทาอุปสรรคของสัตว์

ป่าในการข้ามถนนหมายเลข 12 ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมทางด้านการใช้ประโยชน์และการปรากฎของสัตว์

ป่า สรุปว่าควรสร้างทางยกระดับส าหรับรถยนต์สัญจร (Elevated highway) บริเวณแนวเช่ือมต่อรหัส 06-19-3-06-06 เพื่อให้

สัตว์ป่าใช้พื้นที่ธรรมชาติด้านล่างได้อย่างปลอดภัย (ภาพที่ 5-1) โดยช่วงที่เหมาะสมคือระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 410 ถึง กม. 

417 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ปัจจุบันความกว้างของถนน ประมาณ 10 กม. เป็น 2 ช่องทางวิ่งสวนกันพร้อมไหล่ทาง 

พื้นที่ในแนวเช่ือมต่อส่วนที่เป็นถนนและสองข้าง ข้างละประมาณ 40 เมตรอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ส่วนที่เหลืออยู่

ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว มีสิ่งก่อสร้างคือหอดูสัตว์ ลานเฮลิคอปเตอร์ เส้นทางตรวจการณ์เข้าหน่วย

พิทักษ์ป่าซ าบอน    

ในช่วงดังกล่าวไม่พบการตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนของประชาชนและการท าการเกษตรที่จะรบกวนสัตว์ป่าแต่อย่างใด 
แต่พบทางเข้าหน่วยพิทักษ์ป่าซ าบอน และเส้นทางตรวจการณ์ซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้  และพบ
ลานขึ้น/ลงเฮลิคอปเตอร์ ตลอดจนหอดูสัตว์ป่าในช่วงที่เสนอแนะให้สร้างทางยกระดับ ดังภาพที่ 5-1 ส่วนแนวเช่ือมต่อรหัส 
06-18-3-06-06 ให้ยกเลิกเพื่อประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ เนื่องจากแนว รหัส 06-19-3-06-06 มีความเหมาะสม
มากกว่า โดยเฉพาะการปรากฏของสัตว์ป่า นอกจากนั้น แนวรหัส รหัส 06-18-3-06-06   ยังพบแหล่งชมพระอาทิตย์ขึ้นภูค้อ
และจุดชมวิวผาแดง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวหยุดใช้ประโยชน์ค่อนข้างมาก การด าเนินการจะส่งผลกระทบมากกว่าแนว 06-19-3-
06-06  

 
ลักษณะการด าเนินการจัดการให้เกิดแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาและแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่านั้น จัดเป็นประเภท

แนวเช่ือมต่อแบบ Landscape corridor เป็นแนวแคบๆระหว่างหย่อมป่าของอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว มีระยะทางตามแนว

ถนนประมาณ 7 กม. เสนอแนะให้จัดท าทางยกระดับ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 410 ถึง กิโลเมตรที่ 417 เนื่องจากไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ 

โดยควรเป็นลักษณะทางยกระดับ 4 ช่องจราจร สวนทางกัน ผิวจราจรไปและกลับ 16 เมตร พร้อมไหล่ทาง และกระบะปลูกไม้

เลื้อยข้างละ 2 เมตร รวมความกว้างของถนนยกระดับ ประมาณ 20 เมตร  ระดับความสูงจากพื้นที่ปกติ 7 เมตร โครงสร้าง

ช่วงกว้าง 20 เมตร (ช่วงเสา) เพื่อให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่สามารถผ่านได้ มีการออกแบบกายภาพป้องกันเสียงดังรบกวนสัตว์ป่า 

ดังภาพท่ี 5-2 แนวทางดังกล่าวส าหรับรองรับแผนการขยายถนนหมายเลข 12 ในอนาคต ของกรมทางหลวง   

ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างทางยกระดับถนนหมายเลข 12 ควรมีการท า EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

เนื่องจากเป็นการก่อสร้างโครงสร้างขนาดค่อนข้างใหญ่ มีการส ารวจประชากรสัตว์ป่าเพิ่มเติม จัดท าฐานข้อมูลติดตามการ

เปลี่ยนแปลงประชากร พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าชนิดส าคัญ และเมื่อมีโครงการจัดสร้างทางยกระดับ ให้สร้างแหล่งน้ า 



 5-4 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

อาหาร โป่ง ส าหรับสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อดังกล่าวเพื่อดึงดูดให้สัตว์ป่าเข้ามาใช้ ถนนเส้นเดิมและทางตรวจการณ์ให้มีการ

ควบคุมการเข้าออกเฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับอนุญาต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1   แนวเชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่าของอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวท่ีถูกตัดแบ่งเป็นสองส่วนด้วยทางหลวงหมายเลข 12 

แสดงบริเวณที่เสนอให้ศึกษาออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-19-3-06-06 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-5 

ภาพที่ 5-2 ผังแสดงแนวคดิการออกแบบทางยกระดับ 4 ช่องจราจร แบบแยกสวนทาง 

2) การเชื่อมต่อหย่อมป่าของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานแหง่ชาตภิผูามา่นเขา้กบัหยอ่มปา่หลกั อนัไดแ้ก่

อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เขตรักษาพันธุส์ตัวป์า่ผาแดง อทุยานแหง่ชาตติาดหมอก เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภเูขยีว 

และตะเบาะ-ห้วยใหญ่ 

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่ามีแนวทางให้สามารถเช่ือมต่อกันได้ 3 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นประเภทแนวเช่ือมต่อ

สัตว์ป่าแบบ Habitat corridor คือ 

(1) ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-03-3-5-5b โดยมี

อุปสรรคส าคัญคือถนนสาย 2216 และพื้นที่เกษตรกรรม  

แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน แนวนี้มีทางหลวงหมายเลข 
2216 พาดผ่าน และมีความห่างระหว่างสองแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 17.36 กิโลเมตร (ภาพที่ 5-3) สภาพพื้นที่นอก
แนวเขตพื้นที่คุ้มครองผ่านท่ีตั้งของชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบร่องรอยการปรากฏของ
สัตว์ป่าน้อยมาก ในขณะเดียวกันไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมายเลย โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน นับว่า
เป็นพื้นที่ซึ่งถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้อย่างหนัก นอกจากน้ี พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวยังพบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงที่ถูก
ปล่อยอาศัยหากินตามธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก การเก็บหาของป่า ซึ่งเป็นปัจจัยคุกคามส าคัญต่อการปรากฏร่องรอยของ
สัตว์ป่าในพื้นที่บริเวณนี้  พื้นที่แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า ไม่พบการปรากฏของสัตว์ป่าเป้าหมายแต่อย่างใด  และส่วนใหญ่ของพื้นที่
อุทยานแห่งชาติภูผาม่านในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ก าหนด ชาวบ้านในพื้นที่ได้ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นป่าชุมชน บริเวณโคก
ออนซอน โดยมีการใช้ประโยชน์อย่างหนักจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจากการส ารวจพบว่า แนวเขาทั้ง
ลูกของแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ชาวบ้านได้รวมตัวกันสร้างคอกไม้ไผ่ ส าหรับกั้นสัตว์เลี้ยงจ านวนหลายร้อยตัว ไม่ให้ออกนอกพื้นที่
หากิน  

 
แนวทางการจัดการ: การจัดการแนวเช่ือมต่อแห่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าใน

ปัจจุบันไม่เหมาะสมเท่าใดนัก เพราะปัจจัยคุกคามต่างๆต่อสัตว์ป่ามีมาก ส่วนการเช่ือมต่อทางกายภาพหรือด้านนิเวศวิทยาก็
ยังมีความเป็นไปได้น้อย แต่หากต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นี้ และฟื้นฟูระบบนิเวศแล้ว ควรใช้ป่า
ชุมชนที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้ง บริเวณโคกออนซอน เป็นจุดเริ่มของการจัดการ มีการให้ความรู้ความเข้าใจของประโยชน์ของ
แนวเช่ือมต่อและร่วมกันคิดกับชุมชนในการให้ป่าชุมชนขยายบทบาทหน้าที่เป็นแนวเช่ือมต่อทางนิเวศอีกประการหนึ่ง 
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในป่าชุมชนให้เหมาะสม ไม่ให้เกินก าลังผลิตของป่า รวมถึงฟ้ืนฟูปลูกป่าเพิ่มเติมให้เป็นแนวต่อเนื่องถึง
พื้นที่คุ้มครองทั้งแห่ง ส าหรับถนนสาย 2216 ที่พาดผ่านแนวเช่ือมต่อนั้น ปัจจุบันพบว่ายังมีการใช้สัญจรค่อนข้างน้อย และเป็น



 5-6 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ถนน 2 เลน ไม่มีไหล่ทาง จึงยังไม่จ าเป็นต้องมีการจัดการด้านโครงสร้างทางวิศวกรรมแต่อย่างใด แต่ควรมีป้ายเตือนทางสัตว์
ผ่าน และลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็ว  

 

 
 

ภาพที่ 5-3  แนวเชื่อมต่อรหัส 06-03-3-5-5b ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวกับอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 

 

(2) รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-04-3-5b-5b ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   

พื้นที่แนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าน้ าหนาว และป่าถาวรป่าดงลาน เป็นประเภท habitat Corridor (ภาพที่ 5-4) พบว่าป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุก

เป็นพื้นที่เกษตรกรรมไปบ้าง แต่ยังมีสภาพป่าหลงเหลืออยู่บนแนวเขา  พื้นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว ส่วนใหญ่



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-7 

ความลาดชันมากกว่า 40% และ ประมาณ 10-20% อุทยานแห่งชาติภูผาม่านมีความลาดชันประมาณ 10-20% เป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจุบันในอุทยานแห่งชาติน ้าหนาวมีการปรากฏของช้างป่าและเสือโคร่ง แต่จากการสอบถามชาวบ้าน ไม่พบร่องรอยการ

ปรากฎใดๆของทั้งช้างป่าและเสือโคร่งในแนวเช่ือมต่อส่วนที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครอง อุปสรรคส าคัญของแนวเช่ือมต่อนี้ นอกจาก

พื้นที่เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้านแล้ว คือถนนสาย 2216 และถนนสายรองเข้าหมู่บ้านห้วยสนามทราย  

แนวทางการจัดการ:  ประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติส่วนท่ียังไม่ถูกบุกรุกให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในส่วน

ของป่าสงวนแห่งชาติที่เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้มีการตรวจสอบสิทธิ์การครอบครอง และด าเนินการตามมาตรการที่

เหมาะสม มีการฟื้นฟูป่า จัดตั้งป่าชุมชน และประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่มีพ้ืนท่ีท ากินในแนวเช่ือมต่อให้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาท

หน้าท่ีของแนวเชื่อมต่อ และสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการแนวเช่ือมต่อ ในส่วนที่ถนน 2216 

และถนนเข้าหมู่บ้าน ให้มีป้ายเตือนการเข้าเขตแนวเช่ือมต่อ และ/หรือ ป้ายแสดงทางสัตว์ผ่าน มีลูกระนาดในบริเวณที่

เหมาะสม บนถนน 2216 เพื่อลดความเร็วของรถในการสัญจร มีการส ารวจการปรากฏและร่องรอยของสัตว์ป่า ตลอดจนจัดท า

ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจัดการแนวเช่ือมต่อในอนาคต  อย่างไรก็ดี แนวเช่ือมต่อนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่าแนว 

06-03-3-5-5b 

 

 

ภาพที่ 5-4  รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-04-3-5b-5b ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยานแห่งชาตภิูผามา่น 

(3) รหัส 06-05-1-06-00 ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  

เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เป็นประเภท Habitat 
Corridor (ภาพที่ 5-5) พื้นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ส่วนใหญ่ความลาดชันสูง มากกว่า 40% เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าผาผึ้งส่วนใหญ่ความลาดชันประมาณ 10-20% เป็นแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่มีระยะห่างระหว่างสองแนวเขตพื้นที่คุ้มครองไม่
มากนัก อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวของพื้นที่ป่าที่เช่ือมติดต่อกันก็ว่าได้ แต่จากการส ารวจพบว่า บริเวณเช่ือมต่อของสองเขตพื้นที่



 5-8 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

คุ้มครองดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่ากลุ่ มเป้าหมาย เนื่องจากความลาดชันสูงเป็น
เทือกเขาหินปูน จากส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า เช่น เลียงผา หมูป่า สุนัขจิ้งจอก ในขณะที่พื้นที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่ง
เหมาะต่อการใช้เป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่า อยู่นอกแนวเขตอนุรักษ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลานและป่าภูซ าผักหนาม
และป่าถาวรได้ถูกจับจองเป็นที่อยู่อาศัยและเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตร ปลูกข้าว พืชผักสวนครัว และสวนยางพารา
ทั้งหมด นอกจากนี้แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าดังกล่าว ยังมีทางหลวงหมายเลข 12 กั้นแบ่งพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองแห่งนี้ไว้ ซึ่งเส้นทาง
สายนี้ เป็นเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง สัตว์ป่าไม่สามารถข้ามถนนไปยังอีกฝั่งของถนนได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-5  รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-05-1-06-00 ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง 

แนวทางการจัดการ: จากการศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรมในการขจัดอุปสรรคเนื่องจากเส้นทาง

หลวงสาย 12 ซึ่งมีปริมาณรถค่อนข้างมากและใช้ความเร็วสูง พบว่าในช่วงถนนที่เหมาะสมในการจัดท าโครงสร้างทาง

วิศวกรรมคือช่วงที่เป็นช่องเขาอันเกิดจากการระเบิดภูเขาเจาะเป็นช่องเพื่อสร้างถนน ประมาณ กม. 428 (ภาพที่ 5-6) ซึ่งควร

ด าเนินการจัดท าอุโมงค์ส าหรับถนน โดยใช้แนวถนนเดิมและท าโครงสร้างอุโมงค์ขึ้นมาบนถนนนั้น และถมดินกลับคืนให้เป็น

แนวเขาเช่ือมกันทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตามลักษณะทางกายภาพ โดยให้สัตว์ใช้เดินพื้นที่ส่วนบนอุโมงค์ที่

ปรับปลูกพืช ไม้ป่าตามธรรมชาติ ดังภาพท่ี 5-6  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ภาพที่ 5-6  สภาพถนนสาย 12 ในช่วง กม.ที่ 428 เป็นหน้าผาสองฝั่งถนนท่ีเกิดจากการระเบิดเพื่อสร้างถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7  แนวความคิดในการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมเพือ่ขจัดอุปสรรคของถนนสาย 12  
โดยจดัท าเป็นอุโมงค์ แล้วถมดินเช่ือมเขาสองฝั่งถนนเข้าด้วยกัน 

 
แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าคือการจัดการการใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนไป

จนหมดในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบที่เหมาะสมส าหรับสัตว์ป่าใช้เดินผ่าน  (ภาพที่ 5-8) เพื่อเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ไป

ยังหย่อมป่าหลักของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว แนวทางการจัดการคือการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ ช้ีแจงถึง

ความส าคัญของพื้นที่ราบผืนนี้ในการเช่ือมต่อกลุ่มป่าภูเขียวส่วนบนและส่วนล่างเข้าด้วยกัน ด าเนินการตรวจสอบสิทธิ์การ

ครอบครองท่ีถูกต้องตามกฎหมาย หากชาวบ้านมีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวควรพิจารณาด าเนินการเวนคืนที่ดิน หรือหาก

เจ้าของที่ดินท่ีมีสิทธ์ิครอบครองถูกต้องตามกฎหมายไม่ประสงค์จะขายที่ดินให้แก่รัฐ ก็เจรจาให้เปิดที่ดินบริเวณดังกล่าวให้สัตว์

ใช้เป็นทางเดินผ่านโดยไม่ท าอันตราย และจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่ทรัพย์สินพืชผลถูกสัตว์ป่าท าลายเสียหาย รวมถึง



 5-10 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

แนะน าให้ปลูกพืชผลที่สัตว์ป่าไม่สนใจท าลายหรือกินเป็นอาหาร เมื่อด าเนินการคืนป่าและพื้นที่ให้กับสัตว์ป่าได้ใช้เคลื่อนย้าย

ส าเร็จแล้ว จากนั้นให้ด าเนินการสร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ า เพื่อให้สัตว์ป่าได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และอาจส่งเสริมให้มีการ

ท่องเที่ยวสัตว์ป่าเกิดขึ้น โดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากภาคบริการของการท่องเที่ยวดังกล่าว       

 

 
 

ภาพที่ 5-8  พื้นที่เกษตรกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการใช้เป็นทางสัตว์ผ่าน โดยการตรวจสอบสิทธ์ิ เวนคืนท่ีดิน หรือจ่ายค่าชดเชย 

 

อย่างไรก็ดี หากสามารถเช่ือมได้ทั้ง 3 แนวที่กล่าวข้างต้น ก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งส าหรับการเคลื่อนย้ายของ

สัตว์ป่าในกลุ่มป่านี้ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ทั้ง 3 แนว ก็ต้องพยายามจัดให้เกิดแนวเช่ือมต่ออย่างน้อย 1 แนว เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าที่ภู

กระดึงและภูผาม่านถูกตัดขาดจากหย่อมป่าน้ าหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  

ส่วนแนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง รหัส 06-01-3-03-03 จาก

การส ารวจภาคสนามพบว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากการใช้ที่ดินเปลี่ยนจากป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ที่พัก ชุมชน 

ที่ตั้งอ าเภอน้ าหนาว ไปเกือบหมดแล้ว แม้จะยังมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติก็ตาม (รายละเอียดปรากฎในบทท่ี 3 หน้า 3-

27 ถึง 3 -33)  

พื้นที่เกษตรกรรมที่ตอ้งมี

การจดัการเพือ่ให้สัตว์เดนิ

ผ่านได ้



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-11 

3) การเชื่อมต่อหย่อมป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่ 1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต

และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว โดยมีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ ป่าสงวนแห่งชาติน้ าหนาว และป่า

สงวนแห่งชาติภูค้อ   และภูกระแต ป่าถาวรหมายเลข 23 เป็นจุดศูนย์กลางในการเช่ือมต่อของแนว 3 แนว คือ 

รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-02-1-5a-00 ; 06-11-3-03-03 และ 06-12-1-03-00  00 และแนวเช่ือมต่อกายภาพ 

หมายเลข 108  

ในส่วนแนวเช่ือมต่อนี้ก็มีความส าคัญในด้านการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าจากภูหลวงมายังหย่อมป่าที่ใหญ่กว่าด้าน

ใต้โดยผ่านภูค้อ-ภูกระแต หรือส่วนบนของอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ประเภทของแนวเชื่อมต่อเป็นแบบ Habitat ซึ่งใช้ป่าสงวน

แห่งชาติป่าน้ าหนาว ป่าภูหลวง ป่าภูหอ และป่าถาวรหมายเลข 13 เป็นพื้นที่แนวเช่ือมต่อ โดยแนวเช่ือมต่อรหัส 06-02-1-5a-

00 เป็นการเช่ือมระหว่าง อุทยานแห่งชาติน้ าหนาวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง แนวเช่ือมต่อรหัส 06-11-3-03-03 

เช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และแนวเช่ือมต่อรหัส 06-12-1-03-00-00 

ระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภูหลวงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต (ภาพที่ 5-8)  

พื้นที่คุ้มครองทั้ง 3 แห่ง มีการส ารวจสัตว์ป่าและพบว่า บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว มีช้างอยู่ในขอบเขต
ของอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวในบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าที่ก าหนด มีแนวของทางหลวงหมายเลข 2216 (ภาพที่ 5-9) พาด
ผ่าน จากแนวถนนดังกล่าว และพื้นที่บางส่วนซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ยังคงมีความอุดม
สมบูรณ์อยู่มาก  

 

ภาพที่ 5-9 ทางหลวงหมายเลข 2216 ที่ตัดผ่านพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวตอนบน 

จากการส ารวจพบร่องรอยของช้างป่า โดยเป็นที่น่าสนใจว่า ร่องรอยที่พบนั้นกระจายตั้งแต่พื้นที่ชิดแนวเขต

อุทยานแห่งชาติ และในพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งยังติดกันกับแนวถนนหลวงด้วย แต่ประชากรช้าง

ป่าในบริเวณนี้ไม่ข้ามถนนออกไปยังพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของถนนแต่อย่างใด ดังนั้น การสัญจรไปมาบนเส้นทางหลวงสายนี้น่าจะ

เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แนวเช่ือมต่อที่อยู่

นอกเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ได้  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าอยู่ใกล้กับที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหินลับ สภาพ
ป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรมและทุ่งหญ้า โดยตลอดแนวพื้นที่อนุรักษ์มีการก่อสร้างแนวรั้ว
ลวดไฟฟ้า เพื่อป้องกันสัตว์ป่าออกจากพ้ืนท่ีอนุรักษ์  จากการส ารวจพบร่องรอยของสัตว์ป่าพบร่องรอยของช้างป่า จ านวน 20 



 5-12 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

รอย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และทุ่งหญ้า ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญส าหรับสัตว์กินพืช โดยประชากรช้างป่า
ในบริเวณนี้ จะเข้าไปอาศัยหลบพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันที่มีสภาพอากาศร้อน ในพื้นที่ป่าดิบแล้งบริเวณแนวล าห้วย และ
ออกหากินในช่วงเย็นและค่ า   พ้ืนที่ดังกล่าวมีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของช้างป่าพอสมควร      เนื่องจากเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชอาหารช้างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
มาหลายปีแล้ว มีการสร้างแหล่งน้ า และ แหล่งดินโป่งส าหรับประชากรช้างป่าในบริเวณนี้อยู่หลายจุดด้วยกัน และปัญหาช้าง
ป่าออกไปท าลายพืชผลทางการเกษตรนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ไม่ปรากฏจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่มีการก่อสร้างแนวรั้วลวดไฟฟ้า เพื่อ
ป้องกันการออกนอกพ้ืนท่ี พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีหลายจุดที่พบปัญหาเรื่องการบุกรุกเข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม และ พบร่องรอยการเข้ามาเก็บหาของป่าจากชาวบ้านในละแวกพ้ืนท่ีเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะ การเก็บหาพืชป่า
ตามฤดูกาลและสัตว์ป่าจ าพวก ปลา และ ปูหิน หรือปูเจ้าพ่วงหลวง เพื่อน าไปเป็นอาหารหรือขายภายในท้องถิ่น  

 
บริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต มีสภาพภูมิประเทศท่ีล าน้ าของแม่น้ าเลย (ภาพที่ 5-10) วางตัวลัด

เลาะไปตามแนวเขตรักษาพันธุ์ ซึ่งน้ ามีปริมาณมากและค่อนข้างลึก นักวิจัยไม่สามารถข้ามเข้าไปส ารวจร่องรอยของสัตว์ป่าใน
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในบริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าได้ แต่จากการเดินส ารวจตามรอบแนวเขต พบว่า พื้นที่แนวเช่ือมต่อ
เป็นแนวภูเขาของเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งยังคงสภาพเป็นป่าเต็งรังในบริเวณสันเขา ส่วนพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง
และป่าผสมผลัดใบ และบางส่วนเป็นพื้นที่สวนป่าไม้สัก  จากการส ารวจไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่าในบริ เวณแนวเช่ือมต่อเลย 
ปัจจัยหลักของสภาพพื้นที่แนวเช่ือมต่อไม่ปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าเนื่องจากถูกรบกวนอย่างหนักโดยกิจกรรมของมนุษย์  
พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงไปท าการเกษตร สวนมะม่วง ล าไย และมะขามหวาน ในขณะที่บางส่วนปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ 
พริก และ มะเขือ เป็นต้น ซึ่งสภาพไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่อย่างใด ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังคง
หลงเหลือสภาพของป่าไม้อยู่บ้าง พบร่องรอยของการเก็บหาของป่า ตามฤดูกาลและพบการตัดไม้ในพื้นที่  ทั้งแนวไหล่เขา 
นอกจากนี้ยังพบกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งน าวัวเข้ามาเลี้ยงในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จากการสอบถามได้
ข้อมูลว่า มีจ านวนวัวหลายร้อยตัวท่ีน ามาเลี้ยงในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่บริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
ค้อ – ภูกระแต ไม่พบการปรากฏหรืออยู่อาศัยของช้างป่าในบริเวณนี้เลย  

 

 
 

ภาพที่ 5-10 แนวล าน้ าเลย และพืน้ท่ีเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ท่ีถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และปลูกพืช 
 

ดังนั้น อุปสรรคส าคัญของการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าจากอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู

หลวง คือถนนสาย 2216 และ 2016 และส าหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตคือ



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-13 

แม่น้ าเลยในช่วงหน้าฝน ซึ่งปริมาณน้ ามากและลึก แม้สัตว์ใหญ่ก็อาจข้ามล าบาก และที่ส าคัญคือการเปลี่ยนพื้ นที่ป่าสงวน

แห่งชาติเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การหาของป่า และการเลี้ยงสัตว์ 

แนวทางการจัดการ:  

(1) เร่งประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนที่เหลือสภาพที่เป็นป่าอยู่ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ภาพที่ 5-18) 

เพื่อให้เกิดการเช่ือมต่อป่าของพื้นที่อนุรักษ์ท้ัง 3 แห่ง เป็นผืนเดียวกัน  ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงความส าคัญและความจ าเป็นของ

แนวเชื่อมต่อทั้ง 3 แนวนี้ กับชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยรอบ ด าเนินการตรวจสอบสิทธิการครอบครองในพื้นที่เกษตรกรรมในแนว

เช่ือมต่อ ด าเนินการตามกฎหมายหากเป็นพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ และหากมีสิทธิการครอบครองตามกฎหมาย ควร

ด าเนินการเจรจาเวนคืนท่ีดิน หรือจ่ายค่าชดเชยความเสียหายกรณีสัตว์ป่าผ่านและท าลายพืชผลทางเกษตร  

(2) การจัดการขจัดอุปสรรคจากถนนในแนวเช่ือมต่อ จากการส ารวจความเหมาะสมเบื้องต้นทางโครงสร้าง

วิศวกรรมเพื่อขจัดอุปสรรคเนื่องจากถนน 2216 ตัดผ่านแนวเช่ือมต่อ พบว่าเป็นถนน 2 เลน มีไหล่ทาง รวมกว้างประมาณ 8 

เมตร มีรถในใช้สัญจรพอประมาณ จึงเสนอให้สร้างถนนยกระดับ ข้ามแนวล าห้วยวังผาลา ในบริเวณทางเข้าป่าชุมชนบ้านโนน

ขาด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและฝั่งตรงกันข้ามคือศูนย์ศึกษาธรรมชาติน้ า

หนาวของนายกระแส ชนะวงศ์ (ภาพที่ 5-11) ระยะทางของถนนยกระดับเพื่อให้สัตว์ได้ใช้เดินใต้ถนนยกระดับประมาณ 800 

เมตร โดยถนนจะยกสูงประมาณ 10-15 เมตร  ส่วนในบริเวณใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่มีถนน 2016 ผ่าน พบว่า

ปริมาณรถที่ใช้ถนนมีไม่มากนัก จึงเสนอให้ท าป้ายเตือนทางสัตว์ป่าใช้ผ่าน ท าลูกระนาดชะลอความเร็วเป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 ถนนผ่านบริเวณป่าชุมชนที่เหมาะสมจะท าทางยกระดับข้ามห้วยวังผาลา และให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์พื้นที่

ด้านล่าง  



 5-14 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

(3) จัดท าแนวป้องกันช้างป่าออกไปนอกแนวเช่ือมต่อ โดยศึกษาเทคนิคที่ใช้ได้ผลดี เช่นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าภูหลวงใช้รั้วไฟฟ้า เป็นต้น และก าหนดแนวรั้ว เพื่อบังคับให้สัตว์เดินภายในแนวเช่ือมต่อไปยังพื้นที่คุ้มครองทั้ง 3 แห่ง   

(4) ในบริเวณแนวเช่ือมต่อมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติและศูนย์การเรียนรู้น้ าหนาว ของมูลนิธิ ภาคเอกชน และศูนย์

ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริของกองทัพบก เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานส าคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า 

(5) กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเริ่มต้นจากป่าชุมชน ให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส าคัญของ

แนวเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมในการใช้ป่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของแนวเช่ือมต่อ วางแผนจัดการป่าชุมชนให้รองรับบทบาทหน้าที่

ของการเป็นแนวเช่ือมต่อและให้ประโยชน์อ่ืนๆแก่ชุมชนไปพร้อมกัน เช่น การท่องเที่ยวสัตว์ป่า  

4) การเชือ่มตอ่ระหวา่งเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภคูอ้-ภกูระแตและอทุยานแห่งชาตภิกูระดงึ รหสัแนวเชือ่มตอ่ 06-

10-1-5b-00 และการเชือ่มตอ่ทางกายภาพหมายเลข 109  

การเช่ือมต่อหย่อมป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตจะไม่มีผลดี

เท่าที่ควรหากไม่เชื่อมภูค้อ-ภูกระแตกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในส่วนแนวเช่ือมต่อนี้ก็มีความส าคัญในด้านการเคลื่อนย้าย

ของสัตว์ป่าจากภูหลวงมายังหย่อมป่าที่ใหญ่กว่าด้านใต้โดยผ่านภูค้อ-ภูกระแตมายังภูกระดึง ซึ่งในแนวนี้มีถนนสายรองเข้า

หมู่บ้านตัดผ่าน รวมทั้งมีการท าเกษตรกรรมในบริเวณแนวเชื่อมต่อ  

พื้นที่แนวเขตอนุรักษ์ในแนวเช่ือมต่อบริเวณนี้ มีระยะทางไม่ไกล ประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น สภาพพื้นที่โดย
ส่วนใหญ่ในเขตอนุรักษ์เป็นป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบ โดยบริเวณแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดของชาวบ้านในพื้นที่ 
และมีเส้นทางถนนเข้าสู่หมู่บ้านพองหนีบ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงพ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์ของสังคมป่าผสมผลัดใบและป่า
เต็งรัง ไม่มีการบุกรุกท าลายป่าเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่อย่างใด และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ระบุว่ า บริเวณนี้
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า แต่มีปริมาณไม่มากนัก นอกจากนี้ยังระบุว่า ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเคยเดินข้ามไป
มาเพื่อหากินในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ –  ภูกระแตด้ว ยเช่นกัน แต่ในปัจจุบันไม่มีรายงานการพบเห็นช้างป่าในบริเวณ
แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่ามาแล้ว  2 ปี และจากการส ารวจในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง พบร่องรอยของสัตว์ป่า 3 ร่องรอย ซึ่ง
เป็นร่องรอยของช้างป่า ท่ีเก่ามาก คาดว่าเป็นกลุ่มช้างป่าตัวเดียวกันจากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต สภาพพื้นที่เป็นป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง เช่นเดียวกับบริเวณอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง แต่จากการส ารวจไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่าในบริเวณนี้เลย สาเหตุส าคัญของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภู
กระแต ท่ีไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าคือ เป็นพื้นที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นที่หากินของสัตว์เลี้ยงจ าพวก วัว ควาย  
ระหว่างการส ารวจพบคอกวัวที่สร้างขึ้นส าหรับเป็นท่ีกักสัตว์อยู่บนสันเขา ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีป่าผสมผลัดใบที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผืนป่าดังกล่าวเป็นพื้นที่หากินของชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะการหาหน่อไม้ ซึ่งในฤดูกาลดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์
ค่อนข้างมาก  

 
ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของแนวเชื่อมต่อน้ีคือการหาของป่าและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะในฝั่งของภูค้อ-ภกูระแต 

ตลอดจนการขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมออกไป ท าให้ป่าภูค้อ-ภูกระแต ขาดออกจากป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นอกจากนั้น ยัง
มีถนนเข้าหมู่บ้านพองหนีบ ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก เป็นลูกรัง และปริมาณการใช้ถนนยังไม่มากนัก แต่ในอนาคตท้องถิ่นอาจ
พัฒนาให้เป็นถนนลาดยาง และมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น  

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-15 

แนวทางการจัดการ:  

(1)  ควรประกาศผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรระหว่างแนวเขตพื้นที่คุ้มครองของเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองเพื่อให้เป็นแนวเขตที่ติดกันหรือใช้แนวเขตร่วม  ท้งนี้ การ

ประกาศผนวกพ้ืนท่ีคุ้มครองเพิ่มเติมจะท าให้        ที ่ สถานภาพทางกฎหมายเป็นพื้นที่คุ้มครองมี             และผืนป่า

ทีก่ าลังตกในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและบุกรุกเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นเกษตรกรรมจะได้รับการดูแลที่เข้มงวดขึ้นจาก

การบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ/หรือ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 รวมทั้งการบริหาร

จัดการผืนป่าจะท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพข้ึน ท าให้มั่นใจได้ไนระดับหนึ่งว่าผืนป่าปัจจุบันจะไม่แตกออกเป็นหย่อมป่า และ

ท าให้เส้นทางเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่ามีปัญหาหรือถูกตัดขาดจากกันในอนาคต  

(2) ถนนเข้าหมู่บ้าน ควรตั้งด่านตรวจการเข้า-ออกระหว่างเจ้าหน้าทีป่าไม้กับชุมชน ก าหนดระยะเวลาปิดถนน

ในช่วงเวลากลางคืน มีป้ายเตือนแสดงบริเวณสัตว์ป่าใช้ผ่าน  

(3) พื้นที่เกษตรกรรมในแนวเช่ือมต่อให้ตรวจสอบสิทธ์ิการครอบครองและด าเนินการตามกฎหมาย  

(4) ควบคุมการหาของป่าและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่คุ้มครอง โดยก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนและอยู่นอกแนว

เชื่อมต่อสัตวืป่า  

5) แนวเชือ่มตอ่ระหวา่งเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ซบัลงักากบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ตะเบาะ-หว้ยใหญ ่รหสั 06-09-1-

06-00  

เป็นแนวเชื่อมที่ส าคัญด้านใต้เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายลงไปสู่กลุ่มดงพญาเย็น-เขาใหญ่ต่อไป อุปสรรค

ส าคัญคือถนน 325 และพื้นที่เกษตรกรรม  เป็นประเภท habitat corridor ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก 

และป่าถาวรป่าซับลังกา-เกาะรัง-เขาทะโมน-กุดตาเพชร-โคกสนาม-คลองเจ๊กแนบ พื้นที่ในแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่เป็นป่าดิบ 

(ร้อยละ 81.5) และป่าผลัดใบ (ร้อยละ 6) ส่วนที่เหลือเป็นพืชไร่และป่าเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟู เป็นแนวเช่ือมต่อที่มี

ความส าคัญในระดับภูมิภาคเพราะเป็นแนวเช่ือมที่ส าคัญระหว่างกลุ่มป่าภูเขียว -น้ าหนาวกับกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

อุปสรรคส าคัญคือถนนสาย 225 และถนนสายรอง ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 

แนวทางการจัดการ:  

(1) ประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าพื้นที่ป่าจะไม่ถูกบุกรุกมากกว่านี้ และให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการเป็นพื้นที่

เช่ือมต่อระหว่างพื้นที่คุ้มครอง 2 แห่งข้างต้น มีการดูแลป้องกันรักษาป่าอย่างเข้มงวด หยุดการบุกรุกพื้นที่ป่า ส าหรับพื้นที่

เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยในแนวเช่ือมต่อให้มีการตรวจสอบสิทธิการครอบครองและด าเนินการตามกฎหมาย หากที่ดินใน

แนวเชื่อมต่อมีเอกสารแสดงสิทธิครอบครองถูกต้องตามกฎหมายให้เจรจาขอเวนคืนที่ดินให้แก่รัฐเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ 

จ่ายค่าชดเชยการเวนคืนท่ีดิน และ/หรือหากเจ้าของไม่ประสงค์จะขายที่ดินให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิการผ่านทางของ

สัตว์ป่าและจ่ายค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่สัตว์ป่าท าลายพืชผลการเกษตร  



 5-16 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

(2) ศึกษาความเหมาะสมของการท าถนนยกระดับเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้พื้นที่ด้านล่างเดินติดต่อหากันโดยไม่มี

ถนนเป็นอุปสรรค มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสร้างถนนยกระดับ (EIA)  

(3) สร้างแหล่งอาหารแหล่งน้ าให้สัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อ 

(4) มีการลาดตระเวนพ้ืนท่ีอย่างสม่ าเสมอ ป้องการการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่า 

(5) ติดตามประชากรและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าที่ส าคัญ จัดท าฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ

จัดการแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าต่อไปในอนาคต 

6) ระหว่างวนอุทยานหริรักษ์กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รหัส 06-15-1-03-00 อุปสรรคส าคัญคือถนนสาย 

403 และ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวโพด บริเวณนี้มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ 50 ตร.กม. เป็นป่าสงวน

โคกภูเหล็กและป่าถาวรหมายเลข 23  แนวทางการจัดการสมควรประกาศป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้เป็นแนวเช่ือมต่อประเภท 

Stepping stone และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างแหล่งอาหารแหล่งน้ าให้สัตว์ป่าใน

แนวเช่ือมต่อมีการลาดตระเวนพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ ป้องการการบุกรุกพื้นที่ป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่าติดตามประชากรและ

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าที่ส าคัญ จัดท าฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดการแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าต่อไปในอนาคต  

7) แนวเชื่อมต่อระหว่างวนอุทยานผางามและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อภูกระแต มี 2 แนว ได้แก่ รหัส 06-16-0-

00-00 แนวเชื่อมต่อกายภาพหมายเลข 111 และ 06-17-0-00-00 แนวเช่ือมต่อกายภาพหมายเลข 110 ควรผนวกพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าภูค้อ-ภูกระแต และป่าถาวรหมายเลข 23 เป็นวนอุทยานผางามหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

เพือ่ให้พื้นที่ท้ังสองแห่งเชื่อมติดต่อกันโดยใช้แนวเขตร่วมและได้รับการคุ้มครองดียิ่งขึ้น  

8) ด้านล่างของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติตาดโตนและอุทยานแห่งชาติน้ า

พองเพราะมีถนนสาย 201 ตัดผ่าน รหัสแนวเชื่อมต่อ 06-07-0-00-00 ไม่พบสัตว์ป่าส าคัญทั้ง 2 ชนิด ท้ังเสือโคร่งและช้างป่า 

และพื้นที่ป่าปัจจุบันเหลือตามแนวหน้าผาชัน ไม่เหมาะสมจะเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าดังกล่าว แนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยาน

แห่งชาติภูแลนคากับอุทยานแห่งชาติไทรทองที่มีถนนสายรองและล าน้ าตัดผ่าน รหัสแนวเช่ือมต่อ 06-08-1-04-00 และรหัส

แนวเช่ือมทางกายภาพ 44 ทั้งหมดเป็นประเภท landscape corridor ความส าคัญในภาพรวมจึงยังมีค่อนข้างน้อยเนื่องจาก

พื้นที่ท่ีเหลืออยู่เป็นผืนป่าที่เหมาะสมน้อยกับการเป็นถิ่นที่อาศัยของเสือโคร่งและช้างป่าเมื่อเทียบกับหย่อมป่าอื่นๆในกลุ่มป่า

เดียวกัน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญในการด าเนินการเชื่อมต่อในล าดับหลังๆ ซึ่งอุปสรรคส าคัญคือถนนตัดผ่านในแนวเช่ือมต่อ  

9) สว่นแนวเชือ่มตอ่ดา้นเหนอืของกลุม่ปา่ ระหวา่งอทุยานแห่งชาตภิเูรอื กบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภหูลวง 2 แนว 

06-13-1-03-00 ; 06-14-1-03-00 พบว่ามีความส าคัญน้อยและมีอปุสรรคค่อนข้างสูงในการท าแนวเช่ือมต่อให้เกิดขึ้นไดจ้ริง 

ซึ่งอุปสรรคส าคญัคือถนนสาย 403 และการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ตัวอ าเภอภูเรือ การพัฒนารีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

และพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น  

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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5.3   โครงการในระยะแผน 5 ป ี
 

กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวเป็นกลุ่มป่าท่ีมีการแตกกระจายเป็นหย่อมป่าอันเนื่องมาจากถนนเป็นส่วนใหญ่ และประสบ
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยรอบพื้นที่คุ้มครอง การใช้ที่ดินถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนที่
ขยายตัวไปเรื่อยๆ ท าให้ผืนป่าตัดขาดออกจากกันและมีระยะห่างมากขึ้น   แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่าภูเขียว-น้ า
หนาวจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเอื้อให้ประชากรสัตว์ป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างผืนป่าที่มีความ
เชื่อมต่อได้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการแพร่กระจายพันธุ์ การตั้งประชากรใหม่ ลดโอกาสในการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดซึ่งท าให้
เกิดความอ่อนแอหรือเกิดโรคทางพันธุ์กรรมในสัตว์ป่าได้ง่ายขึ้น และช่วยสร้างโอกาสให้เกิดการถ่ายเททางพันธุกรรมเพื่อความ
มั่นคงของประชากรและสังคมสัตว์ป่าโดยตรง (สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2552) จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
แนวเชื่อมต่อพ้ืนท่ีกลุ่มป่าตะวันออก ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 11 แนวเช่ือม ทุกแนวจะพบร่องรอยของสัตว์ป่าแต่มากหรือ
น้อย ข้ึนกับปัจจัยคุกคามที่มีอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น การจัดการแนวเช่ือมต่อจึงต้องมีแนวทางการจัดการทั้งการขจัดอุปสรรค หรือ
ท าให้ลดน้อยลง เช่น อุปสรรคจากมีถนน บ้านเรือนประชาชน พื้นที่เกษตรกรรม กิจกรรมของมนุษย์ เช่น หาของป่าและเลี้ยง
สัตว์ การสร้างแรงจูงใจให้สัตว์ป่าใช้แนวเช่ือมต่อ การสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนท้องถิ่นในการ
จัดการแนวเชื่อมต่อ การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า รวมถึงการหยุดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ศึกษา
จึงได้เสนอโครงการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวดังนี ้ 

 

1) โครงการผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปรับให้พื้นที่คุ้มครองในผืนป่าภูเขียว-น้ าหนาวมีแนวเขตตอ่เนือ่งกนั  

วัตถุประสงค์ :  การผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองเพื่อให้ผืนป่าท่ีมีความต่อเนื่อง

และมั่นใจว่าจะผืนป่าที่เหลืออยู่จะไม่ถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคต  ลด

ความเสี่ยงต่อการบุกรุกท าลายป่าและการแตกกระจายของหย่อมป่า   

พื้นที่ด าเนินการ:  ด าเนินการบริเวณแนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตกับวนอุทยานผา

งาม แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-16-0-00-00 และรหัส 06-17-0-00-00 /แนวเช่ือมต่อ

กายภาพ 110 และ 111 (ภาพที่ 5-12) 

 

 

ภาพที่ 5-12  พื้นที่โครงการผนวกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเช่ือมต่อแนว

เขตระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตกับวนอุทยานผางาม 

เชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-16-0-00-00 และรหัส 06-17-0-00-00 /แนว

เชื่อมต่อกายภาพ 110 และ 111 

 

 



 5-18 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ          ที่  สถานภาพทางกฎหมายเป็นพื้นที่คุ้มครองมี             

และผืนป่าที่ก าลังตกในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและบุกรุกเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็น

เกษตรกรรมจะได้รับการดูแลที่เข้มงวดขึ้นจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า พ.ศ. 2535 รวมทั้งการบริหารจัดการผืนป่าจะท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น ท าให้

มั่นใจได้ไนระดับหนึ่งว่าผืนป่าปัจจุบันจะไม่แตกออกเป็นหย่อมป่า และท าให้เส้นทาง

เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่ามีปัญหาหรือถูกตัดขาดจากกันในอนาคต 

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจและรังวัดขอบเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่จะผนวกเป็นพื้นที่คุ้มครอง 

(2) ด าเนินการตามขั้นตอนของการประกาศผนวกพื้นที่คุ้มครอง 

(3) ฟื้นฟูพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมในพื้นที่ผนวกฯให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอุทยานแห่งชาติ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สบอ. 8 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     

ภูค้อ-ภูกระแต วนอุทยานผางาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 80,000 บาท 

ระยะเวลา      

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) พื้นที่ป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต วนอุทยานผางาม ได้รับการผนวก

เป็นส่วนหน่ึงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ/หรือ วนอุทยานผางาม 

(2) พื้นทีป่่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ผนวกเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองได้รับการฟื้นฟู  

 

2) โครงการศึกษาส ารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 12 เพื่อจัดท าแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติ  

น้ าหนาวหย่อมที่ 1 กับอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวหย่อมที่ 2 แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-19-3-06-06  

วัตถุประสงค์:  เพื่อด าเนินการการศึกษาออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อขจัดอุปสรรคในการเช่ือมต่อ

ผืนป่าและเอื้อให้สัตว์ป่าสามารถเดินผ่านจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่หย่อมป่าอื่น โดยไม่ถูกถนน

และการสัญจรบนถนนเป็นอุปสรรคและเกิดอันตราย 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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พื้นที่ด าเนินการ:  ด าเนินการบริเวณแนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวหย่อมที่ 1 กับอุทยาน

แห่งชาติน้ าหนาวหย่อมที่ 2 แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-19-3-06-06 ประมาณกิโลเมตรที่ 

410 ถึง 417 (ภาพที่ 5-13) 

 

 

ภาพที่ 5-13 พื้นที่ด าเนินการโครงการศึกษาส ารวจออกแบบ

ถนนยกระดับสาย 12 เพื่อจัดท าแนวเช่ือมต่อผืนป่าระหว่าง

อุทยานแห่งชาติน้ าหนาวหย่อมที่ 1 กับอุทยานแห่งชาติ     

น้ าหนาวหย่อมที่ 2 แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-19-3-06-06 

 

 

 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ           ที่ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยถนนที่มีการสัญจรหนาแน่น 

สามารถเช่ือมต่อกันได้ โดยจัดพื้นที่ให้สัตว์ป่าสามารถเดินข้ามไปอีกหย่อมป่าหนึ่งอย่ าง

ปลอดภัย ประโยชน์ส าคัญคือมีเส้นทางสัตว์ป่าผ่านที่ปลอดภัยจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่อีก

หย่อมป่าหนึ่ง ลดการผสมพันธ์ุเลือดชิด ประชากรมีพันธุกรรมที่แข็งแรง และท าให้สัตว์ป่ามี

โอกาสไปหาแหล่งน้ าและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าในหย่อมป่าในพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ

หลังจากมีทางเช่ือมต่อแล้ว  ไม่แออัดอยู่ในหย่อมป่าที่จ ากัดเพียงหย่อมเดียว นอกจากนั้น 

หากวางแผนการจัดท าเส้นทางสัตว์ป่าผ่านที่เหมาะสมและป้องกันการเดินออกนอกเส้นทาง

ของสัตว์ป่าแล้ว จะช่วยลดโอกาสที่สัตว์ป่าจะออกไปรบกวนพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆนอก

เส้นทางที่ก าหนด  

ปัญหาและอุปสรรค: มีหอดูสัตว์ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และเส้นทางเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานซ าบอนอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียง  

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจประชากรสัตว์ป่าและพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแนวที่ก าหนด 

(2) ศึกษาความเป็นได้และแนวคิดทางวิศวกรรมในการสร้างแนวเชื่อมต่อ ซึ่งจากการส ารวจ

เบื้องต้นพบว่าควรสร้างเป็นถนนยกระดับสูงประมาณ 10-15 เมตร ระยะทางประมาณ 

7 กิโลเมตร และให้สัตว์ป่าได้ใช้พื้นด้านล่างในการเคลื่อนที่ผ่านระหว่างป่าหย่อมที่ 1 



 5-20 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

กับหย่อมที่ 2 โดยพื้นท่ีที่ด้านล่างท่ีมีกิจกรรมต่างๆให้เป็นลักษณะการใช้ประโยชน์แบบ

มีการควบคุมการเข้า-ออกพ้ืนท่ี  เช่น มีประตูปิด-เปิด โดยเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น  

(3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสร้างทางยกระดับในบริเวณแนวเช่ือมต่อท่ีก าหนด 

(4) ประชาพิจารณ์การสร้างทางยกระดับและแนวเชื่อมต่อ ตลอดจนมาตรการลดผลกระทบ 

(5) ฟื้นฟูพ้ืนท่ีคุ้มครองในส่วนแนวเช่ือมต่อให้มีแหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่า 

(6) เสนอโครงการก่อสร้างทางยกระดับที่ผ่านความเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมทางหลวง 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 11 อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดินในการส ารวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศึกษาประชากรและ

พฤติกรรมสัตว์ป่า สร้างแหล่งน้ าแหล่งอาหารในแนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง 10,000,000 

บ ท  

ระยะเวลา      

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีแบบแปลนส าหรับก่อสร้างถนนยกระดับสาย 12 เพื่อขจัดอุปสรรคและภัยคุกคาม

ของการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าระหว่างหย่อมป่าที่ 1 และหย่อมป่าที่ 2 ของอุทยาน

แห่งชาติน้ าหนาว 

(2) มีมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแนวเช่ือมต่อท่ีเหมาะสม 

(3) มีแหล่งน้ าแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อเพิ่มเติม  

 

3) โครงการศึกษาส ารวจออกแบบถนนยกระดับสาย 12 เพื่อจัดการแนวเชือ่มตอ่ผนืปา่ระหวา่งอทุยานแหง่ชาตภิู

ผาม่านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-05-1-06-00  

วัตถุประสงค์:  เพื่อด าเนินการการศึกษาออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อขจัดอุปสรรคในการเช่ือมต่อ

ผืนป่าและเอื้อให้สัตว์ป่าสามารถเดินผ่านจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่หย่อมป่าอื่น โดยไม่ถูกถนน

และการสัญจรบนถนนเป็นอุปสรรคและเกิดอันตราย 

พื้นที่ด าเนินการ:  ด าเนินการบริเวณแนวเช่ือมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผา

ผึ้ง แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-05-1-06-00 ประมาณกิโลเมตรที่ 428 ระยะทางประมาณ 

1 กิโลเมตร(ภาพที่ 5-14) 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ภาพที่ 5-14 พื้นที่ด าเนินการโครงการศึกษาส ารวจออกแบบถนน

ยกระดับสาย 12 เพื่อจัดท าแนวเช่ือมต่อผืนป่าระหว่างอุทยาน

แห่งชาติภูผามา่นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง แนวเชื่อมต่อสัตว์ปา่

รหัส 06-05-1-06-00 

 

 

 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ           ที่ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยถนนที่มีการสัญจรหนาแน่น 

สามารถเช่ือมต่อกันได้ โดยจัดพื้นที่ให้สัตว์ป่าสามารถเดินข้ามไปอีกหย่อมป่าหนึ่งอย่าง

ปลอดภัย ประโยชน์ส าคัญคือมีเส้นทางสัตว์ป่าผ่านที่ปลอดภัยจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่อีก

หย่อมป่าหนึ่ง โดยเฉพาะจากป่าด้านบนของกลุ่มป่าลงมาสู่ป่าตอนล่าง ลดการผสมพันธ์ุเลือด

ชิด ประชากรมีพันธุกรรมที่แข็งแรง และท าให้สัตว์ป่ามีโอกาสไปหาแหล่งน้ าและแหล่ง

อาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าในหย่อมป่าในพื้นที่คุ้มครองอื่นๆหลังจากมีทางเช่ือมต่อแล้ว  ไม่

แออัดอยู่ในหย่อมป่าที่จ ากัดเพียงหย่อมเดียว นอกจากนั้น หากวางแผนการจัดท าเส้นทาง

สัตว์ป่าผ่านที่เหมาะสมและป้องกันการเดินออกนอกเส้นทางของสัตว์ป่าแล้ว จะช่วยลด

โอกาสที่สัตว์ป่าจะออกไปรบกวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอื่นๆนอกเส้นทางที่ก าหนด  

ปัญหาและอุปสรรค: มีชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในท่ีราบ ซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมส าหรับสัตว์ป่าอยู่อาศัย

และเคลื่อนที่ผ่านไปยังพ้ืนท่ีคุ้มครอง   

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจประชากรสัตว์ป่าและพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแนวที่ก าหนด จัดท าฐานข้อมูล 

(2) ศึกษาความเป็นได้และแนวคิดทางวิศวกรรมในการสร้างแนวเช่ือมต่อ ซึ่งจากการ

ส ารวจเบื้องต้นพบว่าควรสร้างเป็นอุโมงค์เทียมในรถวิ่งในอุโมงค์ ระยะทางประมาณ 1-

2 กิโลเมตร ถมเขา 2 ฝั่งถนนให้เช่ือมกัน ให้สัตว์ป่าได้ใช้พื้นที่ด้านบนในการเคลื่อนที่

ผ่าน  

(3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมของการสร้างอุโมงค์เทียมใน

บริเวณแนวเช่ือมต่อท่ีก าหนด 



 5-22 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

(4) ประชาพิจารณ์การสร้างทางยกระดับและแนวเช่ือมต่อ ตลอดจนมาตรการลด

ผลกระทบ 

(5) ฟืน้ฟูพื้นที่คุ้มครองในส่วนแนวเช่ือมต่อให้มีแหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่า 

(6) เสนอโครงการก่อสร้างอุโมงคเ์พื่อด าเนินการต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมทางหลวง 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 8 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง       

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดินในการส ารวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศึกษาประชากรและ

พฤติกรรมสัตว์ป่า 20,000,000 บ ท  

ระยะเวลา      

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีแบบแปลนส าหรับก่อสร้างถนนยกระดับสาย 12 เพื่อขจัดอุปสรรคและภัยคุกคาม

ของการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ผาผึ้ง  

(2) มีมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคมในแนว

เชื่อมต่อท่ีเหมาะสม 

 

4) โครงการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในการจัดการแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า รหัส 06-05-1-06-00 ระหว่าง

อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง   

วัตถุประสงค์:  

(1) เพื่อประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ป่าภูซ าผักหนาม และป่าถาวรเป็นเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อเป็นพื้นที่ให้สัตว์ป่าเดินผ่านระหว่างระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผา

ม่านและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง   

(2) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครองให้เป็นแหล่งน้ าและ

แหล่งอาหาร 

(3) เพื่อส ารวจจัดท าระบบฐานข้อมูลสัตว์ป่าบริเวณแนวเช่ือมต่อ 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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(4) เพื่อประชาสัมพันธ์ความส าคัญประโยชน์ของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและแนวทางการ

ด าเนินงาน 

พื้นที่ด าเนินการ:  แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า รหัส 06-05-1-06-00 ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ป่าภูซ าผักหนาม และป่าถาวร (ภาพที่ 5-

5) 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: แนวเช่ือมต่อบริเวณนี้แม้จะมีส่วนของพื้นที่คุ้มครองที่ติดต่อกัน แต่ใน

พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขาหินปูนสูงชัน สัตว์ป่า เช่น ช้าง ไม่สามารถใช้เป็นทางเดินผ่านไปยัง

หย่อมป่าด้านล่างของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวได้ จึงจ าเป็นต้องสร้างแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าผ่าน

หุบเขาที่ราบ วึ่งประชาชนตั้งถิ่นฐานและท าการเกษตรกรรมอยู่ในปัจจุบัน ประโยชน์ส าคัญ

คือมีเส้นทางสัตว์ป่าผ่านท่ีปลอดภัยจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่อีกหย่อมป่าหนึ่ง ลดการผสมพันธุ์

เลือดชิด ประชากรมีพันธุกรรมที่แข็งแรง  

ปัญหาและอุปสรรค  บ     ป่าสงวนแห่งชาติมีการบุกรุกพื้นที่ท าการเกษตรกรรมปลูกไม้ผล ข้าวโพดและพืช

ไร่อื่นๆ มีการตั้งบ้านเรือนเป็นระยะ  

กิจกรรม:     

(1) ประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

(2) ในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติที่เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้มีการตรวจสอบสิทธิ์

การครอบครอง และด าเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคืนพ้ืนท่ีให้กับสัตว์ป่า  

(3) หากพบว่าประชาชนมีสิทธ์ิท ากิน/ครอบครองพ้ืนท่ีในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าให้ด าเนินการ

ตามความเหมาะสมเพื่อเวนคืนที่ดินให้เป็นเส้นทางส าหรับสัตว์ป่าใช้ประโยชน์ เช่น 

เวนคืนท่ีดิน จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น  

(4) ฟื้นฟูป่าแหล่งน้ าแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อฯและฟื้นฟูพื้นที่คุ้มครองใน

ส่วนแนวเช่ือมต่อให้มีแหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ 

(5) ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่มีพ้ืนท่ีท ากินในแนวเช่ือมต่อให้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

ของแนวเช่ือมต่อ และสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการ

แนวเชื่อมต่อ จัดตั้งป่าชุมชน 

(6) ส ารวจประชากรสัตว์ป่าและพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแนวที่ก าหนด จัดท าฐานข้อมูล

อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจัดการแนวเช่ือมต่อในอนาคต   

(7) ในส่วนถนน 12 ที่เป็นอุปสรรคในการให้สัตว์เคลื่อนที่ผ่าน ให้ด าเนินการศึกษาส ารวจ

ความเหมาะสมโครงสร้างทางวิศวกรรม (โครงการที่ 3)  

 



 5-24 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอุทยานแห่งชาติ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 8 อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้  

อบต. ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 5,000,000 บ ท (ไม่รวมค่าเวนคืนท่ีดิน/ค่าชดเชย) 

ระยะเวลา: 3 ปี 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ใช้เป็นแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผาม่านและ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  

(2) มีข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่า พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า 

(3) ประชาชนท้องถิ่นรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแนวเช่ือมต่อผืนป่า 

(4) ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการแนวเช่ือมต่อฯ 

(5) พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในแนวเชื่อมต่อและในพ้ืนท่ีคุ้มครองได้รับการ

ฟื้นฟู  

 

5) โครงการจัดท าแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า รหัส 06-04-3-5b-5b ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยาน

แห่งชาติภูผาม่าน   

วัตถุประสงค์:  

(1) เพื่อประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติน้ าหนาวและป่าถาวรดงลาน เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เพื่อเช่ือมต่อระบบนิเวศและเป็นทางให้สัตว์ป่าเดินผ่านระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ า

หนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   

(2) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครองให้เป็นแหล่งน้ าและ

แหล่งอาหาร 

(3) เพื่อส ารวจจัดท าระบบฐานข้อมูลสัตว์ป่าบริเวณแนวเช่ือมต่อ 

(4) เพื่อประชาสัมพันธ์ความส าคัญประโยชน์ของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและแนวทางการ

ด าเนินงาน 

(5) เพื่อให้สัตว์ป่ามีอันตรายน้อยลงจากการเ  ินข้ามถนนสาย 2216  

พื้นที่ด าเนินการ:  แนวเช่ือมต่อสัตว์ป่า รหัส 06-04-3-5b-5b ระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอุทยาน

แห่งชาติภูผาม่าน  (ภาพที่ 5-3) 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-25 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ          ที่ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยถนน สิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน และ

พื้นที่เกษตรกรรม สามารถเช่ือมต่อกันได้ โดยจัดพื้นที่ให้สัตว์ป่าสามารถเดินข้ามไปอีกหย่อม

ป่าหนึ่งอย่างปลอดภัย ประโยชน์ส าคัญคือมีเส้นทางสัตว์ป่าผ่านท่ีปลอดภัยจากหย่อมป่าหนึ่ง

ไปสู่อีกหย่อมป่าหนึ่ง ลดการผสมพันธุ์เลือดชิด ประชากรมีพันธุกรรมที่แข็งแรง และท าให้

สัตว์ป่าในผืนป่าตอนบนของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว มีโอกาสไปหาแหล่งน้ าและแหล่งอาหาร

ที่อุดมสมบูรณ์กว่าในหย่อมป่าด้านล่างหลังจากมีทางเชื่อมต่อแล้ว  ไม่แออัดอยู่ในหย่อมป่าที่

จ ากัด  

ปัญหาและอุปสรรค  บ     ป่าสงวนแห่งชาติมีการบุกรุกพื้นที่ท าการเกษตรกรรมปลูกข้าว ผัก ข้าวโพดและ

พืชไร่อื่นๆ ในบริเวณท       ผ่านมีการตั้งบ้านเรือนเป็นระยะ จากการศึกษาความเหมาะสม

ทางวิศวกรรมเบื้องต้นพบว่า การจัดท าทางถนนยกระดับส าหรับรถยนต์และให้สัตว์ป่าใช้เดิน

ผ่านลอดใต้ทางยกระดับ ยังอาจไม่จ าเป็นมากนักในปัจจุบัน เนื่องจากมีจ านวนรถใช้สัญจรไม่

มากนัก แต่ปัญหาและอุปสรรคส าคัญคือแนวเช่ือมต่อผ่านบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรของ

ชาวบ้าน ถ้าจะให้ได้ผลดี ควรให้ชาวบ้านอพยพออกจากพ้ืนท่ีในแนวที่ก าหนดให้เป็นเส้นทาง

สัตว์ป่าเดินผ่าน  

กิจกรรม:     

(1) ประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(2) ในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติที่เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้มีการตรวจสอบสิทธิ์

การครอบครอง และด าเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคืนพื้นที่ให้กับสัตว์ป่า 

(3)  มีการฟื้นฟูป่าแหล่งน้ าแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่าในแนวเช่ือมต่อฯและฟื้นฟูพื้นที่

คุ้มครองในส่วนแนวเช่ือมต่อให้มีแหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่า โดยเฉพาะ

ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

(4) ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่มีพื้นที่ท ากินในแนวเช่ือมต่อให้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาท

หน้าที่ของแนวเช่ือมต่อ และสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ

จัดการแนวเชื่อมต่อ จัดตั้งป่าชุมชน 

(5) ส ารวจประชากรสัตว์ป่าและพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแนวที่ก าหนด จัดท าฐานข้อมูล

อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจัดการแนวเช่ือมต่อในอนาคต   

(6) ในส่วนที่ถนน 2216 และถนนเข้าหมู่บ้าน ให้มีป้ายเตือนการเข้าเขตแนวเช่ือมต่อ 

และ/หรือ ป้ายแสดงทางสัตว์ผ่าน มีลูกระนาดในบริเวณที่เหมาะสม บนถนน 2216 

เพื่อลดความเร็วของรถในการสัญจร 

 

 



 5-26 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอุทยานแห่งชาติ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 8 และ สบอ. 11 อุทยานแห่งชาติ       

น้ าหนาวและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้  

กรมทางหลวง 

อบต. ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 8,000,000 บ ท  

ระยะเวลา: 3 ปี 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(6) มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ใช้เป็นแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและ

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  

(7) มีข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่า พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า 

(8) ประชาชนท้องถิ่นรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแนวเช่ือมต่อผืนป่า 

(9) ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการแนวเช่ือมต่อฯ 

(10) พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในแนวเชื่อมต่อและในพื้นที่คุ้มครองได้รับการ

ฟื้นฟู  

 

6) โครงการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อเชื่อมต่อหย่อมป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่ 1) 

กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตและอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว  

 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเช่ือมต่อหย่อมป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หย่อมที่ 1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าภูค้อ-ภูกระแตและอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

พื้นที่ด าเนินการ: ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ ป่าสงวนแห่งชาติน้ าหนาว และป่าสงวนแห่งชาติ    

ภูค้อและภูกระแต ป่าถาวรหมายเลข 23 เป็นพื้นที่การเช่ือมต่อของ 3 แนว คือ รหัสแนว

เช่ือมต่อ 06-02-1-5a-00 ; 06-11-3-03-03 และ 06-12-1-03-00 และแนวเช่ือมต่อ

กายภาพ หมายเลข 108 (ภาพที่ 5-15) 

 

 

 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-27 

 

 

ภาพที่ 5-15  โครงการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เพื่อเช่ือมต่อหย่อมป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

(หย่อมที่ 1) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตและ

อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว รหัสเช่ือมต่อ 06-02-1-5a-00 

และรหัส  06-11-3-03-03และ 06-12-1-03-00 และ

แนวเชื่อมต่อกายภาพ หมายเลข 108  

 

 

 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ าที่สัตว์ป่าสามารถเข้ามาใช้เป็นที่หลบภัย 

หากินได้อย่างปลอดภัย การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นตามมาตรา 42 ระบุว่า “บริเวณ

สถานท่ีใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใด 

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ชนิด หรือ 

ประเภทใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีก าหนด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (1) ล่าสัตว์ป่า

ชนิดหรือประเภทนั้น (2) เก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่า ยึดถือ

ครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ 

ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง 

ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

อธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆในเขตห้ามล่าแห่งหนึ่งแห่งใด

โดยเฉพาะ ...”  จึงเห็นได้ว่า การประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามารถหยุดชะลอการบุก

รุกป่า และสามารถด าเนินการกับภัยคุกคามต่างๆที่มีต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี 

สัตว์ป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าภูค้อ-ภูกระแตสามารถใช้เขตห้ามล่าสัตว์ป่านี้เป็นสถานที่เคลื่อนย้ายผ่านไปยังพื้นที่

คุ้มครองต่างๆ เป็นอย่างดี อาจเรียกได้ว่าเป็นชุมทางของสัตว์ป่าจากพื้นที่คุ้มครองทั้ง 3 แห่ง

ข้างต้น สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  



 5-28 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ปัญหาและอุปสรรค:  ประชาชนในพื้นที่มีการจับจองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ท ากินและอยู่อาศัยเป็น

จ านวนค่อนข้างมาก  

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจและรังวัดขอบเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(2) ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดย

การประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

(3) ด าเนินการตามขั้นตอนของการประกาศพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(4) ฟื้นฟแูหล่งน้ า แหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่าในพื้นทีท่ีป่ระกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(5) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากไม่ไกล

จากเส้นทางท่องเที่ยวส าคัญ คือภูเรือ และน้ าหนาว  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 8 และ สบอ. 11  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 3,000,000 บ ท  

ระยะเวลา 2    

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) ป่าสงวนแห่งชาติน้ าหนาว และป่าสงวนแห่งชาติภูค้อและภูกระแต ป่าถาวรหมายเลข 

23 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

(2) ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อใช้เป็นแนว

เช่ือมต่อระหว่างพื้นที่คุ้มครอง 3 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว) 

(3) แหล่งน้ าแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่าในพื้นที่ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้รับการ

ฟื้นฟ ู

 

7)  โครงการแนวเชื่อมตอ่สตัวป์า่ระหวา่งเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภคูอ้-ภกูระแตและอทุยานแหง่ชาตภิกูระดงึ รหสั

แนวเชือ่มตอ่ 06-10-1-5b-00 และการเชือ่มตอ่ทางกายภาพหมายเลข 109  

วัตถุประสงค์:  เพื่อผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรระหว่างแนวเขตพื้นที่คุ้มครองของเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นเขตรักษาพันธุ์ฯหรืออุทยาน

แห่งชาติ 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-29 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: การเช่ือมต่อหย่อมป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมายังเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตจะไม่มีผลดีเท่าที่ควรหากไม่เช่ือมภูค้อ-ภูกระแตกับอุทยานแห่งชาติ   

ภูกระดึง ในส่วนแนวเชื่อมต่อน้ีก็มีความส าคัญในด้านการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าจากภูหลวง

มายังหย่อมป่าที่ใหญ่กว่าด้านใต้โดยผ่านภูค้อ-ภูกระแตมายังภูกระดึง ซึ่งในแนวนี้มีถนนสาย

รองเข้าหมู่บ้านตัดผ่าน รวมทั้งมีการท าเกษตรกรรมในบริเวณแนวเช่ือมต่อ พื้นที่แนวเขต

อนุรักษ์ในแนวเช่ือมต่อบริเวณนี้ มีระยะทางไม่ไกล ประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดย

ส่วนใหญ่ในเขตอนุรักษ์เป็นป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบ โดยบริเวณแนวเช่ือมต่อเป็นพื้นที่

ปลูกข้าวโพดของชาวบ้านในพื้นที่ และมีเส้นทางถนนเข้าสู่หมู่บ้านพองหนีบ บริเวณอุทยาน

แห่งชาติภูกระดึงพื้นที่มีความสมบูรณ์ของสังคมป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรัง ไม่มีการบุกรุก

ท าลายป่าเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่อย่างใด และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ระบุว่า 

บริเวณนี้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของช้างป่า แต่มีปริมาณไม่มากนัก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ภูค้อ – ภูกระแต สภาพพื้นที่เป็นป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง เช่นเดียวกับบริเวณอุทยาน

แห่งชาติภูกระดึง แต่จากการส ารวจไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่าในบริเวณนี้เลย  

ปัญหาและอุปสรรค:  การหาของป่าและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะในฝั่งของภูค้อ-ภูกระแต ตลอดจนการขยาย
พื้นที่เกษตรกรรมออกไป ท าให้ป่าภูค้อ-ภูกระแต ขาดออกจากป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
นอกจากน้ัน ยังมีถนนเข้าหมู่บ้านพองหนีบ ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก เป็นลูกรัง และปริมาณการ
ใช้ถนนยังไม่มากนัก แต่ในอนาคตท้องถิ่นอาจพัฒนาให้เป็นถนนลาดยาง และมีปริมาณการ
ใช้เพิ่มขึ้น  

 
กิจกรรม:    

(1) ประกาศผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรระหว่างแนวเขตพื้นที่คุ้มครองของ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพื้นที่คุ้มครอง

เพื่อให้เป็นแนวเขตที่ติดกันหรือใช้แนวเขตร่วม   

(2) ถนนเข้าหมู่บ้าน ควรตั้งด่านตรวจการเข้า -ออกระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชน 

ก าหนดระยะเวลาปิดถนนในช่วงเวลากลางคืน มีป้ายเตือนแสดงบริเวณสัตว์ป่าใช้ผ่าน  

(3) พื้นที่เกษตรกรรมในแนวเช่ือมต่อให้ตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองและด าเนินการตาม

กฎหมาย  

(4) ควบคุมการหาของป่าและการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีคุ้มครอง โดยก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน

และอยู่นอกแนวเช่ือมต่อสัตวป่์า 

(5) ฟื้นฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหารในบริเวณแนวเช่ือมต่อ  

 



 5-30 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอุทยานแห่งชาติ สบอ. 8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 150,000 บ ท  

ระยะเวลา 1    

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) พื้นที่ป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

ได้รับการผนวกเป็นส่วนหน่ึงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ/หรือ อุทยานแห่งชาติ 

(2) พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ผนวกเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองได้รับการฟื้นฟู  

(3) ไม่มีกิจกรรมการหาของป่าและเลี้ยงสัตว์ในแนวเช่ือมต่อ 

 

8)  โครงการประกาศจดัตัง้ปา่สงวนแหง่ชาตเิปน็เขตหา้มลา่สตัวป์า่เพือ่จดัการแนวเชือ่มตอ่ระหวา่งเขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป์า่ซบัลงักากบัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ตะเบาะ-หว้ยใหญ ่รหสั 06-09-1-06-00  

วัตถุประสงค์:   

(1) เพื่อประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติาฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก และป่าถาวรป่าซับลังกา -    

เกาะรัง-เขาทะโมน-กุดตาเพชร-โคกสนาม-คลองเจ๊กแนบเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อ

เช่ือมต่อระบบนิเวศและเป็นทางให้สัตว์ป่าเดินผ่านระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับ

ลังกากับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ ่

(2) เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศในแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครองให้เป็นแหล่งน้ าและแหล่ง

อาหาร 

(3) เพื่อส ารวจจัดท าระบบฐานข้อมูลสัตว์ป่าบริเวณแนวเช่ือมต่อ 

(4) เพื่อประชาสัมพันธ์ความส าคัญประโยชน์ของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและแนวทางการ

ด าเนินงาน 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: เป็นแนวเช่ือมที่ส าคัญด้านใต้ของกลุ่มป่าเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถ

เคลื่อนย้ายลงไปสู่กลุ่มดงพญาเย็น-เขาใหญ่ต่อไป อุปสรรคส าคัญคือถนน 225 และพื้นที่

เกษตรกรรม  เป็นประเภท habitat corridor ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าป่า

สัก และป่าถาวรป่าซับลังกา-เกาะรัง-เขาทะโมน-กุดตาเพชร-โคกสนาม-คลองเจ๊กแนบ พื้นที่

ในแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่เป็นป่าดิบ (ร้อยละ 81.5) และป่าผลัดใบ (ร้อยละ 6) ส่วนที่เหลือ

เป็นพืชไร่และป่าเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟู แนวเช่ือมต่อนี้มีผลต่อการเช่ือมต่อในระดับภูมิภาค

เพราะเป็นแนวเช่ือมที่มีความส าคัญต่อการเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างกลุ่มป่าภูเขียว-     



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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น้ าหนาวกับกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อุปสรรคส าคัญคือถนนสาย 225 และถนนสายรอง 

ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค:  ถนนหลวงสาย 255 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเกษตรกรรมในแนวเชื่อมต่อ 

พื้นที่ด าเนินการ:  ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก และปา่ถาวรป่าซับลังกา-เกาะรัง-เขาทะโมน-กุดตา

เพชร-โคกสนาม-คลองเจ๊กแนบ ในแนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าซับลังกากับเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ รหัส 06-09-1-06-00  

 กิจกรรม:  

(1) ประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรที่ยังมสีภาพเป็นปา่สมบรูณ์เป็นเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าเพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าพื้นที่ป่าจะไม่ถูกบุกรุกมากกว่านี ้และให้เขตห้ามล่า

สัตว์ป่าดังกล่าวมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการเป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหวา่งพื้นที่คุ้มครอง 2 

แห่งข้างต้น มีการดูแลป้องกันรักษาป่าอย่างเข้มงวด หยุดการบุกรุกพื้นที่ป่า  

(2) ส าหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและที่อยูอ่าศัยในแนวเช่ือมต่อให้มีการตรวจสอบสิทธิการ

ครอบครองและด าเนินการตามกฎหมาย หากที่ดินในแนวเช่ือมต่อมีเอกสารแสดงสิทธิ

ครอบครองถูกต้องตามกฎหมายให้เจรจาขอเวนคืนท่ีดินให้แก่รัฐเพือ่ใช้ใน

สารณประโยชน์ จ่ายค่าชดเชยการเวนคืนที่ดิน และ/หรือหากเจา้ของไม่ประสงค์จะ

ขายท่ีดินให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิการผ่านทางของสตัว์ป่าและจ่ายค่าชดเชย

ความเสยีหายในกรณีที่สตัว์ป่าท าลายพืชผลการเกษตร  

(3) สร้างแหล่งอาหารแหล่งน้ าให้สัตวป์่าในแนวเช่ือมต่อ 

(4) มีการลาดตระเวนพ้ืนท่ีอย่างสม่ าเสมอ ป้องการการบุกรุกพื้นท่ีป่า การลักลอบล่าสัตว์

ป่า 

(5) ติดตามประชากรและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าที่ส าคัญ จดัท าฐานข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ในการจัดการแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าต่อไปในอนาคต 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 1 และ สบอ. 11  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 3,000,000 บ ท  

ระยะเวลา 2    
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) พื้นที่ป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับ

ลังกา ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(2) พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพื้นที่เกษตรกรรมที่ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้รับการ

ฟื้นฟู  

(3) ไม่มีกิจกรรมการหาของป่าและเลี้ยงสัตว์ในแนวเช่ือมต่อ ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่ม 

(4) มีฐานข้อมูลสัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อ 

 

9)  โครงการศึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย 225 เพื่อจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าระหว่างเขตรักษาพนัธุส์ตัวป์า่ตะ

เบาะ-ห้วยใหญ่กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-09-1-06-00  

วัตถุประสงค์:  เพื่อด าเนินการศึกษาออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อขจัดอุปสรรคในการเชื่อมต่อผนืปา่

และเอื้อให้สัตว์ป่าสามารถเดินผ่านจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่หย่อมป่าอื่น โดยไม่ถูกถนนและการ

สัญจรบนถนนเป็นอุปสรรคและเกิดอันตราย 

พื้นที่ด าเนินการ:  บริเวณแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่ารหัส 06-09-1-06-00  ประมาณกิโลเมตรที่ 87-88 ระยะทาง 

ประมาณ 2  กิโลเมตร (ภาพที่ 5-16) 

 

 

ภาพที่ 5-16 พื้นที่ด าเนินการโครงการศึกษาส ารวจออกแบบถนน

สาย 225 เพื่อจัดท าแนวเช่ือมต่อผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุส์ัตว์

ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา แนว

เชื่อมต่อสัตว์ป่ารหสั 06-09-1-06-00 

 

   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ           ที่ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยถนนที่มีการสัญจรหนาแน่น 

สามารถเช่ือมต่อกันได้ โดยจัดพื้นที่ให้สัตว์ป่าสามารถเดินข้ามไปอีกหย่อมป่าหนึ่งอย่าง

ปลอดภัย ประโยชน์ส าคัญคือมีเส้นทางสัตว์ป่าผ่านที่ปลอดภัยจากหย่อมป่าหนึ่งไปสู่อีก

หย่อมป่าหนึ่ง โดยเฉพาะจากป่าด้านบนของกลุ่มป่าลงมาสู่ป่าตอนล่าง ลดการผสมพันธ์ุเลือด

ชิด ประชากรมีพันธุกรรมที่แข็งแรง และท าให้สัตว์ป่ามีโอกาสไปหาแหล่งน้ าและแหล่ง



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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อาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าในหย่อมป่าในพื้นที่คุ้มครองอื่นๆหลังจากมีทางเช่ือมต่อแล้ว  ไม่

แออัดอยู่ในหย่อมป่าท่ีจ ากัดเพียงหย่อมเดียว  

ปัญหาและอุปสรรค: มีชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมส าหรับสัตว์ป่าอยู่อาศัยและ

เคลื่อนที่ผ่านไปยังพ้ืนท่ีคุ้มครอง   

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจประชากรสัตว์ป่าและพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแนวที่ก าหนด จัดท าฐานข้อมูล 

(2) ศึกษาความเป็นได้และแนวคิดทางวิศวกรรมในการสร้างแนวเชื่อมต่อ  

(3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมในบริเวณแนวเชื่อมต่อท่ีก าหนด 

(4) ประชาพิจารณ์การสร้างทางยกระดับและแนวเช่ือมต่อ ตลอดจนมาตรการลด

ผลกระทบ 

(5) ฟื้นฟูพ้ืนท่ีคุ้มครองในส่วนแนวเช่ือมต่อให้มีแหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่า 

(6) เสนอโครงการก่อสร้างเพื่อด าเนินการต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมทางหลวง 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 1 และ สบอ. 11 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ และ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดินในการส ารวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศึกษาประชากรและ

พฤติกรรมสัตว์ป่า 20,000,000 บ ท  

ระยะเวลา      

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อเสนอแนะในการขจัดอุปสรรคและภัยคุกคามจากถนนต่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า

ระหว่างพื้นที่คุ้มครอง 

(2)  มีมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคมในแนว

เชื่อมต่อท่ีเหมาะสม 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

10) โครงการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าระหว่างวนอุทยานหรริกัษก์บัเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภหูลวง รหสั 06-

15-1-03-00  

วัตถุประสงค์:   

(1) เพื่อประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อให้แหล่งที่อาศัยและหา

กินของสัตว์ป่ามีเพิ่มขึ้น 

(2) เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้มแีหล่งน้ าและแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่า 

(3) เพื่อส ารวจจัดท าระบบฐานข้อมูลสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(4) เพื่อประชาสัมพันธ์ความส าคัญประโยชน์ของแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าและแนวทางการ

ด าเนินงาน 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ าที่สัตว์ป่าสามารถเข้ามาใช้เป็นที่หลบภัย 

หากินได้อย่างปลอดภัย การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นตามมาตรา 42 ระบุว่า “บริเวณ

สถานท่ีใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใด 

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ชนิด หรือ 

ประเภทใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีก าหนด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมืให้ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (1) ล่าสัตว์ป่า

ชนิดหรือประเภทนั้น (2) เก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่า ยึดถือ

ครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ 

ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง 

ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

อธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆในเขตห้ามล่าแห่งหนึ่งแห่งใด

โดยเฉพาะ ...”  จึงเห็นได้ว่า การประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามารถหยุดชะลอการบุก

รุกป่า และสามารถด าเนินการกับภัยคุกคามต่างๆที่มีต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี 

สัตว์ป่า เช่น ช้างป่า จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สามารถใช้เขตห้ามล่าสัตว์ป่านี้เป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินได้ในอนาคต รวมถึงสัตว์ขนาดเล็กอ่ืนๆ  

ปัญหาอุปสรรคส าคัญคือถนนสาย 403 และ พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวโพด บริเวณนี้มี

พื้นที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ 50 ตร.กม. เป็นป่าสงวนแห่งชาติโคกภูเหล็กและป่าถาวร

หมายเลข 23   

กิจกรรม:  

(1) ส ารวจและรังวัดขอบเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่จะด าเนินการประกาศป็นเขตห้ามล่า

สัตว์ป่า ให้เป็นแนวเชื่อมต่อประเภท Stepping stone  



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  

5-35 

(2) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

(3) สร้างแหล่งอาหารแหล่งน้ าให้สัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อ 

(4) มีการลาดตระเวนพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ ป้องการการบุกรุกพื้นที่ป่า การลักลอบล่าสัตว์

ป่า 

(5) ติดตามประชากรและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าที่ส าคัญ จัดท าฐานข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ในการจัดการแนวเช่ือมต่อสัตว์ป่าต่อไปในอนาคต  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอุทยานแห่งชาติ สบอ. 8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 1,000,000 บ ท  

ระยะเวลา 2    

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติโคกภูเหล็กและป่าถาวรหมายเลข 23  ได้รับการ

ประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

(2) ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อใช้เป็นแหล่งที่

อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ป่า 

(3) แหล่งน้ าแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ป่าในพื้นที่ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้รับการ

ฟื้นฟ ู

 

11) โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหาร แหล่งน้ าและโป่งส าหรับสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อ  

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้มีแหล่งอาหารและแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครองและแนวเชื่อมต่อ  

พื้นที่ด าเนินการ:  พื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว ในบริเวณที่เป็นแหล่งหากินและที่อยู่อาศัยของสัตว์

ป่า  

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: ในหลายพื้นที่มีการตั้งสมมติฐานการที่ช้างออกมากินพืชเกษตรเป็น
เพราะ ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเสื่อมโทรมลงจนท าให้ช้างขาดแคลนพืชอาหาร แม้ว่า 
การศึกษาที่ผ่านมายังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยมีผลต่อ
การท าให้ช้างออกหากินนอกที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหรือไม่ อย่างไรก็ดี การมีแหล่งอาหาร
และแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่คุ้มครองจะช่วยให้ประชากรของช้างป่าและสัตว์
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ป่าอื่นๆที่มีอยู่พื้นที่ได้อยู่อาศัยได้อย่างผาสุก ไม่ขาดแคลนอาหาร ท าให้เกิดการฟื้นฟู
ประชากรสัตว์ป่า และเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ อาจป้องกันให้ช้างป่าออกมานอกพื้นที่
น้อยลง   

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) การปรับปรุงแหล่งอาหารของสตัวป์่าให้เหมาะสม โดยปลูกพืชอาหารที่เป็นพืชในถิ่น 

จ าพวกหญ้าชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ป่า  หญ้าไผ ่ บงใหญ ่ เลา  แขมหลวง  ไผร่วกฯลฯ  

ใบไม้ ยอดอ่อน เปลือกไม้ของไมย้นืต้น เช่น มะกอกป่า มะม่วงหัวแมงวัน เสี้ยวใหญ่

กระดังงาป่า  เสีย้วดอกขาว ฯลฯ ไม้พุ่ม เช่น เสีย้วฟ่อม  บุหรง  ล าบิด  ถั่วมะแฮะ  ปอ

บิด  ยาบขี้ไก่ ฯลฯ  ไม้ล้มลุกเช่น ผักขมหนาม  โคกกระสุน  กล้วยปา่  ชะมดต้น  ข่า

คม  กระทือ  จ าพวกหญ้าก็มี ไม้เถาต่างๆ หวาย ระก าป่า เป็นต้น โดยท าการส ารวจ

และคัดเลือกพื้นที่ท่ีอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่คุ้มครอง เป็นเส้นทางหากินของช้างป่า และ

สัตว์ป่าชนิดอื่นๆ 

(2) ส ารวจและสร้างแหล่งน้ า จัดท าโปง่เทียมส าหรับสตัว์ป่าในพื้นที่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

(3) ท าการติดตามและประเมินผลแหล่งอาหาร โป่งเทียม และแหล่งน้ าที่สร้างพื้นที่

ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง บันทึกชนิดและปริมาณของสัตว์ป่าทีเ่ข้ามาใช้ประโยชน์ โดย

ใช้เทคนิคการส ารวจและติดตามสตัว์ป่า พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเฝ้าระวังการเข้ามา

ลักลอบล่าสตัว์ป่าด้วย  

(4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการแหล่งอาหารและแหล่งน้ าของสัตว์ป่าให้

เหมาะสมและต่อเนื่อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอุทยานแห่งชาติ  สบอ.  1 สบอ. 7 สบอ. 8 สบอ. 11           

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาค ปีละ 15,000,000 บ ท รวม 5 ปี เป็นเงิน 75 ล้านบาท 

ระยะเวลา:  5    

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีแหล่งน้ า แหล่งอาหาร โป่ง ส าหรับสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น 

(2) ช้างป่าออกนอกพื้นที่คุ้มครองน้อยลงตามล าดับ โดยมีเป้าหมายลดการออกนอก

พื้นที่ของช้างป่าในปีท่ี 3 ร้อยละ 50 และปีท่ี 5 ร้อยละ 80   
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12) โครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในแนวเชื่อมต่อพื้นที่คุ้มครอง 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อดูแลและป้องกันรักษาพื้นทีคุ่้มครองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

พื้นที่ด าเนินการ:  ทุกพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อ   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  สภาพพื้นที่ของพื้นที่คุ้มครองที่มีแนวเช่ือมต่อส่วนใหญ่มีเขตติดต่อกับ
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีชาวบ้านได้ยึดถือครอบครอง ส่วนใหญ่มีอาชีพท า
การเกษตร ปลูกสวนยางและพืชไร่ เนื่องจากสภาพของป่าสงวนแห่งชาติปัจจุบันถูกบุก
รุกและมีการขยายตัวของชุมชนและพื้นที่ท าการเกษตร ท าให้มีหลายกิจกรรมของ
ราษฎรของชาวบ้านส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่คุ้มครอง จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจตรา
ลาดตระเวนอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลด้าน
วิชาการสัตว์ป่ามาใช้ในการจัดการพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้
สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยระบบที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการดูแลและคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ คือ ระบบการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาโดย WCS ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เริ่มด าเนินการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการ
พัฒนาระบบงานลาดตระเวนในพ้ืนท่ีคุ้มครองในผืนป่าท่ีส าคัญอื่นๆของประเทศ  ระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในเทคนิคการลาดตระเวน 
การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและน ามาวิเคราะห์วาง
แผนการคุ้มครองพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันการลักลอบ
ล่าสัตว์และปัจจัยคุกคามอื่นๆ  

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) จดัท าแผนตดิตามและประเมนิผลการลาดตระเวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเมินการลาดตระเวนท่ีผ่านมา 
- เตรียมความพร้อมเจ้าหนา้ที่ลาดตระเวน และอุปกรณ ์
- จัดเตรียมฐานข้อมลูการลาดตระเวน และระบบฐานข้อมูล GIS ของพื้นที่

คุ้มครอง 
- ก าหนดพื้นที่รับผดิชอบด าเนินการ 
- ด าเนินการลาดตระเวนตามรูปแบบและแผนท่ีก าหนด 
- รายงานผลการลาดตระเวน และรายงานผลเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลู 
- วิเคราะหผ์ลการลาดตระเวนผ่านระบบฐานข้อมูล GIS 
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(2) การเตรยีมความพรอ้มเจา้หนา้ทีล่าดตระเวน  
ด าเนินการเพื่อเตรยีมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีที่มีทักษะ
ในการลาดตระเวนจากหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเนื้อหาดงัต่อไปนี ้
- การฝึกทบทวนเทคนิคและยุทธวิธีส าหรับการลาดตระเวน ทบทวนเรื่องวิธีการ

ลาดตระเวนภาคสนาม การเข้าจับกุม การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวน
ระยะใกล้ และการลาดตระเวนระยะไกล รวมทั้งฝึกทบทวนการใช้และ
บ ารุงรักษาอาวุธเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบตัิงาน การจับกุม ขอ้กฎหมาย 
การใช้และบ ารุงรักษาอาวุธปืน การปฐมพยาบาล ข้อกฎหมายส าหรบัการ
ปฏิบัติงาน 

- การบันทึกข้อมูลปัจจยัคุกคาม และข้อมูลสัตว์ป่า ฝึกการบันทึกข้อมลูการ
ลาดตระเวน ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม ข้อมูลด้านสัตว์ป่า
และปัจจยัอื่นๆ ตามรูปแบบในคู่มอืเทคนิคการตรวจวัดสถานภาพเสอืโคร่งและ
เหยื่อในการลาดตระเวน ซึ่งออกแบบโดยสมาคมอนุรักษ์สตัว์ป่า (ประเทศไทย) 
และโครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบมาจากโครงการติดตามการล่าช้าง Monitoring Illegal Killing of 
Elephants (MIKE) และในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงการบันทึกข้อมลูมาเป็น
รูปใหม่คือ MIST เพื่อใช้ปฏิบัติการในสถานท่ีจริง ดังท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

- การใช้แผนที่ เข็มทิศ และเครื่องมอืหาพิกัดบนพ้ืนโลก (GPS) เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องมือหาพกิดัจากดาวเทียม (GPS) เป็นที่คุ้นเคยส าหรับคน
ปฏิบัติงานในภาคสนาม และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลในการลาดตระเวนเจ้าหน้าท่ี
จะต้องไดร้ับการฝึกการใช้ GPS ซึ่งก าหนดให้เป็นเครื่อง GARMIN รุ่น 76CSx 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในป่า เนื้อหาการฝึก
ทบทวนการใช้ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานของระบบ GPS การใช้งาน
เบื้องต้น เพื่อบันทึก waypoint บันทึก route วัดระยะทาง สร้าง route และ
ถ่ายข้อมูลพิกัดตา่งๆ ลงในคอมพิวเตอร ์โดยเนื้อหาทีส่ าคัญคือการใช้งาน
เบื้องต้น  สร้างความคุ้นเคยกับเครื่องรับสัญญาณ แหล่งพลังงานอุปกรณ ์ การ
ปรับตั้งค่าขั้นต้นส าหรบัเครื่องรับสัญญาณ หน้าข้อมลู GPS Information 
Page  หลักการพื้นฐานของ GPS วิธีใช้งานเบื้องต้น การถ่ายข้อมูล GPS จาก
แผนที่และเข้าไปในแผนท่ี ท้ังนี้ในการใช้ GPS เจ้าหน้าท่ีจะต้องได้รบัการฝึก
ทบทวนการใช้แผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 และเข็มทิศ ควบคู่กันไปด้วย 

(3) การจดัเตรยีมเครือ่งมอืและอปุกรณ ์
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการลาดตระเวนตามรูปแบบที่ก าหนด 
เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนแต่ละชุดจะต้องจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการลาดตระเวน 
ประกอบด้วย 
- แผนที่ทหาร ระวาง 1:50,000 ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบตัิงานของแต่ละชุด

ลาดตระเวน 
- เข็มทิศ 
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- GPS map 76CSx 
- กล้องถ่ายภาพดิจติอล 
- เทปวัดระยะหรือไม้บรรทัดส าหรับวัดขนาดของร่อยรอยท่ีก าหนด 
- อุปกรณ์สนามอื่นๆ ส าหรับเจ้าหนา้ที่ลาดตระเวน 

(4) การจดัเตรยีมระบบฐานขอ้มลูการลาดตระเวน และฐานขอ้มลูสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยขาแข้ง 
แนวคิดจากระบบการลาดตระเวน ภายใต้ระบบโครงการการลาดตระเวนเชิงพื้นที่ 
MIST (a spatial Management Information System) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้น าชุด
ลาดตระเวนสามารถน าเทคนิคการลาดตระเวนแผนใหม่ไปถ่ายทอดสู่ทีมงานในชุด
ลาดตระเวนของตน ส่งผลใหเ้กิดการลาดตระเวนอย่างเป็นระบบท่ัวพื้นที่  
ด าเนินการติดตั้งระบบฐานข้อมลูใหม่คือ MIST เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพื้นที่คุ้มครอง
ระดับหัวหน้าหน่วยงานและระดับผู้จัดการฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจการ
น าเข้าข้อมูล เรียกดูข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู ตามสถานการณ์ขั้นต้นจากผลการ
ลาดตระเวนไดเ้ป็นอย่างด ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ในกลุ่มป่า
ตะวันออกสามารถน าผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลลาดตระเวนโดยระบบฐานข้อมูล 
MIST มาใช้ในการวางมาตรการและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตามข้อมูลจริงท่ี
ปรากฏในการประชุมรายเดือน 

(5) ก าหนดพืน้ทีด่ าเนนิการ 
(6) ก าหนดแผนการลาดตระเวน 

การก าหนดแผนลาดตระเวนถูกก าหนดโดยหัวหน้าฝา่ยป้องกันและปราบปราม
ของพื้นที่คุ้มครองทุกแห่งของป่าตะวันออกร่วมกัน ก าหนดชุดลาดตระเวนตาม
จ านวนหน่วยพิทักษ์ป่าประมาณ 60 หน่วย (แต่ละหน่วยพิทักษ์ป่า มี 1 ชุด
ลาดตระเวน) โดยแตล่ะชุดลาดตระเวนประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจ านวน 5-6 คน ต่อ
ชุด ก าหนดออกลาดตระเวนเดือนละ 2-3 ครั้งต่อชุด ครั้งละ 5 วัน 

(7) รายงานผลการลาดตระเวน และน าขอ้มลูเขา้ระบบฐานขอ้มลู 
ในแต่ละเดือนเจ้าหนา้ที่ลาดตระเวนทุกชุดจะต้องเข้ามาส่งผลการลาดตระเวน
ประจ าเดือนประกอบด้วย ข้อมูล GPS ข้อมูลจากสมุดบันทึกการลาดตระเวน 
กล้องดิจิตอล เพื่อน าเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูล เพื่อรายงานเส้นทางการเดิน การตรวจ
พบปัจจัยคุกคาม การด าเนินการกบัปัจจัยคุกคาม และการเก็บข้อมลูเกี่ยวกับสัตว์
ป่า ในการจัดประชุมประจ าเดือนในพื้นที่คุ้มครองแต่ละแห่ง และร่วมกันทั้งกลุ่ม
ป่า จะมีการประเมินความถี่ของการลาดตระเวนในแตล่ะเดือน ความถี่ของปัจจัย
คุกคาม การครอบคลมุพื้นท่ีลาดตระเวน และอื่นๆ โดยเจ้าหน้าท่ีลาดตระเวน และ
ข้าราชการที่เป็นหัวหน้าโซนการจดัการร่วมกัน พิจารณาผลลาดตระเวน ปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งวางแผนลาดตระเวนเดือนต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

พื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าตะวันออก สบอ. 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 540,000 บ ทต่อ 1 ชุดลาดตระเวน รวม 60 ชุด ทั้งกลุ่มป่า       

ภูเขียว-น้ าหนาวเป็นเงิน 32.4 ล้านบาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อมูลในการวางแผนป้องกันพ้ืนท่ี 

(2) ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่ม   

 

13) โครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรอบพื้นที่คุ้มครอง 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อดูแลและป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่ากันชนส าคัญของพื้นที่คุ้มครองให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

พื้นที่ด าเนินการ:  ป่าสงวนแห่งชาติรอบพื้นที่คุ้มครองและบริเวณที่มีแนวเช่ือมต่อ   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ :  เนื่องจากสภาพของป่าสงวนแห่งชาติปัจจุบันถูกบุกรุกและมีการ
ขยายตัวของชุมชนและพื้นที่ท าการเกษตร จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจตราลาดตระเวน
อย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลด้าน
วิชาการสัตว์ป่ามาใช้ในการจัดการพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้
สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยระบบที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการดูแลและคุ้มครองพ้ืนท่ีป่าคือ ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
ซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาโดย WCS ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เริ่มด าเนินการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนา
ระบบงานลาดตระเวนในพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าที่ส าคัญอื่นๆของประเทศ  ระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในเทคนิคการลาดตระเวน 
การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและน ามาวิเคราะห์วาง
แผนการคุ้มครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการ
ป้องกันการลักลอบล่าสัตว์และปัจจัยคุกคามอื่นๆ  

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) จัดท าแผนติดตามและประเมินผลการลาดตระเวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเมินการลาดตระเวนป่าสงวนแห่งชาติที่ผ่านมา 
- เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และอุปกรณ์ 
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- จัดเตรียมฐานข้อมูลการลาดตระเวน และระบบฐานข้อมูล GIS ของพื้นที่คป่า
สงวนแห่งชาติ 

- ก าหนดพื้นที่รับผิดชอบด าเนินการ 
- ด าเนินการลาดตระเวนตามรูปแบบและแผนที่ก าหนด 
- รายงานผลการลาดตระเวน และรายงานผลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- วิเคราะห์ผลการลาดตระเวนผ่านระบบฐานข้อมูล GIS 

(2) การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน  
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะ
ในการลาดตระเวน ในพื้นที่ รวมจ านวนทั้งสิ้น 180 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง 
โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
- การฝึกทบทวนเทคนิคและยุทธวิธีส าหรับการลาดตระเวน ทบทวนเรื่องวิธีการ

ลาดตระเวนภาคสนาม การเข้าจับกุม การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวน
ระยะใกล้ และการลาดตระเวนระยะไกล รวมทั้งฝึกทบทวนการใช้และ
บ ารุงรักษาอาวุธเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงาน การจับกุม ข้อกฎหมาย 
การใช้และบ ารุงรักษาอาวุธปืน การปฐมพยาบาล ข้อกฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

- การบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม และข้อมูลสัตว์ป่า ฝึกการบันทึกข้อมูลการ
ลาดตระเวน ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม ข้อมูลด้านสัตว์ป่า
และปัจจัยอื่นๆ ตามรูปแบบในคู่มือเทคนิคการตรวจวัดสถานภาพเสือโคร่งและ
เหยื่อในการลาดตระเวน ซึ่งออกแบบโดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (ประเทศไทย) 
และโครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบมาจากโครงการติดตามการล่าช้าง Monitoring Illegal Killing of 
Elephants (MIKE) และในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลมาเป็น
รูปใหม่คือ MIST เพื่อใช้ปฏิบัติการในสถานท่ีจริง ดังท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

- การใช้แผนที่ เข็มทิศ และเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS) เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียม (GPS) เป็นที่คุ้นเคยส าหรับคน
ปฏิบัติงานในภาคสนาม และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลในการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่
จะต้องได้รับการฝึกการใช้ GPS ซึ่งก าหนดให้เป็นเครื่อง GARMIN รุ่น 76CSx 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในป่า เนื้อหาการฝึก
ทบทวนการใช้ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานของระบบ GPS การใช้งาน
เบื้องต้น เพื่อบันทึก waypoint บันทึก route วัดระยะทาง สร้าง route และ
ถ่ายข้อมูลพิกัดต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาที่ส าคัญคือการใช้งาน
เบื้องต้น  สร้างความคุ้นเคยกับเครื่องรับสัญญาณ แหล่งพลังงานอุปกรณ์  การ
ปรับตั้งค่าขั้นต้นส าหรับเครื่องรับสัญญาณ หน้าข้อมูล GPS Information 
Page  หลักการพื้นฐานของ GPS วิธีใช้งานเบื้องต้น การถ่ายข้อมูล GPS จาก
แผนที่และเข้าไปในแผนที่ ทั้งนี้ในการใช้ GPS เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึก
ทบทวนการใช้แผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 และเข็มทิศ ควบคู่กันไปด้วย 
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(3) การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการลาดตระเวนตามรูปแบบที่ก าหนด 
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนแต่ละชุดจะต้องจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการลาดตระเวน 
ประกอบด้วย 
- แผนที่ทหาร ระวาง 1:50,000 ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานของแต่ละชุด

ลาดตระเวน 
- เข็มทิศ 
- GPS map 76CSx 
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
- เทปวัดระยะหรือไม้บรรทัดส าหรับวัดขนาดของร่อยรอยท่ีก าหนด 
- อุปกรณ์สนามอื่นๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน 

(4) การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลการลาดตระเวน  และฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
- แนวคิดจากระบบการลาดตระเวน ภายใต้ระบบโครงการการลาดตระเวนเชิง

พื้นที่ MIST (a spatial Management Information System) ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้น าชุดลาดตระเวนสามารถน าเทคนิคการลาดตระเวนแผนใหม่ไปถ่ายทอดสู่
ทีมงานในชุดลาดตระเวนของตน ส่งผลให้เกิดการลาดตระเวนอย่างเป็นระบบ
ทั่วพื้นที ่ 

- ด าเนินการติดตั้งระบบฐานข้อมูลใหม่คือ MIST เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันป่า
สงวนแห่งชาติระดับหัวหน้าหน่วยงานและระดับผู้จัดการฐานข้อมูลมีความรู้
ความเข้าใจการน าเข้าข้อมูล เรียกดูข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
สถานการณ์ขั้นต้นจากผลการลาดตระเวนได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ทั้งใน
ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าตะวันออกสามารถน าผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลลาดตระเวนโดยระบบฐานข้อมูล MIST มาใช้ในการวาง
มาตรการและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตามข้อมูลจริงที่ปรากฏในการ
ประชุมรายเดือน 

(5) ก าหนดพื้นที่ด าเนินการ 
(6) ก าหนดแผนการลาดตระเวน 

การก าหนดแผนลาดตระเวนถูกก าหนดโดยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ของป่าสงวนแห่งชาติร่วมกัน ก าหนดชุดลาดตระเวนตามขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ประมาณ 28 หน่วย โดยแต่ละชุดลาดตระเวนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จ านวน 5-6 
คน ต่อชุด ก าหนดออกลาดตระเวนเดือนละ 2-3 ครั้งต่อชุด ครั้งละ 5 วัน 
 

(7) รายงานผลการลาดตระเวน และน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 
ในแต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทุกชุดจะต้องเข้ามาส่งผลการลาดตระเวน
ประจ าเดือนประกอบด้วย ข้อมูล GPS ข้อมูลจากสมุดบันทึกการลาดตระเวน 
กล้องดิจิตอล เพื่อน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อรายงานเส้นทางการเดิน การตรวจ
พบปัจจัยคุกคาม การด าเนินการกับปัจจัยคุกคาม และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  
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สัตว์ป่า ในการจัดประชุมประจ าเดือนและร่วมกันทั้งกลุ่มป่าทั้งในส่วนของพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จะมีการประเมินความถี่ของการลาดตระเวนใน
แต่ละเดือน ความถี่ของปัจจัยคุกคาม การครอบคลุมพื้นที่ลาดตระเวน และอื่นๆ 
โดยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และข้าราชการที่เป็นหัวหน้าโซนการจัดการร่วมกัน 
พิจารณาผลลาดตระเวน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งวางแผนลาดตระเวนเดือนต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 540,000 บ ทต่อ 1 ชุดลาดตระเวน รวม 28 ชุด ทั้งกลุ่มป่า       

ภูเขียว-น้ าหนาว เป็นเงิน 15.12 ล้านบาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อมูลในการวางแผนป้องกันพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

(2) ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีปา่สงวนแห่งชาติเพิ่ม   

 

14) โครงการจัดท าฐานข้อมูลสัตว์ป่าและส ารวจติดตามประชากรสัตว์ป่าส าคัญ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าส าคัญ ทั้งจ านวนประชากร ถิ่นที่อาศัย พฤติกรรม การ

เคลื่อนย้าย ห่วงโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับสภาพทางภูมิศาสตร์  ภัยคุกคาม 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแนวเชื่อมต่อ และพื้นที่คุ้มครอง 

พื้นที่ด าเนินการ:  บริเวณแนวเช่ือมต่อและพื้นที่คุ้มครองที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  ข้อมูลสัตว์ป่า พฤติกรรม การเคลื่อนย้าย ถิ่นที่อาศัย แหล่งน้ า แหล่ง
อาหาร เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดการสัตว์ป่า ปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวมีน้อยมาก ไม่
ต่อเนื่อง และจ ากัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่ของผืนป่าภูเขียว-น้ าหนาว รวมทั้งไม่มีการ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าไปใช้ในการจัดการผืนป่าเพื่อความ
มั่นคงของระบบนิเวศ การจัดการให้บรรลุถึงเป้าหมายการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า 
จ าเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ในการวางแผนตัดสินใจด าเนินการต่อไป  

ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) วางแผนการส ารวจสัตว์ป่า โดยก าหนดพื้นที่ส ารวจเบื้องต้นตามแนวเช่ือมต่อ
ทั้ง 7 แนว และในพ้ืนท่ีคุ้มครองที่แนวน้ันตั้งอยู่  
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

(2) ส ารวจร่อยรอยของสัตว์ป่าทุกชนิดที่ใช้เส้นทางเชื่อมต่อและก าหนดชนิดพันธุ์
สัตว์ป่าที่จะท าการส ารวจและติดตามข้อมูลในบริเวณพื้นที่คุ้มครองที่แนว
เชื่อมต่อตั้งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 3 กม. 

(3) ระดมความคิดเพื่อพิจารณาร่วมกันออกแบบจัดท าฐานข้อมูลสัตว์ป่าเพื่อให้

ฐานข้อมูลที่ได้ครอบคลุมความต้องการให้มากที่สุด และสอดคล้องกับรูปแบบ

ฐานข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

(4) ด าเนินการส ารวจสัตว์ป่า ประเมินสภาพแหล่งอาหาร คาดการจ านวน

ประชากร ปัจจัยคุกคาม จัดท าแผนที่แสดงการกระจาย และบันทึกข้อมูล

อย่างละเอียดลงในฐานข้อมูลที่ได้จัดท าไว้แล้ว 

(5) ท าการติดตามและปรับปรุงข้อมูลทุกๆ ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย  

(6) น าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับข้อมูลสัตว์ป่าและภัยคุกคามที่ได้รับ

จากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการจัดประชุมประจ าเดือนและการ

ประชุมร่วมกันทั้งกลุ่มป่าเพื่อวางแผนจัดการผืนป่า 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

พื้นที่คุ้มครองทุกแห่งที่มีแนวเช่ือมต่อ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 900,000 บ ท ต่อ 1 ชุดส ารวจ รวม 12 ชุด ทั้งผืนป่าภูเขียว-    

น้ าหนาว เป็นเงิน 10.8 ล้านบาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

มีข้อมูลสัตว์ป่าในแนวเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการแนวเช่ือมต่อ 

 

15) โครงการประชาสัมพันธ์ความส าคัญของแนวเชื่อมต่อผืนป่าแก่ประชาชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวเช่ือมต่อ ผลกระทบที่จะได้รับทางบวกและ

ทางลบ และให้เกิดความร่วมมือของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการแนวเชื่อมต่อ 

พื้นที่ด าเนินการ:  ต าบลที่ได้รับผลกระทบจากแนวเชื่อมต่อ   

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ :  การจัดการแนวเช่ือมต่อนี้ ประชาชนท้องถิ่นยังอาจไม่เข้าใจถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการมีแนวเชื่อมต่อในกลุ่มป่าตะวันออก และอาจไม่ให้
ความร่วมมือในการจัดการแนวเช่ือมต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ปัญหาและอุปสรรค:  - 

กิจกรรม:    

(1) ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การจัดการแนวเช่ือมต่อ  

(2) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
ประชาชนท้องถิ่นทั้งระดับผู้น าและสมาชิกในหมู่บ้าน 

(3) จัดการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสน าเสนอแนวคิดและวธิกีาร
ในการจัดการแนวเช่ือมต่อที่ก่อให้เกิดการยอมรับของชาวบ้านและได้ผลใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

(4) จัดท าเอกสาร/สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปสู่ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
จัดการแนวเชื่อมต่อ  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

สบอ. ที่รับผิดชอบทุกแห่งของกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ

พืช  

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีละ 300,000 บ ท ต่อแนวเช่ือมต่อ ทั้งผืนป่า รวม 11 แนว เป็นเงิน 

3,300,000 บาทต่อปี  

ระยะเวลา:  ทุก   

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) ประชาชนท้องถิ่นเข้าใจถึงความส าคัญของแนวเชื่อมต่อ และแนวทางการจัดการ 

(2) ประชาชนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการแนวเช่ือมต่อ 

 

16) โครงการส ารวจสิทธิที่ท ากินและการบุกรุกถือครองพื้นที่ป่า 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้มีข้อมูลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีคุ้มครองที่ถูกบุกรุกว่าอยู่ท่ีใด มีจ านวนเท่าใด ถูก

บุกรุก/ครอบครองสิทธ์ิเมื่อใด ใครเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิในการท ากินหรือไม่ อย่างไร  

พื้นที่ด าเนินการ:  พื้นที่คุ้มครองทุกแห่งในผืนป่าตะวันออก และป่าสงวนแห่งชาติรอบกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ: ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองที่ถูกบุกรุกว่าอยู่ที่ใด มี

จ านวนเท่าใด ถูกบุกรุก/ครอบครองสิทธิ์เมื่อใด ใครเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิในการท ากิน

หรือไม่ อย่างไร เพื่อใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน 

ปัญหาและอุปสรรค:  การต่อต้านจากประชาชนท้องถิ่นที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าในพ้ืนท่ีคุ้มครอง 



 5-46 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจและรังวัดขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองที่ถูกบุกรุก/

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินร่วมกับเจ้าของที่และผู้น าชุมชน 

(2) พิสูจน์สิทธิ์การครอบครองตามกฎหมาย จัดท าแผนที่ที่สามารถใช้อ้างอิงและ

ตรวจสอบได้ในอนาคต 

(3) ด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับพื้นที่ที่บุกรุกอย่างผิดกฎหมาย และด าเนินการฟื้นฟู

พื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ าส าหรับสัตว์ป่าโดยเร็ว 

(4) ประชาสัมพันธ์และตรวจตราลาดตระเวนในบริเวณที่มีปัญหาเพื่อหยุดยั้งการบุกรุก

พื้นที่ป่า  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กรมป่าไม้ 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน 20,000,000 บ ท  

ระยะเวลา      

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

มีข้อมูลพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก และข้อมูลพื้นที่ที่ชาวบ้านมีสิทธิ์ท ากินส าหรับใช้ในการก าหนด

แนวทางด าเนินการจัดการแนวเชื่อมต่อต่อไป 

 

17) โครงการศึกษาหาเทคนิคการป้องกันและจัดการช้างป่าที่ออกมานอกแนวเชื่อมต่อและพื้นที่คุ้มครอง  

วัตถุประสงค์ :  เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยเน้นปัญหาที่เกิดจากการที่ช้างป่าออกมา

กินและท าลายพืชเกษตร ให้ชาวบ้านอยู่กับช้างได้อย่างยั่งยืน บรรเทาปัญหาช้างป่าออกมาใน

ระดับที่ชาวบ้านยอมรับได้  

พื้นที่ด าเนินการ:  ต าบลที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกมากินและท าลายพืชเกษตร  

ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ:  เทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่ามีหลายรูปแบบ 
ซึ่งบางรูปแบบอาจเป็นอันตรายต่อช้างป่าและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการนี้เน้นการแก้ไขปัญหาให้คนกับช้างป่าสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุข  
ปัญหาช้างป่าออกมาท าลายและกินพืชเกษตรไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
โดยสาเหตุของการที่เกิดปัญหาดังกล่าวมีนักวิชาการสันนิฐานไว้หลายสาเหตุ เช่น เกิด
จากรูปแบบการเคลื่อนย้ายประชากรตามธรรมชาติ การเข้ามาใช้แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่ขุดไว้ หรือแหล่งน้ าธรรมชาติที่ผู้คนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน การลดขนาดของ



 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา)                       

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย  
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ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เมื่อป่าถูกแบ่งเป็นหย่อมๆ หรือป่าถูกเปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่เกษตรและชุมชน เป็นต้น ความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อาศัยตามธรรมชาติ หรือจาก
การที่มีประชากรสัตว์ป่าในป่ามากเกินไป คุณค่าทางอาหารและรดชาดของพืชผลทาง
การเกษตร (สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, 2550) 

ปัญหานี้เกิดขึ้นเช่นกันในผืนป่าตะวันออก และน าความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ ชีวิต
และทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความหวาดกลัวของชาวบ้าน ซึ่งน าไปถึงการท าร้ายและฆ่าช้าง
ป่า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ พบว่าภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนมีช้าง
ป่ามาอาศัยกว่า 250 ตัว ท่ีส าคัญพบวา่มีช้างมงคล หรือช้างเผือกอาศัยอยู่ ซึ่งมีเพียงผืน
ป่าเดียวของประเทศไทยท่ียังคงมีช้างเผือกอาศัยอยู่ ซึ่งหากช้างดังกล่าวออกมาอาจถูก
ท าอันตรายจากชาวบ้านได้    

การจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่คุ้มครองจึงเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการ
จัดการแนวเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มขนาดถิ่นท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ และให้เกิดการกระจาย
ช้างป่าไปยังแหล่งธรรมชาติต่างๆในพ้ืนท่ีคุ้มครองอื่นได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าแนวเช่ือมต่อนั้น ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้ช้างป่า
ออกมาท าลายพืชผลการเกษตรและทรัพย์สินอื่นๆของชาวบ้านควบคู่กันไป และ
ผลักดันให้ช้างป่าเรียนรู้ที่จะใช้เฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน   

ปัญหาและอุปสรรค:   ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงจะส าเร็จ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง

ชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้   

กิจกรรม:    

(1) ส ารวจเพื่อก าหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการน าร่อง เช่น บริเวณแนวเช่ือมต่อ 
ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงกับอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ที่มีช้างป่า
ออกมาเป็นประจ า และบริเวณอื่นๆที่ช้างป่ามักออกมาท าลายพืชผลทางการ
เกษตร 

(2) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของพื้นที่ที่เกิดปัญหาทั้งในพื้นที่คุ้มครองและ
นอกพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา เช่น ประชากรช้างป่าในด้าน
ชีววิทยา แหล่งน้ า แหล่งโป่ง ร่องรอยการใช้ประโยชน์ของช้าง ภัยคุกคามช้างป่าที่
เกิดขึ้นจากมนุษย์ จัดท าแผนที่การกระจายของแหล่งอาหาร แหล่งน้ า แหล่งโป่ง 
และเส้นทางการเคลื่อนย้ายของช้างป่า โดยใช้เครื่องบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย
ดาวเทียม (GPS) เพื่อน าเข้าข้อมูลในฐานของมูล GIS ต่อไป เพื่อน ามาวิเคราะห์ผล
และเก็บไว้ในฐานข้อมูล การส ารวจในช่วงหน้าแล้งเป็นการเดินส ารวจทุกวันจันทร์-
ศุกร์โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 

(3) วัดระดับความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง และประเมินความเสียหายของพืชเกษตร 
ด้วยวิธีการตามระบุในคู่มือเทคนิคการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้าง ของ WCS ประเทศไทย (2550) มีทีมส ารวจข้อมูลความเสียหายออกสอบถาม



 5-48 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ชาวบ้านที่อยู่บริเวณศึกษาทุกวันจันทร์-วันศุกร์ วิเคราะห์ข้อมูลระดับและมูลค่า
ความเสียหายอย่างต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลใส่ในฐานข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อตอบ
สมมุติฐานว่าช้างป่าออกจากป่าท าไม (เหตุผลของการออกนอกพื้นที่ป่าของช้าง
ป่า)  

(4) น าข้อมูลที่ได้รับจากข้อ (3) มาใช้ในการจัดการปัญหาช้างป่าออกจากป่าในระยะ
ยาว  

(5) จัดเวทีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างออกจากป่าในการหาวิธีการป้องกันและ
จัดการกับช้างป่าท่ีออกมากินและท าลายพืชผลทางเกษตร 
- การป้องกันแบบใช้สิ่งกีดขวาง เช่น การขุดคูหรือร่องลึก สร้างเพนียดช้าง ท า

รั้วไฟฟ้า ปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบเป็นแนวกันชน สร้างหอหรือกระท่อมเฝ้าระวัง 
สัญญาณเตือนภัย 

- การป้องกันแบบขับไล่ เช่น ใช้คนขับไล่ ใช้เสียงดัง การใช้ไฟ 
- วิธีอื่นๆ เช่น จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย 
ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป จึงควรจะต้องปรึกษาหารือกันและใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพทางนิเวศและพฤติกรรมช้างช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการ ซึ่งอาจ
ด าเนินการควบคู่กันหลายๆวิธีได้  
นอกจากนั้น ยังอาจพิจารณากรณีศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาคนกับช้าง ณ ที่
อื่นๆ เช่น การศึกษาเทคนิคการป้องกันช้างป่าท าลายพืชผลการเกษตรที่ได้มีการ
ทดลองที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดย WCS ประเทศไทย ศึกษาทดลองสร้าง
แนวป้องกันช้างโดยใช้แนวคิด 4 แบบ (รั้วพริก รั้วน้ าส้มสายชู รั้วไฟฟ้า และรั้ว
ธรรมดา) ประกอบกับสัญญาณเตือนภัยเมื่อช้างผ่านแนวรั้วเข้ามาและทีมไล่ช้างท า
หน้าที่ไล่ช้างแบบปกติที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ (ไฟฉาย ประทัด และเสียงร้องไล่) 
พบว่าสัญญาณเตือนภัยเมื่อช้างเข้ามาในแนวรั้วค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
สามารถแจ้งเตือนเมื่อช้างข้ามแนวรั้วเพื่อเข้ามาในพื้นที่  ท าให้ทีมไล่ช้างสามารถ
ไล่ช้างให้กลับเข้าป่าไปได้โดยที่พืชเกษตรไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับความ
เสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะนี้ทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานได้ ได้เสนอทางออกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง 
ให้มีการท าแนวรั้วสัญญาณพร้อมกับการประสานงานร่วมกันในการเฝ้าระวังช้าง
ป่า โดยโครงการน าร่องนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ป่า
เด็ง และหนองพลับในการหาทุนสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นการ
จัดสร้างแนวรั้ว หอเฝ้าระวังและการด าเนินการเฝ้าระวัง ภายใต้การประสานงาน
จากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในเบื้องต้นแนวรั้วสัญญาณดังกล่าวได้รับการออกแบบ
อย่างมีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่โดยมีความยาว 15 กิโลเมตร
ต่อเนื่องไปจากต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ถึงต าบลป่าเด็ง และอีก 5 กิโลเมตรในต าบล
หนองพลับ โดยมีการสร้างหอเฝ้าระวังแบบมาตรฐานตามแนวรั้วทุก 700 เมตร 
และชุดเฝ้าระวังไล่ช้างประจ าอยู่ทุกจุด นอกจากนี้ชุดเฝ้าระวังจะต้องบันทึกข้อมูล
ต่างๆเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพแนวรั้วและชุดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการประเมินความส าเร็จและบันทึกในระบบฐานข้อมูล 
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(6) ศึกษาแนวทางบรรเทาผลกระทบในระยะยาว โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปลี่ยน แปลงพื้นที่ท ากินของเกษตรกร เนื่องจากสาเหตุอาจจะมาจากพืชไร่มี
ความดึงดูดความต้องการของช้าง และท าให้มีการกระจายอยู่บริเวณด้านนอกและ
ไม่กลับเข้าป่าอีก การศึกษานี้จึงต้องการหาข้อมูลความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดพืชไร่ โดยพิจารณาถึงปัจจัยหลาย
ประการเช่น ความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การตลาด เงินทุน
หมุนเวียน รายได้ ฯลฯ 

(7) ศึกษาถึงประสิทธิภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่า เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
สามารถตอบได้ว่าสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างช้างกับคนนั้นคืออะไร  ในการ
ประมาณจ านวนประชากรช้างป่าในพ้ืนท่ีในโครงการฯ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

อบต. ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน ปีที่ 1-3 การศึกษาส ารวจข้อมูลและวัดระดับความขัดแย้ง   800,000 

บ ท ปีที่ 2-3 การค้นหาและทดลองวิธีการป้องกันและจัดการช้างป่า 6,000,000 บาท 

ศึกษาประสิทธิภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่า ปีที่ 1-5  เป็นเงิน 2 ล้านบาท 

รวม 8.8 ล้านบาท 

ระยะเวลา:  5 ปี 

ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ 

(1) มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของพื้นที่ที่เกิดปัญหาทั้งในพื้นที่คุ้มครองและนอก

พื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา เช่น ประชากรช้างป่าในด้านชีววิทยา 

แหล่งน้ า แหล่งโป่ง ร่องรอยการใช้ประโยชน์ของช้าง ภัยคุกคามช้างป่าที่เกิดขึ้น

จากมนุษย์ จัดท าแผนที่การกระจายของแหล่งอาหาร แหล่งน้ า แหล่งโป่ง และ

เส้นทางการเคลื่อนย้ายของช้างป่า  

 

(2) ทราบระดับและลักษณะความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

(3) ทราบประสิทธิภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่า 

(4) มีแนวทางการป้องกันและจัดการช้างป่าท าลายพืชผลการเกษตร 

 

ภาพที่ 5-17 และตารางที่ 5-1 สรุปภาพรวมโครงการและกิจกรรมส าหรับผืนป่าภูเขียว-น้ าหนาวในการจัดการแนว

เช่ือมต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนความมั่นคงทางนิเวศ ทั้งนี้ 

โครงการการจัดการพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับการ



 5-50 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

จัดท าแผนแม่บทการจัดการแนวเช่ือมต่อในภาพรวมระดับประเทศ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่

เหมาะสมในการจัดการแนวเชื่อมต่อ การก าหนดแผนงานท่ีสอดคล้องในแต่ละยุทธศาสตร์ การก าหนดโครงการและกิจกรรมที่

เหมาะสมในแต่ละแผนงาน รายละเอียดของการด าเนินโครงการกิจกรรมที่ระบุการติดตามและประเมินผลการจัดการในแต่ละ

โครงการ เพื่อติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการจัดการแนวเช่ือมต่อทางนิเวศวิทยาในระดับประเทศต่อไป 
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ภาพที่ 5-17 โครงการและกิจกรรมการจัดการแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 

 



 5-52 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่5-1  กิจกรรมและแนวทางการจัดการพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาพื้นท่ีกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 

กจิกรรม แนวทางด าเนนิการ ล าดบัความส าคญั 
การส ารวจพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อทาง
นิเวศวิทยาที่เหมาะสมฯ 
ภาคสนาม 

- ศึกษาและส ารวจพื้นที่ภาคสนามในแนวเช่ือมต่อที่มีความ
เหมาะสมฯ เพื่อก าหนดขอบเขตที่มีความชัดเจน รวมถึงการ
ตรวจสอบสถานภาพ สถานะความเป็นเจ้าของพื้นที่  

- ศึกษาและส ารวจความเป็นไปได้ที่สัตว์ซึ่งก าหนดใหเ้ป็น Key 
species จะสามารถใช้พื้นที่เป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างผืนป่าได้
อย่างแท้จริง เนื่องจากในบางแนวเชื่อมต่อมีความเหมาะสมตาม 
model ที่ศึกษา แต่ในสภาพพ้ืนท่ีจริง ไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจากเป็นสภาพภูมิประเทศสูงชัน หรือไม่พบพืชอาหารของ
สัตว์ที่เป็น Key species หลัก 

- จัดท าฐานข้อมูลการตดิตามสัตว์ปา่ 

สูง 

การฟื้นฟูป่าธรรมชาติ - ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว พบการบุกรุกพื้นที่เพื่อตัดไม้
ท าลายป่า รวมถึงพื้นที่ป่าที่ถูกทางการยึดคืนแต่มีสภาพเสื่อม
โทรม จ าเป็นต้องมีการเร่งฟืนฟูป่าธรรมชาติอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้แนวเช่ือมต่อมีความเหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า  จึงควรมีการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
ธรรมชาติขึ้น รวมถึงการพิจารณาเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นพืช
อาหารหลักของสัตว์ป่าทุกชนิดที่พบการส ารวจในแนวเช่ือมต่อฯ 

สูง 

การจัดการถิ่นท่ีอาศัยของสัตว์ป่า - สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต้องมีความเหมาะสมทั้งสภาพ
ภูมิประเทศ แหล่งอาหาร แหล่งน้ า รวมถึงความปลอดภัยจาก
การลักลอบล่าสัตว์ป่า หรือปัจจัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ดังนั้น 
การจัดการถิ่นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าควรมีการศึกษารูปแบบการ
จัดการถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าที่เหมาะสมกับชนิดพันธุ์สัตว์ทุก
ชนิดที่พบจากการส ารวจในแนวเช่ือมต่อ 

สูง 

การจัดการการใช้ทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

- ศึกษารูปแบบการใช้และระดับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
แนวเช่ือมต่อ และก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการใช้
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

- การจัดสร้างพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อให้เป็นคลังอาหารของหมู่บ้าน
และก าหดนแนวทางการจัดการที่เอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎร
ทุกคน 

สูง 
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ตารางที ่5-1  (ต่อ)   

กจิกรรม แนวทางด าเนนิการ ล าดบัความส าคญั 
การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน
ซ้อนทับ 

- เร่งด าเนินการก าหนดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ของกลุ่มป่าภูเขียว-
น้ าหนาวให้ชัดเจนทุกพ้ืนท่ี และด าเนินการโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใส และเป็น
ที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

สูง 

การชดเชยค่าเสียหาย - ศึกษาแนวทางการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินท ากินท้ังในกรณีการขอเวนคืนท่ีดิน  

- จัดประชาพิจารณ์เพื่อก าหนดแนวทางการชดเชยค่าเสียหายที่
เหมาะสมในกรณีสัตว์ป่าท าความเสียหายพืชผลทางการเกษตร
ของราษฎรที่ก าหนดให้เป็นแนวเชื่อมต่อ    

สูง 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ ความเข้าใจการจดัการแนว
เชื่อมต่อ 

- จัดชุดมวลชนสัมพันธ์เพื่อด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มป่าภู เขียว -น้ าหนาว ถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดการแนวเช่ือมต่อ และ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดการแนวเช่ือมต่อเพื่อสร้างเครือข่าย
และแนวร่วมในการด าเนินการในภาคประชาชนต่อไป 

ปานกลาง 

การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงสร้างทางวิศวกรรมในการ
จัดท าแนวเชื่อมต่อ 

- ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงสร้างทาง
วิศวกรรมในการจัดท าแนวเ ช่ือมต่อในแนวเ ช่ือมต่อที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างเพื่อท าแนว
เชื่อมต่อ  

- ศึ กษาผลกระทบสิ่ ง แ วดล้ อมและประ เมิ นมู ล ค่ า ทา ง
เศรษฐศาสตร์ของการก่อสร้างทางวิศกรรม 

- ศึกษาผลกระทบทางสังคมและก าหนดมาตรการแก้ไขผลกระทบ 

- ด าเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มี
ความเกี่ยวข้อง 

ปานกลาง 

การส่ ง เสริ มอา ชีพเพื่ อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
แผนการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่า
เพื่อลดการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณแนวเช่ือมต่อ 

สูง 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า
ในแนวเชื่อมต่อ 

- ศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าที่
เหมาะสมในพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

- สร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่า 

ปานกลาง 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการพื้นท่ีคุ้มครองโดยชุมชน
มีส่วนร่วม 

- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่
อนุรักษ์โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานต่างๆ และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ปานกลาง 



 5-54 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางที ่5-1  (ต่อ)   

กจิกรรม แนวทางด าเนนิการ ล าดบัความส าคญั 
ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ในการ
ลาดตระเวน 

- จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานลาดตระเวน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า ล่า
สัตว์ 

- วางแผนการลาดตระเวนและก าหนดแผนป้องกันพื้นที่ตามแนว
เชื่อมต่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 

  

 

  

 



 

 

เอกสำรอำ้งองิ 
  



 

 

แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

อ-1 

เอกสารอา้งองิ 
 
มัทนา ศรีกระจ่างและรองลาภ สุขมาสรวง. 2538 . อุปนิสัยในการกนิอาหารของช้างป่าใน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง .    

น. 112 – 122 ใน รายงานการประชมุวิชาการปา ไม ้ประจ า ป ี2538. กรมป่าไม,้ กรุงเทพฯ. 
 
สมาคมอนุรักษ์สตัว์ป่า ประเทศไทย.  2552.  สถานภาพสตัวป์า่และแนวทางการฟืน้ฟแูนวเชื่อมตอ่ปา่เทือกเขาตะนาวศรี.  

สมาคมอนรุกัษส์ตัวป์า่-ประเทศไทย, นนทบุร ี
 
สมาคมอนุรักษ์สตัว์ป่า ประเทศไทย.  2550.  เทคนคิการจดัการความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัชา้งปา่.  แสงเมืองการพิมพ์, 

กรุงเทพฯ. 
 
รองลาภ สุขมาสรวง. 2536. นเิวศวทิยาชา้งปา่ (Elephus maximus Linnaeus. 1758 ) ใน เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยขาแขง้ 

จงัหวดัอุทยัธานแีละตาก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
 
วนศาสตร์.  2553.  รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่3 โครงการจดัท าแผนการจดัการพืน้ทีก่ลุม่ปา่ตะวนัออก.  คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก ก 
  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-1 

ตารางภาคผนวกที ่1  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (10-01-1-

06-00) 

ชนดิ RD (%) RF (%) RBa (%) IVI 

พลับพลา 13.65 5.91 2.67 22.23 
ตะแบกแดง 2.58 3.76 15.28 21.63 
เลือดควาย 7.38 2.69 6.53 16.59 
กระบก 0.74 1.08 9.74 11.55 
เลือดแรด 4.06 3.23 3.85 11.14 
ปออีเก้ง 3.32 2.69 5.03 11.04 
ส ารอง 2.95 2.15 5.71 10.81 
จิกดง 5.90 4.30 0.54 10.74 
ขนุนป่า 3.32 3.76 2.74 9.83 
มะพอก 1.48 2.15 5.54 9.17 
ผูก 2.21 2.69 3.79 8.69 
มะเดื่อปล้อง 2.95 4.30 0.98 8.23 
มะไฟกา 2.21 3.23 0.23 5.67 
คอเหี้ย 1.11 1.61 2.68 5.40 
หาดส้าน 1.48 2.15 1.55 5.18 
ชุมแพรก 0.37 0.54 3.90 4.81 
ปอขนุน 1.48 2.15 1.11 4.74 
หาดข่อย 1.85 2.15 0.59 4.58 
อินทวา 2.21 1.61 0.60 4.43 
พญารากด า 1.48 1.61 1.24 4.33 
ท้ายเภา 0.37 0.54 3.42 4.33 
รักขาว 1.48 2.15 0.53 4.15 
ยางโอนใบมัน 0.74 1.08 2.08 3.89 
ข่อย 2.21 0.54 1.07 3.83 
เฉียงพร้านางแอ 0.74 1.08 1.94 3.76 
ตาเสือ 1.48 2.15 0.12 3.75 
ตะก ู 0.37 0.54 2.73 3.63 
เม็ก 0.74 1.08 1.60 3.42 
สะทิบ 1.48 1.61 0.16 3.25 
มะกล่ าต้น 0.37 0.54 2.29 3.20 
หว้าต้นขาว 1.48 1.61 0.09 3.18 
ส้มกบ 1.11 1.61 0.18 2.90 

 



 

ก-2 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่1  (ต่อ)     

 ชนดิ RD (%) RF (%) RBa (%) IVI 

 สมอพิเภก 0.37 0.54 1.92 2.83 
 เต่าร้าง 1.11 1.61 0.08 2.80 
 ค าแสด 1.11 1.61 0.07 2.79 
 หม้าย 1.11 1.08 0.24 2.42 
 เต้าหลวง 0.74 1.08 0.56 2.38 
 หย่อง 1.11 1.08 0.06 2.25 
 เชียด 0.74 1.08 0.35 2.17 
 อะราง 0.37 0.54 1.22 2.12 
 ก่อฝาบาตร 0.74 1.08 0.28 2.09 
 ล าดวนดง 0.74 1.08 0.13 1.94 
 คอแลน 0.74 1.08 0.08 1.89 
 พริกไทยดง 0.74 1.08 0.05 1.86 
 ชมพู่น้ า 1.11 0.54 0.13 1.78 
 เมาเขา 0.37 0.54 0.82 1.73 
 ปอ 0.74 0.54 0.36 1.63 
 ทุเรียนดง 0.74 0.54 0.22 1.49 
 เข็มจันทนา 0.74 0.54 0.14 1.41 
 ส าเภา 0.37 0.54 0.51 1.41 
 ตองลาด 0.74 0.54 0.09 1.37 
 โพบาย 0.37 0.54 0.35 1.26 
 สังเครียดแดงใบข้าม 0.37 0.54 0.21 1.11 
 กระดูกเขยีด 0.37 0.54 0.20 1.11 
 มะค่าโมง 0.37 0.54 0.18 1.09 
 กอมขม 0.37 0.54 0.17 1.08 
 กระบาก 0.37 0.54 0.13 1.04 
 มะหาด 0.37 0.54 0.13 1.03 
 กระโมกดง 0.37 0.54 0.11 1.01 
 ไทร 0.37 0.54 0.07 0.98 
 สัตบรรณ 0.37 0.54 0.07 0.98 
 นวลเสีย้น 0.37 0.54 0.06 0.96 
 ทัง 0.37 0.54 0.05 0.96 
 ขี้อ้าย 0.37 0.54 0.05 0.96 
 มะไฟป่า 0.37 0.54 0.05 0.95 
 สุรามะรดิ 0.37 0.54 0.04 0.95 
 กัดลิ้น 0.37 0.54 0.04 0.94 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-3 

ตารางภาคผนวกที ่1  (ต่อ)     

 ชนดิ RD (%) RF (%) RBa (%) IVI 

 มะปริง 0.37 0.54 0.04 0.94 
 แส้น 0.37 0.54 0.04 0.94 
 สะเต้า 0.37 0.54 0.03 0.94 
 กระโมกเขา 0.37 0.54 0.02 0.93 
 มะกอกพราน 0.37 0.54 0.02 0.93 
 เลือดควายเกลีย้ง 0.37 0.54 0.02 0.93 
 กะโมกเขา 0.37 0.54 0.02 0.93 
 ขี้หน ู 0.37 0.54 0.02 0.93 
 ล าดวน 0.37 0.54 0.02 0.93 
 ลางสาดปา่ 0.37 0.54 0.01 0.92 
 ส าดวนดง 0.37 0.54 0.01 0.92 
 UK1 0.37 0.54 0.01 0.92 
 รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่2  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (10-

01-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

คอเหี้ย 12.79 8.70 21.49 
พลับพลา 9.30 5.22 14.52 
ข่อย 7.56 6.09 13.65 
เลือดควาย 6.40 6.09 12.48 
กัดลิ้นลิง 5.81 5.22 11.03 
กระบก 4.65 5.22 9.87 
จิกดง 4.07 4.35 8.42 
เม่าสร้อย 4.07 3.48 7.55 
ปลาไหลเผือก 3.49 3.48 6.97 
ส ารอง 3.49 3.48 6.97 
ขางปอย 2.33 2.61 4.93 
ชุมแพรก 1.74 2.61 4.35 
พญารากด า 2.33 1.74 4.06 
หย่อง 2.33 1.74 4.06 
พริกไทยดง 1.74 1.74 3.48 
กระทังหัน 1.16 1.74 2.90 

 



 

ก-4 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่2  (ต่อ)    

 ชนดิ RD RF IVI 

 กะโมกเขา 1.16 1.74 2.90 
 เข็มจันทนา 1.16 1.74 2.90 
 เชียด 1.16 1.74 2.90 
 ต่อไส ้ 1.16 1.74 2.90 
 ตาเป็ดหอก 1.16 1.74 2.90 
 มะเดื่อปล้อง 1.16 1.74 2.90 
 มะไฟกา 1.16 1.74 2.90 
 ล าดวนดง 1.16 1.74 2.90 
 หาดข่อย 1.16 1.74 2.90 
 คอแลน 1.16 0.87 2.03 
 นวลเสีย้น 1.16 0.87 2.03 
 เมา 1.16 0.87 2.03 
 เลือดแรด 1.16 0.87 2.03 
 ขันทองพยาบาท 0.58 0.87 1.45 
 ขี้หน ู 0.58 0.87 1.45 
 ค าแสด 0.58 0.87 1.45 
 จิกนม 0.58 0.87 1.45 
 ช้าแป้นน้อย 0.58 0.87 1.45 
 ตองเต่า 0.58 0.87 1.45 
 ตะแบกนา 0.58 0.87 1.45 
 ตาเป็ดตาไก ่ 0.58 0.87 1.45 
 ตาเสือ 0.58 0.87 1.45 
 นางเลว 0.58 0.87 1.45 
 พลองขี้ควาย 0.58 0.87 1.45 
 พะวา 0.58 0.87 1.45 
 มะจ้ าก้อง 0.58 0.87 1.45 
 เม่าปิด 0.58 0.87 1.45 
 ยมหิน 0.58 0.87 1.45 
 ส้มกบ 0.58 0.87 1.45 
 สะเต้า 0.58 0.87 1.45 
 สะทิบ 0.58 0.87 1.45 
 สัตบรรณ 0.58 0.87 1.45 
 หัสคณุ 0.58 0.87 1.45 

 รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-5 

ตารางภาคผนวกที ่3  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  (10-

01-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

ส ารอง 14.75 16.36 31.12 
กระบก 15.57 12.73 28.30 
เม็ก 20.49 3.64 24.13 
คอเหี้ย 11.48 9.09 20.57 
เม่าสร้อย 7.38 9.09 16.47 
ชุมแพรก 4.92 9.09 14.01 
พลับพลา 3.28 5.45 8.73 
หัสคณุ 3.28 3.64 6.92 
เลือดแรด 2.46 3.64 6.10 
จิกดง 2.46 3.64 6.10 
เมาเขา 4.10 1.82 5.92 
ตาเสือ 1.64 3.64 5.28 
ยางโอนใบมัน 1.64 3.64 5.28 
ข่อย 0.82 1.82 2.64 
พริกไทยดง 0.82 1.82 2.64 
มะเดื่อปล้อง 0.82 1.82 2.64 
มะหวด 0.82 1.82 2.64 
สะเต้า 0.82 1.82 2.64 
หย่อง 0.82 1.82 2.64 
กระดูกเขยีด 0.82 1.82 2.64 
มะกล่ าต้น 0.82 1.82 2.64 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-6 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่4  เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (10-01-1-06-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เร่วหอม 4.26 
พริกไทยป่า 4.07 
เฟิร์น 3.70 
เข็ม 3.33 
ระก า 3.33 
เร่ว 2.59 
ค้อนตีหมา 2.22 
CONNARACEAE 1.67 
กระดูกไก ่ 1.67 
กล้วยอีเห็น 1.48 
คล้า 1.48 
อีคุย 1.48 
RUBIACEAE 1.11 
ACANTHACEAE 0.74 
แก้วหน้าม้า 0.74 
ฝนแสนห่า 0.74 
เถารางแดง 0.56 
กล้วยหมสูัง 0.37 
เถาว์ตาปลา 0.37 
ปด 0.37 
พรหมตีนสูง 0.37 
เหล็กนกคุ่ม 0.37 
แพ่งเครือ 0.19 

 

ตารางภาคผนวกที ่5  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เขาอ่างฤาไน (10-01-1-06-00) 

ชนดิ RD (%) RF (%) RBa (%) IVI 

กระบก 0.97 1.49 22.97 25.43 
มะเดื่ออุทุมพร 7.74 4.48 6.62 18.84 
ตะแบกแดง 7.42 5.47 1.54 14.43 
ปออีเก้ง 4.52 3.98 4.80 13.30 
พญารากด า 4.84 4.48 1.68 11.00 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-7 

ตารางภาคผนวกที ่5  (ต่อ)     

 ชนดิ RD (%) RF (%) RBa (%) IVI 

 หาดส้าน 4.19 3.48 2.34 10.02 
 มะเดื่อปล้อง 4.52 3.48 0.83 8.83 
 เลือดแรด 1.94 1.99 4.48 8.41 
 หม้าย 2.90 1.49 3.92 8.32 
 จิกดง 3.87 3.48 0.63 7.98 
 เม็ก 2.58 1.99 3.18 7.75 
 มะดูก 1.94 1.99 3.53 7.46 
 ยางเสี้ยน 1.61 1.99 2.85 6.46 
 เลือดควาย 2.58 2.49 1.38 6.45 
 เต่าร้าง 2.90 2.49 0.78 6.17 
 มะเดื่อกวาง 1.61 1.99 2.27 5.88 
 คอเหี้ย 1.94 2.99 0.94 5.87 
 มะมือ 0.97 1.00 3.72 5.69 
 มะกล่ าต้น 1.61 1.00 2.72 5.32 
 รักขาว 1.94 2.49 0.88 5.30 

 เต้าหลวง 2.26 1.99 0.96 5.21 
 สาธร 1.94 1.99 1.07 4.99 
 นวลเสีย้น 2.26 1.99 0.62 4.87 
 เสลา 1.61 2.49 0.63 4.73 
 ขันทองพยาบาท 1.29 1.99 0.99 4.27 
 สะทิบ 1.61 1.99 0.44 4.04 
 ล าดวนดง 1.61 1.00 1.25 3.85 
 สัตบรรณ 0.97 1.00 1.58 3.54 
 ส้านใหญ ่ 0.97 1.49 0.91 3.37 
 ล าพูป่า 0.32 0.50 2.34 3.16 
 ยมหอม 0.97 1.00 1.19 3.15 
 ก่อฝาบาตร 0.65 1.00 1.48 3.12 
 กระเบาน้ า 0.65 0.50 1.86 3.00 
 กอมขม 1.29 1.49 0.21 2.99 
 ไคร้มันปลา 1.29 1.00 0.41 2.69 
 หว้าหิน 0.32 0.50 1.86 2.68 
 หงอนไก่ดง 0.65 1.00 0.98 2.62 
 ปอหู 0.65 0.50 1.09 2.23 
 ผักหวานต้น 0.65 1.00 0.46 2.10 
 ส ารอง 0.32 0.50 1.11 1.93 



 

ก-8 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่5  (ต่อ)     

 ชนดิ RD (%) RF (%) RBa (%) IVI 

 ดีหม ี 0.65 1.00 0.25 1.89 
 กันเกรา 0.32 0.50 1.05 1.87 
 ง้ิว 0.97 0.50 0.38 1.84 
 มะกอกพราน 0.65 1.00 0.14 1.78 
 มะไฟป่า 0.65 1.00 0.12 1.76 
 สะเต้า 0.65 1.00 0.09 1.73 
 มะไฟกา 0.65 1.00 0.06 1.70 
 แคหัวหม ู 0.65 0.50 0.54 1.68 
 โพบาย 0.32 0.50 0.84 1.66 
 คอแลน 0.32 0.50 0.60 1.42 
 ส าเภา 0.65 0.50 0.07 1.21 
 หย่อง 0.65 0.50 0.07 1.21 
 กระถินยักษ ์ 0.32 0.50 0.33 1.15 
 ปอขนุน 0.32 0.50 0.32 1.14 
 ผูก 0.32 0.50 0.24 1.06 
 มะพอก 0.32 0.50 0.22 1.04 
 ปอตองแตบ 0.32 0.50 0.18 1.00 
 ตะเคียนทอง 0.32 0.50 0.11 0.94 
 ปีบทอง 0.32 0.50 0.09 0.91 
 เฉียงพร้านางแอ 0.32 0.50 0.08 0.90 
 ทัง 0.32 0.50 0.08 0.90 
 แคหางค่าง 0.32 0.50 0.07 0.89 
 กัดลิ้น 0.32 0.50 0.07 0.89 
 หาดข่อย 0.32 0.50 0.06 0.88 
 ล าไยป่า 0.32 0.50 0.05 0.87 
 แคทราย 0.32 0.50 0.04 0.86 
 หว้าต้นขาว 0.32 0.50 0.04 0.86 
 เลือดควายเกลีย้ง 0.32 0.50 0.04 0.86 
 สุรามะรดิ 0.32 0.50 0.04 0.86 
 กรวยป่า 0.32 0.50 0.04 0.86 
 พลองขี้ควาย 0.32 0.50 0.04 0.86 
 ตาเป็ดตาไก ่ 0.32 0.50 0.04 0.86 
 นูด 0.32 0.50 0.03 0.86 
 หานช้างร้อง 0.32 0.50 0.03 0.85 
 ไทร 0.32 0.50 0.03 0.85 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-9 

ตารางภาคผนวกที ่5  (ต่อ)     

 ชนดิ RD (%) RF (%) RBa (%) IVI 

 กรวยเกลีย้ง 0.32 0.50 0.02 0.84 
 ยางโอนใบมัน 0.32 0.50 0.02 0.84 

 รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่6  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน    

(10-01-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

กะตังใบ 19.46 10.00 29.46 
พญารากด า 10.81 5.45 16.27 
จิกดง 8.65 7.27 15.92 
ตะแบกแดง 8.11 7.27 15.38 
ตาเป็ดตาไก ่ 3.24 4.55 7.79 
ล าดวนดง 3.78 3.64 7.42 
เขยตาย 2.70 3.64 6.34 
ยางเสี้ยน 2.70 3.64 6.34 
คอเหี้ย 2.70 2.73 5.43 
ปลาไหลเผือก 3.24 1.82 5.06 
กระบก 2.16 2.73 4.89 
ตะเคียน 2.16 2.73 4.89 
เลือดควาย 1.62 2.73 4.35 
กระถินยักษ ์ 2.16 0.91 3.07 
ขี้อ้าย 1.08 1.82 2.90 
มะไฟกา 1.08 1.82 2.90 
มะหาด 1.08 1.82 2.90 
เม่าช้าง 1.08 1.82 2.90 
เลือดแรด 1.08 1.82 2.90 
สารภีดอกใหญ ่ 1.08 1.82 2.90 
เสลา 1.08 1.82 2.90 
พริกไทยดง 1.08 0.91 1.99 
มะจ้ าก้อง 1.08 0.91 1.99 
มะดูก 1.08 0.91 1.99 

 

 



 

ก-10 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่6  (ต่อ)    

 ชนดิ RD RF IVI 

 มะม่วงไข่แลน 1.08 0.91 1.99 
 กรวยเกลีย้ง 0.54 0.91 1.45 
 กระท้อนป่า 0.54 0.91 1.45 
 กอมขม 0.54 0.91 1.45 
 กะโมกเขา 0.54 0.91 1.45 
 แคทราย 0.54 0.91 1.45 
 ไคร้มันปลา 0.54 0.91 1.45 
 จักหัน 0.54 0.91 1.45 
 ชมพู่น้ า 0.54 0.91 1.45 
 ชุมแพรก 0.54 0.91 1.45 
 ต่อไส ้ 0.54 0.91 1.45 
 ตะเคียนทอง 0.54 0.91 1.45 
 ตาเป็ดหอก 0.54 0.91 1.45 
 ตาเสือ 0.54 0.91 1.45 
 ปออีเก้ง 0.54 0.91 1.45 
 ปีบทอง 0.54 0.91 1.45 
 พลองแนบ 0.54 0.91 1.45 
 มะกล่ าต้น 0.54 0.91 1.45 
 มะกอกพราน 0.54 0.91 1.45 
 มะเดื่อปล้อง 0.54 0.91 1.45 
 มะไฟป่า 0.54 0.91 1.45 
 ยางโอนใบมัน 0.54 0.91 1.45 
 สะทิบ 0.54 0.91 1.45 
 สาธร 0.54 0.91 1.45 
 ส้านใหญ ่ 0.54 0.91 1.45 
 ส ารอง 0.54 0.91 1.45 
 หมุย 0.54 0.91 1.45 
 หาดข่อย 0.54 0.91 1.45 

 รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-11 

ตารางภาคผนวกที ่7  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

(10-01-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

ขางปอย 16.00 10.00 26.00 
พญารากด า 12.00 10.00 22.00 
จิกดง 6.00 7.50 13.50 
ตาเป็ดตาไก ่ 6.00 7.50 13.50 
หัสคณุ 6.00 7.50 13.50 
กระบก 6.00 5.00 11.00 
เขยตาย 4.00 5.00 9.00 
ตะแบกแดง 4.00 5.00 9.00 
รักขาว 4.00 5.00 9.00 
หย่อง 6.00 2.50 8.50 
ข่อยหนาม 4 2.5 6.5 
เสลา 2 2.5 4.5 
กอมขม 2 2.5 4.5 
กะตังใบ 2 2.5 4.5 
คอเหี้ย 2 2.5 4.5 
ชุมแพรก 2 2.5 4.5 
ปลาไหลเผือก 2 2.5 4.5 
ปออีเก้ง 2 2.5 4.5 
มะเดื่อปล้อง 2 2.5 4.5 
มะนาวผ ี 2 2.5 4.5 
ล าดวนดง 2 2.5 4.5 
สาธร 2 2.5 4.5 
มะกล่ าต้น 2 2.5 4.5 
เม่าช้าง 2 2.5 4.5 

รวม 100 100 200 

 



 

ก-12 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่8  เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน (10-01-1-06-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ACANTHACEAE 5.56 
คล้า 5.56 
ระก า 4.07 
เสี้ยว 3.52 
เข็ม 2.22 
ค้อนหมาขาว 2.22 
องุ่นป่า 1.85 
CONNARACEAE 1.48 
ข่าป่า 1.48 
เร่ว 1.48 
ส่าเหล้า 1.48 
ค้อนตีหมา 1.11 
เต่าร้างหน ู 1.11 
เล็บเหยี่ยว 1.11 
RUBIACEAE 0.74 
แพ่งเครือ 0.74 
เร่วหอม 0.74 
แกแล 0.37 
Tetrastigma sp. 0.19 
เถารางแดง 0.19 

 

ตารางภาคผนวกที่ 9  ค่าดัชนีความส าคัญของไม้ต้น (tree) ในแปลงส ารวจพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิม

พระเกียรต ิ(หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

เลือดควายเกลีย้ง 7.72 6.30 9.27 23.29 
คอแลน 4.15 5.04 12.81 22.00 
ส ารอง 6.23 5.46 7.76 19.45 
หย่อง 8.31 5.04 3.22 16.57 
แดงควน 1.48 2.10 9.90 13.48 
เลือดควายใบใหญ ่ 7.12 5.04 0.69 12.85 
ไก๋แดง 1.78 1.68 9.21 12.67 
หนอนข้ีควาย 5.34 3.78 2.73 11.85 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-13 

ตารางภาคผนวกที ่9  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

สังกะโต้ง 2.97 2.94 5.87 11.78 
ชุมแสงท้องขาว 2.67 3.78 5.00 11.45 
มุงเมือง 4.15 3.36 1.10 8.62 
รง 3.26 3.78 0.89 7.93 
เหมือดหลวง 1.78 1.68 3.18 6.64 
สาธรใบยาว 3.56 2.10 0.90 6.56 
กระเบาใหญ ่ 2.37 2.10 1.63 6.10 
โพบาย 0.59 0.84 3.98 5.41 
สลอดปา่ 2.08 2.10 1.01 5.18 
มูกเขา 1.78 2.10 1.23 5.11 
ปอใบบาง 1.19 1.68 1.80 4.66 
สังหยูด า 1.78 1.68 0.60 4.06 
จิกดง 1.48 2.10 0.25 3.83 
เต้าหลวง 1.48 1.26 0.91 3.65 
มะพูด 1.19 1.68 0.43 3.30 
Euphor 593 1.48 1.68 0.14 3.30 
หน่วยนกมูม 1.48 1.26 0.33 3.08 
ทะโล ้ 0.30 0.42 2.32 3.03 
จิกก้านยาว 1.19 1.68 0.10 2.97 
ทุ่มหม ู 0.89 1.26 0.79 2.94 
กัดลิ้น 0.89 1.26 0.62 2.77 
กะโมกเขา 0.89 1.26 0.57 2.72 
ปออีเก้ง 0.89 1.26 0.53 2.68 
สะทิบ 1.48 0.84 0.30 2.63 
ตาเสือใหญ ่ 0.89 1.26 0.30 2.45 
ปลาไหลเผือก 0.89 1.26 0.25 2.40 
LAURACEAE 0.59 0.84 0.80 2.23 
มะม่วงไข่แลน 0.89 0.84 0.23 1.96 
อินป่า 0.30 0.42 1.24 1.96 
หาดข่อย 0.59 0.84 0.49 1.93 
ผักหวานป่า 0.89 0.84 0.17 1.90 
กร่าง 0.30 0.42 1.14 1.86 
เลือดควาย 0.59 0.84 0.42 1.85 
ก่อฝาบาตร 0.30 0.42 0.94 1.66 

 



 

ก-14 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่9  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ชุมแพรก 0.59 0.84 0.16 1.59 
หว้าต้นขาว 0.30 0.42 0.87 1.58 
ตองเต่า 0.59 0.84 0.09 1.53 
มะไฟ 0.59 0.84 0.09 1.52 
พญาไม ้ 0.59 0.84 0.06 1.49 
จิกนม 0.59 0.84 0.04 1.47 
สามง่าม 0.30 0.42 0.60 1.32 
พลองขี้ควาย 0.30 0.42 0.50 1.22 
ยางโอนใบมัน 0.59 0.42 0.08 1.09 
มะม่วงป่า 0.30 0.42 0.36 1.08 
คอไก่ 0.30 0.42 0.31 1.03 
อ้ายบ่าว 0.30 0.42 0.13 0.84 
ส้านใหญ ่ 0.30 0.42 0.11 0.83 
ประยงค์ป่า 0.30 0.42 0.10 0.82 
ขันทองพยาบาท 0.30 0.42 0.08 0.79 
รักขาว 0.30 0.42 0.06 0.78 
ยางน่อง 0.30 0.42 0.05 0.77 
กระท้อนป่า 0.30 0.42 0.05 0.77 
มะไฟกา 0.30 0.42 0.05 0.77 
มะกล่ าต้น 0.30 0.42 0.04 0.76 
สะตอป่า 0.30 0.42 0.04 0.76 
คอเหี้ย 0.30 0.42 0.03 0.74 
ผักหวานต้น 0.30 0.42 0.02 0.74 
มะพลับไข่นก 0.30 0.42 0.02 0.74 
นวล 0.30 0.42 0.02 0.74 
เขยตาย 0.30 0.42 0.01 0.73 
ช ามะเลยีงป่า 0.30 0.42 0.01 0.73 

รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-15 

ตารางภาคผนวกที ่10  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวาย

เฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ RD RF IVI 

หนอนข้ีควาย 13.61 7.75 21.36 
หย่อง 12.57 7.75 20.32 
รง 6.28 5.43 11.71 
เลือดควายใบใหญ ่ 4.71 6.98 11.69 
สลอดปา่ 4.71 5.43 10.14 
คอแลน 4.71 3.88 8.59 
เลือดควายเกลีย้ง 4.71 3.88 8.59 
ปลาไหลเผือก 2.62 3.88 6.49 
พลองแนบ 2.62 3.88 6.49 
สังกะโต้ง 4.19 1.55 5.74 
ผักหวานต้น 2.09 3.10 5.20 
ผักหวานค่าง 2.62 2.33 4.94 
สาธรใบยาว 2.62 1.55 4.17 
ไก๋แดง 1.57 2.33 3.90 
พลองขี้ควาย 1.57 2.33 3.90 
มูกเขา 1.57 2.33 3.90 
สะทิบ 1.57 2.33 3.90 
มะพลับไข่นก 1.57 2.33 3.90 
กัดลิ้น 1.57 1.55 3.12 
ช ามะเลยีงป่า 1.57 1.55 3.12 
หมักฟักดง 1.57 1.55 3.12 
ตาเสือใหญ ่ 1.57 1.55 3.12 
ลาย 1.57 1.55 3.12 
ชุมแพรก 1.05 1.55 2.60 
ยางน่อง 1.05 1.55 2.60 
หัสคณุ 1.05 1.55 2.60 
ปัดใหญ่ขน 1.05 1.55 2.60 
สีรามัน 1.05 1.55 2.60 
คอเหี้ย 1.05 0.78 1.82 
Euphor 593 0.52 0.78 1.30 
เข็มขาว 0.52 0.78 1.30 
เดื่อขน 0.52 0.78 1.30 
แดงควน 0.52 0.78 1.30 

 



 

ก-16 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่10  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 

กะตังใบ 0.52 0.78 1.30 
กาแฟป่า 0.52 0.78 1.30 
ทังใบเล็ก 0.52 0.78 1.30 
ผักหวานเมา 0.52 0.78 1.30 
พรมคต 0.52 0.78 1.30 
มะไฟ 0.52 0.78 1.30 
มะพูด 0.52 0.78 1.30 
หน่วยนกมูม 0.52 0.78 1.30 
หว้าต้นขาว 0.52 0.78 1.30 
ส ารอง 0.52 0.78 1.30 
เหมือดหลวง 0.52 0.78 1.30 
ตังหน 0.52 0.78 1.30 
ประยงค์ป่า 0.52 0.78 1.30 
จิกก้านยาว 0.52 0.78 1.30 
ตองเต่า 0.52 0.78 1.30 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่11  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม ้(seedling) ในแปลงส ารวจพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวาย

เฉลิมพระเกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ RD RF IVI 

หนอนข้ีควาย 9.21 8.96 18.17 
หย่อง 11.84 5.97 17.81 
รง 6.58 7.46 14.04 
สังหยูด า 5.26 5.97 11.23 
คอแลน 3.95 4.48 8.42 
นวล 3.95 4.48 8.42 
สาธรใบยาว 3.95 4.48 8.42 
สลอดปา่ 2.63 2.99 5.62 
ทังใบเล็ก 2.63 2.99 5.62 
ปลาไหลเผือก 2.63 2.99 5.62 
พลองขี้ควาย 2.63 2.99 5.62 
มูกเขา 2.63 2.99 5.62 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-17 

ตารางภาคผนวกที ่11  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 

เลือดควายใบใหญ ่ 2.63 2.99 5.62 
พลองแนบ 2.63 2.99 5.62 
จิกก้านยาว 2.63 2.99 5.62 
ประยงค์ป่า 2.63 2.99 5.62 
แดงควน 3.95 1.49 5.44 
สังกะโต้ง 2.63 1.49 4.12 
ผักหวานต้น 1.32 1.49 2.81 
เขยตาย 1.32 1.49 2.81 
กระเบาใหญ ่ 1.32 1.49 2.81 
ขันทองพยาบาท 1.32 1.49 2.81 
จ าปูน 1.32 1.49 2.81 
จิกดง 1.32 1.49 2.81 
จิกนม 1.32 1.49 2.81 
ช ามะเลยีงป่า 1.32 1.49 2.81 
พะบ้าง 1.32 1.49 2.81 
มุงเมือง 1.32 1.49 2.81 
หน่วยนกมูม 1.32 1.49 2.81 
ส ารอง 1.32 1.49 2.81 
สีรามัน 1.32 1.49 2.81 
มะพลับไข่นก 1.32 1.49 2.81 
ตองเต่า 1.32 1.49 2.81 
หัสคณุ 1.32 1.49 2.81 
ตาเสือใหญ ่ 1.32 1.49 2.81 
กระท้อนป่า 1.32 1.49 2.81 
เต่าร้าง 1.32 1.49 2.81 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-18 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่12  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

กระพ้อ 12.22 
หมากลิง 4.81 
ระก า 4.44 
หวายขี้ไก ่ 3.33 
Calamus sp. 3.33 
เร่ว 2.59 
หญ้าลิก 2.22 
Homalomena sp. 2.22 
ค้างคาวด า 1.11 
แก้วหน้าม้า 0.74 
Derris sp. 0.74 
ค้อนหมาขาว 0.37 
เถารางแดง 0.37 
ข้อกิ่ว 0.37 
Plectocomia sp. 0.37 
องุ่นป่า 0.19 

 

ตารางภาคผนวกที ่13  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ส ารอง 13.88 9.33 20.77 43.97 
หย่อง 15.30 8.81 4.03 28.14 
ผักหวานต้น 3.56 4.66 4.37 12.59 
คอเหี้ย 4.63 4.15 2.94 11.71 
เลือดควายใบใหญ ่ 4.63 4.66 1.50 10.79 
สายใบต่อม 2.85 3.11 4.04 9.99 
จิกนม 1.42 2.07 5.15 8.65 
ส าเภา 2.49 2.07 4.01 8.57 
พะนอง 0.71 1.04 6.55 8.30 
กระเบาใหญ ่ 2.49 3.63 1.46 7.57 
ทุเรียนดง 0.36 0.52 6.23 7.10 
หว้าต้นขาว 0.71 1.04 5.33 7.08 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-19 

ตารางภาคผนวกที ่13  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

เลือดควายเกลีย้ง 1.42 2.07 3.13 6.63 
ปอใบบาง 2.85 2.59 0.87 6.31 
นูด 1.78 2.59 0.76 5.13 
มูกเขา 1.42 1.55 1.90 4.88 
กะตังใบ 2.85 1.55 0.38 4.78 
สลอดปา่ 2.49 2.07 0.21 4.77 
เข็มเหนี่ย 1.07 1.55 1.95 4.57 
ปอ 0.71 1.04 2.69 4.44 
ปลาไหลเผือก 2.49 1.55 0.16 4.21 
ชุมแพรก 1.42 2.07 0.61 4.10 
คอแลน 1.07 1.55 1.12 3.75 
ยางเสียน 1.07 1.55 1.11 3.73 
มุงเมือง 1.42 1.55 0.75 3.73 
เต้าหลวง 0.71 1.04 1.74 3.49 
สังเครียดแดงใบข้าม 0.36 0.52 2.35 3.22 
ก่อฝาบาตร 1.42 0.52 0.86 2.80 
พลองขี้ควาย 0.71 1.04 1.04 2.78 
สังหยูด า 0.71 1.04 0.81 2.56 
ขันทองพยาบาท 0.71 1.04 0.64 2.39 
มะเดื่อปล้อง 1.07 1.04 0.24 2.34 
รักขาว 0.71 1.04 0.47 2.22 
ทุ่มหม ู 0.71 1.04 0.47 2.22 
Euonymus sp. 1.07 1.04 0.11 2.22 
ก่อหิน 0.36 0.52 1.26 2.13 
แดงควน 0.71 1.04 0.37 2.11 
โสกเขา 0.71 1.04 0.31 2.06 
เหมือดคนตัวผู ้ 0.71 1.04 0.26 2.01 
หาดส้าน 0.71 1.04 0.24 1.99 
ตาเป็ดตาไก ่ 0.71 1.04 0.16 1.91 
ยางน่อง 0.71 1.04 0.13 1.88 
จ าปูน 0.71 1.04 0.03 1.78 
อ้ายบ่าว 0.71 0.52 0.46 1.69 
ปาล์มหลังกับ 0.71 0.52 0.44 1.67 
เต็งหนาม 0.71 0.52 0.42 1.65 

 



 

ก-20 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่13  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ไข่เน่า 0.36 0.52 0.73 1.61 
กอมขม 0.36 0.52 0.70 1.58 
กระบก 0.36 0.52 0.62 1.50 
ยางโอนใบมัน 0.36 0.52 0.54 1.42 
กะลังตังช้าง 0.71 0.52 0.13 1.36 
กระท้อนป่า 0.36 0.52 0.26 1.13 
ลุงขน 0.36 0.52 0.25 1.12 
หาดข่อย 0.36 0.52 0.25 1.12 
จิกก้านยาว 0.36 0.52 0.18 1.05 
UK EUPHORBIACEAE 0.36 0.52 0.17 1.05 
มะไฟกา 0.36 0.52 0.16 1.04 
กะโมกเขา 0.36 0.52 0.16 1.03 
นวลเสีย้น 0.36 0.52 0.15 1.03 
โพบาย 0.36 0.52 0.14 1.01 
ชมพู่ป่า 0.36 0.52 0.14 1.01 
กัดลิ้น 0.36 0.52 0.12 1.00 
เฉียงพร้านางแอ 0.36 0.52 0.08 0.96 
หมักขะแม 0.36 0.52 0.07 0.95 
รง 0.36 0.52 0.06 0.94 
มะม่วงไข่แลน 0.36 0.52 0.05 0.93 
มะเดื่อทอง 0.36 0.52 0.05 0.92 
มะปริง 0.36 0.52 0.05 0.92 
เต่าร้าง 0.36 0.52 0.04 0.92 
ปัดใหญ่ขน 0.36 0.52 0.02 0.90 
ตาเสือ 0.36 0.52 0.02 0.89 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-21 

ตารางภาคผนวกที ่14  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ RD RF IVI 

หย่อง 27.39 17.48 44.86 
จ าปูน 10.83 5.83 16.65 
ผักหวานต้น 7.64 5.83 13.47 
ชุมแพรก 5.10 5.83 10.92 
ส ารอง 4.46 5.83 10.28 
คอเหี้ย 4.46 4.85 9.31 
เลือดควายเกลีย้ง 4.46 4.85 9.31 
ปลาไหลเผือก 3.82 4.85 8.68 
แดงควน 2.55 3.88 6.43 
มูกเขา 2.55 3.88 6.43 
ช ามะเลยีง 2.55 2.91 5.46 
เลือดควายใบใหญ ่ 1.91 2.91 4.82 
สลอดปา่ 1.91 2.91 4.82 
คอแลน 1.91 1.94 3.85 
พะนอง 1.91 1.94 3.85 
โสกเขา 1.27 1.94 3.22 
สังเครียดแดงใบข้าม 1.27 1.94 3.22 
นูด 1.27 1.94 3.22 
รักขาว 1.27 0.97 2.24 
กระเบาใหญ ่ 0.64 0.97 1.61 
กระทังหัน 0.64 0.97 1.61 
จิกดง 0.64 0.97 1.61 
ตาเป็ดตาไก ่ 0.64 0.97 1.61 
มะเดื่อปล้อง 0.64 0.97 1.61 
มะพูด 0.64 0.97 1.61 
มะไฟป่า 0.64 0.97 1.61 
รง 0.64 0.97 1.61 
อ้ายบ่าว 0.64 0.97 1.61 
จิกก้านยาว 0.64 0.97 1.61 
ช้าเงาะผ ี 0.64 0.97 1.61 
เหมือดคนตัวผู ้ 0.64 0.97 1.61 
ชมพู่ป่า 0.64 0.97 1.61 
ยางเสียน 0.64 0.97 1.61 

 



 

ก-22 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่14  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 

มะจ้ าก้อง 0.64 0.97 1.61 
หัสคณุ 0.64 0.97 1.61 
หมักฟักดง 0.64 0.97 1.61 
หว้าต้นขาว 0.64 0.97 1.61 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่15  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม ้(seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ RD RF IVI 

หย่อง 42.71 25.45 68.16 
ผักหวานต้น 10.42 12.73 23.14 
จ าปูน 9.38 9.09 18.47 
หว้าต้นขาว 6.25 3.64 9.89 
รง 4.17 5.45 9.62 
ชุมแพรก 3.13 5.45 8.58 
ปลาไหลเผือก 3.13 5.45 8.58 
เลือดควายเกลีย้ง 3.13 3.64 6.76 
มะพูด 2.08 3.64 5.72 
เลือดควายใบใหญ ่ 2.08 3.64 5.72 
สังเครียดแดงใบข้าม 2.08 1.82 3.90 
กระท้อนป่า 1.04 1.82 2.86 
กระทังหัน 1.04 1.82 2.86 
คอแลน 1.04 1.82 2.86 
จิกดง 1.04 1.82 2.86 
แดงควน 1.04 1.82 2.86 
ตังหน 1.04 1.82 2.86 
พะนอง 1.04 1.82 2.86 
อ้ายบ่าว 1.04 1.82 2.86 
ต่อไส ้ 1.04 1.82 2.86 
เหมือดคนตัวผู ้ 1.04 1.82 2.86 
มะจ้ าก้อง 1.04 1.82 2.86 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-23 

ตารางภาคผนวกที ่16  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 3) (10-02-3-06-04) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

ระก า 7.78 
กระพ้อ 3.33 
หมากลิง 3.33 
หญ้าลิก 2.96 
Homalomena sp. 2.96 
Calamus sp. 2.59 
ค้างคาวด า 2.04 
Cyathea sp. 1.48 
เถารางแดง 1.48 
พรหมตีนสูง 1.48 
เร่ว 1.11 
แก้วหน้าม้า 1.11 
ค้อนหมาขาว 0.74 
พริกไทยป่า 0.74 
Pteris sp. 0.37 
Tectaria sp. 0.37 
คล้า 0.37 

 

ตารางภาคผนวกที ่17  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว (10-02-3-06-04) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ส ารอง 12.33 7.96 13.74 34.03 
หย่อง 9.25 5.31 1.87 16.43 
เลือดควายเกลีย้ง 2.74 3.54 9.81 16.09 
กระเบาใหญ ่ 4.45 4.42 6.16 15.03 
ปาล์มหลังกับ 3.77 3.54 6.09 13.39 
แดงควน 2.05 1.77 8.03 11.85 
สายใบต่อม 4.11 3.98 2.09 10.18 
คอเหี้ย 3.42 3.98 2.70 10.11 
หนอนข้ีควาย 3.08 3.10 1.55 7.73 
รง 4.11 2.65 0.59 7.36 
กัดลิ้น 2.40 2.65 2.26 7.32 
ตะเคียน 1.71 2.21 2.73 6.65 

 



 

ก-24 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่17  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ส าเภา 1.37 1.77 3.37 6.51 
หาดส้าน 1.37 1.77 3.13 6.27 
ตาเสือต้น 2.05 1.77 2.07 5.89 
สมอดีง ู 0.34 0.44 4.34 5.12 
ตองลาด 2.40 2.21 0.31 4.92 
ตาเสือขน 1.03 0.44 3.31 4.78 
มุงเมือง 2.05 2.21 0.46 4.72 
มะพูด 1.71 2.21 0.80 4.72 
ตาเสือขาว 1.37 1.77 1.19 4.32 
สังเครียดแดงใบข้าม 1.71 1.77 0.82 4.30 
พะนอง 0.34 0.44 3.48 4.26 
คอแลน 0.34 0.44 3.28 4.07 
เลือดควายใบใหญ ่ 1.37 1.77 0.74 3.88 
ผักหวานต้น 1.37 1.77 0.59 3.73 
Millettia sp. 1.37 1.77 0.54 3.68 
กะโมกเขา 1.37 1.77 0.42 3.56 
หว้าต้นขาว 1.03 1.33 0.93 3.29 
สมอพิเภก 0.34 0.44 2.40 3.19 
ยางเสียน 1.03 1.33 0.66 3.01 
สังหยูด า 1.03 1.33 0.49 2.84 
จิกดง 1.37 1.33 0.14 2.84 
ขันทองพยาบาท 1.03 1.33 0.23 2.59 
หัวแมงวนั 0.68 0.88 0.61 2.18 
เต้าหลวง 0.68 0.44 1.02 2.14 
ทุ่มหม ู 0.68 0.88 0.49 2.06 
รักขาว 0.68 0.88 0.39 1.96 
หม้าย 0.68 0.88 0.36 1.93 
ชุมแสงแดง 0.68 0.44 0.77 1.90 
กระท้อนป่า 0.34 0.44 1.09 1.87 
จิกนม 0.68 0.88 0.14 1.71 
สลอดปา่ 0.68 0.88 0.11 1.68 
ลาย 0.68 0.88 0.10 1.67 
พลองขี้ควาย 0.68 0.88 0.07 1.64 
ตาเสือ 0.68 0.88 0.07 1.64 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-25 

ตารางภาคผนวกที ่17  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
พากวาง 0.68 0.88 0.07 1.64 
มะจ้ าก้อง 0.68 0.88 0.07 1.64 
มะม่วงไข่แลน 0.68 0.88 0.07 1.64 
เข็มเหนี่ย 0.68 0.88 0.06 1.63 
ช ามะเลยีง 0.68 0.88 0.05 1.62 
ชมพู่ป่า 0.68 0.88 0.05 1.62 
มะหาด 0.34 0.44 0.66 1.45 
คอไก่ 0.34 0.44 0.64 1.42 
ประยงค์ป่า 0.68 0.44 0.14 1.27 
ทังหมวก 0.34 0.44 0.46 1.24 
มูกเขา 0.34 0.44 0.28 1.07 
ลางสาดปา่ 0.34 0.44 0.21 1.00 
ทังใบเล็ก 0.34 0.44 0.17 0.95 
โพบาย 0.34 0.44 0.12 0.91 
เลือดควาย 0.34 0.44 0.07 0.86 
ชุมแพรก 0.34 0.44 0.07 0.86 
พญาไม ้ 0.34 0.44 0.05 0.83 
จิกก้านยาว 0.34 0.44 0.05 0.83 
พริกไทยดง 0.34 0.44 0.05 0.83 
กรวยเกลีย้ง 0.34 0.44 0.02 0.81 
มะเดื่อปล้อง 0.34 0.44 0.02 0.80 
นูดใบหอก 0.34 0.44 0.02 0.80 
ตองผ้า 0.34 0.44 0.02 0.80 
เต่าร้าง 0.34 0.44 0.02 0.80 
กฤษณา 0.34 0.44 0.02 0.80 
เหมือดคนตัวผู ้ 0.34 0.44 0.02 0.80 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 



 

ก-26 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่18  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว (10-02-3-06-

04) 

ชนดิ RD RF IVI 
หย่อง 41.82 22.22 64.04 
ส ารอง 5.45 6.94 12.40 
คอเหี้ย 4.55 6.94 11.49 
มะพูด 4.55 6.94 11.49 
ยางเสียน 5.45 5.56 11.01 
เลือดควายใบใหญ ่ 3.64 4.17 7.80 
หนอนข้ีควาย 4.55 2.78 7.32 
เลือดควายเกลีย้ง 2.73 4.17 6.89 
จิกดง 1.82 2.78 4.60 
เต้าหลวง 1.82 2.78 4.60 
ยางน่อง 1.82 2.78 4.60 
สายใบต่อม 1.82 2.78 4.60 
สลอดปา่ 1.82 2.78 4.60 
ตาเสือต้น 1.82 2.78 4.60 
กะตังใบ 1.82 1.39 3.21 
ผักหวานต้น 0.91 1.39 2.30 
กระเบาใหญ ่ 0.91 1.39 2.30 
กะโมกเขา 0.91 1.39 2.30 
จักหัน 0.91 1.39 2.30 
ชมพู่น้ า 0.91 1.39 2.30 
ช ามะเลยีง 0.91 1.39 2.30 
ชุมแพรก 0.91 1.39 2.30 
ตะเคียนทอง 0.91 1.39 2.30 
พลองขี้ควาย 0.91 1.39 2.30 
มะปริง 0.91 1.39 2.30 
รง 0.91 1.39 2.30 
จิกก้านยาว 0.91 1.39 2.30 
พากวาง 0.91 1.39 2.30 
นูด 0.91 1.39 2.30 
มะพลับไข่นก 0.91 1.39 2.30 
ลางสาดปา่ 0.91 1.39 2.30 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-27 

ตารางภาคผนวกที ่19  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม ้(seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว (10-02-3-

06-04) 

ชนดิ RD RF IVI 
หย่อง 23.33 18.37 41.70 
ส ารอง 13.33 14.29 27.62 
ตาเสือขาว 15.56 4.08 19.64 
ช ามะเลยีงป่า 6.67 12.24 18.91 
เลือดควายเกลีย้ง 8.89 4.08 12.97 
รง 4.44 8.16 12.61 
กัดลิ้น 4.44 6.12 10.57 
ตะเคียน 5.56 4.08 9.64 
กะตังใบ 2.22 4.08 6.30 
แดงควน 2.22 2.04 4.26 
ตาเสือต้น 2.22 2.04 4.26 
ผักหวานต้น 1.11 2.04 3.15 
กระท้อนป่า 1.11 2.04 3.15 
ตังหน 1.11 2.04 3.15 
ปลาไหลเผือก 1.11 2.04 3.15 
ปอหู 1.11 2.04 3.15 
เม่าปิด 1.11 2.04 3.15 
เลือดควายใบใหญ ่ 1.11 2.04 3.15 
หนอนข้ีควาย 1.11 2.04 3.15 
ชมพู่ป่า 1.11 2.04 3.15 
ยางเสียน 1.11 2.04 3.15 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่20  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว (10-02-3-06-

04) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ระก า 5.93 
กระพ้อ 2.96 
หญ้าลิก 2.96 
หมากลิง 2.96 
Homalomena sp. 2.59 
กล้วย 1.85 

 



 

ก-28 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่20  (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
หลาว 1.85 
ค้อนตีหมา 1.48 
คล้า 1.48 
เฟินหางนกกะลิง 1.11 
หวายขี้ไก ่ 1.11 
Tectaria sp. 1.11 
เอื้องหมายนา 0.74 
พริกไทยป่า 0.74 
Salacia sp. 0.74 
พญาเท้าเอว 0.74 
URTICACEAE 0.74 
เร่ว 0.56 
ส่าเหล้า 0.37 

 

ตารางภาคผนวกที ่21  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ส ารอง 10.21 8.22 16.77 35.20 
คอเหี้ย 5.63 4.11 3.14 12.88 
ผักหวานต้น 4.58 3.65 4.65 12.88 
โพบาย 2.11 2.28 7.16 11.55 
หย่อง 5.99 4.11 0.85 10.94 
ตองผ้า 0.70 0.91 8.85 10.47 
หว้าต้นขาว 0.70 0.91 7.76 9.38 
หนอนข้ีควาย 3.17 2.74 3.00 8.91 
สังกะโต้ง 2.11 2.74 3.54 8.39 
เลือดควายใบใหญ ่ 3.87 3.20 0.60 7.67 
มุงเมือง 2.82 3.20 1.18 7.19 
กระเบาใหญ ่ 2.11 2.28 2.15 6.55 
ปลาไหลเผือก 2.82 3.20 0.42 6.43 
เลือดควายเกลีย้ง 2.46 1.83 2.13 6.42 
มูกเขา 1.06 1.37 3.71 6.14 
กะโมกเขา 2.46 2.74 0.60 5.80 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-29 

ตารางภาคผนวกที ่21  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ชุมแพรก 2.11 1.83 1.73 5.66 
กระท้อนป่า 1.06 1.37 3.09 5.51 
ทุ่มหม ู 1.76 1.83 1.64 5.23 
สลอดปา่ 2.82 1.83 0.30 4.94 
ประยงค์ป่า 1.76 2.28 0.79 4.83 
เสมด็แดง 1.41 1.83 1.40 4.63 
มณฑาปา่ 1.41 1.83 1.31 4.54 
ปาล์มหลังกับ 1.06 1.37 2.07 4.49 
เต้าหลวง 1.06 1.37 1.77 4.20 
ตะเคียน 1.76 1.83 0.21 3.80 
สองกระดองหิน 1.06 1.37 1.06 3.48 
มะพูด 1.06 1.37 1.04 3.47 
เต่าร้าง 1.76 1.37 0.29 3.42 
จิกดง 1.41 1.37 0.45 3.22 
หาดส้าน 0.70 0.91 1.52 3.13 
หาดข่อย 1.06 1.37 0.54 2.96 
เลือดควาย 1.41 0.91 0.61 2.93 
มะไฟกา 1.06 1.37 0.36 2.78 
พลองขี้ควาย 1.06 1.37 0.17 2.60 
ช้าแป้นน้อย 1.06 1.37 0.09 2.52 
ทังหมวก 1.06 1.37 0.08 2.50 
ลาย 1.41 0.91 0.11 2.43 
กระทังหัน 0.35 0.46 1.39 2.20 
ส าเภา 0.35 0.46 1.35 2.16 
หมักขะแม 0.35 0.46 1.19 2.00 
ยางโอนใบมัน 0.70 0.91 0.28 1.90 
สุรามะรดิ 0.70 0.91 0.28 1.89 
จิกก้านยาว 0.70 0.91 0.23 1.85 
สังหยูด า 0.70 0.91 0.19 1.81 
มะม่วงไข่แลน 0.35 0.46 0.91 1.72 
มะเขือข่ืน 0.35 0.46 0.79 1.60 
นางเลว 0.35 0.46 0.74 1.55 
ชมพู่น้ า 0.70 0.46 0.29 1.45 
ผูกใบขน 0.35 0.46 0.50 1.31 

 



 

ก-30 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่21  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
จิกนม 0.70 0.46 0.14 1.30 
ปลายสาน 0.35 0.46 0.48 1.29 
ยางขน 0.35 0.46 0.48 1.29 
ยางน่อง 0.35 0.46 0.46 1.27 
ช้างเผือก 0.70 0.46 0.08 1.24 
พะวา 0.35 0.46 0.43 1.24 
อ้ายบ่าว 0.70 0.46 0.05 1.21 
ทุเรียนป่า 0.35 0.46 0.35 1.16 
คอแลน 0.35 0.46 0.29 1.10 
กระโดงแดง 0.35 0.46 0.26 1.07 
มะหาด 0.35 0.46 0.26 1.07 
พะนอง 0.35 0.46 0.24 1.05 
โสกเขา 0.35 0.46 0.21 1.01 
สาธรใบยาว 0.35 0.46 0.19 1.00 
กัดลิ้น 0.35 0.46 0.18 0.99 
พรมคต 0.35 0.46 0.13 0.94 
ยางแดง 0.35 0.46 0.07 0.88 
มะห้า 0.35 0.46 0.06 0.87 
หม้าย 0.35 0.46 0.06 0.87 
มะเดื่อปล้อง 0.35 0.46 0.06 0.87 
ปอใบบาง 0.35 0.46 0.06 0.86 
เข็มเขา 0.35 0.46 0.05 0.86 
ผักหวานค่าง 0.35 0.46 0.05 0.86 
มะจ้ าก้อง 0.35 0.46 0.05 0.85 
ชะมวง 0.35 0.46 0.03 0.84 
นวลเสีย้น 0.35 0.46 0.03 0.83 
ยางปาย 0.35 0.46 0.02 0.83 
เข็มขาว 0.35 0.46 0.02 0.83 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-31 

ตารางภาคผนวกที ่22  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
หย่อง 11.72 7.62 19.34 
ผักหวานต้น 11.72 4.76 16.49 
จ าปูน 8.28 6.67 14.94 
คอเหี้ย 8.28 3.81 12.09 
รง 4.14 4.76 8.90 
จิกดง 3.45 4.76 8.21 
เลือดควายใบใหญ ่ 3.45 3.81 7.26 
มูกเขา 2.76 3.81 6.57 
จิกก้านยาว 2.76 3.81 6.57 
ปลาไหลเผือก 3.45 2.86 6.31 
ผักหวานเมา 2.76 2.86 5.62 
ส ารอง 2.07 2.86 4.93 
มะพลับไข่นก 2.07 2.86 4.93 
สลอดปา่ 1.38 1.90 3.28 
โมกแดง 1.38 1.90 3.28 
กระเบากลัก 1.38 1.90 3.28 
กระทังหัน 1.38 1.90 3.28 
กะตังใบ 1.38 1.90 3.28 
เลือดควายเกลีย้ง 1.38 1.90 3.28 
ทุ่มหม ู 1.38 1.90 3.28 
มะม่วงไข่แลน 1.38 1.90 3.28 
เลือดควาย 1.38 0.95 2.33 
Euphor 593 0.69 0.95 1.64 
เข็มขาว 0.69 0.95 1.64 
เดื่อขน 0.69 0.95 1.64 
คอแลน 0.69 0.95 1.64 
จิกนม 0.69 0.95 1.64 
ช ามะเลยีงป่า 0.69 0.95 1.64 
ชุมแพรก 0.69 0.95 1.64 
พรมคต 0.69 0.95 1.64 
พะวา 0.69 0.95 1.64 
มะไฟ 0.69 0.95 1.64 
มุงเมือง 0.69 0.95 1.64 

 



 

ก-32 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่22  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
รักขาว 0.69 0.95 1.64 
อ้ายบ่าว 0.69 0.95 1.64 
พลองแนบ 0.69 0.95 1.64 
สังกะโต้ง 0.69 0.95 1.64 
หนอนข้ีควาย 0.69 0.95 1.64 
ประยงค์ป่า 0.69 0.95 1.64 
ลาย 0.69 0.95 1.64 
สีรามัน 0.69 0.95 1.64 
นวลเสีย้น 0.69 0.95 1.64 
สุรามะรดิ 0.69 0.95 1.64 
กระท้อนป่า 0.69 0.95 1.64 
กระโดงแดง 0.69 0.95 1.64 
ตาเป็ดหอก 0.69 0.95 1.64 
กะโมกเขา 0.69 0.95 1.64 
มะจ้ าก้อง 0.69 0.95 1.64 
มณฑาปา่ 0.69 0.95 1.64 
ช้าแป้นน้อย 0.69 0.95 1.64 
พะอูง 0.69 0.95 1.64 
สังหยูด า 0.69 0.95 1.64 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่23  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม ้(seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
หย่อง 25.00 16.67 41.67 
ส ารอง 13.46 9.52 22.99 
จ าปูน 7.69 9.52 17.22 
ปาล์มหลังกับ 7.69 9.52 17.22 
เหมือดปลาซิว 5.77 7.14 12.91 
คอเหี้ย 5.77 4.76 10.53 
ประยงค์ป่า 3.85 4.76 8.61 
กระท้อนป่า 3.85 4.76 8.61 
เต่าร้าง 3.85 4.76 8.61 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-33 

ตารางภาคผนวกที ่23  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
ผักหวานต้น 1.92 2.38 4.30 
เขยตาย 1.92 2.38 4.30 
เฉียงพร้านางแอ 1.92 2.38 4.30 
แดงควน 1.92 2.38 4.30 
กระเบาใหญ ่ 1.92 2.38 4.30 
ชะมวง 1.92 2.38 4.30 
มะเดื่อปล้อง 1.92 2.38 4.30 
สองกระดองหิน 1.92 2.38 4.30 
สีรามัน 1.92 2.38 4.30 
กะโมกเขา 1.92 2.38 4.30 
เลือดควายเกลีย้ง 1.92 2.38 4.30 
มะม่วงไข่แลน 1.92 2.38 4.30 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่24  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 1) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เร่ว 20.00 
กระพ้อ 17.78 
ระก า 13.33 
หวายขี้ไก ่ 11.11 
หมากลิง 8.89 
คล้า 6.67 
กระทือแดง 4.44 
ค้อนตีหมา 4.44 
Homalomena sp. 4.44 
พรหมตีนสูง 4.44 
Tectaria sp. 4.44 
เอื้องพร้าว 3.33 
หลาว 3.33 
ข่าป่า 3.33 
เต่าร้างหน ู 2.22 
มัน 1.11 

 



 

ก-34 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่24  (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
แก้วหน้าม้า 1.11 
ลิเภา 1.11 
เถารางแดง 1.11 
ข้อกิ่ว 1.11 

 

ตารางภาคผนวกที ่25  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ส ารอง 7.41 6.85 13.09 27.34 
กระเบาใหญ ่ 6.88 4.79 4.48 16.15 
สมพง 0.53 0.68 14.19 15.40 
หย่อง 8.47 4.79 1.19 14.45 
คอเหี้ย 4.23 4.79 2.87 11.90 
มูกเขา 4.23 4.79 1.86 10.89 
ยางปาย 2.12 2.74 5.72 10.57 
หนอนข้ีควาย 2.65 2.74 4.67 10.05 
มะพอก 1.06 1.37 6.82 9.24 
กระท้อนป่า 1.59 2.05 3.43 7.08 
เหมือดคนตัวผู ้ 2.12 2.05 2.76 6.93 
ทะโล ้ 2.12 2.05 2.50 6.67 
สังกะโต้ง 2.12 2.05 1.60 5.78 
เต่าร้าง 2.65 2.74 0.30 5.69 
สองสลึง 1.59 2.05 1.86 5.50 
เลือดควายเกลีย้ง 1.06 0.68 3.64 5.39 
สาธรใบยาว 2.65 2.05 0.39 5.09 
สังเครียดแดงใบข้าม 1.59 2.05 1.16 4.80 
ปออีเก้ง 2.12 2.05 0.59 4.76 
ยางเสียน 1.06 0.68 2.72 4.46 
จ าปาป่า 1.06 0.68 2.57 4.31 
ประยงค์ป่า 1.06 1.37 1.75 4.18 
ผักหวานต้น 1.06 1.37 1.70 4.13 
จ าปูน 2.65 1.37 0.11 4.12 
มะปริง 1.06 1.37 1.57 4.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-35 

ตารางภาคผนวกที ่25  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ติ้วเกลี้ยง 1.59 1.37 0.85 3.80 
กัดลิ้น 1.06 1.37 0.87 3.29 
เลือดควาย 1.59 1.37 0.28 3.23 
จิกก้านยาว 1.06 1.37 0.68 3.11 
มะไฟ 1.06 1.37 0.68 3.10 
ชุมแพรก 1.06 1.37 0.66 3.08 
มุงเมือง 2.12 0.68 0.23 3.03 
มะพูด 1.06 1.37 0.38 2.81 
มณฑาปา่ 1.06 0.68 1.02 2.77 
UK a 0.53 0.68 1.53 2.74 
ไคร้มดแอด 1.06 1.37 0.29 2.71 
นวลเสีย้น 1.06 1.37 0.17 2.60 
ตองเต่า 0.53 0.68 1.37 2.58 
ตะเคียนหน ู 1.06 1.37 0.14 2.56 
พลับพลา 1.06 1.37 0.07 2.50 
ยางโอนใบมัน 1.06 1.37 0.05 2.48 
ปาล์มหลังกับ 0.53 0.68 1.11 2.33 
หม้าย 1.06 0.68 0.55 2.29 
เฉียงพร้านางแอ 1.06 0.68 0.37 2.11 
แดงควน 0.53 0.68 0.84 2.06 
สังหยูด า 0.53 0.68 0.82 2.04 
มะห้า 0.53 0.68 0.52 1.74 
คอไก่ 0.53 0.68 0.51 1.72 
ชมพู่ป่า 0.53 0.68 0.36 1.58 
หาดส้าน 0.53 0.68 0.32 1.53 
ตองผ้า 0.53 0.68 0.30 1.52 
ปลายสาน 0.53 0.68 0.24 1.46 
ทุเรียนดง 0.53 0.68 0.22 1.43 
ส้านใหญ ่ 0.53 0.68 0.17 1.38 
ไทร 0.53 0.68 0.13 1.34 
หว้าต้นขาว 0.53 0.68 0.09 1.31 
เลือดควายใบใหญ ่ 0.53 0.68 0.09 1.30 
ดีหม ี 0.53 0.68 0.08 1.29 
จิกดง 0.53 0.68 0.07 1.28 

 



 

ก-36 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่25  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
มะจ้ าก้อง 0.53 0.68 0.06 1.28 
ต่อไส ้ 0.53 0.68 0.06 1.28 
สุรามะรดิ 0.53 0.68 0.06 1.27 
กระทังหัน 0.53 0.68 0.04 1.26 
เพกา 0.53 0.68 0.04 1.25 
มะพลับไข่นก 0.53 0.68 0.03 1.24 
มะมือ 0.53 0.68 0.02 1.24 
มะกอก 0.53 0.68 0.02 1.24 
ไข่เน่า 0.53 0.68 0.02 1.24 
นูด 0.53 0.68 0.02 1.24 
พะนอง 0.53 0.68 0.02 1.23 
มะกา 0.53 0.68 0.02 1.23 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่26  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
จ าปูน 26.04 7.83 33.87 
หย่อง 11.46 6.09 17.55 
เดื่อหอม 5.73 6.96 12.69 
ทะโล ้ 6.25 5.22 11.47 
ส ารอง 4.69 6.09 10.77 
ปลาไหลเผือก 4.17 6.09 10.25 
จิกก้านยาว 3.65 4.35 7.99 
ยางปาย 3.65 3.48 7.12 
เลือดควาย 2.60 4.35 6.95 
คอเหี้ย 2.60 4.35 6.95 
ชุมแพรก 2.08 3.48 5.56 
เฉียงพร้านางแอ 1.56 2.61 4.17 
ผักหวานเมา 1.56 2.61 4.17 
ผักหวานต้น 1.56 1.74 3.30 
กระทังหัน 1.56 1.74 3.30 
กระบก 1.04 1.74 2.78 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-37 

ตารางภาคผนวกที ่26  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
นูด 1.04 1.74 2.78 
มะพลับไข่นก 1.04 1.74 2.78 
นวลเสีย้น 1.04 1.74 2.78 
โมกแดง 1.04 0.87 1.91 
ไทร 1.04 0.87 1.91 
Euphor 593 0.52 0.87 1.39 
เข็มขาว 0.52 0.87 1.39 
เต็งหนาม 0.52 0.87 1.39 
เพแก 0.52 0.87 1.39 
แดงควน 0.52 0.87 1.39 
โสกเขา 0.52 0.87 1.39 
กระเบาใหญ ่ 0.52 0.87 1.39 
กฤษณา 0.52 0.87 1.39 
ก่อฝาบาตร 0.52 0.87 1.39 
กัดลิ้น 0.52 0.87 1.39 
จิกดง 0.52 0.87 1.39 
ชะมวง 0.52 0.87 1.39 
ตาเป็ดตาไก ่ 0.52 0.87 1.39 
นวล 0.52 0.87 1.39 
ปออีเก้ง 0.52 0.87 1.39 
มูกเขา 0.52 0.87 1.39 
ยางกล่อง 0.52 0.87 1.39 
สะทิบ 0.52 0.87 1.39 
สัตบรรณ 0.52 0.87 1.39 
หนอนข้ีควาย 0.52 0.87 1.39 
เลือดควายใบใหญ ่ 0.52 0.87 1.39 
ปัดใหญ่ขน 0.52 0.87 1.39 
เหมือดดง 0.52 0.87 1.39 
เหมือดคนตัวผู ้ 0.52 0.87 1.39 
จันทน์ชะมด 0.52 0.87 1.39 
สุรามะรดิ 0.52 0.87 1.39 
ทุ่มหม ู 0.52 0.87 1.39 
หม้าย 0.52 0.87 1.39 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-38 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่27  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม ้(seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
จ าปูน 20.83 13.46 34.29 
ทะโล ้ 12.50 7.69 20.19 
เดื่อหอม 9.72 9.62 19.34 
หย่อง 8.33 5.77 14.10 
ผักหวานต้น 4.17 5.77 9.94 
จิกก้านยาว 4.17 5.77 9.94 
คอเหี้ย 2.78 3.85 6.62 
ชุมแพรก 2.78 3.85 6.62 
ยางปาย 2.78 3.85 6.62 
ส ารอง 2.78 3.85 6.62 
ไทร 2.78 1.92 4.70 
ปลาไหลเผือก 2.78 1.92 4.70 
กระเบาใหญ ่ 1.39 1.92 3.31 
นวล 1.39 1.92 3.31 
มูกเขา 1.39 1.92 3.31 
รง 1.39 1.92 3.31 
ส้านใหญ ่ 1.39 1.92 3.31 
เลือดควายใบใหญ ่ 1.39 1.92 3.31 
ประยงค์ป่า 1.39 1.92 3.31 
เหมือดคนตัวผู ้ 1.39 1.92 3.31 
สุรามะรดิ 1.39 1.92 3.31 
ลังกาสา 1.39 1.92 3.31 
เหมือดดง 1.39 1.92 3.31 
ผักหวานเมา 1.39 1.92 3.31 
มะจ้ าก้อง 1.39 1.92 3.31 
ต่อไส ้ 1.39 1.92 3.31 
เต่าร้าง 1.39 1.92 3.31 
หม้าย 1.39 1.92 3.31 
ปาล์มหลังกับ 1.39 1.92 3.31 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-39 

ตารางภาคผนวกที ่28  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ

เกียรติ (หย่อมที่ 2) (10-03-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
กก 4.07 
กระพ้อ 2.96 
ระก า 2.59 
Homalomena sp. 2.59 
Plectocomia sp. 2.59 
แก้วหน้าม้า 2.22 
คล้า 2.04 
เฟิร์นใบมะขาม 1.67 
ACANTHACEAE 1.48 
เร่วป่า 1.48 
หญ้าลิก 1.48 
ไผ่คาย 1.11 
ลิเภา 0.93 
CONNARACEAE 0.74 
กระทือ 0.56 
เถารางแดง 0.56 
Calamus sp. 0.56 
RUBIACEAE 0.37 
กระไดลิง 0.37 
ค้อนหมาขาว 0.37 
Derris sp. 0.37 
ข้อกิ่ว 0.37 
ปัด 0.37 
พรหมตีนสูง 0.37 
อีคุย 0.19 

 

ตารางภาคผนวกที ่29  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน (10-06-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
คอเหี้ย 16.92 10.39 9.27 36.58 
ปออีเก้ง 6.92 6.49 17.32 30.74 
สมพง 3.08 1.30 24.76 29.14 
ขนุนป่า 7.69 5.19 4.77 17.65 

 



 

ก-40 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่29  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
มุงเมือง 9.23 5.19 3.21 17.63 
กระทอ้นป่า 5.38 3.90 6.70 15.98 
สะเต้า 5.38 5.19 3.30 13.88 
มะม่วงไข่แลน 3.85 6.49 3.36 13.70 
เลือดควายเกลีย้ง 3.85 5.19 3.43 12.47 
จันทน์ชะมด 2.31 3.90 1.93 8.13 
มะไฟป่า 3.08 3.90 0.69 7.66 
กอมขม 1.54 2.60 3.19 7.32 
มะเดื่อปล้อง 3.08 2.60 1.39 7.06 
พลับยอดด า 2.31 3.90 0.78 6.99 
ประยงค์ป่า 3.08 2.60 0.74 6.41 
ส าเภา 1.54 2.60 2.18 6.31 
หาดข่อย 1.54 2.60 1.17 5.30 
หาดส้าน 0.77 1.30 2.13 4.20 
ตาเสือขาว 0.77 1.30 2.02 4.09 
ประยงค์ใบเล็ก 1.54 1.30 0.58 3.42 
มะกล่ าต้น 0.77 1.30 1.32 3.39 
โสกเขา 1.54 1.30 0.37 3.21 
ตาเสือ 0.77 1.30 1.13 3.20 
กระบก 0.77 1.30 1.07 3.14 
แดงควน 1.54 1.30 0.30 3.14 
ขว้าว 1.54 1.30 0.24 3.08 
แก้ว 1.54 1.30 0.19 3.03 
กะโมกเขา 0.77 1.30 0.60 2.67 
ยางโอนใบมัน 0.77 1.30 0.45 2.52 
ปอใบบาง 0.77 1.30 0.42 2.48 
ยมหอม 0.77 1.30 0.33 2.40 
ล าดวนดง 0.77 1.30 0.18 2.24 
กัดลิ้น 0.77 1.30 0.15 2.22 
กรวยเกลีย้ง 0.77 1.30 0.10 2.16 
นวลเสีย้น 0.77 1.30 0.08 2.15 
เม่าช้าง 0.77 1.30 0.08 2.15 
มะหาด 0.77 1.30 0.07 2.14 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-41 

ตารางภาคผนวกที ่30  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน (10-06-1-

5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
คอเหี้ย 38.75 20.93 59.68 
กระท้อนป่า 8.75 6.98 15.73 
ขางปอย 7.50 6.98 14.48 
มุงเมือง 6.25 6.98 13.23 
ล าดวนดง 5.00 6.98 11.98 
เม่าสร้อย 5.00 4.65 9.65 
หมากแปม 3.75 4.65 8.40 
สลอดปา่ 2.50 4.65 7.15 
เลือดควายเกลีย้ง 2.50 4.65 7.15 
กระเบากลัก 2.50 2.33 4.83 
คอแลน 2.50 2.33 4.83 
กะโมกเขา 1.25 2.33 3.58 
ขันทองพยาบาท 1.25 2.33 3.58 
เข็มขาว 1.25 2.33 3.58 
เฉียงพร้านางแอ 1.25 2.33 3.58 
ตังตาบอด 1.25 2.33 3.58 
ปลาไหลเผือก 1.25 2.33 3.58 
ปออีเก้ง 1.25 2.33 3.58 
มะพูด 1.25 2.33 3.58 
ลางสาดปา่ 1.25 2.33 3.58 
จันทน์ชะมด 1.25 2.33 3.58 
พลับยอดด า 1.25 2.33 3.58 
มะม่วงไข่แลน 1.25 2.33 3.58 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่31  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม ้(seedling) พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน (10-06-1-

5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
เลือดควายเกลีย้ง 20.59 12.00 32.59 
คอเหี้ย 17.65 12.00 29.65 
จันทน์ชะมด 8.82 8.00 16.82 
ปลาไหลเผือก 5.88 8.00 13.88 

 



 

ก-42 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่31  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
หัสคณุ 5.88 8.00 13.88 
ปออีเก้ง 5.88 4.00 9.88 
กะตังใบ 2.94 4.00 6.94 
เขยตาย 2.94 4.00 6.94 
เฉียงพร้านางแอ 2.94 4.00 6.94 
ปอหู 2.94 4.00 6.94 
พลองขี้ควาย 2.94 4.00 6.94 
เพกา 2.94 4.00 6.94 
ล าดวนดง 2.94 4.00 6.94 
ขางปอย 2.94 4.00 6.94 
เม่าปิด 2.94 4.00 6.94 
กระท้อนป่า 2.94 4.00 6.94 
หมากแปม 2.94 4.00 6.94 
เต่าร้าง 2.94 4.00 6.94 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่32  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอา่งฤาไน (10-06-1-5b-

00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เฟิร์น 5.56 
Curcaligo sp. 3.33 
ค้อนตีหมา 3.33 
เต่าร้าง  3.33 
ระก า 3.33 
Connaraceae 2.22 
Violaceae 2.22 
คล้า 2.22 
พรหมตีนสูง 2.22 
แก้วหน้าม้า 1.11 
เถาคัน 1.11 
เถารางแดง 1.11 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-43 

ตารางภาคผนวกที ่33  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขาปลาย

ยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
เต้าหลวง 9.52 4.65 23.24 37.41 
คอเหี้ย 11.11 11.63 14.66 37.40 
คอแลน 4.76 6.98 22.54 34.28 
มุงเมือง 17.46 6.98 4.60 29.04 
มะพูด 9.52 11.63 3.35 24.50 
พลับยอดด า 4.76 6.98 4.63 16.37 
กะโมกเขา 6.35 6.98 2.67 15.99 
ตาเสือขน 3.17 2.33 8.04 13.54 
สลอดปา่ 4.76 4.65 0.54 9.95 
กัดลิ้น 3.17 4.65 1.00 8.82 
สิไหรใบใหญ ่ 1.59 2.33 4.83 8.74 
กระท้อนป่า 3.17 4.65 0.51 8.34 
นกนอน 3.17 4.65 0.24 8.07 
จันทน์ชะมด 1.59 2.33 2.67 6.59 
หว้าต้นขาว 1.59 2.33 2.67 6.59 
กรวยแหลม 3.17 2.33 0.78 6.28 
นางเลว 3.17 2.33 0.47 5.97 
ประยงค์ป่า 1.59 2.33 0.83 4.74 
ขนุนป่า 1.59 2.33 0.78 4.69 
หงอนไก่ดง 1.59 2.33 0.71 4.62 
แดงควน 1.59 2.33 0.13 4.04 
ผักหวาน 1.59 2.33 0.11 4.02 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่34  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) พื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขา

ปลายยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
คอเหี้ย 35.48 26.32 61.80 
นกนอน 19.35 15.79 35.14 
ปออีเก้ง 6.45 10.53 16.98 
เต้าหลวง 6.45 5.26 11.71 
หม้าย 6.45 5.26 11.71 

 



 

ก-44 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่34  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
เม่าสร้อย 6.45 5.26 11.71 
กรวยแหลม 3.23 5.26 8.49 
กระท้อนป่า 3.23 5.26 8.49 
กอมขม 3.23 5.26 8.49 
แก้ว 3.23 5.26 8.49 
พลับพลา 3.23 5.26 8.49 
สลอดปา่ 3.23 5.26 8.49 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่35  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม ้(seedling) พื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขา

ปลายยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
คอเหี้ย 57.14 33.33 90.48 
นกนอน 9.52 8.33 17.86 
ชุมแพรก 4.76 8.33 13.10 
ปออีเก้ง 4.76 8.33 13.10 
เลือดควาย 4.76 8.33 13.10 
สะเต้า 4.76 8.33 13.10 
จักหัน 4.76 8.33 13.10 
เม่าสร้อย 4.76 8.33 13.10 
เต่าร้าง 4.76 8.33 13.10 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่36  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง (เขาปลายยายไทย-เขา

ปลายยายเพ็ง) (10-06-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
รางจืด 8.89 
ค้อนตีหมา 6.67 
เครือไส้ตัน 5.56 
เต่าร้าง 3.33 
บุกคางคก 3.33 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-45 

ตารางภาคผนวกที ่36  (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
Combretum sp. 2.22 
เร่ว 2.22 
แก้วหน้าม้า 1.11 
Apocynaceae 1.11 
ย่านนมควาย 1.11 
เถารางแดง 1.11 

 

ตารางภาคผนวกที ่37  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (01-08-1-06-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ปออีเก้ง 13.48 8.58 4.48 26.55 
กร่าง 0.28 0.43 20.59 21.30 
คอเหี้ย 6.74 7.73 2.41 16.87 
เติม 4.49 2.58 9.48 16.55 
ข่อยหนาม 7.58 1.72 1.94 11.24 
เสลา 1.40 0.86 6.57 8.83 
หย่อง 2.53 2.58 3.31 8.42 
ส ารอง 2.53 3.00 2.88 8.41 
มะเดื่อปล้อง 2.25 2.58 2.64 7.46 
หาดส้าน 1.97 2.15 2.04 6.15 
ล าดวนดง 2.53 3.00 0.60 6.13 
ล าพูป่า 0.28 0.43 5.26 5.97 
คอแลน 2.53 2.58 0.54 5.65 
ประยงค์ป่า 1.97 2.15 1.45 5.57 
เลือดควาย 1.97 1.72 1.74 5.42 
เลือดแรด 1.40 2.15 1.38 4.93 
จิกนม 0.28 0.43 4.05 4.76 
สะเต้า 2.25 2.15 0.34 4.73 
ตะแบกแดง 0.56 0.86 3.25 4.67 
สมพง 0.56 0.43 3.54 4.53 
พลับพลา 1.12 1.72 1.13 3.97 
กระท้อนป่า 0.84 1.29 1.81 3.94 
ปอสลัด 1.97 1.72 0.13 3.81 

 



 

ก-46 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่37 (ต่อ)     

 ชนดิ RD RF Rdo IVI 

 นูด 1.40 1.72 0.53 3.65 
 โสกเขา 1.69 1.29 0.55 3.53 
 ลางสาดปา่ 1.40 1.72 0.26 3.39 
 จิกดง 1.69 1.29 0.26 3.23 
 ปันแถ 0.56 0.43 2.15 3.15 
 สังเครียดแดงใบข้าม 1.40 1.29 0.41 3.10 
 ขนุนป่า 1.12 1.29 0.35 2.77 
 นวลเสีย้น 1.12 1.29 0.26 2.67 
 กัดลิ้นลิง 1.12 1.29 0.16 2.57 
 ยมป่า 0.56 0.86 0.98 2.40 
 กอมขม 0.84 1.29 0.23 2.36 
 มะดูก 0.84 1.29 0.20 2.33 
 มะม่วงไข่แลน 0.56 0.86 0.91 2.33 
 ตังตาบอด 0.84 1.29 0.17 2.30 
 มะกล่ าต้น 0.56 0.86 0.77 2.19 
 สั่งท า 0.56 0.86 0.61 2.03 
 ส าเภา 0.56 0.86 0.58 2.00 
 มะนาวผ ี 0.84 0.86 0.18 1.88 
 มะพอก 0.56 0.86 0.44 1.86 
 กัดลิ้น 0.56 0.43 0.78 1.77 
 มุงเมือง 0.56 0.86 0.30 1.72 
 สัตบรรณ 0.84 0.43 0.44 1.72 
 สาธร 0.56 0.86 0.20 1.62 
 ตองเต่า 0.56 0.86 0.18 1.60 
 มะไฟป่า 0.56 0.86 0.14 1.56 
 ปาล์มหลังกับ 0.28 0.43 0.80 1.51 
 พะวา 0.56 0.86 0.07 1.49 
 มะปริง 0.56 0.86 0.05 1.47 
 มะพลับไข่นก 0.84 0.43 0.19 1.47 
 ยมหอม 0.56 0.86 0.04 1.46 
 ยางปาย 0.28 0.43 0.71 1.42 
 ตาเสือ 0.56 0.43 0.29 1.28 
 สองสลึง 0.28 0.43 0.52 1.23 
 กระเบาใหญ ่ 0.56 0.43 0.19 1.18 
 ทัง 0.56 0.43 0.11 1.10 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-47 

ตารางภาคผนวกที ่37 (ต่อ)     

 ชนดิ RD RF Rdo IVI 

 ไทรก้านยาว 0.28 0.43 0.38 1.09 
 Euphor 596 0.56 0.43 0.09 1.08 
 ดีหม ี 0.28 0.43 0.35 1.06 
 จันทน์ชะมด 0.56 0.43 0.06 1.05 
 สอยดาว 0.28 0.43 0.32 1.04 
 กะโมกเขา 0.56 0.43 0.03 1.02 
 ไคร้มดแอด 0.56 0.43 0.02 1.01 
 ชะมวง 0.28 0.43 0.28 0.99 
 คอไก่ 0.28 0.43 0.26 0.97 
 กะท้อน 0.28 0.43 0.25 0.96 
 เข็มจันทนา 0.28 0.43 0.22 0.93 
 กระโดงแดง 0.28 0.43 0.16 0.87 
 เลือดควายเกลีย้ง 0.28 0.43 0.12 0.83 
 รง 0.28 0.43 0.11 0.82 
 มะหวด 0.28 0.43 0.09 0.80 
 ยางกล่อง 0.28 0.43 0.07 0.78 
 หม้าย 0.28 0.43 0.07 0.78 
 ขันทองพยาบาท 0.28 0.43 0.06 0.77 
 ยมหิน 0.28 0.43 0.06 0.77 
 กระบก 0.28 0.43 0.06 0.77 
 นางเลว 0.28 0.43 0.05 0.76 
 มะเดื่ออุทุมพร 0.28 0.43 0.04 0.75 
 ยางโอนใบมัน 0.28 0.43 0.03 0.74 
 แก้ว 0.28 0.43 0.02 0.73 
 เฉียงพร้านางแอ 0.28 0.43 0.02 0.73 
 เต่าร้าง 0.28 0.43 0.02 0.73 
 กะตังใบ 0.28 0.43 0.02 0.73 
 กฤษณา 0.28 0.43 0.02 0.73 
 สลอดปา่ 0.28 0.43 0.02 0.73 
 เมา 0.28 0.43 0.02 0.73 
 มะมือ 0.28 0.43 0.02 0.73 
 หาดข่อย 0.28 0.43 0.02 0.73 
 UK2 0.28 0.43 0.01 0.72 
 ตาเป็ดตาไก ่ 0.28 0.43 0.01 0.72 
      



 

ก-48 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่37 (ต่อ)     

 ชนดิ RD RF Rdo IVI 

 ผักหวานต้น 0.28 0.43 0.01 0.72 
 ผักหวานเมา 0.28 0.43 0.01 0.72 
 ยางเสียน 0.28 0.43 0.01 0.72 

 รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่38  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (01-

08-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

คอเหี้ย 13.13 8.57 21.70 
ข่อยหนาม 14.38 5.71 20.09 
ปอสลัด 6.25 5.71 11.96 
ประยงค์ป่า 6.25 4.76 11.01 
กัดลิ้นลิง 6.25 3.81 10.06 
ขางปอย 2.50 3.81 6.31 
กะโมกเขา 3.13 2.86 5.98 
เม่าสร้อย 3.13 2.86 5.98 
ดู่ด้อง 2.50 2.86 5.36 
จันทน์ชะมด 2.50 2.86 5.36 
จิกดง 1.88 2.86 4.73 
ส ารอง 1.88 2.86 4.73 
โสกเขา 1.88 2.86 4.73 
พริกไทยดง 1.88 1.90 3.78 
แก้ว 1.25 1.90 3.15 
คอแลน 1.25 1.90 3.15 
ตังตาบอด 1.25 1.90 3.15 
มุงเมือง 1.25 1.90 3.15 
ยางน่อง 1.25 1.90 3.15 
ล าดวนดง 1.25 1.90 3.15 
สั่งท า 1.25 1.90 3.15 
นวลเสีย้น 1.25 1.90 3.15 
สังเครียดแดงใบข้าม 1.25 1.90 3.15 
สลอดปา่ 1.25 0.95 2.20 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-49 

ตารางภาคผนวกที ่38  (ต่อ)    

 ชนดิ RD RF IVI 

 กระบก 1.25 0.95 2.20 
 ตาเป็ดตาไก ่ 1.25 0.95 2.20 
 มะพลับทอง 1.25 0.95 2.20 
 UK2 0.63 0.95 1.58 
 เข็มขาว 0.63 0.95 1.58 
 เติม 0.63 0.95 1.58 
 เมา 0.63 0.95 1.58 
 เลือดควาย 0.63 0.95 1.58 
 กฤษณา 0.63 0.95 1.58 
 กอมขม 0.63 0.95 1.58 
 กัดลิ้น 0.63 0.95 1.58 
 ขันทองพยาบาท 0.63 0.95 1.58 
 ขี้หน ู 0.63 0.95 1.58 
 จิกนม 0.63 0.95 1.58 
 ชะมวง 0.63 0.95 1.58 
 ชุ่มฉ่ า 0.63 0.95 1.58 
 ตาเสือ 0.63 0.95 1.58 
 ปลาไหลเผือก 0.63 0.95 1.58 
 ปออีเก้ง 0.63 0.95 1.58 
 ผักหวานป่า 0.63 0.95 1.58 
 พลองขี้ควาย 0.63 0.95 1.58 
 พะวา 0.63 0.95 1.58 
 มะเดื่อปล้อง 0.63 0.95 1.58 
 มะนาวผ ี 0.63 0.95 1.58 
 ลางสาดปา่ 0.63 0.95 1.58 
 กระดูกเขยีด 0.63 0.95 1.58 
 ผักหวานเมา 0.63 0.95 1.58 
 มะม่วงไข่แลน 0.63 0.95 1.58 
 เลือดควายเกลีย้ง 0.63 0.95 1.58 

 รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-50 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่39 ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

(01-08-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

ข่อยหนาม 16.67 10.87 27.54 
เขยตาย 6.06 8.70 14.76 
ส ารอง 6.06 6.52 12.58 
กัดลิ้น 6.06 4.35 10.41 
ปออีเก้ง 6.06 4.35 10.41 
คอเหี้ย 4.55 4.35 8.89 
ชุมแพรก 4.55 4.35 8.89 
พริกไทยดง 4.55 4.35 8.89 
สะทิบ 3.03 4.35 7.38 
นวลเสีย้น 3.03 4.35 7.38 
จันทน์ชะมด 3.03 4.35 7.38 
เม่าสร้อย 3.03 4.35 7.38 
มะนาวผ ี 4.55 2.17 6.72 
เลือดแรด 3.03 2.17 5.20 
ตังตาบอด 3.03 2.17 5.20 
ลังกาสา 3.03 2.17 5.20 
มะม่วงไข่แลน 3.03 2.17 5.20 
กระบก 1.52 2.17 3.69 
กะโมกเขา 1.52 2.17 3.69 
คอแลน 1.52 2.17 3.69 
จิกดง 1.52 2.17 3.69 
ยางเสียน 1.52 2.17 3.69 
หย่อง 1.52 2.17 3.69 
ปอสลัด 1.52 2.17 3.69 
มะพลับทอง 1.52 2.17 3.69 
ตาเป็ดหอก 1.52 2.17 3.69 
หัสคณุ 1.52 2.17 3.69 
โสกเขา 1.52 2.17 3.69 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-51 

ตารางภาคผนวกที ่40 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (01-08-1-06-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เข็ม 2.59 
หลาว 2.59 
เต่าร้างหน ู 2.41 
หวายโสม 1.85 
เฟิร์น 1.48 
กระดูกไก ่ 1.11 
กระพ้อ 1.11 
ขมิ้นรูชนั 1.11 
ค้อนตีหมา 1.11 
ปด 1.11 
เร่วขน 1.11 
แก้วหน้าม้า 0.37 
พริกไทยป่า 0.37 
มัน 0.37 
เร่ว 0.37 
องุ่นป่า 0.37 
เขือง 0.19 
เถารางแดง 0.19 
เล็บเหยี่ยว 0.19 
เสี้ยว 0.19 

 

ตารางภาคผนวกที ่41 ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

(01-08-1-06-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

กระบก 2.75 3.94 31.66 38.35 
ปออีเก้ง 12.09 7.88 12.74 32.71 
ตะแบกแดง 17.86 6.90 6.75 31.50 
พญารากด า 9.34 5.91 1.99 17.25 
สมพง 2.20 0.99 6.34 9.53 
คอเหี้ย 3.30 3.94 1.42 8.66 
มะค่าโมง 2.20 2.46 2.89 7.55 
ไทร 0.55 0.99 5.45 6.99 
ขี้อ้าย 2.20 2.96 1.79 6.94 



 

ก-52 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่41 (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ดีหม ี 3.30 2.46 0.47 6.23 
ตองเต่า 2.20 2.96 0.82 5.97 
กระเบาใหญ ่ 1.92 2.96 1.02 5.89 
เต่าร้าง 1.92 2.96 0.49 5.37 
สะทิบ 1.37 1.48 2.43 5.28 
พลับพลา 1.92 1.97 1.27 5.16 
มะเดื่อปล้อง 1.92 2.46 0.37 4.76 
พลองขี้ควาย 1.92 1.48 0.92 4.32 
มะกอกเกลื้อน 1.10 1.97 0.68 3.75 
ส้มกบ 1.10 1.97 0.47 3.54 
ขนุนป่า 1.10 1.97 0.34 3.41 
หม้าย 0.55 0.49 2.30 3.34 
มะเดื่ออุทุมพร 1.10 1.48 0.57 3.15 
ส ารอง 0.82 1.48 0.84 3.14 
มะไฟป่า 0.82 0.49 1.78 3.10 
กันเกรา 0.27 0.49 2.28 3.04 
นวลเสีย้น 1.10 1.48 0.20 2.78 
ปอ 1.10 1.48 0.17 2.75 
ล าดวน 0.82 0.99 0.93 2.74 
คอแลน 0.82 0.99 0.93 2.74 
ผักหวานต้น 0.82 1.48 0.26 2.57 
มะกล่ าต้น 0.55 0.99 0.92 2.46 
สะเต้า 0.82 1.48 0.09 2.39 
ตะโกพนม 0.82 0.99 0.47 2.28 
หว้าหิน 1.10 0.99 0.10 2.18 
ขี้หน ู 0.82 0.99 0.37 2.18 
หว้าต้นขาว 0.82 0.99 0.08 1.89 
เลือดแรด 0.55 0.99 0.32 1.85 
พะวา 0.55 0.99 0.30 1.83 
หว้าเปลือกแดง 0.55 0.99 0.29 1.82 
มะมือ 0.55 0.99 0.25 1.78 
อะราง 0.55 0.99 0.23 1.76 
ติ้วเกลี้ยง 0.55 0.99 0.21 1.74 
สมอพิเภก 0.55 0.99 0.15 1.69 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-53 

ตารางภาคผนวกที ่41 (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ง้ิว 0.55 0.49 0.63 1.67 
ประดู่ป่า 0.27 0.49 0.88 1.65 
มะขามป้อม 0.55 0.99 0.08 1.61 
ตาเป็ดตาไก ่ 0.55 0.99 0.05 1.58 
เสลา 0.55 0.49 0.45 1.49 
ขันทองพยาบาท 0.82 0.49 0.13 1.45 
ยางโอน 0.55 0.49 0.37 1.41 
แคหางค่าง 0.82 0.49 0.09 1.40 
UK1 0.55 0.49 0.24 1.28 
มะกอกพราน 0.27 0.49 0.46 1.23 
มะหาด 0.27 0.49 0.43 1.20 
เลือดควาย 0.27 0.49 0.26 1.03 
ยางแดง 0.27 0.49 0.24 1.01 
สาธร 0.27 0.49 0.16 0.93 
ส าโรง 0.27 0.49 0.12 0.89 
ปอใบบาง 0.27 0.49 0.12 0.89 
สัตบรรณ 0.27 0.49 0.11 0.88 
ชิงชัน 0.27 0.49 0.11 0.88 
UK 0.27 0.49 0.11 0.87 
นางเลว 0.27 0.49 0.10 0.86 
แตดลิง 0.27 0.49 0.09 0.86 
กัดลิ้น 0.27 0.49 0.08 0.84 
กระดองป ู 0.27 0.49 0.07 0.84 
กอมขม 0.27 0.49 0.06 0.82 
ค้างคาว 0.27 0.49 0.05 0.82 
นูดใบหอก 0.27 0.49 0.05 0.82 
มะม่วงป่า 0.27 0.49 0.04 0.81 
รักขาว 0.27 0.49 0.04 0.81 
เข็มแดง 0.27 0.49 0.02 0.79 

รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 



 

ก-54 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่42  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (01-

08-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

ตะแบกแดง 15.83 8.54 24.36 
นวลเสีย้น 9.35 10.98 20.33 
พญารากด า 10.07 7.32 17.39 
ล าดวน 7.91 6.10 14.01 
คอเหี้ย 5.76 6.10 11.85 
เข็มแดง 5.04 4.88 9.91 
ผักหวานต้น 4.32 4.88 9.19 
พลับพลา 5.04 3.66 8.69 
เลือดแรด 3.60 4.88 8.48 
มะไฟป่า 3.60 3.66 7.26 
หว้าต้นขาว 2.16 3.66 5.82 
พะวา 2.88 2.44 5.32 
มะหาด 2.16 2.44 4.60 
สะทิบ 2.16 2.44 4.60 
คอแลน 1.44 2.44 3.88 
พลองขี้ควาย 1.44 2.44 3.88 
ทุ่มหม ู 1.44 2.44 3.88 
นางเลว 1.44 2.44 3.88 
ดีหม ี 2.16 1.22 3.38 
เลือดควาย 1.44 1.22 2.66 
ส าโรง 1.44 1.22 2.66 
ตองเต่า 1.44 1.22 2.66 
UK2 0.72 1.22 1.94 
กระบก 0.72 1.22 1.94 
กอมขม 0.72 1.22 1.94 
ขี้อ้าย 0.72 1.22 1.94 
ค้างคาว 0.72 1.22 1.94 
ผักหวานป่า 0.72 1.22 1.94 
ผ่าเสี้ยน 0.72 1.22 1.94 
มะหวด 0.72 1.22 1.94 
สะเต้า 0.72 1.22 1.94 
ส ารอง 0.72 1.22 1.94 
กระเบาใหญ ่ 0.72 1.22 1.94 

รวม 100.00 100.00 200.00 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-55 

ตารางภาคผนวกที ่43  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นท่ีเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

(01-08-1-06-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

ตะแบกแดง 12.70 7.69 20.39 
พลองขี้ควาย 7.94 6.15 14.09 
หมุย 7.94 6.15 14.09 
พญารากด า 5.56 4.62 10.17 
กัดลิ้น 3.97 6.15 10.12 
เลือดควาย 4.76 4.62 9.38 
คอเหี้ย 3.97 4.62 8.58 
จักหนั 3.97 4.62 8.58 
ล าดวน 3.97 4.62 8.58 
ปอ 4.76 3.08 7.84 
ผักหวานป่า 3.97 3.08 7.05 
มะหวด 2.38 4.62 7.00 
เลือดแรด 3.17 3.08 6.25 
มะหาด 3.17 3.08 6.25 
นวลเสีย้น 3.17 3.08 6.25 
พลับพลา 2.38 3.08 5.46 
มะนาวผ ี 1.59 3.08 4.66 
ล าไยป่า 1.59 3.08 4.66 
ขีเ้หล็กอเมริกัน 2.38 1.54 3.92 
ทุ่มหม ู 2.38 1.54 3.92 
ผักหวานต้น 2.38 1.54 3.92 
มะเดื่อปล้อง 1.59 1.54 3.13 
หว้าหิน 1.59 1.54 3.13 
เข็มแดง 1.59 1.54 3.13 
ชิงชัน 1.59 1.54 3.13 
กระเช้าจันทร ์ 0.79 1.54 2.33 
ขี้อ้าย 0.79 1.54 2.33 
ดีหม ี 0.79 1.54 2.33 
พลองกินลูก 0.79 1.54 2.33 
ส ารอง 0.79 1.54 2.33 
ตองเต่า 0.79 1.54 2.33 
หว้าต้นขาว 0.79 1.54 2.33 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-56 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่44  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (06-01-3-5a-03) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
แดง 11.36 9.43 11.27 32.07 
ตะแบกนา 6.82 7.55 15.85 30.22 
สาธร 12.12 7.55 3.77 23.44 
เลียงมัน 9.85 6.60 4.34 20.79 
แดงสะแง 3.79 3.77 13.05 20.61 
ขี้อ้าย 6.82 7.55 4.87 19.24 
กาสามปีก 4.55 5.66 4.26 14.47 
ผ่าเสี้ยน 4.55 5.66 3.44 13.65 
ฉนวน 3.79 4.72 4.40 12.91 
สะแกแสง 3.79 3.77 3.10 10.66 
ตะแบกเลือด 2.27 2.83 4.98 10.08 
กุ๊ก 3.79 2.83 1.61 8.23 
ติ้วขน 3.03 2.83 2.32 8.18 
ตะแบกแดง 1.52 1.89 3.34 6.74 
อีแปะ 1.52 1.89 3.21 6.61 
ตะคร้อ 1.52 1.89 3.04 6.44 
โมกหลวง 2.27 2.83 0.08 5.18 
ยมหิน 1.52 1.89 0.95 4.36 
แสมสาร 1.52 1.89 0.47 3.88 
มะหวด 1.52 1.89 0.32 3.72 
เม่าเล็ก 1.52 1.89 0.24 3.64 
แคทราย 0.76 0.94 1.73 3.44 
ปี้จั่น 0.76 0.94 1.71 3.41 
ปอแดง 0.76 0.94 1.69 3.39 
เกล็ดจระเข ้ 0.76 0.94 1.47 3.17 
ส้มเสี้ยว 0.76 0.94 0.84 2.54 
กระโดน 0.76 0.94 0.70 2.40 
ตับเต่าต้น 0.76 0.94 0.70 2.40 
ตะเคียนหน ู 0.76 0.94 0.65 2.35 
คูน 0.76 0.94 0.38 2.08 
ชิงชัน 0.76 0.94 0.38 2.08 
ปอแก่นเทา 0.76 0.94 0.34 2.04 
ประดู ่ 0.76 0.94 0.33 2.03 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-57 

ตารางภาคผนวกที ่44  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
Catunaregam sp. 0.76 0.94 0.11 1.81 
สะทอน 0.76 0.94 0.06 1.76 
ผลรวมทัง้หมด 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่45 ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุม่ (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูกระดึง  

(06-01-3-5a-03) 

ชนดิ RD RF IVI 
แดง 25.00 19.44 44.44 
เปล้าหลวง 11.54 13.89 25.43 
เลียงมัน 13.46 11.11 24.57 
ติ้วขน 13.46 5.56 19.02 
สาธร 5.77 8.33 14.10 
แดงสะแง 3.85 5.56 9.40 
ขี้อ้าย 3.85 5.56 9.40 
ตะคร้อ 3.85 5.56 9.40 
สะแกแสง 3.85 5.56 9.40 
ตะแบกแดง 3.85 2.78 6.62 
โมกมัน 1.92 2.78 4.70 
กรวยป่า 1.92 2.78 4.70 
ค าแสด 1.92 2.78 4.70 
ฉนวน 1.92 2.78 4.70 
ยมหิน 1.92 2.78 4.70 
สะทอน 1.92 2.78 4.70 
ผลรวมทัง้หมด 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่46  ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูกระดึง (06-01-3-

5a-03) 

ชนดิ RD RF IVI 
เปล้าหลวง 27.48 16.67 44.14 
สาธร 24.32 11.67 35.99 
ติ้วขน 17.12 18.33 35.45 

 



 

ก-58 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่46  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
ขี้อ้าย 6.31 8.33 14.64 
แดง 3.15 10.00 13.15 
ตะแบกแดง 3.60 8.33 11.94 
สะแกแสง 4.05 6.67 10.72 
ส้มเสี้ยว 6.76 1.67 8.42 
เลียงมัน 1.80 5.00 6.80 
ตะแบกนา 2.70 3.33 6.04 
แดงสะแง 0.45 1.67 2.12 
กะหนานปลิง 0.45 1.67 2.12 
กาสามปีก 0.45 1.67 2.12 
ฉนวน 0.45 1.67 2.12 
ตับเต่าต้น 0.45 1.67 2.12 
ผ่าเสี้ยน 0.45 1.67 2.12 
ผลรวมทัง้หมด 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่47 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (06-01-3-5a-03) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ACANTHACEAE 16.30 
หญ้าข้าวป่า 16.11 
ZINGIBERACEAE 9.11 
ปีกนกแอ่น 8.89 
ไผ่ซางนวล 8.52 
สาบเสือ 7.96 
ลิเภา 4.81 
ปอขี้ตุ่น 4.44 
ไผร่วก 4.26 
หญ้าง๊าด 4.07 
ไผไ่ร ่ 3.70 
หนอนตายอยาก 3.70 
Acacia sp. 2.59 
EUPHORBIACEAE 2.59 
หญ้าไขเ่หาหลวง 2.59 
กูดนกยูง 2.22 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-59 

ตารางภาคผนวกที ่47 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
มันดง 1.85 
หญ้าละมาน 1.67 
เสี้ยว 1.33 
Carex sp. 1.30 
หญ้าตีนกา 1.11 
เถาส้มกุ้ง 0.93 
กระทืบยอบ 0.74 
รางจืด 0.74 
เปราะ 0.37 
บุกคางคก 0.37 
หางนาคบก 0.37 

 

ตารางภาคผนวกที ่48  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว (06-01-3-5a-03 

และ 06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
เก็ดขาว 11.32 10.11 7.51 28.94 
ยางปาย 1.89 2.25 20.41 24.54 
ก่อเดือย 7.55 6.74 9.32 23.61 
ก่อลิ่ม 6.60 5.62 8.35 20.57 
ทะโล ้ 4.72 3.37 10.07 18.15 
ก ายาน 6.60 7.87 1.53 16.00 
เหมือดวอน 8.49 5.62 1.71 15.82 
ก่อ 4.72 4.49 6.51 15.72 
เปล้าแพะ 7.55 6.74 0.83 15.11 
จ าปาป่า 3.77 4.49 3.23 11.50 
กระบก 1.89 2.25 7.36 11.49 
มุ่นเขา 2.83 3.37 2.79 9.00 
ตะแบกแดง 1.89 2.25 3.41 7.54 
แคหัวหม ู 2.83 3.37 1.10 7.30 
Tarenna sp. 2.83 3.37 0.91 7.11 
หว้าขาว 0.94 1.12 3.81 5.88 
สะแล่งหอมไก ๋ 1.89 2.25 0.80 4.94 

 



 

ก-60 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่48  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ส้านหิ่ง 1.89 2.25 0.12 4.26 
Archidendron sp. 0.94 1.12 1.55 3.61 
หว้าภ ู 0.94 1.12 1.54 3.61 
มะกอกเกลื้อน 0.94 1.12 1.37 3.44 
แหลบุก 1.89 1.12 0.23 3.24 
ชุ่มฉ่ า 0.94 1.12 0.99 3.06 
ติ้วเกลี้ยง 0.94 1.12 0.85 2.92 
Artocarpus sp. 0.94 1.12 0.79 2.86 
พะบ้าง 0.94 1.12 0.71 2.78 
หมักฟักดง 0.94 1.12 0.53 2.60 
ไคร้เขา 0.94 1.12 0.39 2.46 
Litsea sp. 0.94 1.12 0.31 2.37 
Goniothalamus sp. 0.94 1.12 0.25 2.32 
หว้า 0.94 1.12 0.16 2.23 
มะดูก 0.94 1.12 0.16 2.22 
แคทราย 0.94 1.12 0.13 2.20 
ง้ิวดอกแดง 0.94 1.12 0.10 2.16 
มะขามป้อม 0.94 1.12 0.07 2.13 
กาสะลองค า 0.94 1.12 0.05 2.12 
ฉนวน 0.94 1.12 0.04 2.10 
กางขี้มอด 0.94 1.12 0.02 2.09 
ผลรวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่49   คา่ดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติน้ าหนาว  

(06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
เก็ดขาว 16.67 15.15 31.82 
เปล้าแพะ 15.79 15.15 30.94 
ก่อเดือย 14.04 13.64 27.67 
ก ายาน 14.91 12.12 27.03 
ติ้วเกลี้ยง 7.89 7.58 15.47 
ก่อลิ่ม 7.02 4.55 11.56 
กาสามปีก 2.63 4.55 7.18 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-61 

ตารางภาคผนวกที ่49  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
พะบ้าง 1.75 3.03 4.78 
ง้ิวดอกขาว 2.63 1.52 4.15 
เดื่อหอม 1.75 1.52 3.27 
ปอแต๊บ 1.75 1.52 3.27 
มะหวด 1.75 1.52 3.27 
ส้านหิ่ง 1.75 1.52 3.27 
เหมือดคน 0.88 1.52 2.39 
แข้งกวาง 0.88 1.52 2.39 
แหลบุก 0.88 1.52 2.39 
ไทร 0.88 1.52 2.39 
กรวยป่าใบเกลีย้ง 0.88 1.52 2.39 
ฉนวน 0.88 1.52 2.39 
ทะโล ้ 0.88 1.52 2.39 
มะกอกเกลื้อน 0.88 1.52 2.39 
มะกา 0.88 1.52 2.39 
มะหาด 0.88 1.52 2.39 
สะแล่งหอมไก ๋ 0.88 1.52 2.39 
ผลรวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่50   ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว  

(06-01-3-5a-03 และ 06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
ก่อเดือย 20.20 8.77 28.97 
ก ายาน 15.15 12.28 27.43 
เปล้าเลือด 10.10 14.04 24.14 
ก่อลิ่ม 11.11 7.02 18.13 
เก็ดขาว 7.07 8.77 15.84 
ติ้วเกลี้ยง 6.06 7.02 13.08 
มะหวด 5.05 7.02 12.07 
มุ่นเขา 4.04 5.26 9.30 
มะกา 3.03 3.51 6.54 
ง้ิวดอกขาว 2.02 3.51 5.53 
กางขี้มอด 2.02 1.75 3.77 

 



 

ก-62 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่50  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
ปอแต๊บ 2.02 1.75 3.77 
ส้านใหญ ่ 2.02 1.75 3.77 
Archidendron sp. 1.01 1.75 2.76 
เพี้ยกระทิง 1.01 1.75 2.76 
เหมือดวอน 1.01 1.75 2.76 
แคหัวหม ู 1.01 1.75 2.76 
กะตังใบ 1.01 1.75 2.76 
กาสามปีก 1.01 1.75 2.76 
ฉนวน 1.01 1.75 2.76 
ปอเกล็ดแรด 1.01 1.75 2.76 
ปอลมปม 1.01 1.75 2.76 
หมีเหม็น 1.01 1.75 2.76 
ผลรวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่51 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว (06-01-3-5a-03 และ 

06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
กก 27.96 
ไผไ่ร ่ 21.11 
ไผ่บงใหญ ่ 3.33 
มันดง 2.04 
Connaraceae 1.67 
ไผ่ (Giantochloa sp.) 1.48 
ไผ่ซางนวล 1.48 
เกล็ดปลา 1.30 
ถั่ว 1.30 
ลิเภา 1.11 
กระทือป่า 0.74 
หญ้ากาบไผ ่ 0.74 
หญ้าง๊าด 0.74 
เอื้องหมายนา 0.37 
กูดปรง 0.37 
ข่าป่า 0.37 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-63 

ตารางภาคผนวกที ่51 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ข่าลิง 0.37 
เข้าพรรษา 0.19 
เขือง 0.19 
เถาคัน 0.19 

 

ตารางภาคผนวกที ่52   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ป่าเบญจพรรณ  

(06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
เปล้าหลวง 20.00 10.96 34.75 65.71 
ประดู ่ 9.52 9.59 5.45 24.56 
ตะแบกเปลือกบาง 0.95 1.37 15.58 17.90 
มะค่าโมง 0.95 1.37 14.70 17.02 
มะขามป้อม 4.76 6.85 2.51 14.13 
ก่อ 3.81 1.37 8.83 14.01 
กางขี้มอด 3.81 5.48 2.40 11.69 
ตะแบกเลือด 5.71 4.11 1.47 11.30 
แคทราย 4.76 4.11 0.93 9.80 
มะกอกเกลื้อน 2.86 4.11 1.19 8.15 
ไคร้เขา 3.81 2.74 1.45 8.00 
เน่าใน 2.86 2.74 1.32 6.92 
ติ้วขน 3.81 1.37 1.49 6.67 
เลียงฝ้าย 1.90 2.74 1.25 5.89 
ปอแก่นเทา 1.90 2.74 0.40 5.04 
กุ๊ก 1.90 2.74 0.23 4.87 
มะกอกป่า 0.95 1.37 2.03 4.35 
สะทิบ 1.90 1.37 0.15 3.42 
ค าแสด 1.90 1.37 0.13 3.40 
ซ้อ 0.95 1.37 0.64 2.96 
ขี้อ้าย 0.95 1.37 0.42 2.74 
เม่า 0.95 1.37 0.41 2.73 
ตะคร้ า 0.95 1.37 0.39 2.71 
ยมหอม 0.95 1.37 0.32 2.64 
Dalbergia sp. 0.95 1.37 0.27 2.59 

 



 

ก-64 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่52  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ปี้จั่น 0.95 1.37 0.21 2.53 
ยอป่า 0.95 1.37 0.21 2.53 
ตะคร้อ 0.95 1.37 0.13 2.45 
ง้ิวดอกขาว 0.95 1.37 0.11 2.43 
ติ้วเกลี้ยง 0.95 1.37 0.08 2.40 
ส้านใบเล็ก 0.95 1.37 0.08 2.40 
ปอลมปม 0.95 1.37 0.07 2.39 
อินทนิลบก 0.95 1.37 0.06 2.38 
มะหาด 0.95 1.37 0.05 2.38 
หว้าข้ีแพะ 0.95 1.37 0.05 2.37 
กระบก 0.95 1.37 0.05 2.37 
เหมือดวอน 0.95 1.37 0.04 2.36 
ส้มกบ 0.95 1.37 0.03 2.36 
กาสะลองค า 0.95 1.37 0.03 2.36 
หัสคณุ 0.95 1.37 0.03 2.36 
ค ามอกหลวง 0.95 1.37 0.03 2.35 
แคหางค่าง 0.95 1.37 0.03 2.35 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่53   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน  

ป่าเบญจพรรณ (06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
ติ้วขน 32.79 9.38 42.16 
ติ้วเกลี้ยง 14.75 6.25 21.00 
เม่า 4.92 9.38 14.29 
เปล้าหลวง 4.92 6.25 11.17 
ค ามอกหลวง 4.92 6.25 11.17 
ง้ิวดอกขาว 3.28 6.25 9.53 
ประดู ่ 3.28 6.25 9.53 
ปอลมปม 3.28 6.25 9.53 
เม่าสาย 3.28 3.13 6.40 
สะทอนขน 3.28 3.13 6.40 
สะทิบ 3.28 3.13 6.40 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-65 

ตารางภาคผนวกที ่53  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
กระบก 1.64 3.13 4.76 
กาสามปีก 1.64 3.13 4.76 
ค าแสด 1.64 3.13 4.76 
คูน 1.64 3.13 4.76 
ตะแบกเปลือกบาง 1.64 3.13 4.76 
ตะแบกเลือด 1.64 3.13 4.76 
ตับเต่าต้น 1.64 3.13 4.76 
ทะโล ้ 1.64 3.13 4.76 
นวลเสีย้น 1.64 3.13 4.76 
ปี้จั่น 1.64 3.13 4.76 
มะแฟน 1.64 3.13 4.76 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่54   คา่ดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  

ป่าเบญจพรรณ (06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
ติ้วขน 23.08 11.11 34.19 
สะทอนขน 15.38 11.11 26.50 
เม่าสาย 11.54 11.11 22.65 
เปล้าหลวง 7.69 5.56 13.25 
เม่าไข่ปลา 3.85 5.56 9.40 
ค ามอกหลวง 3.85 5.56 9.40 
ตะแบกแดง 3.85 5.56 9.40 
ติ้วเกลี้ยง 3.85 5.56 9.40 
ประดู ่ 3.85 5.56 9.40 
ปอแดง 3.85 5.56 9.40 
ผักหวานป่า 3.85 5.56 9.40 
มะแฟน 3.85 5.56 9.40 
มะขามป้อม 3.85 5.56 9.40 
มะค่าโมง 3.85 5.56 9.40 
สมอไทย 3.85 5.56 9.40 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-66 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่55  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าเบญจพรรณ  

(06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ไผไ่ร ่ 22.22 
กลอย 4.44 
กระเจียว 3.61 
กกรังกาป่า 3.06 
หญ้าข้าวป่า 2.78 
ลิเภา 2.22 
มันดง 1.94 
ไผ่บง 1.67 
กระทืบยอบ 1.67 
หญ้าคา 1.67 
หุนหูช้าง 1.67 
หนามคนทา 1.11 
เอื้องหมายนา 0.83 
เครือแมด 0.56 
เต่าไห ้ 0.56 
เล็บเหยี่ยว 0.56 
กก 0.56 
รางจืด 0.56 
APOCYNACEAE 0.28 
มะกาเครือ 0.28 
ส้มลม 0.28 
สาบเสือ 0.28 
อีรอก 0.28 

 

ตารางภาคผนวกที ่56   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ป่าเต็งรัง  

(06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
เต็ง 16.77 8.08 18.25 43.10 
มะกาเล็ก 1.29 2.02 28.86 32.17 
ก่อแพะ 12.26 12.12 7.29 31.67 
ตะแบกเลือด 9.68 5.05 10.43 25.16 
รกฟ้า 5.16 7.07 4.07 16.30 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-67 

ตารางภาคผนวกที ่56  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
รัง 3.87 5.05 4.39 13.32 
ก่อนก 5.81 3.03 1.73 10.57 
ติ้วขน 3.23 4.04 3.11 10.38 
ยางเหียง 3.23 4.04 2.83 10.09 
ตาฉี่เคย 4.52 4.04 0.73 9.29 
ค ามอกหลวง 3.23 4.04 1.79 9.06 
มะม่วงหัวแมงวัน 1.94 3.03 2.31 7.27 
ยาบใบยาว 2.58 3.03 1.60 7.21 
เหมือดโลด 2.58 3.03 0.80 6.41 
สมอไทย 1.94 2.02 1.70 5.65 
กุ๊ก 1.94 3.03 0.34 5.31 
ตะแบกเปลือกบาง 1.94 2.02 1.07 5.02 
ก้าว 1.29 2.02 1.33 4.65 
ง้ิวดอกแดง 1.29 2.02 1.12 4.43 
ประดู ่ 1.94 2.02 0.41 4.37 
เลียงฝ้าย 1.29 2.02 1.00 4.31 
ปอแก่นเทา 1.94 1.01 0.76 3.71 
มะกอกเกลื้อน 1.29 2.02 0.36 3.67 
เก็ดด า 1.29 2.02 0.33 3.64 
ฝีหมอบ 0.65 1.01 1.00 2.66 
กางขี้มอด 0.65 1.01 0.55 2.21 
กระท่อมหม ู 0.65 1.01 0.44 2.09 
กาสามปีก 0.65 1.01 0.40 2.05 
ส้มกบ 0.65 1.01 0.34 2.00 
ตับเต่าต้น 0.65 1.01 0.20 1.86 
แข้งกวาง 0.65 1.01 0.13 1.78 
ข้าวสารป่า 0.65 1.01 0.09 1.74 
มะขามป้อม 0.65 1.01 0.07 1.73 
แครกฟ้า 0.65 1.01 0.06 1.72 
ช้างน้าว 0.65 1.01 0.06 1.72 
มะกอกป่า 0.65 1.01 0.03 1.69 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 



 

ก-68 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่57   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าเต็งรัง 

(06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
ติ้วขน 17.89 4.48 22.37 
ก่อแพะ 11.58 8.96 20.53 
ก้าว 7.37 10.45 17.82 
ข้าวสารป่า 7.37 8.96 16.32 
ก่อนก 6.32 5.97 12.29 
แข้งกวาง 5.26 5.97 11.23 
ประดู ่ 5.26 5.97 11.23 
ปอแก่นเทา 5.26 5.97 11.23 
เม่าสาย 5.26 4.48 9.74 
ส้มกบ 3.16 4.48 7.64 
กุ๊ก 2.11 2.99 5.09 
ค ามอกหลวง 2.11 2.99 5.09 
ยางเหียง 2.11 2.99 5.09 
รกฟ้า 2.11 2.99 5.09 
ตะแบกเลือด 2.11 1.49 3.60 
เลียงฝ้าย 1.05 1.49 2.55 
เหมือดโลด 1.05 1.49 2.55 
กระแจะ 1.05 1.49 2.55 
กางขี้มอด 1.05 1.49 2.55 
กาสามปีก 1.05 1.49 2.55 
ช้างน้าว 1.05 1.49 2.55 
ตะแบกเปลือกบาง 1.05 1.49 2.55 
ตับเต่าต้น 1.05 1.49 2.55 
ตาฉี่เคย 1.05 1.49 2.55 
ปอลมปม 1.05 1.49 2.55 
มะกอกป่า 1.05 1.49 2.55 
มะขามป้อม 1.05 1.49 2.55 
ยาบใบยาว 1.05 1.49 2.55 
สมอไทย 1.05 1.49 2.55 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-69 

ตารางภาคผนวกที ่58   คา่ดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าเต็งรัง 

(06-03-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
ประดู ่ 11.11 12.90 24.01 
ตะแบกเปลือกบาง 11.11 9.68 20.79 
ติ้วขน 11.11 9.68 20.79 
ตะแบกเลือด 8.33 9.68 18.01 
กุ๊ก 8.33 6.45 14.78 
เม่าสาย 5.56 6.45 12.01 
ติ้วเกลี้ยง 5.56 6.45 12.01 
เต็ง 8.33 3.23 11.56 
เม่าไข่ปลา 2.78 3.23 6.00 
เลียงฝ้าย 2.78 3.23 6.00 
แคฝอย 2.78 3.23 6.00 
แคหัวหม ู 2.78 3.23 6.00 
ก่อแพะ 2.78 3.23 6.00 
กาสามปีก 2.78 3.23 6.00 
ฉนวน 2.78 3.23 6.00 
มะขามป้อม 2.78 3.23 6.00 
รกฟ้า 2.78 3.23 6.00 
รัง 2.78 3.23 6.00 
ส้านใหญ ่ 2.78 3.23 6.00 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่59 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ปา่เต็งรัง (06-03-3-5b-

5b) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เพ็ก 31.39 
สาบเสือ 9.17 
กระเจียว 3.06 
เขืองแดง 1.39 
เครือแมด 1.11 
ไมยราบช้าง 1.11 
กก 1.11 
คราม 1.11 

 



 

ก-70 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่59 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ถั่ว 1.11 
หญ้าโขย่ง 1.11 
เครือไส้ตัน 0.56 
เส้ง 0.56 
ถั่วผี 0.56 
ปูเลย 0.56 
ผักปลาบ 0.56 
ลิเภา 0.56 
เขือง 0.28 
ก้างปลา 0.28 
หญ้ารังไก ่ 0.28 
หญ้าหางหมา 0.28 

 

ตารางภาคผนวกที ่60   คา่ดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ป่าเบญจพรรณ 

(06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ตะแบกเปลือกบาง 16.95 16.67 20.28 53.89 
แดง 13.56 12.96 18.20 44.72 
ตะแบกแดง 5.08 5.56 10.74 21.38 
ตะแบกเลือด 8.47 5.56 7.13 21.16 
ขี้อ้าย 5.08 5.56 10.17 20.81 
ประดู ่ 5.08 5.56 9.76 20.40 
พญารากด า 5.08 5.56 0.52 11.16 
ตะคร้อ 5.08 5.56 0.51 11.15 
สะแกแสง 3.39 3.70 2.09 9.18 
ล าบิด 5.08 3.70 0.39 9.18 
ชิงชัน 3.39 3.70 1.87 8.96 
ผ่าเสี้ยน 3.39 3.70 1.48 8.57 
มะค่าโมง 1.69 1.85 4.05 7.59 
แคทราย 1.69 1.85 3.95 7.50 
ล าไยป่า 1.69 1.85 2.31 5.85 
ตะแบกกราย 1.69 1.85 2.22 5.77 
ติ้วขน 1.69 1.85 1.77 5.32 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-71 

ตารางภาคผนวกที ่60  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
กาสามปีก 1.69 1.85 1.25 4.80 
กรวยป่า 1.69 1.85 0.79 4.34 
มะแฟน 1.69 1.85 0.35 3.90 
รกฟ้า 1.69 1.85 0.06 3.61 
มะหวด 1.69 1.85 0.05 3.60 
สาธร 1.69 1.85 0.05 3.59 
ส้มกบ 1.69 1.85 0.03 3.57 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่61   ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว  

ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
ติ้วขน 28.57 17.86 46.43 
ตะคร้อ 11.90 17.86 29.76 
แดง 7.14 10.71 17.86 
ตะแบกเปลือกบาง 7.14 7.14 14.29 
ผ่าเสี้ยน 4.76 7.14 11.90 
สาธร 4.76 7.14 11.90 
ขี้อ้าย 7.14 3.57 10.71 
ง้ิวดอกแดง 7.14 3.57 10.71 
ชิงชัน 4.76 3.57 8.33 
ปอลมปม 4.76 3.57 8.33 
ฉนวน 2.38 3.57 5.95 
ประดู ่ 2.38 3.57 5.95 
ปอขาว 2.38 3.57 5.95 
มะกอกป่า 2.38 3.57 5.95 
มะขามป้อม 2.38 3.57 5.95 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-72 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่62  เปอรเ์ซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพ้ืนท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ป่าเบญจพรรณ  

(06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ปีกนกแอ่น 38.06 
ZINGIBERACEAE 16.39 
ไผร่วก 12.22 
ไผไ่ร ่ 8.89 
ลิเภา 8.61 
หญ้าละมาน 3.89 
ไผผ่าก 3.61 
หญ้าข้าวป่า 3.61 
บุกคางคก 3.33 
สาบเสือ 3.33 
EUPHORBIACEAE 3.06 
ACANTHACEAE 2.78 
มันดง 2.78 
หางกระรอก 2.22 
ไผ่บง 1.94 
Desmodium sp. 1.39 
ไผ่ซางนวล 1.11 
กระทืบยอบ 0.28 

 

ตารางภาคผนวกที ่63  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ป่าเต็งรัง  

(06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
รัง 38.74 25.00 47.42 111.16 
เต็ง 44.14 25.00 34.48 103.63 
ก่อแพะ 2.70 8.33 9.41 20.44 
ช้างน้าว 4.50 11.11 1.57 17.19 
กระท่อมหม ู 2.70 8.33 2.01 13.04 
ตะแบกเลือด 0.90 2.78 2.01 5.69 
ยอป่า 0.90 2.78 1.02 4.69 
สองสลึง 0.90 2.78 0.52 4.20 
รกฟ้า 0.90 2.78 0.39 4.07 
สมอไทย 0.90 2.78 0.35 4.03 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-73 

ตารางภาคผนวกที ่63 (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
กาสามปีก 0.90 2.78 0.33 4.01 
มะม่วงหัวแมงวัน 0.90 2.78 0.30 3.98 
เต็งหนาม 0.90 2.78 0.18 3.86 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่64 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ป่าเต็งรัง  

(06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เพ็ก 33.33 
หญ้ากาย 27.22 
ปีกนกแอ่น 15.56 
กก 9.44 
Arundinella sp. 6.67 
RUBIACEAE 5.89 
Phyllanthus sp. 5.56 
เขือง 2.78 
Bridelia sp. 2.22 
เถาประสงค ์ 1.67 
ASCLEPIADACEAE 1.11 
เป้ง 1.11 
ถั่ว (Vigna sp.) 1.11 
สามสิบ 1.11 
Ardisia sp. 0.56 
ผักปลาบ 0.56 

 



 

ก-74 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่65   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ป่าเบญจพรรณ   

(06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
แดง 15.08 13.00 34.41 62.49 
สะทอน 11.11 8.00 5.02 24.13 
ผ่าเสี้ยน 3.17 4.00 10.91 18.09 
ประดู ่ 6.35 5.00 4.40 15.75 
พฤกษ์ 3.97 3.00 7.43 14.40 
ตะเคียนหน ู 5.56 5.00 1.37 11.92 
ฉนวน 2.38 3.00 4.77 10.15 
กุ๊ก 3.17 4.00 1.67 8.84 
ตะแบกแดง 1.59 2.00 4.76 8.35 
พะยูง 3.17 4.00 1.02 8.19 
ปอแก่นเทา 3.17 4.00 0.95 8.13 
แคหางค่าง 3.17 3.00 1.54 7.72 
ส้มกบ 2.38 3.00 0.97 6.35 
Diospyros sp. 1.59 2.00 2.64 6.23 
ตะขบป่า 2.38 2.00 0.98 5.36 
ตะคร้อ 2.38 2.00 0.74 5.12 
ยางโอน 1.59 2.00 1.16 4.75 
มะกอกเกลื้อน 1.59 2.00 0.78 4.36 
เปล้าหลวง 1.59 2.00 0.70 4.29 
ติ้วขน 1.59 2.00 0.56 4.15 
มะกอกป่า 0.79 1.00 2.27 4.07 
ยางดง 0.79 1.00 2.27 4.07 
โมกมัน 1.59 2.00 0.14 3.73 
มะตูม 1.59 1.00 0.95 3.54 
กาสามปีก 0.79 1.00 1.65 3.45 
Catunaregam sp. 1.59 1.00 0.75 3.33 
ง้ิวดอกแดง 1.59 1.00 0.60 3.19 
ช้างน้าว 0.79 1.00 1.06 2.85 
แคทราย 0.79 1.00 0.96 2.75 
ล าไยป่า 1.59 1.00 0.09 2.68 
กระแจะ 0.79 1.00 0.59 2.38 
ค าแสด 0.79 1.00 0.38 2.17 
ตะแบกนา 0.79 1.00 0.28 2.07 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-75 

ตารางภาคผนวกที ่65  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ยอป่า 0.79 1.00 0.26 2.05 
เลียงฝ้าย 0.79 1.00 0.23 2.03 
ขว้าว 0.79 1.00 0.15 1.95 
ง้ิวดอกขาว 0.79 1.00 0.15 1.94 
เลียงมัน 0.79 1.00 0.10 1.89 
มะขามป้อม 0.79 1.00 0.09 1.89 
ขี้อ้าย 0.79 1.00 0.07 1.86 
อีแปะ 0.79 1.00 0.05 1.84 
แครกฟ้า 0.79 1.00 0.04 1.84 
มะแฟน 0.79 1.00 0.04 1.83 
นกนอน 0.79 1.00 0.04 1.83 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่66   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน   

ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
ตะคร้อ 17.65 18.52 36.17 
ส้มกบ 11.76 11.11 22.88 
แดง 8.82 11.11 19.93 
มะหวด 8.82 11.11 19.93 
แคหางค่าง 8.82 7.41 16.23 
กระถินยักษ ์ 8.82 3.70 12.53 
ค าแสด 8.82 3.70 12.53 
แคทราย 2.94 3.70 6.64 
กุ๊ก 2.94 3.70 6.64 
ขี้อ้าย 2.94 3.70 6.64 
ฉนวน 2.94 3.70 6.64 
ตะเคียนหน ู 2.94 3.70 6.64 
ทองหลางป่า 2.94 3.70 6.64 
พะยูง 2.94 3.70 6.64 
มะกล่ าต้น 2.94 3.70 6.64 
ล าไยป่า 2.94 3.70 6.64 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-76 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่67   คา่ดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  

ป่าเบญจพรรณ (06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ RD RF IVI 
กระถินยักษ ์ 35.96 11.11 47.07 
แดง 11.24 13.89 25.12 
ประดู ่ 7.87 8.33 16.20 
ติ้วขน 10.11 5.56 15.67 
ตะคร้อ 4.49 8.33 12.83 
ตะแบกเปลือกบาง 3.37 8.33 11.70 
เปล้าหลวง 6.74 2.78 9.52 
สะแกแสง 2.25 5.56 7.80 
ขี้อ้าย 3.37 2.78 6.15 
ตะแบกนา 2.25 2.78 5.02 
กะตังใบ 1.12 2.78 3.90 
กุ๊ก 1.12 2.78 3.90 
คูน 1.12 2.78 3.90 
ฉนวน 1.12 2.78 3.90 
ตะเคียนหน ู 1.12 2.78 3.90 
ผ่าเสี้ยน 1.12 2.78 3.90 
พะยูง 1.12 2.78 3.90 
มะหวด 1.12 2.78 3.90 
ยมหิน 1.12 2.78 3.90 
ส้มกบ 1.12 2.78 3.90 
สะทอน 1.12 2.78 3.90 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่68 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ปา่เบญจพรรณ  

(06-04-3-5b-5b) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
กระชายป่า 12.78 
เข้าพรรษา 12.41 
หญ้าละมาน 9.63 
ACANTHACEAE 9.07 
Bridelia sp. 9.07 
Tupistra sp. 9.07 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-77 

ตารางภาคผนวกที ่68 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ไผไ่ร ่ 9.07 
ZINGIBERACEAE 8.33 
ไผ่ซางนวล 8.33 
หญ้าไขเ่หาหลวง 3.52 
EUPHORBIACEAE 3.33 
บุกคางคก 3.15 
ปีกนกแอ่น 2.96 
หญ้าข้าวป่า 2.78 
เสี้ยว 2.59 
ไผร่วก 2.59 
กระเจียว 1.85 
มันดง 1.67 
สาบเสือ 1.30 
กระทืบยอบ 1.11 
ANNONACEAE 0.93 
หนอนตายอยาก 0.93 
ARACEAE 0.56 
เอื้องหมายนา 0.56 
RUBIACEAE 0.37 

 

ตารางภาคผนวกที ่69   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ป่าดิบแล้ง  

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ส าโรง 11.43 13.95 13.28 38.66 
ปออีเก้ง 8.57 13.95 13.11 35.64 
จันผา 20.00 6.98 5.30 32.28 
ล าดวนดง 5.71 9.30 14.43 29.45 
มะเดื่ออุทุมพร 1.43 2.33 22.63 26.38 
หนามขี้แรด 11.43 6.98 3.99 22.40 
อีแปะ 5.71 2.33 12.16 20.20 
ตะคร้ า 5.71 6.98 7.27 19.96 
เต็งหนาม 4.29 2.33 0.54 7.15 
ขี้เหล็กฤาษ ี 2.86 2.33 0.75 5.93 

 



 

ก-78 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่69  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
กุ๊ก 2.86 2.33 0.58 5.76 
ข่อย 2.86 2.33 0.51 5.70 
Ficus sp. 2 1.43 2.33 1.62 5.37 
เพกา 1.43 2.33 1.59 5.34 
มะเกลือ 1.43 2.33 0.60 4.35 
สมพง 1.43 2.33 0.39 4.14 
ขี้เหล็กเลือด 1.43 2.33 0.37 4.12 
Xanthophyllum sp. 1.43 2.33 0.25 4.01 
ปันแถ 1.43 2.33 0.14 3.90 
มะไฟป่า 1.43 2.33 0.12 3.88 
สมัดใหญ ่ 1.43 2.33 0.12 3.87 
แก้งขี้พระร่วง 1.43 2.33 0.11 3.87 
มะหาด 1.43 2.33 0.07 3.82 
พญารากด า 1.43 2.33 0.07 3.82 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่70   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าดิบแล้ง 

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
หนามขี้แรด 39.73 19.05 58.77 
ล าใยป่า 10.96 11.90 22.86 
ล าดวนดง 9.59 9.52 19.11 
ข่อย 5.48 7.14 12.62 
ตะแบกแดง 2.74 4.76 7.50 
ตาเป็ดตาไก ่ 2.74 4.76 7.50 
สมัดใหญ ่ 2.74 4.76 7.50 
เม่าสาย 2.74 2.38 5.12 
ไทรย้อยใบแหลม 2.74 2.38 5.12 
ขี้เหล็กเลือด 2.74 2.38 5.12 
เต็งหนาม 1.37 2.38 3.75 
เลียงมัน 1.37 2.38 3.75 
โมกมัน 1.37 2.38 3.75 
จันทนา 1.37 2.38 3.75 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-79 

ตารางภาคผนวกที ่70  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
ตะคร้อหนาม 1.37 2.38 3.75 
ตะคร้ า 1.37 2.38 3.75 
พญารากด า 1.37 2.38 3.75 
มะกา 1.37 2.38 3.75 
มะดูก 1.37 2.38 3.75 
ยางดง 1.37 2.38 3.75 
ล าบิด 1.37 2.38 3.75 
ส าโรง 1.37 2.38 3.75 
หมักหน่วย 1.37 2.38 3.75 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่71 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นท่ีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ปา่ดิบแล้ง  

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
พลูช้าง 7.78 
MARANTACEAE 5.56 
กระดาษขาว 5.00 
เทียน 4.44 
สาบเสือ 3.89 
Aglaonema sp. 2.78 
เข้าพรรษา 2.78 
URTICACEAE 2.22 
ไผ ่ 2.22 
กระไดลิง 1.94 
ชิงช้าชาลี 1.67 
บุก 1.67 
องุ่นป่า 1.67 
COMBRETACEAE 1.11 
ยมแดง 1.11 
เอื้องหมายนา 0.56 

 

 

 



 

ก-80 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่72   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภผูาม่าน ป่าเบญจพรรณ  

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ปี้จั่น 13.85 11.36 22.12 47.33 
สะทอน 10.77 13.64 7.02 31.42 
มะกอกเกลื้อน 6.15 6.82 11.08 24.05 
ติ้วเกลี้ยง 13.85 4.55 4.76 23.16 
ปอแก่นเทา 7.69 6.82 7.24 21.75 
กางขี้มอด 4.62 4.55 7.55 16.72 
แดง 3.08 4.55 8.01 15.63 
มะตูม 4.62 4.55 6.37 15.53 
ขี้อ้าย 3.08 4.55 4.76 12.38 
ส้มกบ 3.08 4.55 1.66 9.28 
สมอไทย 3.08 2.27 3.62 8.97 
ตะแบกเลือด 3.08 4.55 1.27 8.89 
ตีนนก 3.08 4.55 1.23 8.85 
เลียงฝ้าย 1.54 2.27 4.46 8.27 
อีแปะ 4.62 2.27 1.32 8.21 
ประดู ่ 3.08 2.27 2.11 7.46 
ตะเคียนหน ู 1.54 2.27 2.31 6.12 
แคหางค่าง 1.54 2.27 0.96 4.77 
กระท่อมหม ู 1.54 2.27 0.84 4.66 
ปอ 1.54 2.27 0.47 4.28 
โมกมัน 1.54 2.27 0.35 4.16 
ฉนวน 1.54 2.27 0.28 4.09 
ตะคร้อ 1.54 2.27 0.21 4.02 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่73 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ปา่เบญจพรรณ  

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ไผ่ซางนวล 21.11 
ไมยราบช้าง 7.78 
ไผร่วก 6.67 
หญ้าละมาน 5.56 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-81 

ตารางภาคผนวกที ่73 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
กลอย 4.44 
Boesenbergia sp. 3.33 
ส้มลม 3.33 
เปราะ 2.22 
ลิเภา 2.22 
สาบเสือ 2.22 
หนามคนทา 2.22 
กก 0.56 
กระทือ 0.56 

 

ตารางภาคผนวกที ่74  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าผาผึ้ง ป่าเบญจพรรณ 

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ขว้าว 10.00 10.71 55.16 75.87 
ตะแบกเปลือกบาง 13.33 14.29 15.18 42.80 
เต็งหนาม 10.00 10.71 1.50 22.22 
แดง 6.67 7.14 5.81 19.62 
มะแฟน 6.67 7.14 3.90 17.70 
สะทอน 10.00 7.14 0.42 17.56 
ตะแบกเลือด 6.67 7.14 3.72 17.53 
มะกอกเกลื้อน 3.33 3.57 4.92 11.82 
ยาบใบยาว 6.67 3.57 0.28 10.52 
แสมสาร 3.33 3.57 3.23 10.14 
แคทราย 3.33 3.57 2.49 9.40 
อีแปะ 3.33 3.57 1.80 8.71 
ปอแก่นเทา 3.33 3.57 0.69 7.60 
มะขามป้อม 3.33 3.57 0.42 7.32 
ผ่าเสี้ยน 3.33 3.57 0.29 7.19 
กระท่อมหม ู 3.33 3.57 0.12 7.02 
ปอมืน 3.33 3.57 0.08 6.98 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

 



 

ก-82 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่75 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง ป่าเบญจพรรณ  

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
ไผไ่ร ่ 20.00 
ไผ่ภูพาน 20.00 
ไผร่วก 6.67 
เข้าพรรษา 1.67 
สาบเสือ 1.67 
Curcuma sp. 1.11 
กระทือป่า 1.11 
ว่านเปรี้ยว 1.11 
Acacia sp. 0.56 
Curculigo sp. 0.56 
Tectaria sp. 0.56 
เขืองแดง 0.56 
กลอย 0.56 
ถั่ว 0.56 
เครือแมด 0.11 

 

ตารางภาคผนวกที ่76   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ผาผึ้ง ป่าเต็งรัง  

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
รัง 58.10 20.55 67.83 146.48 
เต็ง 10.06 13.70 15.21 38.96 
รกฟ้า 5.03 8.22 1.95 15.20 
หนามแท่ง 2.79 5.48 1.65 9.92 
สะทอน 2.23 5.48 1.67 9.38 
กระท่อมหม ู 2.23 5.48 1.18 8.90 
ขว้าว 2.23 4.11 1.02 7.36 
กุ๊ก 2.23 2.74 0.51 5.48 
ยอป่า 1.12 2.74 1.40 5.26 
ตะคร้อ 1.68 2.74 0.45 4.87 
ตะแบกเลือด 1.12 2.74 0.97 4.82 
เต็งหนาม 1.12 2.74 0.64 4.50 
มะม่วงหัวแมงวัน 1.12 2.74 0.52 4.38 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-83 

ตารางภาคผนวกที ่76  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
เก็ดด า 0.56 1.37 1.23 3.16 
สมอไทย 0.56 1.37 1.13 3.06 
มะกอกเกลื้อน 0.56 1.37 0.76 2.69 
ผักหวานป่า 1.12 1.37 0.19 2.68 
แสมสาร 0.56 1.37 0.63 2.56 
ตีนนก 0.56 1.37 0.33 2.26 
สองสลึง 0.56 1.37 0.27 2.20 
กรวยป่า 0.56 1.37 0.11 2.03 
แครกฟ้า 0.56 1.37 0.09 2.02 
มะหาด 0.56 1.37 0.09 2.01 
มะคังแดง 0.56 1.37 0.05 1.98 
ส าโรง 0.56 1.37 0.04 1.97 
กาสามปีก 0.56 1.37 0.03 1.96 
ตับเต่าต้น 0.56 1.37 0.03 1.96 
มะกอกป่า 0.56 1.37 0.03 1.96 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่77   คา่ดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าผาผึ้ง ป่าเต็งรัง 

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
รกฟ้า 23.40 18.92 42.32 
หนามแท่ง 14.89 5.41 20.30 
ข้าวสารป่า 6.38 8.11 14.49 
ตะคร้อ 6.38 8.11 14.49 
มะเคด็ 6.38 5.41 11.79 
กระทุ่มดอน 4.26 5.41 9.66 
ตะแบกเลือด 4.26 5.41 9.66 
สะทอน 4.26 5.41 9.66 
เลียงมัน 2.13 2.70 4.83 
กรวยป่า 2.13 2.70 4.83 
กระท่อมหม ู 2.13 2.70 4.83 
กาสามปีก 2.13 2.70 4.83 
กุ๊ก 2.13 2.70 4.83 

 



 

ก-84 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่77  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
ประดู ่ 2.13 2.70 4.83 
ปอลมปม 2.13 2.70 4.83 
ปอหู 2.13 2.70 4.83 
มะกอกเกลื้อน 2.13 2.70 4.83 
มะขามป้อม 2.13 2.70 4.83 
มะคังแดง 2.13 2.70 4.83 
มะม่วงหัวแมงวัน 2.13 2.70 4.83 
สมอไทย 2.13 2.70 4.83 
สองสลึง 2.13 2.70 4.83 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่78   ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ป่าเต็งรัง 

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
ก่อแพะ 10.34 7.41 17.75 
เต็ง 6.90 7.41 14.30 
กาสามปีก 6.90 7.41 14.30 
ประดู ่ 6.90 7.41 14.30 
รกฟ้า 6.90 7.41 14.30 
รัง 6.90 7.41 14.30 
ติ้วเกลี้ยง 6.90 3.70 10.60 
เต็งหนาม 3.45 3.70 7.15 
เม่าสาย 3.45 3.70 7.15 
แข้งกวาง 3.45 3.70 7.15 
กระท่อมหม ู 3.45 3.70 7.15 
ก่อนก 3.45 3.70 7.15 
กางขี้มอด 3.45 3.70 7.15 
ก้าว 3.45 3.70 7.15 
ข้าวสารป่า 3.45 3.70 7.15 
ชิงชัน 3.45 3.70 7.15 
ตับเต่าต้น 3.45 3.70 7.15 
ติ้วขน 3.45 3.70 7.15 
มะม่วงหัวแมงวัน 3.45 3.70 7.15 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-85 

ตารางภาคผนวกที ่78  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
สะทอน 3.45 3.70 7.15 
หนามแท่ง 3.45 3.70 7.15 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่79 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าผาผึ้ง ป่าเต็งรัง  

(06-05-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เพ็ก 22.22 
ไผไ่ร ่ 9.44 
เกล็ดปลา 2.78 
หุนหูช้าง 2.78 
ส้มลม 2.56 
ถั่ว 1.94 
Bothriochloa sp. 1.67 
มะหิ่ง 1.67 
เครือแมด 1.39 
กระเจียว 1.39 
เขืองแดง 1.11 
ขาไก่ขาว 1.11 
Tectaria sp. 0.56 
เขือง 0.56 
เป้ง 0.56 
เปราะ 0.56 
เสี้ยว 0.56 
กก 0.56 
ก้านด า 0.56 
ผักปลาบ 0.56 
ว่านเปรี้ยว 0.56 
มันดง 0.28 
ส้มป่อย 0.28 
อัคคีทวาร 0.28 
เครือไส้ตัน 0.17 

 



 

ก-86 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่80   คา่ดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อ-ภูกระแต  

ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ยาบใบยาว 17.99 9.57 3.57 31.13 
ตะคร้ า 7.19 7.45 11.53 26.17 
ปอมื่น 11.51 7.45 2.45 21.40 
แดง 5.76 6.38 8.40 20.54 
ล าไยป่า 1.44 2.13 13.95 17.52 
ติ้วแดง 4.32 5.32 5.66 15.29 
ตะแบกเลือด 6.47 6.38 1.83 14.68 
ตะแบกแดง 2.16 2.13 10.22 14.51 
เก็ดด า 2.88 3.19 6.60 12.67 
ตะแบกเปลือกบาง 3.60 5.32 2.31 11.22 
เปล้าหลวง 4.32 5.32 1.10 10.74 
กร่าง 0.72 1.06 8.56 10.35 
กางขี้มอด 2.88 3.19 2.31 8.38 
ขี้อ้าย 2.88 3.19 1.63 7.69 
คูน 2.88 4.26 0.48 7.61 
ฉนวน 1.44 2.13 3.71 7.27 
สะแกแสง 2.16 3.19 1.27 6.62 
พฤกษ์ 0.72 1.06 3.99 5.77 
กระท่อมหม ู 2.16 2.13 0.44 4.72 
ตะคร้อ 2.88 1.06 0.78 4.72 
ปอแก่นเทา 1.44 2.13 1.08 4.65 
กาสามปีก 1.44 2.13 0.79 4.36 
พญารากด า 0.72 1.06 2.52 4.31 
ตะโกพนม 0.72 1.06 1.71 3.49 
เสลาด า 1.44 1.06 0.88 3.39 
แสมสาร 0.72 1.06 1.30 3.08 
ส้มกบ 1.44 1.06 0.14 2.64 
ปอแดง 0.72 1.06 0.31 2.09 
ปอขาว 0.72 1.06 0.13 1.91 
ตะเคียนหน ู 0.72 1.06 0.10 1.89 
เก็ดขาว 0.72 1.06 0.10 1.88 
กะเจียน 0.72 1.06 0.06 1.84 
Diospyros sp. 0.72 1.06 0.04 1.83 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-87 

ตารางภาคผนวกที ่80  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ข้าวสารป่า 0.72 1.06 0.03 1.82 
เม่าสาย 0.72 1.06 0.04 1.82 

รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่ 81 ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธุส์ัตว์ป่าภคู้อ-ภูกระแต  

ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

ตะแบกเปลือกบาง 15.79 15.22 31.01 
เปล้าหลวง 17.54 13.04 30.59 
ยาบใบยาว 10.53 10.87 21.40 
สะแกแสง 12.28 6.52 18.80 
แดง 5.26 6.52 11.78 
คูน 3.51 4.35 7.86 
ตะคร้อ 3.51 4.35 7.86 
ปอมื่น 3.51 4.35 7.86 
ส้มกบ 3.51 4.35 7.86 
Diospyros sp. 1.75 2.17 3.93 
กระท่อมหม ู 1.75 2.17 3.93 
กะเจียน 1.75 2.17 3.93 
ขาวคั้วะ 1.75 2.17 3.93 
ค าแสด 1.75 2.17 3.93 
แคทราย 1.75 2.17 3.93 
ฉนวน 1.75 2.17 3.93 
ตะคร้ า 1.75 2.17 3.93 
ตะแบกกราย 1.75 2.17 3.93 
ติ้วแดง 1.75 2.17 3.93 
ถ่านไฟผ ี 1.75 2.17 3.93 
ผ่าเสี้ยน 1.75 2.17 3.93 
เพแก 1.75 2.17 3.93 
โมกมัน 1.75 2.17 3.93 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 

 



 

ก-88 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที่ 82  ค่าดัชนีความส าคัญของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต 

ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

เปล้าหลวง 18.18 15.38 33.57 
ยาบใบยาว 18.18 15.38 33.57 
กระท่อมหม ู 15.15 15.38 30.54 
ตะแบกเปลือกบาง 6.06 3.85 9.91 
ปอลมปม 6.06 3.85 9.91 
กะเจียน 3.03 3.85 6.88 
เก็ดด า 3.03 3.85 6.88 
คูน 3.03 3.85 6.88 
ฉนวน 3.03 3.85 6.88 
แดง 3.03 3.85 6.88 
ตะโกพนม 3.03 3.85 6.88 
ตะขบป่า 3.03 3.85 6.88 
ตะคร้ า 3.03 3.85 6.88 
ตะแบกเลือด 3.03 3.85 6.88 
ปอมื่น 3.03 3.85 6.88 
เม่าสาย 3.03 3.85 6.88 
หมีเหม็น 3.03 3.85 6.88 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่83   เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของไม้พื้นล่าง ในพ้ืนท่ีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  

ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

สาบเสือ 12.50 
หญ้าขุยไผ่ขน 12.22 
ไผไ่ร ่ 9.44 
ไผร่วก 6.67 
กลอย 2.78 
สีฟันคนทา 2.22 
ถั่ว 1.94 
ไผ่ข้าวหลาม 1.67 
Selaginella sp. 1.39 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-89 

ตารางภาคผนวกที ่83 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เปราะ 1.39 
มะลิวลัย์เถา 1.39 
ปรง 1.11 
หนอนตายอยาก 1.11 
กระเจียว 0.56 
เฟิร์นก้านด า 0.56 
ลิเภา 0.56 
ว่านชักมดลูก 0.56 
สายหยดุ 0.56 

 

ตารางภาคผนวกที ่84   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อ-ภูกระแต  

ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ก่อแพะ 28.21 14.75 14.23 57.19 
เต็ง 8.55 8.20 26.68 43.43 
ตะแบกเลือด 8.55 8.20 23.93 40.68 
เม่าไข่ปลา 14.53 13.11 5.88 33.52 
รกฟ้า 9.40 9.84 6.10 25.34 
ติ้วแดง 7.69 9.84 4.82 22.35 
แสมสาร 2.56 3.28 8.21 14.05 
กุ๊ก 4.27 6.56 1.64 12.47 
สมอไทย 4.27 4.92 0.79 9.98 
เหมือดจี ้ 2.56 3.28 0.45 6.29 
ประดู่ป่า 1.71 3.28 0.98 5.97 
เหมือดโลด 1.71 3.28 0.47 5.46 
ข้าวสารป่า 1.71 3.28 0.17 5.16 
แคทราย 0.85 1.64 2.30 4.79 
เก็ดด า 0.85 1.64 2.23 4.72 
ส้านใหญ ่ 0.85 1.64 0.57 3.07 
มะกอกเกลื้อน 0.85 1.64 0.43 2.93 
ตีนนก 0.85 1.64 0.12 2.61 

รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 



 

ก-90 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่85   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภคู้อ-ภูกระแต  

ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

ติ้วแดง 40.32 21.62 61.94 
ข้าวสารป่า 16.13 16.22 32.35 
ปอหู 11.29 10.81 22.10 
ก่อแพะ 6.45 10.81 17.26 
ตะแบกเลือด 4.84 5.41 10.24 
กุ๊ก 3.23 5.41 8.63 
ล าบิด 3.23 5.41 8.63 
เหมือดจี ้ 3.23 5.41 8.63 
เก็ดด า 1.61 2.70 4.32 
ค ามอกหลวง 1.61 2.70 4.32 
ประดู่ป่า 1.61 2.70 4.32 
เพแก 1.61 2.70 4.32 
มะม่วงหัวแมงวัน 1.61 2.70 4.32 
ยาบใบยาว 1.61 2.70 4.32 
สมอไทย 1.61 2.70 4.32 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่86   ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภคู้อ-ภูกระแต 

ป่าเบญจพรรณ (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF IVI 

เต็ง 31.03 31.03 62.07 
ติ้วแดง 20.69 20.69 41.38 
ตะแบกเลือด 6.90 6.90 13.79 
ตับเต่าต้น 6.90 6.90 13.79 
กระท่อมหม ู 3.45 3.45 6.90 
ตะคร้อ 3.45 3.45 6.90 
ถ่านไฟผ ี 3.45 3.45 6.90 
ปอแก่นเทา 3.45 3.45 6.90 
ปอต่อม 3.45 3.45 6.90 
เม่าไข่ปลา 3.45 3.45 6.90 
รกฟ้า 3.45 3.45 6.90 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-91 

ตารางภาคผนวกที ่86  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 

สองสลึง 3.45 3.45 6.90 
สะแกแสง 3.45 3.45 6.90 
ส้านใหญ ่ 3.45 3.45 6.90 

รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่87 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภคู้อ-ภูกระแต ป่าเบญจพรรณ 

(06-10-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

สาบเสือ 19.44 
เพ็ก 13.33 
ลูกใต้ใบ 2.22 
กระเจียว 1.22 
มะลิวลัย์เถา 1.22 
สีฟันคนทา 1.11 
หญ้าขุยไผ่ขน 1.11 
Rhynchospora sp. 0.56 
เขืองแดง 0.56 
เครือไส้ตัน 0.56 
ผักปลาบ 0.56 
ต าลึงตัวผู ้ 0.11 

 

ตารางภาคผนวกที ่88  ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ติ้วแดง 12.88 13.73 8.75 35.35 
แดง 5.30 5.88 15.00 26.19 
อะราง 8.33 4.90 9.67 22.90 
ประดู่ป่า 4.55 4.90 6.51 15.96 
ตะแบกเปลือกบาง 6.06 3.92 5.78 15.76 
ตะแบกกราย 7.58 4.90 2.92 15.40 
กระท่อมหม ู 5.30 6.86 0.86 13.03 
สะแกแสง 2.27 2.94 5.95 11.16 

 



 

ก-92 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่88  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 

ตะคร้อ 3.03 3.92 3.34 10.29 
ส้มกบ 2.27 2.94 3.96 9.18 
ขี้อ้าย 3.03 3.92 1.57 8.52 
มะค่าโมง 0.76 0.98 6.66 8.40 
Bauhinia sp. 3.79 2.94 0.63 7.36 
ง้ิว 1.52 1.96 3.72 7.19 
สะท้อน 3.79 1.96 0.65 6.40 
เปล้าหลวง 3.03 1.96 1.07 6.06 
ตะคร้ า 1.52 1.96 2.44 5.92 
ตะแบกเลือด 1.52 1.96 1.90 5.38 
ปอมื่น 1.52 1.96 1.69 5.17 
ซ้อ 0.76 0.98 3.12 4.85 
เลียง 2.27 1.96 0.52 4.75 
มะหวด 1.52 1.96 0.59 4.06 
ถ่านไฟผ ี 1.52 1.96 0.58 4.05 
แสมสาร 1.52 1.96 0.15 3.62 
เสลา 1.52 0.98 0.90 3.40 
กาสามปีก 0.76 0.98 1.50 3.24 
กุ๊ก 0.76 0.98 1.43 3.16 
มะกอก 0.76 0.98 1.35 3.09 
ฉนวน 0.76 0.98 1.32 3.06 
สมอไทย 0.76 0.98 1.15 2.89 
อีแปะ 0.76 0.98 1.13 2.87 
ตะขบป่า 1.52 0.98 0.12 2.61 
ปอขาว 0.76 0.98 0.85 2.59 
ขว้าว 0.76 0.98 0.60 2.34 
ผ่าเสี้ยน 0.76 0.98 0.56 2.30 
ชนิด RD RF Rdo IVI 
มะกอกเกลื้อน 0.76 0.98 0.32 2.06 
มะเกลือ 0.76 0.98 0.30 2.04 
ติ้วเกลี้ยง 0.76 0.98 0.22 1.95 
แดงสะแง 0.76 0.98 0.08 1.81 
เค็ด 0.76 0.98 0.08 1.81 
ตะเคียนหน ู 0.76 0.98 0.07 1.81 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-93 

ตารางภาคผนวกที ่89 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (06-10-1-5b-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

สาบเสือ 51.96 
หญ้าง๊าด 18.52 
หญ้าขัด 15.56 
ไผไ่ร ่ 8.89 
ลิเภา 8.52 
หญ้าขุยไผ่ขน 3.52 
หญ้าปล้องข้าวนก 3.33 
มันดง 2.96 
EUPHORBIACEAE 2.59 
พรหมตีนสูง 2.59 
สีฟันคนทา 2.22 
หญ้าไขเ่หาดอกห่าง 2.22 
เฟิร์นก้านด า 1.85 
หญ้าข้าวป่า 1.85 
ถั่ว 1.67 
ปอบิด 1.48 
เล็บเหยี่ยว 1.48 
หนอนตายหยาก 1.48 
ACANTHACEAE 1.11 
ใบต่างเหรียญ 1.11 
หญ้าพรม 1.11 
Habenaria sp. 0.93 
กระทืบยอบ 0.93 
มะลิวลัย์เถา 0.93 
Selaginella sp. 0.74 
UK3 0.74 
กระเจียว 0.56 
ว่านเปรี้ยว 0.56 
เถาว์ก้นปิด 0.37 
บุกคางคก 0.37 
ปอขี้ตุ่น 0.37 
ผักปลาบ 0.37 
หญ้าตีนกา 0.37 

 

 



 

ก-94 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่89 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 

เอื้องหมายนา 0.37 
เปราะ 0.19 
มะกาเครือ 0.19 
แสลงพัน 0.19 
หญ้าตุ้มห ู 0.19 

 

ตารางภาคผนวกที ่90   คา่ดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง ป่าเบญจพรรณ 

(06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
แดง 7.58 9.09 22.63 39.30 
พลับพลา 12.12 6.82 6.06 25.00 
สมอพิเภก 4.55 4.55 11.30 20.39 
กระบก 1.52 2.27 14.48 18.27 
ขี้อ้าย 6.06 6.82 4.71 17.59 
อีแปะ 7.58 6.82 2.40 16.79 
กะเจียน 9.09 6.82 0.77 16.68 
กาสามปีก 1.52 2.27 12.45 16.24 
มะกล่ าต้น 4.55 6.82 0.93 12.29 
ตะแบกแดง 3.03 2.27 6.69 11.99 
มะกอกพราน 1.52 2.27 6.75 10.53 
ยาบใบยาว 4.55 2.27 3.59 10.41 
ประดู ่ 4.55 4.55 1.15 10.24 
ผ่าเสี้ยน 6.06 2.27 0.40 8.73 
แคหัวหม ู 3.03 4.55 0.68 8.25 
หมีเหม็น 3.03 4.55 0.34 7.92 
มะกา 4.55 2.27 0.90 7.72 
เปล้าแพะ 1.52 2.27 1.49 5.27 
คูน 1.52 2.27 0.62 4.41 
ปอแก่นเทา 1.52 2.27 0.41 4.19 
เพกา 1.52 2.27 0.33 4.12 
ติ้วขน 1.52 2.27 0.32 4.11 
ติ้วเกลี้ยง 1.52 2.27 0.23 4.02 
ง้ิวดอกขาว 1.52 2.27 0.18 3.97 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-95 

ตารางภาคผนวกที ่90  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
กุ๊ก 1.52 2.27 0.10 3.88 
เม่าขน 1.52 2.27 0.06 3.84 
ชิงชัน 1.52 2.27 0.05 3.84 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่91   คา่ดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภหูลวง   

ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
รวม 100.00 100.00 200.00 
พลับพลา 19.44 17.24 36.69 
กะเจียน 8.33 10.34 18.68 
เม่าสาย 8.33 6.90 15.23 
แคหัวหม ู 5.56 6.90 12.45 
มะหวด 5.56 6.90 12.45 
ยาบใบยาว 5.56 6.90 12.45 
สะแกแสง 8.33 3.45 11.78 
ค าแสด 5.56 3.45 9.00 
เหมือดวอน 5.56 3.45 9.00 
กะตังใบ 2.78 3.45 6.23 
กาสามปีก 2.78 3.45 6.23 
คอแลน 2.78 3.45 6.23 
คูน 2.78 3.45 6.23 
แดงสะแง 2.78 3.45 6.23 
ตะแบกแดง 2.78 3.45 6.23 
ติ้วเกลี้ยง 2.78 3.45 6.23 
ผ่าเสี้ยน 2.78 3.45 6.23 
สันโสก 2.78 3.45 6.23 
อีแปะ 2.78 3.45 6.23 

 



 

ก-96 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่92   คา่ดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง  

ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
พลับพลา 22.73 21.05 43.78 
เม่าสาย 9.09 10.53 19.62 
เหมือดวอน 9.09 10.53 19.62 
ค าแสด 9.09 5.26 14.35 
มะหวด 9.09 5.26 14.35 
แดง 4.55 5.26 9.81 
กะเจียน 4.55 5.26 9.81 
คอแลน 4.55 5.26 9.81 
ตะแบกแดง 4.55 5.26 9.81 
ติ้วเกลี้ยง 4.55 5.26 9.81 
ผ่าเสี้ยน 4.55 5.26 9.81 
พญารากด า 4.55 5.26 9.81 
สะแกแสง 4.55 5.26 9.81 
สันโสก 4.55 5.26 9.81 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่93   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง ป่าเต็งรัง  

(06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
เต็ง 27.85 18.92 23.29 70.06 
รัง 21.52 13.51 29.75 64.78 
ประดู ่ 13.92 13.51 6.04 33.48 
มะเคด็ 3.80 5.41 16.27 25.47 
รกฟ้า 7.59 8.11 5.02 20.72 
ยอป่า 3.80 5.41 3.99 13.19 
Terminalia sp. 3.80 5.41 1.44 10.64 
แสมสาร 2.53 5.41 2.32 10.26 
กระท่อมหม ู 2.53 2.70 3.31 8.54 
มะกอกเกลื้อน 3.80 2.70 1.31 7.81 
เต็งหนาม 1.27 2.70 3.25 7.22 
สมอไทย 1.27 2.70 2.27 6.24 
ขว้าว 1.27 2.70 0.68 4.65 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-97 

ตารางภาคผนวกที ่93  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
กุ๊ก 1.27 2.70 0.37 4.34 
ตะแบกเลือด 1.27 2.70 0.31 4.28 
เก็ดแดง 1.27 2.70 0.23 4.20 
สะท้อน 1.27 2.70 0.16 4.13 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่94   คา่ดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง ป่าดิบแล้ง   

(06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
ตะแบกแดง 6.25 6.10 41.48 53.82 
สะแล่งหอมไก ๋ 15.63 12.20 2.82 30.64 
กระบก 5.21 4.88 18.57 28.66 
อีโด ่ 5.21 6.10 8.07 19.38 
กัดลิ้นลิง 5.21 4.88 2.52 12.61 
แดง 6.25 4.88 0.74 11.87 
ยางแดง 1.04 1.22 8.27 10.53 
ข่อยน้ า 5.21 4.88 0.33 10.41 
มะกล่ าต้น 5.21 4.88 0.33 10.41 
พญารากด า 3.13 3.66 2.54 9.32 
มะป่วน 3.13 3.66 0.94 7.72 
ยมหิน 3.13 3.66 0.11 6.89 
สมพง 3.13 2.44 1.05 6.61 
ช้างเผือก 2.08 2.44 2.01 6.53 
ซ้อ 2.08 2.44 0.75 5.27 
ทะโล ้ 1.04 1.22 2.95 5.21 
จักหัน 2.08 2.44 0.33 4.85 
เหมือดวอน 2.08 2.44 0.30 4.82 
กระท่อมหม ู 2.08 2.44 0.17 4.69 
กรวยป่า 1.04 1.22 1.19 3.45 
พะยอม 1.04 1.22 1.11 3.37 
ขางปอย 2.08 1.22 0.06 3.36 
มะม่วงป่า 1.04 1.22 0.83 3.09 
กรวยแหลม 1.04 1.22 0.70 2.96 

 



 

ก-98 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่94  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
จันทนา 1.04 1.22 0.42 2.69 
ตาเสือ 1.04 1.22 0.40 2.67 
ทองหลางป่า 1.04 1.22 0.18 2.44 
ง้ิวดอกขาว 1.04 1.22 0.17 2.43 
ประยงค ์ 1.04 1.22 0.16 2.42 
กระเบากลัก 1.04 1.22 0.15 2.41 
UK Rubiaceae 1.04 1.22 0.12 2.38 
สะเต้า 1.04 1.22 0.08 2.34 
แกงเลียง 1.04 1.22 0.04 2.30 
มะกอกพราน 1.04 1.22 0.04 2.30 
พลับพลา 1.04 1.22 0.03 2.29 
มะหาด 1.04 1.22 0.03 2.29 
โมร ี 1.04 1.22 0.03 2.29 
พลองขี้ควาย 1.04 1.22 0.03 2.29 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่95   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้หนุ่ม (sapling) ในแปลงส ารวจพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภหูลวง         

ป่าดิบแล้ง  (06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
เข็มขาว 12.61 11.25 23.86 
เหมือดวอน 12.61 8.75 21.36 
แก้งขี้พระร่วง 12.61 5.00 17.61 
แก้ว 8.40 5.00 13.40 
แคหางค่าง 4.20 5.00 9.20 
แดงสะแง 3.36 3.75 7.11 
โมกมัน 4.20 2.50 6.70 
กาสะลองค า 2.52 3.75 6.27 
กาสามปีก 2.52 3.75 6.27 
ขันทองพยาบาท 2.52 3.75 6.27 
ขางปอย 2.52 3.75 6.27 
คอแลน 2.52 2.50 5.02 
ค าแสด 1.68 2.50 4.18 
จักหัน 1.68 2.50 4.18 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-99 

ตารางภาคผนวกที ่95  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
ช้างเผือก 1.68 2.50 4.18 
ดีคน 1.68 2.50 4.18 
ตะแบกแดง 1.68 2.50 4.18 
ตาเป็ดตาไก ่ 1.68 1.25 2.93 
นวลเสีย้น 1.68 1.25 2.93 
ผ่าเสี้ยน 0.84 1.25 2.09 
พญารากด า 0.84 1.25 2.09 
พลองขี้ควาย 0.84 1.25 2.09 
พลับพลา 0.84 1.25 2.09 
พะบ้าง 0.84 1.25 2.09 
พะวา 0.84 1.25 2.09 
มะไฟป่า 0.84 1.25 2.09 
มะกล่ าต้น 0.84 1.25 2.09 
มะกอกพราน 0.84 1.25 2.09 
มะดูก 0.84 1.25 2.09 
มะป่วน 0.84 1.25 2.09 
มุงเมือง 0.84 1.25 2.09 
ยมหิน 0.84 1.25 2.09 
ยอป่า 0.84 1.25 2.09 
ยางแดง 0.84 1.25 2.09 
ล าบิด 0.84 1.25 2.09 
สนับ 0.84 1.25 2.09 
สลอดปา่ 0.84 1.25 2.09 
สะเต้า 0.84 1.25 2.09 
สะแล่งหอมไก ๋ 0.84 1.25 2.09 
อีโด ่ 0.84 1.25 2.09 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-100 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่96   คา่ดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภหูลวง         

ป่าดิบแล้ง (06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
พญารากด า 18.52 14.63 33.15 
ข่อยน้ า 16.67 12.20 28.86 
มะป่วน 9.26 9.76 19.02 
กะตังใบ 5.56 4.88 10.43 
สะแล่งหอมไก ๋ 5.56 4.88 10.43 
เหมือดวอน 3.70 4.88 8.58 
จักหัน 3.70 4.88 8.58 
ตะแบกแดง 3.70 4.88 8.58 
พลองขี้ควาย 3.70 4.88 8.58 
พลับพลา 3.70 4.88 8.58 
ขางปอย 3.70 2.44 6.14 
คอแลน 3.70 2.44 6.14 
แคทราย 1.85 2.44 4.29 
กางขี้มอด 1.85 2.44 4.29 
กาสะลองค า 1.85 2.44 4.29 
กาสามปีก 1.85 2.44 4.29 
ช้างเผือก 1.85 2.44 4.29 
ตาเป็ดตาไก ่ 1.85 2.44 4.29 
มะเกลือ 1.85 2.44 4.29 
ล าบิด 1.85 2.44 4.29 
สะเต้า 1.85 2.44 4.29 
อีโด ่ 1.85 2.44 4.29 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่97 เปอร์เซ็นตก์ารปกคลมุของไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภหูลวง ป่าดิบแล้ง  

(06-12-1-03-00) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
หญ้าละมาน 13.89 
หญ้าพันงู 7.78 
ฝนแสนห่า 3.33 
สาบเสือ 3.06 
เข็ม 1.67 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-101 

ตารางภาคผนวกที ่97 (ต่อ) 

ชนดิ เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุ (% cover) 
เส้งใบมน 1.67 
เอื้องหมายนา 1.39 
ACANTHACEAE 1.11 
APOCYNACEAE 1.11 
Homalomena sp. 1.11 
Tetrastigma sp. 1.11 
มันดง 1.11 
หญ้ากาบไผ ่ 1.11 
หญ้าง๊าด 1.11 
หวาย 1.11 
ค้อนตีหมา 1.00 
Connarus sp. 0.56 
เฟินใบมะขาม 0.56 
เสี้ยว 0.56 
เอื้องพร้าว 0.56 
ไมยราบช้าง 0.56 
กระเช้าผมีด 0.56 
กูดปรง 0.56 
สายหยดุ 0.56 
Tectaria sp. 0.28 
กระทือลิง 0.28 
รางแดง 0.28 

 

ตารางภาคผนวกที ่98   ค่าดัชนีความส าคญัของไม้ต้น (tree) พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อ-ภูกระแต  

ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
แดง 18.97 13.33 20.86 53.16 
ประดู ่ 8.62 8.89 15.35 32.86 
ตะคร้อ 10.34 8.89 3.98 23.21 
ขว้าว 5.17 4.44 7.59 17.21 
ตีนนก 6.90 4.44 5.34 16.68 
กะเจียน 3.45 4.44 3.34 11.23 
ตะแบกแดง 1.72 2.22 6.17 10.12 

 



 

ก-102 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่98  (ต่อ) 

ชนดิ RD RF Rdo IVI 
สะทอน 3.45 4.44 1.89 9.79 
แดงสะแง 1.72 2.22 5.31 9.25 
ยมหิน 3.45 4.44 0.41 8.31 
ยอป่า 1.72 2.22 4.23 8.18 
มะกอกเกลื้อน 3.45 2.22 2.04 7.71 
อีแปะ 3.45 2.22 1.76 7.43 
กุ๊ก 1.72 2.22 3.40 7.34 
ปอเกล็ดแรด 1.72 2.22 2.96 6.90 
ค ามอกหลวง 1.72 2.22 2.84 6.79 
กัดลิ้น 1.72 2.22 1.96 5.90 
ปอแก่นเทา 1.72 2.22 1.89 5.83 
ปี้จั่น 1.72 2.22 1.61 5.55 
ส้มกบ 1.72 2.22 1.33 5.27 
ผ่าเสี้ยน 1.72 2.22 1.29 5.24 
ตะคร้ า 1.72 2.22 0.96 4.90 
แสมสาร 1.72 2.22 0.72 4.66 
ตะแบกเลือด 1.72 2.22 0.70 4.65 
พะยอม 1.72 2.22 0.60 4.54 
มะเคด็ 1.72 2.22 0.59 4.53 
กระท่อมหม ู 1.72 2.22 0.42 4.37 
แคหางค่าง 1.72 2.22 0.32 4.27 
เก็ดแดง 1.72 2.22 0.15 4.10 
รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

ตารางภาคผนวกที ่99 ค่าดัชนีความส าคญัของกล้าไม้ (seedling) ในแปลงส ารวจพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าภคู้อ-ภูกระแต  

ป่าเบญจพรรณ (06-12-1-03-00) 

ชนดิ RD RF IVI 
แดง 51.61 40.00 91.61 
ตะคร้ า 9.68 10.00 19.68 
ผ่าเสี้ยน 6.45 10.00 16.45 
เปล้าหลวง 6.45 5.00 11.45 
ตะคร้อ 6.45 5.00 11.45 
EUPHORBIACEAE 3.23 5.00 8.23 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-103 

ตารางภาคผนวกที ่99 (ต่อ) 

ชนดิ RD RF IVI 
ง้ิวดอกแดง 3.23 5.00 8.23 
ปอเกล็ดแรด 3.23 5.00 8.23 
พลับพลา 3.23 5.00 8.23 
สาธร 3.23 5.00 8.23 
หมีเหม็น 3.23 5.00 8.23 
รวม 100.00 100.00 200.00 

 



 

ก-104 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่100 รายชื่อพรรณไม้ (Tree) ในพื้นที่ศึกษา พื้นทีก่ลุ่มป่าตะวันออก 

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 
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1 มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz  ANACARDIACEAE     1 

2 มะปริง Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.  ANACARDIACEAE 1  1  1 

3 มะม่วงไข่แลน Mangifera cochinchinensis Engl.  ANACARDIACEAE 1  1 1 1 

4 มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz  ANACARDIACEAE    1 1 

5 มะมือ Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L. Burtt & Hill  ANACARDIACEAE 1   1 1 

6 รักขาว Semecarpus cochinchinensis Engl.  ANACARDIACEAE 1  1 1 1 

7 หัวแมงวัน Buchanania reticulata Hance.  ANACARDIACEAE   1   

8 กะโมกเขา Sageraea elliptica (A.DC.) Hook.f. & Thomson  ANNONACEAE 1 1 1 1 1 

9 จักหัน Orophea polycarpa A.DC.  ANNONACEAE  1 1 1  

10 จ าปูน Anaxagorea javanica Blume  ANNONACEAE     1 

11 นางเลว Cyathocalyx martabanicus Hook.f. & Thomson ANNONACEAE 1 1  1 1 

12 ยางโอน Polyalthia viridis Craib  ANNONACEAE    1  

13 ยางโอนใบมัน Polyalthia simiarum Bth. ex Hk.f.  ANNONACEAE 1   1 1 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-105 

ตารางภาคผนวกที ่100 (ต่อ)        

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 
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14 ล าดวน Melodorum fruticosum Lour.  ANNONACEAE 1   1  

15 ล าดวนดง Mitrephora thorelii Pierre  ANNONACEAE 1   1  

16 สังหยูด า Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.  ANNONACEAE   1  1 

17 โมกแดง Wrightia dubia (Sims) Spreng.  APOCYNACEAE     1 

18 มูกเขา Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites  APOCYNACEAE   1  1 

19 สัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br.  APOCYNACEAE 1   1 1 

20 เพแก Heteropanax sp. ARALIACEAE     1 

21 เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz  BIGNONIACEAE    1 1 

22 แคทราย Stereospermum neuranthum Kurz  BIGNONIACEAE    1  

23 แคหัวหม ู Markhamia pierrei Dop  BIGNONIACEAE    1  

24 แคหางค่าง Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don)  
Steenis  

BIGNONIACEAE    1  

25 ปีบทอง Radermachera hainanensis Merr.  BIGNONIACEAE    1  

26 ง้ิว Bombax anceps Pierre  BOMBACACEAE    1  



 

ก-106 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่100 (ต่อ)        

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 
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27 ทุเรียนป่า Durio sp. BOMBACACEAE     1 

28 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guillaumin  BURSERACEAE    1  

29 Euonymus sp. Euonymus sp. CELASTRACEAE     1 

30 กระโดงแดง Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou  CELASTRACEAE 1    1 

31 ดู่ด้อง Glyptopetalum sclerocarpum M.A. Lawson  CELASTRACEAE 1     

32 มะดูก Siphonodon celastrineus Griff.  CELASTRACEAE 1   1  

33 สองสลึง Lophopetalum duperreanum Pierre  CELASTRACEAE 1    1 

34 มะพอก Parinari anamense Hance  CHRYSOBALANACEAE 1   1 1 

35 ขี้อ้าย Terminalia triptera Stapf  COMBRETACEAE 1   1  

36 ตะเคียนหน ู Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & 
Perr. 

COMBRETACEAE     1 

37 สมอดีง ู Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming  COMBRETACEAE   1   

38 สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.  COMBRETACEAE 1  1 1  

39 สมพง Tetrameles nudiflora R. Br.  DATISCACEAE 1   1 1 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-107 

ตารางภาคผนวกที ่100 (ต่อ)        

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 
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40 แส้น Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson  DILLENIACEAE 1     

41 ส้านใหญ ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland  DILLENIACEAE    1 1 

42 กระบาก Anisoptera costata Korth.  DIPTEROCARPACEAE 1     

43 ตะเคียน Shorea sp. DIPTEROCARPACEAE   1 1 1 

44 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.  DIPTEROCARPACEAE   1 1  

45 พะนอง Shorea hypochra Hance  DIPTEROCARPACEAE   1  1 

46 ยางเสียน Dipterocarpus gracilis Blume  DIPTEROCARPACEAE 1  1 1 1 

47 ยางแดง Dipterocarpus turbinatus C.F. Gaertn.  DIPTEROCARPACEAE    1 1 

48 ยางกล่อง Dipterocarpus dyeri Pierre  DIPTEROCARPACEAE 1    1 

49 ยางขน Dipterocarpus baudii Korth.  DIPTEROCARPACEAE     1 

50 ยางปาย Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn.  DIPTEROCARPACEAE 1    1 

51 ขี้หน ู Diospyros venosa Wall. ex A.DC.  EBENACEAE 1   1  

52 ตะโกพนม Diospyros castanea Fletcher  EBENACEAE    1  



 

ก-108 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่100 (ต่อ)        

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 
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53 พญารากด า Diospyros variegata Kurz  EBENACEAE 1   1  

54 พลับยอดด า Diospyros scalariformis Fletcher  EBENACEAE  1  1  

55 มะพลับไข่นก Diospyros apiculata Hiern  EBENACEAE 1  1  1 

56 มะพลับทอง Diospyros transitoria Bakh.  EBENACEAE 1     

57 สั่งท า Diospyros buxifolia (Blume) Hiern  EBENACEAE 1     

58 หม้าย Diospyros undulata Wall. ex G.Don  EBENACEAE 1 1 1 1 1 

59 อินป่า Diospyros pendula Hasselt ex Hassk.  EBENACEAE     1 

60 Euphor 593 ไม่สามารถระบุชนิดได ้ EUPHORBIACEAE     1 

61 Euphor 596 ไม่สามารถระบุชนิดได ้ EUPHORBIACEAE 1     

62 UK 
Euphorbiaceae 

ไม่สามารถระบุชนิดได ้ EUPHORBIACEAE     1 

63 เต็งหนาม Bridelia retusa (L.) A.Juss. EUPHORBIACEAE     1 

64 เต้าหลวง Macaranga siamensis S.J. Davies  EUPHORBIACEAE 1 1 1 1 1 

65 เติม Bischofia javanica Blume  EUPHORBIACEAE 1     



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-109 

ตารางภาคผนวกที ่100 (ต่อ)        

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 
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66 เม็ก Macaranga tanarius (L.) Muell. Arg.  EUPHORBIACEAE 1   1  

67 เม่าช้าง Antidesma bunius (L.) Spreng.  EUPHORBIACEAE    1  

68 เม่าปิด Antidesma cuspidatum Mull. Arg.  EUPHORBIACEAE 1  1 1  

69 เม่าสร้อย Antidesma acidum Retz.  EUPHORBIACEAE 1 1  1  

70 โพบาย Balakata baccata (Roxb.) Esser  EUPHORBIACEAE 1  1 1 1 

71 ไคร้มดแอด Glochidion assamicum (Mull. Arg.) Hook. f.  EUPHORBIACEAE 1    1 

72 ไคร้มันปลา Glochidion sphaerogynum (Mull.Arg.) Kurz  EUPHORBIACEAE    1  

73 ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.  EUPHORBIACEAE 1  1 1 1 

74 ขางปอย Alchornea rugosa (Lour.) Mull. Arg.  EUPHORBIACEAE 1   1  

75 ค าแสด Mallotus philippensis Mull. Arg.  EUPHORBIACEAE 1     

76 ช้าเงาะผ ี Mallotus subpeltatus (Blume) Mull.Arg. EUPHORBIACEAE     1 

77 ดีหม ี Cleidion javanicum Blume EUPHORBIACEAE 1   1 1 

78 ตองผ้า Sumbaviopsis albicans (Blume)  J.J. Sm.  EUPHORBIACEAE   1  1 



 

ก-110 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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79 ตังตาบอด Excoecaria oppositifolia Griff.  EUPHORBIACEAE 1   1  

80 ทุเรียนดง Cleistanthus myrianthus (Hassk.) Kurz  EUPHORBIACEAE 1    1 

81 นกนอน Cleistanthus helferi Hook.f.  EUPHORBIACEAE  1    

82 นวลเสีย้น Aporusa octandra (Buch.-Ham ex D.Don) 
Vickery  

EUPHORBIACEAE 1   1 1 

83 ปอตองแตบ Macaranga denticulata (Blume) Muell. Arg.  EUPHORBIACEAE    1  

84 ปอสลัด Mallotus subpeltatus (Blume) Mull. Arg.  EUPHORBIACEAE 1     

85 ผักหวานค่าง Breynia glauca Craib EUPHORBIACEAE     1 

86 พริกไทยดง Aporusa planchoniana Baill. ex Muell. Arg.  EUPHORBIACEAE 1  1 1  

87 มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour.  EUPHORBIACEAE     1 

88 มะไฟกา Baccaurea parviflora (Müll.Arg.) Müll.Arg EUPHORBIACEAE 1   1 1 

89 มะไฟป่า Baccaurea ramiflora Lour.  EUPHORBIACEAE 1   1 1 

90 มะกา Bridelia ovata Decnc.  EUPHORBIACEAE     1 

91 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE    1  
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92 สลอดปา่ Microdesmis caseariifolia Planch. EUPHORBIACEAE  1 1 1 1 

93 สองกระดองหิน Drypetes hainanensis Merr. EUPHORBIACEAE     1 

94 สอยดาว Mallotus paniculatus Mull. Arg.  EUPHORBIACEAE 1     

95 ส าเภา Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites  EUPHORBIACEAE 1  1 1 1 

96 หมักขะแม Drypetes cambodica Gagnep.  EUPHORBIACEAE     1 

97 ก่อฝาบาตร Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder  FAGACEAE 1   1 1 

98 ก่อหิน Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus  FAGACEAE     1 

99 กรวยเกลีย้ง Casearia sp. FLACOURTIACEAE   1 1  

100 กรวยป่า Casearia grewiiefolia Vent.  FLACOURTIACEAE    1  

101 กระเบาใหญ ่ Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex 
Laness.  

FLACOURTIACEAE 1  1 1 1 

102 กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King  FLACOURTIACEAE    1 1 

103 ชุมแสงแดง Homalium grandiflorum Benth. FLACOURTIACEAE   1   

104 กันเกรา Fagraea fragrans Roxb.  GENTIANACEAE    1  
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105 กระทังหัน Calophyllum thorelii Pierre  GUTTIFERAE 1    1 

106 ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC.  GUTTIFERAE 1    1 

107 ตังหน Calophyllum tetrapterum Miq. GUTTIFERAE   1  1 

108 ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume  GUTTIFERAE    1 1 

109 นวล Garcinia merguensis Wight  GUTTIFERAE     1 

110 พะวา Garcinia speciosa Wall.  GUTTIFERAE 1   1 1 

111 พะอูง Calophyllum calaba L.  GUTTIFERAE     1 

112 มะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz GUTTIFERAE  1 1 1 1 

113 รง Garcinia hanburyi Hook.f.  GUTTIFERAE 1  1  1 

114 สารภีดอกใหญ ่ Mammea harmandii Kosterm.  GUTTIFERAE    1  

115 หมากแปม Garcinia gracilis Pierre  GUTTIFERAE    1  

116 มุงเมือง Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz  ICACINACEAE 1 1 1 1 1 

117 หมักฟักดง Apodytes dimidiata E. May. ex Arn.  ICACINACEAE     1 
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118 อ้ายบ่าว Stemonurus malaccensis (Mast.) Sleumer ICACINACEAE     1 

119 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE 1   1 1 

120 ไข่เน่า Vitex glabrata R.Br. LABIATAE     1 

121 ช้าแป้นน้อย Callicarpa angustifolia King & Gamble LABIATAE 1    1 

122 ผ่าเสี้ยน Vitex canescens Kurz  LABIATAE    1  

123 LAURACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ LAURACEAE     1 

124 เชียด Cinnamomum iners Reinw. ex Blume  LAURACEAE 1     

125 ตองลาด Actinodaphne angustifolia (Blume) Nees  LAURACEAE 1  1   

126 ทัง Litsea sp. LAURACEAE 1   1  

127 ทังใบเล็ก Litsea sp. LAURACEAE   1  1 

128 ทังหมวก Litsea castanea Hook.f. LAURACEAE   1  1 

129 มะเขือข่ืน Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f.  LAURACEAE     1 

130 สะทิบ Phoebe paniculata (Nees) Nees  LAURACEAE 1   1 1 
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131 สิไหรใบใหญ ่ Dehassia candolleana Kosterm.  LAURACEAE  1    

132 สุรามะรดิ Cinnamomum subavenium Miq.  LAURACEAE 1   1 1 

133 หน่วยนกมูม Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f.  LAURACEAE     1 

134 อินทวา Persea gamblei (Hook.f.) Kosterm.  LAURACEAE 1     

135 จิกก้านยาว Barringtonia macrostachya Kurz  LECYTHIDACEAE   1  1 

136 จิกดง Barringtonia augusta Kurz  LECYTHIDACEAE 1  1 1 1 

137 กะตังใบ Leea indica (Burm.f.) Merr.  LEEACEAE 1  1 1 1 

138 โสกเขา Saraca declinata (Jack.) Miq.  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

1   1 1 

139 ขี้เหล็กอเมริกัน Senna spectabilis (DC.) Irwin  & Barneby  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

   1  

140 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

1   1  

141 อะราง Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

1   1  
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142 กระถินยักษ ์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

   1  

143 ปันแถ Albizia lucidior (Steudl.) I.C. Nielsen  LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

1     

144 มะกล่ าต้น Adenanthera pavonina L.  LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

1   1 1 

145 สะตอป่า Parkia sumatrana Miq. streptocarpa (Hance) 
H.C.F. Hopkins 

LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

    1 

146 หย่อง Archidendron quocense (Pierre) I.C.Nielsen  LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

1  1 1 1 

147 Millettia sp. Millettia sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

  1   

148 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble  LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

   1  

149 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz  LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

   1  
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150 สาธร Millettia leucantha Kurz  LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1   1  

151 สาธรใบยาว Millettia erythrocalyx Gagnep. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

    1 

152 เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.  LYTHRACEAE 1   1  

153 ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz  LYTHRACEAE 1   1  

154 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack  LYTHRACEAE 1     

155 จ าปาป่า Michelia baillonii (Pierre) Finet & Gagnep. MAGNOLIACEAE     1 

156 มณฑาปา่ Magnolia liliifera (L.) Baill. var. liliifera MAGNOLICEAE     1 

157 ปอหู Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem.  MALVACEAE   1 1  

158 พลองแนบ Memecylon amplexicaule Roxb.  MELASTOMATACEAE    1 1 

159 พลองกินลูก Memecylon ovatum Sm.  MELASTOMATACEAE    1  

160 พลองขี้ควาย Memecylon caeruleum Jack  MELASTOMATACEAE 1  1 1 1 

161 กระดูกเขยีด Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth.  MELIACEAE 1     
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162 กระท้อนป่า Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.  MELIACEAE 1 1 1 1 1 

163 กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq. MELIACEAE 1 1 1 1 1 

164 กัดลิ้นลิง Walsura robusta Roxb.  MELIACEAE 1     

165 ค้างคาว Aglaia edulis (Roxb.) Wall.  MELIACEAE    1  

166 จันทน์ชะมด Aglaia silvestris (M. Roem.) Merr.  MELIACEAE 1 1  1 1 

167 ตาเสือ Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker  MELIACEAE 1  1 1 1 

168 ตาเสือใหญ ่ Aglaia spectabilis Jain & Bennet MELIACEAE     1 

169 ตาเสือขน Aglaia grandis Korth. ex  miq. MELIACEAE  1 1   

170 ตาเสือขาว Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume  MELIACEAE   1 1  

171 ตาเสือต้น Dysoxylum cauliflorum Hiern  MELIACEAE   1   

172 ประยงค์ใบเล็ก Aglaia odoratissima Blume  MELIACEAE    1  

173 ประยงค์ป่า Aglaia odorata Lour.  MELIACEAE 1 1 1 1 1 

174 ยมหอม Toona ciliata M. Roem  MELIACEAE 1   1  
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175 ยมหิน Chukrasia tabularis A. Juss.  MELIACEAE 1     

176 ลางสาดปา่ Aglaia grandis Korth. ex  miq. MELIACEAE 1  1 1  

177 สังเครียดแดงใบ
ข้าม 

Aglaia forbesii King MELIACEAE 1  1  1 

178 สังกะโต้ง Aglaia lawii (Wight) C.J. Saldanha ex 
Ramamoorthy  

MELIACEAE     1 

179 สายใบต่อม Chisocheton ceramicus (Miq.) C.DC.  MELIACEAE   1  1 

180 เดื่อขน Ficus cambodica Gagnep. MORACEAE     1 

181 เดื่อหอม Ficus hirta Vahl  MORACEAE     1 

182 ไทร Ficus sp. MORACEAE 1   1 1 

183 ไทรก้านยาว Ficus sp. MORACEAE 1     

184 กร่าง Ficus altissima Blume  MORACEAE 1    1 

185 ขนุนป่า Artocarpus chama Buch.-Ham. MORACEAE 1 1  1  

186 ข่อย Streblus asper Lour.  MORACEAE 1     
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187 ข่อยหนาม Streblus ilicifolius (Vidal) Corner  MORACEAE 1   1  

188 ผูก Ficus variegata Blume  MORACEAE 1   1  

189 ผูกใบขน Ficus sp. MORACEAE     1 

190 มะเดื่อกวาง Ficus callosa Willd.  MORACEAE    1  

191 มะเดื่อทอง Ficus vasculosa Wall. ex Miq. MORACEAE     1 

192 มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f.  MORACEAE 1  1 1 1 

193 มะเดื่ออุทุมพร Ficus racemosa L. MORACEAE 1   1  

194 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb.  MORACEAE 1  1 1 1 

195 ยางน่อง Antiaris toxicaria Lesch.  MORACEAE 1  1  1 

196 ลุงขน Ficus drupacea Thunb.  MORACEAE     1 

197 หาดข่อย Artocarpus nitidus Trecul MORACEAE 1   1 1 

198 หาดส้าน Artocarpus chaplasha Roxb.  MORACEAE 1  1 1 1 

199 เลือดแรด Knema globularia (Lam.) Warb.  MYRISTICACEAE 1   1  
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200 เลือดควาย Knema cinerea (Poir) Warb.  MYRISTICACEAE 1 1 1 1 1 

201 เลือดควายเกลีย้ง Knema kunstleri (King) Warb.  MYRISTICACEAE 1  1 1 1 

202 เลือดควายใบ
ใหญ่ 

Knema elegans Warb.  MYRISTICACEAE   1  1 

203 ตาเป็ดตาไก ่ Ardisia polycephala Wall. ex A.DC.  MYRSINACEAE 1   1 1 

204 ตาเป็ดหอก Ardisia murtonii Fletcher  MYRSINACEAE 1   1 1 

205 มะจ้ าก้อง Ardisia colorata Roxb.  MYRSINACEAE 1  1 1 1 

206 ลังกาสา Ardisia crenata Sims MYRSINACEAE 1    1 

207 เมา Syzygium grande (Wight) Walp.  MYRTACEAE 1     

208 เมาเขา Syzygium sp. MYRTACEAE 1     

209 เสมด็แดง Syzygium cinereum (Kurz) Chantar.& J. MYRTACEAE     1 

210 แดงควน Syzygium sp. MYRTACEAE  1 1 1 1 

211 ชมพู่น้ า Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn.  MYRTACEAE 1  1 1 1 

212 ชมพู่ป่า Syzygium sp. MYRTACEAE   1  1 
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213 มะห้า Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) Bahadur 
& R.C.Guar  

MYRTACEAE     1 

214 หวา้เปลือกแดง Syzygium attenuatum (Miq.) Merr. & L.M.Perry 
subsp. attenuatum  

MYRTACEAE    1  

215 หว้าต้นขาว Syzygium cerasiforme (Blume) Merr. & 
L.M.Perry  

MYRTACEAE 1 1 1 1 1 

216 หว้าหิน Syzygium claviflorum (Roxb.) a.M.Cowan & 
Cowan  

MYRTACEAE    1  

217 ผักหวานต้น Strombosia maingayi (Masters) OLACACEAE 1  1 1 1 

218 สลอดปา่ Microdesmis caseariifolia Planch. EUPHORBIACEAE 1    1 

219 ผักหวาน Champereia manillana (Blume) Merr.  OPILIACEAE  1    

220 ผักหวานเมา Urobotrya siamensis Hiepko  OPILIACEAE 1    1 

221 ผักหวานป่า Champereia manillana (Blume) Merr.  OPILIACEAE 1   1 1 

222 เต่าร้าง Caryota mitis Lour.  PALMAE 1 1 1 1 1 

223 ปาล์มหลังกับ Arenga westerhoutii Griff. PALMAE 1  1  1 
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224 พญาไม ้ Podocarpus neriifolius D.Don  PODOCARPACEAE   1  1 

225 เหมือดคนตัวผู ้ Helicia nilagirica Bedd.  PROTEACEAE   1  1 

226 พรมคต Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleumer  PROTEACEAE     1 

227 เฉียงพร้านางแอ Carallia bracniata (Lour.) Merr.  RHIZOPHORACEAE 1   1 1 

228 นูด Prunus arborea (Blume) Kalkman var. 
montana Kalkman 

ROSACEAE 1  1 1 1 

229 นูดใบหอก Prunus ceylanica (Wight) Miq.  ROSACEAE   1 1  

230 เข็มเขา Tarenna sp.2 RUBIACEAE     1 

231 เข็มเหนี่ย Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE   1  1 

232 เข็มแดง Ixora bracteolata Craib  RUBIACEAE    1  

233 เข็มขาว Ixora sp. RUBIACEAE 1   1 1 

234 เข็มจันทนา Tarenna sp. RUBIACEAE 1     

235 กาแฟป่า Diplospora puberula (Merr.) Ali & Robbr.  RUBIACEAE     1 

236 ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale  RUBIACEAE    1  
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237 คอไก่ Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & 
Sastre  

RUBIACEAE 1  1  1 

238 ตะก ู Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex 
Walp.  

RUBIACEAE 1     

239 ทุ่มหม ู Neonauclea pallida (Reinw. ex Havil.) Bakh.f. 
malaccensis (Gand.) Ridsdale  

RUBIACEAE   1 1 1 

240 ปัดใหญ่ขน Lasianthus hirsutus (Roxb.) Merr.  RUBIACEAE     1 

241 ส้มกบ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.  RUBIACEAE 1   1  

242 เขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.  RUTACEAE 1   1 1 

243 แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack  RUTACEAE 1 1  1  

244 ชุ่มฉ่ า Acronychia pedunculata (L.) Miq.  RUTACEAE 1     

245 มะนาวผ ี Atalantia monophylla (DC.) Correa  RUTACEAE 1   1  

246 สามง่าม Euodia lepta (Spreng.) Merr.  RUTACEAE     1 

247 หมุย Clausena excavata Burm.f.  RUTACEAE    1  
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248 หัสคณุ Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn.  RUTACEAE 1   1 1 

249 แตดลิง Arytera litoralis Blume  SAPINDACEAE    1  

250 คอเหี้ย Xerospermum noronhianum (Blume) Blume  SAPINDACEAE 1 1 1 1 1 

251 คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz  SAPINDACEAE 1 1 1 1 1 

252 ช ามะเลยีง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.  SAPINDACEAE   1  1 

253 ช ามะเลยีงป่า Lepisanthes ferruginea (Radlk.) Leenh.  SAPINDACEAE   1  1 

254 ต่อไส ้ Allophylus cobbe (L.) Raeusch.  SAPINDACEAE 1   1 1 

255 พะบ้าง Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk.  SAPINDACEAE     1 

256 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.  SAPINDACEAE 1   1  

257 ล าไยป่า Dimocarpus longan Lour.  SAPINDACEAE    1  

258 สีรามัน Litchi chinensis Sonn.  SAPINDACEAE     1 

259 หงอนไก่ดง Harpullia arborea (Blanco) Radlk.  SAPINDACEAE  1  1  

260 จิกนม Palaquium obovatum (Griff.) Engl.  SAPOTACEAE 1  1  1 
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261 กอมขม Picrasma javanica Blume  SIMAROUBACEAE 1 1  1 1 

262 ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia Jack  SIMAROUBACEAE 1  1 1 1 

263 ยมป่า Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston  SIMAROUBACEAE 1     

264 ล าพูป่า Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.  SONNERATIACEAE 1   1  

265 มะกอกพราน Turpinia pomifera (Roxb.) DC.  STAPHYLEACEAE 1   1  

266 ชุมแพรก Heritiera javanica (Blume) Kosterm.  STERCULIACEAE 1 1 1 1 1 

267 ตองเต่า Pterospermum cinnamomeum Kurz  STERCULIACEAE 1   1 1 

268 ท้ายเภา Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & 
Planch.  

STERCULIACEAE 1     

269 ปอ Sterculia sp. STERCULIACEAE 1   1 1 

270 ปอใบบาง Sterculia sp. STERCULIACEAE    1 1 

271 ปอขนุน Sterculia balanghas L.  STERCULIACEAE 1   1  

272 ปออีเก้ง Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.  STERCULIACEAE 1 1  1 1 

273 พากวาง Pterospermum lanceaefolium Roxb.  STERCULIACEAE   1   



 

ก-126 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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274 สะเต้า Pterospermum grandiflorum Craib STERCULIACEAE 1 1  1  

275 ส าโรง Sterculia foetida L.  STERCULIACEAE    1  

276 ส ารอง Scaphium affine Ridl. STERCULIACEAE 1  1 1 1 

277 เหมือดดง Symplocos macophylla Wall. ex DC. SYMPLOCACAEAE     1 

278 เหมือดปลาซิว Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D.Don  SYMPLOCACAEAE     1 

279 เหมือดหลวง Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACAEAE     1 

280 ไก๋แดง Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) 
Bedd.  

THEACEAE     1 

281 ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth.  THEACEAE     1 

282 ปลายสาน Eurya acuminata DC.  THEACEAE     1 

283 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte  THYMELAEACEAE 1  1  1 

284 พลับพลา Microcos tomentosa Sm.  TILIACEAE 1 1  1 1 

285 ลาย Microcos paniculata L.  TILIACEAE   1  1 

286 กรวยแหลม Aphananthe cuspidata (Blume) Planch.  ULMACEAE  1    



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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287 หนอนข้ีควาย Gironniera subaequalis Planch.  ULMACEAE   1  1 

288 กะลังตังช้าง Dendrocnide sinuata (Miq.) Chew URTICACEAE     1 

289 หานช้างร้อง Dendrocnide sinuata (Miq.) Chew URTICACEAE    1  

290 ช้างเผือก Xanthophyllum siamensis Craib XANTHOPHYLLACEAE     1 

291 ชุมแสงท้องขาว Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J.Sm.  XANTHOPHYLLACEAE     1 

292 UK ไม่สามารถระบุชนิดได ้ -    1  

293 UK a ไม่สามารถระบุชนิดได ้ -     1 

294 UK1 ไม่สามารถระบุชนิดได ้ - 1   1  

295 UK2 ไม่สามารถระบุชนิดได ้ - 1   1  

หมายเหต:ุ * 1 หมายถึง พบชนิดพันธุ์ในพ้ืนท่ี 
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1 ACANTHACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ ACANTHACEAE 1   1 1 

2 รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE  1    

3 ค้อนตีหมา Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr. ANCISTROCLADACEAE 1 1 1 1 1 

4 ย่านนมควาย Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. ANNONACEAE  1    

5 กล้วยหมสูัง Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. ANNONACEAE 1     

6 กล้วยอีเห็น Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep. ANNONACEAE 1     

7 ส่าเหล้า Desmos cochinchinensis Lour. ANNONACEAE 1  1 1  

8 APOCYNACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ APOCYNACEAE  1    

9 เครือไส้ตัน Aganosma marginata (Roxb.) G.Don APOCYNACEAE  1    

10 อีคุย Willughbeia sp. APOCYNACEAE 1    1 

11 แก้วหน้าม้า Alocasia sp. ARACEAE  1    

12 Homalomena sp. Homalomena sp. ARACEAE   1  1 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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13 แก้วหน้าม้า Alocasia sp. ARACEAE 1   1 1 

14 ข้อกิ่ว Scindapsus sp. ARACEAE     1 

15 บุกคางคก Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ARACEAE  1    

16 พรหมตีนสูง Aglaonema tenuipes Engl. ARACEAE 1   1 1 

17 Salacia sp. Salacia sp. CELASTRACEAE   1   

18 Combretum sp. Combretum sp. COMBRETACEAE  1    

19 CONNARACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ CONNARACEAE 1   1 1 

20 เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm. COSTACEAE   1   

21 Cyathea sp. Cyathea sp. CYATHEACEAE     1 

22 กก Scleria sp. CYPERACEAE     1 

23 หญ้าลิก Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE   1  1 

24 ปด Tetracera sp. DILLENIACEAE 1     

25 มัน Dioscorea sp. DIOSCOREACEAE 1     

26 ค้อนหมาขาว Dracaena angustifolia Roxb. DRACAENACEAE 1   1 1 



 

ก-130 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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27 Tectaria sp. Tectaria sp. DRYOPTERIDACEAE   1 1 1 

28 เฟิร์น Tectaria sp. DRYOPTERIDACEAE 1     

29 เหล็กนกคุ่ม Leptaspis urceolata R.Br. GRAMINEAE 1     

30 ไผ่คาย Gigantochloa sp. GRAMINEAE     1 

31 Curculigo sp. Curculigo sp. HYPOXIDACEAE    1  

32 เอื้องพร้าว Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE     1 

33 เสี้ยว Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

1   1  

34 กระไดลิง Bauhinia scandens L. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

    1 

35 เถาว์ตาปลา Derris sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEA 

1     

36 Derris sp. Derris sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

    1 

37 คล้า Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. MARANTACEAE 1  1 1 1 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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38 ขมิ้นรูชัน ไม่สามารถระบุชนิดได ้ MENISPERMACEAE 1     

39 แกแล Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner MORACEAE 1   1  

40 กล้วย Musa sp. MUSACEAE   1   

41 เฟิร์นใบมะขาม Nephrolepis sp. NEPHROLEPIDACEAE     1 

42 ฝนแสนห่า Myxopyrum smilacifolium Blume OLEACEAE 1     

43 Calamus sp. Calamus sp. PALMAE     1 

44 Plectocomia sp. Plectocomia sp. PALMAE     1 

45 เต่าร้างหน ู Wallichia siamensis Becc. PALMAE 1   1 1 

46 กระพ้อ Licuala spinosa Thunb.  PALMAE 1  1  1 

47 ระก า Salacca wallichiana C.Mart. PALMAE 1  1 1 1 

48 หมากลิง Arenga sp. PALMAE   1  1 

49 หวาย Calamus sp. PALMAE    1  

50 หวายโสม Daemonorops sp.  PALMAE 1     

51 หวายขี้ไก ่ Daemonorops sp. PALMAE   1  1 



 

ก-132 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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52 พริกไทยป่า Piper sp. PIPERACEAE 1  1  1 

53 เฟินหางนกกะลิง Colysis pedunculata (Hook. & Grev.) Ching POLYPODIACEAE   1   

54 Pteris sp. Pteris sp. PTERIDACEAE     1 

55 เถารางแดง Ventilago sp. RHAMNACEAE 1 1  1 1 

56 เล็บเหยี่ยว Ziziphus oenoplia (L.) Mill. RHAMNACEAE 1   1  

57 RUBIACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ RUBIACEAE 1   1 1 

58 เข็ม Ixora sp. RUBIACEAE 1   1  

59 กระดูกไก ่ Prismatomeris sp. RUBIACEAE 1     

60 ปัด Lasianthus sp. RUBIACEAE     1 

61 พญาเท้าเอว Oxyceros horridus   Lour. RUBIACEAE   1   

62 ลิเภา Lygodium sp. SCHIZAEACEAE     1 

63 เขือง Smilax sp. SMILACACEAE 1     

64 ค้างคาวด า Tacca chantrieri Andre  TACCACEAE     1 

65 URTICACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ URTICACEAE   1   



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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66 แพ่งเครือ Sphenodesme sp. VERBENACEAE 1   1  

67 VIOLACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ VIOLACEAE    1  

68 Tetrastigma sp. Tetrastigma sp. VITACEAE 1   1  

69 เถาคัน Cissus repens Lam. VITACEAE    1  

70 องุ่นป่า Tetrastigma sp. VITACEAE 1   1 1 

71 เร่ว Amomum sp. ZINGIBERACEAE 1 1 1 1 1 

72 เร่วขน Amomum sp. ZINGIBERACEAE 1     

73 เร่วป่า Amomum sp. ZINGIBERACEAE     1 

74 เร่วหอม Amomum villosum Lour. ZINGIBERACEAE 1   1  
75 กระทือ Zingiber sp. ZINGIBERACEAE     1 
76 กระทือแดง Zingiber sp. ZINGIBERACEAE     1 
77 ข่าป่า Alpinia sp. ZINGIBERACEAE 1   1 1 
78 หลาว Alpinia oxymitra K.Schum. ZINGIBERACEAE 1  1  1 
79 UK3 ไม่สามารถระบุชนิดได ้ -    1  

หมายเหต:ุ * 1 หมายถึง พบชนิดพันธุ์ในพ้ืนท่ี 



 

ก-134 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่102 รายชื่อพรรณไม้ (Tree) ในพื้นที่ศึกษา พื้นที่กลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 
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อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตนิ

้ า
หน

าว
 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
กร

ะด
งึ 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

วป์
า่

ภคู
อ้-

ภกู
ระ

แต
 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

วป์
า่

ภหู
ลว

ง 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ผูา
มา่

น 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

วป์
า่

ผา
ผึง้

 

1 ส้านเห็บ Saurauia sp. ACTINIDIACEAE 1      

2 กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.  ANACARDIACEAE  1 1 1 1 1 

3 มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz  ANACARDIACEAE  1     

4 มะกอกป่า Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE 1    1 1 

5 มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz ANACARDIACEAE 1   1   

6 มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania reticulata Hance.  ANACARDIACEAE 1  1  1 1 

7 รักขาว Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE 1      

8 สะเดาช้าง Rhus succedanea ANACARDIACEAE 1      

9 Goniothalamus sp. Goniothalamus sp. ANNONACEAE 1      

10 กะเจียน Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex 
Bedd. 

ANNONACEAE   1 1   

11 จักหัน Orophea polycarpa A.DC. ANNONACEAE    1   

12 มะป่วน Mitrephora vandaeflora Kurz ANNONACEAE    1   

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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13 ยางโอน Polyalthia viridis Craib ANNONACEAE     1  

14 ยางดง Polyalthia obtusa Craib ANNONACEAE 1    1  

15 ล าดวนดง Mitrephora thorelii Pierre ANNONACEAE     1  

16 สะแกแสง Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) 
Finet & Gagnep.  

ANNONACEAE 1 1 1 1 1 1 

17 โมกมัน Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE  1 1 1 1  

18 โมกหลวง Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE  1   1  

19 เน่าใน Ilex umbellulata Loes. AQUIFOLIACEAE     1  

20 เพแก Heteropanax sp. ARALIACEAE   1    

21 เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNONIACEAE    1 1  

22 แคทราย Stereospermum neuranthum Kurz  BIGNONIACEAE 1 1 1 1 1 1 

23 แคฝอย Stereospermum cylindricum Pierre ex 
Dop. 

BIGNONIACEAE     1  

24 แครกฟ้า Heterophragma sulfureum Kurz BIGNONIACEAE     1 1 

25 แคหัวหม ู Markhamia stipulata Seem. BIGNONIACEAE 1   1 1  



 

ก-136 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   
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พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตนิ

้ า
หน

าว
 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
กร

ะด
งึ 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภคู
อ้-

ภกู
ระ

แต
 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภหู
ลว

ง 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
ผา

มา่
น 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ผา
ผึง้

 

26 แคหางค่าง Fernandoa adenophylla (Wall. ex 
G.Don) Steenis 

BIGNONIACEAE   1 1 1  

27 กาสะลองค า Radermachera ignea (Kurz) Steenis BIGNONIACEAE 1   1 1  

28 ง้ิวดอกแดง Bombax ceiba L. BOMBACACEAE 1  1  1 1 

29 ง้ิวดอกขาว Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE 1   1 1  

30 ตะคร้ า Garuga pinnata Roxb.  BURSERACEAE  1 1  1 1 

31 มะแฟน Protium serratum Engl. BURSERACEAE 1    1 1 

32 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guillaumin  BURSERACEAE 1 1 1 1 1 1 

33 มะดูก Siphonodon celastrineus Griff.  CELASTRACEAE 1 1  1 1 1 

34 สองสลึง Lophopetalum duperreanum Pierre  CELASTRACEAE 1  1   1 

35 Terminalia sp. Terminalia sp. COMBRETACEAE    1   

36 ขี้อ้าย Terminalia triptera Stapf  COMBRETACEAE 1 1 1 1 1 1 

37 ตะเคียนหน ู Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) 
Guill. & Perr. 

COMBRETACEAE  1 1  1  

38 ตะแบกเลือด Terminalia mucronata Craib & Hutch.  COMBRETACEAE 1 1 1 1 1 1 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   
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39 ตะแบกกราย Terminalia pierrei Gagnep.  COMBRETACEAE 1 1 1   1 

40 รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth.  COMBRETACEAE 1  1 1 1 1 

41 สมอไทย Terminalia chebula Retz.  COMBRETACEAE 1 1 1 1 1 1 

42 สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE 1   1   

43 สมพง Tetrameles nudiflora R.Br. DATISCACEAE    1 1  

44 ส้านใบเล็ก Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & 
Thomson 

DILLENIACEAE     1  

45 ส้านใหญ ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland  DILLENIACEAE 1  1  1  

46 ส้านหิ่ง Dillenia parviflora Griff. DILLENIACEAE 1      

47 เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE 1  1 1 1 1 

48 พะยอม Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE   1 1   

49 ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex 
Miq. 

DIPTEROCARPACEAE     1  

50 ยางแดง Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE    1   

51 ยางปาย Dipterocarpus costatus C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE 1      



 

ก-138 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   

ล าดบั ชนดิ ชื่อพฤษศาสตร ์ วงศ ์
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52 รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE 1   1 1 1 

53 จันผา Dracaena loureiri Gagnep. DRACAENACEAE     1  

54 Diospyros sp. Diospyros sp. EBENACEAE   1  1 1 

55 โมร ี Diospyros oblonga Wall. ex G.Don EBENACEAE    1   

56 ตะโกพนม Diospyros castanea Fletcher  EBENACEAE   1    

57 ตับเต่าต้น Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don  EBENACEAE  1 1  1 1 

58 ถ่านไฟผ ี Diospyros montana Roxb.  EBENACEAE  1 1    

59 พญารากด า Diospyros variegata Kurz  EBENACEAE 1  1 1 1  

60 มะเกลือ Diospyros mollis Griff.  EBENACEAE  1  1 1 1 

61 ล าบิด Diospyros ferrea (Willd.) Bakh.  EBENACEAE 1  1 1 1  

62 อีโด ่ Diospyros bejaudii Lecomte EBENACEAE    1   

63 มุ่น Elaeocarpus sp. ELAEOCARPACEAE 1      

64 มุ่นเขา Elaeocarpus sp. ELAEOCARPACEAE 1      

65 ตาฉี่เคย Craibiodendron stellatum (Pierre) 
W.W.Sm. 

ERICACEAE     1  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   
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66 Glochidion sp. Glochidion sp. EUPHORBIACEAE 1      

67 เต็งหนาม Bridelia retusa (L.) A.Juss. EUPHORBIACEAE 1   1 1 1 

68 เปล้าแพะ Croton hutchinsonianus Hosseus  EUPHORBIACEAE 1   1   

69 เปล้าน้ าเงิน Croton cascarilloides Raeusch. EUPHORBIACEAE 1    1  

70 เปล้าหลวง Croton roxburghii N.P.Balakr. EUPHORBIACEAE 1 1 1  1  

71 เม่า Andidesma sp. EUPHORBIACEAE     1  

72 เม่าเล็ก Antidesma sp. EUPHORBIACEAE  1     

73 เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn.  EUPHORBIACEAE   1  1 1 

74 เม่าขน Antidesma sp. EUPHORBIACEAE    1   

75 เม่าช้าง Antidesma bunius (L.) Spreng.  EUPHORBIACEAE 1      

76 เม่าสาย Antidesma sootepense Craib EUPHORBIACEAE   1 1 1 1 

77 เหมือดโลด Aporusa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill  EUPHORBIACEAE   1  1  

78 เหมือดวอน Aporosa wallichii Hook.f. EUPHORBIACEAE 1   1 1  

79 ไคร้เขา Glochidion sp. EUPHORBIACEAE 1    1  



 

ก-140 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   
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80 ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. EUPHORBIACEAE    1   

81 ขางปอย Alchornea rugosa (Lour.) Mull.Arg. EUPHORBIACEAE    1   

82 ค าแสด Mallotus philippensis Mull.Arg. EUPHORBIACEAE  1 1 1 1  

83 ตาตุ่มบก Sapium insigne Benth. EUPHORBIACEAE 1      

84 นกนอน Cleistanthus sp. EUPHORBIACEAE     1  

85 นวลเสีย้น Aporosa octandra (Buch.-Ham ex 
D.Don) Vickery 

EUPHORBIACEAE 1   1 1  

86 ปอแต๊บ Macaranga kurzii Pax & K.Hoffm. EUPHORBIACEAE 1      

87 มะไฟป่า Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE    1 1  

88 มะกา Bridelia ovata Decne. EUPHORBIACEAE 1   1 1  

89 มะกาเล็ก Bridelia sp. EUPHORBIACEAE     1  

90 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE 1    1 1 

91 ขี้เหล็กฤาษ ี Phyllanthus mirabilis Mull.Arg. EUPHORBIACEAE     1  

92 สลอดปา่ Microdesmis caseariifolia Planch. EUPHORBIACEAE    1   

93 หมักหน่วย Drypetes sp. EUPHORBIACEAE     1  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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94 UK Euphorbiaceae ไม่สามารถระบุชนิดได ้ EUPHORBIACEAE   1    

95 ก่อ Lithocarpus sp. FAGACEAE 1    1  

96 ก่อเดือย Castanopsis acuminatissima (Blume) 
A.DC. 

FAGACEAE 1      

97 ก่อแป้น Castanopsis sp. FAGACEAE 1      

98 ก่อแพะ Quercus kerrii Craib FAGACEAE 1  1  1 1 

99 ก่อนก Lithocarpus polystachyus (A.DC.) 
Rehder 

FAGACEAE     1 1 

100 ก่อลิ่ม Castanopsis indica (Roxb.) A.DC. FAGACEAE 1      

101 กรวยป่า Casearia grewiifolia Vent. FLACOURTIACEAE 1 1  1  1 

102 กรวยป่าใบเกลีย้ง Casearia sp. FLACOURTIACEAE 1      

103 กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King FLACOURTIACEAE    1   

104 ตะขบป่า Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. FLACOURTIACEAE  1 1  1  

105 ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) 
Blume  

GUTTIFERAE 1 1 1 1 1 1 



 

ก-142 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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106 ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 
subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel 

GUTTIFERAE 1 1  1 1 1 

107 พะวา Garcinia speciosa Wall. GUTTIFERAE    1   

108 มุงเมือง Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz ICACINACEAE    1   

109 หมักฟักดง Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. ICACINACEAE 1      

110 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE 1   1 1  

111 ค่าหด Engelhardtia spicata Blume JUGLANDACEAE 1      

112 กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex Schauer  LABIATAE 1 1 1 1 1 1 

113 ซ้อ Gmelina arborea Roxb.  LABIATAE  1  1 1  

114 ตีนนก Vitex pinnata L.  LABIATAE 1  1  1 1 

115 ผ่าเสี้ยน Vitex canescens Kurz  LABIATAE 1 1 1 1 1 1 

116 อีแปะ Vitex quinata (Lour.) F.N.Williams  LABIATAE  1 1 1 1 1 

117 Litsea sp. Litsea sp. LAURACEAE 1      

118 เมียดต้น Litsea martabarnica (Kurz) L.f. LAURACEAE 1      

119 แหลบุก Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees)Nees LAURACEAE 1      



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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120 ฝีหมอบ Beilschmiedia fagifolia Nees LAURACEAE     1  

121 สะทิบ Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE     1  

122 หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.  LAURACEAE 1  1 1   

123 กระโดน Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE  1     

124 กะตังใบ Leea indica (Burm.f.) Merr. LEEACEAE 1   1 1  

125 Bauhinia sp. Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

 1     

126 แสมสาร Senna garrettiana (Craib) Irwin & 
Barneby 

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

 1 1 1  1 

127 ขี้เหล็กเลือด Senna timoriensis (DC.) Irwin & Barneby LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

    1  

128 คูน Cassia fistula L.  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

1 1 1 1 1 1 

129 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

 

1 1   1  



 

ก-144 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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130 ส้มเสี้ยว Bauhinia malabarica Roxb.  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

 1     

131 อะราง Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

 1     

132 Archidendron sp. Archidendron sp. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

1      

133 เกล็ดจระเข ้ Archidendron ellipticum (Blume) 
I.C.Nielsen 

LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

 1     

134 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

1 1 1 1 1 1 

135 กระถินยักษ ์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

    1 1 

136 กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth.  LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

1  1 1 1 1 

137 กางหลวง Albizia chinensis (Osbeck) Merr. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

 

1      



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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138 ปันแถ Albizia lucidior (Steudl.) I.C. Nielsen  LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

    1  

139 พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

  1  1  

140 มะกล่ าต้น Adenanthera pavonina L.  LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

   1 1  

141 Dalbergia sp. Dalbergia sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

    1  

142 เก็ดแดง Dalbergia  dongnaiensis  Pierre LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

  1 1   

143 เก็ดขาว Dalbergia glomeriflora Kurz LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1  1    

144 เก็ดด า Dalbergia cultrata Graham ex Benth. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1  1  1 1 

145 ฉนวน Dalbergia nigrescens Kurz  LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

 

1 1 1  1 1 



 

ก-146 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   

ล าดบั ชนดิ ชื่อพฤษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตนิ

้ า
หน

าว
 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
กร

ะด
งึ 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภคู
อ้-

ภกู
ระ

แต
 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภหู
ลว

ง 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
ผา

มา่
น 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ผา
ผึง้

 

146 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1 1  1 1 1 

147 ทองหลางป่า Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1   1 1  

148 ประดู ่ Pterocarpus macrocarpus Kurz LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1 1 1 1 1 1 

149 ปี้จั่น Dalbergia cana Graham ex Kurz LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

 1 1  1  

150 พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1    1  

151 สะทอน Millettia latifolia Dunn LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

 1 1  1 1 

152 สะทอนขน Millettia sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

    1  

153 สาธร Millettia leucantha Kurz  LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1 1 1    

154 เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.  LYTHRACEAE  1     



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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155 เสลาด า Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE   1    

156 ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana Pierre ex 
Gagnep.  

LYTHRACEAE 1 1 1  1 1 

157 ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz LYTHRACEAE 1 1 1 1 1 1 

158 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack  LYTHRACEAE  1   1  

159 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. LYTHRACEAE     1  

160 จ าปาป่า Michelia baillonii (Pierre) Finet & 
Gagnep. 

MAGNOLIACEAE 1      

161 เลียงฝ้าย Kydia calycina Roxb. MALVACEAE     1  

162 ปอลมปม Thespesia lampas   (Cav.) Dalz. & Gibs.  MALVACEAE 1  1  1 1 

163 ปอหู Hibiscus macrophyllus Roxb. ex 
Hornem. 

MALVACEAE   1   1 

164 เหมือดจี ้ Memecylon scutellatum Naudin  MELASTOMATACEAE   1    

165 พลอง Memecylon sp. MELASTOMATACEAE      1 

166 พลองขี้ควาย Memecylon caeruleum Jack MELASTOMATACEAE    1   



 

ก-148 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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167 กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq. MELIACEAE   1    

168 กัดลิ้นลิง Walsura robusta Roxb. MELIACEAE    1   

169 ตาเสือ Aphanamixis polystachya (Wall.) 
R.Parker 

MELIACEAE 1   1   

170 ประยงค ์ Aglaia odoratissima Blume MELIACEAE    1   

171 ยมหอม Toona ciliata M.Roem. MELIACEAE     1  

172 ยมหิน Chukrasia tabularis A.Juss. MELIACEAE 1 1 1 1 1  

173 สะท้อน Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.  MELIACEAE  1  1   

174 Artocarpus sp. Artocarpus sp. MORACEAE 1      

175 Ficus sp. 2 Ficus sp.2 MORACEAE     1  

176 เดื่อหอม Ficus hirta Vahl MORACEAE 1      

177 ไทร Ficus sp. MORACEAE 1      

178 ไทรย้อยใบแหลม Ficus benjamina L. MORACEAE     1  

179 กร่าง Ficus altissima Blume  MORACEAE   1    

180 ข่อย Streblus asper Lour.  MORACEAE     1 1 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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181 ข่อยน้ า Streblus taxoides (Heynes) Kurz MORACEAE    1   

182 มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f.  MORACEAE 1      

183 มะเดื่ออุทุมพร Ficus racemosa L. MORACEAE     1  

184 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. MORACEAE 1   1 1 1 

185 หนามขี้แรด Streblus ilicifolius (Vidal) Corner MORACEAE     1  

186 ตาเป็ดตาไก ่ Ardisia polycephala Wall. MYRSINACEAE    1 1  

187 ก้าว Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter 
G.Wilson & J.T.Waterh. 

MYRTACEAE     1 1 

188 หว้า Syzygium sp. MYRTACEAE 1      

189 หว้าขาว Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) 
Bahadur & R.C.Guar 

MYRTACEAE 1      

190 หว้าข้ีแพะ Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE     1  

191 หว้าภ ู Syzygium sp. MYRTACEAE 1      

192 ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE 1    1  

193 ผักหวานป่า Champereia manillana (Blume) Merr. OPILIACEAE     1 1 



 

ก-150 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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194 เหมือด Helicia sp. PROTEACEAE 1      

195 เหมือดคน Helicia sp. PROTEACEAE 1      

196 Catunaregam sp. Catunaregam sp. RUBIACEAE  1   1  

197 RUBIACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ RUBIACEAE 1      

198 Tarenna sp. Tarenna sp. RUBIACEAE 1      

199 RUBIACEAE ไม่สามารถระบุชนิดได ้ RUBIACEAE    1   

200 เข็มขาว Ixora sp. RUBIACEAE    1   

201 เค็ด Catunaregam tomentosa (Blume ex 
DC.) Tirveng. 

RUBIACEAE  1     

202 แกงเลียง Psydrax dicocca Gaertn. RUBIACEAE    1   

203 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE 1    1 1 

204 กระท่อมหม ู Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE 1 1 1 1 1 1 

205 กระทุ่มดอน Neonauclea sp. RUBIACEAE      1 

206 ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale  RUBIACEAE  1 1 1 1 1 

207 ข้าวสารป่า Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm.  RUBIACEAE   1  1 1 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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208 คันแหลน Psydrax sp. RUBIACEAE 1      

209 ค ามอกน้อย Gardenia obtusifolia Roxb. ex Kurz RUBIACEAE 1      

210 ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE   1  1  

211 จันทนา Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE    1 1  

212 มะเคด็ Catunaregam tomentosa (Blume ex 
DC.) Tirveng. 

RUBIACEAE   1 1  1 

213 มะคังแดง Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE      1 

214 ยอป่า Morinda coreia Ham. RUBIACEAE 1  1 1 1 1 

215 ส้มกบ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.  RUBIACEAE 1 1 1  1  

216 สะแล่งหอมไก ๋ Rothmannia sootepensis (Craib) 
Bremek. 

RUBIACEAE 1   1   

217 หนามแท่ง Catunaregam spathulifolia Tirveng. RUBIACEAE      1 

218 เพี้ยกระทิง Melicope pteleifolia (Champ. ex 
Benth.) Hartley 

RUTACEAE 1      

219 แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack RUTACEAE    1   



 

ก-152 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   
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พืน้ทีคุ่ม้ครอง* 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตนิ

้ า
หน

าว
 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
กร

ะด
งึ 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภคู
อ้-

ภกู
ระ

แต
 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภหู
ลว

ง 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
ผา

มา่
น 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ผา
ผึง้

 

220 กระแจะ Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson RUTACEAE     1  

221 ชุ่มฉ่ า Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE 1      

222 มะตูม Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE     1  

223 สมัดใหญ ่ Clausena wallichii Oliv. var. guillauminii 
(Tanaka) J.P.Molino  

RUTACEAE     1  

224 สันโสก Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE    1   

225 หัสคณุ Micromelum minutum (G.Forst.) Wight 
& Arn. 

RUTACEAE     1  

226 คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz SAPINDACEAE    1   

227 ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken SAPINDACEAE 1 1 1  1 1 

228 ตะคร้อหนาม Sisyrolepis muricata (Pierre) Leenh. SAPINDACEAE     1  

229 พะบ้าง Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) 
Radlk. 

SAPINDACEAE 1   1   

230 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.  SAPINDACEAE 1 1  1 1 1 

231 ล าใยป่า Dimocarpus longan Lour. SAPINDACEAE 1  1  1  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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232 กอมขม Picrasma javanica Blume  SIMAROUBACEAE 1      

233 ดีคน Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE    1   

234 มะกอกพราน Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE    1   

235 กะหนานปลิง Pterospermum acerifolium (L.) Willd. STERCULIACEAE  1     

236 ขาวคั้วะ Pterospermum semisagittatum Buch.-
Ham. 

STERCULIACEAE   1    

237 ปอ Sterculia sp. STERCULIACEAE     1  

238 ปอเกล็ดแรด Sterculia macrophylla Vent. STERCULIACEAE 1  1    

239 ปอแดง Sterculia guttata Roxb. STERCULIACEAE  1 1  1  

240 ปอขาว Sterculia pexa Pierre  STERCULIACEAE 1 1 1    

241 ปออีเก้ง Pterocymbium tinctorium (Blanco) 
Merr. 

STERCULIACEAE     1  

242 สนับ Pterospermum littorale Craib var. 
venustrum (Craib) Phengklai 

STERCULIACEAE    1   

243 สะเต้า Pterospermum grandiflorum Craib STERCULIACEAE    1   



 

ก-154 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่102 (ต่อ)   
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244 ส าโรง Sterculia foetida L. STERCULIACEAE     1 1 

245 ก ายาน Styrax benzoides Craib STYRACACEAE 1      

246 ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE 1   1 1  

247 เลียงมัน Berrya mollis Wall. ex Kurz TILIACEAE  1 1  1 1 

248 แดงสะแง Schoutenia ovata Korth. TILIACEAE 1 1 1 1   

249 ปอแก่นเทา Grewia eriocarpa Juss. TILIACEAE  1 1 1 1 1 

250 ปอมืน Colona floribunda (Kurz) Craib TILIACEAE 1 1 1   1 

251 พลับพลา Microcos tomentosa Sm. TILIACEAE   1 1   

252 ยาบใบยาว Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib TILIACEAE   1 1 1 1 

253 แก้งขี้พระร่วง Celtis timorensis Span. ULMACEAE    1 1  

254 กรวยแหลม Aphananthe cuspidata (Bl.) Planch. ULMACEAE    1   

255 Rinorea sp. Rinorea sp. VIOLACEAE     1  

256 Xanthophyllum sp. Xanthophyllum sp. XANTHOPHYLLACEAE     1  

257 ช้างเผือก Xanthophyllum siamensis Craib XANTHOPHYLLACEAE    1   

หมายเหต:ุ * 1 หมายถึง พบชนิดพันธุ์ในพ้ืนท่ี 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 
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1 ACANTHACEAE ไม่สามารถระบุชนิด ACANTHACEAE 1 1  1 1  

2 รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE  1   1  

3 AMARANTHACEAE ไม่สามารถระบุชนิด AMARANTHACEAE 1      

4 หญ้าพันงู Achyranthes sp. AMARANTHACEAE    1   

5 ค้อนตีหมา Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr. ANCISTROCLADACEAE    1   

6 ANNONACEAE ไม่สามารถระบุชนิด ANNONACEAE 1    1  

7 สายหยดุ Desmos chinensis Lour. ANNONACEAE   1 1   

8 APOCYNACEAE ไม่สามารถระบุชนิด APOCYNACEAE    1 1  

9 เครือไส้ตัน Aganosma marginata (Roxb.) G.Don APOCYNACEAE   1    

10 เต่าไห ้ Ichnocarpus APOCYNACEAE     1  

11 ส้มลม Aganonerion polymorphum Pierre ex 
Spire 

APOCYNACEAE    1 1 1 

12 Aglaonema sp. Aglaonema sp. ARACEAE     1  

13 ARACEAE ไม่สามารถระบุชนิด ARACEAE     1  

 



 

ก-156 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่103  (ต่อ)         
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14 Homalomena sp. Homalomena sp. ARACEAE    1   

15 กระดาษขาว Colocasia gigantea Hook.f. ARACEAE     1  

16 บุก Amorphophallus sp. ARACEAE     1  

17 บุกคางคก Amorphophallus paeoniifolius 
(Dennst.) Nicol.  

ARACEAE 1 1   1  

18 พรหมตีนสูง Aglaonema tenuipes Engl. ARACEAE 1 1     

19 พลูช้าง Rhaphidophora sp. ARACEAE     1  

20 อีรอก Arisaema sp. ARACEAE     1  

21 กระเช้าผมีด Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE    1   

22 ASCLEPIADACEAE ไม่สามารถระบุชนิด ASCLEPIADACEAE 1      

23 เถาประสงค ์ Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. ASCLEPIADACEAE 1      

24 สามสิบ Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE 1      

25 เทียน Impatiens sp. BALSAMINACEAE     1  

26 เปราะ Kaempferia sp. Boesenbergia 1 1 1  1 1 

27 COMBRETACEAE ไม่สามารถระบุชนิด COMBRETACEAE     1  
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28 ผักปลาบ Commelina sp. COMMELINACEAE 1 1 1    

29 สาบเสือ Chromolaena odoratum (L.) R.M.King 
& H.Rob. 

COMPOSITAE 1 1 1 1 1 1 

30 CONNARACEAE ไม่สามารถระบุชนิด CONNARACEAE 1      

31 Connarus sp. Connarus sp. CONNARACEAE    1   

32 Tupistra sp. Tupistra sp. CONVALLARIACEAE     1  

33 ใบต่างเหรียญ Evolvulus sp. CONVOLVULACEAE  1     

34 เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm. COSTACEAE 1 1  1 1  

35 ต าลึงตัวผู ้ Zehneria indica (Lour.) Keraudren CUCURBITACEAE   1    

36 ปรง Cycas siamensis Miq. CYCADACEAE   1 1   

37 Carex sp. Carex sp. CYPERACEAE  1     

38 CYPERACEAE ไม่สามารถระบุชนิด CYPERACEAE   1    

39 Rhynchospora sp. Rhynchospora sp. CYPERACEAE   1    

40 กก Scleria sp. CYPERACEAE 1    1 1 

41 กกรังกาป่า Cyperus cuspidatus Kunth CYPERACEAE     1  
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42 หญ้าตีนกา Cyperus laxus Lam. CYPERACEAE  1    1 

43 หญ้าตุ้มห ู Kyllinga sp. CYPERACEAE  1     

44 กลอย Dioscorea hispida Dennst. DIOSCOREACEAE   1  1 1 

45 มันดง Dioscorea glabra Roxb. DIOSCOREACEAE 1 1  1 1 1 

46 Tectaria sp. Tectaria sp. DRYOPTERIDACEAE    1  1 

47 Bridelia sp. Bridelia sp. EUPHORBIACEAE 1    1  

48 EUPHORBIACEAE ไม่สามารถระบุชนิด EUPHORBIACEAE 1 1   1 1 

49 Phyllanthus sp. Phyllanthus sp. EUPHORBIACEAE 1      

50 ก้างปลา Phyllanthus sp. EUPHORBIACEAE     1  

51 มะกาเครือ Bridelia sp. EUPHORBIACEAE  1   1  

52 ลูกใต้ใบ Phyllanthus sp. EUPHORBIACEAE   1    

53 Arundinella sp. Arundinella sp. GRAMINEAE 1      

54 Bothriochloa sp. Bothriochloa sp. GRAMINEAE      1 

55 GRAMINEAE ไม่สามารถระบุชนิด GRAMINEAE   1    



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-159 

ตารางภาคผนวกที ่103  (ต่อ)         

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง * 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตนิ

้ า
หน

าว
 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
กร

ะด
งึ 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภคู
อ้-

ภกู
ระ

แต
 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภหู
ลว

ง 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
ผา

มา่
น 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ผา
ผึง้

 

56 Ichnanthus sp. Ichnanthus sp. GRAMINEAE 1      

57 Microstegium sp. Microstegium sp. GRAMINEAE 1      

58 เพ็ก Vietnamosasa pusilla (A.Chev. & 
A.Camus) T.Q.Nguyen. 

GRAMINEAE 1  1 1 1 1 

59 ไผ่ (Gigantochloa sp.) Gigantochloa sp. GRAMINEAE       

60 ไผ ่ Bambusa sp. GRAMINEAE 1  1  1  

61 ไผ่โจด Vietnamosasa ciliata (A.Camus) 
Nguyen 

GRAMINEAE    1   

62 ไผไ่ร ่ Gigantochloa albociliata Munro GRAMINEAE 1 1 1 1 1 1 

63 ไผ่ข้าวหลาม Cephalostachyum pergracile Munro GRAMINEAE   1    

64 ไผ่ซางนวล Dendrocalamus membranaceus 
Munro 

GRAMINEAE 1 1   1 1 

65 ไผ่บง Bambusa tulda Roxb. GRAMINEAE 1    1  

66 ไผ่บงใหญ ่ Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz GRAMINEAE 1      

67 ไผผ่าก Gigantochloa sp. GRAMINEAE 1      



 

ก-160 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่103  (ต่อ)         

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง * 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตนิ

้ า
หน

าว
 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
กร

ะด
งึ 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภคู
อ้-

ภกู
ระ

แต
 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ภหู
ลว

ง 

อุท
ยา

นแ
หง่

ชา
ตภิ

ู
ผา

มา่
น 

เข
ตร

กัษ
าพ

นัธ
ุส์ตั

ว์
ปา่

ผา
ผึง้

 

68 ไผ่ภูพาน Phuphanochloa speciosa Sungkaew & 
Teerawat. 

GRAMINEAE      1 

69 ไผร่วก Thyrsostachys siamensis Gamble GRAMINEAE 1 1 1  1 1 

70 ตองกง Thysanolaena maxima Kuntze GRAMINEAE 1      

71 หญ้าโขย่ง Rottboellia exaltata L.f. GRAMINEAE     1  

72 หญ้าไขเ่หาดอกห่าง Cyrtococcum patens (L.) A. Camus GRAMINEAE  1     

73 หญ้าไข่แมงดา Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. GRAMINEAE      1 

74 หญ้าก้งกาย Setaria plicata T.Cooke GRAMINEAE 1      

75 หญ้ากาบไผ ่ Setaria palmifolia (Koenig) Stapf GRAMINEAE 1   1   

76 หญ้ากาย Eulalia sp. GRAMINEAE 1      

77 หญ้าข้าวเปลือก Arundinella setosa Trin. GRAMINEAE    1   

78 หญ้าข้าวป่า Oryza meyeriana (Zoll. & Moritzi) 
Baill.  

GRAMINEAE 1 1   1 1 

79 หญ้าขุยไผ่ขน Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy GRAMINEAE  1 1    

80 หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. GRAMINEAE 1    1  
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81 หญ้าง๊าด Cyrtococcum accrescens (Trin.) Stapf  GRAMINEAE 1 1  1   

82 หญ้าปล้องข้าวนก Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. GRAMINEAE  1     

83 หญ้าพรม Ichnanthus vicinus (F. M. Bailey) Merr.,  GRAMINEAE  1     

84 หญ้าละมาน Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy GRAMINEAE 1 1  1 1 1 

85 หญ้าหางหมา Setaria sp. GRAMINEAE  1   1  

86 หญ้าไขเ่หาหลวง Panicum notatum Retz. GRAMINEAE 1 1   1  

87 Curculigo sp. Curculigo sp. HYPOXIDACEAE      1 

88 เอื้องพร้าว Curculigo sp. HYPOXIDACEAE    1   

89 อัคคีทวาร Clerodendrum serratum (L.) Moon LABIATAE      1 

90 เขืองแดง Leea rubra Blume ex Spreng. LEEACEAE   1 1 1 1 

91 เสี้ยว Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

 1  1 1 1 

92 แสลงพัน Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

 1     
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93 กระไดลิง Bauhinia scandens L. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

    1  

94 Acacia sp. Acacia sp. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

 1    1 

95 ไมยราบช้าง Mimosa invisa Mart. ex Colla LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

   1 1  

96 ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

     1 

97 หนามขี้แรด Acacia pennata (L.) Willd. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

     1 

98 Desmodium sp. Desmodium sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1      

99 เกล็ดปลา Phyllodium sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1     1 

100 เครือแมด Dalbergia volubilis Roxb. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

    1 1 
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101 คราม Indigofera sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

    1  

102 ถั่ว ไม่สามารถระบุชนิด LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1 1 1  1 1 

103 ถั่ว (Vigna sp.) Vigna sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

      

104 ถั่วผี Cajanus sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

    1  

105 ปีกนกแอ่น Hegnera obcordata (Miq.) Schindl. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1 1 1  1 1 

106 มะกล่ าตาหน ู Abrus precatorius L. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1      

107 มะหิ่ง Crotalaria sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

     1 

108 หางกระรอก Uraria sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

1      
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109 อีเหนียว Desmodium sp. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 

   1   

110 หญ้าขัด Sida sp. MALVACEAE  1     

111 MARANTACEAE ไม่สามารถระบุชนิด MARANTACEAE     1  

112 คล้า Schumannianthus dichotomus (Roxb.) 
Gagnep. 

MARANTACEAE 1      

113 เถาว์ก้นปิด Stephania sp. MENISPERMACEAE  1     

114 ชิงช้าชาลี Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE     1  

115 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE    1   

116 Ficus sp. Ficus sp. MORACEAE      1 

117 สลอดน้ า Ficus heterophylla L.f. MORACEAE      1 

118 Ardisia sp. Ardisia sp. MYRSINACEAE 1      

119 เฟินใบมะขาม Nephrolepis sp. NEPHROLEPIDACEAE    1   

120 ฝนแสนห่า Myxopyrum smilacifolium Blume OLEACEAE    1   

121 มะลิวลัย์เถา Jasminum siamense Craib OLEACEAE  1 1    



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-165 

ตารางภาคผนวกที ่103  (ต่อ)         

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์
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122 Habenaria sp. Habenaria sp. ORCHIDACEAE  1     

123 กระทืบยอบ Biophytum sp. OXALIDACEAE 1 1   1  

124 เป้ง Phoenix sp. PALMAE 1     1 

125 หวาย Calamus sp. PALMAE    1   

126 เฟิร์นก้านด า Adiantum zollingeri Mett. ex Kuhn PARKERIACEAE  1 1    

127 ก้านด า Adiantum sp. PARKERIACEAE      1 

128 กูดปรง Taenitis blechnoides (Willd.) Sw. PARKERIACEAE 1   1   

129 หางนาคบก Adiantum caudatum L. PARKERIACEAE  1     

130 Pteris sp. Pteris sp. PTERIDACEAE 1      

131 รางแดง Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE    1   

132 เล็บเหยี่ยว Ziziphus oenoplia (L.) Mill. RHAMNACEAE  1   1  

133 Hedyotis sp. Hedyotis sp. RUBIACEAE 1      

134 RUBIACEAE ไม่สามารถระบุชนิด RUBIACEAE 1    1  

135 เข็ม Ixora sp. RUBIACEAE    1   



 

ก-166 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่103  (ต่อ)         

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง * 
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136 ขาไก่ขาว Prismatomeris sp. RUBIACEAE      1 

137 Glycosmis sp. Glycosmis sp. RUTACEAE 1      

138 ลิเภา Lygodium sp. SCHIZAEACEAE 1 1 1 1 1 1 

139 Selaginella sp. Selaginella sp. SELAGINELLACEAE  1 1    

140 กูดนกยูง Selaginella sp. SELAGINELLACEAE  1     

141 หญ้ารังไก ่ Selaginella sp. SELAGINELLACEAE     1  

142 สีฟันคนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr. SIMAROUBACEAE  1 1    

143 หนามคนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr. SIMAROUBACEAE    1 1  

144 เขือง Smilax sp. SMILACACEAE 1    1 1 

145 หนอนตายอยาก Stemona tuberosa Lour. STEMONACEAE   1    

146 ปอขี้ตุ่น Helicteres angustifolia L. STERCULIACEAE 1 1  1   

147 ปอบิด Helicteres isora L. STERCULIACEAE  1     

148 Thelypteris sp. Thelypteris sp. THELYPTERIDACEAE 1      

149 เส้ง Triumfetta sp. TILIACEAE     1  



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-167 

ตารางภาคผนวกที ่103  (ต่อ)         

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง * 
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150 เส้งใบมน Triumfetta sp. TILIACEAE    1   

151 URTICACEAE ไม่สามารถระบุชนิด URTICACEAE     1  

152 Tetrastigma sp. Tetrastigma sp. VITACEAE    1   

153 VITACEAE ไม่สามารถระบุชนิด VITACEAE 1      

154 เถาคัน Cissus repens Lam. VITACEAE 1      

155 เถาส้มกุ้ง Cissus sp. VITACEAE  1     

156 หุนหูช้าง Cissus sp. VITACEAE     1 1 

157 องุ่นป่า Tetrastigma sp. VITACEAE     1  

158 Boesenbergia sp. Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE     1  

159 Curcuma sp. Curcuma sp. ZINGIBERACEAE      1 

160 ZINGIBERACEAE ไม่สามารถระบุชนิด ZINGIBERACEAE 1 1   1 1 

161 เข้าพรรษา Globba sp. ZINGIBERACEAE 1    1 1 

162 กระเจียว Curcuma sp. ZINGIBERACEAE  1 1  1 1 

163 กระชายป่า Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE     1  



 

ก-168 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่103  (ต่อ)         

ล าดบั ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร ์ วงศ ์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง * 
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164 กระทือ Zingiber sp. ZINGIBERACEAE     1  

165 กระทือป่า Zingiber sp. ZINGIBERACEAE 1     1 

166 กระทือลิง Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE    1   

167 ข่าป่า Alpinia sp. ZINGIBERACEAE 1      

168 ข่าลิง Alpinia sp. ZINGIBERACEAE 1      

169 ปูเลย Zingiber sp. ZINGIBERACEAE     1 1 

170 ว่านเปรี้ยว Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE  1    1 

171 ว่านชักมดลูก Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE   1    

172 UK3 ไม่สามารถระบุชนิด -  1     

 

 

 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-169 

ตารางภาคผนวกที ่104 รายชื่อพืชอาหารช้างทีพ่บจากการส ารวจพื้นท่ีกลุ่มป่าตะวันออก 

ชื่อไทย ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อวงศ ์ วสิยั* สว่นที่ใชก้นิ 

กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.  ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz  ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

มะปริง Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.  ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

หัวแมงวัน Buchanania reticulata Hance.  ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

หัวแมงวันหนู Buchanania sessifolia Blume  ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

มะป่วน Mitrephora thorelii Pierre  ANNONACEAE T leaves 

แคหัวหม ู Markhamia pierrei Dop  BIGNONIACEAE T leaves 

ง้ิวดอกขาว Bombax anceps Pierre  BOMBACACEAE T leaves 

กุ่มบก Crateva adansonii DC. odorata Jacobs CAPPARIDACEAE T leaves 

กก Scleria sp. CYPERACEAE G leaves, root 

ส้านใหญ ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland  DILLENIACEAE T leaves 

แส้น Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson  DILLENIACEAE T leaves 

มัน Dioscorea sp. DIOSCOREACEAE  leave, root 

ตะโกพนม Diospyros castanea Fletcher  EBENACEAE T leaves 

ล าบิด Diospyros ferrea (Willd.) Bakh.  EBENACEAE T leaves 

ไคร้ย้อย Elaeocarpus grandiflorus Sm.  ELAEOCARPACEAE T leaves 

มะไฟกา Baccaurea parviflora (Müll.Arg.) Müll.Arg EUPHORBIACEAE T leaves, fruits 

มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour.  EUPHORBIACEAE T leaves, fruits 

 



 

ก-170 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่104 (ต่อ)    

ชื่อไทย ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อวงศ ์ วสิยั* สว่นที่ใชก้นิ 

ดีหม ี Cleidion javanicum Blume EUPHORBIACEAE T leaves 

เปล้าแพะ Croton robustus Kurz  EUPHORBIACEAE S/ST leaves 

เปล้าใหญ ่ Croton roxburghii N.P. Balaker.  EUPHORBIACEAE S/ST leaves 

เม่าช้าง Antidesma bunius (L.) Spreng.  EUPHORBIACEAE T leaves, fruits 

สลอดปา่ Microdesmis caseariifolia Planch.  EUPHORBIACEAE S leaves, fruits 

ตะขบป่า Flacourtia jangomas (Lour.) Rausch  FLACOURTIACEAE T leaves, fruits 

ตะขบนก Scolopia spinosa (Roxb.) Warb.  FLACOURTIACEAE ST/T leaves, fruits 

ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume  GUTTIFERAE T leaves 

ติ้วขาว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer  GUTTIFERAE ST/T leaves 

ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack) Dyer var. pruniflorum 

(Kurz) Gogel. 

GUTTIFERAE T leaves 

มังคุด Garcinia mangostana L.  GUTTIFERAE ST/T leaves, fruits 

สัก Tectona grandis L. f.  LABIATAE T leaves, bark 

แหลบุก Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees  LAURACEAE T leaves 

สะทิบ Phoebe paniculata (Nees) Nees  LAURACEAE T leaves 

มะขาม Tamarindus indica L.  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE T leaves, fruits 

ขีเ้หล็ก Senna siamea (Lam.) Irwin  & Barneby  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE T  

เสี้ยว Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE C  

ปันแถ Albizia lucidior (Steudl.) I.C. Nielsen  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE T leaves 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-171 

ตารางภาคผนวกที ่104 (ต่อ)    

ชื่อไทย ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อวงศ ์ วสิยั* สว่นที่ใชก้นิ 

ปี้จั่น Dalbergia cana Graham ex Kurz  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE T leaves 

ค้างคาว Aglaia edulis (Roxb.) Wall.  MELIACEAE T leaves 

ตาเสือ Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker  MELIACEAE T leaves 

เลี่ยน Melia azedarach L.  MELIACEAE T leaves 

มะเดื่อข้ีนก Ficus chartacea Wall. ex King  MORACEAE ST leaves 

มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f.  MORACEAE T root, leaves, bark 

- Ficus spp. MORACEAE T root, leaves, bark 

ชมพู่น้ า Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn.  MYRTACEAE T leaves 

อวบน้ า Chionanthus ramiflorus Roxb.  OLEACEAE T leaves 

ไผห่นาม Bambusa bambos (L.) Voss.  POACEAE B leaves, shoot 

ไผ่ตง Dendrocalamus asper (Roem. & Schult.) Backer ex 

Heyne  

POACEAE B leaves, shoot 

ไผ่ซาง Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees  POACEAE B leaves, shoot 

ไผไ่ร ่ Giantochloa albociliata Munro  POACEAE B leaves, shoot 

ไผ ่ POACEAE "Pai" POACEAE B leaves, shoot 

ไผ่ซี ้ POACEAE "Paisee" POACEAE B leaves, shoot 

มะขามป้อมดง Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub.  PODOCARPACEAE T leaves, friut 

กระทุ่มน้ า Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp.  RUBIACEAE T leaves 

หัสคณุ Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn.  RUTACEAE ST leaves, bark 



 

ก-172 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่104 (ต่อ)    

ชื่อไทย ชื่อวทิยาศาสตร ์ ชื่อวงศ ์ วสิยั* สว่นที่ใชก้นิ 

แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack  RUTACEAE S/ST leaves 

มะเฟืองช้าง Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk.  SAPINDACEAE T leaves 

มะยมป่า Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston  SIMAROUBACEAE T leaves, fruits 

ลาย Microcos paniculata L.  TILIACEAE T leaves 

- Colona spp.  TILIACEAE ST leaves, bark 

หนอนข้ีควาย Gironniera subaequalis Planch.  ULMACEAE T leaves 

ข่าป่า Alpinia sp. ZINGIBERACEAE H leaves, root 

กระทือ Zingiber sp. ZINGIBERACEAE H leaves, root 

กระทือแดง Zingiber sp. ZINGIBERACEAE H leaves, root 

หมายเหต:ุ * T = Tree (ไม้ต้น) S= Sharb (ไม้พุ่ม)  ST = shrubby tree (ไมต้้นกึ่งไมพุ้่ม)  B= Bamboo (ไมไ้ผ่) H = Herbs (พืชล้มลุก) 

  HC = Herbaceous climber   G=Grass (หญ้า)    F=Fern (เฟิร์น) 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-173 

ตารางภาคผนวกที ่105 รายชื่อพืชอาหารช้างทีพ่บจากการส ารวจพื้นท่ีกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาว 

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ์ วิสัย* ส่วนท่ีใช้กิน 

รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE HC leaves, stems 

กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.  ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

มะกอกป่า Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania reticulata Hance.  ANACARDIACEAE T leaves, fruits 

มะป่วน Mitrephora vandaeflora Kurz ANNONACEAE T leaves 

บุก Amorphophallus sp. ARACEAE H leaves, stems 

บุกคางคก Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicol.  ARACEAE H leaves, stems 

แคหัวหม ู Markhamia stipulata Seem. BIGNONIACEAE T leaves 

ง้ิวดอกแดง Bombax ceiba L. BOMBACACEAE T leaves 

ง้ิวดอกขาว Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE T leaves 

มะแฟน Protium serratum Engl. BURSERACEAE T leaves, fruits 

มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guillaumin  BURSERACEAE T leaves, fruits 

ผักปลาบ Commelina sp. COMMELINACEAE H leaves 

สาบเสือ Chromolaena odoratum (L.) R.M.King & H.Rob. COMPOSITAE H leaves 

เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm. COSTACEAE H stem 

กก Scleria sp. CYPERACEAE G leaves, stems 

 



 

ก-174 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่105 (ต่อ)    

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ์ วิสัย* ส่วนท่ีใช้กิน 

กกรังกาป่า Cyperus cuspidatus Kunth CYPERACEAE G leaves, stems 

หญ้าตีนกา Cyperus laxus Lam. CYPERACEAE G leaves, stems 

หญ้าตุ้มห ู Kyllinga sp. CYPERACEAE G leaves, stems 

ส้านใบเล็ก Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson DILLENIACEAE T leaves 

ส้านใหญ ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland  DILLENIACEAE T leaves 

ส้านหิ่ง Dillenia parviflora Griff. DILLENIACEAE T leaves 

ตะโกพนม Diospyros castanea Fletcher  EBENACEAE T leaves 

ล าบิด Diospyros ferrea (Willd.) Bakh.  EBENACEAE T leaves 

เปล้าแพะ Croton hutchinsonianus Hosseus  EUPHORBIACEAE ST/T leaves 

เปล้าหลวง Croton roxburghii N.P.Balakr. EUPHORBIACEAE ST/T leaves 

เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn.  EUPHORBIACEAE ST/T leaves, fruits 

เม่าช้าง Antidesma bunius (L.) Spreng.  EUPHORBIACEAE T leaves 

เม่าสาย Antidesma sootepense Craib EUPHORBIACEAE ST/T leaves, fruits 

มะไฟป่า Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE T leaves, fruits 

มะกา Bridelia ovata Decne. EUPHORBIACEAE T leaves 

ตะขบป่า Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. FLACOURTIACEAE T leaves 

เพ็ก Vietnamosasa pusilla (A.Chev. & A.Camus) T.Q.Nguyen. GRAMINEAE B leaves, stems 

ไผ่โจด Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen GRAMINEAE B leaves, stems 

ไผไ่ร ่ Gigantochloa albociliata Munro GRAMINEAE B leaves, shoot, stems 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-175 

ตารางภาคผนวกที ่105 (ต่อ)    

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ์ วิสัย* ส่วนท่ีใช้กิน 

ไผ่ข้าวหลาม Cephalostachyum pergracile Munro GRAMINEAE B leaves, shoot, stems 

ไผ่ซางนวล Dendrocalamus membranaceus Munro GRAMINEAE B leaves, stems 

ไผผ่าก Gigantochloa sp. GRAMINEAE B leaves, shoot, stems 

หญ้าโขย่ง Rottboellia exaltata L.f. GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าไขเ่หาดอกห่าง Cyrtococcum patens (L.) A. Camus GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าไข่แมงดา Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าก้งกาย Setaria plicata T.Cooke GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้ากาบไผ ่ Setaria palmifolia (Koenig) Stapf GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้ากาย Eulalia sp. GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าข้าวเปลือก Arundinella setosa Trin. GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าข้าวป่า Oryza meyeriana (Zoll. & Moritzi) Baill.  GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าขุยไผ่ขน Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าง๊าด Cyrtococcum accrescens (Trin.) Stapf  GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าปล้องข้าวนก Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าพรม Ichnanthus vicinus (F. M. Bailey) Merr.,  GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าละมาน Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าหางหมา Setaria sp. GRAMINEAE G leaves, stems 

หญ้าไขเ่หาหลวง Panicum notatum Retz. GRAMINEAE G leaves, stems 



 

ก-176 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่105 (ต่อ)    

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ์ วิสัย* ส่วนท่ีใช้กิน 

ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume  GUTTIFERAE T leaves 

ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum 

(Kurz) Gogel 

GUTTIFERAE ST/T leaves 

กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE T fruits 

กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex Schauer  LABIATAE T leaves 

ตีนนก Vitex pinnata L.  LABIATAE T leaves 

แหลบุก Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE T leaves 

สะทิบ Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE T leaves 

กระโดน Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE T leaves, fruits 

แสมสาร Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE T leaves 

คูน Cassia fistula L.  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE T leaves 

ส้มเสี้ยว Bauhinia malabarica Roxb.  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE C leaves 

เสี้ยว Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE C leaves, bark 

กระถินยักษ ์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE T leaves 

ปันแถ Albizia lucidior (Steudl.) I.C. Nielsen  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE T leaves 

ปี้จั่น Dalbergia cana Graham ex Kurz LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE T leaves 

ถั่ว ไม่สามารถระบุชนิด LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE HC leaves, fruits 

ถั่ว (Vigna sp.) Vigna sp. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE C leaves, fruits 

ถั่วผี Cajanus sp. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE HC leaves, fruits 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-177 

ตารางภาคผนวกที ่105 (ต่อ)    

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ์ วิสัย* ส่วนท่ีใช้กิน 

อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. LYTHRACEAE T leaves 

กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq. MELIACEAE T leaves 

ตาเสือ Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE T leaves 

สะท้อน Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.  MELIACEAE T fruits 

เดื่อหอม Ficus hirta Vahl MORACEAE T leaves 

ไทร Ficus sp. MORACEAE T leaves 

มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f.  MORACEAE T root, leaves, bark 

มะเดื่ออุทุมพร Ficus racemosa L. MORACEAE T leaves, bark 

หนามขี้แรด Streblus ilicifolius (Vidal) Corner MORACEAE T leaves 

หว้าขาว Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) Bahadur & R.C.Guar MYRTACEAE T leaves, fruits 

เฟินใบมะขาม Nephrolepis sp. NEPHROLEPIDACEAE F leaves, stems 

ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE T leaves, fruits 

ฝนแสนห่า Myxopyrum smilacifolium Blume OLEACEAE C leaves 

กูดปรง Taenitis blechnoides (Willd.) Sw. PARKERIACEAE F leaves 

รางแดง Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE HC leaves, stems 

แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack RUTACEAE S leaves, fruits 

หัสคณุ Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE T leaves 

คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz SAPINDACEAE T leaves, fruits 

ล าใยป่า Dimocarpus longan Lour. SAPINDACEAE T leaves, fruits 



 

ก-178 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตารางภาคผนวกที ่105 (ต่อ)    

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือวงศ์ วิสัย* ส่วนท่ีใช้กิน 

ปอขี้ตุ่น Helicteres angustifolia L. STERCULIACEAE S leaves 

ปอบิด Helicteres isora L. STERCULIACEAE S leaves 

ปอแก่นเทา Grewia eriocarpa Juss. TILIACEAE T leaves, bark 

ปอมืน Colona floribunda (Kurz) Craib TILIACEAE T leaves, bark 

พลับพลา Microcos tomentosa Sm. TILIACEAE T leaves, bark 

ยาบใบยาว Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib TILIACEAE S leaves, bark 

เข้าพรรษา Globba sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

กระเจียว Curcuma sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

กระชายป่า Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

กระทือ Zingiber sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

กระทือป่า Zingiber sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

กระทือลิง Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

ข่าป่า Alpinia sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

ข่าลิง Alpinia sp. ZINGIBERACEAE H leaf stalks 

หมายเหต:ุ * T = Tree (ไม้ต้น) S= Sharb (ไม้พุ่ม)  ST = shrubby tree (ไมต้้นกึ่งไมพุ้่ม)  B= Bamboo (ไมไ้ผ่) H = Herbs (พืชล้มลุก) 

  HC = Herbaceous climber   G=Grass (หญ้า)    F=Fern (เฟิร์น) 

 

 

 



 

 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ก-179 

ตารางภาคผนวกที ่106 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทีส่ ารวจพบในพ้ืนท่ี 

ล าดับ อันดับ วงศ์ ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์
IUCN 
2008 CITES 2005 

สผ. 
2548 พ.ร.บ. 2535 

1 ARTIODACTYLA BOVIDAE กระทิง Bos gaurus C.H. Smith,1827 VU  App.I VU คุ้มครอง 

2 
  

เลียงผา Capricornis milneedwardsii David,1869 NT 
  

สงวน 

3 
 

CERVIDAE กวางป่า Rusa unicolor (Kerr) 1792 VU  
  

คุ้มครอง 

4 
  

เก้ง Muntiacus muntjak (Zimmermann) 1780 LC 
  

คุ้มครอง 

5 
 

SUIDAE หมูป่า Sus  scrofa Linnaeus, 1758 LC 
   6 CARNIVORA CANIDAE หมาจิ้งจอก Canis aureus Linnaeus, 1758 LC App.III VU คุ้มครอง 

7 
 

FALIDAE เสือขนาดกลาง Prionailurus sp.  
    8 

 
MUSTELIDAE หมูหริ่ง Arctonyx collaris  F.G. Cuvier,1825 NT 

  
คุ้มครอง 

9 
 

URSIDAE หมีควาย Ursus  thibetanu G. [Baron] Cuvier, 1823 VU  App.I VU คุ้มครอง 

10 
 

VIVERRIDAE อีเห็น Prionodon sp. 
    11 

  
ชะมดแผงหางปล้อง Viverra megaspila Blyth,1862 NT App.III 

 
คุ้มครอง 

12 PRIMATES CERCOPITHECIDAE ลิงกัง Macaca leonina (Blyth) 1863 VU  App.II 
 

คุ้มครอง 

13 
 

HYLOBATIDAE ชะนีมงกุฎ Hylobates pileatus (Gray) 1861 EN  App.I EN คุ้มครอง 

14 
  

ชะนีมือขาว Hylobates lar (Linnaeus) 1771 EN  App.I VU คุ้มครอง 

15 PROBOSCIDAE ELEPHANTIDAE ช้างป่า Elephas maximus Linnaeus, 1758 EN  App.I EN คุ้มครอง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก ข 
  



  แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ข-1 

แบบสอบถามชุดที่………………….. 

แบบสอบถามลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคม 

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา 

ของผืนป่าในกลุ่มป่าที่ส าคัญของประเทศไทย 

โดย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างทางประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชนที่อยู่โดยรอบแนวเชื่อมของผืนป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์  

แนวเชื่อม  หมายถึง  การใช้พื้นทีห่รือการสร้างโครงสร้างเพื่อเชื่อมให้พ้ืนท่ีสองพื้นที่ติดต่อกัน  

แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ หมายถึง แนวเช่ือมต่อระหว่างถิ่นที่อาศัย 2 แห่ง (Bennett, 2003) เป็นการเช่ือมต่อระหว่าง

ถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมผ่านสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เน้นส าหรับสัตว์ป่าเพื่อเอื้อการเคลื่อนย้ายไปยังถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมที่

ถูกแบ่งแยกให้โดดเดี่ยวด้วยสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่เกษตร ถนน เป็นต้น สามารถจ าแนกออกเป็น (a) แนว

เช่ือมต่อธรรมชาติ (natural habitat corridor) เช่น ล าน้ าและพื้นที่ชายฝั่งล าน้ า (b) แนวเช่ือมต่อพื้นที่ธรรมชาติที่คงเหลือ

อยู่ (remnant habitat corridor) เช่น แนวป่าที่เหลืออยู่ริมถนน หรือตามหุบเขา ป่าในพื้นที่ชุมชน เป็นต้น (c) แนวเช่ือมต่อ

พื้นที่ธรรมชาติที่ฟื้นตัวขึ้นใหม่ (regenerated habitat corridor) เช่น พื้นที่ไร่ร้างแล้วทิ้งไว้ให้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ (d) แนว

เช่ือมต่อพื้นที่ที่ปลูกป่าขึ้นใหม่ (planted habitat corridor) (e) แนวเช่ือมต่อที่ปรากฏการรบกวนของกิจกรรมมนุษย์ 

(disturbance habitat corridor)  เช่น ถนน ทางรถไฟ พื้นที่ใต้สายส่งไฟฟ้า เป็นต้น 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน........................................บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที.่...................ต าบล....................... 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.........................................................................หมายเลขโทรศัพท.์........................... 

ประเภทหมู่บ้าน/ที่ตั้งชุมชน                   อยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

              อยู่นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

สถานภาพในหมู่บ้าน    (1)   ลูกบ้าน  (2) ผู้ใหญ่/ก านัน   (3) อบต. 

 
 



 ข-2 แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่าในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย เล่มท่ี 1 (กรณีศึกษา) 
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ตอนที ่1  ลักษณะทางประชากร 

1. เพศ    (1) ชาย    (2) หญิง 

2. ปัจจุบันท่านมีอายุ.............................................ป ี

3. สถานภาพในครัวเรือน 
 (1) หัวหน้าครัวเรือน  (2) คู่สมรส 
 (3) บุตร    (4) ญาติ พ่ีน้อง บิดา มารดา 
 (9) อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 

4. จ านวนบุตร (ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน)........................................................คน 

5. สถานภาพสมรส 
 (1) โสด    (2) สมรส 
 (3) หย่า/แยกกันอยู่/หม้าย (9) อ่ืนๆ ระบุ............................ 

6. ศาสนา 
 (1) พุทธ    (2) คริสต์ 
 (3) อิสลาม   (9) อ่ืนๆ ระบุ............................ 

7. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (0) ไม่ได้เรียนหนังสือ  (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาตอนต้น  (3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (4) อนุปริญญา  (5) ปริญญาตรี 
 (6) สูงกว่าปริญญาตรี  (9) อ่ืนๆ ระบุ............................ 

8. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่รวมกันในปัจจุบัน (รวมทั้งตัวเองด้วย) จ านวน....................คน 

9. ภูมิล าเนาเดิม 
        (0) เกิดที่นี่/ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน 

ย้ายมาจาก   (1) อ าเภออ่ืนในจังหวัดนี้       (2) จังหวัดอ่ืน ระบุจังหวัด....................................... 
           (9) อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................... ............... 

10. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้.....................ปี (เศษ 6 เดือน คิดเป็น 1 ปี) 
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11. อะไรเป็นสาเหตุที่ส าคัญท่ีสุดที่ท่านย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้ 
(0) เกิดที่นี่/ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน  
(1) รัฐจัดสรรที่ดินให้อยู่   (2) ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ 

  (3) ย้ายตามครอบครัว/แต่งงาน  (4) เหตุผลทางด้านอาชีพ 
  (5) ย้ายเพราะขัดแย้งกับชุมชนเดิม  (6) ต้องการมีที่ดินเป็นของตัวเอง 
  (9) อ่ืนๆ ระบุ.....................................................................................  

12. ท่านคิดจะย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนหรือไม่ 
  (0) ไม่คิดที่จะย้าย  (....) คิดท่ีจะย้ายเพราะ 
  (1) ที่นี่ขาดแคลนน้ า  (1) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
  (1) ไม่มีที่ท ากิน   (1) ย้ายตามครอบครัว 
  (1) ด้านการประกอบอาชีพ (1) ย้ายเพ่ือความปลอดภัย  
  (1) อ่ืนๆ ระบุ.........................................................................................  

ตอนที ่2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข 

13. การครอบครองที่ดินของครอบครัว 
ปัจจุบันท่านถือครองที่ดินในลักษณะใด 
  ที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง  จ านวน................แปลง เนื้อท่ี .................... ไร่ 
  เช่าที่ดินท ากิน   จ านวน................. แปลง เนื้อท่ี........................ ไร ่

(ระบุรายละเอียดในตาราง) 
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14. อาชีพหลักของท่าน (อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากท่ีสุดในรอบปี เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 (0) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน  (1) ท านา 
 (2) ท าไร่    (3) ท าสวน 
 (4) เลี้ยงสัตว์/ประมง   (5) ค้าขาย 
 (6) รับจ้างในภาคการเกษตร  (7) รับจ้างทั่วไป 
 (8) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (9) อ่ืนๆ ระบุ............................ 

15. มีรายได้จากอาชีพหลัก (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)………………………………………………… บาทต่อเดือน 

16. อาชีพรองหรืออาชีพเสริมของท่านในรอบปีที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (0) ไม่ได้ประกอบอาชีพรอง/เสริม  (1) ท านา   (1) ท าไร่ 
 (1) ท าสวน    (1) เลี้ยงสัตว์/ประมง  (1) ค้าขาย 
 (1) รับจ้างในภาคการเกษตร  (1) รับจ้างทั่วไปนอกภาคเกษตร 
 (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (9) อ่ืนๆ ระบุ............................ 

17. มีรายได้จากอาชีพรองหรืออาชีพเสริม (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) )…………………………… บาทต่อเดือน 

18.  มีรายจ่ายในครัวเรือนประมาณ.............................................บาท/เดือน 

19. ท่านมีเงินออมหรือไม่ 
 (0) ไม่มี     (1) มีประมาณ...................................บาท 

20.  ผลผลิตทางการเกษตร (ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา) 
20.1. ผลผลิตพืชเกษตร 

ชนิดพืช 

ขนาดพื้นท่ี
เพาะปลูก 
(ไร่/งาน) 

จ านวน
ผลผลติต่อไร ่

ราคาต่อ
หน่วย
ผลผลติ 

ราคารวม
ของ

ผลผลติ 

จ านวนเงินจากการขาย (บาท) 

ขาย
ทั้งหมด 

ขาย
บางส่วน 

เก็บไว้ใช้
ทั้งหมด 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 
20.2 ปศุสัตว์   (0) ไม่ได้เลี้ยง 
    (1) เลี้ยงไว้บริโภค/ใช้งานในครัวเรือน โดยไม่ได้ขาย  
    (2) เลี้ยงไว้ขาย   

(ระบุรายละเอียดในตาราง) 
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ลักษณะ
การเลีย้ง 

ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง จ านวน
ที่เลี้ยง
(ตัว) 

สังเขปวิธีการเลี้ยงท่ีปฏิบัติ
อยู่ 

การขายผลผลิต 
 

เล
ี้ยง
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) 
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ละ
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ยไ
ด ้

 1.        
 2.        
 3.        
 4.        

21. ปัจจุบันท่านมีภาระหนี้สิ้นหรือไม่ 
 (0) ไม่มี 
 (...) มีหนี้สิน ซึ่งเกิดจาก  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

กิจกรรม 
จ านวน 
(บาท) 

แหล่งเงินกู้ 

นอกระบบ 
ในระบบสถาบัน

การเงิน 
ในระบบกองทุนใน

ชุมชน 
1. ประกอบอาชีพในการเกษตร     
2. ประกอบอาชีพนอกการเกษตร     
3. การศึกษาของตนเอง/บุตร     
4. จากโครงการภาครัฐ     
5. สร้างที่อยู่อาศัย     
6. อื่นๆ (ระบุ)…………………………     

22. ปริมาณผลผลิตในปีที่ผ่านมา 
 (1) ปริมาณผลผลิตไม่คุ้มทุน  (2) ปริมาณผลผลิตคุ้มทุน 

23. ปัญหาในการใช้ที่ดิน ที่ท่านพบคือ 
 (0) ไม่มีปัญหา    (....) มีปัญหา คือ 
 (1) ดินเค็ม    (1) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
 (1) ดินเปรี้ยว    (1) ดินตื้น 
 (1) ดินดาน    (1) ดินระบายน้ าไม่ดี 
 (1) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. 
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24. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ของหมู่บ้านหรือไม่ 
 (0) ไม่เป็น 
 (..) เป็น เป็นสมาชิกกลุ่มใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) กลุ่มสหกรณ์   (1) กลุ่มอนุรักษ์ ป่าไม้ ปลูกป่า พิทักษ์ป่า 
 (1) กลุ่มเกษตรกร  (1) กลุ่มเฝ้าระวังไฟป่า 
 (1) กลุ่ม ธกส.   (1) กลุ่มแม่บ้าน 
 (1) กลุ่ม อสม.   (1) กลุ่มหัตถกรรม 
 (1) อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 

ตอนที ่3  การใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาติของชมุชนทอ้งถิน่ 

25. ท่านทราบหรือไม่ว่าพ้ืนที่ป่าทั่วไป กับป่าที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มีกฎขอ้ห้ามแตกต่างกัน 

  ไม่ทราบ 
 ทราบ (ให้เครื่องหมาย / หน้ากฎข้อห้ามที่ทราบ และระบุแหล่งที่ให้ข้อมูล/ความรู้) 

 กฏระเบียบ ข้อห้ามที่ส าคัญ 
......... 1. ห้ามมิให้บุกรุกพ้ืนที่ป่า   
......... 2. ห้ามน าพืชป่า/สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
......... 3. ห้ามน าพืชป่า/สัตว์ป่าทุกชนิดออกจากป่าเพ่ือขาย 
......... 4. ห้ามเข้าไปด าเนินกิจการใดๆเพ่ือหาผลประโยชน์ เว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าหน้าที่อุทยาน 
......... 5. ห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขต ลบป้ายหรือเครื่องหมายใดๆของอุทยาน 
......... 6. ห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเขตอุทยาน 
......... 7. อ่ืน ๆ ระบุ 

26. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้าน 
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ บ้างหรือเปล่า 

 (0) ไม่ได้รับ 
 (..) ได้รับ  จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) วิทยุ    (1) เสียงตามสายของชุมชน 
 (1) โทรทัศน์   (1) หนังสือพิมพ์ 
 (1) พระสงฆ์   (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน................................... 
 (1) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 
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27. ในปัจจุบันท่านได้รับประโยชน์จากป่าไม้ในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) เป็นแหล่งอาหาร  (1) เป็นแหล่งไม้ใช้สอย ฟืน สร้างบ้าน 
 (1) เป็นแหล่งสมุนไพร  (1) เป็นที่เลี้ยงสัตว์ 
 (1) เป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจ  (1) เป็นแหล่งน้ าส าหรับบริโภคและการเกษตร 
 (1) เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  (1) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 

28. ท่านเคยเข้าไปเก็บหาของป่ามาใช้ประโยชน์หรือไม่ 
 (0) ไม่เคย   (1) เคย 

29. สถานที่เข้าไปเก็บหาของป่า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ (1) ในเขตพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 (1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  (1) พ้ืนทีป่่าอนุรักษ์อ่ืนๆ (ระบุ)................................... 

(1) ป่าชุมชนของหมู่บ้าน  

30. ช่วงเวลาที่สามารถเก็บหาของป่าอยู่ระหว่างเดือน..................ถึงเดือน.................รวม............เดือน 

31. ส่วนใหญ่เข้าไปเก็บหาของป่าในเดือน.............................................................................................. 

32. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านเข้าไปเก็บหาของป่าประมาณ............................ครั้ง 

33. การใช้ทรัพยากรป่าไม้ (ระบุรายละเอียดในตาราง) 
 33.1 พืชป่า 

ชนิดพืชที่เก็บหา ปริมาณที่เก็บหา
(กก.) 

วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ใช้ในครัวเรือนอย่างเดียว ใช้ในครัวเรือนและขาย ขายเพียงอย่างเดียว 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 33.2 สัตว์ป่า 
ชนิดสัตว์ที่เก็บหา ปริมาณที่เก็บหา

(กก.) 
วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 

ใช้ในครัวเรือนอย่างเดียว ใช้ในครัวเรือนและขาย ขายเพียงอย่างเดียว 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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34. ในหมู่บ้านของท่านยังมีนายพรานอยู่หรือไม่ 
 (0) ไม่มี    (1) มี จ านวน........................คน 

35. ในหมู่บ้านของท่านมีปัญหาคนนอกพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์จากป่าหรือไม่ 
 (0) ไม่มี     

(1) มี  ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ.........................................................................................................  

36. ท่านพบเห็นสัตว์ป่าในพ้ืนที่หมู่บ้านของท่านหรือไม่ 
(0) ไม่เคยพบเห็น    
(1) พบเห็น (ระบุชนิดสัตว์ที่พบเห็น)........................................................................................ 

 
ชนิดสัตว์ที่พบเห็น จ านวนที่พบ

เห็น 
จ านวนความถี่ในการพบเห็น  

ครั้งต่อวัน    ครั้งต่อสัปดาห ์ ครั้งต่อเดือน ครั้งต่อป ี
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
37. ท่านใช้น้ าเพ่ือกิจกรรมใดบ้าง 

แหล่งน้ า 

น้ าดื่ม น้ าใช้ การเกษตร 

ใช้
 

ไม
่ใช้

 

เพ
ียง

พอ
ตล

อด
ทั้ง

ป ี

เพ
ียง

พอ
เฉ

พา
ะฤ

ดูฝ
น 

ไม
่เพ

ียง
พอ

 

ใช้
 

ไม
่ใช้

 

เพ
ียง

พอ
ตล

อด
ทั้ง

ป ี

เพ
ียง

พอ
เฉ

พา
ะฤ

ดูฝ
น 

ไม
่เพ

ียง
พอ

 

ใช้
 

ไม
่ใช้

 

เพ
ียง

พอ
ตล

อด
ทั้ง

ป ี

เพ
ียง

พอ
เฉ

พา
ะฤ

ดูฝ
น 

ไม
่เพ

ียง
พอ

 

น้ าฝน                
น้ าประปา                
ห้วย/ล าธาร                
แม่น้ า                
บ่อ/บาดาล                
อื่นๆ ระบ ุ
……………………… 

               

38. ในการปลูกพืชนอกฤดูท่านใช้น้ าจากที่ใด ระบ.ุ....................................................................... ......... 
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ตอนที ่4 การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

39. ปัจจัยใดส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท่าน  
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) การได้รับข่าวสาร    (1) ผู้น าชักชวน 
 (1) การได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (1) มีจิตส านึกท่ีดี 

(1) มีความรู้     (1) ฐานะทางสังคม 
(1) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................. 

40. ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปฏิบัติต่อราษฎรในหมู่บ้านที่ติดเขต
อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างไรบ้าง (เรียงล าดับข้อที่ต้องการมากที่สุด 3 ล าดับ) 
 ให้ความรู้เรื่องกฎหมายอุทยานแห่งชาติ 
 ให้ความสนิทสนมคุ้นเคย 
 ให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงผลดี ผลเสียของการตัดไม้ท าลายป่าและล่าสัตว์ 
 อนุโลมให้ราษฎรท ากินในพ้ืนที่ได้ 
 จัดที่ดินท ากินให้ใหม่ 
 ให้กวดขันเรื่องการตัดไม้ท าลายป่า และล่าสัตว์เพ่ิมขึ้น 
 ให้จัดตั้งหน่วยพิทักษ์-ด่านตรวจในบริเวณใกล้กับหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 
 ให้ปักหลักเขต/ป้ายเครื่องหมายชี้แนวเขตให้เด่นชัด 
 ให้ปฏิบัติต่อราษฎรทุกคนเท่าเทียมกัน 
 ให้การช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 อ่ืน ๆ ระบุ ...................................................................................................  

41. ท่านต้องการมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างไรบ้าง (เลือกตอบ
ได้หลายข้อ) 

(0) ไม่ต้องการมีส่วนร่วมใดๆ 
(1) ต้องการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
(1) ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
(1) ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ/เขตรักาษาพันธุ์สัตว์ป่า 
(1) ต้องการท างานในพ้ืนที่ 
(1) ต้องการเข้าไปหารายได้ในพื้นที่ 
(1) ต้องการมีส่วนร่วมเรื่องการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
(1) อ่ืน ๆ ระบุ ...................................................................................................  
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ตอนที ่5 ความคดิเหน็และทศันคตขิองชมุชนท้องถิน่เกีย่วกบัการจดัท าแนวเชือ่มต่อทางนเิวศวทิยาของผนืป่า 
42. ความคิดเห็นและทัศนคติของชุมชนต่อการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศของผืนป่า 

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
1. ป่าไม้เป็นแหล่งตน้น้ าล าธาร ท าให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล และมี

น้ าในล าธารไหลตลอดทัง้ป ี
   

2. การประกาศให้มีพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มมากข้ึนท าให้พืชและสัตว์
ขยายพันธุไ์ด้เพิ่มมากขึ้น 

  
 

3. ชุมชนมีความภาคภูมิใจทีชุ่มชนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์
และมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร 

  
 

4. สัตว์ปา่เป็นส่วนหนึง่ของระบบนิเวศและท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ ์

   

5. การจัดหาพื้นที่อยู่อาศัย และก าหนดทางเดินเชื่อมกันระหว่าง
ป่าท าให้สัตว์ปา่ขยายพนัธุ์ได้มากข้ึน 

   

6. สัตว์ปา่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ ดังนั้นการอนุรักษ์สัตว์
ป่าจึงไม่มีความจ าเปน็เมื่อเทียบกับการด ารงชีวติของมนุษย์ 

   

7. การปล่อยสัตว์เลี้ยงหรือน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ปา่ ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตวป์่า 

   

8. ในป่าขาดแคลนอาหารท าให้พบเห็นสัตว์ป่าออกมาหากินใน
พื้นที่ของชาวบา้นมากข้ึน 

   

9. ชาวบ้านสามารถยิงหรือฆ่าสัตวป์่าที่ออกมาหากินในพืน้ที่
ชาวบ้าน ไดโ้ดยไม่มีความผิด 

   

10. ควรปลูกพืชและจัดหาแหล่งน้ าให้สัตว์ในพื้นทีป่่าเพื่อป้องกัน
สัตว์ปา่บุกรุกพื้นที่ของชาวบา้น 

   

11. แนวเชื่อมต่อท าให้ผืนปา่มีขนาดใหญ่และสามารถอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพไวไ้ด้ 

   

12. แนวเชื่อมต่อท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน  

   

13. แนวเชื่อมต่อท าให้สัตว์ปา่ขนาดใหญ่ เช่น ช้าง อยู่รอดและ
ขยายพันธุไ์ด้ดีขึ้น 

   

14. แนวเชื่อมต่อสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
สัตว์ปา่ได ้
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ข้อความ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
15. การสร้างแนวเชื่อมต่อท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดกับการรักษา

กฎระเบียบเพิ่มขึ้น 
  

 

16. สัตว์ปา่ที่เพิ่มมากท าให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนมากข้ึน    
17. เจ้าหน้าทีป่่าไม้มักจะด าเนินการจัดการพื้นที่โดยขาดการมีสว่น

ร่วมของประชาชนท้องถิ่น 
  

 

18. เจ้าหน้าทีป่่าไม้ไม่ควรเลือกแนวเชื่อมต่อที่ผ่านพืน้ที่ท ากินของ
ประชาชนท้องถิ่น 

  
 

19. การเวนคืนที่ดินต้องชดเชยคา่เสยีหายอย่างเหมาะสม    
20. การสร้างแนวเชื่อมต่อต้องไม่มผีลกระทบต่อชุมชนท้องถิน่    
21. ควรสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในแนวเชื่อมต่อเพื่อสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  
  

 

 
43. ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่าอนุรักษ์ท่ีชุมชนของท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ 

(0) ไม่เห็นด้วย 
(1) เห็นด้วย โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
(2) เห็นด้วย โดย  1. สร้างแนวเชื่อมต่อที่เป็นสะพานให้สัตว์ข้าม 

    2. สร้างแนวเชื่อมต่อเป็นอุโมงค์ให้สัตว์ลอด 
 3. สร้างแนวเชื่อมต่อเชิงโดยการผนวกพ้ืนที่ให้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ขึ้น   
 4. ยอมให้สัตว์เดินผ่านในพื้นที่ท าการเกษตรของตนได้ 

 
44. ในกรณีที่การสร้างแนวเชื่อมต่อจ าเป็นต้องผ่านพื้นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ท ากิน หรือพ้ืนที่การเกษตรของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  

(0) ท่านจะคัดค้านอย่างเต็มที่ 
(1) ยกพ้ืนที่ให้ โดยรัฐจ่ายค่าชดเชยอย่างเหมาะสม 
(2) อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เป็นแนวเชื่อมต่อ แต่ยังเข้าไปท ากินในพื้นที่ โดยรัฐจ่ายค่าชดเชยผลผลิตในกรณี

ที่เกิดความเสียหายจากสัตว์ป่า 
(3) อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เป็นแนวเชื่อมต่อ แต่ยังเข้าไปท ากินในพื้นที่ โดยรัฐเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทางการ

เกษตรทั้งหมด  
(4) ชุมชนเป็นผู้จัดการพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่า ในกลุ่มป่าท่ีส าคัญของประเทศไทย 

ตอนที ่6 ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ๆ เพิ่มเติม 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ 
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดท าแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ 
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................................................................................................................ ........................................................ 
 

ขอขอบพระคณุทีส่ละเวลากรอกแบบสอบถาม 




