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นิเวศปาไม 
 
 นิเวศปาไม ประกอบไปดวย พื้นที่อนุรักษ ซึ่งประกาศเปนอุทยานแหงชาติ 4 แหง และเขตรักษาพันธุ
สัตวปา 3 แหง รวมพื้นที่ 3,912.96 ตารางกิโลเมตร 
 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาอนุรักษ 
 

พื้นที่ปาอนุรักษ 
 
 พื้นที่ปาอนุรักษ ไดแก พื้นที่ปาที่ไดมีการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2507 และเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ประกาศตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2535 ซึ่งในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ทั้ง 2 ฉบับดังกลาว   
7 แหง เปนเขตอุทยานแหงชาติ 4 แหงและเขตรักษาพันธุสัตวปา 3 แหง ประกอบดวย อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาอางฤๅไน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู  

 
พื้นที่ปาอนุรักษทั้ง 7 แหง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  7,195.46 ตารางกิโลเมตร (ขอมูลจากการคํานวณใน

ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร) ซึ่งอยูในเขตลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น  3,912.96 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเปนรอยละ 54.38 ของพื้นที่ที่ประกาศ จําแนกเปนอยูในลุมน้ําบางปะกง 1,268.87 ตารางกิโลเมตร 
และในลุมน้ําปราจีนบุรี 2,644.09 ตารางกิโลเมตร ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่อุทยานแหงชาติ-เขตรักษาพนัธุสัตวปา ในพื้นทีลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี
 

ลุมน้ําบางปะกง (ตร.กม.) ลุมน้ําปราจีนบุร ี(ตร.กม.) 

พื้นทีป่าอนรุักษ 
พื้นที่
ทั้งหมด 
(ตร.กม.) 

ลุมน้ํา 
สาขา 
คลอง
หลวง 

ลุมน้ํา 
สาขา 
คลอง
ทาลาด 

ลุมน้ํา 
สาขา 
แมน้ํา 

นครนายก 

ลุมน้ํา 
สาขา 
ที่ราบ
แมน้ํา 

บางปะกง 

รวม 

ลุมน้ํา
สาขา 
แมน้ํา 
ปราจีน
ตอนลาง 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา 
หนุมาน 

ลุมน้ําสาขา
แมน้ํา 
พระปรง 

ลุมน้ําสาขา
คลอง 

พระสะทึง 
รวม 

รวมพื้นที่ใน
เขตลุมน้ํา 
ปางปะกง-
ปราจีนบุร ี
(ตร.กม.) 

พื้นที ่
นอกลุมน้ํา  
บางปะกง-
ปราจีนบุร ี
(ตร.กม.) 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขาเขยีว-เขาชมภู 147.18 71.77 - - - 71.77 - - - - - 71.77 75.41 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขาสอยดาว 735.14 - - - - - - - - 296.19 296.19 296.19 438.95 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขาอางฤๅไน 1,002.04 - 562.97 - - 562.97 - - - 71.15 71.15 634.12 367.93 

อุทยานแหงชาติ 
เขาใหญ 2,190.11 - - 617.65 - 617.65 300.32 877.97 - - 1,178.29 1,795.94 394.17 

อุทยานแหงชาติ 
ทับลาน 2,221.79 - - - - - - 359.03 1.07 - 360.10 360.10 1,861.69 

อุทยานแหงชาติ 
น้ําตกสามหลั่น 44.90 - - 16.48 - 16.48 - - - - - 16.48 28.42 

อุทยานแหงชาติ 
ปางสีดา 854.30 - - - - - - 312.34 426.01 - 738.36 738.36 115.94 

รวม 7,195.46 71.77 562.97 634.13 - 1,268.87 300.32 1,549.34 427.08 367.34 2,644.09 3,912.96 3,282.51 
ที่มา :  ขอมูลพื้นที่ปาอนุรักษจากการคํานวณในฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
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 ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีพื้นที่ประกาศเปนปาอนุรักษทั้งสิ้น 1,268.87 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
14.27 ของพื้นที่ลุมน้ํา ประกอบดวยพื้นที่ขอบเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู พื้นที่ 71.77 ตาราง
กิโลเมตร อยูในลุมน้ําสาขาคลองหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน ในลุมน้ําสาขาคลองทาลาด 562.97 
ตารางกิโลเมตร พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญอยูในลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก 617.65 ตารางกิโลเมตร 
และอุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น มีพื้นที่ 16.48 ตารางกิโลเมตร โดยไมมีพื้นทีป่าอนรัุกษไดรับการประกาศ
ในลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง 
 
 ในลุมน้ําปราจีนบุรี มีการประกาศเขตพื้นที่ปาอนุรักษรวม 5 พื้นที่ รวม 2,644.09 ตารางกิโลเมตร 
คิดเปนรอยละ 26.54 ของพื้นที่ลุมน้ํา ประกอบดวย เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 296.19 ตาราง
กิโลเมตร และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน 71.15 ตารางกิโลเมตร อยูในเขตลุมน้ําสาขาคลองพระสะทึง 
พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ 1,178.29 ตารางกิโลเมตร ในลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลางและลุมน้ํา
สาขาแมน้ําหนุมาน พื้นที่อุทยานแหงชาติทับลาน 360.10 ตารางกิโลเมตร ในลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน
และลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง พื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา 738.36 ตารางกิโลเมตร อยูในลุมน้ําสาขาแมน้ํา
หนุมาน และลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง 
 

จากขอมูลดังกลาว พบวา ภาพรวมของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีพื้นที่ปาอนุรักษสําคัญ 2 แหง   
ที่มีพื้นที่เชื่อมตอกันทั้งในลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี คือ พื้นที่ของอุทยานแหงชาติเขาใหญทาง
ตอนเหนือที่มีพื้นที่อยูใน 3 ลุมน้ําสาขา และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไนทางตอนใต ที่มีพื้นที่อยูใน       
2 ลุมน้ําสาขา 
 

การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม 
 

ในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินปาไมและการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ปาไม เพื่ออนุรักษไว
ซึ่งคุณคาเชิงนิเวศของตนน้ําลําธาร คณะรัฐมนตรีไดมีมติ จําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม 
เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ.2535 โดยจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไม ออกเปน 
3 โซน คือ พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) และพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอ
การเกษตร (โซน A) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การจําแนกเขตการใชประโยชนทรพัยากรและที่ดินปาไมตามมตคิณะรัฐมนตรี 
  เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ.2535 ของลุมน้าํบางปะกง-ปราจีนบุร ี
 

เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม รวม 
ปาโซน C ปาโซน E ปาโซน A พื้นที่ลุมน้ําหลัก พื้นที่ลุมน้ําสาขา 

ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ 
ตร.กม. รอยละ 

ลุมน้ําสาขาคลองหลวง 109.97 14.41 174.29 12.31 -  284.26 12.26 
ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด 634.83 83.17 1,238.84 87.48 139.80 100.00 2,013.47 86.82 
ลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก 18.49 2.42 3.03 0.21 -  21.52 0.93 
ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง - - - - - - - - 

ลุมน้ําบางปะกง 

รวม 763.29 32.91 1,416.16 61.06 139.80 6.03 2,319.25 100.00 
ลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง - - 11.72 3.42 - - -  
ลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน 2.32 0.63 0.01 0.00 - - -  
ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนตอนลาง 0.65 0.18 169.05 49.28 - - -  
ลุมน้ําสาขาคลองพระสะทึง 362.47 99.19 162.25 47.30 - - -  

ลุมน้ําปราจีนบุรี 

รวม 365.44 51.58 343.03 48.42 - - 708.47 100.00 
รวมพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 1,128.73 37.28 1,759.19 58.10 139.80 4.62 3,027.72 100.00 

ที่มา:  การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 

 
จากการนําแผนที่ที่กําหนดเขตตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน มานําเขาและวิเคราะหในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร พบวาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติรวมทั้งสิ้น 2,319.25 ตารางกิโลเมตร 
โดยกําหนดเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจเปนสัดสวนมากที่สุด คือ 1,416.16 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน
รอยละ 61.06 ของลุมน้ําบางปะกง รองลงมา คือ พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 763.29 ตารางกโิลเมตร หรือคิดเปน
รอยละ 32.91 ของลุมน้ําบางปะกง และมีพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรม 139.80 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเปนรอยละ 6.03 

 
ในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติรวมทั้งสิ้น 708.47 ตารางกิโลเมตร มีการกําหนด

เปนเขตปาเพื่อการอนุรักษรวมทั้งสิ้น 365.44 ตารางกิโลเมตร และเปนปาเพื่อเศรษฐกิจ รวม 343.03 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 51.58 และ 48.42 ของลุมน้ําปราจีนบุรี ตามลําดับ 

 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

รวมทั้งสิ้น 3,027.72 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) รวม 1,128.73 ตารางกิโลเมตร 
ปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) 1,759.19 ตารางกิโลเมตร และเขตปาที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรม (โซน A) 
139.80 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีเฉพาะในลุมน้ําบางปะกง โดยคิดเปนสัดสวนของเขตปาทั้ง 3 ประเภท คิดเปน
รอยละ 5.99, 9.33 และ 0.74 ของพื้นที่ศึกษาลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ตามลําดับ 
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พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
 
 พื้นที่ตนน้ําลําธาร ไดแก พื้นที่ที่ไดกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเปนชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งควรสงวนไวเปน
แหลงตนน้ําลําธารแทจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีที่ไมใหมีการของใช
ประโยชนใดๆ อีกตอไป 
 
 ในภาพรวมของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีพื้นที่ที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร คือ ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A, 
1B, และ 2 เปนพื้นที่ 1,488.89 ตารางกิโลเมตร, 56.58 ตารางกิโลเมตร และ 817.92 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ 
รวม 2,363.39 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 12.54 ของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ดังแสดงใน
รูปที่ 1 โดยจําแนกออกไดเปนรอยละของพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A, 1B, และ 2 เทากับรอยละ 7.90 , 0.30  และ 
4.34 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 
 
 ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง พื้นที่ตนน้ําลําธารมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 803.04 ตารางกิโลเมตร โดยอยูในลุมน้ํา
สาขาแมน้ํานครนายกมากที่สุด เปนพื้นที่ 590.77 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 73.57 ของพื้นที่ตนน้ํา 
ลําธารทั้งหมดของลุมน้ําบางปะกง รองลงมาไดแก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาดมีพื้นที่ตนน้ําลําธาร 127.21 
ตารางกิโลเมตร ลุมน้ําสาขาคลองหลวงมีพื้นที่ตนน้ําลําธาร 84.04 ตารางกิโลเมตร และลุมน้ําสาขาที่ราบ
แมน้ําบางปะกงมีพื้นที่ตนน้ําลําธารนอยที่สุด โดยมีพื้นที่ลุมน้ําชั้น 2 เพียง 1.02 ตารางกิโลเมตร สวนลุมน้ํา
ปราจีนบุรี มีพื้นที่ตนน้ําลําธาร รวมทั้งสิ้น 1,560.34 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 15.66 ของพืน้ทีลุ่มน้าํ 
โดยสวนใหญอยูในพื้นที่ลุมน้ําหนุมาน 958.63 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 61.44 ของพื้นที่ตนน้ํา
ลําธารทั้งหมด รองลงมา ไดแก ลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง ลุมน้ําสาขาคลองพระสะทึง และลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง ซึ่งมีพื้นที่ตนน้ําลําธาร 298.76 ตารางกิโลเมตร,153.93 ตารางกิโลเมตร และ 149.03 ตาราง
กิโลเมตร ตามลําดับ 
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 รูปที่ 1 กราฟแสดงสัดสวนพื้นที่ชั้นคณุภาพลุมน้ํา ในลุมน้ําบางปะกง-ปราจนีบุร ี

สัดสวนชั้นคุณภาพลุมนํ้า ในลุมนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี

65.63

0.30
7.90 4.34

4.91

16.93

17.22

6.61
0.16 2.27

3.47

70.28

สัดสวนชั้นคุณภาพลุมนํ้า ในลุมนํ้าปราจีนบุรีสัดสวนช้ันคุณภาพลุมน้ํา ในลุมน้ําบางปะกง

61.47

0.439.05
6.19

6.19

16.68

34

ช้ันคุณภาพลุมนํ้า 1A
ช้ันคุณภาพลุมนํ้า 1B
ช้ันคุณภาพลุมนํ้า 2
ช้ันคุณภาพลุมนํ้า 3
ช้ันคุณภาพลุมนํ้า 4
ช้ันคุณภาพลุมนํ้า 5
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ตารางที่ 3 แสดงพื้นทีช่ั้นคุณภาพลุมน้าํในลุมน้ําบางปะกง-ปราจนีบุร ี
 

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําในลุมน้าํบางปะกง (ตร.กม.) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําในลุมน้าํปราจีนบุร ี(ตร.กม.) 

ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ํา 

ลุมน้ํา
สาขา
คลอง
หลวง 

ลุมน้ํา
สาขา 
คลอง 
ทาลาด 

ลุมน้ําสาขา 
แมน้ํา

นครนายก 

ลุมน้ําสาขา 
ที่ราบแมน้ํา 
บางปะกง 

รวม รอยละ 

ลุมน้ํา
สาขา 
แมน้ํา 
ปราจีน
ตอนลาง 

ลุมน้ํา
สาขา 
แมน้ํา 
หนุมาน 

ลุมน้ํา
สาขา 
แมน้ํา 
พระปรง 

ลุมน้ํา
สาขา 
คลอง 

พระสะทึง 

รวม รอยละ 

รวม 
พื้นที่ลุมน้ํา 
บางปะกง-
ปราจีนบุร ี
(ตร.กม.) 

 
รอยละ 

1A 28.69 50.10 508.82 - 587.61 6.61 72.18 620.24 145.39 63.47 901.28 9.05 1,488.89 7.90 
1B 6.12 - 7.72 - 13.83 0.16 27.49 14.19 - 1.06 42.74 0.43 56.58 0.30 
2 49.23 77.11 74.23 1.02 201.60 2.27 49.36 324.20 153.37 89.40 616.32 6.19 817.92 4.34 

3A - - - - - 0.00 - 0.10 - - 0.10 0.00 0.10 0.00 
3B - - - - - 0.00 - 0.24 - - 0.24 0.00 0.24 0.00 
3 68.46 162.50 77.18 0.68 308.81 3.47 110.54 283.65 80.83 140.91 615.93 6.18 924.74 4.90 

4B - - - - - 0.00 - 0.49 - - 0.49 0.00 0.49 0.00 
4 456.62 940.15 99.15 35.27 1,531.19 17.22 130.90 416.53 346.89 766.61 1,660.93 16.67 3,192.12 16.93 
5 1,223.54 1,663.91 1,763.09 1,598.16 6,248.70 70.28 2,159.25 489.39 1,892.85 1,582.00 6,123.49 61.47 12,372.18 65.63 
     8,891.74 100.00     9,961.53 100.00 18,853.27 100.00 

ที่มา : การวิเคราะหโดยฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
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ตารางที่ 4 พืน้ที่ตนน้ําลําธารของลุมน้าํบางปะกง-ปราจีนบรุ ี
 

พ้ืนที่ตนน้ําลําธาร (1A, 1B, 2) 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา พื้นที ่
(ตร.กม.) 

รอยละของ 
ลุมน้ําหลัก 

รอยละของพื้นที่ศึกษา 
ลุมน้ํา 

บางปะกง-ปราจนีบุร ี
(18,853.27 ตร.กม.) 

ลุมน้ําบางปะกง คลองหลวง 84.04 0.95 0.45 
 คลองทาลาด 127.21 1.43 0.67 
 แมน้ํานครนายก 590.77 6.64 3.13 
 ที่ราบแมน้ําบางปะกง 1.02 0.01 0.01 

รวม 803.04 9.03 4.26 
ลุมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 149.03 1.50 0.79 
 แมน้ําหนุมาน 958.63 9.62 5.08 
 แมน้ําพระปรง 298.76 3.00 1.58 
 คลองพระสะทึง 153.93 1.55 0.82 

รวม 1,560.35 15.67 8.28 
รวมในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 2,363.39 12.54 

ที่มา : จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ปาตนน้ําลําธารในพื้นที่ปาอนุรักษทั้ง 7 แหง ดังตารางที่ 5 พบวาพื้นที่
ตนน้ําลําธาร (1A, 1B และ 2) อยูในพื้นที่ปาอนุรักษ รวมทั้งสิ้น 2,172.25 ตารางกิโลเมตร และอยูนอก
เขตปาอนุรักษ 191.13 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสวนใหญเนื่องจากมีสภาพเปนเขาโดดนอกผืนปา แตยังคงมีพืช
พรรณปกคลุมสมบูรณ โดยมีพื้นที่ตนน้ําลําธารอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ คิดเปนรอยละ 91.91 ของพื้นที่ตนน้ํา
ลําธารที่มีอยูในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี และอยูพื้นที่ตนน้ําลําธารที่อยูนอกเขตปาอนุรักษคิดเปน
รอยละ 8.09 

 



1A 1B 2 1A 1B 2 1A 1B 2

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ลุมน้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ลุม
น้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ํา
ในพื้นที่
ลุมน้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ลุม
น้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ลุม
น้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ํา
ในพื้นที่
ลุมน้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ํา
ในพื้นที่
ลุมน้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ลุม
น้ํา

พื้นที่
ตร.กม.

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ําใน
พื้นที่ปา
อนุรักษ

รอยละ/
พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุมน้ํา
ในพื้นที่
ลุมน้ํา

เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาเขียว-เขาชมภู

147.18 23.51 4.30 4.00 0.99 11.92 7.15 24.81 21.89 12.30 - 23.51 1.63 1.58 0.99 1.99 1.75 24.81 3.63 3.03

เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาว

735.14 0.00 44.21 4.95 4.91 62.48 10.94 10.14 44.21 3.07 2.97 62.48 9.13 7.64

เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาอางฤๅไน

1,002.0433 47.74 8.74 8.12 46.08 40.67 22.86 11.89 1.33 1.32 5.35 0.94 0.87 59.63 4.15 4.00 51.43 7.52 6.29

อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ

2,190.1118 460.57 84.33 78.38 7.30 88.07 52.79 41.28 36.43 20.48 583.86 65.44 64.78 32.20 77.79 75.33 141.90 24.86 23.02 1,044.44 72.61 70.15 39.50 79.52 69.81 183.18 26.77 22.40

อุทยานแหงชาติ
ทับลาน

2,221.7887 0.00 0.00 59.56 6.68 6.61 9.19 22.20 21.50 68.24 11.95 11.07 59.56 4.14 4.00 9.19 18.50 16.24 68.24 9.97 8.34

อุทยานแหงชาติ
น้ําตกสามหลั่น

44.90 14.34 2.63 2.44 1.14 1.00 0.56 14.34 1.00 0.96 1.14 0.17 0.14

อุทยานแหงชาติ
ปางสีดา

854.30 0.00 192.69 21.60 21.38 292.93 51.31 47.53 192.69 13.40 12.94 292.93 42.81 35.81

546.16 100.00 92.95 8.29 100.00 59.94 113.31 100.00 56.20 892.21 100.00 98.99 41.39 100.00 96.83 570.90 100.00 92.63 1,438.37 100.00 96.61 49.67 100.00 87.80 684.21 100.00 83.65

41.45 7.05 5.54 40.09 88.29 43.79 9.07 1.01 1.36 3.17 45.42 7.37 50.52 3.39 6.90 12.20 133.71 16.35
587.61 100.00 13.83 100.00 201.60 100.00 901.28 100.00 42.74 100.00 616.32 100.00 1,488.89 100.00 56.58 100.00 817.92 100.00

ที่มา :  การวิเคราะหโดยฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551
รวม

ตารางที่ 5 พื้นที่ตนน้ําลําธารที่อยูในเขตปาอนุรักษของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี

รวมพื้นที่ใน
เขตปาอนุรักษ

พื้นที่นอกปาอนุรักษ

รวม 2 ลุมน้ําลุมน้ําปราจีนบุรีลุมน้ําบางปะกง

พื้นที่ปาอนุรักษ
พื้นที่
ทั้งหมด
(ตร.กม.)
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ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชวีภาพของพื้นทีป่าอนุรักษ 
 
 พื้นที่ปาอนุรักษในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี จัดเปนพื้นที่ปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณสูงใน
ลําดับตนๆ ของประเทศ และยังมีคุณคาเชิงนิเวศที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละแหง นอกจากนี้ ในสภาพ
นิเวศของการเชื่อมโยงผืนปา / กลุมปา พื้นที่ปาอนุรักษในลุมน้ําบางปะกงจัดเปนสวนหนึ่งของพื้นที่กลุมปา
ที่สําคัญ ไดแก  

• กลุมผืนปามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ ซึ่งประกอบดวย อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ 

• กลุมผืนปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ซึ่งประกอบดวย เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน 
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ และอุทยาน
แหงชาติเขาชะเมา-เขาวง  
 

คุณคาที่สําคัญในเชิงนิเวศกลุมผืนปาทั้งสองผืน ซึ่งครอบคลุมบางสวนของพื้นที่ปาอนุรักษในลุมน้ํา
บางปะกง-ปราจีนบุรี ทั้งนี้ ขอมูลในเชิงนิเวศจะสามารถจําแนกนําเสนอเฉพาะในลุมน้ําได เนื่องจากความ
ตอเนื่องเชิงนิเวศ จึงไดนําเสนอขอมูลของผืนปาในภาพรวมเพื่อใหเปนสภาพเชิงนิเวศ สรุปไดดังนี้ 
 

ผืนปามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ 
 
 ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ ประกอบดวย พื้นที่คุมครอง (Protected Areas) หรือพื้นที่อนุรักษ
สภาพธรรมชาติ จํานวน 5 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติ
ปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 3,845,082.53 ไร 
หรือ 6,152.13 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูระหวาง 1545058.61 - 161671.80 N และ 729758.84 - 956037.84 E 
ในระบบพิกัด UTM Zone 47 ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัด สระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี 
สระแกว และบุรีรัมย โดยเฉพาะดานตะวันออกมีอาณาเขตติดตอกับผืนปาบันทายฉมอร ซึ่งเปนพื้นที่
คุมครองภูมิทัศน (Protected Landscape) ของราชอาณาจักรกัมพูชา แหลงมรดกโลกเขาใหญ-ดงพญาเย็นนั้น 
เปนผืนปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยมีสภาพปาประเภทตางๆ ต้ังแต ปาดงดิบ ปาดิบชื้น ปาดิบแลง 
ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และทุงหญา ทั้งนี้ ยังเปนแหลงที่มีชนิดพันธุของพืช และสัตว ที่ไมสามารถพบไดที่อ่ืน
เปนจํานวนมาก โดยในจํานวนพืชราว 15,000 ชนิด ที่พบในประเทศไทย สามารถพบในแหลงมรดกโลกนี้   
ถึง 2,500 ชนิด มีพืชเฉพาะผืนปานี้ถึง 16 ชนิด มีสัตวปากวา 800 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 112 ชนิด 
สัตวเลื้อยคลาน สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํากวา 209 ชนิด นกกวา 392 ชนิด และนกเงือก 4 ชนิด ใน 6 ชนิดที่พบใน
ประเทศไทย  
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ผืนปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) 
 
 ผืนปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) เปนผืนปาอันอุดมสมบูรณ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 
ในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแกว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ประกอบดวย กลุมผืนปา   
ที่เชื่อมตอกัน  5 แหง เปนปาอนุรักษที่ต้ังอยูบนบกและในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย ประกอบดวย  
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน มีพื้นที่ 674,352 ไร เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว มีพื้นที่ 456,673 ไร 
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง มีพื้นที่ 52,300 ไร อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ มีพื้นที่ 36,687 ไร และ
อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น (ระหวางการดําเนินการประกาศ) มีพื้นที่ประมาณ 43,000 ไร นอกจากนี ้ยงัมี
พื้นที่ที่ไดประกาศเปนปาเพื่อการอนุรักษอีก 3 แหง ที่ไมไดมีพื้นที่ปาติดกับปาผืนใดๆ คือ อุทยานแหงชาติ
น้ําตกพลิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 84,062 ไร เขตรักษาพันธุสัตวปา คลองเครือหวาย มีพื้นที่ 165,796 ไร เขตรักษาพันธุ
สัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู มีพื้นที่ 90,437 ไร อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด มีพื้นที่ 81,875 ไร 
และอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง มีพื้นที่ 406,250 ไร รวมพื้นที่ปาในพื้นที่ผืนปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) ทั้งหมด ประมาณ 2,091,432 ไร หรือคิดเปนรอยละ 9.17 ของพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งนับไดวา
เปนผืนปาที่มีขนาดใหญนับวามีความสําคัญทั้งทางนิเวศวิทยา ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
สังคมพืชในปารอยตอ 5 จังหวัด จัดเปนปาลุมตํ่าที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางเฉลี่ย 30-50 เมตร สังคมพืชมีความซับซอนของลักษณะทางนิเวศวิทยาของปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับปาในภาคกลาง ทําใหสวนใหญจัดเปนปาดงดิบแลงกึ่งสังคมพืชปาดิบชื้น โดยมีไมตะแบกใหญ เปนพืช
ไมเดนของพื้นที่ ออกดอกบานสีแดง-ชมพู พรอมกันทั่วทั้งผืนปาในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ลักษณะเชนนี้
ไมปรากฏในปาแหงอื่นของประเทศ 

 
ปาที่ราบลุมตํ่าที่สมบูรณในเขตปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) บนพื้นที่ 1.2 ลานไรเศษนี้ 

ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา  สระแกว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี  ต้ังอยูทางทศิเหนอื
ของเทือกเขาจันทบุรี และเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาพนมกระวานในประเทศกัมพูชา พื้นที่ทางตอนบนและ
ตอนกลางสวนใหญเปนที่ราบลูกฟูก  มีความลาดชันปานกลางสวนพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันออก-
เฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใตเปนภูเขาสูง ลักษณะพืชพรรณที่สมบูรณปกคลุมเปนสังคมปาดิบแลง
เปนสวนใหญ มีความเหมาะสมแกการเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาชนิดตางๆ เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ 
ไดแก ชางปา กระทิง และวัวแดง นก แมลง สัตวเลื้อยคลาน  
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เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติ 4 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา และอุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น และเขตรักษาพันธุสัตวปา 
3 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาเขียว-เขาชมภู  โดยสรุปสถานภาพดานความหลากหลายทางชีวภาพ ไดดังนี้ 

 
• อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ต้ังอยูบริเวณขอบดานทิศตะวันตกเฉียงใตของที่ราบสูงโคราช ภูมิประเทศ

ทางดานทิศตะวันออกมีลักษณะเปนที่ลาดต่ํา สวนทางทิศเหนือมีความลาดชันนอยจนถึงปานกลาง ในขณะที่
ทางทิศใตและทิศตะวันตกมีลักษณะเปนภูเขาสูงชัน ลักษณะโดยทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนเทือกเขา
สลับซับซอน มีระดับความสูงแตกตางกันตั้งแตใกลระดับน้ําทะเลตามแนวเขตอุทยานแหงชาติดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตจนถึงระดับความสูง 1,351 เมตร จากระดับน้ําทะเลที่บริเวณเขารม ซึ่งเปนยอดเขาที่สูง
ที่สุดตั้งอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ และมียอดเขาที่สูงกวา 1,000 เมตร ลดหลั่นกันไป เชน 
เขาแหลม เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟาผา และยังประกอบดวยทุงหญาผืนกวางสลับกับปาไมที่อุดมสมบูรณ 
ทําใหอุทยานแหงชาติเขาใหญมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความอุดมสมบรูณสูง 
โดยพบชนิดพรรณไมมากกวา 2,500 ชนิด หรือประมาณ 1 ใน 6 ของชนิดพันธุที่พบในประเทศไทย ปาไม 
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ คิดเปนรอยละ 91.47 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบดวย สังคมพืชชนิดตางๆ      
ที่พบในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง ประกอบดวย ปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ทุงหญา / ปาละเมาะ 
และปารุนสอง ดังนี้ 

 
 ปาดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) กระจายตัวอยูในพื้นที่ที่มีระดับความสูงตั้งแต 400-1,000 เมตร 
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนชนิดปาที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด คือ 1,427.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 
892,162.48  ไร คิดเปนรอยละ 66.36 ของพื้นที่อุทยานฯ พรรณไมคลายคลึงกับปาดิบแลง แตมีพืชวงศยาง 
(Dipterocarpaceae) ชนิดตางๆ ข้ึนมากกวา คือ ยางลอง (Dipterocarpus dyeri) ยางขน (Dipterocarpaceae 
buadii) ยางเสียน (Dipterocarpus gracilis) และกระบาก (Anisoptera costata) ตามหุบหวยมีไมตุมเตน 
หรือลําพูปา (Duabanga grandiflora) และกระทุม (Anthocephalus chinensis) ข้ึนอยูทั่วไป บริเวณลําธาร
มักจะมีไผลํามะลอก (Dendrocalamus longispathus) ในพื้นที่คอนขางสูงจะมียางดง (Dipterocarpus 
macrocarpus) และยางเคี่ยมคะนอง (Shorea henryana) กระตุก มะมือ (Chorospondias axillaris) จําปปา 
(Paramichellis baillonii) พะอง (Calophyllum polyamthum) และทะโล (Schima walllichii) เปนตน 
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 ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) พบในระดับความสูงประมาณ 400-600 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ 296.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 185,275.91 ไร คิดเปนรอยละ 
13.78 ของพื้นที่อุทยานฯ สวนใหญในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานฯ ประกอบดวย ไมยืนตน
ประเภทผลัดใบชนิดตางๆ เชน มะคาโมง (Afzelia xylocarpa) ประดู (Pterocarpus macrocapus kurz) ตะแบก 
(Lagerstroemia cuspidata) กวาว (Adina cordifolia) แดง (Xylia kerri) เปนตน พืชชั้นลางมีไมไผปาและ
หญาตางๆ ตามพื้นที่ปามักมีหินปูนผุดขึ้นทั่วๆ ไป ในฤดูแลงปาชนิดนี้จะมีไฟไหมลุกลามอยูเสมอ สังเกตไดจาก
มีไผปา (Bombusaasun dinacea wild) เปนปริมาณมากตามลาดเขาและกลวยปาขึ้นหนาแนนตามหุบเขา 
 

 ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) มีพื้นที่ประมาณ 1.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,192.88 ไร หรือ
รอยละ 0.09 ของพื้นที่อุทยานฯ ทางดานตะวันตกซึ่งเปนที่ราบลูกเนินในระดับ 200 – 300 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลนั้น จะมีพันธุพืชในลักษณะนี้ปกคลุมอยูเปนบริเวณกวางใหญ  ไมชั้นบนนั้น ไดแก ยางนา 
(Dipterocarpus alatus Roxb.) เคี่ยมคะนอง (Shorea henryana Pierre) ตะเคียนทอง (Hopeaoderata 
Roxb.) ตะเคียนหิน (H.ferrea Pierre) ตะแบกใหญ (Lagerstroenia Calculate Kurz) สมพง (Tetrameles 
nudiflora R.Br.) สองสลึง (Lophopetalum duperreanum) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) 
ปออีเกง (Pterocymbium javanicum R.Br.) ชาด (Erythrophleum succirubrum Gagnep) เปนตน พันธุพืช
ชั้นลางประกอบดวยพืชจําพวกมะพราว นกคุม จําพวกขิงขา กลวยปา และเตย เปนตน 
 
 ทุงหญาและปาละเมาะ (Grass and Scrub) และปารุนสอง/ไรราง (Seconday forest / old 
clearing) มีพื้นที่ประมาณ 112.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,155  ไร และ 206.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 
129,219.65 ไร ตามลําดับ พันธุพืชสภาพนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการทําไรเลื่อนลอยในอดีต เพราะกอน
หนาที่จะประกาศเปนอุทยานแหงชาตินั้น ไดมีประชาชนอพยพขึ้นไปอาศัยอยู จึงไดเกิดสภาพพืชพันธุเชนนี้ข้ึน 
ตามทุงหญานั้นพืชสวนใหญเปนหญาคา (Imperata cylindrical Beauv.) มีหญาแขม หญากง หญาผล
ตาชาง และหญาโขมงขึ้นแทรก นอกจากนี้ ยังมีผักกูดบางชนิดที่ชอบข้ึนตามที่ที่ถูกไฟไหมเปนประจาํ เปนที่
นาสังเกตวา หลังจากที่ไดประกาศเปนอุทยานแหงชาติ ทุงหญาบางแหงไดรับการปองกันไมใหไฟลามเขา
มาไหมนั้น ไดกลับฟนสภาพขึ้นมาเปนปาละเมาะ  

 
อุทยานแหงชาติเขาใหญเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความอุดมสมบูรณสูงที่สุด

แหงหนึ่งของโลก มีชนิดพันธุที่พบหลายชนิดเปนพรรณไมเฉพาะถิ่นที่หายาก ไดแก ตนพิศวงและเอื้องคีรีวง 
และยังเปนแหลงที่มีสัตวปาชุกชุมมาก เนื่องจากมีสภาพธรรมชาติและนิเวศของถิ่นที่อยู (Habitat) และ
แหลงอาหารที่เหมาะสมกับสัตวปาในเขตรอนเกือบทุกชนิด จากขอมูลของอุทยานแหงชาติเขาใหญ (2549) 
พบสัตวปาทั้งหมด 296 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 71 ชนิด นก 340 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 48 ชนิด 
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และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 23 ชนิด ซึ่งในจํานวนนี้มีสัตวปาที่สําคัญ ไดแก เสือโครง (Panthera tigris) 
ชางปา (elephant maximus) นอกจากนี้ ยังมีสัตวปาที่สําคัญ ไดแก กระทิง (Bosgaurus) เลียงผา 
(Capricornis sumatraensis) หมี (Selearctos thibetamus sp.) ชะนี (Hylobates sp.) หมาไน (Martes 
flavigula) นกที่สํารวจพบอาศัยปาเขาใหญซึ่งจะเปนทั้งแหลงหาอาหารและที่อาศัยอยางถาวร นกที่นาสนใจ 
ไดแก นกในวงศเงือก (Bucerotidae) นกขุนทอง (Gracula religiosa) ไกฟา (Lophura sp.) นกกินแมลงชนิด
ตางๆ และผีเสื้อที่สวยงามพบมากกวา 200 ชนิด เปนตน นอกจากนี้ ยังพบแมลงมากกวา 5,000 ชนิด   

 
• อุทยานแหงชาติปางสีดา  
 
อุทยานแหงชาติปางสีดาตั้งอยูทางทิศใตของเทือกเขาพนมดงรัก สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปน

ภูเขาสูงชันสลับซับซอน มีพื้นที่ปาอันอุดมสมบูรณ เปนตนน้ําของลําหวยหลายสายที่ไหลรวมเปนแมน้ํา
บางปะกง มีแนวปาดานทิศเหนือติดกับอุทยานแหงชาติทับลาน โดยลักษณะพื้นที่ที่จะมีความลาดชันจาก
ทิศเหนือไปยังทางทิศใต โดยระดับความสูงของพื้นที่ในอุทยานแหงชาติปางสีดามีคาอยูในชวง 100-796 เมตร
จากระดับน้ําทะเล โดยยอดเขาเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่มีความสูง 796 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
สามารถจําแนกสังคมพืชออกได 5 ชนิด คือ ปาดิบชื้น (ยางกลอง ยางขน ยางเสียน กระบาก) ปาดิบแลง 
(ยางแดง เคี่ยมคะนอง พะยอม ตะเคียนทอง) ปาเบญจพรรณ (มะคาโมง ประดู ซอ ตะคร้ํา) ปารุนสอง / 
ไรราง (ทุงหญา ไมพุม ไมละเมาะ) และปาไผ (ไผปา)  

 
สัตวปาที่อาศัยอยูในอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว และปราจีนบุรี ประกอบดวย สัตวปา

ทั้งหมด 278 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจํานวน 41 ชนิด (เกง ชางปา ชะนีมงกฎุ กวางปา) นกจาํนวน 188 ชนดิ 
(ไกฟาพญาลอ นกยางเขียว นกเดาดิน) สัตวเลื้อยคลานจํานวน 26 ชนิด (ตะกอง กิ้งกาบิน ตะกวด) และ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจํานวน 12 ชนิด (ตามกอนหิน ขอนไม เขียดตะปาด) เปนตน 

 
• อุทยานแหงชาติทับลาน  
 
อุทยานแหงชาติทับลานเปนอุทยานแหงชาติที่มีพื้นที่สวนหนึ่งอยูในเทือกเขาสันกําแพง สภาพ 

ภูมิประเทศ โดยทั่วไปประกอบไปดวยภูเขาใหญนอยสลับซับซอนตอเนื่องกันไปเปนอาณาเขตบริเวณ
กวางขวาง โดยมีภูเขาที่สําคัญหลายลูก เชน เขาละมั่ง เขาภูสามงาม เขาภูสูง เปนตน เขาละมั่งเปนยอด
เขาที่สูงที่สุด วางตัวอยูทางดานทิศตะวันตกของอุทยานแหงชาติทับลาน และอยูในแนวเสนแบงเขตระหวาง
จังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา มีความสูงประมาณ 992 เมตร จากระดับน้ําทะเล เปนแหลงกําเนิด
ตนน้ําลําธารหลายสาย เชน แมน้ํามูล แมน้ําบางปะกง นอกจากนี้ บริเวณที่ราบบนเขาละมั่ง ดานตําบล      
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บุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จะมีตนลานขึ้นอยูมากมายในเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร จัดวา
เปนลานแหงสุดทายของประเทศไทย อุทยานแหงชาติทับลานจัดเปนพื้นที่ตนน้ําที่สําคัญของลําน้ําหลายสาย 
เนื่องจากพื้นที่สวนหนึ่งอยูในเขตเทือกเขาสันกําแพง ซึ่งเปนแหลงตนกําเนิดของแมน้ํามูลและบางปะกง 
ตลอดจนลําน้ําสายยอยตางๆ เชน ลําปลายมาศ หวยขมิ้น หวยแซะ ลําตาสา หวยแปรง ลําพโิรธ หวยมะไฟ 
หวยน้ําเขียว หวยไซกง ซึ่งถือเปนแมน้ําที่เปนสายหลักของพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออก เสนทางน้ําสวนใหญในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน จะเปนลําน้ําขนาดเล็กในฤดูแลงอาจจะ 
แหงขอด 

 
สังคมพืชในอุทยานแหงชาติทับลานจัดเปนปาลุมตํ่าที่มีความสมบูรณมากซึ่งสามารถจําแนก

ออกเปน 4 ประเภท คือ ปาดิบแลง (ยางนา ยางแดง) ปาดิบชื้น (ยางเสียน ยางยูง ตังหน กระทอน 
ตะเคียนทอง) ปาเบญจพรรณ (ไผไร ไผรวก มะคาโมง ตะแบกใหญ มะกอก โดไมรูลม) และปาเต็งรัง (เต็ง รัง 
ยางพลวง  หญาเพ็ก หญาคา และสาบเสือ) จัดเปนสังคมพืชที ่ม ีการซอนทับกันของลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของปาภาคกลางกับนิเวศวิทยาของปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายของชนิด
พันธุไมและสัตวปาชุกชุม 

 
จํานวนชนิดของสัตวปาในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน มีสัตวปาทั้งหมด 236 ชนิด ประกอบดวย 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจํานวน 33 ชนิด (ชางปา กระทิง วัวแดง) นกจํานวน 164 ชนิด (ไกฟาพญาลอ นก
แขกเตา นกขุนทอง) สัตวเลื้อยคลานจํานวน 24 ชนิด (จระเขน้ําจืด เตาเหลือง) และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
จํานวน 15 ชนิด (กบนา เขียดตะปาด) 

 
• อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น 
 
อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น  เดิมเปนวนอุทยานน้ําตกสามหลั่นอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาพระฉาย ตอมาไดประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น ในป พ.ศ.2524 นับเปนอุทยานแหงชาติ
แหงที่  27 ของประเทศ ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนอุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น และปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น” มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ ของจังหวัดสระบุรี สภาพภูมิประเทศ
ประกอบดวยภูเขานอยใหญ มีที่ราบในหุบเขา ยอดที่สูงที่สุดคือ เขาครก มีความสูงประมาณ 329 เมตร 
จากระดับน้ําทะเล พื้นที่ปาอนุรักษแหงนี้ที่มีพื้นที่ไมมากนักประกอบกับเปนผืนปาที่ไดรับการฟนฟูข้ึนจาก
สภาพเดิมที่เคยผานการถูกทําลายสภาพธรรมชาติและผานการใชพื้นที่เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจและ
นันทนาการเปนหลัก มีชุมชนต้ังอยูโดยรอบทําใหอุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่นจึงมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพไมมากนัก โดยมีพื้นที่ปาประมาณรอยละ 65 ของพื้นที่ พืชพรรณเปนปาเบญจพรรณรอยละ 33 
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พื้นที่ปาดิบแลงรอยละ 30  และพื้นที่ทุงหญารอยละ 2 ของพื้นที่  ตามลําดับ  พันธุไมที่สําคัญไดแก ประดู  
แดง สัก เต็ง รัง มะคาโมง ตะเคียนทอง ตะแบก ยาง และพันธุไมอ่ืนๆ ที่เคยมีการสํารวจไวในเบื้องตนกวา 
800 ชนิด สําหรับไมพื้นลาง ไดแก ไมไผชนิดตางๆ หวาย กลวยไม เปนตน ผืนปาแหงนี้เปนตนกําเนิดของ
น้ําตกหลายแหงและเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ สัตวปาที่พบสวนใหญเปนสัตวขนาดเล็ก เชน เกง หมูปา 
ตุน ไกฟา ไกปา กระจง ลิง  กระตาย กระรอก กระแต นางอาย ชะมด พังพอน งู รวมทั้งนกและผีเสื้อชนิด
ตางๆ เปนตน จุดเดนของอุทยานฯ แหงนี้ คือ เปนที่พักผอนของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะมีน้ําตกๆ ที่สวยงาม
เปนแรงดึงดูด อาทิ น้ําตกสามหลั่น น้ําตกโพธิ์หินดาด น้ําตกโตนรากไทร น้ําตกรอยเกือกมา น้ําตกนางโจน 
ฯลฯ บริเวณรอบอุทยานสถานที่รมร่ืนเหมาะแกการพักผอน  เชน อางเก็บน้ําเขารวก อางเก็บน้ําเขาสามหลั่น 
อางเก็บน้ําเขาไมนวล อางเก็บน้ําซับปลากั้ง เปนตน     

 
• เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน  
 

สภาพทั่วไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน เปนพื้นที่ปาลุมตํ่า (Lowland Forest) 
ลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน สวนใหญเปนที่ราบ
ลูกฟูก มีความลาดชันปานกลาง จึงเปนบริเวณที่ราษฎรบุกรุกแผวถางและถือครองที่ดินกันมากอนที่จะมี
การอพยพออกจากพื้นที่ สวนพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทศิตะวนัออกเฉยีงใต
เปนภูเขาสูง ความสูงของพื้นที่ตั้งแต 30-802 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงสุดอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเขตรักษาพันธุสัตวปา คือ เขาสิบหาชั้น มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
802 เมตร พื้นที่ทางตอนใตเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาจันทบุรี ประกอบดวยภูเขาที่มี
ความลาดชันตอเนื่องกัน เชน เขาอางฤๅไน เขาใหญ เขาชะมูน และเชาชะอม สภาพปาไมที่พบในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาเขาอางฤๅไน มี 5 ประเภท ดังนี้  

 
สังคมพืชปาดงดิบแลง (Dry Evergreen Forest) ปาดงดิบแลงเปนสังคมปาที่ข้ึนปกคลุมพื้นที่ของ

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไนเกือบทั้งหมด ยกเวนพื้นที่ตามสันเขาหรือในบริเวณที่มีดินตื้น จะมีสังคมพืช
ชนิดอื่นๆ ข้ึนแทรกอยูเปนหยอมๆ ลักษณะโครงสรางทางดานตั้งของปาดงดิบแลง โดยไมเรือนยอดชั้นบน  
มีพันธุไมที่สําคัญ ไดแก ตะแบกแดง กระบก ยางแดง สมพง ตะเคียนทอง ปออีเกง เปนตน จะขึ้นอยูเปน
กลุมๆ ตามริมลําธารหรือริมหวย ไมเรือนยอดชั้นรอง ไดแก คางคาว ลําปาง กระทอนปา เฉียงพรา นางแอ 
ตาเสือ คอแลน ฯลฯ และไมชั้นลาง ไดแก แกว ตังตาบอด นางดํา ลําบิด จันทรชะมด ส่ังทํา กะโมกเขา วาน
ชางรอง ฯลฯ นอกจากนี้ ตามพื้นที่ปารกทึบไปดวยไมพุม พืชวงศหญา และปาลม เชน ฉก ระกํา หวายเคียม 
หวายโปรง และยังพบพืชวงศขิงขา เชน เรวยา เรว เรวนอย เปนตน 

 



โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในระบบนิเวศของลุมนํ้าบางปะกง   นิเวศปาไม 
 

-17- 

สังคมปาผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) สังคมในปาพืชชนิดนี้มีลักษณะเรือนยอดโปรง 
พื้นปาไมรกทบึ ในฤดูแลงพรรณไมจะผลัดใบ กระจายอยูตามสนัเขาหนิปูนหรือบริเวณที่มีดินตืน้หรือบริเวณ
ที่มีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจํา พันธุไมในปาดงดิบแลง ประกอบดวย ไมเรือนยอดชั้นบน ไดแก ประดู งิ้วปา กาง
ข้ีมอด ตะครอ สมอภิเภก เปนตน ไมเรือนยอดชั้นรอง ไดแก ตีนนก ข้ีอาย ต้ิวแดง แคหัวหมู รักขาว หอม
ไกลดง มะกอกปา เปนตน และไมชั้นลาง ไดแก หมีเหม็น เมาไขปลา โมกมัน มะกา มะกวม กระมอบ 
เคล็ดหน ู เปนตน นอกจากนี้ ยงัพบวามีไมกะบก ตะแบกแดง ซึง่เปนพันธุไมของปาดิบแลง ข้ึนปะปนอยูใน
บริเวณพืน้ปาสวนใหญมหีญาขึน้อยูหนาแนน โดยเฉพาะในฤดูฝน เชน หญาพริกพรวน หญาหางหมา จิง้จอก 
หญากานเหมยีว หญาหวาย และพืชในวงศกลอยและมนั เปนตน   

 
สังคมปาเต็งรัง (Deciduas Dipterocarp Forest) เปนสังคมพืชที่มีอยูนอยมากในเขตรักษาพันธุสัตวปา

เขาอางฤๅไน โดยสวนใหญข้ึนอยูในพื้นที่มีดินตื้น แทรกอยูเปนหยอมๆ ในปาดิบแลง มีลักษณะเปนปาโปรง
ที่มีไฟปาเกิดขึ้นทุกปในฤดูแลง และเนื่องจากพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไนเปนบริเวณที่มี
ปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง สงผลใหปาเต็งรังมีความชื้น  ปาเต็งรังในปาเขาอางฤๅไนจึงผลัดใบลาชากวา  
ปาเต็งรังอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรณไมที่พบ ประกอบดวย ไมเรือนยอดชั้นบน ไดแก ยางกรวด 
กระโดน รานใหญ เปนตน และไมเรือนยอดชั้นลาง ไดแก แสลงใจ พลวง ต้ิวแดง มะขามปอม เปนตน  และ
บริเวณพื้นปาชั้นลางมีพืชข้ึนหนาแนนในฤดูฝน ไมพุมมี พุดทุง ทองพันดุล ปอลมปรน  เปนตน นอกจากนี้     
มีพืชกลุมหญาและรวมไปถึงพืชวงศขิงขา เชน กระเจียวขาว กระเจียวแดง ข้ึนอยูประปรายตามพื้นปา  

 
พื้นที่เกษตรกรรมและไรราง  เปนลักษณะของพื้นที่เกษตรกรรมตางๆ ถูกปลอยทิ้งรางไว เพื่อรอให

สังคมพืชฟนตัวทดแทนตอไป พันธุพืชเดนที่ข้ึนปกคลุมพื้นที่มีสองกลุมดวยกันคือ กลุมพืชใบกวาง ไดแก 
สาบเสือ พังแหรใหญ ปอฝาย อะราง และกระทุม ฯลฯ และกลุมพืชใบแคบ ไดแก ออ หญาคา หญาพง 
หญาขจรจบ เปนตน ซึ่งพันธุพืชทั้งสองกลุมข้ึนปะปนกับลูกไมยืนตน 

 
ปาตามสันเขาหินปูน (Limestone Outercrops) ข้ึนกระจายอยูเปนแนวตามสันเขาหินปูนอยูทาง

ตอนใตของพื้นที่ สวนใหญจะเปนพุมและไมยืนตนมีลักษณะที่แคระแกรน พันธุไมที่พบ ไดแก ปอฝาย  
ตีนนก ทองหลางปา มะนาวผี จันทนผา เปนตน 

 
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน เปนปาพื้นที่รอยเชื่อมตอ (Transition zone) ระหวางระบบนิเวศ

ภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นที่เปนปาลุมตํ่าหรือจัดวาเปนสังคมพืชที่ข้ึนอยูบนพื้นที่ราบ
ที่กวางใหญและมีลักษณะเดนเฉพาะตัวของพื้นที่ที่ตางจากที่อ่ืนๆ เนื่องจาก อยูในเขตที่มีลมมรสุมพัดผาน 
ทําใหเกิดพายุดีเปรสชั่นในชวงเดือนสิงหาคมทําใหมีน้ําฝนปริมาณมาก สงผลตอสังคมพืชที่ข้ึนอยูมีความ
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ชุมชื้นสูง และมีความหนาแนนและหลากชนิด สภาพปาของเขตรักษาพันธุอางฤๅไนสวนใหญเปนปาดงดิบแลง 
(Dry Evergreen Forest) มีเนื้อที่ไมนอยกวารอยละ 90 ของพื้นที่ สวนที่เหลือเปนปาดงดิบชื้น ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรัง และทุงหญากับไรราง จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodivesity) สูง สังคมปาดงดิบแลง    
มีสภาพความทึบของถิ่นที่อาศัย ชวยใหรมเงาและสิ่งปกคลุมแกสัตวที่อาศัยอยูตามพื้นปา จากการสํารวจ
และศึกษาเกี่ยวกับพันธุพืชหายาก เชน กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) โดย Seidenfaden (1995) 
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไนและบริเวณใกลเคียงพบกลวยไมในสกุลนี้มากถึง 41 ชนิด และมี
ชนิดที่ข้ึนเฉพาะถิ่น (Endemic species) 4 ชนิด คือ (Dendrobium umbonatum Seid) เอื้องจันทบูรณ 
(D.friedericksianum Rchb.f), (D. confinale Kerr), (D. deltatum Seid. และ D.Keithii Ridl) สัตวปาที่พบ   
มีจํานวน 381 ชนิด  ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบทั้งหมด 64 ชนิด  จาก 50 สกุล ใน 23 วงศ ที่สําคัญ 
ไดแก ชางปา กระทิง วัวแดง แมวดาว กวาง เกง พญากระรอกดํา กระรอกหลากสี ชะนีมงกุฎ เปนตน นก
พบจํานวน 246 ชนิด 160 สกุล ใน 64 วงศ ชนิดนกปาที่สําคัญที่พบในพื้นที่ เชน นกกาฮังหรือนกกก นก
เงือกกรามชาง ไกฟาพญาลอ นกขุนทอง นกกระสาคอขาว เปนตน สัตวเลื้อยคลาน พบทั้งหมด 53 ชนิด   
40 สกุล ใน 6 วงศ ชนิดที่สําคัญ ไดแก จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ งูเหา งูเหากลางดง  ตะกวด  งูสายมานเกล็ด
ใตตาใหญ จระเขน้ําจืด สวนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก พบทั้งหมด 18 ชนิด 9 สกุล ใน 5 วงศ ชนิดที่สําคัญ 
ไดแก เขียดหลังปุมที่ราบ เขียดตะปาด กบหนอง เขียดจิก อ่ึงอาง เปนตน แมลง ที่พบมี 106 ชนิด จาก 76 
สกุลใน 12 วงศ ซึ่งแมลงกลุมที่พบไดยาก (rare) ไดแก ผีเสื้อโตคินัง ผีเสื้อเจาปา ผีเสื้อหางดิ่งแววมยุรา 
กวางสามเขาเมืองจันทร เปนตน ซึ่งเปนกลุมที่เห็นไดนอย สวนใหญอาศัยอยูในปาดิบแลงตอนในที่
คอนขางสมบูรณ นอกจากนี้ ยังพบแมลงกลุมที่พบเห็นไดคอนขางยาก (Uncommon) ไดแก ผีเสื้อชางรอน 
ผีเสื้อใบไมใหญ ผีเสื้อเคาทเทา ผีเสื้อโยมา เปนตน แมลงกลุมนี้จะพบกระจายอยูในปาเทานั้น จากการ
สํารวจของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2542)1 พบวา มีปลาน้ําจืดอยางนอย 78 ชนิด ที่อยูใน
สถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (threatened in the wild) ไดแก ปลากัดไทย (Betta 
splendens) ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (endemic) และอยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) ไดแก 
ปลาซิวแคระ (Boraras micros) ชนิดที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) ไดแก ปลา
ทองพลุ (Chela laubuca) ปลาดุกดาน (Clarias batrachus) ปลาแปบหางดอก (Oxygaster maculicauda) 
นอกจากนี้ ยังมีความเปนไปไดที่จะพบปลาซิวเจาฟา (Amblypharyngodon chulabhornae) ตามหนองน้ํา 
เปนตน 

 

                                                 
1   เปลี่ยนช่ือเปน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ.2545 
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สัตวปาที่พบมีจํานวน 381 ชนิด  ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบทั้งหมด 64 ชนิด จาก 50 สกลุ ใน 23 
วงศ ที่สําคัญ ไดแก ชางปา กระทิง วัวแดง แมวดาว กวาง เกง พญากระรอกดํา กระรอกหลากสี  ชะนีมงกุฎ 
เปนตน นกพบจํานวน 246 ชนิด 160 สกุล ใน 64 วงศ นกปาที่สําคัญที่พบในพื้นที่ เชน นกกาฮังหรือนกกก 
นกเงือกกรามชาง ไกฟาพญาลอ นกขุนทอง นกกระสาคอขาว เปนตน สัตวเลื้อยคลาน พบทั้งหมด 53 ชนิด 
40 สกุล ใน 6 วงศ สวนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก พบทั้งหมด 18 ชนิด 9 สกุล ใน 5 วงศ แมลง ที่พบมี 106 
ชนิด จาก 76 สกุลใน 12 วงศ มีปลาน้ําจืดอยางนอย 78 ชนิด ที่อยูในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ  

 
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไนเปนปาดงดิบแลงผืนใหญที่อยูใกลกรุงเทพมหานครมากที่สุด

เปนแหลงศึกษาธรรมชาติพวกนก สัตวปา และพรรณพืชที่สําคัญ คือ เปนแหลงที่อยูอาศัยของนกขุนทอง
จํานวนมาก แหลงที่อยูอาศัยของไกฟาพญาลอและนกเงือก 3-4 ชนิด พวกสัตวปาจําพวกชางปาและชะนี
มงกุฎ มีใหเห็นอยูเปนประจํา ไมตะแบกใหญข้ึนเปนกลุมนับเปนรอยตน นอกจากนี้ยังมีล้ินจี่ปา สะตอปา 
กระทอนปา ข้ึนอยูทั่วไป สวนพวกของปาที่มีมากเปนพิเศษ ไดแก เรว ระกําปา หวายปาชนิดตางๆ และไม
กฤษณา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดป คือน้ําตกบอทอง อยูที่หนวยพิทักษปาบอทอง สวน
น้ําตกเขาตะกรุบและน้ําตกอางผักหนาม ซึ่งอยูที่หนวยพิทักษปาเขาตะกรุบกับหนวยพิทักษปาเขาใหญ   
ถึงจะไมมีน้ําในฤดูแลงแตเมื่อเขาสูฤดูฝนจะมีน้ําตกไหลสวยงามมากเปนแหลงพักผอนที่นิยมของชาวบาน
ในทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมีเขาหินปูนที่มีถ้ําที่สวยงามหลายแหง แตยังไมมีการสํารวจอยางจริงจัง 
 

• เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว  
 
 เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว มีชื่อวา ปาสงวนเขาสอยดาว มีความสูงมากถึง 1,675 เมตร
จากระดับน้ําทะเล มีชนิด ปริมาณของสัตวปา สภาพของแหลงน้ํา แหลงอาหาร ตลอดจนความเหมาะสม
ในการที่จะจัดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งเปนแหลงที่มีความเหมาะสมตอการจัดใหเปนเขตรักษาพันธุ
สัตวปาอยางยิ่งและกรมปาไมก็ไดดําเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา
ตอไป ตอมาเมื่อป พ.ศ.2514 ระหวางการดําเนินงานเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาประกาศเขาสอยดาวใหเปน
เขตรักษาพันธุสัตวปาอยูนั้น ทางราชการไดออกสัมปทานปาดังกลาวใหแก บริษัท ศรีมหาราชา จํากัด ชมรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดมีหนังสือรองเรียนตอคณะ
ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2515 ซึ่งเปนผลใหสภาบริหารของคณะปฏวิติัไดลงมตใิหเพกิถอนพืน้ทีป่า
บริเวณเขาสอยดาวออกจากเขตปาสัมปทาน จากนั้น จึงประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดปาเขาสอยดาว 
ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 200 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2515 
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว ต้ังอยูในทองที่ตําบลทรายขาว ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน ตําบล
ตะเคียนทอง ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม และตําบลแกงหางแมว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  
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 เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว มีปาไม 2 ชนิด ประกอบดวย ปาดงดิบ ซึ่งสวนใหญเปนปาตนน้ํา
ลําธารของลําหวยลําธารหลายสาย (ตะเคียนทอง มะคาโมง ยาง สมพง กะบาก ประดู) และปาเต็งรัง หรือ
ปาโปรง เปนแหลงที่มีทุงหญาและมีพรรณไมซึ่งเปนอาหารที่สําคัญของสัตวปาหลายชนิด (เต็ง รัง พลวง แดง) 
 

สัตวปาที่สําคัญ ไดแก ชางปา กระทิง วัวแดง อีเกง กระจง เลียงผา เสือโครง เสือดาว กวาง เสือดํา 
เสือไฟ แมวลายหินออน เสือลายเมฆ หมี ลิง คาง ชะนี ไกปา นกยูง นกแวน นกกาฮงั นกขมิน้แดง นกขมิน้ขาว 
และนกชนิดตางๆ อีกมากมาย รวมทั้ง ไกฟาหลังขาวพันธุยอย ซึ่งพบเฉพาะในเทือกเขาสอยดาวเพียงแหงเดียว 
สัตวปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาวมีลักษณะที่พิเศษผิดแผกแตกตางไปจากปาแหงอื่นๆ ของ
ประเทศไทยในแงของสัตวปา คือ สัตวปาหลายชนิดมีลักษณะคลายไปทางสัตวปาในแถบเขมรและ
เวียดนาม ดังนั้น การสงวนปาแหงนี้ไวจึงมีคุณคาทางดานสัตวศาสตรเปนอยางยิ่ง  

 
แหลงความงามตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสอยดาว ไดแก ภูเขาและทิวทัศน ปาเขา

สอยดาวมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอน ประกอบดวย ภูเขานอยใหญจํานวนมากมาย อาทิเชน 
ยอดเขาสอยดาว มี 2 ยอด ยอดเขาสอยดาวใต สูงประมาณ 1,675 เมตร และยอดเขาสอยดาวเหนือ 
นอกจากนี้ ยังมีเขา 15 ชั้น เขาน้ําเขียว และเขาทรายขาว ภูเขาเหลานี้เปนแหลงกําเนิดของน้ําตกและหวย 
ลําธารหลายสาย นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดทิวทัศนที่สวยงามอีกดวย ลําหวย ลําธาร ซึ่งเปนแหลงน้ําอันสําคัญ 
ที่ไหลหลอเลี้ยงแมน้ําและแมน้ําจันทบุรี ไมใหเหือดแหงในหนาแลง ลําหวยที่สําคัญ ไดแก คลองประตง 
คลองตารอง คลองทุงกราง คลองตาเรือง คลองกรวดใหญ คลองพระสะทึง คลองตาหริ่ง ฯลฯ สวนน้ําตกที่
สําคัญ ไดแก น้ําตกเขาสอยดาว ซึ่งประกอบดวยชั้นตางๆ ถึง 16 ชั้น มีความสูงและความสวยงามเปนอยางยิง่ 
นับเปนสถานที่พักผอนและเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวไปเที่ยวน้ําตกแหงนี้เปนจํานวนปละมากๆ 
นอกจากนี้ ยังมีน้ําตกกระทิง น้ําตกทรายขาว ซึ่งมีความสวยงามและเหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวและ
การพักผอนเปนอยางยิ่ง ปาเขาสอยดาว นอกจากเปนปาที่อุดมสมบูรณแหลงสุดทายของภาคตะวันออก
ของประเทศไทยที่ยังมีธรรมชาติด้ังเดิมเหลืออยูแลว ยังเปนปาตนน้ําลําธารที่สําคัญยิ่งตอการดํารงชีพของ
ประชาชนในภาคตะวันออกอีกดวย 

 
• เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู  
 
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงชันสลับซับซอนกัน 

แบงออกเปน 2 ตอน ตอนแรกมีระดับความสูงมากกวา เรียกวา เขาเขียว และอีกตอนหนึ่ง ซึ่งมีระดับความ
สูงต่ํากวา เรียกวาเขาชมภู ยอดเขาสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 798 เมตร เขตรักษาพันธุสัตวปา
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เขาเขียว-เขาชมภู มีสภาพปาที่ยังสมบูรณจึงเปนตนกําเนิดของลําน้ําหลายสายที่ไหลลงอางเก็บน้ําบางพระ 
ซึ่งเปนแหลงน้ําจืดที่ใหญที่สุดของภาคตะวันออก รวมทั้งอางเก็บน้ําหนองคลอ อางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว เปนตน 
ปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ ปาเบญจพรรณ (Mixed 
Deciduous Forest) ซึ่งสภาพของปาจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล พันธุไมที่สําคัญที่ข้ึนอยู เชน ประดู 
มะคาโมง มะขามปอม โมก มะกอก ไผไร เปนตน และปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) ซึ่งมีอยูใน
บริเวณที่อยูใกลกับลําหวย พันธุไมที่สําคัญ เชน กระบก สมพง และตะแบก เปนตน 

 
จากสภาพของปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมนานาชนิด มีทุงหญาและแหลงน้ํา จึง

เปนที่อยูอาศัยของสัตวปาที่กระจายไปทั่วบริเวณปา สัตวปาที่สําคัญ ไดแก กวาง เกง เสือดาว หมี เมน ชะมด 
อีเห็น ลิง คาง ชะนี หมูปา นางอาย กระจง ไกปา และนกตางๆ นอกจากนี้ ยังชุกชุมไปดวยสัตวเลื้อยคลาน 
เชน งู ตะกวด เหี้ย เหาชาง รวมทั้งพวกสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เชน กบ เขียด เตา และในหนองน้ํายังมี
ปลาชนิดตางๆ สําหรับสัตวปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุ ไดแก ไกฟาพญาลอ ชนิดที่อยูในสถานภาพถูก
คุกคาม ไดแก เหยี่ยวแดง นกออก นกคุมสี นกเปลาหนาเหลือง นกเปลาอกสีมวงน้ําตาล นกเงือกกรามชาง 
นกกาฮัง และนกแองกินรัง 
 
พื้นที่ปาในปาอนุรักษไดรบัการฟนฟ ู
 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในเขตปาเพื่อการอนุรกัษ 
 

 พื้นที่สําคัญในนิเวศปาไมของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ไดแก พื้นที่ปาอนุรักษที่มีการประกาศ  
ทั้ง 7 แหง ประกอบดวย อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติทับลาน 
อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขยีว-เขาชมภู 
และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 3,912.96 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี ซึ่งพื้นที่ปาอนุรักษในแตละแหงนั้นมีสถานการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินซึ่งวิเคราะหโดยการ
ใชขอมูลการใชที่ดิน ป พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2550 ซอนทับกับพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ปาอนุรักษแตละแหง 
แสดงดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 การเปลีย่นแปลงสภาพพื้นที่ปาไมในเขตปาอนุรักษ 
ของลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุร ี

 

การใชที่ดิน พ.ศ.2545 การใชที่ดิน พ.ศ.2550 
พื้นทีป่าอนรุักษ 

สภาพการใช
ที่ดิน พื้นที ่

(ตร.กม.) รอยละ พื้นที ่
(ตร.กม.) รอยละ 

พื้นที่
เปล่ียนแปลง 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ปาไม 1,761.67 98.09 1,758.54 97.92 -3.13 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 27.32 1.52 22.48 1.25 -4.84 
แหลงน้ํา 5.14 0.29 3.34 0.19 -1.8 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 0.35 0.02 5.51 0.31 +5.16 
พ้ืนที่อื่นๆ 1.46 0.08 6.07 0.33 +4.61 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

รวม 1,795.94 100.00 1,795.94 100.00  
พ้ืนที่ปาไม 282.76 78.52 249.90 69.40 -32.86 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 74.13 20.59 33.49 9.30 -40.64 
แหลงน้ํา 1.04 0.29 1.06 0.29 +0.02 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 2.17 0.60 5.34 1.48 +3.17 
พ้ืนที่อื่นๆ - - 70.31 19.53 +70.31 

อุทยานแหงชาติทบัลาน 

รวม 360.10 100.00 360.10 100.00  
พ้ืนที่ปาไม 727.82 98.57 731.72 99.10 +3.9 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 8.04 1.09 4.08 0.55 -3.96 
แหลงน้ํา 2.35 0.32 2.35 0.32 0.00 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 0.15 0.02 0.15 0.03 0.00 
พ้ืนที่อื่นๆ - - - - - 

อุทยานแหงชาติปางสีดา 

รวม 738.36 100.00 738.36 100.00  
พ้ืนที่ปาไม 15.48 93.93 15.98 96.97 +29.11 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 0.30 1.82 0.02 0.12 -0.28 
แหลงน้ํา 0.09 0.55 0.02 0.12 -0.07 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 0.12 0.73 0.41 2.49 +0.29 
พ้ืนที่อื่นๆ 0.49 2.97 0.05 0.30 -0.44 

อุทยานแหงชาติน้าํตกสามหลั่น 

รวม 16.48 100.00 16.48 100.00  
พ้ืนที่ปาไม 581.92 91.77 627.26 98.92 +45.34 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 50.14 7.91 5.51 0.87 -44.63 
แหลงน้ํา 0.13 0.01 0.40 0.06 +0.27 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 1.93 0.31 0.95 0.15 -0.98 
พ้ืนที่อื่นๆ - - - - - 

เขตรกัษาพนัธุสัตวปาเขาอางฤๅไน 

รวม 634.12 100.00 634.12 100.00  
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ตารางที่ 6 การเปลีย่นแปลงสภาพพื้นที่ปาไมในเขตปาอนุรักษ 
ของลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุรี  (ตอ) 

 

การใชที่ดิน พ.ศ.2545 การใชที่ดิน พ.ศ.2550 
พื้นทีป่าอนรุักษ 

สภาพการใช
ที่ดิน พื้นที ่

(ตร.กม.) รอยละ พื้นที ่
(ตร.กม.) รอยละ 

พื้นที่
เปล่ียนแปลง 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ปาไม 179.31 60.54 189.77 64.07 +10.46 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 116.73 39.41 103.05 34.79 -13.68 
แหลงน้ํา 0.09 0.03 0.73 0.25 +0.64 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 0.06 0.02 2.55 0.86 +2.49 
พ้ืนที่อื่นๆ - - 0.09 0.03 +0.09 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 

รวม 296.19 100.00 296.19 100.00  
พ้ืนที่ปาไม 58.32 81.26 63.31 88.21 +4.99 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 8.20 11.43 3.99 5.56 -4.21 
แหลงน้ํา 0.07 0.09 0.07 0.10 0.00 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 0.18 0.25 3.57 4.97 -3.39 
พ้ืนที่อื่นๆ 5.00 6.97 0.83 1.16 -4.17 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขยีว- 
เขาชมภู 

รวม 71.77 100.00 71.77 100.00  
พ้ืนที่ปาไม 3,607.28 92.19 3,636.48 92.93 +29.20 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 284.86 7.28 172.62 4.41 -112.24 
แหลงน้ํา 8.91 0.23 7.97 0.20 -0.94 
พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง 4.96 0.13 18.48 0.47 +13.52 
พ้ืนที่อื่นๆ 6.95 0.17 77.41 1.99 -70.46 

รวมพ้ืนที่ปาอนุรักษในลุมน้ํา 
บางปะกง-ปราจีนบุรี 

รวม 3,912.96 100.00 3,912.96 100.00  
ที่มา : การวิเคราะหโดยฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
 
 พื้นที่ปาอนุรักษทั้ง 7 แหง ในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ซึ่งมีพื้นที่รวม 3,912.96 ตารางกิโลเมตร 
จากขอมูลตารางที่ 6 นํามาเปรียบเทียบสภาพการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณธรรมชาติ พบวา พื้นที่ปา
อนุรักษโดยรวมแลวมีสภาพเปนพื้นที่ปาไมสมบูรณเพิ่มข้ึนจาก 3,607.28 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ.2545 
เปนพื้นที่รวม 3,636.48 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ.2550 คิดเปนพื้นที่ปาไมที่เพิ่มข้ึน 29.20 ตารางกิโลเมตร 
ในชวง 5 ป โดยในภาพรวมสามารถลดพื้นที่เกษตรกรรมจากเดิม 284.86 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ.2545 ลง
เหลือ 172.62 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ.2550 ซึ่งคิดเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ควบคุมและผลักดันลดลงไดถึง 
13.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,450 ไร 
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 เมื่อพิจารณาจําแนกรายพื้นที่ พบวา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน เปนพื้นที่ปาอนุรักษที่มี
การดําเนินการฟนฟูพื้นที่ปาไดมากที่สุด โดยในชวงจากป พ.ศ.2545 – 2550 มีพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนถึง 45.34 
ตารางกิโลเมตร ทําใหพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนจาก 581.92 ตารางกิโลเมตร เปน 627.26 ตารางกิโลเมตร โดยมี
ความชัดเจนวาพื้นที่เกษตรกรรมลดลงถึง 44.63 ตารางกิโลเมตร ในชวง 5 ป รองลงมาคือเขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาวที่มีพื้นที่ปาเพิ่มข้ึนในชวง 5 ป รวม 10.46 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เกษตรกรรมลดลง 13.68 
ตารางกิโลเมตร เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู มีพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึน 4.99 ตารางกิโลเมตร พื้นที่
เกษตรกรรมลดลง 4.21 ตารางกิโลเมตร จะเห็นไดวาพื้นที่ที่ประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปามีการบริหาร
จัดการผลักดันลดการใชพื้นที่ประเภทอื่นๆ ลง และเพิ่มพื้นที่ปาไมข้ึนจากเดิมทั้ง 3 แหง 
 
 สําหรับพื้นที่อุทยานแหงชาติ พบวา พื้นที่ปาไมมีแนวโนมลดลง 2 แหง และเพิ่มข้ึนเล็กนอย 2 แหง 
โดยในป พ.ศ.2550 พื้นที่อุทยานแหงชาติน้ําตกสามหลั่น และอุทยานแหงชาติปางสีดา มีพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึน
จากป พ.ศ.2545 เปนพื้นที่ 0.50 ตารางกิโลเมตร และ 3.90 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปลี่ยน
มาจากพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเปนพื้นที่คงความสมบูรณอยูแลว มีการบุกรุกนอย แตที่นาสังเกต 
คือ ขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมของอุทยานแหงชาติเขาใหญ และอุทยานแหงชาติทับลาน ที่พื้นที่ปาไมมีการ
ลดลงจากป พ.ศ.2545 โดยในป พ.ศ.2550 อุทยานแหงชาติเขาใหญมีพื้นที่ปาไมลดลงจากป พ.ศ.2545 รวม 
3.13 ตารางกิโลเมตร โดยมีการกอสรางสิ่งปลูกสรางเพิ่มข้ึนคอนขางมาก เพื่อสงเสริมทางดานการทองเที่ยว
และการบริหารจัดการ 
  
 การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของตนน้ําลําธาร 
 
 พื้นที่ตนน้ําลําธาร (ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A , 1B และ 2) ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 2,363.39 ตารางกิโลเมตร โดยอยูในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง 803.04 ตารางกิโลเมตร และลุมน้ํา
ปราจีนบุรี 1,560.35 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ เมื่อนําสภาพการใชประโยชนที่ดินในชวงป พ.ศ.2545 
และ พ.ศ.2550 มาซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง แสดงผลไดดัง
ตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 การเปลีย่นแปลงสภาพปาไมในพื้นที่ตนน้ําลาํธารของลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุรี 
 

สภาพพื้นที่ตนน้ําลําธาร (1A, 1 B, 2) 
สภาพการใชทีด่นิ 
ในป พ.ศ. 2545 

สภาพการใชทีด่นิ 
ในป พ.ศ. 2550 

พื้นที่ปาไม
เปลี่ยนแปลง ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา พื้นที่ตนน้ํา

ทั้งหมด  
(ตร.กม.) 

ลักษณะการ
ใชที่ดนิ 

ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ ตร.กม. 
ลุมน้ําบางปะกง คลองหลวง 84.04 - ปาไม 72.09 85.78 80.77 96.11 +8.68 
   - อื่นๆ 11.95 14.22 3.27 3.89  
 คลองทาลาด 127.21 - ปาไม 122.79 96.53 126.35 99.32 +3.56 
   - อื่นๆ 4.42 3.47 0.86 0.68  
 แมน้ํานครนายก 590.77 - ปาไม 507.90 85.97 585.63 99.13 +77.73 
   - อื่นๆ 82.87 14.03 5.14 0.87  
 ที่ราบแมน้ําบางปะกง 1.02 - ปาไม 0.92 90.20 0.96 94.12 +0.04 
   - อื่นๆ 0.10 9.80 0.06 5.88  

รวม 803.04 - ปาไม 703.70 87.63 793.71 98.84 +90.01 
  - อื่นๆ 99.34 12.37 9.33 1.16  
ลุมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําปราจีนตอนลาง 149.03 - ปาไม 144.31 96.83 148.75 99.81 +4.44 
   - อื่นๆ 4.72 3.17 0.28 0.19  
 แมน้ําหนุมาน 958.63 - ปาไม 933.03 97.33 936.50 97.69 +3.47 
   - อื่นๆ 25.60 2.67 22.13 2.31  
 แมน้ําพระปรง 298.76 - ปาไม 290.55 97.25 293.78 98.33 +3.23 
   - อื่นๆ 8.21 2.75 4.98 1.67  
 คลองพระสะทึง 153.93 - ปาไม 139.66 90.73 151.52 98.43 +11.86 
   - อื่นๆ 14.27 9.27 2.41 1.57  

รวม 1,560.35 - ปาไม 1,507.55 96.62 1,530.55 98.09 +23.00 
  - อื่นๆ 52.80 3.38 29.80 1.91  

รวมในพืน้ที่ลุมน้าํบางปะกง-ปราจีนบุรี - ปาไม 2,211.25 93.56 2,324.26 98.34 +113.01 
 - อื่นๆ 152.14 6.44 39.13 1.66  

ที่มา : จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
 
จากตารางที่ 7 พื้นที่ตนน้ําลําธารในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ในป พ.ศ.2550 มีสภาพที่

ไดรับการฟนฟูใหคืนสูสภาพปาที่สมบูรณมากขึ้น เมื่อเทียบกับสถานะในป พ.ศ.2545 จากการใชขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ซอนทับกับเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําทั้ง 2 ชวงป โดยในลุมน้ําบางปะกง 
มีพื้นที่ปาตนน้ําลําธารที่มีสภาพปาไมในป พ.ศ.2545 เปนพื้นที่ 703.70 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ.2550 เพิ่ม
พื้นที่ปาไมเปน 793.71 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนสัดสวนรอยละที่เพิ่มข้ึน จากรอยละ 87.63 เปนรอยละ 
98.84 เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในชวง 5 ป พบวา พื้นที่ตนน้ําลําธารมีการฟนฟูเปลี่ยนสภาพเปน
ปาไมในลุมน้ําบางปะกงรวมทั้งสิ้น 90.01 ตารางกิโลเมตร โดยมีการฟนฟูเพิ่มข้ึนในลุมน้ําสาขาแมน้ํา
นครนายกมากที่สุดถึง 77.73 ตารางกิโลเมตร รองลงมาไดแก ลุมน้ําสาขาคลองหลวง 8.68 ตารางกิโลเมตร 
ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด 3.56 ตารางกิโลเมตร และลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง 0.04 ตารางกิโลเมตร 
ตามลําดับ     
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สวนลุมน้ําปราจีนบุรี ในป พ.ศ.2550 มีพื้นที่ตนน้ําลําธารที่ไดรับการฟนฟูเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2545 
รวมทั้งสิ้น 23 ตารางกิโลเมตร โดยที่มีพื้นที่ที่เปนสภาพปาสมบูรณในพื้นที่ตนน้ําลําธารเดิม 1,507.55 
ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นเปน 1,530.55 ตารางกิโลเมตร เมื่อพิจารณาในลุมน้ําสาขาพบวา ลุมน้าํสาขาคลอง
พระสะทึงเปนลุมน้ําสาขาที่มีพื้นที่ปาไดรับการฟนฟูมากที่สุด 11.86 ตารางกิโลเมตร รองลงมาไดแก ลุมน้ํา
สาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง มีพื้นที่ปาไดรับการฟนฟู 4.44 ตารางกิโลเมตร สวนลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน
กับลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง มีพื้นที่ปาที่ไดรับการฟนฟูใกลเคียงกัน คือ เพิ่มข้ึน 3.47 ตารางกิโลเมตร และ 
3.23 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ 

 
ในป พ.ศ.2545 ในภาพรวมของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี จึงมีพื้นที่ตนน้ําลําธารที่คงสภาพปาไม

รวม 2,211.25 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่เปลี่ยนสภาพไป 152.14 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่คงสภาพ
ปารอยละ 93.56 ของพื้นที่ตนน้ําลําธาร และในป พ.ศ.2550 พื้นที่ตนน้ําลําธารไดรับการฟนฟูเพิ่มข้ึน 
113.01 ตารางกิโลเมตร ทําใหพื้นที่ปาไมฟนตัว มีพื้นที่รวม 2,324.26 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
98.34 ของพื้นที่ตนน้ําทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อประเมินการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปาไมในชวง 5 ป พบวา ในพื้นที่ตนน้ํา
ลําธารมีพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 5.11 ของป พ.ศ.2545   

 
ภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุของสัตวปาและผลกระทบตอสมดุลของความหลากหลายทางชวีภาพ 

 
ปญหาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตวปาที่สําคัญในลุมน้ําบางปะกงพบในอุทยานแหงชาติเขาใหญ

และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน (จากการสัมภาษณหัวหนา) ซึ่งมีผลตอความสมดุลของความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่   

 
ในอุทยานแหงชาติเขาใหญในสภาพปจจุบันพบวาโครงสรางสัตวปาในพื้นที่เร่ิมเปลี่ยนแปลง เชน 

จํานวนเสือโครงลดจํานวนลงอยางมากจากที่เคยคาดการณวามีประมาณ 40 ตัว เหลือประมาณ 10-15 ตัว 
ในปจจุบัน (2549) ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหหมาไนเพิ่มจํานวนขึ้น เพราะเสือซึ่งเปนผูลาขนาดใหญลดจํานวนลง 
หมาไนขาดศัตรูรบกวน และแหลงอาหาร คือ กวาง/เกงที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหหมาไนเพิ่มจํานวนมากขึ้น
แทนเสือโครงเพราะขาดผูลา และจากการมีอาหารสมบูรณข้ึน ทําใหกวาง/เกงในพื้นที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น 
และไมมีขอมูลชัดเจนวามีจํานวนเทาใด จะเขาไปจัดการโดยวิธีใด เปนตน ซึ่งมีผลทําใหโครงสรางสัตวปา   
ในอุทยานแหงชาติเขาใหญเร่ิมเปลี่ยนไป การศึกษาวิจัยในดานสัตวปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ     
จึงจะตองเรงดําเนินการใหเขมขนมากกวาที่เปนอยู โดยการจัดตั้งสถานีวิจัยสัตวปาขึ้นในพื้นที่เพื่อรับผิดชอบ
การศึกษาวิจัยดานสัตวปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ รวมทั้งผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ  
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สวนในพื้นที่เขตรักษาพันธสัตวปาเขาอางฤๅไน ในภาพรวมสภาพความอุดมสมบูรณดานสัตวปา
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะชางปาไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนเกิดปญหาชางปาที่ออกไปนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
เพื่อกินพืชเกษตรของเกษตรกรและชางปาก็ไดรับอันตรายจากชาวบาน จํานวนชางปาในพื้นที่ที่เพิ่มจํานวน
ข้ึนเรื่อยๆ โดยในป พ.ศ.2545 มีชางปาในพื้นที่ 136 ตัว และเพิ่มข้ึนเปน 180 ตัว ในป พ.ศ.2549 และคาดวา 
จะเพิ่มจํานวนเปน 272 ตัว ในป พ.ศ.2551 ซึ่งจะทําใหมีจํานวนหนาแนนเกินไปสําหรับพื้นที่ที่จะรองรับได  
(ชางปา 1 ตัว หรือพื้นที่ที่เหมาะสมเทากับ 8 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งนักวิชาการสัตวปาคาดการณวาปาเขาอางฤๅไน
จะมีความสามารถรองรับสัตวปาไดเพียง 143 ตัว ดังนั้น สภาวะของชางปาในพื้นที่จึงจัดอยูในสภาพวิกฤต  
สวนปญหาการลักลอบลาสัตวปา สวนใหญผูเขามาลักลอบลาสัตวปา มักลาสัตวขนาดเล็ก เชน ไกปา 
กระรอก กระแต รวมทั้ง การวางบวงดักสัตวขนาดกลาง และขนาดใหญ เชน เกง กวาง หมูปา เคยมีชางปา
ติดบวงดักสัตว จนไดรับอันตรายเกิดเปนแผลอักเสบลึกถึงกระดูกและตายในที่สุด  

 
นอกจากนี้ ผลกระทบตอแหลงอาศัยและแหลงอาหารของสัตวปายังมีผลจากปญหาไฟปาไดกอใหเกิด

ความเสียหายตอสภาพปาและสัตวปา สวนใหญเกิดจากราษฎรมีพื้นที่ทํากินอยูใกลปาแลวเผาวัชพืชใน
พื้นที่เกษตรกรรม โดยไมมีการควบคุมทําใหไฟไหมลามเขาไปในปา หรือเกิดจากการเผาทุงหญา โดยเจตนา
เพื่อใหหญาระบัดเปนอาหารสัตวปา แลวคอยลาสัตวปาที่มากินหญาหรือสุมไฟทิ้งไวในปาโดยไมไดระวัง 
กอใหเกิดไฟปาทําความเสียหายแกสภาพปาและเปนอันตรายตอสัตวปา ในขณะเดียวกัน สัตวปาที ่มี
จํานวนมากขึ้น ทําใหแหลงน้ํา แหลงอาหารในพื้นที่ปาขาดแคลนไมเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาสัตวปา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชางปา ออกมาหาน้ําตามบอหรือสระของราษฎร เขากินพืชผลพืชไรและทําความ
เสียหายในพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ที่ติดกับแนวเขตปา เนื่องจากมีเพียงเสนทางตรวจการกั้นไว   
ทําใหสัตวปาสามารถเขา-ออกเพื่อหากิน โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยว เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง มะมวง 
กลวย และในชวงฤดูแลง เดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปมักมีพื้นที่เสียหายรวมทุกจังหวัดนับรอยไร 
 

การจัดต้ังกลุมองคกร ชมรม และเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 

 
พื้นที่ปาอนุรักษในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีการจัดตั้งกลุมองคกร ชมรม ทั้งจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ในการที่จะไดมีการรวมกลุมมาสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ ทั้งจากสวนกลางและสวน
ทองถิ่น ซึ่งทําใหเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มข้ึนจากในอดีต ซึ่งการดูแลผืนปา
กวางใหญ แตมักมีขอจํากัดในดานบุคลากรและงบประมาณ องคกรที่มีสวนสําคัญในการอนุรักษ นอกจาก
กลุมองคกรดังกลาวยังพบวามีภาครัฐและภาคเอกชนที่เขามาใหการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษและ
ฟนฟูพื้นที่ปาในดานการสนับสนุนทางวิชาการ ทางงบประมาณ เชน สํานักงานนโยบายและแผน



โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในระบบนิเวศของลุมนํ้าบางปะกง   นิเวศปาไม 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดําเนินกิจกรรมฟนฟูพื้นที่ปาไมและแหลงอาหารสัตวปาในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาเขาอางฤๅไน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรมการสรางจิตสํานึกและสิ่งแวดลอมแหลง
ทองเที่ยวที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ วัดโสธรวรารามวรวิหารและมูลนิธิโตโยตา ที่มอบทุนสนับสนุนตอเนื่อง
ในการฟนคืนสภาพปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไนเปนระยะเวลา 5 ป เปนตน จากความ
รวมมือและสนับสนุนในกิจกรรมการอนุรักษเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงทิศทางและแนวโนมในการอนุรักษที่จะ
ไดรับความสนับสนุนในดานงบประมาณ ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญผลักดันกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนตอไป 

 
จากการตรวจสอบทบทวนขอมูล พบวา ในป พ.ศ.2550 พื้นที่ปาอนุรักษในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 

มีกลุมองคกรและเครือขายอนุรักษ เชน 
- ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
- ชมรมเสื้อเขียวพิทักษอุทยานแหงชาติ 
-   กลุมเรารักษปา 

 




