บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบของปศุสัตวตอทรัพยากรป$าไม&และสัตวป$า
และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก&ไขผลกระทบของปศุสัตวในพื้นที่อุทยานแหงชาติทับลาน โดยการศึกษา
ครั้งนี้ประกอบด&วย 6 ขั้นตอน คือ การเลือกพื้นที่เพื่อทําการศึกษา การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยง
ปศุสัตวตอสังคมพืช และสัตวป$า การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปศุสัตวตอคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของดิน การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปศุสัตวตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ การศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของผู&เลี้ยงปศุสัตวและจัดประชุมกําหนดแนวทางในการแก&ไขผลกระทบระหวาง
ผู&มีสวนได&สวนเสีย
ผลการศึกษาสังคมพืชในฤดูแล&งและฤดูฝน พบวามีคาดัชนีความหลากหลายชนิดของพรรณพืช
ในพื้ นที่ที่ไมมี การเลี้ ยงปศุสัตวมีคาสูงกวาพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว และทั้ งสองพื้ นที่มีคาดั ชนีความ
คล&ายคลึงประมาณร&อยละ 26 ทั้งสองฤดูซึ่งถือวาแตกตางกันมาก และในพื้นที่ ที่มีกิจกรรมการเลี้ยง
ปศุสัตวมีจํานวน และชนิดของกล&าไม&น&อยกวาพื้นที่ที่ไมมีกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว ซึ่งสงผลโดยตรงตอ
กระบวนการทดแทนของสังคมพืช เหมือนกันทั้งสองฤดู การตรวจสอบรองรอยการเลี้ยงปศุสัตวทั้งใน
พื้นที่อุทยาน พบวาพื้นที่ที่มีปศุสัตวใช&ประโยชนอยางตอเนื่องจะไมปรากฏรองรอยการเข&าใช&ประโยชน
ของสัตวป$าทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล&เคียง สวนคุณสมบัติของดินบางประการทั้งในฤดูแล&งและฤดูฝน
พบวาพื้นที่ที่มีกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตวมีอัตราการซึมน้ําผานผิวดินต่ํากวาในพื้นที่ที่ไมมีกิจกรรมการ
เลี้ยงปศุสัตว ผลการตรวจวัดข&อมูลคุณภาพน้ําบางประการทั้งในฤดูแล&งและฤดูฝน บริเวณแหลงน้ําที่ไมมี
กิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว และบริเวณแหลงน้ําที่มีกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตวมีคาพารามิเตอรสวนใหญ
ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน แตในฤดูแล&งพบวาแหลงน้ําบริเวณอางเก็บน้ําลําปลายมาศที่มีกิจกรรมการเลี้ยง
ปศุสัตวมีคาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและฟ>คอลคอรริฟอรม สูงกวาอางเก็บน้ําลําเพียกที่ไมมีกิจกรรม
การเลี้ยงปศุสัตว
ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของผู&เลี้ยงปศุสัตว จากการเก็บแบบสอบถาม 100 ชุดพบวา
ผู&เลี้ยงปศุสัตวในเขตตําบลสระตะเคียน จํานวน 13 ราย ตําบลบ&านราษฎร จํานวน 9 ราย และตําบล
โนนสมบูรณ จํานวน 10 ราย รวมจํานวน 32 ราย ประกอบด&วยผู&นําปศุสัตวเข&าไปเลี้ยงในเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน 21 รายเปDนผู&ที่รับจ&างเลี้ยง 3 ราย เปDนของตัวเองทั้งหมด จํานวน 18 ราย โดยเลี้ยงวัว
จํานวน 355 ตัว และเลี้ยงควาย จํานวน 61 ตัว ที่เหลืออีก 11 ราย เลี้ยงในที่ดินของตนเองมีผู&ที่มีที่ดิน
ทํากิน คิดเปDนร&อยละ 64 และไมมีที่ดินทํากิน คิดเปDนร&อยละ 36 สวนผู&ที่ไมมีที่ดินทํากินสวนใหญเปDน
ผู&เลี้ยงปศุสัตวในพื้นที่อุทยานแหงชาติทับลาน และร&อยละ 54 ของกลุมตัวอยางไมทราบวาพื้นที่ที่ตนอยู
เปDนพื้นที่มรดกโลก ในด&านความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผู&เลี้ยงปศุสัตว และผู&ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
แนวทางการแก&ไขปHญหามีดังนี้ จัดให&มีการรวมกลุมผู&เลี้ยงปศุสัตว จําพวกวัวและควาย ระดับหมูบ&าน

(5)

และตํ าบล เพื่อบริหารจั ดการและลดผลกระทบตอพื้ นที่อุทยานแหงชาติ ทับลาน คิ ดเปD นร& อยละ 46
เห็นด&วยมาก จัดให& มีคณะกรรมการ ในระดับตําบล อํ าเภอ และระดั บจังหวั ด ประกอบด& วยตัวแทน
ผู&เลี้ยงปศุสัตวจําพวกวัวและควาย และหนวยงานที่เกี่ยวข&องเพื่อแก&ไขปHญหาการเลี้ยงปศุสัตวในเขต
อุทยานแหงชาติทับลาน คิดเปDนร&อยละ 47 เห็นด&วยในระดับปานกลาง ให&พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อทดแทน
รายได&ที่ขาดหายไปจากการลดจํานวนการเลี้ยงปศุสัตวจําพวกวัวและควาย คิดเปDนร&อยละ 49 เห็นด&วย
ในระดั บปานกลาง บั งคั บใช& กฎหมายในกรณี ที่ผู& เลี้ ยงปศุ สั ตวจํ าพวกวั วและควาย ในพื้ นที่ อุ ทยาน
แหงชาติทับลานไมปฏิบัติตามข&อตกลง คิดเปDนร&อยละ 58 เห็นด&วยในระดับปานกลางสงเสริม ถายทอด
ความรู&และเทคโนโลยีในการจัดการปศุสัตว เชนการพัฒนาสายพันธุ ปลูกพืชอาหารสัตว การให&อาหาร
เสริม การจัดการฟารม และการตลาด เปDนต&น ให&กับผู&ที่นําปศุสัตวออกไปเลี้ยงนอกพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ทับลาน คิดเปDนร&อยละ 48 เห็นด&วย ในระดับปานกลาง ห&ามเลี้ยงปศุสัตวแบบปลอยอิสระ ต&องมีการ
ควบคุมดูแลโดยเจ&าของอยางใกล&ชิด คิดเปDนร&อยละ 58 เห็นด&วยในระดับปานกลาง ห&ามเลี้ยงปศุสัตว
ในแปลงปลูกป$าและป$าธรรมชาติ เพราะอาจจะเหยียบย่ําต&นไม& และทําลายต&นไม&ได& คิดเปDนร&อยละ 52
เห็นด&วยในระดับปานกลาง ห&ามนําอาวุธ เครื่องมือ หรือสร&างสิ่งปลูกสร&างทั้งชั่วคราวและถาวร เข&าไป
ในอุทยานแหงชาติทับลาน เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว คิดเปDนร&อยละ 44 เห็นด&วยในระดับปานกลาง ห&าม
เลี้ยงปศุสัตวในแหลงทองเที่ยวอันเปDนการทําลายภูมิทัศน คิดเปDนร&อยละ 40 เห็นด&วยในระดับปานกลาง
ห&ามจุดไฟเผาป$าเพื่ อให& เกิดหญ&าระบั ดหรือลาสัตวโดยเด็ ดขาด คิดเปDนร& อยละ 38 เห็นด&วยในระดั บ
ปานกลาง รวมกันกําหนดพื้นที่ที่จะอนุโลมให&เลี้ยงปศุสัตวจําพวกวัวและควายได&เปDนการชั่วคราวแบบ
จํากัดพื้นที่ จํากัดระยะเวลาและจํากัดจํ านวนที่เลี้ยง คิดเปDนร&อยละ 49 เห็นด&วยในระดับปานกลาง
กําหนดระยะเวลาผอนปรนไมเกิน 1-2 ปL ในการทยอยนําปศุสัตวออกไปเลี้ยงนอกพื้นที่อุทยานแหงชาติ
คิดเปDนร&อยละ 55เห็นด&วยในระดับปานกลาง ความคิดเห็นสวนใหญของผู&เลี้ยงปศุสัตวที่นําสัตวเข&าไป
เลี้ยงในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน วาการเลี้ยงสัตวในพื้นที่อุทยานแหงชาติและมรดกโลก นั้นทําได&
ไมเกิดความเสียหายและไมผิดกฎหมาย
ผลการจัดประชุมกําหนดแนวทางในการแก&ไขผลกระทบระหวางผู&มีสวนได&สวนเสียได&ข&อสรุป
ดังตอไปนี้ กลุมที่ต&องเลิกการเลิกเลี้ยงปศุสัตวให&พิจารณาหาผู&ซื้อ กลุมที่ต&องการเลี้ยงปศุสัตวตอไปให&
หนวยงานที่เกี่ยวข&องหาพื้นที่ที่เหมาะสมให& กลุมนายทุน ให&นําปศุสัตวกลับไปเลี้ยงในที่ดินของตนเอง
ทั้งหมด ทั้งนี้ให&ดําเนินการเคลื่อนย&ายปศุสัตวพร&อมรื้อถอนคอกและที่อยูอาศัยออกจากเขตหวงห&ามของ
อุทยานแหงชาติทับลานโดยเร็ว มิฉะนั้น จะดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาดทั้งทางแพงและอาญา
คําสําคัญ: ปศุสัตว ผลกระทบของปศุสัตว ทรัพยากรป$าไม& ทรัพยากรสัตวป$า อุทยานแหงชาติทับลาน
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คํานํา
มติ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการมรดกโลก ครั้ ง ที่ 36 ระหวางวั น ที่ 24 มิ ถุน ายน 2555–
6 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองเซนตปLเตอรสเบิรก สหพันธรัฐรัสเซีย ขอให&ประเทศไทยดําเนินการตาม
ข&อเสนอแนะของคณะผู&ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกลุมป$าดงพญาเย็น-เขาใหญ (Reactive
Monitoring Mission to Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex (Thailand)) เกี่ยวกับการ
ลดกิจกรรมการเลี้ยงสัตวที่ผิดกฎหมายในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ และดําเนินการหยุด
กิจกรรมการเลี้ยงสัตวที่ดําเนินการโดยกลุมคนที่ทําเพื่อการค&า ซึ่งปHญหาดังกลาว หากไมสามารถ
ดําเนินการได&อาจเปDนเงื่อนไขที่จะมีการนําพื้นที่มรดกโลกกลุมป$าดงพญาเย็น-เขาใหญ เข&าไปอยูบัญชี
มรดกโลกในภาวะอันตราย
ปHจจุบันปรากฏวา ยังคงมีราษฎรได&นําปศุสัตวจําพวกโคและกระบือเข&าไปเลี้ยงในพื้นที่
มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ โดยเฉพาะในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน กอให&เกิดผลกระทบตอความ
สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล&อมอยางตอเนื่องและเปDนต&นเหตุของปHญหาอื่นๆ เชน โรคระบาด
จากสัตวเลี้ยงสูสัตวป$า ความเสื่อมโทรมของดินและแหลงน้ํา ความเสื่อมโทรมของสังคมพืช เปDนต&น
จึงมีความจําเปDนที่จะต&องดําเนินการศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปศุสัตวตอพื้นที่มรดกโลกกลุมป$า
ดงพญาเย็ น -เขาใหญ อยางจริ งจั ง เพื่ อพิ จ ารณาหาแนวทางแก& ไ ขปH ญ หารวมกั น ระหวางอุ ท ยาน
แหงชาติกับผู&เลี้ยงปศุสัตวตอไป
สถาบั น นวั ต กรรมอุ ท ยานแหงชาติ และพื้ น ที่ คุ& ม ครอง รวมกั บ ศู น ยนวั ต กรรมอุ ทยาน
แหงชาติและพื้นที่คุ&มครองจังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแหงชาติทับลานได&ตระหนักถึงข&อหวงใย
ของคณะกรรมการมรดกโลกและความสําคัญของปHญหาดังกลาว จึงได&ดําเนินการจัดทําโครงการศึกษา
ผลกระทบของปศุสัตวตอทรัพยากรป$าไม&และสัตวป$า ในอุทยานแหงชาติทับลานประจําปLงบประมาณ
2557 และกํา หนดให& มีการจัด ประชุมเชิงปฏิบั ติ การเพื่ อนํ า ผลการศึกษาถายทอดให&ผู& ที่เกี่ ย วข& อง
รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก&ไขปHญหารวมกัน โดยจะมีการระดมความรู&และแนวคิด ตลอดจน
ประสบการณและข&อคิดเห็นตางๆ จากผู&ที่เกี่ยวข&อง ผู&ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนผู&เลี้ยงปศุสัตวเกี่ยวกับ
รูปแบบการเลี้ยงปศุสัตวที่เหมาะสม การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากร ความสําคัญ
ของพื้น ที่ มรดกโลก และการใช&มาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่ อการแก&ไขปHญ หาการเลี้ ย งปศุ สั ต ว
เปDนต&น เพื่อนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมในพื้นที่มรดกโลกกลุมป$าดงพญา
เย็น-เขาใหญ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของการเลี้ ย งปศุ สั ต วตอทรั พยากรป$ า ไม& แ ละสั ต วป$ า ในพื้ น ที่
อุทยานแหงชาติทับลาน
2. เพื่อแก&ไขปHญหาผลกระทบของปศุสัตวตอทรัพยากรป$าไม&และสัตวป$า

การตรวจเอกสาร
การตรวจเอกสาร
1. ทรัพยากรป$าไม&
ป$าไม&เ ปDน ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสํ าคั ญอยางยิ่งตอสิ่ งมี ชีวิ ตไมวาจะเปDน มนุ ษยหรื อ
สัตวอื่นๆ เพราะป$าไม&มีประโยชนทั้งการเปDนแหลงวัตถุดิบของปHจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุงหมที่อยู
อาศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมีประโยชนในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล&อมซึ่งหาก
ป$าไม&ถูกทําลายลงไปมาก ยอมสงผลกระทบตอสภาพแวดล&อมที่เกี่ยวข&องอื่นๆ เชน สัตวป$า ดิน น้ํา
อากาศ เปDนต&น ดังที่ สาวิตรี (2547) ได&กลาววาป$าฝนเขตร&อนชื้นที่มีการกระจายอยูบริเวณรอบเส&น
ศูนยสูตรมีบทบาทที่สําคัญอยางมากในการควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลก และถ&าหากป$าฝนเขตร&อน
ชื้นดังกลาวถูกทําลายมากเกินไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลในวัฏจักรน้ํา การกระจาย
ความร&อน ความดัน ปริมาณฝน และองคประกอบทางเคมีของบรรยากาศโลก
2. ทรัพยากรสัตวป$า
พระราชบัญญัติป$าสงวนและคุ&มครองสัตวป$า พ.ศ.2535 ได&ให&ความหมายของสัตวป$าไว&วา
สั ต วทุ ก ชนิ ด ไมวาสั ต วบก สั ต วน้ํ า สั ต วปL ก แมลงหรื อ แมง ซึ่ ง โดยสภาพธรรมชาติ ย อมเกิ ด และ
ดํารงชี วิต อยู ในป$า หรื อในน้ํ า และให&ห มายความรวมถึงไขของสั ตวป$า เหลานั้น ทุกชนิ ดด& วย แตไม
หมายความรวมถึง สัตวพาหนะ ที่ได&จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวาด&วยสัตวพาหนะแล&ว
และสัตวพาหนะที่ได&มาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดัง ตั้งแตอดีตจนถึงปHจจุบัน ป$าไม&อันเปDน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวป$าได&ถูกทําลายลงไปมาก ตลอดจนการไลลาของมนุษยจึงทําให&ปริมาณสัตว
ป$ามีจํานวนลดน&อยลงทุกปLจนบางชนิดสูญพันธุบางชนิดก็ใกล&จะสูญพันธุ เพื่อรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติจึงจําเปDนที่เราจะต&องชวยกันอนุรักษสัตวป$าไว&โดยเรงดวน
3. คุณคาของสัตวป$า
สัตวป$าอํานวยประโยชนนานาประการให&แกมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ มากมาย
อยางไรก็ตามประโยชนสวนใหญเปDนไปในทางอ&อมมากกวาทางตรงจึงทําให&มองไมคอยเห็นคุณคาของ
สัตวป$าเทาที่ควร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน ป$าไม& น้ํา และแรธาตุ เปDนต&น ตัวอยาง
คุณคาของสัตวป$า เปDนต&นวา

3.1. การนันทนาการและด&านจิตใจ นับเปDน คุณคาอันยิ่ งใหญของสัตวป$าแตไมสามารถ
ประเมินเปDนตัวเงินได&โดยงาย การทองเที่ยวชมสัตวป$าในสวนสัตว อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัต วป$ าและแหลงสัต วป$ าอื่ นๆ นั บเปDน เรื่ องนัน ทนาการทั้งสิ้น เชนเดีย วกั บการสงสารสั ตวป$า ที่ถูก
ทรมาน กักขัง หรืออื่นใดก็ตามที สัตวอยูอยางไมผาสุกก็เปDนเรื่องจิตใจ รวมตลอดทั้งการทองเที่ยวป$า
เห็นสัตวป$าหรือไมเห็นสัตวป$า ซึ่งควรประดับความงามตามธรรมชาติเปDนทั้งนันทนาการและด&านจิตใจ
ทั้งสิ้น
3.2. เปDนตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สัตวป$านับได&วาเปDนตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสัตวด&วยกันเอง ทําให&ผลกระทบตอคนบรรเทาเบาบางลง
3.3. คุณคาของสัตวป$าตอทรั พยากรธรรมชาติอื่นๆ คนสวนใหญมองเห็นความสัมพัน ธ
ระหวางทรัพยากรธรรมชาติตางๆ อยางชัดเจน โดยเฉพาะทรัพยากรป$าไม& เปDนต&นวา ป$าไม&ทําให&สัตว
ป$ามีที่อยูอาศัย เปDนอาหาร และเปDนที่หลบภัย ป$าไม&ทําให&ดินอุดมสมบูรณ ปpองกันการกัดเซาะของน้ํา
ลม ป$าไม&ชวยทําให&มีน้ําไหลตลอดปL น้ําใสสะอาดปราศจากตะกอน ป$าไม&ชวยทําให&ฝนตก บรรเทา
กระแสลมพายุ ป$าไม&ทําให&อากาศไมร&อนไมหนาว ป$าไม&เปDนแหลงสะสมแรธาตุและป$าไม&ทําให&มนุษย
ได&ใช&สอย ขาดป$าไม&ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ก็อยูไมได& ทํานองเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
ที่ ค นจะมองเห็ น ความสั ม พั น ธซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง นี้ ย กเว& น สั ต วป$ า มั กจะมองเห็ น เฉพาะต& องอาศั ย
ทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ เทานั้น แตในข&อเท็จจริงแล&ว สั ตวป$าก็มีผลตอทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
ไมน&อยเชนเดียวกัน อยางเชนทรัพยากรป$าไม& สัตวป$า ก็มีสวนชวยหลายอยาง เชน
3.3.1 สั ต วป$ า ชวยทํ าลายศั ต รู ป$ าไม& ต& น ไม& ในป$ า จะมีศัต รู ต ามธรรมชาติ เ สมอๆ เชน
โรคและแมลง เปDนต&น แตศัตรูเหลานี้จะไมระบาด โดยเฉพาะแมลงหากมีตัวทําลายสัตวป$าหลายชนิด
เปDนตัวกําจัดแมลงนอกจากที่กลาวไปแล&วก็มี เชน นกหัวขวาน นกไตไม& จะกินแมลงและตัวหนอน
ตามลําต&น นกกินแมลง นกจับแมลง จะกินแมลงที่มาทําลายใบ ดอก และผล ตุน หนูผี จะกินหนอน
ที่มากินรากและลําต&นใต&ดิน หากปราศจากสัตวเหลานี้แล&วต&นไม&จะได&รับความเสียหายและอาจจะตาย
ในที่สุด
3.3.2 สัตวป$าชวยผสมเกสรดอกไม& ต&นไม&ผสมเกสรได&นั้นอาศัยปHจจัยหลายอยางชวย
เชน ลม และแมลงสําหรับสัตวป$าบางชนิดก็เปDนตัวที่ชวยผสมเกสรด&วย เชน นกกินปลี นกปลีกล&วย
และค&างคาวกินน้ําหวานดอกไม& เปDนต&น สัตวป$าเหลานี้จะชวยผสมเกสรดอกไม&ในขณะที่กินน้ําหวาน

ดอกไม&จากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งหรือจากต&นหนึ่งไปยังอีกต&นหนึ่ง ทํานองเดียวกับลมและแมลง
ดังกลาวแล&ว
3.3.3 สัตวป$าชวยในการกระจายเมล็ดพันธุไม& สัตวป$าบางชนิด เชน นกขุนทอง นก
เงือก ค&างคาวบางชนิด ลิง คาง ชะนี กวาง เก&ง กระทิง วัวแดง เปDนต&น จะกินผลไม&เปDนอาหาร แล&ว
คายหรือถายเมล็ดออกมาตามที่ตางๆ เมล็ดไม&บางชนิดไมได&รับความเสียหายใดๆ ในการผานกระเพาะ
ของสัตวเหลานี้ก็เทากับสัตวป$าชวยในการกระจายเมล็ดพันธุไม&ไปในที่ตางๆ ที่สัตวทองเที่ยวไปแล&ว
คายหรือถายเมล็ดไม&ออกมา
3.3.4 สัตวป$าชวยทําให&ดินอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น มูลของสัตวเกือบทุกชนิดใช&เปDนปุqยได&
อยางดี เทากับเพิ่มความอุดมสมบูรณให&กับดิน ในขณะเดียวกันเมื่อสัตวป$าตายลง ซากของสัตวป$าก็
จะกลายเปDนปุqยได&เชนเดียวกัน ทุกวันนี้เกิดปHญหาการดัดแปลงมูลของสัตวป$าบางชนิด เชน มูลของ
ค&างคาว ซึ่งมีอยูมากมายตามถ้ําตางๆ ให&ใช&อยางถูกต&อง ก็จะทําให&แก&ปHญหาตางๆ ได& ทุกวันนี้แม&วา
จะใช&มูลค&างคาวเปDนปุqยอยูบ&าง ก็อยูเฉพาะในวงจํากัด ในปHจจุบันวงการป$าไม&เองก็ต&องใช&ปุqยในสวนป$า
เหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากการทํางานสัตวป$าออกไปเกือบหมดป$านั่นเอง
4. ปHญหาทรัพยากรสัตวป$า
ในปHจจุบันสัตวป$ามีจํานวนลดน&อยลงมาก ซึ่งปHญหาสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
4.1. ถูกทําลายโดยการลาโดยตรงไมวาจะลาเพื่ออาหารหรือเพื่อการกีฬาหรือเพื่ออาชีพ
4.2. การสูญพันธุหรือลดน&อยลงไปตามธรรมชาติของสัตวป$าเอง ถ&าหากไมสามารถปรับตัวให&
เข&ากับความเปลี่ยนของสภาพแวดล&อมได& หรือจากภัยธรรมชาติตางๆ เชน น้ําทวม ไฟป$าเปDนต&น
4.3. การนําสัตวป$าตางถิ่น (Exotic animal) และปศุสัตวเข&าไปในระบบนิเวศสัตวป$าประจํา
ถิ่น อาจกอให&เกิดการแพรระบาดของเชื้อโรค เปDนผลทําให&จํานวนประชากรสัตวป$าลดลง เกิดผล
กระทบตอระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตวป$าประจําถิ่นจนอาจทําให&เกิดการสูญพันธุได&
4.4. การทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวป$า ซึ่งก็ได&แกการที่ป$าไม&ถูกทําลายด&วยวิธีการตาง ๆ
ไมวาจะโดยถากถางและเผาเพื่อทําการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เชน การตัดถนนผานเขตป$า การ

สร&างเขื่อน ฯลฯ ทําให&สัตวป$าบางสวนต&องอพยพไปอยูที่อื่นหรือไมก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยูอาศัยถูก
ทําลาย
4.5. การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค&าง เมื่อเกษตรกรใช&สารเคมีในการเพาะปลูก เชน ยา
ปราบศัตรูพืชจะทําให&เกิดการสะสมพิษในรางกายทําให&บางชนิดถึงกับสูญพันธุได&
5. การอนุรักษสัตวป$า
สัตวป$ามีประโยชนตอสิ่งแวดล&อมซึ่งรวมถึงคนเราด&วยทั้งโดยทางตรงและทางอ&อม จึงต&องมี
วิธีการปpองกันและแก&ไขไมให&สัตวป$าลดจํานวนหรือสูญพันธุด&วยการอนุรักษสัตวป$า ดังนี้
5.1. กําหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อให&ป$าเปDนแหลงอาหารที่อยูอาศัย
ของสั ต วป$ า อาทิ เขตรั กษาพัน ธุสั ต วป$ า เขตห&า มลาสัต วป$า เขตเพาะพัน ธุสั ต วป$ า ฯลฯ ให& มีมาก
เพียงพอ
5.2. การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ ให&เห็นความสําคัญในการอนุรักษสัตวป$าอยางจริงจัง
5.3. ห&ามลาสัตวป$า ไมควรมีการลาสัตวป$าทุกชนิด ทั้งสัตวป$าสงวน และสัตวป$าคุ&มครอง
เพราะปHจจุบันสัตวป$าทุกชนิดได&ลดจํานวนลงอยางมาก จึงทําให&ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ
5.4. การปpองกันไฟป$า ไฟป$านอกจากจะทําให&ป$าไม&ถูกทําลายแล&วยังเปDนการทําลายแหลง
อาหารและที่อยูอาศัยของสัตวป$าอีกด&วย
5.5. การปลูกฝHงให&มีความรัก และเมตตาตอสัตวอยางถูกวิธีสัตวป$าทุกชนิดมีความรักชีวิต
เหมือนกับมนุษย การฆาสัตวป$า การนําสัตวป$ามาเลี้ยงไว&ในบ&านเปDนการทรมานสัตวป$า ซึ่งมักไมมีชีวิต
รอด
5.6. การเพาะพันธุสัตวป$า เพื่อเพิ่มจํานวนที่กําลังจะสูญพันธุหรือมีจํานวนน&อยลง ควรมีการ
เพาะพันธุขยายพันธุให&มีจํานวนเพิ่มขึ้น เพื่อเปDนการทดแทนและเรงให&มีสัตวป$าเพิ่มมากขึ้น

6. บทบาทของปHจจัยแวดล&อมตอสังคมพืช
ปHจจัยแวดล&อมที่มีบทบาทตอการกระจายพันธุ การพัฒนา การเจริญเติบโต การดํารงชีพ
และการดํ า รงพั นธุ ในพื้ น ที่ เปDน แหลงปpอนวัต ถุ ดิบ และพลังงานแกขบวนการทางชี ววิ ทยาของพื ช
ตลอดจนมีบทบาทในการสร&างถิ่นที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับความต&องการของพืช ความแปรผันของ
ปHจจัยแวดล&อมกอให&เกิดความแตกตางของสังคมพืช สภาพแวดล&อมที่แตกตางกันมีผลทําให&สังคมพืช
ในพื้นที่ตางๆ แปรผันตามไปด&วย สังคมพืชหรือพันธุพืชชนิดเดียวกันแตอยูในสภาพแวดล&อมตางกัน
อาจมีความสมบูรณไมเหมือนกัน และในสภาพแวดล&อมที่คล&ายกันสังคมพืชก็จะคล&ายกัน ทั้งในด&าน
โครงสร&างและรูปชีวิตของพันธุพืชที่ปรากฏในพื้นที่ จึงกลาวได&วา ปHจจัยแวดล&อมมีบทบาทสําคัญใน
การจําแนกสังคมพืชและความสมบูรณของสังคมพืชด&วย (อุทิศ, 2541)
Kutintara (1975) กลาววา ปHจจัยที่เปDนตัวกําหนดชนิดป$าและการกระจายพันธุของพืชคือ
ปริ ม าณน้ํ า ฝนรายปL ความผั น แปรของฤดู ก าล ความชุ มชื้ น ในดิ น ชนิ ด ของดิ น ความสู ง จาก
ระดั บ น้ํ า ทะเล สภาพพื้ น ผิ ว ของภู มิ ป ระเทศ และไฟป$ า นิ วั ติ (2546) เห็ น วา ความสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล ความลาดชัน และด&านลาด มีอิทธิพลทางอ&อมตอสังคมพืช โดยทําให&สภาพพื้นดินและ
ลมฟpาอากาศเปลี่ยนแปลงไป เกี่ยวกับปHจจัยที่เปDนสิ่งมีชีวิต อุทิศ (2541) เห็นวา มีบทบาทตอความ
เปD น ไปและผั น แปรของสั ง คมพื ช ในแตละพื้ น ที่ ทํ า ให& สั ง คมพื ช แตละแหงแตกตางกั น ไป โดยพื ช
มีบทบาทในแงของการสั มพันธและกระทําตอกัน เชน ความสัมพันธในด&า นการแกงแยงแสงสวาง
พื้นที่และธาตุอาหาร ปHจจัยเกี่ยวกับสัตวมีความสัมพันธกับพืชทั้งทางลบและทางบวกเชน เหยียบย่ํา
การกัดกิน แทะเล็มต&นออน ใบ ดอก ผลของพืช ซึ่งการกินผลของต&นไม&ในที่หนึ่ง แล&วไปถายมูลซึ่งมี
เมล็ดของต&นไม&ชนิดที่สัตวตัวนั้นกินเข&าไป ไปถายอีกที่หนึ่งกอให&เกิดการกระจายพันธุพืชที่กว&างขึ้น
และในบางครั้งสัตวบางชนิดก็ยังเปDนตัวชวยในการผสมเกสร จากดอกของพืชต&นหนึ่งไปสูอีกต&นหนึ่ง
หรือในต&นเดียวกัน หรือในดอกเดียวกัน เปDนต&น สําหรับจุลินทรียและเชื้อรามีบทบาทในฐานะผู&ยอย
สลายในระบบนิเวศ บางชนิดชวยเพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ําของรากพืช ปHจจัยสุดท&ายคื อ
มนุษย ซึ่งกิจกรรมจาการพัฒนาของมนุษยนับวามีบทบาทตอสังคมพืชมากที่สุดในปHจจุบัน
7. ผลกระทบจากการเลี
ผลกระทบจากการเลี้ยงสัตวตอสั
วตอสังคมพืช
นิวัติ (2543) กลาวถึงการเลี้ยงสัตวควบคูกับการผลิตไม&ในป$าสน ในสหรัฐอเมริกา ป$าหญ&า
(savannas) ป$าเสื่อมโทรมตางๆ ในเขตร&อนของเอเชียและแอฟริกา สวนป$า ป$าดิบในเขตร&อน และ

ป$ายูคาลิปตัสในออสเตรเลีย โดยรวมแล&วการเลี้ยงสัตวและการผลิตไม&ในพื้นที่รวมกันจะมีผลกระทบ
ตอกัน ซึ่งในด&านนิเวศวิทยาการเลี้ยงสัตวในป$ามีอิทธิพลตอป$าโดยสรุป ดังนี้
1. การแทะเล็ม (browsing) มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและการตั้งตัวของต&นไม& โดยต&นไม&
ที่มีอายุน&อยหรือที่มีขนาดเล็กจะได&รับอันตรายจากการแทะเล็มใบ ตา และยอดออน ทําให&การเจริญ
โตหยุ ดชะงัก หากเกิด ซ้ํา กัน หลายๆ ครั้ ง ต&น ไม& ก็ไมอาจตั้ งตัว อยู ได& แตการแทะเล็มของสัต วจะมี
ประโยชนตอการปลูกป$า เนื่องจากเปDนการชวยกําจัดวัชพืชในสวนป$าระยะแรกๆ และลดซากเหลือ
ของพืชที่เปDนเชื้อเพลิงให&น&อยลง เปDนการลดความรุนแรงของไฟป$า นอกจากนี้ การแทะเล็มของสัตว
แบบปานกลางจะลดการแกงแยงแขงขันของวัชพืช ชวยให&กล&าไม&มีโอกาสตั้งตัวและรอดตายได&มากขึ้น
2. การเหยียบย่ําของสัตวมีอิทธิพลตอกล&าไม&ในป$า ทําให&กล&าไม&หักล&มหรือรากถอนจากดิน
กระทบตอการเจริญเติบโตของพืช และเปDนชองทางให&โรคและแมลงเข&ารบกวนในภายหลังได& อยางไร
ก็ตาม การเหยียบย่ําของสัตวมีสวนชวยให&อัตราการงอกสูงขึ้นหากปลอยสัตวเข&าแทะเล็มให&ถูกต&อง
ตามฤดูกาล โดยชวยลดปริมาณซากเหลือบนดินและเหยียบย่ําให&เมล็ดไม&จมดิน พืชจึงมีโอกาสในการ
งอกมากขึ้น
3. ชนิดสัตวที่เลี้ยงมีอิทธิพลตอการสืบพันธุของต&นไม& การเลี้ยงแพะและแกะกอให&เกิดความ
เสียหายตอการสืบพันธุของต&นไม&ในป$าได&มากกวาการเลี้ยงโคและกระบือโดยเฉพาะแพะที่กินทุกสวน
ของต&นไม&โดยไมเลือกชนิด และการเหยียบย่ําของโค ที่มีน้ําหนักตัวมากกวาจะเปDนอันตรายตอกล&าไม&
และทําให&ดินแนนมากกวา
4. ชวยในการขยายพันธุพืช โดยเฉพาะพืชที่มีเมล็ดและเปลือก เมื่อสัตวกินผลหรือเมล็ดพืช
เข&าไปแล&วถายออกยังที่ตางๆ ทําให&เมล็ดพันธุพืชแพรกระจายได&รวดเร็วขึ้น
อุทิศ (2541) กลาววา การนําสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย แพะ แกะ เข&าไปเลี้ยงเปDนจํานวนมาก
ในป$าธรรมชาติ อาจกอให&เกิดผลกระทบตอสังคมพืชได& สัตวแตละชนิดมักเลือกกินพืชตามที่ชอบและ
ทําลายพืชบางอยางที่ได&รับผลกระทบได&งาย สภาพปHจจัยแวดล&อมหลายอยางอาจเปลี่ยนไป เชน ดิน
สภาพภูมิอากาศในระดับท&องถิ่น และสัตวป$า ทําให&พืชบางชนิดมีความเดนเพิ่มขึ้น เรียกวา ชนิดเพิ่ม
(increasers) บางชนิดมีจํานวนลดลง เรียกวา ชนิดลด (decreasers) สวนพืชที่ไมเคยมีมากอน แต
เริ่มพบหลังจากสัตวเลี้ยงเข&าไป เรียกวา ชนิดบุกรุก (invaders) ผลกระทบจากการกัดกินหญ&าและ
แทะเล็มไม&พุมจะทําให&พืชที่มีอวัยวะปpองกันการทําลายของสัตวเพิ่มความเดนมากขึ้น เชน พืชที่มี

หนามปpองกันลําต&น หรือมีการสืบพันธุดี การเหยียบย่ําอาจทําให&สังคมพืชหายไปจากพื้นที่ได& ไมวาพืช
นั้นจะถูกมาใช&ประโยชนหรือไม
อนุชา (2547) ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงวัวตอสังคมพืชในป$าดิบเขาที่เขตรักษาพันธุสัตว
ป$าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเปรียบเทียบพื้นที่มีการเลี้ยงวัวและพื้นที่ไมมีการเลี้ยง
วัวพบวา การเลี้ยงวัวมีแนวโน&มกอผลกระทบตอคาดัชนีความสําคัญของพรรณไม&พื้นลางชัดเจนกวา
ไม&รุนและไม&ยืนต&น และทําให&คาดัชนีความหลากหลายชนิดของไม&ยืนต&น ไม&รุน และไม&พื้นลางลดลง
โดยเฉพาะไม&พื้นลางซึ่งลดลงอยางชัดเจน นั่นคือ การเลี้ยงวัวมีผลกระทบตอไม&รุนและไม&พื้นลางแตไม
มีผลกระทบตอไม&ยืนต&น
ไชยพร (2549) ได&ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงวัวแดงตอสังคมพืชป$าเต็งรังที่สถานีพัฒนา
และสงเสริมการอนุรักษสัตวป$าลําปาวจังหวัดกาฬสินธุ พบวาการเลี้ยงวัวแดงมีผลกระทบตอความ
หนาแนนทางด&านตั้งของไม&พุมโดยทําให&ความหนาแนนทางด&านตั้งของไม&พุมมีคาลดลง และสงผล
กระทบโดยตรงตอไม&รุนโดยการทําลายไม&รุนของวัวแดงมี 2 ลักษณะคือการล&มต&นลงเล็มกินใบ/ยอด
ออนและการขวิดตามกิ่งก&าน นอกจากนี้การเลี้ยงวัวแดงยังมีผลกระทบตอปริมาณฟอสฟอรัสที่เปDน
ประโยชนในดินโดยทําให&ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณแคลเซียมที่ดินลางลดลง
8. ผลกระทบจากการเลี้ยงปศุ
งปศุสัสตั วตอสั
วตอสัตวป$า
การเลี้ยงปศุสัตวแบบไมให&ความสําคัญในการจัดการโรงเรือนอาหาร ยา และเวชภัณฑ และ
ปลอยปศุสัตวเข&าไปหากินในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติโดยอิสระ นอกจากจะสงผลกระทบจากการ
บุกรุกที่อยูอาศัยของสัตวป$าแล&ว การนําปศุสัตวเข&าไปเลี้ยงในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ อาจกอให&เกิด
การระบาดของโรคระหวางสัตวเลี้ยงกับสัตวป$าด&วยยังสงผลกระทบเปDนวงกว&างทั้งกับสัตวป$า ปศุสัตว
และผู&บริโภคเนื้อปศุสัตว
ดังที่กรมปศุสัตว (2553) ได&กลาววาให&เกษตรกรให&ความสําคัญกับการดูแลปศุสัตวของตนให&
มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง โดยต&องดูแลในเรื่องของการจัดการโรงเรือนหรือคอกสัตวที่ดี มีหลังคา
ปpองกันฝน ลม และละอองฝนได&เปDนอยางดี หรือจัดเตรียมสถานที่ที่ให&สัตวสามารถหลบฝนได&มีการ
จัดเตรียมน้ํา อาหาร ยา และเวชภัณฑให&พร&อม เพื่อเสริมสร&างให&สุขภาพสัตวแข็งแรง และที่สําคัญ
ควรทําวัคซีนแตละชนิดให&ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดของแตละชนิดสัตวอีกด&วย โดยเฉพาะในชวงฤดู
ฝนเปD น ชวงที่ สั ต วกี บ เชน โค และกระบื อ มั กเจ็ บ ป$ ว ยจากการสั มผั ส ลม ฝน หรื อ ยื น แชน้ํ า เปD น

เวลานาน อาจทําให&รางกายสัตวออนแอ โดยเฉพาะสัตวที่ต&องเดินทาง หรือเคลื่อนย&ายจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง หากสัตวมีสุขภาพที่ไมแข็งแรง ก็จะไมมีภูมิต&านทานตอโรคตางๆ ทําให&ติดเชื้อโรคได&งาย
และยังเปDนตัวการสําคัญที่ทําให&โรคระบาดตางๆ แพรกระจายไปยังที่ตางๆ ได&อีกด&วยโดยโรคระบาด
สัตวที่พบบอยในชวงฤดูฝนมีดังนี้
8.1. โรคปากและเท&าเป{|อย (Foot and Mouth Disease, FMD)เปDนโรคระบาดที่สําคัญที่สุด
โรคหนึ่งของโค กระบือ ซึ่งสร&างความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เนื่องจากติดตอได&
เร็วและควบคุมให&สงบลงได&ยาก โรคนี้ไมทําให&สัตวถึงตายแตสุขภาพทรุดโทรม ทําให&ผลผลิตลดลง
สาเหตุ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส โดยการติ ด ตอของโรคเปD น ไปได& ห ลายทาง คื อ โดยการกิ น เอาเชื้ อโรค
ที่ปนเป{}อนอยูกับอาหารและน้ํา หรือหญ&า โดยการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยูกับอากาศและฝุ$นละออง
โดยการพาของลม โดยการเคลื่อนย&ายสัตวหรือซากสัตวที่เปDนโรคก็จะทําให&เชื้อแพรกระจายไปอยาง
รวดเร็ว และคนที่เข&าไปในพื้นที่หรือบ&านที่มีโรคระบาดอยูแล&ว เชื้อโรคจะติดมากับรองเท&า เสื้อผ&า
และตามรางกาย แล&วนําเชื้อโรคแพรระบาดไปยังฝูงอื่นตอไป
8.2. โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (Haemorrhagic septicemia) หรือที่เรียกตามอาการวา
โรคคอบวม เปDนโรคระบาดรุนแรง ของกระบือ แตโรคนี้จะมีความรุนแรงน&อยลงในสัตวอื่นๆ เชน โค
แกะ สุกร กวาง และช&าง เปDนต&น โรคนี้ไมเปDนโรคติดตอระหวางสัตวและคน ลักษณะสําคัญของโรค
คือ สัตวจะหายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอ หรือหน&าบวมแข็ง อัตราการป$วยและอัตราการตายสูงเชื้อชนิด
นี้อยูในระบบทางเดินหายใจสัตวปกติได& โดยที่สัตวไมแสดงอาการป$วยแตเมื่อ มีภาวะทําให&สัตวเครียด
สัตวจะแสดงอาการป$วยและขับเชื้อออกมาสูสิ่งแวดล&อม มีระยะฟHกตัว ประมาณ 2-5 วัน แตบางครั้ง
เชื้อที่ มีความรุน แรงมาก ระยะฟHกโรคอาจจะเร็ว 1-2 วันสาเหตุและการแพรระบาด เกิ ดจากเชื้ อ
แบคทีเรียชื่อ พาสทูเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurella multocida) การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นได&งาย
ในสภาวะที่สัตวเกิดความเครียด เชน ชวงที่อากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะต&นฤดูฝน จะปลอยเชื้อ
ออกมาปนเป{}อนกับอาหารและน้ําเมื่อสัตวตัวอื่นกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อปนเป{}อนอยูเข&าไปก็จะป$วย
เปDนโรคนี้ และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถายตางๆ เชน น้ํามูก น้ําลาย อุจจาระ ทําให&โรคแพรระบาด
ตอไป เชื้อนี้จะมีชีวิตอยูในแปลงหญ&าอยูได&ประมาณ 24 ชั่วโมงแตถ&าอยูในดินที่ชื้นแฉะได&นานถึ ง
1 เดือน
8.3. โรคไข&สามวัน (Bovine ephemeral fever) สาเหตุเกิดจากเชื้อแรมโดไวรัส
(rhabdovirus) เกิดในโคทุกอายุ แตลูกโคอายุต่ํากวา 6 เดือนมักไมแสดงอาการ โคจะแสดงอาการ
2-10 วัน หลังจากได&รับเชื้อโรค การติดตอแมลงดูดเลือดเปDนตัวนําโรคเทานั้น ไมเกิดจากการสัมผัส

โดยตรงหรือการปนเป{}อนจากน้ํามูก น้ําลาย รวมทั้งนําเชื้อของสัตวป$วย อาการไข&สูง 105-106 องศา
ฟาเรนไฮต เบื่ ออาหาร กล& า มเนื้ อสั่ น ตั ว แข็ ง ขาเจ็ บ น้ํ า นมลด หรื อมี น้ํ า มู ก น้ํ า ลายไหลบริ เ วณ
คอหรือไหล อาจบวมในบางราย สวนใหญสัตวมักมีไข& ซึม เบื่ออาหารอยูประมาณ 3 วัน
8.4. โรคแท&งติดตอ (Brucellosis)เปDนโรคติดตอเรื้อรังในสัตวเลี้ยงลูกด&วยนมทุกชนิด เชน โค
กระบือ แพะ แกะ สุกร และสุนัข สัตวป$วยรักษาไมหาย ให&ผลผลิตต่ําและยังเปDนโรคติดตอมาสูคนที่มี
ความรุนแรง หากไมมีการควบคุมที่ดีแล&ว สัตวป$วยจะขับเชื้อออกมาทางปHสสาวะ น้ํานม น้ําคร่ํา รก
และติดตอตัวอื่นได&งาย โดยการสัมผัสอยูรวมฝูง การกิน การผสมพันธุโรคนี้ไมสามารถสังเกตอาการ
ด&วยตาเปลาได& สัตวมีอาการปกติ ไมแสดงอาการป$วยใดๆ ให&เห็นอาการที่พอสังเกตได& คือ บางตัวอาจ
มีการแท&งลูก รกค&าง มดลูกอักเสบ ให&ลูกออนแอ ผสมไมติด เปDนหมัน อัณฑะบวม เปDนต&น
9. ผลกระทบจากการเลี้ยงปศุ
งปศุสัสตั วตอคุ
วตอคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
Kurz, Reilly and Tunney (2005) ได&ทําการศึกษาผลกระทบของปศุสัตวตอคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินและความเข&มข&นของธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับน้ําไหลบาหน&าดินบริเวณทุงหญ&าเลี้ยง
สัตวในไอรแลนดโดยทําการจําลองน้ําฝนที่ไหลบาหน&าดินและวัดข&อมูลทางกายภาพของดิน แบงแปลง
ทดลองเปDนสองแปลง แปลงแรกมีการใช&ประโยชนจากปศุสัตวอยางอิสระไมจํากัด แปลงที่สองปศุสัตว
สามารถเล็มหญ&าได&แตไมสามารถเดินและถายมูลในแปลงได& ผลการศึกษาพบวาพื้นที่ที่ปศุสัตวเข&าไป
ใช& ป ระโยชนได& อ ยางเต็ ม ที่ มี ค าที่ แ สดงถึ ง ชองวางในดิ น ที่ น้ํ า และอากาศสามารถไหลผานได&
(Macroporosity) ต่ํากวาแปลงที่ปศุสัตวไมสามารถเดินและถายมูลลงในแปลงได&แปลงที่มีการใช&
ประโยชนจากปศุสัตวอยางอิสระดังกลาว มีคาคาความหนาแนนรวม (Bulk Density) และคาการ
ต&านทานการเจาะของดิน (Resistance to Penetration) สูงกวาพื้นที่ที่มีการจํากัดการใช&ประโยชน
ของปศุสัตวสําหรับธาตุอาหารในดินสวนใหญที่สูญเสียไปจากทุงหญ&าที่มีการเลี้ยงสัตว ได&แก อนุภาค
ไนโตรเจนฟอสฟอรัสอินทรียและโพแทสเซียม และจากการศึกษาโดยรวมยังพบวาการเลี้ยงปศุสัตว
สงผลระยะยาวตอการวั ด คาพารามิ เ ตอรอุ ทกวิ ทยาของดิ น มากกวาความเข& มข& น ของธาตุ อาหาร
ที่สูญเสียไปกับน้ําไหลบาหน&าดิน
10. ผลกระทบจากการเลีย้ งปศุ
งปศุสัสตั วตอ
วตอคุ
ตอคุณภาพแหลงน้
ภาพแหลงน้ํา
Gary, Johnson and Ponce(1983) ได&ทําการศึกษาผลกระทบจากปศุสัตวที่แทะเล็มหญ&า
ตอแหลงน้ํ าในชวงด& า นหน& า ของแมน้ําโคโรลาโดโดยศึ กษาปศุ สั ตวที่ แทะเล็ มหญ& าในทุ งหญ& า ที่ ถูก

แบงเปD น สองสวนจากลํ า ธารที่ มี น้ํ า ไหลตลอดทั้ ง ปL ข นาดเล็ ก ในภาคกลางของโคโลราโด พบวามี
ผลกระทบเพียงเล็กน&อยตอคุณภาพน้ําในชวงสองปLของการศึกษา โดยของแข็งที่แขวนลอยไนโตรเจน
ไนเตรตไมได&เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและไนโตรเจนแอมโมเนียเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพียงครั้งเดียว
ภายใต& อั ต ราระดั บ ปานกลางของการเลี้ ย งปศุ สั ต ว ตั ว ชี้ วั ด ความหนาแนนของเชื้ อ แบคที เ รี ย ใน
กระแสน้ํามีนัยสําคัญสูงเมื่อมีปศุสัตวอยางน&อย 150 ตัวแทะเล็มหญ&าอยูในบริเวณนั้น แตหลังจากที่
นําปศุสัตวออกหรือเมื่อลดจํานวนลงเหลือเพียงแค 40 ตัว พบวาจํานวนแบคทีเรียลดลงไปใกล&เคียงกับ
จํานวนแบคทีเรียของบริเวณที่อยูติดกันที่ไมมีการเลี้ยงปศุสัตวและประมาณร&อยละ 5 ของมูลปศุสัตว
ทั้งหมดมีสวนทําให&เกิดมลพิษตอแหลงน้ํา
11. ประวัตคิ วามเปDนมา
ในอดีตป$าลานที่อุดมสมบูรณมีขึ้นอยูกระจายทั่วๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอมามี
การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม จึงทําให&ป$าลานได&ถูกบุกรุกทําลายลงไปมาก จนปHจจุบันคงเหลือป$า
ลานแหงสุ ด ท& า ย คื อ บริ เ วณบ& า นทั บ ลาน บ& า นขุ น ศรี บ& า นบุ พ ราหมณ และบ& า นวั ง มื ด จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี ในการไปตรวจสอบสภาพป$าลานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2517 นายประดิษฐ วนาพิทักษ
อธิบดีกรมป$าไม& พบวา ป$าลานในบริเวณดังกลาวเปDนป$าลานแหงสุดท&ายของประเทศเพื่ออนุรักษ
ป$ า ลานไว& จึ ง มี ดํ า ริ ใ ห& จั ด ตั้ ง ป$ า ลานนี้ เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 36,250 ไร หรื อ 58 ตารางกิ โ ลเมตร
เปDนวนอุทยาน และในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแหงชาติครั้งที่ 1/2518 เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2518 ได&มีมติให&ดําเนินการวางแผนปฏิบัติการที่ป$าลานกบินทรบุรี ซึ่งสํานักงานป$าไม&เขตปราจีนบุรี
ได& มี คํา สั่ งที่ 169/2518 ลงวั น ที่ 11 เมษายน 2518 และคํ า สั่ งที่ 194/2518 ลงวั น ที่ 15 เมษายน
2518 ให& นายสุชล ผาติเสนะ นักวิชาการป$าไม&ตรี และ นายยัณห ทักสูง พนักงานประจําเขต โดยอยู
ในความควบคุมการดําเนินงานของนายไพโรจน เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นักวิชาการป$าไม&โท ไปดําเนินการ
รั ง วั ด หมายแนวเขต และจั ด พื้ น ที่ ป รั บ ปรุ ง ให& เ ปD น วนอุ ท ยานป$ า ลาน ในพื้ น ที่ ป$ า สงวนแหงชาติ
แกงดินสอ-แกงใหญ-เขาสะโตน จังหวัดปราจีนบุรี ตอมากองอุทยานแหงชาติ กรมป$าไม& ได&มีคําสั่งที่
2383/2520 ลงวันที่ 8 ธั นวาคม 2520 ให&นายเชาวลิ ต เลิศชยัน ตรี นักวิ ชาการป$าไม& 5 ทําหน&า ที่
หัวหน&าวนอุทยานทับลาน และในปL พ.ศ. 2523 กองอุทยานแหงชาติ ได&ให&วนอุทยานทับลานสํารวจ
พื้นที่โดยรอบ เพื่อผนวกพื้นที่บริเวณใกล&เคียงแนวเขตติดตอวนอุทยาน ยกฐานะวนอุทยานทับลาน
เปDนอุทยานแหงชาติ ผลการสํารวจปรากฏวา บริเวณป$าดังกลาวโดยรอบมีสภาพป$าสมบูรณ มีทิวทัศน
สวยงาม สัตวป$าชุกชุมเปDนป$าต&นน้ําลําธารของแมน้ําบางปะกงและแมน้ํามูล ตามหนังสือรายงานผล
การสํารวจ ที่ กส 0708(ทล.)/16 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2523 ทั้งเพื่อเปDนการสนองมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ให&รักษาป$าไว&โดยการประกาศให&เปDนอุทยานแหงชาติ กรมป$าไม&จึงเสนอ

ให&คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ซึ่งได&มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523
เห็ น สมควรออกพระราชกฤษฎี กากํา หนดพื้ นที่ ป$ า ดั งกลาวเปD นอุ ทยานแหงชาติ โดยได& มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป$าวังน้ําเขียวและป$าครบุรี ในท&องที่ตําบลสะแกราช ตําบลวังน้ําเขียว
อําเภอปHกธงชัย ตําบลครบุรี ตําบลจระเข&หิน ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี และตําบลสระตะเคียน
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป$าแกงดินสอ ป$าแกงใหญ และป$าเขาสะ
โตน ในท&องที่ตําบลบุพราหมณ ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให&เปDนอุทยานแหงชาติ
ซึ่งประกาศไว&ในราชกิจจานุเบกษาเลม 98 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2524 นับเปDนอุทยาน
แหงชาติลําดับที่ 39 ของประเทศ ตอมาได&มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2531 อนุญาตให&
กรมชลประทานใช&พื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติทับลานบริเวณป$าวังน้ําเขียว ป$าครบุรี ป$าแกงดินสอ
ป$าแกงใหญ และป$าเขาสะโตน บางสวนในท&องที่ตําบลจระเข&หิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
กอสร&างอางเก็บน้ําลํามูลบน เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเนื้อที่ 2,625 ไร หรือ 4.20
ตารางกิโลเมตร โดยให&กระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่
สวนนี้ออก และในปL 2532 จึงได&มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติป$าวังน้ําเขียว ป$าครบุรี
ป$าแกงดินสอ ป$าแกงใหญ และป$าเขาสะโตน บางสวนในท&องที่ตําบลจระเข&หิน อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ออกจากการเปDนอุทยานแหงชาติตามที่กําหนดไว&โดยพระราชกฤษฎีกาเดิมปL พ.ศ. 2524
ซึ่งประกาศไว&ในราชกิจจานุเบกษาเลม 106 ตอนที่ 107 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 (กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวและพันธุพืช, สํานักอุทยานแหงชาติ, 2557)
12. ที่ตั้งและอาณาเขต
อุทยานแหงชาติทับลาน ตั้งอยูเส&นรุ&ง 14 องศา 05 ลิปดา ถึง 14 องศา 33 ลิปดาเหนือ และ
เส&นแวงที่ 101 องศา 50 ลิปดาถึง 102 องศา 40 ลิปดาตะวันออก รวมเนื้อที่ประมาณ 2325.8
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,397,375 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ จรดอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก จรดอําเภอปะคํา และอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก จรดอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ทิศใต& จรดอุทยานแหงชาติปางสีดา

13. หนวยงานในพืน้ ที่
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.1 (คลองน้ํามัน)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.2 (ลําปลายมาศ)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.3 (ลําแปรง)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.4 (เขามะคา)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.5 (ห&วยเตย)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.6 (วังทะลุ)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.7 (เขาไม&ปล&อง)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.8 (ตลิ่งชัน)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.9 (ลํามะไฟ)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.10 (ภูลําใย)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.11 (ไทยสามัคคี)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.12 (ซับสะเดา)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.13 (สวนห&อม)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.14 (ลําเพียก)
- หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติทับลาน ทล.15 (หาดจอมทอง)

ภาพ
ภาพที่ 1 แผนที่การใช&ประโยชนที่ดิน อุทยานแหงชาติทับลาน
ที่มา :สํานักอุทยานแหงชาติ (2557)
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
เปDนภูเขาสลับซับซ&อน มียอดเขาสูงที่สุด คือ เขาละมั่ง สูงประมาณ 992 เมตร มีหุบเขา เหว
และน้ํา ตกตามธรรมชาติ เปDน แหลงกํา เนิ ดของแมน้ํา มูล และแมน้ํา บางปะกง ในบริ เวณที่ ทํา การ
อุทยานแหงชาติในท&องที่ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพรรณไม&เฉพาะถิ่น คือ
ต&นลาน ซึ่งถือได&วาเปDนป$าลานพืชสุดท&ายที่สมบูรณและสวยงามแหงหนึ่งในประเทศไทย
ลักษณะภูมอิ ากาศ
ฤดู กาลประกอบด& ว ย 3 ฤดู ได& แก ฤดู ร&อน ตั้ งแตเดื อนกุ มภาพัน ธ - พฤษภาคมของทุ กปL
บางปLอาจเลื่อนมาจนถึงพฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปL บางปLอาจ
เลื่อนมาจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปL ในชวงฤดูหนาวบริเวณ
ท& องที่ อําเภอวั งน้ํ าเขี ยว จั งหวั ดนครราชสี มา อากาศจะหนาวเย็ นสบาย บางเดื อนที่ อากาศเย็ นจั ด

อยูระหวาง 17 - 20 องศาเซลเซียส แตทั้งนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจาก
วิกฤติการณโลกร&อน จึงควรสอบถามการทองเที่ยวจากอุทยานแหงชาติกอนเดินทางทุกครั้ง
ทรัพยากรป$าไม&
อุทยานแหงชาติทับลานมีสังคมพืชที่จัดเปDนป$าลุมตําที่มีความสมบูรณมาก หากพิจารณาตาม
ประเภทของป$าแล&วสามารถจําแนกได& 4 ประเภท ได&แก ป$าดิบแล&งจะพบขึ้นอยูบนพื้นที่คอนข&างราบ
ไม& ที่ พ บโดยทั่ ว ไปได& แ ก ยางนา ยางแดง เปD น ต& น ป$ า ดิ บ ชื้ น พบขึ้ น อยู ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ที่ สู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 400-1,000 เมตร เบญจพรรณจะมีไม&ตางชนิดขึ้นปะปน และจะพบไผขึ้นปนมากมาย
มีพันธุไม&ที่สําคัญ เชน แดง ตะแบกใหญ ประดู มะกอก ชิงชัน ฯลฯ พืชพื้นลางที่สําคัญ เชน ไผกาย
โดไมรู&ลม เปDนต&น และป$าเต็งรังในพื้นที่อุทยานแหงชาติทับลานมีสภาพเปDนป$าโปรง ขาดแคลนแหลง
น้ํา มีต&นไม&ขึ้นกระจัดกระจายทั่วพื้นที่และมักจะมีลําต&นเล็กและเตี้ย พืชพื้นลางเปDนพวกหญ&าเพ็ก
หญ&าคา และสาบเสือ พันธุไม&ที่สําคัญ เชน เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ และสําหรับบริเวณที่ทําการ
อุทยานแหงชาติทับลาน ท&องที่ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เปDนพื้นที่ที่มีต&นลาน
ขึ้นกระจายในพื้นที่อยางหนาแนน ได&แก บริเวณบ&านทับลาน บ&านขุนศรี บ&านบุพราหมณ และบ&าน
วังมืด จึงได&ชื่อวาป$าลานผืนสุดท&ายที่สมบูรณและสวยงามที่สุดของประเทศไทย ซึ่งต&นลานจัดเปDน
ไม&ตระกูลปาลม เปDนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เปDนไม&ยืนต&นขนาดกลาง ลําต&นตรงและแข็ง ภายในเนื้อเปDน
เส&นใย มีใบออนรอบลําต&นเปDนชั้นๆ ก&านใบยาวประมาณ 3 - 4 เมตร หนึ่งก&านมีหนึ่งใบ ใบกว&าง
ประมาณ 2 - 3 เมตร จนมีคําสอนในอดีตกาลวา "ใครที่ชอบตีพอแม ตายไปมือจะใหญเทาใบลาน"
ลําต&นสูงประมาณ 10 - 26 เมตร มีลักษณะพิเศษหลายอยาง เชน เปDนต&นไม&ที่มีอายุขัยประมาณ 60 80 ปL เมื่อต&นแกก็จะออกดอกและผล ดอกมีสีขาว ซึ่งต&นลานจะออกดอกเพียงครั้งเดียว และเมื่อต&น
ลานออกดอกก็หมายความวาต&นลานจะต&องตาย เมื่อเมล็ดรวงหลน ต&นลานก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาและเหี่ยว
แห&งตายลงทันที
ทรัพยากรสัตวป$า
จํา นวนชนิด ของสั ตวป$ าในเขตอุทยานแหงชาติ ทับลานที่ ได&จ ากการสํ า รวจของกรมป$าไม&
(2543) พบวามีสัตวประเภทที่มีกระดูกสันหลังอยูไมต่ํากวา 321 ชนิด จําแนกเปDนประเภทตาง ๆ ดังนี้

สัตวเลี้ยงลูกด&วยนม พบรวม 76 ชนิด จาก 55สกุล ใน 26 วงศ สัตวเลี้ยงลูกด&วยนมขนาด
ใหญที่สําคัญ ได&แก ช&างป$า กระทิง วัวแดง เสือโครง สัตวขนาดกลางและขนาดเล็กที่สําคัญ ได&แก
เลียงผา กวางป$า เปDนต&น
นก พบรวม 144 ชนิด จาก 115 สกุล ใน 41 วงศ และจําแนกเปDนนกประจําถิ่น 135 ชนิด
และนกอพยพย&ายถิ่น 9 ชนิด ชนิดนกที่สําคัญได& ไกฟpาหลังขาว ไกฟpาพญาลอ นกเงือกกรามช&าง นก
กก นกแขกเต&า และนกขุนทอง เปDนต&น
สัต วเลื้ อยคลาน พบรวม 48 ชนิ ด จาก 35 สกุล ใน 4 วงศ ชนิ ดพั น ธุที่ สํ าคั ญ ได&แก เตา
เหลือง กิ้งกาบินปLกสีส&ม เปDนต&น
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก พบไมต่ํากวา17 ชนิด จาก 8 สกุล ใน 4 วงศ ชนิดพันธุที่สําคัญ ได
แก กบนา เขียดตะปาด และอึ่งแมหนาว
ปลาน้ําจืด พบไมต่ํากวา 31 ชนิด จาก 26 สกุล ใน 17 วงศ ชนิดปลาที่สําคัญ ได&แก ปลา
ชะโอน ปลาดัก ปลากระทิง เปDนต&น
ตําบลลําเพียก
ประวัติความเปDนมา
ตําบลลําเพียก ตั้งอยูในอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาเดิมขึ้นอยูกับ ตําบลโคกกระชาย
เมื่อปL พ.ศ. 2526 โดยแยกออกมาจากตําบลโคกกระชาย เดิมมีอยู 7 หมูบ&าน ปHจจุบันมี 11 หมูบ&าน
คําวาลํ าเพียก มาจากชื่อของลํา น้ําที่ ไหลมาจากอุ ทยานแหงชาติทับลาน ชาวบ& านที่มาตั้งหมู บ&า น
ในบริเวณดังกลาวจึงตั้งชื่อบ&านลําเพียก ตามลักษณะที่ตั้ง และเมื่อแยกออกมาเปDนตําบลจึงตั้งชื่อวา
ตําบลลําเพียก

สภาพทั่วไปของตําบล
ตําบลลําเพียก เปDน 1 ใน 12 ตําบลของอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชีมา อําเภอครบุรี
มีทั้งหมด 11 หมูบ&าน อยูหางจากที่วาการอําเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต& ประมาณ 35 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่มีลักษณะเปDนภูเขา ลูกคลื่นลอนตื้น ๆ
เนื้อที่
ตําบลลําเพียกมีเนื้อที่ประมาณ 299.60 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากตําบลลําเพียกอยูในเขต
ป$า สงวนแหงชาติ ซึ่ งถูกราษฎรบุ กรุ กเข& า มาทํ า กิ น จนหมดสภาพป$ า ตั้ งบ& า นเรื อนอยู อยางกระจั ด
กระจายยากแกการปกครอง ทางสวนราชการจึ ง ได& จั ด สรรพื้ น ที่ ใ ห& ร าษฎรได& อ ยู อาศั ย และ
ทําการเกษตรตามโครงการเพื่อความมั่นคงกองทัพภาคที่ 2 เปDนเนื้อที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 24,506 ไร และเปDนเนื้อที่ป$าสงวนแหงชาติเขตอนุรักษทับลาน ประมาณ 260.60
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 197,494 ไร
ภูมิประเทศ
พื้นที่ตําบลลําเพียกอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 285-800 เมตร ทางตอนเหนือ
ขององคการบริหารสวนตําบล (ครึ่งหนึ่งของตํา บล) มีลักษณะเปDน ที่ราบสูง สลับกับที่ร าบลุมเปD น
ชวง ๆ มีลักษณะของดินเปDนดินรวนปนทราย เหมาะแกการปลูกมันสําปะหลัง ข&าว ข&าวโพด และ
พืชไร ไมมีแมน้ําลําคลองไหลผาน การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนต&องอาศัย
น้ําฝนเปDนหลัก ทางทิศใต&ตลอดแนวพื้นที่มีสภาพเปDนภูเขาพื้นที่ในตําบลเปDนลูกคลื่นลอนตื้น ด&าน
ตะวันออกเฉียงใต&เปDนพื้นที่อางเก็บน้ําห&วยลําเพียก
อาณาเขตติดตอ
ดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลตะแบกบาน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเสิงสางตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต& ติดตอกับตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร ตําบลคลองน้ําใส อําเภอสระแก&ว จังหวัด
สระแก&ว
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิอากาศ
ฤดูร&อน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ําฝนประมาณ 150 มิลลิเมตร
ฤดู ฝ น เริ่ ม ตั้ ง แตเดื อ นพฤษภาคม ถึ ง เดื อ นกั น ยายน อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 28 องศาเซลเซี ย ส
ปริมาณน้ําฝนประมาณ 200 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ําฝนประมาณ 140 มิลลิเมตร

