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คํานํา
ดวยในปงบประมาณ 2555 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว"ป#าและพันธุ"พืช โดยสถาบันนวัตกรรม
อุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง (สวนศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ เดิม) สํานักอุทยานแหงชาติ
ไดสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานกิจกรรมอนุรักษ" ฟ78นฟู และพัฒนาป#าไม กิจกรรมงานอุทยาน
แหงชาติ ใหศูนย"นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย"ศึกษาและ
วิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา เดิม) ดําเนินโครงการวิจัยความหลากหลายดานพรรณพืช
โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อประเมินสถานภาพและความหลากหลายดานพรรณพืชตลอดจนติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตและผลผลิตของพรรณพืช (growth and yield) เพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับโลกรอนและการดูดซับคาร"บอน เพื่อศึกษาโครงสรางป#า และการกระจายของพรรณพืชที่เปLน
ตัวแทนอุทยานแหงชาติในแตละภูมิภาคและใชเปLนแปลงถาวรเพื่อศึกษาดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการไดมีการวางแผนศึกษาขอมูลพื้นฐานของอุทยานแหงชาติทับลานในดาน
ตางๆ อาทิเชน สภาพภูมิประเทศ การใชประโยชน"ที่ดิน ลักษณะทางธรณีวิทยา และระบบนิเวศวิทยา
เปLนตน โดยใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร"มาเปLนเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห"
ขอมูล และทําการเลือกพื้นที่วางแปลงถาวรเพื่อใหครอบคลุมความหลากหลายดานพรรณพืชของ
ผืนป#าอุทยานแหงชาติทับลานในบริเวณดังกลาว
คณะทํางานขอขอบคุณ สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง สํานักอุทยาน
แหงชาติ อุทยานแหงชาติทับลาน ตลอดจนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานพรรณพืช ที่ใหการชวยเหลือ
สนับสนุนขอมูลทางวิ ชาการ จนทําใหโครงการวิจั ยในครั้งนี้ สําเร็จลุล วงไปไดดวยดี อยางไรก็ตาม
โครงการวิ จัย ฯ เปL น เพีย งขอมู ล พื้ นฐานที่ไดจากแปลงถาวรหรื ออาจกลาวไดวาเปL น เพีย งรายงาน
เบื้องตนเทานั้น เห็นควรใหมีการขยายผลการศึกษาวิจัยไปในพื้นที่ตางๆ ใหครอบคลุมและตอเนื่อง
เพื่อใหทราบถึงความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ผืนป#าตอไป
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วัตถุประสงค"
1. เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพรรณพืชในแปลงถาวรในอุทยานแหงชาติ
ที่ดําเนินการจัดทําในปงบประมาณ 2555
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตและผลผลิตของพรรณพืช (growth and
yield) ซึ่งตองดําเนินการตอเนื่องทุกป
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ตรวจเอกสาร
ป#าดิบเบญจพรรณ
ดวงดาวและคณะ (2545) กลาววา ดิ น แดนขวานทองของไทยเปL น แหลงธรรมชาติ อั น
อุดมสมบูรณ"ไปดวยทรัพยากรป#าไม อีกทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเขตหนึ่งของโลก
เนื่องจากตําแหนงที่ตั้งของประเทศไทยเปLนขอไดเปรียบสําคัญ คือ ตั้งอยูใกลเสนศูนย"สูตรซึ่งเปLนโซน
รอนของโลก (Tropical zone) สงผลใหมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดป ประกอบกับไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานประจํา นําพาฝนและความชุมชื้นมาสูภูมิอากาศโดยรวมของประเทศ
สภาวะเชนนี้ยอมเอื้ออํานวยตอการเกิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมากกวาในเขตที่มีสภาพอากาศ
คอนขางแปรปรวน
ที่ตั้ งทางภูมิศาสตร" อยู ในเขตละติ จู ดของซี กโลกเหนื อ ระหวางเสนละติ จู ดที่ 5 องศา 37
ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา
37 ลิ ป ดาตะวั น ออก ประเทศไทยจึ ง เปL น ดั่ ง สะพานเชื่ อ มและจุ ด บรรจบแหงมวลสรรพชี วิ ต
(Biological Crossroad) ของภูมิภาคนี้ กอใหเกิดสภาพธรรมชาติอันหลากหลายเปLนสะพานเชื่อมตอ
สังคมสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือของโลกแถบเทือกเขาหิมาลัยและตอนใตของจีน กับป#าดงดิบชื้นแถบ
มาเลเซีย รวมทั้งสังคมป#าแบบรอนแลงจากฝ`aงกัมพูชาและลาว
เมื่อพิจารณาจากตําแหนงที่ตั้งแลวจะพบวา ประเทศไทยมีความหลากหลายของระบบนิเวศ
ป# า ไมและชนิ ด พั น ธุ" สู ง มาก เนื่ อ งจากเปL น ดิ น แดนที่ ตั้ ง อยู ในเขตทั บ ซอนของเขตวนภู มิ ศ าสตร"
(Floristic Regions) 3 เขต คือ เขตอินโด-เบอร"มีส (Indo - Bermese) เขตอินโด-ไชนีส (Indo Chinese) และเขตมาเลเซีย (Malaysia) พรรณพืชของไทยจึงไดรับอิทธิพลจากทั้ง 3 เขตดังกลาว
ที่ควรคาแกการอนุรักษ"
ประเทศไทยมีสภาพอากาศแบบรอนชื้นมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต
พัดผาน กอใหเกิดป#าเขตรอน (tropical forest) หลากหลายชนิดกระจายอยูในทุกภาค โดยสามารถ
แบงป#าเขตรอนในประเทศไทยออกเปLน 2 กลุมใหญ คือ ในบริเวณที่มีปริมาณน้ําฝนตกเกินกวา 1,500
มิลลิเมตรตอป ประกอบกับดินกักเก็บน้ําไดดี จะเกิดเปLนป#าไมผลัดใบ (Evergreen Forest) หรือ
ป#าดิบ อันมีสภาพรกทึบตลอดป สวนบริเวณใดมีลักษณะอากาศแบบมรสุม คือ มีฤดูแบงแยกชัดเจน
ฤดูแลงยาวนาน พืชพรรณจึงจําเปLนตองผลัดใบทิ้ง จะเกิดเปLนป#าผลัดใบ (Deciduous Forest)
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ป#าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest)
forest)
ป#าเบญจพรรณอาจเปLนที่รูจักกันอีกชื่อหนึ่งวาป#าผสมผลัดใบ ป#าเบญจพรรณซึ่งมีที่มาจาก
การเรียกตามชื่อพรรณไมเดนนําในเชิงเศรษฐกิจหลักๆ 5 ชนิด คือ สัก (Tectona grandis L. f.) แดง
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) ประดู
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) และชิงชัน
(Dalbergia oliveri Gamble) เปLนตน ลักษณะของป#าชนิดนี้พบปรากฏอยูบนพื้นที่ลาดต่ําทาง
ทิศเหนือ ซึ่งมีระดับความสูงระหวาง 200 - 600 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ลักษณะที่ใชใน
การจําแนกขั้นตนคือการที่ตนไมเกือบทั้งหมดมีการผลัดใบทิ้งใบในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะตั้งแตปลาย
เดื อ นมกราคมจนถึ ง เดื อ นเมษายน เรื อ นยอดป# า คงเหลื อ แตกิ่ ง กานคลายไมตายแหงหมดทั้ ง ป# า
ลั ก ษณะในขั้ น ถั ด ไปที่ ใ ชจํ า แนกสั ง คมพื ช นี้ จ ากสั ง คมพื ช ผลั ด ใบอื่ น ๆ คื อ ไมดั ช นี ข องสั ง คมและ
โครงสรางดานตั้ ง เปL น หลั ก ไมดั ช นี ยั ง สามารถใชในการจํ า แนกสั ง คมในระดั บ ยอยอี ก ดวย
Bunyavejchewin (1979) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) ป#าผสมผลัดใบอาจแบงเปLนสังคมยอย
ได 3 สังคมยอย คือ
1 ป#าผสมผลัดใบระดับสูงชื้น (moist upper mixed deciduous forest) มีไมสัก
(Tectona grandis) เปLนไมดัชนีหลักในสังคมนี้
2 ป#าผสมผลัดใบระดับสูงแลง (dry upper mixed deciduous forest) ลักษณะทั่วไป
เหมื อนกั น กั บป# า ผสมผลั ดใบในระดั บสู งชื้ น แตไมมี สั กปรากฏอยู อี กทั้ งขนาดเรื อนยอดชั้ น บนสุ ด
คอนขางเตี้ยไมสวนใหญคอนขางแคระแกร็น
3 ป#าผสมผลัดใบระดับต่ํา (lower mixed deciduous forest) ไมดัชนีชั้นเรือนยอดเปLนไม
ผลัดใบแตขึ้นในระดับต่ําไมมีไมสักปรากฏอยู ลักษณะโครงสรางทางดานตั้งแสดงถึงความสมบูรณ" คือ
มี ค วามสู ง ของชั้ น เรื อ นยอดใกลเคี ย งกั บ ป# า ผสมผลั ด ใบในระดั บ สู ง ชื้ น (Smitinand (1977)
อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552))
ไมดัชนี ในชั้น เรือนยอดแตกตางไปตามสังคมยอยคื อ ป#าผสมผลั ดใบในระดับ สูงชื้น ไดแก
ไมสัก ดังที่กลาวแลว นอกจากนั้นไมที่ประกอบในเรือนยอดชั้นบนไดแก รกฟ•า (Terminalia alata
Heyne ex Roth) ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminate (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var.
lanceolata C. B. Clarke) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.
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C. Nielsen) ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) และตะแบกแดง (Lagerstroemia
calyculata Kurz) เปLนตน สวนป#าผสมผลัดใบในระดับสูง มักขึ้นอยูในที่แหงแลง ดินตื้น เก็บความชื้น
ไดไมดี เรือนยอดชั้นบนจึงต่ํากวาป#าผสมผลัดใบในระดับสูงชื้นแตไมมีไมสักเปLนองค"ประกอบ ความสูง
เรือนยอดของไมชั้นบนสูงประมาณ 20 เมตร สวนป#าผสมผลัดใบในระดับต่ําเปLนสังคมยอยที่ปรากฏใน
ที่ ร าบหรื อ ในเขตเสนละติ จู ด ที่ ต่ํ า ๆ ไมเดนในชั้ น เรื อ นยอด ไดแก ตะแบกแดง (Lagerstroemia
calyculata Kurz) งิ้ว (Bombax insigne Wall.) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) สมอ
พิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) และชอ (Gmelina arborea Roxb.) เปLนตน
ป#า ผสมผลัดใบสวนใหญมั กมีไมไผที่ ผลั ดใบในชวงฤดู แลงขึ้ นผสมอยู กับไมระดับ รองอื่ น ๆ
ชนิดสําคัญที่ใชเปLนไมดัชนีไดสวนหนึ่งคือ ไผไร (Gigantochloa albocilliata (Munro) Munro)
ไผบง (Bambusa natans Wall.) ไผบงดํา (Bambusa tulda Roxb.) ซางดอย (Dendrocalamus
membranaceus) ไผซางนวล (Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) ไผหก
(Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro) และไผรวก (Thyrsostachys siamensis
Gamble)
เปL น ตน การจํ า แนกสั ง คมนี้ จึ ง มั ก กระทํ า ไดชั ด เจนทั้ ง จากการเดิ น สํ า รวจใน
ฤดูแลง หรือจากภาพถายทางอากาศ โดยเฉพาะในฤดูที่ใบไมเปลี่ยนสีซึ่งใบไผมักใหสีเหลืองออน
ถิ่นกระจาย
ขอบเขตของการกระจายของป#าชนิดนี้ในประเทศไทย ปรากฏตามธรรมชาติในภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคอีสาน ครอบคลุมต่ําลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ"ตอนบน มีปรากฏที่ระดับความ
สูงตั้งแต 50 เมตร จนถึง 800 เมตร จากระดับน้ําทะเล หรือมากกวานี้ในบางพื้นที่มีปริมาณน้ําฝน
ประมาณ 1,600 มิลลิเมตรตอปหรือต่ํากวานี้ สวนใหญอยูในชวง 1,200 - 1,400 มิลลิเมตรตอป
การกระจายในแตละทองที่ ขึ้ น อยู กั บ การแปรผั น ของป` จ จั ย สิ่ ง แวดลอม เชน บนลาดเขาทางทิ ศ
ตะวันตกของประเทศในภาคเหนือ มักพบที่ระดับความสูงต่ํากวา 700 เมตร จากระดับน้ําทะเล
แตดานลาดทางทิศตะวันออกมักขึ้นไปสูงกวานี้ (Kutintara (1975) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552))
บริเวณริมลําหวยในบางพื้นที่ที่มีสภาพชื้นมากอาจพบป#าไมผลัดใบเปLนแถบเล็ก ๆ และเหนือขึ้นไปเปLน
ป#าผสมผลัดใบที่มีไผผสมอยู สูงขึ้นไปอีกอาจเปLนป#าเต็งรังหรือป#าผสมผลัดใบระดับสูงแลวแตสภาพ
พื้นที่
ในบริเวณที่มีดินพัฒนามาจากหินปูน มีความลึกมาก ปริมาณหินบนผิวดินนอย มักปกคลุม
ดวยป# า ผสมผลั ดใบที่ มีไมสั กเปL น ไมเดนในชั้ น เรื อนยอด โดยเฉพาะในทางภาคเหนื อของประเทศ
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หากเปLนภาคกลางหรือภาคตะวันออกมักเปLนป#าผสมผลัดใบระดับต่ําซึ่งไมมีไมสักปรากฏอยู โดยทั่วไป
อาจกลาวไดวา สังคมป#าผลัดใบที่มีไมสักเปLนไมเดนมีพบกระจายตั้งแตจังหวัดนครสวรรค"ขึ้นไปจนสุด
ภาคเหนือและไมปรากฏในภาคตะวันออก
ป`จจัยกําเนิดของการเกิดป#าผสมผลัดใบ
ป`จจัยสําคัญที่กอใหเกิดสังคมพืชชนิดนี้ขึ้นในประเทศไทยคือ ฤดูกาล ป#าผสมผลัดใบพบใน
พื้นที่ที่มีสามฤดูคือฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูฝน มีชวงที่ขาดฝนเกินกวา 4 เดือนเปLนอยางต่ํา และ
ปริมาณน้ําฝนคอนขางนอย ความชื้นในดินขาดแคลนสําหรับการรักษาใบใหอยูในชวงแหงแลง ไฟป#า
อาจเปLนป`จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหป#าชนิดนี้ดํารงอยูได โดยปกติป#าชนิดนี้มีไฟป#าเกิดขึ้นเปLน
ประจํา พันธุ"ไมสวนใหญในสังคมมีการปรับตัวในหลายรูปแบบเพื่อใหดํารงอยูไดภายใตอิทธิพลของ
ไฟป#า ปกติมักพบป#าชนิดนี้ไมกวางใหญมาก มักสลับกันอยูกับป#าชนิดอื่นโดยเฉพาะป#าเต็งรัง ทั้งนี้
เนื่องจากความแปรผันของป`จจัยสิ่งแวดลอม การผลัดใบที่เกิดขึ้นเนื่องจากความชื้นในดินที่ต่ํามาก
ในชวงฤดูแลงพืชสวนใหญจึงตองหยุดพักการเติบโตและผลัดใบเพื่อลดการเสียน้ําของลําตน
โครงสรางและองค"ประกอบพันธุ"ไมในป#าผสมผลัดใบ
ป#าผสมผลัดใบชื้นในระดับขั้นสูงมักมีเรือนยอดแยกไดเปLน 4 ชั้น รวมทั้งชั้นคลุมดินคือ ชั้น
บนสุด เรียกวา เรือนยอดชั้นบน (top canopy หรือ crown layer) มีความสูงประมาณ 20 – 35
เมตร ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณ"ของพื้นที่ เรือนยอดชั้นรอง (secondary canopy หรือ middle
crown layer) เปLนชั้นของไมขนาดกลางและไมไผ มีความสูงประมาณ 10 – 20 เมตร ขึ้นสอดแทรก
อยูในเรือนยอดชั้นบน สวนชั้นที่สามเปLนเรือนยอดของไมพุมและไมขนาดเล็ก (shrub and small
tree layer) มีความสูงไมเกิน 5 เมตร ความหนาแนนของเรือนยอดชั้นนี้ขึ้นอยูกับความทึบของเรือน
ยอดชั้นบน และชั้นพื้นป#า (forest floor) เปLนชั้นของพืชคลุมดินหรือไมชั้นลาง (undergrowth)
ซึ่งแปรผันไปตามความหนาแนนของไมชั้นที่อยูเหนือขึ้นไป ถาหากไมชั้นบนมีความหนาแนนมาก พื้น
ป# า มั ก โลงหรื อประกอบดวยเถาวั ล ย" และพื ช ลมลุ กที่ ท นรมผสมกั บ กลาไม แตถาเรื อนยอดชั้ น บน
คอนขางโลงอาจพบหญาขึ้นปกคลุมผิวดินอยูอยางหนาแนน
ป#าผสมผลัดใบในระดับสูงชื้นมีกระจายอยูทางภาคเหนือของประเทศ ไมเดนในชั้นเรือนยอด
บนสุดเปLนไมสัก (Tectona grandis L. f.) จึงนิยมเรียกกันวา “ป#าสัก” สวนไมอื่นๆ ที่ประกอบอยูใน
เรือนยอดชั้นนี้ไดแก เสลา (Lagerstroemia tomentosa C. Presl) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.)
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Taub. var. kerrii (Craib & Hutch) I. C. Nielsen) รกฟ•า (Terminalia alata Heyne ex Roth)
ขี้อาย (Terminalia triptera Stapt) สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaerth.) Roxb.) กระพี้เขา
ควาย (Dalbergia cultrate Graham ex Benth.) และตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata
(Roxb. Ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C. B. Clarke) เปLนตน เรือนยอดชั้นบนมักไมแนน
ทึบจนเกินไป จึงมีไมชั้นรองที่สามารถขึ้นในชองวางสอดแทรกอยูทั่วไปและอาจกอป`ญหาในการแยก
ชั้นไดถาหากไมมีความชํานาญ
เรือนยอดชั้นรองประกอบดวยไมที่มีความโตขนาดกลางหลายชนิด ในบางพื้นที่อาจพบไมไผ
ผสมอยูในชั้นนี้ดวย พรรณไมสําคัญ เชน สาน (Dillenia obovata (Blume) Hoogland) ฉนวน
(Dalbergia nigrescens Kurz) กระพี้ (Dalbergia ovata Graham) กาสามปก (Vitex
peduncularis Wall. Ex Schauer) สวอง (Vitex limonifolia Wall.) กระโดน (Careya sphaerica
Roxb.) กระพี้จั่น (Millettia brandisiana Kurz) อินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.)
มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.) คูน
(Cassia fistula L.) และหวา (Syzygium spp.) เปLนตน
ในชั้นไมพุมและไมขนาดเล็กที่พบเห็นไดทั่วไปมีความสูงประมาณ 2 - 5 เมตร ประกอบดวยที่
สําคัญเชน เปลาหลวง (Croton roxburghii N. P. Balakr) ติ้ว (Cratoxylum formosum (jack)
Dyer) คําแสด (Mallotus philippensis Mull. Arg.) ผาดาม (Gardenia coronaria Buch.-Ham.)
และกระมอบ (Gardenia obtusifolia Roxb. ex Kurz) เปLนตน ในป#าผสมผลัดใบมักมีไมไผขึ้นผสม
อยูในหลายพื้นที่สวนใหญกอใหเกิดการเชื่อมตอระหวางไมชั้นรองกับไมพุม ชนิดที่พบบอยครั้งไดแก
ไผซางดอย (Bambusa membranacea (Munro) C. M. A. Stapleton & N. H. Xia) ไผซางนวล
(Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) ไผหก (Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn.
ex. Munro) ไผบง (Bambusa nutans Wall.) ไผบงดํา (Bambusa tulda Roxb.) ไผป#า
(Bambusa bambos (L.) Voss) ไผไร (Gigantochloa albociliata (Munro) Munro) และไผรวก
(Thyrsostachys siamensis Gamble) เปLนตน
เถาวัลย" พบขึ้ นปกคลุ มในหลายชั้ นเรื อนยอดที่พบเห็น ไดทั่วไป เชน การเวก (Artabotrys
siamensis Miq.) กวาวเครือ (Butea superb Roxb.) เครือแมด (Dalbergia vollubilis Roxb. var.
volubilis) และเครือออน (Congea tomentosa Roxb.) เปLนตน
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กลวยไมมีปรากฏอยูหลายชนิดในหลายสกุล สวนใหญกระจายจากความสูงเกินกวา 5 เมตร
ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของไฟป#าซึ่งเปLนไฟผิวดิน สกุลที่สําคัญ เชน สกุลหวาย (Dendrobium)
ไดแก เอื้องตาควาย (Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.) เอื้องเคากิ่ง (Dendrobium
nobile Lindl.) เอื้องเงิน (Dendrobium draconis Rchb. f.) เปLนตน สกุลกุหลาบ (Aerides) เชน
เอื้องกุหลาบแดง (Aerides crassifolia Parish & Burb.) เอื้องกุหลาบพวง (Aerides falcate Lindl.)
เอื้องกุหลาบโคราช (Aerides houlletiana Rchb. f.) ในสกุลกาเรการอน (Cymbidium) เชน เอื้อง
กะเรกะรอนปากเปLด (Cymbidium simulans Lindl.) เอื้องกะเรกะรอนดอย (Cymbidium
lowianum Rchb. f.) สกุลเข็ม (Ascocentrum) เชน เข็มแดง (Ascocentrum curvifolium
(Lindl.) Schltr.) เข็มมวง (Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr.) สกุลแวนดา (Vanda)
เชน เข็มขาว (Vanda lilacina Teijsm. & Binn.) เขาแกะ (Vanda concolor Blume) สามปอย
แพะ (Vanda bensoni Bateman) และสกุลอื่นๆ เชน Acampe, Rhynchostylis, Eria และ
Seidenfadenia เปLนตน ไมเกาะพันอยางอื่นที่พบเชน จุกโรหินี (Dischidia major (Vah) Merr.) นม
เมีย (Hoya lacunose Blume) และขาหลวงหลังลาย (Aspllenium nidus L. var. nidus) เปLนตน
พื้นป#าแปรผันไปตามความหนาแนนของเรือนยอดชั้นบน ในสวนที่มีเรือนยอดหนาแนนมักไม
มีหญาปรากฏแตมักประกอบดวยลูกไมและไมขนาดเล็กขึ้นผสมกับพืชหัวและพืชลมลุกอยางอื่น โดย
เฉพาะพื ช ในวงศ" ZINGIBERACEAE เชน บุ ก (Amorphophallus spp.) บุ ก อี ร อ
(Pseudodracontium kerrii) และพืชลมลุกอื่นๆอีกหลายชนิด หากเรือนยอกหางพื้นป#ามักปกคลุม
ดวยหญาในสกุลตางๆ เชน Themeda, Andropogon, Saccharum, Eragrostis, Oryza,
Reynaudia, Hyparhenia, Carax และ Cyperus ผสมกับเฟ‰ร"นและไมลมลุกอื่นๆ
ป#า ผสมผลัดใบระดั บสู งแลงพบปรากฏในที่ แหงแลงจั ด ดิ น ตื้น เก็ บ กักน้ํ าไดคอนขางเลว
ในบางพื้นที่มีหินโผลทั่วไป โครงสรางของป#ามีลักษณะเปLนป#าเป‰ดเรือนยอดไมชั้นบนคอนขางหางมี
ความหนาแนนต่ํา โดยทั่วไปเรือนยอดทางดานตั้งแบงไดเปLน 3 ชั้น ชั้นบนประกอบดวยไมที่คลายคลึง
กับป#าผสมผลัดใบระดับสูงชื้นแตไมมีไมสักผสมอยูดวย มีความสูงไมเกิน 20 เมตร ไมสวนใหญแคระ
แกร็นและคดงอดวยแรงลม ไมเดนในสังคมในชั้นเรือนยอดไดแก รกฟ•า (Termianlia alate Heyne
ex Roth) ขี้อาย (Terminalia triptera Stapf) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb. Taub. var. kerrii
(Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) งิ้วป#า (Bombax insigne Wall.) ขะเจŠาะ (Millettia leucantha
Kurz var. leucantha) ทิ้งถอน (Albizia procera (Roxb.) Benth.) อินทนิลบก (Lagerstroemia
macrocarpa Wall.) ผาเสี้ยน (Vitex canescens Kurz) และตีนนก (Vitex pinnata L.) เปLนตน ไม
ชั้นรองสูงไมเกิน 10 เมตร และตอเนื่องลงถึงชั้นคลุมดิน ชนิดที่สําคัญไดแก เปลา (Croton sp.)
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กระมอบ (Gardenia obtusifolia Roxb. ex Kurz) หนามเค็ด (Catunaregam tomentosa
(Blume ex DC.) Tirveng.) ผสมกับไมอื่นอีกหลายชนิด ชั้นพื้นป#ามักปกคลุมดวยหญาในสกุลดังที่ได
กลาวมาแลว แตคอนขางมีความหนาแนนนอย ปกคลุมเฉพาะตามซอกหินหรือแองดินผสมอยูกั บ
เถาวัลย"ขนาดเล็กและพืชลมลุกที่อายุสั้นชนิดตางๆ ในบางพื้นที่ เชนเขตรักษาพั นธุ"สัตว"ป#าอมก‹อย
สังคมนี้มักมีไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) ขึ้นผสมอยูคอนขางหนาแนน กลวยไม
และไมยึ ด เกาะมี พบไดทั่ ว ไปตามกิ่ งและลํ า ตนตลอดจนบนกอนหิ น ขนาดใหญที่ ป ลอดจากไฟป# า
เนื่องจากสังคมชนิดนี้มักตอเชื่อมกับป#าเต็งรังจึงอาจพบไมในสังคมเต็งรังเขามาผสมอยูดวย เชน เต็ง
(Shorea obtuse Wall. Ex Blume) รัง (Shorea siamensis Miq.) เหียง (Dipterocarpus
obtusiforlius Teijsm. Ex Miq.) หรือพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) แตอาจเขามา
ไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งและมีกระจายนอย (Smitinand (1977) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552))
ป#าผสมผลัดใบในระดับต่ําเปLนสังคมป#าผลัดใบที่ปรากฏสวนใหญในจังหวัดภาคกลางและภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนือบางสวน ปกคลุ มอยู บนพื้ นดิ น ที่คอนขางชื้น และดิ นลึ ก ในบางแหงของทาง
ภาคเหนือที่มีดินลึกก็อาจพบไดบาง ลักษณะโครงสรางโดยทั่วไปมีสี่ชั้นเรือนยอด เรือนยอดชั้นบนมักมี
ความสูงเกินกวา 30 เมตร ไมเดนในสังคม ไดแก ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง
(Xylia Xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) รกฟ•า (Terminalia
alata Heyne ex Roth) สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) พฤกษ" (Albizia
lebbeck (L.) Benth.) มะกล่ําตน (Adenanthera pavonina L.) ป#าผสมผลัดใบในเขตรักษาพันธุ"
สั ต ว" ป# า หวยขาแขงมั ก มี เ สลาเปลื อ กบางหรื อ เสา (Lagerstroemia
venusta
wall.)
เปLนไมเดน (ประหยัด (2528) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552)) ไมชั้นรองประกอบดวยไมที่
คลายคลึงกับป#าผสมผลัดใบในระดับสูงชื้นแตไมมีไมสัก ไผปรากฏคอนขางหนาแนนในหลายพื้นที่ชนิด
ที่ สํ า คั ญ ไดแก ไผซางนวล ( Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) ไผลํ า มะลอก
(Dendrocalamus longispathus (kurz) Kurz) ไผบงดํา (Bambusa tulda Roxb.) ไผบง
(Bambusa nutans Walls.) ไผป#า (Bambusa bambos (L.) Voss) ไผไร (Gigantochloa
albociliata (Munro) Munro) ไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) และไผขาวหลาม
(Cephalostachyum pergracile Munro) เปLนตน ป#าผสมลัดใบระดับต่ําที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะที่
อยูใกลลําหวยมักมีชนิดไมในป#าดิบแลงเขามาผสมอยู เชน พะยอม (Shorea roxberghii G. Don)
ยางแดง (Dipterocarpus tusbinatus C. F. Gaertn.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) เปLน
ตน
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สัตว"ในป#าผสมผลัดใบ
เนื่องจากป#าผสมผลัดใบเปLนป#าที่ปกคลุมพื้นที่สวนใหญที่มีความสูงในระดับปานกลางของ
ประเทศและมีแหลงกระจายคอนขึ้นมาทางเหนือ สัตว"ป#าสวนใหญที่พบในสังคมพืชนี้จึงเปLนสัตว"ป#าที่
กระจายอยูทางตอนบนของประเทศ ยกเวนบริเวณเขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#าหวยขาแขงอาจพบสัตว"ป#า
จากทางตอนใตของประเทศกระจายเขามาถึ ง และเขาใชประโยชน" พื้ น ที่ ป# า ชนิ ด นี้ ด วย สั ต ว"
เลี้ยงลูกดวยนมนับวาสัมพันธ"กับป#าชนิดนี้คอนขางสูงมากเปLนกลุมสัตว"ที่กินหญา เชน กระทิง (Bos
gaurus)วัวแดง (Bos javanicus) กวางป#า (Cervus unicolor) เกง (Muntiacus muntjak) เลียงผา
(Capricornis sumatraensis) และชางป#า (Elephas maximus) เปLนตน นอกจากนี้ป#าผสมผลัดใบ
ในเขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#าหวยขาแขงยังมีควายป#า (Bubalus bubalis) เขามาใชประโยชน"ดวย
สัตว"เลี้ยงลูกดวยนมที่เปLนผูลาที่พบหากินในป#าชนิดนี้ เชน เสือโครง (Panthera tigris) เสือดาวหรือ
เสือดํา (Panthera pardus) เสือไฟ (Felis temmincki) เสือปลา (Felis viverrina) แมวดาว (Felis
bengalensis) หมาจิ้งจอก (Cannis aureus) หมาใน (Cuon alpinus) สัตว"ผูลาขนาดเล็กเชน
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) กลุมที่กินทั้งพืชและสัตว" เชน หมีควาย (Selenarctos
thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus) ชะมดในสกุล Viverricula, Viverra, Arctogalidia
และ Paradoxurus เปLนตน สัตว"เลี้ยงลูกดวยนมอื่นๆ ไดแก เมนหางพวง (Atherurus macrourus)
หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) กระตายป#า (Lepus peguensis) ลิ่น (Manis javanica) กระรอกและ
คางคาวในสกุลตางๆ รวมถึงลิงบางชนิด เชน ลิงกัง (Macaca nemestrina) และลิงเสน (Macaca
arctodes) เปLนตน
ป#าผสมผลัดใบเปLนแหลงอาศัยหากินและอยูเปLนประจําของนกมากมายหลายชนิด นับตั้งแต
นกที่หากินในระดับผิว ดิน เชน ไกป# า (Gallus gallus) นกยูง (Pavo muticus) นกกระทาทุ ง
(Francolinus pintadeanus) นกคุ มในสกุ ล Turnix นกเล็ กๆที่ ห ากิ น ภายใตเรื อ นยอดไม เชน
นกหัวขวานในสกุล Dinopium, Chrysocolaptes, Picus และ Picoides นกขมิ้นนอยธรรมดา
(Aegithina tiphia) นกเขี ย วกานตองชนิ ด ตางๆ (Chloropsis spp.) นกในกลุ มนกปรอด
(Pycnonotus Hypsipetes) กลุมนกแซงแซว (Dicrurus) นกไตไม (Sitta) นกกระจอย (Seicercus
และ Abroscopus) นกกระจิ๊ด (Phylloscopus) และนกขนาดเล็กอื่นๆอีกมากมาย นกที่หากินบน
เรือนยอดระดับสูงเชน นกขุนทอง (Gracula religiosa) นกพญาไฟ (Pericrocotus spp.) นกในกลุม
นกโพระดก (Megalaima) นกในกลุมนกเขาในสกุล Treron, Ducula, Columba และStreptopelia
และนกขนาดใหญโดยเฉพาะในกลุมนกกก เชน นกเงือกสีน้ําตาล (Ptilolaemus tickelli) นกเงือก
กรามชาง (Rhyticeros undulatus) และนกแกŠก (Anthracoceros albirostris) นกผูลาที่หากินใน
ป#าชนิดนี้มีหลายชนิดเชน เหยี่ยวกิ้งกาสีดํา (Aviceda leuphotes) เหยี่ยวนกเขาในสกุล Accipiter
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เหยี่ยวรุง (Spilornis cheela) เหยี่ยวแมลงปอขาแดง (Microhierax caerulescens) และนกเคา
ชนิดตางๆ นอกจากนี้ยังมีอีแรงสีน้ําตาล (Gvps indicus) พญาแรง (Sarcogyps culvus) พบในป#า
ชนิ ด นี้ ด วย นกในกลุ มนกแกว เชน นกแขกเตา (Psittacula alexandri) นกกะลิ ง (Psittacula
finschii) และนกแกวหัวแพร (Psittacula roseata) เปLนตน
สั ต ว" เ ลื้ อ ยคลานที่ อ าศั ย อยู ในป# า นี้ มี อ ยู หลาชนิ ด ที่ สํ า คั ญ ไดแก ตะกวด (Varanus
bengalensis) จิ้งเหลนชนิดตางๆ ในสกุล Mabuya กิ้งกาในสกุล Colotes กิ้งกาบินในสกุล Draco
แย (Leiolepis belliana) ในกลุ มงู นั บ วามี อยู มากมายหลายชนิ ด เชน งู เ หลื อม (Phython
reticulatus) งูสิง (Ptyas korros) งูเหา (Naja naja) และงูจงอาง (Ophiophagus hannah)
เปLนตน นอกจากนี้ยังมีเตาเหลือง (Testudo elongata) ซึ่งเปLนเตาที่จัดวามีนอยในโลก
สัตว"สะเทินน้ําสะเทินบกที่นับวามีประจําในป#าชนิดนี้ไดแก คางคกแคระ (Bufo parvus)
คางคกบาน (Bufo melanostictus) เขียดหลังเขียว (Rana erythraea) เขียดออง (Rana
nigroviltata) ปาด (Rhacophoru ssp.) และอึ่งในสกุล Kaloula เปLนตน
ป#าผสมผลัดใบนับวาเปLนป#าที่มีลักษณะโครงสรางที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตว"ป#า
คอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีเรือนยอดไมรกทึบเกินไปและไมขาดตอนมาก มีสวนที่แสงตกถึงพื้น
ไดมากจึงมีพืชลมลุกและพืชในชั้นพื้นป#าหนาแนนซึ่งเปLนสวนสําคัญที่เปLนอาหารของสัตว"กินพืชและ
แมลงทั่วไป เมื่อมีสัตว"กินพืชมากชนิดและมีปริมาณมากก็ทําใหมีสัตว"กินเนื้อเขามาอาศัยมากดวย
ระบบนิเวศป#าผสมผลัดใบ
ป#าชนิดนี้มีระบบนิเวศที่แตกตางอยางเดนชัดจากป#าดิบชนิดตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการมี ฤ ดู ก าลที่ แ ยกกั น คอนขางชั ด เจนคื อ มี ช วงฤดู ฝ นและฤดู แ ลงเดนชั ด การสราง
อินทรียวัตถุมากกวารอยละ 90 เกิดขึ้นในชวงฤดูฝนโดยเฉพาะในตนฤดู ป`จจัยสําคัญที่ควบคุมการ
สรางผลผลิตปฐมภูมิก็คือ ความชื้นในดิน พันธุ"ไมสวนใหญมีการพักตัวในชวงฤดูแลง ผลัดใบ หยุดการ
ปรุงอาหาร พักตัวและจัดสภาพทางสรีระวิทยาเพื่อการเติบโตในฤดูฝนใหม อยางไรก็ตามการออกดอก
ออกผลของไมหลายชนิดเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง ทั้งนี้เพื่อการโปรยเมล็ดในจังหวะพอเหมาะกับการมี
ความชื้นบนผิวดินเพื่อการงอกและการเติบโตของกลาไม
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เนื่องจากป#าผสมผลัดใบเปLนป#าที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจตอประเทศสูงมานานโดยเฉพาะไมสัก
ฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับชนิดไมของป#าชนิดนี้จึงมีการกระทํากันมากพอควร แตสวนใหญเปLนการ
สํา รวจไมชั้ นบนและชั้ น กลาง สวนชั้น พื้ น ป#า ยั งมีการกระทํ านอยมาก การศึ กษาดานมวลชี ว ภาพ
กระทําเฉพาะไมสําคัญเชนไมสัก เปLนตน สวนการประเมินทั้งระบบนิเวศยังมิไดศึกษาเทาที่ควร เมื่อ
วิเคราะห"จากลักษณะทั่วไปป#าชนิดนี้มีการผลิตมวลชีวภาพขั้นปฐมภูมิสวนใหญในชวงตนฤดูฝน จาก
มวลพืชสดดังกลาวนี้สวนหนึ่งพืชนําไปใชในการเติบโตและเตรียมผลิดอกออกผล เปLนชวงที่สัตว"ป#า
และแมลงเขามาใชประโยชน" พื้ น ที่ ป# า ชนิ ด นี้ ม าก ผลไมป# า หลายชนิ ด ตกลงสู พื้ น ดิ น และเริ่ ม การ
ขยายพันธุ" พลังงานและสารเคลื่อนยายสูสัตว" อัตราการไหลเลื่อนของพลังงานและสารดําเนินไปจน
เขาสูปลายฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคมและตนเดือนพฤศจิกายนการสรางมวลชีวภาพปฐมภูมิจะหยุด
ไป คงมีบางเฉพาะในที่ชื้นจัดเชนบริเวณลําหวย กิ่ง กานและใบเริ่มรวงหลน ลําตนของพืชลมลุกตาย
ลง ฉะนั้ น พื้ น ป# า สวนใหญจึ งปกคลุ มดวยอิ น ทรี ย วัต ถุ ในสวนที่ ต ายแลว ในชวงนี้ สั ต ว" ป# า สวนใหญ
เคลื่อนยายไปสูสังคมอื่นที่มวลชีวภาพของพืชสดเพื่อเปLนอาหารมีมาก หรืออาศัยพืชที่ขึ้นอยูตามชาย
น้ําและที่ชื้นจัด ในชวงกลางของฤดูแลงโดยเฉพาะปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนเมษายน เปLนฤดูของ
ไฟป#าซึ่งเกิดขึ้นเปLนประจําและสวนใหญเกิดจากน้ํามือมนุษย" โดยเปLนไฟผิวดินที่ทําลายใบไมและเศษ
ไมแหงรวมถึงตนพืช ลมลุ กบนพื้ นป# าใหหมดไป ไฟป#า นอกจากเปL นป` จจั ย สํา คัญ ที่กําจั ดวั ชพื ชและ
อินทรียวัตถุที่ตายแลว บนผิวดินใหหมดไปอยางรวดเร็ว ยังมีสวนชวยกระตุนการงอกของเมล็ดไม
หลายชนิด โดยเฉพาะไมสักเป‰ดผิวดินใหเมล็ดไมตกสัมผัสดินและไดรับความชื้นอยางเต็มที่ คงสภาพ
ป`จจัย แวดลอมใหคงที่จึ งเปL นสวนสํา คัญที่ ทําใหสังคมนี้คงอยู ได ผูสลายในสังคมพื ชชนิ ดนี้นั บวามี
บทบาทนอยกวาไฟป#า แตอยางไรก็ตามสัตว"หนาดินโดยเฉพาะปลวกก็มีบทบาทไมนอย เมื่อมีการ
ทํางานรวมกับเห็ดราและแบคทีเรียสามารถทําลายซากพืชขนาดเล็ก โดยเฉพาะใบไมและกิ่งเล็กให
หมดไปไดภายในไมเกินสองป
พลวัตป#าผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest dynamics) สําหรับพลวัตของป#าหรือ
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมพื ช โดยเฉพาะเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การทดแทนขั้ น ทุ ติ ภู มิ (secondary
succession) ภายในพื้นที่ป#าผสมผลัดใบ โดยทั่วไปสามารถเกิดขึ้นไดในสามแนวทาง คือ (1) เกิดขึ้น
ในพื้น ที่ที่มีการทํ าลายคอนขางรุ น แรงและมี การใชประโยชน"ที่ดิ นติ ดตอกั น ยาวนาน พื้น ดิน เสื่ อม
คุณภาพสําหรับการเติบโตของไมใหญ พื้นที่เชนนี้มักปกคลุมดวยหญาคา (Imperata cylindrical (L.)
P. Beauv.) ซึ่งมีความทนทานตอความแหงแลงและสามารถแตกหนอไดดี รากประสานกันแนน
ป•องกันการบุกรุกของไมอื่นปรับตัวเขากับไฟป#าไดดี แตไมทนรม ดังนั้นหากมีไฟป#าเสมอๆ ก็จะครอง
พื้นที่ไดนาน (2) เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกทําลายอยางรุนแรงแตพื้นที่คอนขางชื้น มักยึดครองดวยสาบเสือ
(Chromolaena odoratum (L.) R. M. King & H. Rob.) ซึ่งมักขึ้นรวมกับไมพุมขนาดเล็กและลูกไม
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การทดแทนแนวนี้มักเปLนไปอยางรวดเร็วพอควรถามีการป•องกันไฟป#าที่ดี ในบางพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
มากอาจทดแทนดวยสังคมของหญาพง (Saccharum spontaneum L.) และหญาชนิดอื่นๆ ผสมกับ
เฟ‰ร"นอีกหลายชนิด ในบางพื้นที่อาจพบสังคมของกลวยป#า (Musa acuminatia Colla) เขายึดครอง
อยูอยางหนาแนนโดยเฉพาะในพื้นที่โลงขนาดใหญและมีความชื้นสูง และ (3) เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูก
ทําลายไมรุนแรงมักมีการทดแทนดวยพรรณไมเบิกนํา เชน โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.)
Mabb.) เปลาหลวง (Croton roxburghii N. P. Balakr) พังแหร (Trema orientalis (L.) Blume)
เปL น ตน หากเปL น พื้ น ที่ ที่ มี ไ มไผมากอนก็ มั ก เปL น สั ง คมของไผที่ แ ตกมาจากกอเกา เชน ไผไร
(Gigantochloa albociliata (Munro) Munro) ไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble)
ไผบงดํา (Bambusa tulda Roxb.) และไผขาวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro)
เปLนตน อาจพบการแตกหนอจากตอเกาของไมใหญได
การแปรผัน (fluctuation) ในสังคมพืชชนิดนี้เห็นไดอยางชัดเจนทั้งในชั้นเรือนยอดและพื้น
ป#าในชวงฤดูรอนพรรณไมเกือบทุกชนิดผลัดใบและหยุดการเติบโต โดยที่ใบไมเริ่มเปลี่ยนสีและรวง
หลนลงดินทําใหเรือนยอดคงเหลือแตกิ่งกาน หญาและพืชลมลุกบนพื้นป#าแหงหมดไป ไฟป#ามักทําลาย
จนหมดสิ้น หญาระบัดอาจปรากฏไดแมยังไมมีฝนทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําคางที่ลงสัมผัสดินเพียงพอ
กับการกระตุนการแตกตาและหนอออนของหญาหลายชนิด หญาและพืชลมลุกบนพื้นป#าแหงหมดไป
ไฟป#ามักทําลายจนหมดสิ้น หญาระบัดอาจปรากฏไดแมยังไมมีฝนทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําคางที่ลง
สัมผัสดินเพียงพอกับการกระตุนการแตกตาและหนอออนของหญาหลายชนิด พืชชั้นลางสวนใหญเริ่ม
การเติบโตอยางรวดเร็วเมื่อฝนแรกมาถึง กอนที่ไมในชั้นเรือนยอดแตกใบเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัด
ในเรื่องของแสงพันธุ"ไมหลายชนิดออกดอกออกผลในชวงฤดูกาลรอนหลังไฟป#าและตนฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อ
การโปรยเมล็ดในชวงแรกของฤดูฝนเพื่อใหกลาไมมีเวลาหยั่งรากและสรางความแข็งแรงเพื่อการอยู
รอดในฤดูแลงตอไป บางชนิดมีเปลือกเมล็ดที่ทนไฟไดดีและมีชวงเวลาการงอกยาวนาน
ไมไผที่ขึ้น อยูในป# าผสมผลั ดใบหลากหลายชนิ ด นั้ น สามารถระบุ ไดวาเปL นพรรณพื ช ผสม
ผลัดใบหลากหลายชนิดนั้น สามารถระบุไดวาเปLนพรรณพืชผสมผลัดใบหลากหลายชนิดนั้น สามารถ
ระบุไดวาเปLนพรรณพืชผสมผลัดใบหลากหลายชนิดนั้น สามารถระบุไดวาเปLนพรรณพืชที่มีรอบของ
การแปรผั น เดนชั ด เนื่ อ งจากไมไผเปL น พื ช ที่ มี ก ารผลิ ด อกและใหเมล็ ด เพี ย งครั้ ง เดี ย วแลวตาย
(monocarpic species) หรือที่เรียกวา ไผตายขุย อยางไรก็ตามการผลิดอกแลวตายขุยของไมไผอาจ
เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ คือ 1) มีการผลิดอกบางลําในบางกอ 2) มีการผลิดอกและตายขุยในบางกอ
3) มีการผลิดอกและตายขุยทุกกอทั้งพื้นที่ (Marod et al. (2005) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552))
ดังรายงานที่พบวาไผไร (Gigantochloa albociliata (Munro) Munro) และไผขาวหลาม
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(Caphalostachyum pergracile Gamble) ในป#าผสมผลัดใบ ที่สถานีตนน้ําแมกลอง จังหวัด
กาญจนบุรี ไดแสดงใหเห็นถึงการสิ้นอายุขัย (life span) โดยเริ่มมีการออกดอกตายขุยใหเห็นเปLน
บางลําหรือทุกลําในบางกอชวงสองปแรกกอนที่จะมีการผลิดอกและตายขุยครั้งใหญในป พ.ศ. 2541
และ พ.ศ. 2543 ตามลําดับ ซึ่งจากการศึกษาการรวงหลนของเมล็ดไผจากตะแกรงดักซากพืช (litter
traps) ยังพบวาไผมีการสรางเมล็ดและโปรยเมล็ดในอัตราที่คอนขางสูง ประมาณ 2,442 ± 1,243
เมล็ด/ตารางเมตร หลังจากนั้นไผก็ยืนตนตายและเริ่มหักโคนลงสูพื้นป#าและถูกไฟป#าเผาทําลายใน
เวลาตอมา ซึ่ งเหตุ ก ารณ" ดั้ งกลาวนี้ ทําใหบริ เ วณพื้ น ป# า โลงเตี ย นมากกวาปกติ ส งผลใหพื ช เบิ กนํ า
(pioneer species) หลายชนิดงอกขึ้นมาคลุมพื้นป#าอยางหนาแนนและรวมถึงกลาไมไผที่งอกออก
จากเมล็ดโดยตรงที่มีความหนาแนนสูงมากประมาณ 1,250 ตน/ตารางเมตร อยางไรก็ตามไผที่งอก
ออกมาดังกลาวอาจตองใชเวลาในการสรางลําและตั้งกอที่ยาวนานแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ชนิดและป`จจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยเฉพาะปริมาณแสงสวาง (light condition) เนื่องมาจากไผนั้น
เปLนพรรณพืชที่ตองการแสงสวาง (light demanding species) สําหรับการเติบโตมาก จึงสามารถ
ระบุไดวา ไมไผเปLนพรรณพืชกึ่งเบิกนํา (midpioneer species) ที่สามารถพัฒนาวงจรชีวิตใหเกิดอยู
รวมกั น กั บ พรรณพื ช เบิ ก นํ า ในชวงการทดแทนระยะเวลาแรกๆ และตั้ ง ตั ว อยู กั บ พรรณไมเดน
(dominance species) ของป#าผสมผลัดใบในภาวะสังคมสุดยอด (climax community) ของการ
ทดแทนไดเปLนอยางดี
สถานภาพของป#าผสมผลัดใบ
สังคมพืชชนิดนี้มีความสัมพันธ"กับมนุษย"มานาน ทั้งนี้เนื่องจากมีสภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
คือ ไมแนนทึบและไมชื้นเกินไป มีสภาพโลงเตียนในบางฤดูกาลสะดวกแกการกอกิจกรรมตางๆ มีพืช
อาหารใหแกสั ต ว" เ ลี้ ย งมากมาย ดั งนั้ น จึ ง มี ร องลอยของการเขาอยู อาศั ย ของมนุ ษ ย" มาตั้ ง แตกอน
ประวั ติ ศาสตร" จ ากการที่ ไมหลายชนิ ดในป# า ที่ มีคุ ณคาในการกอสรางและเปL น สิ น คาสํ า คั ญ ในเชิ ง
เศรษฐกิจ เชน สัก (Tectona grandis L. f.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii
(Carib & Hutch.) I. C. Nielsen.) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) และประดู
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) เปLนตน จึงมีการทําไมออกในปริมาณที่มาก ไมสักเคยเปLน
สินคาออกที่สําคัญของประเทศมากอน ผลกระทบจากการทําไมที่มิไดมีการควบคุมที่ดีจึงทําใหป#า
ผสมผลัดใบในประเทศไทยเสื่อมคุณภาพลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสาเหตุจากการเพิ่มประชากรและการ
เรงพัฒนาประเทศโดยเนนที่การเกษตรจึงทําใหอัตราการเปลี่ยนสภาพสังคมพืชจากสภาพธรรมชาติสู
การเกษตรแผนเกาและแผนใหมเปLนไปรวดเร็วยิ่งขึ้น การปรับระดับของราคาที่ดินภายในประเทศให
สูงขึ้น ก็เปLนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการทําลายป#าเพื่อยึดครองพื้นที่กระจายออกไปอยางกวางขวาง ใน
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ที่สุดป#าผสมผลัดใบของชาติจึงลดความสมบูรณ"และพื้นที่การกระจายอยางนาเปLนหวง จากการสํารวจ
เมื่อป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเคยมีป#าชนิดนี้อยูถึง 58,494 ตารางกิโลเมตร (11.4 % ของเนื้อที่
ประเทศ) แตในชวงป พ.ศ. 2526 เหลือป#าผสมผลัดใบเพียง 33,929 ตารางกิโลเมตร (ศูนย"วิจัยป#าไม
(2532) สถิติกรมป#าไม (2529) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552)) การป‰ดสัมปทานป#าไมของชาติมิได
ชวยป•องกันป#าชนิดนี้มิใหถูกทําลายลงได ทั้งนี้เนื่องจากราคาไมที่สูงขึ้นกอใหเกิดการลักลอบตัดไม
รุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งการปฏิรูปที่ดินและการใหสิทธิทํากินในป#าสงวนแหงชาติกอใหเกิดการมุงหนา
ทําลายป#าผสมผลัดใบเพื่อหวังการไดสิทธิในที่ดินมากยิ่งขึ้น
ป`จจุบันอาจกลาวไดวา ป#าผสมผลัดใบในที่ราบและดินมีความสมบูรณ"สูงแทบไมมีเหลืออีก
แลว ป#าชนิดนี้สวนใหญอยูในพื้นที่อนุรักษ"โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#าและอุทยานแหงชาติ เชน
ทางภาคเหนือเหลืออยูในอุทยานแหงชาติแมป‰ง เขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#าอมก‹อย เขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#า
แมตื่ น บางสวนของอุ ท ยานแหงชาติ ด อยอิ น ทนนท" อุ ท ยานแหงชาติ ด อยสุ เ ทพ และในจั ง หวั ด
แมฮองสอน ในสวนที่ เ ปLน แหลงตนน้ํ า ลํ าธาร ในภาคกลางไดแก ผื น ป# าตะวั น ตกซึ่ งประกอบดวย
อุทยานแหงชาติและเขตรักษ"พันธุ"สัตว"ป#าที่ตอเนื่องจากจังหวัดตากลงมาจนถึงจังหวัดเพชรบุรี สวนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ"ที่มีการป•องกันอยางเขมแข็ง เชน อุทยานแหงชาติ
ภูพาน อุทยานแหงชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#าภูเขียว และเขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#ายอดโดม
เปLนตน
ป#าดิบแลง (Dry evergreen forest)
forest)
ป#าดิบแลงมีลักษณะเปLนสังคมป#าไมผลัดใบที่มีพันธุ"ไมผลัดใบขึ้นผสมอยูในปริมาณมาก ตนไม
สวนหนึ่งจึงพากันผลัดใบในฤดูแลง เกิดใบไมรวงหลนสะสมบนพื้นป#ามากกวาป#าดิบชื้น ป#าดิบแลงมัก
ปรากฏในพื้ น ที่ คอนขางราบในชวงระดั บ ความสู งประมาณ 100 - 800 เมตรจากระดั บ น้ํ า ทะเล
ปานกลาง ดินลึกสามารถกักเก็บน้ําไดพอสมควร เพื่อเอื้ออํานวยใหพรรณไมบางชนิดคงใบเขียวสดอยู
ไดตลอดฤดูแลง แตป`จจัยหลักที่กําหนดโครงสรางป#าชนิดนี้คือ ตองมีชวงแหงแลงแบงแยกชัดเจน
อยางนอย 3 - 4 เดือน และมีปริมาณฝนไมเกิน 2,000 มิลลิเมตรตอป พืชดัชนีในเรือนยอดชั้นบนเดน
ดวยไมในวงศ"ยางบางชนิด เชน ยางนา (Dipterocarpus alatus) พันจํา (Anisoptera costata)
เคี่ยมคะนอง (Shorea henryyana) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ตะเคียนหิน (Hopea ferrae)
ปออีเกง (Pterocymbium tinctorium) เปLนตน ไมยืนตนชั้นรองมีกระเบากลัก (Hydnocarpus
ilicifolius) ตาเสือ (Chisocheton macrophyllus) และกัดลิ้น (Walsura wallichii) เปLนตน
พืชจําพวกปาล"ม (Palmae) คือ หมากนางลิง (Areca triandra) และลาน (Corypha leccontei) พืช
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ชั้นลาง ประกอบดวยไมวงศ"ขิงขา (ZINGEBERACEAE) ขึ้นปะปนกับกลวยป#า (Musa acuminata)
และเตยหนาม (Pandanus sp.) เปLนตน
ป#าดิบแลงในประเทศไทยมักปรากฏผสมอยูกับป#าเบญจพรรณ ป#าเต็งรังและป#าไผ กระจาย
ตั้งแตตอนบนของเทือกเขาถนนธงชัย จากจังหวัดชุมพร ขึ้นไปจนถึงภาคเหนือ รวมทั้งบางสวนของ
เทือกเขาตะนาวศรี สวนทางตะวันออกพบปกคลุมตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาบรรทัด
ตอไปจนถึงจังหวัดระยอง ป#าดงดิบแลงผืนสําคัญที่พบไดในป`จจุบัน เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ
อุทยานแหงชาติทับลาน และเขตรักษาพันธุ"สัตว"ป#าภูเขียว เปLนตน
ป#าดิบชื้น (Moist evergreen forest)
forest)
ลักษณะของป#าชนิดนี้เปLนป#าที่อยูในระดับความสูง 400 - 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง จะมีชนิดไมคลายคลึงกับป#าดิบแลง เพียงแตวาไมวงศ"ยาง (DIPTEROCARPACEAE) ขึ้นอยู
เปLนจํานวนมาก เชน ยางกลอง (Dipterocarpaceae dyeri) ยางขน (D. baudii) ยางเสียน (D.
gracilis) และกระบาก (Anisoptera costata) โดยเฉพาะพื้นที่ถูกรบกวนจะพบชมพูป#า (Syzygium
megacarpum) และกระทุมน้ํา (Mitragyna diversifolia) ขึ้นอยูทั่วไป พันธุ"ไมผลัดใบ เชน ปออีเกง
(Pterocymbium tinctorium) สมพง (Tetrameles nudiflora) และขวาว (Haldina cordifolia)
แทบจะไมพบเลย บริเวณริมลําธารมักจะมีไผลําใหญๆ คือ ไผลํามะลอก (Bambusa longispiculata)
ขึ้ น อยู เปL น กลุ ม ป# า ดิ บ ชื้ น บนที่ สู ง ขึ้ น ไปจะมี ย างปาย ( D.costatus) และยางควน ( D.retusus)
นอกจากไมยางแลวไมชั้ น บนชนิ ด อื่ น ๆ ยั ง มี ม ะมื อ ( Choerospondias
axillaries)
จําปป#า (Michelia floribunda) และมังตาน (Schima wallichii) เปLนตน ไมชนิดรองลงมาเปLนพวก
ไมกอชนิดตางๆ เชน กอน้ํา (Lithocarpus annamensis) กอรัก (Quercus semiserrata) กอดาง
(Q. myrsiacfolia) ขึ้นปะปนกับขี้ขม (Ligustrum confusum) ในระดับไมพุมมีหลายชนิด ไดแก
สมกุง (Embelia ribers) ขาวสาร (Maesa ramentacea) บริเวณฝ`aงลําธารจะพบพวกผักกูดตน เชน
มหาสะดํ า (Cyathea borneensis) และกู ดพราว (C. latebrosa) ขึ้ นปะปนกับละอองไฟฟ• า
(Cibotium barometz) ชายผาสี ด า (Platyceri holttumi) และกูด ออม (Pseudodrynavia
coronans) สวนกลวยไมที่พบทั่วไป เชน เอื้องกุหลาบพวง (Aerides falcatum) เอื้องปากเปLด
(Cymbidium simulans) เปLนตน
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ป#าดิบเขา (Hill evergreen forest)
forest)
ป#าชนิดนี้เกิดอยูในที่ที่มีอากาศเย็นบนภูเขาสูง ที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ
1,000 เมตรขึ้ น ไป สภาพป# า แตกตางไปจากป# า ดงดิ บ ชื้ น อยางชั ด เจน ไมมี ไ มวงศ" ย าง
(DIPTEROCARPACEAE) ขึ้ น อยู เลย พั น ธุ" ไ มที่ พ บเปL น ไมเนื้ อ ออน เชน พญาไม ( Podocarpus
neriifolius) ขุนไม (Nageia wallichiana) และมะขามป•อมดง ( Podocarpus imbricatus)
และไมกอ (FAGACEAE) ชนิ ด ตางๆ ในป# า ดงดิ บ ชื้ น ตามเขาสู ง จะพบตนกํ า ลั งเสื อ โครง ( Betula
alnoides) ขึ้นกระจัดกระจายอยูทั่วไป
ป#าดิบเขาจําแนกไดโดยไมดัชนีและลักษณะโครงสรางของสังคมในดานการผสมกันของชนิด
พันธุ"ไมเปLนหลัก แตการปรากฏของไมดัชนีของป#านี้มีความสัมพันธ"กับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น
ซึ่งความหนาวเย็นในประเทศไทยมักขึ้นกับความสูงจากระดับน้ําทะเล ดังนั้นจึงกลาวกันวา ป#าดิบเขา
เปLนป#าที่ขึ้นปกคลุมบนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดป โดยทั่วไปสภาพดังกลาวมักเกิดขึ้นใน
พื้นที่ที่มีระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง แตการจําแนกป#าชนิดนี้โดย
แทจริ งแลวพิจารณาที่การปรากฏของไมดัชนีต อไปนี้ คือ การปรากฏของไมวงศ" กอ (FAGACEAE)
ในสกุล Quercus, Lithocarpus และ Castanopsis ผสมกับไมในกลุมจิมโนสเป‰ร"ม (Gymnosperm)
ในสกุล Podocarpus, Dacrydium, Gnetum และ Cycas ผสมกับไมในเขตอบอุนอีกหลายชนิด
สํ า หรั บ ป# า ดิ บ เขาที่ พ บในพื้ น ที่ อุ ท ยานแหงชาติ เ ขาใหญจั ด ไดวาเปL น ป# า ดิ บ เขาระดั บ ต่ํ า (lower
montane forest) ซึ่งเปLนป#าที่ประกอบดวยไมที่สูงใหญ มีเรือนยอดชั้นบนสูงถึง 30 เมตร มีไม
หนาแนนและเดนดวยไมกอชนิดตางๆ ผสมกับไมในสกุลอื่นที่อาจพบไดในป#าดิบแลงบางแหงในที่สูง
ตามตนไมมีพืชอิงอาศัยอยูแตมีปริมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป#าดิบเขาระดับสูง (upper montane
forest) พื้นป#ามีซากพืชทับถมไมมากนัก สําหรับพื้นที่เก็บขอมูลมีความสูงอยูระหวาง 900 - 1,000
เมตร จากระดับน้ําทะเล โดยเฉพาะบริเวณเขาเขียว (ผาเดียวดาย) จัดเปLนพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น
อยางไรก็ต ามเนื่องจากในป พ.ศ. 2548 จัดไดวาเปL น ปที่ มีความแหงแลงผิด ปกติ สื บเนื่องมาจาก
ปรากฎการณ"เอลนีโญ อยางไรก็ตามความแหงแลงดังกลาวเกิดขึ้นทั่วประเทศ
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อุทยานแหงชาติทับลาน
ที่ตั้ง
กรมอุ ท ยานแหงชาติ สั ต ว" ป# า และพั น ธุ" พืช (2555) ใหขอมู ล โดยสรุ ป วา อุ ทยานแหงชาติ
ทับลาน ตั้งอยูที่ 520 หมู 1 ถนนสาย 304 กบินทร"บุรี - ป`กธงชัย ตําบลบุพราหมณ" อําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี 25220 อุทยานแหงชาติทับลาน มีพื้นที่ครอบคลุมทองที่อําเภอป`กธงชัย อําเภอ
วังน้ําเขียว อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพ
ป# า มี ความอุ ด มสมบู ร ณ" และมี ป# า ลานซึ่ ง หาดู ไดยากที่ มีเ ฉพาะบางทองที่ เ ทานั้ น มี ต นลานขึ้ น ตาม
ธรรมชาติเปLนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธารตางๆ และมีธรรมชาติที่สวยงาม เชน หุบผา หนาผา น้ําตก
เปLนอุทยานแหงชาติที่มีเนื้อที่ใหญเปLนอันดับสองของประเทศ คือ มีเนื้อที่ประมาณ 1,397,375 ไร
หรือ 2,235.80 ตารางกิโลเมตร
ในอดีตป#าลานที่อุดมสมบูรณ"มีขึ้นอยูกระจายทั่วๆไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอมามีการ
ขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมจึงทําใหป#าลานไดถูกบุกรุกทําลายลงไปมากจนป`จจุบันคงเหลือป#าลาน
แหงสุดทาย คือ บริเวณบานทับลาน บานขุนศรี บานบุพราหมณ" และบานวังมืด จังหวัดปราจีนบุรี
ในการไปตรวจสอบสภาพป#าลานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2517 นายประดิษฐ" วนาพิทักษ" อธิบดี
กรมป#าไม พบวาป#าลานในบริเวณดังกลาวเปLนป#าลานแหงสุดทายของประเทศเพื่ออนุรักษ"ป#าลานไว
จึงมีดําริใหจัดตั้งป#าลานนี้เนื้อที่ประมาณ 36,250 ไร หรือ 58 ตารางกิโลเมตร เปLนวนอุทยานและใน
การประชุมคณะกรรมการอุทยานแหงชาติครั้งที่ 1/2518 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2518 ไดมีมติให
ดํ า เนิ น การวางแผนปฏิ บั ติ การที่ ป# า ลานกบิ น ทร" บุ รี ซึ่งสํ า นั กงานป# าไมเขตปราจี น บุ รี ไดมี คํา สั่ ง ที่
169/2518 ลงวันที่ 11 เมษายน 2518 และคําสั่งที่ 194/2518 ลงวันที่ 15 เมษายน 2518 ให
นายสุชล ผาติเสนะ นักวิชาการป#าไมตรี และนายยัณห" ทักสูงเนิน พนักงานประจําเขต โดยอยูใน
ความควบคุมการดําเนินงานของนายไพโรจน" เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นักวิชาการป#าไมโท ไปดําเนินการ
รังวัดหมายแนวเขตและจัดพื้นที่ปรับปรุงใหเปLนวนอุทยานป#าลานในพื้นที่ป#าสงวนแหงชาติแกงดินสอแกงใหญ - เขาสะโตน จังหวัดปราจีนบุรี
ตอมากองอุทยานแหงชาติ กรมป#าไม ไดมีคําสั่งที่ 2383/2520 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2520 ให
นายเชาวลิต เลิศชยันตรี นักวิชาการป#าไม 5 ทําหนาที่หัวหนาวนอุทยานทับลาน และในป พ.ศ. 2523
กองอุทยานแหงชาติไดใหวนอุทยานทับลานสํารวจพื้นที่โดยรอบเพื่อผนวกพื้นที่บริเวณใกลเคียงแนว
เขตติดตอวนอุทยานยกฐานะวนอุทยานทับลานเปLนอุทยานแหงชาติ ผลการสํารวจปรากฏวาบริเวณ
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ป#าดังกลาวโดยรอบมีสภาพป#าสมบูรณ" มีทิวทัศน"สวยงามสัตว"ป#าชุกชุมเปLนป#าตนน้ําลําธารของแมน้ํา
บางปะกงและแมน้ํ ามูลตามหนังสือรายงานผลการสํารวจ ที่ กส 0708 (ทล.)/16 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ" 2523 ทั้งเพื่อเปLนการสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ใหรักษาป#าไว
โดยการประกาศใหเปLนอุทยานแหงชาติกรมป#าไมจึงเสนอใหคณะกรรมการอุทยานแหงชาติซึ่งไดมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรออกพระราชกฤษฎีกากําหนด
พื้นที่ป#าดังกลาวเปLนอุทยานแหงชาติโดยไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป#าวังน้ําเขียวและ
ป#าครบุรี ในทองที่ตําบลสะแกราช ตําบลวังน้ํา เขียว อําเภอป`กธงชัย ตําบลครบุรี ตําบลจระเขหิ น
ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี และตําบลสระตะเคียน ตําบลโนนสมบูรณ" อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา และป#า แกงดิน สอ ป# า แกงใหญและป#า เขาสะโตน ในทองที่ตํ าบลบุ พราหมณ" ตํา บล
ทุงโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ใหเปLนอุทยานแหงชาติซึ่งประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาเลม
98 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2524 นับเปLนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 39 ของประเทศ
ตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2531 อนุญาตใหกรมชลประทานใชพื้นที่ใน
เขตอุทยานแหงชาติทับลานบริเวณป#าวังน้ําเขียว ป#าครบุรี ป#าแกงดินสอ ป#าแกงใหญ และป#าเขา
สะโตนบางสวนในทองที่ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กอสรางอางเก็บน้ําลํามูล
บน เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเนื้อที่ 2,625 ไร หรือ 4.20 ตารางกิโลเมตร โดยให
กระทรวงเกษตรและสหกรณ"ดํ าเนิน การตามพระราชกฤษฎี กาเพิ กถอนพื้ นที่ สวนนี้ออก และในป
2532 จึงไดมี พระราชกฤษฎี กาเพิกถอนอุ ทยานแหงชาติป# า วังน้ํ าเขี ยว ป#า ครบุ รี ป# า แกงดิน สอ
ป#าแกงใหญ และป#าเขาสะโตน บางสวนในทองที่ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ออกจากการเปLนอุทยานแหงชาติตามที่กําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกาเดิมป พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศ
ไวในราชกิจจานุเบกษาเลม 106 ตอนที่ 107 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2532
ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
ประกอบดวย จั งหวัด ปราจี นบุ รี ไดแก อํา เภอนาดี จั งหวัด นครราชสี มา ไดแก อํา เภอวั งน้ํ าเขีย ว
อําเภอป`กธงชัย อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง
หนวยงานในพื้ น ที่ ไดแก หนวยพิ ทั กษ" อุท ยานแหงชาติ ทับ ลาน ทล.1 (คลองน้ํ า มั น )
หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.2 (ลําปลายมาศ) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.3
(ลําแปรง) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.4 (เขามะคา) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติ
ทับลาน ทล.5 (หวยเตย) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.6 (วังทะลุ) หนวยพิทักษ"อุทยาน
แหงชาติทับลาน ทล.7 (เขาไมปลอง) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.8 (ตลิ่งชัน) หนวย
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พิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.9 (ลํามะไฟ) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.10 (ภูลําใย)
หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.11 (ไทยสามัคคี) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน
ทล.12 (ซับสะเดา) หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.13 (สวนหอม) หนวยพิทักษ"อุทยาน
แหงชาติทับลาน ทล.14 (ลําเพียก) และหนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลาน ทล.15 (หาดจอมทอง)
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพภู มิ ป ระเทศ เปL น ภู เ ขาใหญนอยสลั บ ซั บ ซอน มี ย อดเขาสู ง ที่ สุ ด คื อ เขาละมั่ ง
สูงประมาณ 992 เมตร มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน้ําตก เปLนแหลงกําเนิดของแมน้ํามูลและ
แมน้ํา บางปะกง ในบริ เวณที่ ทํา การอุ ทยานแหงชาติ ทองที่ ตํา บลบุพราหมณ" อํา เภอนาดี จั งหวั ด
ปราจีนบุรี มีพรรณไมเฉพาะถิ่น คือ ตนลานซึ่งถือไดวาเปLนป#าลานพืชสุดทายที่สมบูรณ"และสวยงาม
แหงหนึ่งในประเทศไทย

ภาพที่ 1 ความลาดชัน อุทยานแหงชาติทับลาน
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ลักษณะธรณีวิทยา

ภาพที่ 2 ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทยานแหงชาติทับลาน
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ตารางที่ 1 สภาพธรณีวิทยาบริเวณอุทยานแหงชาติทับลาน
ชื่อชุดหิน
Jpk

Jpp

Jpw

Jsk

Kkk

Ps
TRs

คําอธิบาย
หินทรายแป•งสีมวงและสีมวงแดงเนื้อปูนผสมเนื้อ
ไมกา หินทราย สีเทาเขียวน้ําตาลเหลืองและหิน
กรวดมนมี Calcrete ตามแนวราบ (แนวขวาง)
หินทรายสีขาวและสีสมซีด (Pale orange) สี
น้ํ า ตาลปนเหลื อ งมี ก รวดปนและชั้ น มี ลั ก ษณะ
เอียงตัดกันกับหินดินดานและหินกรวดมน
หินทรายสีขาวสีช มพูมีชั้นเอียงตัดกั น (cross
bedding) หรือไมมีชั้นตอนบนเปLนชั้นหินทรายที่
มีกรวดปนกั บหินดิ นดานสีน้ํา ตาลปนแดงและสี
เทา
หินทรายสีเทาปนแดงและสีเทาสวนใหญมีไมกา
มากหินทรายแป•งสีเทาและสีน้ําตาลหินกรวดมน
และหินดินดานที่มีสีน้ําตาลมวงหรือสีแดงแบบอิฐ
หิน ทรายแป• ง หิ นทราย สี น้ํา ตาลแดง และแดง
เนื้ อ ปู น ผสม หิ น เคลย" แ ละหิ น กรวดมน มี
Calcrete ตามแนวราบ (แนวขวาง)
หินปูนฟอสซิลลิเฟอรัส หินเชิร"ต หินบะซอลต"รู)
หมอน หินอุลตราเบสิกแฃะหินเซอร"เพนทิไนต"
ลักษณะหินประกอบดวยหินทรายเปLนสวนใหญ
ชั้นหินหนา สีน้ําตาล - น้ําตาลแดง บางบริเวณมี
ชั้น หิน ทรายแป• งและหิน ดิน ดานชั้ นบางๆแทรก
สลั บหิ นทราย นอกจากนี้ยั งพบชั้ น หิน กรวดมน
เปLนเลนส" และมีซากเศษพืชปนในเนื้อหินดวย

ลักษณะภู มิอากาศฤดู กาลประกอบดวย 3 ฤดู ไดแก ฤดูร อน ตั้ งแตเดือนกุ มภาพั นธ" เมษายนของทุกปบางปอาจเลื่อนมาจนถึงพฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมของทุกป
บางปอาจเลื่อนมาจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแตเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปในชวงฤดูหนาว
บริเวณทองที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา อากาศจะหนาวเย็นสบายบางเดือนที่อากาศเย็น

23
จัดจะอยูระหวาง 17 - 20 องศาเซลเซียส แตทั้งนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เนื่องมาจากวิกฤติการณ"โลกรอนจึงควรสอบถามการทองเที่ยวจากอุทยานแหงชาติกอนเดินทางทุก
ครั้ง
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สภาพทรัพยากรป#าไมในอุทยานแหงชาติทับลาน
ทรัพยากรป#าไม
อุทยานแหงชาติทับลานมีสังคมพืชที่จัดเปLนป#าลุมต่ําที่มีความสมบูรณ"มาก จัดเปLนสังคมพืชที่
มี ก ารซอนทั บ กั น ของลั ก ษณะทางนิ เ วศวิ ท ยาของป# า ภาคกลางกั บ นิ เ วศวิ ท ยาของป# า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความหลากหลายของชนิดพันธุ"ไมและสัตว"ป#าชุมชุมและสําหรับบริเวณที่ทําการ
อุทยานแหงชาติทับลาน ทองที่ตําบลบุพราหมณ" อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีเปLนพื้นที่ที่มีตนลานขึ้น
กระจายในพื้ น ที่ อ ยางหนาแนน ไดแก บริ เ วณบานทั บ ลาน บานขุ น ศรี บานบุ พ ราหมณ" และ
บานวังมืด จึงไดชื่อวาป#าลานผืนสุดทายที่สมบูรณ"และสวยงามที่สุดของประเทศไทยซึ่งตนลานจัดเปLน
ไมตระกูลปาล"ม เปLนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเปLนไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนตรงและแข็ง ภายในเนื้อเปLน
เสนใยมีใบออนรอบลําตนเปLนชั้นๆ กานใบยาวประมาณ 3 - 4 เมตร หนึ่งกานมีหนึ่งใบใบกวาง
ประมาณ 2 - 3 เมตร จนมีคําสอนในอดีตกาลวา "ใครที่ชอบตีพอแมตายไปมือจะใหญเทาใบลาน"
ลําตนสูงประมาณ 10 - 26 เมตร มีลักษณะพิเศษหลายอยาง เชน เปLนตนไมที่มีอายุขัยประมาณ
60 - 80 ป เมื่อตนแกก็จะออกดอกและผล ดอกมีสีขาว ซึ่งตนลานจะออกดอกเพียงครั้งเดียวและเมื่อ
ตนลานออกดอกก็หมายความวาตนลานจะตองตาย เมื่อเมล็ดรวงหลนตนลานก็จะเริ่มเหี่ยวเฉา และ
เหี่ยวแหงตายลงทันที อุทยานแหงชาติทับลาน ประกอบดวยป#า 5 ชนิด
1. ป#าดิบชื้น ประกอบดวยเรือนยอด 3 ชั้น ความสูงและชนิดพันธุ"ไมในแตละชั้นสรุปไดดังนี้
ชั้นที่ 1 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงตั้งแต 20 - 35 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมชั้นนี้จะแผกวาง
และโผลพนเรือนยอดทั่วไปของป#า เรือนยอดของไมชั้นบนปกติไมจะสัมผัสตอเนื่องกัน พันธุ"ไมสําคัญ
ไดแก ไมในวงศ" DIPTEROCARPACEAE (วงศ"ไมยาง) เชน ยางนา ยางเสียน ยางปาย และตะเคียน
เปLนตน ในเรือนยอดชั้นที่ 1 นั้น อาจมีไมในวงศ" DIPTEROCARPACEAE (วงศ"ไมยาง) มีพฤติกรรมเปLน
ไมโดดเดนไดเชนเดียวกับป#าดิบเขา ชั้นที่ 2 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงระหวาง 15 - 20 เมตร
เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะสัมผัสตอเนื่องกัน ตนไมในชั้นนี้มักแทรกตัวอยูระหวางเรือนยอดของ
ไมชั้นที่ 1 พันธุ"ไมสําคัญไดแก มะหาด ยมหอม ยมหิน และอบเชย เปLนตน ชั้นที่ 3 ประกอบดวย
พันธุ"ไมที่มีความสูงนอยกวา 15 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะสัมผัสตอเนื่องกันมาก ตนไมใน
ชั้นนี้ขึ้นกระจายอยูอยางหนาแนน พันธุ"ไมสําคัญ ไดแก มะมุน มะยมป#า เลือดกวาง หวา เหมือดคน
เหมือดหลวง และหมีเหม็น เปLนตน
2. ป#าดิบแลง ประกอบดวยเรือนยอด 3 ชั้น ความสูงและชนิดพันธุ"ไมในแตละชั้นสรุปได
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ดังนี้ ชั้นที่ 1 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงตั้งแต 20 - 30 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะแผ
กวางและโผลพนเรือนยอดทั่วไปของป#า เรือนยอดของไมชั้นบนปกติจะไมสัมผัสตอเนื่องกัน พันธุ"ไม
สําคัญไดแก กระบก สําโรง แสมดํา ตะแบก มะกอก และมะกัก เปLนตน ชั้นที่ 2 ประกอบดวยพันธุ"ไม
ที่มีความสูงระหวาง 10 - 20 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะสัมผัสตอเนื่องกันบาง ตนไมในชั้น
นี้มักจะแทรกตัวอยูระหวางเรือนยอดของไมชั้นที่ 1 พันธุ"ไมสําคัญ ไดแก เขล็ง คอแลน คางคาว
แดงดง กระเมากลัก และกรวยป#า เปLนตน ชั้นที่ 3 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงนอยกวา 10 เมตร
เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะสัมผัสตอเนื่องกันมาก ตนไมในชั้นนี้ขึ้นกระจายอยูอยางหนาแนน
พันธุ"ไมสําคัญ ไดแก ฉนวน ขาวกาก ดันหมี ลําไยป#า และพลับเพลา เปLนตน
3. ป#าเบญจพรรณ ประกอบดวยเรือนยอด 3 ชั้น ความสูงและชนิดพันธุ"ไมในแตละชั้นสรุป
ไดดังนี้ ชั้นที่ 1 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงตั้งแต 15 - 25 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะ
แผกวางและโผลพนเรือนยอดทั่วไปของป#า เรือนยอดของไมชั้นบนปกติจะไมสัมผัสตอเนื่องกัน พันธุ"ไม
สําคัญไดแก มะคาโมง ตะแบก ประดู และสมอไทย เปLนตน ชั้นที่ 2 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูง
ระหวาง 10 - 15 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะสัมผัสตอเนื่องกันบาง ตนไมในชั้นนี้มักแทรก
อยูระหวางเรือนยอดของไมชั้นที่ 1 พันธุ"ไมสําคัญ ไดแก ฉนวน กุŠก มะกอก แคหางคาง และมะเกิ้ม
เปLนตน ชั้นที่ 3 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงนอยกวา 10 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะ
สั มผั ส ตอเนื่ องกั น ตนไมในชั้ น นี้ ขึ้น กระจายอยู อยางหนาแนน พั น ธุ" ไมสํ า คั ญ ไดแก สาน ตะคร้ํ า
พลับพลา และหวา เปLนตน
4. ป#าเต็งรัง ประกอบดวยเรือนยอด 2 ชั้น ความสูงและชนิดพันธุ"ไมแตละชั้นสรุปไดดังนี้
ชั้นที่ 1 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงตั้งแต 10 - 20 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะสัมผัส
ตอเนื่องกันบาง พันธุ"ไมสําคัญ ไดแก ไมในวงศ"ไมยาง ซึ่งเปLนไมผลัดใบ (Deciduous Dipterocarp
Species) เชน เต็ง รัง เหียง กราด และพลวง เปLนตน ไมชนิดอื่น ไดแก กระบก ประดู และสมอไทย
เปLนตน ชั้นที่ 2 ประกอบดวยพันธุ"ไมที่มีความสูงนอยกวา 10 เมตร เรือนยอดของพันธุ"ไมในชั้นนี้จะ
สัมผัสตอเนื่องกัน ตนไมในชั้นนี้มีความหนาแนนสูงกวาในเรือนยอดชั้นที่ 1 พันธุ"ไมสําคัญ ไดแก
มะเกิ้ม กระโดน หวา และติ้ว เปLนตน
5. ป#าไผ ไมมีรูปแบบของการจัดชั้นเรือนยอดตามแนวดิ่งปรากฏใหเห็น เนื่องจากเปLนสังคม
ไผ ไมยืนตนมีจํานวนนอยมากและกระจายอยูหางๆกัน
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ภาพที่ 3 เสนทางเขาแปลงถาวรป#าเบญจพรรณ อุทยานแหงชาติทับลาน
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ความหลากหลายของสัตว"ป#า
อุทยานแหงชาติทับลานมีจํานวนสัตว"เลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมด 82 ชนิด ซึ่งเปLนสัตว"คุมครอง
ตามการจําแนกของพระราชบัญญัติสงวนคุมครองสัตว"ป#า พ.ศ. 2535 จํานวน 54 ชนิด และเปLน
สัตว"สงวน 1 ชนิด ไดแก เลียงผา (Capricomis sumatrensis) และมีสัตว"เลี้ยงลูกดวยนม 2 ชนิดที่มี
สภาพเปL น สั ต ว" ใ กลสู ญ พั น ธุ" อ ยางยิ่ ง ตามสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดลอม (สผ.) ไดแก แมวป# า (Felis chaus) และวั ว แดง (Bos javanicus) โดยสั ต ว"
เลี้ ย งลู ก ดวยนมที่ พ บมากไดแก กระแตธรรมดา (Tupaia glis) และคางคาวขอบหู ข าวเล็ ก
(Cynopterus brachyotis) สําหรับนกมีจํานวนทั้งหมด 302 ชนิด โดยเปLนสัตว"คุมครองจํานวน
298 ชนิด ซึ่งมีจํานวน 1 ชนิด มีสถานภาพเปLนสัตว"ใกลสูญพันธุ"อยางยิ่งตามสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดแก นกกระทุง (Pelecanus philippensis) โดยนก
ที่ มี ค วามชุ ก ชุ ม มาก ไดแก นกเฉี่ ย วดงหางสี น้ํ า ตาล (Tephrodornis virgatus) นกเขาใหญ
(Streptopelia chinensis) นกจาบฝนปกแดง (Mirafra assamica) นกกิ้งโครงหัวสีนวล (Stumus
burmanicus) เปLนตน สําหรับสัตว"เลื้อยคลานมีจํานวนทั้งหมด 52 ชนิด โดยเปLนสัตว"คุมครองจํานวน
18 ชนิด ซึ่งมีสัตว"เลื้อยคลานจํานวน 1 ชนิดมีสถานภาพเปLนสัตว"ใกลสูญพันธุ"อยางยิ่งตามสํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม (สผ.) ไดแก จระเขน้ํ า จื ด (Crocodylus
siamensis) สวนสัตว"เลื้อยคลานที่ชุกชุมมากไดแก จิ้งจกหางแบน (Cosymbotes platyurus) จิ้งจก
หางหนาม (Hemidactylus frenatus) และกิ้งกายักษ" (Physignatus cocincinus) สําหรับสัตว"
สะเทินน้ําสะเทินบกมีจํานวนทั้งหมด 25 ชนิด โดยมีสัตว"คุมครอง 2 ชนิด ไดแก คางคกหัวราบ (Bufo
macrotis) และคางคกแคระ (Bufo parvus) ซึ่งชนิดที่ชุกชุมมากมี 1 ชนิด ไดแก กบหนอง (Rana
limncharis) (กรมป#าไม, 2549)
เสนทางน้ําและลุมน้ํา
อุทยานแหงชาติทับลาน เปLนพื้นที่ตนน้ําที่สําคัญของลําน้ําหลายสาย เนื่องจากพื้นที่สวนหนึ่ง
อยูในเขตเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเปLนแหลงตนกําเนิดของแมน้ํามูลและแมน้ําบางปะกง ตลอดจนลําน้ํา
สายยอยตางๆ เชน ลํ า ปลายมาศ หวยขมิ้ น หวยแซะ ลํ า ตาสา หวยแปรง ลํ า พิ โ รธ หวยมะไฟ
หวยน้ําเขียว หวยไซกง ลํานางรอง เปLนตน ลําน้ําสายตางๆเหลานี้จะไหลมารวมกันเปLนแมน้ํามูลและ
แมน้ํ า บางปะกง ซึ่ งถื อเปL น แมน้ํ า ที่ เ ปL น สายหลั กของพื้ น ที่ ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อและภาค
ตะวันออก
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น้ําตกแตละแหงที่ อยูในพื้นที่ อุทยานแหงชาติ ทับลาน อั นเกิด จากลํ าธารนอยใหญจะมีน้ํ า
ในชวงฤดูฝนและฤดูแลงจะแหง ดังนั้น ลําน้ําสายยอยตางๆ ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติจึงเปLนลําน้ําที่
มีน้ํานอยมากในฤดูแลง ระบบทางเดินของลําน้ําสวนใหญจะเปLนแบบ Dendritic pattern คือ มี
ลักษณะของลําน้ําสาขาไหลลงสูลําน้ําใหญ ในรูปของเสนแขนงใบไม
สําหรับน้ําใตดิน จากการศึกษาแหลงน้ําบาดาลจากการเจาะขุดของกรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจะมีบางบอที่ไดรับน้ํามากกวานาทีละ 100 แกลลอน ซึ่งสามารถ
สนองความตองการของประชาชนเทาที่ควร และบางบอจะใหปริมาณน้ําเพียง 5 - 90 แกลลอน
เทานั้น
เสนทางน้ํา
อุทยานแหงชาติทับลาน เปLนพื้นที่ตนน้ําที่สําคัญของลําน้ําหลายสาขา เนื่องจากพื้นที่สวน
หนึ่ งอยูในเขตเทื อกเขาสั นกํ าแพง ซึ่ งเปLน แหลงกํ าเนิด ของตนน้ํ าลํ าธารหลายสาย เชน หวยขมิ้ น
หวยปลากาง หวยคํ า แช หวยคํ า ขี้ แ รด หวยมู ล สามงาม หวยภู ห อม หวยกระทิ ง หวยลํ า เลย
หวยกุดตาสี หวยลําดวน เปLนตน ลําน้ําในแตละหวยจะไหลมารวมกันเปLนแมน้ํามูล สวนลําหวยสวน
น้ําหอม ลําหวยหินขาว ลําหวยชมพู ลําหวยสาลิกา ลําหวยวังมือ ลําหวยลําไย ฯลฯ ลําหวยเหลานี้จะ
ไหลรวมกันเปLนแมน้ําบางปะกง เสนทางน้ําสวนใหญในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน จะเปLนลําน้ําขนาด
เล็กในฤดูแลงอาจจะแหงขอด
พื้นที่ลุมน้ําพื้นที่อุทยานแหงชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํา 2 ลุมน้ํา คือ
ลุ มน้ํ า มู ล มี พื้ น ที่ มากที่ สุ ด ถึ ง 1,192,736.30 ไร คิ ด เปL น รอยละ 85.36 ของพื้ น ที่ ทั้ง หมด
อยูในจังหวัดนครราชสีมา
ลุมน้ําปราจีนบุรี มีพื้นที่ 204,638.70 ไร คิดเปLนรอยละ 14.64 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยูใน
จังหวัดปราจีนบุรี
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ภาพที่ 4 แหลงน้ําผิวดิน อุทยานแหงชาติทับลาน
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ทรัพยากรการทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติ ทับลาน เปLน อุ ทยานแหงชาติ ที่มีอาณาเขตกวางใหญเปL นอั น ดับ สองของ
ประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 2,235.80 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบดวยภูเขานอยใหญ
สลับซับซอน มียอดเขาที่สูงที่สุดคือเขาละมั่งสูงประมาณ 992 เมตร มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหวและ
น้ําตกเปLนแหลงกําเนิดตนลําธารหลายสาย สภาพป#าสวนใหญมีทั้งป#าเต็งรังและป#าดงดิบ หนาแนน
ดวยพันธุ"ไมนานาชนิดโดยเฉพาะตนลาน ที่ขึ้นทั่วไปในป#าดิบแลง สําหรับป#าลานขนาดใหญผืนสุดทาย
ของประเทศไทยมีตนลานเปLนพืชที่มีมาแตยุคดึกดําบรรพ"
สําหรับแหลงทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติทับลานสวนใหญมีการกระจายตัวอยูในบริเวณ
แนวเขตอุทยานแหงชาติมากกวาในบริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติ ซึ่งมีดังนี้
แหลงทองเที่ยวที่ อยูในบริเ วณที่ทําการอุทยานแหงชาติที่สํา คัญคือ ป#า ลานขนาดใหญผื น
สุดทายของประเทศ ตั้งอยูบริเวณดานหนาของบริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติทับลาน บนถนนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 304 ป#าลานประกอบดวยตนลานที่เปLนไมที่มีมาแตยุคดึกดําบรรพ" เปLนตนไม
ที่มีใบใหญที่สุด มีขนาดความกวางของใบประมาณ 2 - 3 เมตร มีอายุยาวนานประมาณ 60 - 80 ป
จะออกชอดอกที่ยอดเมื่ออายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ลานตนหนึ่งมีดอกมากวา 60 ลานดอก ซึ่งจะออกดอก
และเมล็ดเพียงครั้งเดียว และเมื่อเมล็ดลานเริ่มงอกออกจากพื้นดิน ตนลานที่เปLนตนแมจะคอยๆเหี่ยว
เฉาและตายลง ป#าลานกลุมนี้นับเปLนจุดดึงดูดที่สําคัญของที่ทําการอุทยานแหงชาติทับลาน
แหลงทองเที่ ยวที่อยูในบริ เวณแนวเขตอุทยานแหงชาติทับลานจะกระจายอยูบนเสนทาง
หลวงแผนดินสาย 304 กบินทร"บุรี-นครราชสีมา และเสนทางหลวงแผนดินสาย 2119 เสิงสาง นครราชสีมา ซึ่งมีดวยกันดังนี้
1. น้ําตกหวยใหญตั้งอยูทองที่ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา หาง
จากถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 79 เดินทางเขาไปบนทางลูกรัง
ที่รถสามารถเขาถึงไดระยะประมาณ 6 กิโลเมตร น้ําตกมีขนาดใหญ สูงประมาณ 60 เมตร กวาง
ประมาณ 30 เมตร หนาผาตรงบริเวณน้ําตกโคงเปLนมุม 150 องศา
2. น้ําตกสวนหอมตั้งอยูในทองที่ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว หางจากถนนสาย 304
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ประมาณ 6 กิโลเมตร น้ําตกมีลักษณะเปLนหนาผา สูงประมาณ 50 เมตร กวางประมาณ 30 เมตร
น้ําตกมีความสวยงามมากในฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน ในฤดูแลงน้ําคอนขางนอย
บริเวณใกลเคียงน้ําตกมีสถานที่กางเต็นท"อยูบนเนินเขาไวบริการนักทองเที่ยว
3. น้ําตกหวยคําภูบริเวณจุดสกัดหวยคําภู ลักษณะของน้ําตกจะไมสูงมากนัก สวนใหญจะ
โดดเดนในเรื่องของความกวางของลําน้ํา และมีแกงหินที่สวยงาม สภาพป#าที่ลอมรอบเปLนป#าชื้นผสม
ป#าดิบแลง พื้นที่ตนน้ําสวนใหญของอุทยานแหงชาติทับลาน ทองที่อําเภอนาดี จะไหลมารวมเปLน
ลําน้ําสายนี้ ทําใหมีน้ําไหลเกือบตลอดทั้งป จะมีเพียงเดือนมีนาคม - เมษายนเทานั้นที่น้ําไมไหลแตจะ
มี น้ํ า ขั งอยู ในแองใหญๆทั่ ว ไป การคมนาคมสามารถเดิ น ทางเขาถึ ง ไดโดยใชรถยนต" ซึ่ ง หางจาก
ที่ทําการอุทยานแหงชาติทับลานประมาณ 35 กิโลเมตร
4. เขาทุง – ทุงตูรถไฟ อยูบริเวณทิวเขาละมั่ง ซึ่งเปLนจุดแบงเขตระหวางจังหวัด
และจังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะจะเปLนทุงหญาธรรมชาติขนาดใหญ อยูกลางยอดเขาสูง มีป#าหยอม
เล็กๆ กั้นแยกเปLนทุงติดๆกันมากมาย สภาพแวดลอมประกอบไปดวยป#าสนธรรมชาติ มีโขดหินรูปทรง
ตางๆปรากฏอยูทั่ วไปและมีกลวยไมดอกไมมากมาย ซึ่ งจะพบไดมากในชวงฤดูฝ นและมีจุ ดชมวิ ว
มากมาย การเขาถึงตองใชวิธีเดินเทาเขาไป ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน
5. น้ําตกเวฬุวันมีความสูงประมาณ 60 เมตร ลักษณะจะเปLนหนาผาชัน การคมนาคม
สามารถใชรถยนต"เขาถึงตัวน้ําตกได แตในฤดูฝนถนนจะลื่นมาก เพราะเสนทางมีความลาดชันเปLนดิน
ลูกรัง
6. น้ําตกหวยขมิ้นหรือน้ําตกวังจระเขอยูหางจากที่ทําการหนวยพิทักษ"ฯที่ 13 (สวนหอม)
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยการเดินเทา ตลอดเสนทางเดินเทาจะผานป#าเต็งรังและป#าดิบแลงที่
สวยงาม น้ํ า ตกมี น้ํ า ตลอดป เสนทางลงน้ํ า ตกจะมี ค วามลาดชั น นอกจากนี้ บ ริ เ วณที่ ทํ า การ
หนวยพิทักษ"ฯที่ 13 (สวนหอม) ยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม เชน ผาชมตะวัน ที่จะมองเห็นสภาพป#าที่มี
ความอุดมสมบูรณ" และลานกางเต็นท"ที่ตั้งอยูบนเนินเขา ในชวงปลายฝนตนหนาว หรือประมาณเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม บริเวณลานกางเต็นท" จะมีความสวยงามมาก เพราะจะถูกปกคลุมไปดวยทะเล
หมอกในตอนเชา
7. หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลานที่ 10 (คลองน้ํามัน) เปLนสถานที่ที่เหมาะกับการ
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เขาคายพักแรม เพื่อศึกษาสภาพธรรมชาติ เนื่องจากมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม หางไกลจาก
ชุมชน อีกทั้งยังเปLนที่อยูอาศัยของสัตว"ป#าจํานวนมาก รถยนต"เขาถึงไดสะดวก
8. หนวยพิทักษ"อุทยานแหงชาติทับลานที่ 11 (ไทยสามัคคี) สภาพพื้นที่เปLนป#าดิบที่สมบูรณ"
ประกอบดวยสัตว"ป#านานาชนิด เชน ชางป#า กระทิง วัวแดง กวาง หมี เมน เปLนตน มักจะออกมาเดิน
ตามถนนที่ใชเปLนเสนทางลาดตระเวนใหไดพบเห็ นเปLนประจํา สภาพอากาศบริเ วณหนวยพิ ทักษ"
อุทยานแหงชาติจะหนาวเย็นตลอดป เนื่องจากอยูในที่สูงและอยูทามกลางผืนป#า
9. น้ําตกทับลาน หรือน้ําตกเหวนกกก อยูหางจากบานทับลานออกไปประมาณ 7 กิโลเมตร
โดยเปLนทางลูกรังประมาณ 4 กิโลเมตร และทางเทาระยะสั้นๆอีกประมาณ 500 เมตร น้ําตกทับลาน
นี้เปLนน้ําตกที่มีความงามมากแหงหนึ่งในชวงฤดูฝน แตในชวงฤดูแลงน้ําตกจะไมมีน้ํา
10. อางเก็บน้ําทับลานเปLนอางเก็บน้ําที่มีความสวยงามมาก ลอมรอบไปดวยภูเขาสูง
อากาศเย็นสบาย เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ ตั้งอยูหางจากบานทับลานประมาณ 1 กิโลเมตร
เปLนทางลูกรังซึ่งรถยนต"เขาถึงได
11. หาดจอมทอง (เขื่อนลํามูลบน) อยูในเขตอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา แยกจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 บริเวณกิโลเมตรที่ 92 เขาไปประมาณ 20 กิโลเมตร เปLนเขื่อนดินสูง
ประมาณ 30 เมตร ที่สรางขึ้นโดยกรมชลประทานเพื่อกั้นลําน้ํามูลตอนบน ซึ่งเปLนตนน้ําของแมน้ํามูล
ที่เกิดจากผืนป#าทับลานเปLนจุดชมวิวทิวทัศน"ที่ดี สามารถเห็นทัศนียภาพของอางเก็บน้ําไดกวางไกล
12. หาดชมตะวัน (เขื่อนลําปลายมาศ) หาดชมตะวัน ตั้งอยูในอําเภอเสิงสาง ระยะทางหาง
จากอําเภอเสิงสางประมาณ 17 กิโลเมตร สําหรับหาดชมตะวันนั้นเปLนหาดทรายที่สามารถเลนน้ําได
ซึ่งอยูในเขื่อนลําปลายมาศ มีความยาวประมาณ 300 เมตร ในบริเวณดังกลาวนี้มีบานพักรับรองและ
สถานที่กางเต็นท"รองรับนักทองเที่ยว
เสนทางคมนาคม
การเดินทางโดยรถยนต"
ถนนพหลโยธินผานรังสิต เลี้ยวขวาเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 รังสิต - อําเภอ
องครักษ" เมื่อถึงแยกอํ าเภอปากพลี จังหวัด นครนายก แยกเลี้ยวขวาเขาสู ทางหลวงหมายเลข 33
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จนถึงสี่แยกกบินทร"บุรีใหม เลี้ยวซายเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ไปประมาณ 32 กิโลเมตร
จนถึงอุทยานแหงชาติทับลานซึ่งตั้งอยูติดกับถนนใหญ
การเดินทางโดยรถประจําทาง
จากกรุงเทพมหานครขึ้นรถโดยสารที่สถานีหมอชิต (สถานีขนสงสายเหนือ) สายกรุงเทพฯ กบินทร"บุรี ลงที่กบินทร"บุรี จากนั้นตอรถโดยสารกบินทร"บุรี - โคราช ไปอีก 32 กิโลเมตร ก็จะถึง
ที่ทําการอุทยานแหงชาติทับลาน ซึ่งอยูติดกับถนนใหญ

