คํานํา
ดวยในปงบประมาณ 2555 กรมอุทยานแหงชาติสัตว!ป"าและพันธุ!พืช โดยสถาบันนวัตกรรม
อุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง (สวนศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ เดิม) สํานักอุทยานแหงชาติ
ไดสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานกิจกรรมอนุรักษ! ฟ67นฟู และพัฒนาป"าไม กิจกรรมงานอุทยาน
แหงชาติ ใหศูนย!นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย!ศึกษาและ
วิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา เดิม) ดําเนินโครงการวิจัยความหลากหลายดานพรรณพืช
โดยมีวัตถุประสงค!เพื่อประเมินสถานภาพและความหลากหลายดานพรรณพืชตลอดจนติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตและผลผลิตของพรรณพืช (growth and yield) เพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับโลกรอนและการดูดซับคาร!บอน เพื่อศึกษาโครงสรางป"า และการกระจายของพรรณพืชที่เปKน
ตัวแทนอุทยานแหงชาติในแตละภูมิภาคและใชเปKนแปลงถาวรเพื่อศึกษาดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการไดมีการวางแผนศึกษาขอมูลพื้นฐานของอุทยานแหงชาติเขาใหญในดาน
ตางๆ อาทิเชน สภาพภูมิประเทศ การใชประโยชน!ที่ดิน ลักษณะทางธรณีวิทยา และระบบนิเวศวิทยา
เปKนตน โดยใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร!มาเปKนเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห!
ขอมูล และทําการเลือกพื้นที่วางแปลงถาวรเพื่อใหครอบคลุมความหลากหลายดานพรรณพืชของผืน
ป"าอุทยานแหงชาติเขาใหญในบริเวณดังกลาว
คณะทํางานขอขอบคุณ สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง สํานักอุทยาน
แหงชาติ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ตลอดจนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานพรรณพืช ที่ใหการชวยเหลือ
สนับสนุนขอมูลทางวิ ชาการ จนทําใหโครงการวิจั ยในครั้งนี้ สําเร็จลุล วงไปไดดวยดี อยางไรก็ตาม
โครงการวิ จัย ฯ เปK น เพีย งขอมู ล พื้ นฐานที่ไดจากแปลงถาวรหรื ออาจกลาวไดวาเปK น เพีย งรายงาน
เบื้องตนเทานั้น เห็นควรใหมีการขยายผลการศึกษาวิจัยไปในพื้นที่ตางๆ ใหครอบคลุมและตอเนื่อง
เพื่อใหทราบถึงความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ผืนป"าตอไป

วัตถุประสงค!
1. เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพรรณพืชในแปลงถาวรในอุทยานแหงชาติ
ที่ดําเนินการจัดทําในปงบประมาณ 2555
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตและผลผลิตของพรรณพืช (growth and
yield) ซึ่งตองดําเนินการตอเนื่องทุกป
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณ! (Phenology) ของพืชพรรณในแปลงถาวร
4. ติดตั้งอุณหภูมิตรวจวัดอากาศในแปลงถาวรเพื่อนําไปใชประโยชน!ในการประเมินผล
กระทบของความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอระบบนิเวศป"าไม

ตรวจเอกสาร
ป"าดิบแลง
ดวงดาวและคณะ (2545) กลาววา ดิ น แดนขวานทองของไทยเปK น แหลงธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ!ไปดวยทรัพยากรป"าไม อีกทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเขตหนึ่งของโลก
เนื่องจากตําแหนงที่ตั้งของประเทศไทยเปKนขอไดเปรียบสําคัญ คือ ตั้งอยูใกลเสนศูนย!สูตรซึ่งเปKนโซน
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 เปK น ดั่ ง สะพานเชื่ อ มและจุ ด บรรจบแหงมวลสรรพชี วิ ต
(Biological Crossroad) ของภูมิภาคนี้ กอใหเกิดสภาพธรรมชาติอันหลากหลายเปKนสะพานเชื่อมตอ
สังคมสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือของโลกแถบเทือกเขาหิมาลัยและตอนใตของจีน กับป"าดงดิบชื้นแถบ
มาเลเซีย รวมทั้งสังคมป"าแบบรอนแลงจากฝabงกัมพูชาและลาว
เมื่อพิจารณาจากตําแหนงที่ตั้งแลวจะพบวา ประเทศไทยมีความหลากหลายของระบบนิเวศ
ป" า ไมและชนิ ด พั น ธุ! สู ง มาก เนื่ อ งจากเปK น ดิ น แดนที่ ตั้ ง อยู ในเขตทั บ ซอนของเขตวนภู มิ ศ าสตร!
(Floristic Regions) 3 เขต คื อ เขตอิ น โด-เบอร! มีส (Indo-Bermese) เขตอิ น โด-ไชนี ส (IndoChinese) และเขตมาเลเซีย (Malaysia) พรรณพืชของไทยจึงไดรับอิทธิพลจากทั้ง 3 เขตดังกลาว
ที่ควรคาแกการอนุรักษ!
ประเทศไทยมีสภาพอากาศแบบรอนชื้นมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต
พัดผาน กอใหเกิดป"าเขตรอน (tropical forest) หลากหลายชนิดกระจายอยูในทุกภาค โดยสามารถ
แบงป"าเขตรอนในประเทศไทยออกเปKน 2 กลุมใหญ คือ ในบริเวณที่มีปริมาณน้ําฝนตกเกินกวา 1,500
มิลลิเมตรตอป ประกอบกับดินกักเก็บน้ําไดดี จะเกิดเปKนป"าไมผลัดใบ (Evergreen Forest) หรือ
ป"าดิบ อันมีสภาพรกทึบตลอดป สวนบริเวณใดมีลักษณะอากาศแบบมรสุม คือ มีฤดูแบงแยกชัดเจน
ฤดูแลงยาวนาน พืชพรรณจึงจําเปKนตองผลัดใบทิ้ง จะเกิดเปKนป"าผลัดใบ (Deciduous Forest)

ป"าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest)
forest)
ลักษณะของป"าชนิดนี้พบปรากฏอยูบนพื้นที่ลาดต่ําทางทิศเหนือ ซึ่งมีระดับความสูงระหวาง
200 - 600 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประกอบดวยไมยืนตนประเภทผลัดใบ เชน มะคาโมง
(Afzelia xylocarpa) ประดู ป"า (Pterocarpus macrocarpus) ตะแบกแดง (Lagerstroemia
calyculata) ตะเคียนหนู (Annogeissus acuminate) แดง (Xylia xylocarpa) ซอ (Gmellina
arborea) สมอพิเภก (Terminalia Bellerrica) ตะคร้ํา (Garuga pinnata) พื้นชั้นลางมีไมไผและ
หญาตางๆ รวมทั้งกลวยไมดวย ในฤดูแลงป"าชนิดนี้จะมีไฟป"าเกิดขึ้นเสมอ และตามพื้นป"าจะมีหินปูน
ผุดขึ้นอยูทั่วไป
ป"าดิบแลง (Dry evergreen forest)
forest)
Smitinand (1977) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) กลาววา ป"าดิบแลงจําแนกโดย
ลักษณะโครงสรางในดานองค!ประกอบของชนิดพันธุ!ไมและลักษณะทางสรีระของพันธุ!ไมในสังคม
พรรณไมในสังคมนี้เปKนการผสมกันระหวางไมผลัดใบและไมไมผลัดใบในอัตราสวนที่ใกลเคียง ไมที่
ผลัดใบมักผลัดใบคอนขางสูงในชวงฤดูแลงซึ่งสังเกตไดจากปริมาณของการรวงหลนของใบ อยางไรก็
ตามจะมีการแตกใบขึ้นมาแทนที่ (replacement) ใบที่ทิ้งรวงไปในระยะเวลารวดเร็ว ทําใหเรือนยอด
ป"ายังคงรักษาความเขียวไวคงตลอด การจําแนกที่ชัดเจนอาจตองสังเกตที่ไมดัชนีของสังคมซึ่งมีความ
แตกตางจากสังคมป"าอื่นคอนขางเดนชัด ทั้งในระดับเรือนยอดชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นพื้นป"า ปกติไม
ชั้นบนประกอบดวยไมผลัดใบและไมผลัดใบในจํานวนที่เทาๆกัน
ไมดัชนีในชั้นเรือนยอดประกอบดวย ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.)
ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don) ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness.)
เคี่ยมคะนอง (Shorea henryana Pierre) กระบาก (Anisoptera costata Korth.) ไมผลัดใบที่เปKน
ตัวชี้สังคมในชั้นเรือนยอดนี้ เชน มะคาโมง (Afzelia xylocarpa (Kurth) Craib) ตะแบกใหญ
(Lagerstroemia calyculata Kurz) ตะแบกแดง (Lagerstroemia ovalifolia Tejsm. & Binn.)และ
พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) เปKนตน
ไมดั ช นี ใ นเรื อ นยอดชั้ น รองมั ก เปK น ตั ว ชี้ สั ง คมที่ เ ดนชั ด ประกอบดวย พลองใบใหญ
(Memecylon ovatum Sm.) พลองขี้นก (Memecylon floribundum Blume) กัดลิ้น (Walsura

trichostemon Miq.) คางคาว (Aglaia pirifera (Roxb.) Wall.) และกระเบากลัก (Hydnocarpus
ilicifolius King)
ไมดัชนีเปKนไมพุมไดแก ขอยหนาม (Streblus ilicifolius (vidal) Corner) หมักมอ
(Rothmannia wittii (Craib) Bremek) เคล็ดหนู (Canthium horridulum Craib) เปลาเงิน
(Viburnum odoratissimum Ker Gawl. var. sessiliflorum (Geddes) Fukuoka) เข็มป"า (Ixora
cibdela Craib) ปอขี้เถา (Mallotus barbatus Mull. Arg.) หนามคัดเคา (Randia spp.) สวนพื้น
ป"าปกคลุมดวยลูกไมขนาดเล็กในวงศ! MARANTACEAE ในสกุล Phrynium และ Cucurligo และพืช
ในวงศ!กระเจียว (ZINGIBERACEAE) ในสกุล Achasma, Curcuma, Amomum, Catimbium และ
Ctenolophon เปKนตน
ถิ่นกระจาย
ป"าดิบแลงของประเทศไทย พบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชัยจากจังหวัดชุมพร
ขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรีไปจนถึงจังหวัดเชียงราย สวน
ทางซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมาถึงทิวเขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรัก
ลงไปจนถึงจังหวัดระยอง ขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขาเพชรบูรณ!จนถึงจังหวัดเลยและนาน
นอกจากนี้ยังพบในจังหวัดสกลนครและทางเหนือของจังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอ
กับ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ป" าดิ บแลงในสวนนี้ พบขึ้น สลับ กับ ป" าไผและ
ป"าผสมผลัดใบและอาจมีทุงหญาที่เกิดจากการทําลายป"าเปKนหยอมๆ ในทิวเขาอื่นๆ ทางภาคเหนือ
เชน ขุนตาล ผีปaนน้ํา และแดนลาว พบป"าชนิดนี้ในระดับความสูงปานกลางและเฉพาะพื้นที่ที่ปaจจัย
แวดลอมเหมาะสม ทั้งนี้ Smitinand (1977), Lekagul and McNeely (1977), Kutintara (1975)
อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) พบวาป"าดิบแลงในปaจจุบันสวนใหญพบไดเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ!
เชน อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"า เปKนตน ที่สามารถเขาถึงไดงายและรูจักกันทั่วไป เชน
ป" า ดิ บ แล งที่ ส ถานี วิ จั ยสิ่ ง แว ดล อมส ะแกร าช อํ า เภ อปa ก ธ งชั ย จั ง หวั ด นครราช สี ม า
ป"าดิบแลงในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน ป"าดิบแลงในเขตรักษาพันธุ!
สัตว!ป"าเขาอางฤาไน เขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"าภูเขียว และเขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"าภูหลวง เปKนตน
ปaจจัยกําหนดของการเกิดป"าดิบแลง

ป" า ดิ บ แลงจั ด ไดวาเปK น สั ง คมถาวรในสภาพภู มิ อ ากาศแถบใตเขตรอน (Subtropical
Hoclimate) ของประเทศไทย ปaจจัยหลักที่เปKนปaจจัยกําหนดของสังคมนี้คือ ฤดูกาลที่มีการแบงแยก
เดนชัด อยางนอยตองมีชวงความแหงแลงที่ยาวนานประมาณ 3 - 4 เดือน มีดินคอนขางลึกสามารถ
กักเก็ บน้ํ าไดดี พอสมควรที่ จะทําใหพัน ธุ!ไมบางชนิด สามารถคงใบอยู ไดตลอดชวงความแหงแลงนี้
และไมมีไฟป"าเขามารบกวน ดวยสาเหตุนี้ดินในป"าดิบแลงจึงมักเปKนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
ปกติป"าชนิดนี้พบตั้งแตระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 100 เมตร ขึ้นไป จนถึง 800
เมตร มีน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิเมตรตอป ดังนั้นจึงปรากฏอยูในเสนทางของลม
มรสุมทางตอนเหนือของภาคใตขึ้นไป ในบางพื้นที่อาจพบหินที่เปKนตนกําเนิดของดิน โผลขึ้นมาใหเห็น
ดวย สวนปaจจัยที่เกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นนับวามีบทบาทนอย ไมแตกตางกันมากกับป"าชนิดอื่น
ของประเทศยกเวนป"าดิบเขา

ชนิดพรรณไมและลักษณะโครงสรางของป"าดิบแลง
ป"าดิบแลงโดยทั่วไปมีเรือนยอดไมปกคลุมตอเนื่องกันโดยตลอด ชองวางจากเรือนยอดชั้นบน
ถู ก ป„ ด ดวยเรื อ นยอดของไมชั้ น รองและไมพุ มจนไมสามารถมองเห็ น พื้ น ดิ น ได ชองวางระหวาง
เรือนยอด (forest gap) ที่เป„ดใหมเนื่องจากไมใหญโคนลมหรือถูกตัดพื้นที่นั้นมักถูกทดแทนอยาง
รวดเร็วดวยไมเบิกนําหลายชนิด เชน ลําภูป"า (Duabungavgrandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.)
กระทุมน้ํา (Mitragyna orientalis (L.) L) เลี่ยน (Melia azedarach L.) และพรรณไมเบิกนําอยาง
อื่นอีกหลายชนิด เปKนตน
โครงสรางทางดานตั้งของป"าชนิดนี้สวนใหญประกอบดวยไม 3 ชั้นเรือนยอด ชั้นบนสุดมี
ความสูงตั้งแต 25 เมตร ขึ้นไป อาจถึง 40 เมตร สําหรับป"าดิบแลงที่สมบูรณ!มากๆ พันธุ!ไมสําคัญใน
เรือนยอดชั้นบนนอกเหนือจากไมดัชนีดังที่กลาวแลวมีไมอื่นที่ผสมอยูไดแก ตะเคียนเต็ง (Shorea
thorelii Pierre ex Laness.) สัตตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) ปออีเกง
(Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.) กะพง (Tetrameles nudiflora R. Br.) มะยมป"า
(Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston) ยางนอง (Antiaris toxicaria Lesch.) ลูบลีบ (Ulmus
lancifolia Roxb. ex Wall.) ลูกดิ่ง (Parkia sumatrana Miq. subsp. streptocarpa (Hance) H.
C. F. Hopkins) พระเจาหาพระองค! (Dracontomelum dao (Blanco) Merr. & Rolfe) คอแลน
(Nephelium hypoleucum Kurz) เขลง (Dialium cochinchinense Pierre) พะยอม (Shorea
roxburghii G. Don) เสม็ดทุง (Lophopetalum wallichii Kurz) ยางโอน (Polyalthia viridis
Craib) ซาก (Erythrophleum succirubrum Gagnep.) เฉียงพรานางแอ (Carallia brachiate
(Lour.) Merr.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) สมกบ (Hymenodictyon
orixense (Roxb.) Mabb.) มะกอก (Spondias pinnata (L. f.) Kurz) มะมวงชัน (Mangifera
gracilipes Hook. f.) และไมในสกุลไทร (Ficus) สกุลมะเกลือ (Diospyros) และสกุลหวา
(Syzygium) อีกหลายชนิด ในป"าที่ปaจจัยแวดลอมเหมาะสมเรือนยอดชั้นนี้เกือบตอเนื่องกันโดยตลอด
ไมเดนบางชนิดมีการกระจายแบบกลุม (clump distribution) เชน ตะเคียนหิน (Hopea ferrea
Laness.) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.) และเคี่ยมคะนอง (Shorea
henryana Pierre) และบางชนิดมีการกระจายแบบสุม (random distribution) ความหนาในชั้น
เรือนยอดนี้อยูในชวง 10 - 20 เมตร กิ่งแตละตนจะซอนทับกันนอย ปริมาณใบมากและแนนทึบในฤดู
ฝนแตลดลงในชวงฤดูแลง ไมสวนใหญตองการแสงปานกลางถึงมาก

เรือนยอดชั้นรองมีความสูงประมาณ 10 - 20 เมตร พันธุ!ไมที่ขึ้นผสมกับไมดัชนีดังที่กลาวไวมี
ตะคร้ํา (Garuga pinnata Roxb.) มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.)
มะเฟ6องชาง (Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk.) ขาวสารหลวง (Linociera caudate)
กระโดงแดง (Chionanthus microstigma (Gagnep.) P. S. Green) ลําดวน (Melodorum
fruticosum Lour.) มะนาวผี (Atalantia monophylla (DC.) Corria) ดงดําขาว (Mitrephora
vandeaflora Kurz) แกว (Murraya paniculata (L.) Jack) จังหันเหลือง (Orophea polycarpa A.
DC.) ลําไยป"า (Paranephelium longifoliolatum) กระหนามปลิง (Pterospermum acerifolium
(L.) Willd.) แตว (Cratoxylum maingayi Dyer) สําเภา (Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.)
Thwaites)
กอหมู (Castanopsis
naphelioides king ex Hook. f.)
กอขี้หมู (Lithocarpus harmandii (Hick & A. Camus) A. Camus) เชียด (Cinnamomum iners
Reinw. Ex Blume) สะเดาปaก (Vatica harmandiana Pierre) ตาตุมบก (Sapium insigne
Benth.) พะวา (Garcinia speciosa wall.) หมีเหม็น(Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.)
สามพันตา (Cleistanyhus gracilis Hook. f.) มะไฟ (Baccaurea ramifloraa Lour.) พลับพลา
(Microcos paniculata L.) ดีหมี (Cleidion spiciflorum (Burm. f.) ตาเสือ (Aphanamixis
polystachya (Wall.) R. Parker) แดงน้ํา (Glochidion lanceolarium (Roxb.) Voigt) เลือดมา
(Knema globularia (Lam.) Warb.) เลือดควาย (Knema erratica (HooK. f. & Thomson)
Sinclair) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb.) เตาหลวง (Macaranga gigantea (Rchb. f. &
Zoll.) Mull. Arg.) และไมอื่นๆ อีกหลายชนิด ในชวงฤดูแลงและสงผลกระทบตอพืชคลุมดิน
ชั้นไมพุมมีความสูงไมเกิน 5 เมตร แตสวนใหญอยูในชวง 3 เมตร ประกอบดวยไมพุมและ
ลูกไมของไมใหญ นอกจากไมดัชนีที่กลาวไปแลวไมพุมที่สําคัญ คือ ชิงชี่ (Capparis micracantha
DC.) เข็มขาว (Tarenna collinsae Craib) หัสคุณ (Micromelum minutum (G. Forst.) Wight &
Arn.) ขี้อน (Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr.) และกระดูกคาง (Psydrax dicocca
Gaertn. var. dicocca) เปKนตน นอกจากนี้ยังมีพืชในวงศ! MARANTACEAE ในสกุล Phrynium และ
Cucurligo วงศ!กระเจียวหรือวงศ!ขิงขา (ZINGIBERACEAE) สกุล Achasma, Curcuma, Amomum,
Catimbium และ Ctenolophon ขึ้นอยูมากมาย (Smitinand (1977) อางโดย ดอกรักและอุทิศ
(2552))
ที่ระดับผิวดินภายใตเรือนยอดที่แนนทึบของป"าดิบแลงที่สมบูรณ!มักปกคลุมดวยซากพืชที่
หนาโดยเฉพาะในชวงตนฤดูฝนหลังการทิ้งใบของไมผลัดใบในสังคม พืชจําพวกวานและบอนอาจพบ
ผสมกั บ เครื อเถาขนาดเล็ กและลู กไมใหญที่ เ ริ่ มงอกหลังจากไดรั บ ฝนแรกของป ชนิ ด ที่ พบเห็ น ได

บอยครั้ง เชน ดอกดิน (Aeginetia pedunculata Wall.) ดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.)
ดองดึง (Gloriosa superba L.) พราวนกคุม (Molineria latifolia Herb. ex Kurz) วานพระฉิม
(Nervilia aragoana Gaudich.) และวานนางดํา (Curcuma aromatic Salisb.) เปKนตน
ป"าดิบแลงเปKนแหลงของเถาวัลย!มากมายหลายชนิด มีตั้งแตขนาดเล็กที่อยูชิดผิวดินไปจนถึง
ขนาดใหญที่ เ กี่ ย วพั น กั บไมในเรื อนยอดชั้ น บน โดยเฉพาะหวายมี พบอยู หลายชนิ ด เชนกั น ไดแก
หวายขม (Calamus viminalis Willd.) หวายขริง (Calamus palustris Griff.) หวายโป"ง (Calamus
latifolius Roxb.) หวายไสไก (Calamus kerrianus Becc.) เถาวัลย!อยางอื่นที่พบเห็นเปKนประจํา
เชน สะบาลิง (Entada grandulosa Pierre ex Gagnep.) หมามุย (Mucuna interrupta) สะแก
เครือ (Combretum procursum Craib) เครือออน (Congea tomentosa Roxb.) เครือไสไก
(Diploclisia glaucescens (Blume) Diels) เครือบี้ (Dalbergia velutiana) เครืองูเหา (Toddalia
asiatica (L.) Lam.) เครือเขาน้ํา (Tetrastigma leucostaphyllum (Dennst.) Mabb.) มะขาม
เครือ (Roureopsis stenopetata) มากระทืบโรง (Ficus pubigera Wall.) บอระเพ็ด (Tinospora
crispa (L.) Miersex Hook. f. & Thomson) ลิ้นกวาง (Ancistrocladus tectorium (Lour.)
Merr.) และเล็บมือนาง (Quisqualis indica L.) เปKนตน
เนื่ อ งจากสภาพสิ่ ง แวดลอมในป" า ดิ บ แลงมี ค วามเหมาะสมตอการเติ บ โตของกลวยไม
ป"าดิบแลงจึงเปKนแหลงสําคัญของกลวยไมแหลงหนึ่ง ที่เห็นไดทั่วไปเชน กาเรการอน (Cymbidium
aloifolium (L.) Sw.) เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb. f.) เอื้องกุหลาบ
เดือยไก (Aerides odorata Lour. var. odorata) เอื้องกุหลาบพวง (Aerides falcate Lidl.)
เอื้องขาวเหนียวลิง (Calanthe rosea (Lindl.) Benth.) เอื้องเข็มขาว (Vanda lilacina Teijsm. &
Binn.) เอื้องเขาแกะ (Rhynchostylis coelestris (Rchb. f.) Rchb. f. ex Veitch) เอื้องเขาแกะ
(Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr.) เอื้องคํากิ่ว (Dendrobium capillipes Rchb. f.)
เอื้องคําตาควาย (Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.) เอื้องสายคํา (Dendrobium
binoculare Rchb. f.) เอื้องตะขาบ (Dendrobium hercoglossum Rchb. f.) เอื้องตาเหิน
(Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) เอื้องหนวดพราหมณ! (Seidenfadenia mitrata
(Rchb. f.) Garay) เอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) เอื้องพญาไรใบ (Chiloschista
luniferus (Rchb. f.) J. J. Sm.) เอื้องหวายแดง (Renanthera coccinea Lour.) และเอื้องเสือโครง
(Vanda vipani Rchb. f.) เปKนตน พืชอิงอาศัยอื่นที่พบรวมกับกลวยไมไดแก จุกโรหินี (Thospora
nudiflora) พวงไขมุก (Dischidia griffithii Hook. f.) นมเมีย (Hoya micranta Hook. f.)
นมเมียหิน (Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R. Br.) ขาหลวงหลังลาย (Aeschynanthus

longicaulis Wall. ex R. Br.) ชายผาสีดา (Platycerium wallichii Hook.) และกระเชาผีมด
(Aristolochia tagala Cham.) เปKนตน นอกจากนี้ยังมีเฟ„ร!นอีกหลายชนิดที่จับเกาะตามลําตนและกิ่ง
ไม ป" า ดิ บ แลงมี ก ารกระจายอยางกวางขวางจึ ง มี ค วามแปรผั น มากมายหลายรู ป แบบ
Bunyavejchewin (1986) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552) ไดแบงออกเปKนสังคมยอยไวหลายสังคม
ยอย เฉพาะที่พบในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา แบงได 3 สังคมยอยคือ
(1) สังคมยอยของไมตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness. Sub-community) (2) สังคมยอยของไม
เคี่ยมคะนอง (Shorea henryana Pierre sub-community) และ (3) สังคมยอยที่มีไมเดนผสมกัน
หลายชนิด (multiple dominant species sub-commumity) เปKนตน สวนในอุทยานแหงชาติเขา
ใหญดานตะวันออกและอุทยานแหงชาติทับลานเปKนสังคมยอยที่เดนดวยไมลาน (Coryphe lecomtei
Becc.) ในบริเวณเขตรักษาพันธุ!สัตว!ป"าหวยขาแขง ไมเดนในสังคมเปKนไมยางแดง (Dipterocarpus
turbinatus C. F. Gaertn. sub-community) เปKนตน
สังคมสัตว!ในป"าดิบแลง
ป"า ชนิ ด นี้นั บไดวาเปK น แหลงสั ต ว!ป" า ที่ สํ าคั ญ ของประเทศ ทั้ งนี้ เนื่ องจากมี ส ภาพแวดลอม
เหมาะสมกับสัตว!ป"าในหลายกลุมหลายประเภท เรือนยอดชั้นบนที่ตอเนื่องกันโดยตลอดเปKนที่อาศัย
ของสัตว!ที่หากินอยูบนเรือนยอดไมไดเปKนอยางดี สวนพื้นป"าที่ไดรับแสงคอนขางมากกวาป"าดงดิบชื้นมี
พืชที่เปKนอาหารสัตว!คอนขางมาก สภาพป"าที่ไมชื้นมากเกินไปเหมาะกับสัตว!ป"าหลายชนิดที่จะดํารง
ชีพไดเปKนอยางดี นอกจากนี้ป"าดิบแลงมักเชื่อมตออยูระหวางป"าเต็งรังและผสมผลัดใบ จึงทําใหป"า
ชนิดนี้เปKนแหลงหลบภัยและพักนอนของสัตว!กินหญาทั่วไปรวมถึงเปKนแหลงอาหารในชวงฤดูแลง
ที่ป"าผลัดใบถูกไฟเผาโลงเตียนดวย
สัตว!เลี้ยงลูกดวยนมที่สําคัญและอาศัยในป"าชนิดนี้มีหลายชนิด ที่อาศัยบนเรือนยอดไม เชน
ลิงลม (Nycticebus coucang) ลิงกัง (Macaca nemestrina) ลิงอายเงี้ยะ (Macaca assamensis)
ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงวอก (Macaca mulatta) คางแวนถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei)
ชะนี ธ รรมดา (Hylobates
lar)
ชะนี ม งกุ ฎ (Hylobates
pileatus)
พญากระรอกดํา (Ratufa bicoior) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni) กระรอกปลาย
หางดํ า (Callosciurus caniceps) และกระรอกชนิ ดอื่ น ๆ กระแตและคางคาวอี กหลายชนิ ด
โดยเฉพาะหมาไม (Martes flavigula) พบเห็นสวนใหญในป"าชนิดนี้ สวนสัตว!ป"าที่หากินบนพื้นดิน
ขนาดใหญไดแก ชางป"า (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) ควาย
ป"า (Bubalus bubalis) กวางป"า (Cervus unicolor) เนื้อทราย (Cervus porcinus) เกงเหนือ

(Muntiacus muntjak) หมูป"า (Sus scrofa) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เปKนตน
สัต ว!กิน เนื้ อที่สํ า คัญ ของป"า นี้ คือ เสื อโครง (Panthera tigris) เสือดํ า (Panthera pardus)
เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) เสือไฟ (Felis temmincki) แมวป"า (Felis chaus) แมวดาว
(Felis bengalensis) เสือปลา (Felis viverrina) พังพอนกินปู (Herpestes urva) หมีขอ (Arctictis
binturong) หมาใน (Cuon aIpinus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) หมีควาย (Selenarctos
thibetanus) และหมีหมา (Helarctos malayanus) เปKนตน
นกในป"าดิบแลงมีอยูมากมายหลายชนิด ทั้งที่เปKนนกที่อาศัยประจําในป"าชนิดนี้และที่ยายถิ่น
เขามาตามฤดูกาลหรือเขามากอกิจกรรมในบางชวงเวลาเปKนประจํา ที่พบมากไดแก ไกฟ‹าพญาลอ
(Lophura diardi) ไกฟ‹า หลั งเทา (Lophura leucomelana) ไกฟ‹ าหลั งขาว (Lophura
nycthemera) ไกป"า (Gallus gallus) นกยูง (Pavo muticus) นกกระทาดงแขงเขียว (Arborophila
chloropus) นกแซวสวรรค! (Terpsiphone paradise) นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)
และนกอื่นๆ อีกหลายชนิด โดยเฉพาะนกในวงศ!นกเงือกที่มีถิ่นกระจายสวนใหญในป"านี้ไดแก นกเงือก
สี น้ํ า ตาล (Ptilolaemus
tickelli)
นกเงื อ กกรามชาง (Rhyticeros
undulates)
นกแกŒก (Anthracoceros albirostris) นกกก (Buceros bicornis) เหยี่ยวที่สําคัญ ไดแก เหยี่ยวรุง
(Spilornis cheela) นกหัวขวานหลายชนิดมีพบเฉพาะในป"าชนิดนี้
สั ต ว! เ ลื้ อ ยคลาน ป" า ดิ บ แลงนั บ ไดวาเปK น แหลงของสั ต ว! เ ลื้ อ ยคลานไมตางจากป" า ดิ บ ชื้ น
ที่สําคัญและพบไดบอยเชน สัตว!จําพวกเตาบก ไดแก เตาเหลือง (Indotestudo elongate) เตาหก
(Manouria emys) เตาเดือย (Manouria impressa) เตาปูลู (Platysternum megacephalum)
และเตาน้ําในลําหวยอีกหลายชนิด สัตว!เลื้อยคลานจําพวกตุŒกแกมีอยูหลายชนิดที่จัดวาหายาก เชน
ตุŒกแกเขาหินทราย (Gekko petricolus) ตุŒกแกป"าดงพญาเย็น (Cyrtodactylus angularis) เปKนตน
สัตว!ในวงศ!กิ้งกา เชน กิ้งกาพมา (Calotes kakhienensis) กิ้งกาบินในสกุล Draco กิ้งกาเขาหนาม
สั้น (Acanthosaura crucigera) ตะกอง (Physignathus cocincinus) กิ้งกางู (Ophisaurus
gracilis) ตะกวด (Varanus bengalensis) เหี้ย (Varanus salvator) วงศ!จิ้งเหลนมีอยูหลายชนิด
เชน จิ้งเหลนดวงปaกธงชัย (Davewakeum miriamae) จิ้งเหลนดวงชลบุรี (Isopaehys roulei)
จิ้งเหลนภูเขาสามนิ้ว (Larutia oscelli) จิ้งเหลนเรียวลาย (Lygosoma haroldyoungi) จิ้งเหลนเรียว
โคราช (Lygosoma koratense) เปKนตน นอกจากนี้ยังมีงูอีกหลายชนิด โดยเฉพาะที่หายาก เชน งูดิน
โคราช (Typhlops khoratensis) และงูจงอาง (Ophiophagus hannah) เปKนตน

สัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก ปรากฏอยูไมนอยกวาป"าชนิดอื่น ที่สําคัญและหายากเชน อึ่งในสกุล
Leptobrachium และ Megophrys คางคกแคระ (Bufo parvus) กบในสกุล Amolops,
Phrynoglossus และ Rana ปาดและอึ่งอีกหลายชนิด
เนื่องจากสภาพถิ่นที่อาศัยที่มีความหลากหลายกวางกวาป"าดิบชื้น ป"าพรุ ป"าชายเลนและ
ป" า ชายหาด จึ ง ทํ า ใหป" า ดิ บ แลงมี ค วามหลากหลายของสั ต ว! ม ากกวาป" า อื่ น ๆ ดั ง ที่ ก ลาวมาแลว
โดยเฉพาะสัตว!จําพวกแมลงและสัตว!ที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ อีกหลายกลุม โดยเฉพาะแมลงไดมี
การศึกษาอยูบาง แตสัตว!ชั้นต่ําอื่นๆยังมีเอกสารคอนขางนอยมาก
ระบบนิเวศป"าดิบแลง
เนื่องจากป"าดิบแลงประกอบดวยพรรณไมที่มีความหลากหลายสูง ประกอบกับมีสภาพทาง
สรีระที่แตกตางกันหลายระบบ คือ มีสวนประกอบทั้งพืชที่ผลัดใบและไมผลัดใบจึงทําใหมีการผลิต
อินทรียวัตถุไดตลอดและมีสวนที่สดคงอยูในสังคมคอนขางสูงแมแตในชวงฤดูแลง
โดยแทจริงแลวมวลชีวภาพของป"าดิบแลงในระดับชั้นรองนับวามีบทบาทสําคัญไมนอย ทั้งนี้
เนื่องจากมีพันธุ!ไมหลายชนิดในชั้นนี้ที่มีผลและใบออนเปKนอาหารของสัตว!ป"าไดเปKนอยางดี โดยเฉพาะ
มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) พะวา (Garcinia speciosa Wall.) มะมวงป"า (Mangifera
gracilipes Hook. F.) ยางโอน (Polyalthia viridis Craib) คอแลน (Nephelium hypoleucum
Kurz) พลอง (Memecylon spp.) กัดลิ้น (Walsura trichostemon Miq.) คางคาว (Aglaia edulis
(Roxb.) Wall.) และลําไยป"า (Paranephelium xestophyllum Miq.) เปKนตน มวลพฤกษ!ใน
ระดับชั้นนี้ยังไมมีรายงานที่เปKนเอกสารทางวิชาการปรากฏในปaจจุบัน
มวลพฤกษ!บนพื้นป"ามีการแปรผันไปตามชองวางที่เกิดขึ้นในป"าซึ่งปรากฏอยูมาก อยางไรก็
ตามภายใตเรือนยอดในชวงฤดูแลงก็ไดรับแสงคอนขางสูงกวาป"าดิบชื้น โดยทั่วไป ดังนั้นในชวงตนฤดู
ฝนซึ่ งใบไมชั้ น บนยั งไมผลิ ต เต็ มที่ พืช ชั้ น คลุ มผิ ว ดิ น หลายชนิ ด ก็ จ ะเริ่ มแตกหนอและใบออนกอน
มวลพฤกษ! ส วนนี้ เ ปK น ผลผลิ ต สดที่ มีก ารถายทอดพลั ง งานและสารไปสู สั ต ว! ป" าไดมาก นอกจากนี้
เถาวัลย!และพืชหัวตางๆ ก็เปKนสวนสําคัญที่เพิ่มปริมาณอาหารใหแกสัตว!ป"า
โดยทั่วไปป"าดิบแลงเปKนระบบนิเวศที่มีการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการไหลเลื่อนของ
พลังงานรวดเร็ว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีชวงชื้นหลายเดือนทําใหการทํางานของแบคทีเรียและ

เชื้อราตางๆ เปKนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ใบและกิ่งกานขนาดเล็กที่พืชปลดปลอยลงมาสวนใหญ
สลายหมดไปไดภายในปเดียว กิ่งขนาดใหญและลําตนที่ลมทอดอยูในป"ามักเริ่มการสลายดวยแมลง
ปลวก และสัตว!กัดแทะ เห็ดชนิดตางๆ เขามาอาศัยทําลายใหยอยสลายเล็กลงและหมดไป หากเปKนไม
ที่มีโครงสรางที่ไมแข็งเกินไปก็จะสลายหมดไปไดในเวลาไมเกิน 5 ป สารตางๆก็ถูกคืนลงสูดินและ
หมุนเวียนกลับไปสูพืช ถือไดวาเปKนชนิดป"าที่มีลักษณะสมบูรณ! มีการสูญเสียธาตุอาหารไปกับการถูก
กัดชะและละลายไปกับน้ําคอนขางนอย ทั้งนี้เนื่องจากความแนนทึบ ของพืชปกคลุ มดินและรากที่
ประสานกันแนน แตถาหากป"าถูกทําลายลงการสูญเสียธาตุอาหารในดินมักเปKนไปอยางรวดเร็วทั้งนี้
เนื่องจากฝนที่มักตกอยางรุนแรงเปKนระยะๆ การผุสลายของหินในป"าเปKนแหลงเพิ่มธาตุอาหารใหแก
ดิน ทางหนึ่ง ผนวกกับ ที่ ไดจากธาตุ อาหารในสวนที่ ส ะสมอยู ในดิ น ชั้น ลาง ปริมาณที่ ไดนี้ อาจมาก
พอที่จะจัดการป"าชนิดนี้ในเชิงเศรษฐกิจบางประการไดแตตองกระทําตามหลักวิชาการ
สถานภาพของป"าดิบแลง
เนื่องจากป"าดิบแลงมีพรรณไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจอยูมาก และมักพบป"าชนิดนี้ขึ้นปกคลุม
อยูบนดินที่คอนขางลึกมีการระบายน้ําดี พื้นป"าภายใตป"าที่อุดมสมบูรณ!มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
พืชคางอยูมาก จึงทําใหราษฎรบุกรุกเขาไปยึดครองพื้นที่คอนขางมากกวาในป"าชนิดอื่นๆ แตในสภาพ
ที่มีความลาดชันสูงการเสียผิวดินเปKนไปอยางรุนแรงจึงทําใหคุณภาพดินเลวลงอยางรวดเร็ว ในหลาย
พื้นที่จึงเปลี่ยนสภาพกลายเปKนทุงหญาคา (Imperata cylindrical (L.) P. Beauv.) โดยที่ไฟป"านับวา
เปKนปaจ จัยสํา คัญที่ทําใหสั งคมหญาคาคงทนอยูไดอยางยาวนาน ป" าดิบแลงเปK นแหลงไมที่ มีคุณคา
ทางการกอสรางอยูหลายชนิด การลักลอบตัดไมในป"าชนิดนี้จึงเปKนไปอยางหนัก โดยเฉพาะมะคาโมง
(Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ยางนา
(Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.)
ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) และมะมวงป"า
(Mangifera spp.) เปKนตน ไมชั้นรองหลายชนิดเหมาะสมสําหรับทําเครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตร
และอื่นๆ เปKนไมฟ6นและถาน นอกจากนี้ยังมีไมบางชนิดที่มีผลกินไดและเปKนสินคาในระดับทองถิ่นซึ่ง
ราษฎรมักโคนตนเพื่อการเก็บผล เชน ลูกดิ่ง (Parkia sumatrana Miq. subsp. streptocarpa
(Hance) H. C. F. Hopkins) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz) เขลง (Dialium
cochinchinense Pierre) และมะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) เปKนตน จึงทําใหไมเหลานี้
คอยๆ หมดไปจากสังคม เฉพาะป"าดิบแลงในอุทยานแหงชาติเขาใหญมีปริมาตรไมที่ทําเปKนไมซุงไดถึง
72.86 ลู ก บาศก! เ มตร/เฮกตาร! (ตรี ภ พ (2527) อางโดย ดอกรั กและอุ ทิ ศ (2552))

สวนป"าดิบแลงอุทยานแหงชาติภูพานมีไมที่เปKนสินคาไดถึง 200.40 ลูกบาศก!เมตร/เฮกตาร! (อนันต!
(2524) อางโดย ดอกรักและอุทิศ (2552))
ในปa จ จุ บั น ป" า ดิ บ แลงที่ คอนขางสมบู ร ณ! คงเหลื ออยู เฉพาะในพื้ น ที่ เ ขตรั กษาพั น ธุ! สั ต ว! ป" า
อุทยานแหงชาติ และพื้นที่อนุรักษ!อื่นๆ เพียงบางสวนเทานั้น อยางไรก็ตามการบุกรุกทําลายและ
ลักลอบตัดไมก็ยังคงรุนแรงอยูเชนเดิม ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลยังใหการเอาใจใสในดานการป‹องกันนอย
และมูลคาของไมมีราคาสูงขึ้นจนราษฎรยอมเสี่ยงตอการกระทําที่ผิดกฎหมาย ป"าชนิดนี้ในสวนที่เปKน
ป"าสงวนแหงชาติสวนใหญถูกยึดครองและรัฐบาลไดนําไปปฏิรูปที่ดินจนเกือบหมดสิ้น
ป"าดิบชื้น (Moist evergreen forest)
forest)
ลักษณะของป"าชนิดนี้เปKนป"าที่อยูในระดับความสูง 400 - 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง จะมีชนิดไมคลายคลึงกับป"าดิบแลง เพียงแตวาไมวงศ!ยาง (DIPTEROCARPACEAE) ขึ้นอยู
เปKนจํานวนมาก 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)
ขึ้นอยูเปKนกลุม ป"าดิบชื้นบนที่สูงขึ้นไปจะมียางปาย (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) เปKนตน ไมชนิดรองลงมาเปKนพวก
ไมกอชนิดตางๆ เชน กอน้ํา (Lithocarpus annamensis) กอรัก (Quercus semiserrata) กอดาง
(Q. myrsiacfolia) ขึ้นปะปนกับขี้ขม (Ligustrum confusum) ในระดับไมพุมมีหลายชนิด ไดแก
สมกุง (Embelia ribers) ขาวสาร (Maesa ramentacea) บริเวณฝabงลําธารจะพบพวกผักกูดตน 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) เอื้องปากเปKด
(Cymbidium simulans) เปKนตน

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 บเปK 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!ไมเปKนหลัก แตการปรากฏของไมดัชนีของป"านี้มีความสัมพันธ!กับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น
ซึ่งความหนาวเย็นในประเทศไทยมักขึ้นกับความสูงจากระดับน้ําทะเล ดังนั้นจึงกลาวกันวา ป"าดิบเขา
เปKนป"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 ไดวาเปK น ป" า ดิ บ เขาระดั บ ต่ํ า (lower
montane forest) ซึ่งเปKนป"าที่ประกอบดวยไมที่สูงใหญ มีเรือนยอดชั้นบนสูงถึง 30 เมตร มีไม
หนาแนนและเดนดวยไมกอชนิดตางๆ ผสมกับไมในสกุลอื่นที่อาจพบไดในป"าดิบแลงบางแหงในที่สูง
ตามตนไมมีพืชอิงอาศัยอยูแตมีปริมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป"าดิบเขาระดับสูง (upper montane
forest) พื้นป"ามีซากพืชทับถมไมมากนัก สําหรับพื้นที่เก็บขอมูลมีความสูงอยูระหวาง 900 - 1,000
เมตร จากระดับน้ําทะเล โดยเฉพาะบริเวณเขาเขียว (ผาเดียวดาย) จัดเปKนพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น
อยางไรก็ต ามเนื่องจากในป พ.ศ. 2548 จัดไดวาเปK น ปที่ มีความแหงแลงผิด ปกติ สื บเนื่องมาจาก
ปรากฎการณ!เอลนีโญ อยางไรก็ตามความแหงแลงดังกลาวเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย

อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ที่ตั้ง
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ตั้งอยูในบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 5
ลิปดา เหนือ ถึง 14 องศา 25 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุม
พื้น ที่ 11 อํ า เภอ 4 จั งหวัด คื อ จั งหวัด สระบุ รี จั งหวั ด ปราจี น บุรี จั งหวั ด นครนายก และจั งหวั ด
นครราชสีมา มีพื้นที่ 2,165.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,353,471.53 ไร อุทยานแหงชาติเขาใหญ
มีพื้นที่ใหญเปKนอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และอุทยานแหงชาติ
ทับลาน
อุทยานแหงชาติ เ ขาใหญ ยั งมี พื้น ที่ ต อเนื่ องกั บ ผื นป" าในเขตอุ ทยานแหงชาติ ทับ ลานและ
อุทยานแหงชาติปางสีดา โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดตอกับเขตจังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต

ติดตอกับเขตจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก

ติดตอกับเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก

ติดตอกับเขตจังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 1 เสนทางเขาถึงแปลงถาวรป"าดิบแลง อุทยานแหงชาติเขาใหญ
สภาพภูมิประเทศทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปKนพื้นที่ดานตะวันตกของเทือกเขา
พนมดงรัก ซึ่งสูงโดดเดนขึ้นมาจากที่ราบภาคกลางและกอตัวเปKนแนวเขตของที่ราบสูงโคราช มีเขารม
เปKนยอดเขาสูงที่สุด 1,351 เมตร เขาแหลมสูง 1,326 เมตร เขาเขียวสูง 1,292 เมตร เขาสามยอดสูง
1,142 เมตร เขาฟ‹ าผาสูง 1,078 เมตร เขากํา แพงสูง 875 เมตร เขาสมอปูน สูง 805 เมตร และ
เขาแกวสูง 802 เมตร ซึ่งวัดความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเปKนเกณฑ! และยังประกอบดวย
ทุงหญากวางสลับกับป"าไมที่อุดมสมบูรณ! ดานทิศเหนือและตะวันออกจะลาดลง ทิศใตและตะวันตก
เปK น พื้ น ที่ สู ง ชั น ขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ นอกจากนี้ ยั ง เปK น แหลงกํ า เนิ ด ตนน้ํ า ลํ า ธารที่ สํ า คั ญ ไดแก แมน้ํ า
ปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก อยูในพื้นที่ทางทิศใตของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งมีความสําคัญตอ
การเกษตรกรรมและระบบทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนี้ แมน้ําทั้ ง 2 สายนี้มาบรรจบกั บ
แมน้ํ า มู ล ซึ่ ง เปK น แหล งน้ํ า สํ า คั ญ ของภ าคอี ส านตอนล างแลว ไหล ล งสู แมน้ํ า โขง แล ะ

หวยมวกเหล็กซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ําไหลตลอดปและใหประโยชน!ทางดาน
การเกษตร โดยเฉพาะการปศุสัตว!ของภูมิภาคนี้ไหลลงสูแมน้ําป"าสักที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 2 ความลาดชัน อุทยานแหงชาติเขาใหญ

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปKนแบบเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical
Savannah Climate “AW”) ลมมรสุมที่พัดผานแบงออกเปKน 2 ชวง คือระหวางเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก เนื่องจากไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนธันวาคม อากาศจะหนาวเย็นและอาจมีฝนประปราย ซึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยแบงได 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูรอนอยูระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม แมวาอากาศจะรอนอบอาวกวาในที่อื่น แตที่
เขาสูงบนเขาใหญอากาศเย็นสบายเหมาะแกการพักผอน เลนน้ําลําธารและนําอาหารไปรับประทาน
ฤดูฝนอยูระหวางเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เปKนชวงหนึ่งของปที่สภาพบนเขาใหญชุมฉ่ํา
น้ํ า ตกทุ ก แหงมี ป ริ ม าณน้ํ า มากและกระแสน้ํ า ไหลแรง แมการเดิ น ทางจะลํ า บากกวาปกติ แต
นักทองเที่ยวยังคงนิยมไปทองเที่ยวในชวงปลายของฤดูกาลนี้
ฤดูหนาวอยูระหวางเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ! ในชวงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ!เปKนฤดู
ที่นิยมไปเขาใหญมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปของอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ประมาณ 23 องศาเซลเซี ย ส อุ ณหภู มิสู ง สุ ด พบวาอยู ระหวางเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ นพฤษภาคม
ประมาณ 28 องศาเซลเซี ย ส ในเดื อนธั น วาคมและเดื อนมกราคมมี อุณ หภู มิป ระมาณ 17 องศา
เซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ!เฉลี่ยของอุทยานแหงชาติเขาใหญเทากับ 66 เปอร!เซ็นต! (กรมป"าไม,
2529)
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ! อุณหภูมิเฉลี่ยมีคาระหวาง 23.1 - 30.1 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีคาระหวาง 35.2 - 42.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมีคาระหวาง
6.2 - 22.2 องศาเซลเซียส และคาความชื้นสัมพัทธ!เฉลี่ยตลอดปมีคาระหวางรอยละ 60 - 82 ลักษณะ
ดังกลาวทําใหบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญมีอากาศเย็นสบายและชุมชื้นเนื่องจากไอน้ําจากเมฆ
หมอกที่ปกคลุมอยูตลอดป ในชวงเดือนธันวาคม - มีนาคม
ปริมาณน้ําฝนรายปมีคาเฉลี่ยเทากับ 1,456.5 มิลลิเมตรตอป จํานวนวันฝนตกตลอดปเฉลี่ย
122.35 วัน โดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 302.15 มิลลิเมตร ในชวงปลายเดือนสิงหาคม

ถึงตนเดือนกันยายนและเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 5.0 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม สําหรับปริมาณฝน
สูงสุดในรอบ 24 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 166.45 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม

ภาพที่ 3 แหลงน้ําผิวดิน อุทยานแหงชาติเขาใหญ

ทรัพยากรป"าไม
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเดน คือ พื้นที่ดานตะวันออกของ
เทื อ กเขาพนมดงรั ก ซึ่ ง สู ง โดดมาจากที่ ร าบภาคกลางแลวกอตั ว เปK น แนวเขตที่ ร าบสู ง โคราช
มียอดเขารมเปKนยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 1,351 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สวนเทือกเขาที่สําคัญ
ก็มีความสูงใกลเคียงกันคือ เขาแหลม เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟ‹าผา เขากําแพง เขาสมอปูน และ
เขาแกว ซึ่งมีความสูงเทากับ 1,326, 1,292, 1,078, 875, 805 และ 802 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ครอบคลุมดวยป"าดิบชื้น (Moist evergreen forest) เปKนสวนใหญ อีกทั้งมีป"าประเภท
อื่นๆ ไดแก ป"าผสมผลัดใบ (Mixed deciduous forest) ป"าดิบเขา (Hill evergreen forest)
ป"าดิบแลง (Dry evergreen forest) และทุงหญา (Grassland) ผสมผสานกัน เหมาะสมเปKนสถานที่
พั ก ผอนหยอนใจทางธรรมชาติ ที่ สํ า คั ญ มากเทาเที ย มกั บ การเปK น ตนน้ํ า ลํ า ธารที่ ห ลอเลี้ ย งพื้ น ที่
เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม และการใชสอยของชุ มชนในภู มิภ าคโดยรอบ ชนิ ด พรรณในอุ ท ยาน
แหงชาติเขาใหญมีมากมายหลายประเภท ตั้งแต ไมยืนตน เฟ„ร!น กลวยไม เห็ด รา ไลเคน มอสส! ไดมี
การศึกษาประเมินพันธุ!ไมในอุทยานแหงชาติเขาใหญมีจํานวน 2,000 - 2,500 ชนิด โดยพบวา
มีไมยื นตน จํ านวน 219 ชนิด กลวยไม จํ า นวน 120 ชนิ ด เฟ„ ร!น จํา นวน 145 ชนิ ด และไลเคนที่
ผากลวยไมและเขาเขียว จํานวน 108 ชนิด ทั้งนี้เพราะพื้นที่แหงนี้เปKนจุดรวมการแพรกระจายพันธุ!
ของพืชตางๆ
ลักษณะธรณีวิทยา
หากยอนการเกิดของหินในอุทยานแหงชาติเขาใหญ เริ่มจากขอบดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
พื้นที่อุทยานจะพบหินยุคเกาที่สุดในเขาใหญเปKนหินตะกอนอายุเพอร!เมียนชนิดหินปูนหินดินดานและ
หินเชิร!ตจัดอยูใน “กลุมหินสระบุรี” ตามลําดับชั้นหินของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการตกตะกอนทาง
เคมี ของน้ํ า ทะเลในสภาพแวดลอมโบราณบริ เ วณไหลทวี ป และลาดทวี ป พื้ น ที่ ด านตะวั น ตกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแหงชาติเขาใหญพบหินตะกอนภูเขาไฟและหินภูเขาไฟ อายุเพอร!โม
ไทรแอสซิกที่เกิดในชวงตอระหวางยุคเพอร!เมียนกับยุคไทรแอสซิกแผครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประกอบดวย หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินทัฟฟ“ หินไรโอไลต! หินแอนดีไซต!
และหินบะซอลต! บางบริเวณพบหินอัคนีแทรกซอนหนุนรองอยู พื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญเปKนหินตะกอนธารน้ําพาของกลุมหินโคราช โดยพบหินทรายและหินโคลน
ของหมวดหินภูกระดึง วางตัวป„ดทับอยูบนหินตะกอนภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟยุคเพอร!โมไทรแอสซิก

ทางตอนกลางของอุทยานแหงชาติเขาใหญระหวางเสนทางจากมอสิงโตไปถึงโคงหักศอกกอน
ถึ ง จุ ด ชมวิ ว ผาเดี ย วดาย เปK น รอยตอระหวางหิ น ทรายของหมวดหิ น ภู ก ระดึ ง กั บ หิ น ทรายของ
หมวดหินพระวิหารที่วางตัวป„ดทับอยูดานบน ตอนใตสุดของอุทยานแหงชาติเขาใหญพบตะกอนรวน
จํ า พวกกรวดทรายและดิ น เหนี ย วอายุ ควอเทอร! น ารี ซึ่ งเปK น ผลจากธารน้ํ า กั ด กรอนหิ น ทรายใน
หมวดหินพระวิหารจนเปKนเม็ดขนาดกรวดทราย จากนั้นกระแสน้ําไดทําหนาที่พัดพาเอากรวดทรายมา
สะสมตัวตามบริเวณที่ทางน้ําไหลผาน กระบวนการทางธรณีที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องไมเพียงแตทําให
เกิดหินหลายชนิดในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญเทานั้น แรงมหาศาลจากภายในโลกที่ยกพื้นที่ภาค
อี ส านขึ้ น เปK น ที่ ร าบสู ง ยั ง ทํ าใหหิ น แตกและเคลื่ อ นที่ พ รอมทั้ ง ทิ้ ง รอยจารึ ก ไวเปK น โครงสรางทาง
ธรณีวิทยาหลายแบบ เชน รอยเลื่อนรอยแตกและรอยแยกปรากฏอยูในชั้นหินไดทั่วไป
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญเปKนผลมาจากวัฏจักร
ของการทับถมของตะกอน การยกตัวของเปลือกโลก การกัดเซาะพังทลายของดินและหินสลับกับการ
ระเบิดของภูเขาไฟยุคพาลีโอโซอิค (Paleozoic) หรือประมาณ 300 – 400 ลานปมาแลว สําหรับ
พื้นที่บริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญในชวงยุคพาลีโอโซอิค (Paleozoic) นั้น เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนขนาดหนัก ซึ่งตะกอนเหลานี้ ถูกน้ํ าพั ดพามาตามลํ าน้ํ า แลวไปทั บถมบริ เวณที่ ราบชายฝab ง
จนกระทั่งมีความสูงประมาณ 3,000 เมตร ซึ่งเปKนจุดกําเนิดของการเกิดหินชุดกาญจนบุรี และนับวา
เปKนหินชั้นลางสุดของหินที่ปรากฏในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เมื่อพื้นที่โดยรอบไมไดทําการผลิต
ตะกอน ทําใหเกิดการชะลางพังทลายในบริเวณดังกลาวควบคูไปกลับการยกตัวของเปลือกโลก
การทับถมของตะกอนยังดําเนินตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดการระเบิดของภูเขาไฟที่เขาใหญ
ลําธารของหินภูเขาไฟ ที่เรียกวาไรโอไลท! (Rhyolite flows) ไหลผานและซึมลงในเนื้อหินชุดตางๆ
จนเกิดเปKนหินไดโอไลท! (Diorites) บางแหงจะพบวามีหินชนิดนี้โผลขึ้นมาใหเห็นโดยเฉพาะในพื้นที่
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 4 ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทยานแหงชาติเขาใหญ

ตารางที่ 1 สภาพธรณีวิทยาบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ชื่อชุดหิน
Jpk

Jpw

PTrv

PTRkr
Pkd

Ps
Qa

Qt

คําอธิบาย
หินทรายแป‹ง สีมวงและสีมวงแดง เนื้อปูนผสม
และเนื้อไมกา หินทราย สีเทาเขียว น้ําตาลเหลือง
และหินกรวดมนมี Calcrete ตามแนวราบ (แนว
ขวาง)
หินทรายสีขาว สีชมพู มีชั้นเอียงตัดกัน (cross
bedding) หรือไมมีชั้น ตอนบนเปKนชั้นหินทราย
ที่มีกรวดปนกับหินดินดานสีน้ําตาลปนแดง และสี
เทา
หินไรโอไลต! แอนดีไซด! หิน ทัฟฟ“ แสดงการไหล
หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินไรโอลิติกทัฟฟ“และ
หินแอนดิซิติกทัฟฟ“
หินอัคนีพุ หินไรโอไลต! กลุมเขาใหญ
หินปูน ถูกแปรสภาพเปKนหินออนบาง บางแหง
เปKนหินไดโลไมต! มีชั้นหินเชิร!ตแทรกอยูทั่วไป
บางบริเวณมีหินดินดาน หินทรายแป‹ง และหิน
ทรายแทรกคั่นอยูบาง พบหินอัคนีระดับตื้นแทรก
ตัดผานเปKนพนัง และผนังแทรกชั้นอยูในหินปูน
โดยทั่วไป พบซากดึกดําบรรพ!ฟูซิลินิดในหินชุดนี้
มากที่สุด ปะการัง สาหราย และหอยทะเลพบ
บางเล็กนอย
หินปูนฟอสซิลลิเฟอรัส หินเชิร!ต หินบะซอลต!รูป
หมอน หินอุลตราเบสิก และหินเซอร!เพนทิไนต!
ตะกอนธารน้ําพา กรวด ทราย ทรายแป‹ง และ
ดินเหนียวสะสมตัวตามรองน้ํา คันดินแมน้ํา และ
แองน้ําทวมถึง
ตะกอนตะพักลําน้ํา กรวด ทราย ทรายแป‹ง ดิน
เหนียวและศิลาแลง

TRs

ลักษณะหินประกอบดวยหินทรายเปKนสวนใหญ
ชั้นหินหนา สีน้ําตาล - น้ําตาลแดง บางบริเวณมี
ชั้นหินทรายแป‹งและหินดิน ดานชั้ นบางๆแทรก
สลับหิ นทราย นอกจากนี้ ยังพบชั้นหิ นกรวดมน
และมีซากเศษพืชปนในเนื้อหินดวย

แผนดินไหว
รอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปKนสาเหตุของการเกิด
แผนดิ น ไหวอยางรุ น แรงในประเทศไทยมี จํ า นวนทั้ งหมด 13 รอยเลื่ อ น ไดแก รอยเลื่ อ นแมจั น
รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนปaว รอยเลื่อนอุตรดิตถ! รอยเลื่อนแมฮองสอน รอยเลื่อน
พะเยา รอยเลื่ อ นเมย รอยเลื่ อ นศรี ส วั ส ดิ์ รอยเลื่ อ นเจดี ย! ส ามองค! รอยเลื่ อนระนอง รอยเลื่ อ น
คลองมะรุย และรอยเลื่อนทาแขก ซึ่งพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญไมไดอยูในแนวเขตของรอยเลื่อน
มีพลัง
ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งเปKนเทือกเขาสลับซับซอนนั้น มีลักษณะ
ทั้งดินตื้นและดินลึกปะปนกัน ดินที่พบมีทั้งดินทรายและดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายหรือ
กรวดสลับกัน บริเวณนี้สวนใหญจะเปKนป"าและทุงหญา ตามเชิงเขาสวนใหญจะเปKนดินที่เกิดจากการ
ทับถมของวัตถุตนกําเนิดที่เรียกวา “Colluvial complex” โดยบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
มีลักษณะดิน ดังนี้
ดานทิศเหนือสวนใหญเปKนดินปากชองและดินมวกเหล็ก โดยดินปากชองเกิดจากการทับถม
ของตะกอนที่สลายตัวมาจากหินดินดานและหินปูนดินมีการระบายน้ําดี เก็บความชื้นไดดี ความอุดม
สมบูรณ!ปานกลาง ชั้นดินลึกสวนใหญเปKนดินพวก Loamy skeletal สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา
ชั้นดินตื้นมีการระบายน้ําดี
ดานทิศตะวันตกมีลักษณะคลายคลึงกับดินมวกเหล็ก แตเนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูง
เก็บความชื้นไมดี ชั้นดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณ!ต่ํากวาทางดานทิศเหนือ

ดานทิศใตสวนใหญดินเปKนกลาง ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนดิน ชั้นดินลางมีสวนผสม
ของซากสิ่งมีชีวิตทางทะเลเปKนดินพวก red – yellow podzolic และ reddish brown lateritic
soils ที่มีสวนผสมของดินเหนียวและทรายเปKนสวนใหญการระบายน้ําไมดีนัก ความอุดมสมบูรณ!ของ
ดินปานกลางและงายตอการชะลางพังทลาย
ดานทิศตะวันออกและตอนกลางพบวามีดินหลายชุดปะปนกันอยู เชน ดินดอนไร ดินดอน
ตะกอน ดินเชียงใหม ดินโคราช ดินปากชอง และดินทามวง ซึ่งสวนใหญเปKนพวก red – yellow
podzolic และ reddish brown lateritic soils ที่มีการทับถมของตะกอนที่สลายตัวมาจากหินทราย
มาเปKนเวลานาน ดินมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ชั้นดินมีทั้งตื้นและลึกสลับกัน และมีความอุดม
สมบูรณ!ปานกลาง

ลักษณะชุดดินภายในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ สามารถจําแนกได ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชุดดินบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
สัญลักษณ!
ชื่อชุดดิน
พื้นที่ (ตารางเมตร)
ชุดดิน
A.C.
หนวยผสมของดินตะกอน (Alluvial
0.14
Complex)
A.U.
ดินตะกอนที่ไมสามารถจําแนกได
4.19
(Undifferentiated alluvium)
Cb
ดินชุดชลบุรี (Chon Buri series)
0.09
Cm
ดินชุดเชียงใหม (Chiang Mai series)
0.07
Dr
ดินชุดดอนไร (Don Rai series)
0.91
Dr
ดินชุดดอนไร (Don Rai series)
0.91
Kl
ดินชุดแกลง (Klaeng series)
17.19
Kt
ดินชุดโคราช (Korat series)
7.40
Kt/Re
หนวยสัมพันธ!ของดินชุดโคราช/ดินชุดรอยเอ็ด
0.13
(Korat/Roi Et association)
Ly/Ty
หนวยสัมพันธ!ของดินชุดลาดหญา/ดินชุด
1.07
ทายาง (Lat Ya/Tha Yang association)
Ml
ดินชุดหมวกเหล็ก (Muak Lek series)
5.06
Ml/Tk
หนวยสัมพันธ!ของดินชุดหมวกเหล็ก/ดินชุดตา
3.30
คลี (Muak Lek/Takhil association)
Nn
ดินชุดนครพนม (Nakorn Phanom series)
21.56
Pc
ดินชุดปากชอง (Pak Chong series)
4.60
Re
ดินชุดรอยเอ็ด (Roi Et series)
0.32
Re–ca
ดินคลายชุดรอยเอ็ดที่เปKนดาง
7.88
(Roi Et, calcareous variang)
Re–l
ดินคลายชุดรอยเอ็ดที่มีเนื้อเปKนทรายแป‹ง (Roi
0.34
Et, loamy variang)
Rn
ดินชุดเรณู (Renu series)
6.32

คิดเปKน
รอยละ
0.006546
0.193405
0.004029
0.003328
0.041914
0.041914
0.793882
0.341542
0.006122
0.049264
0.233887
0.152423
0.995623
0.215269
0.014597
0.363666
0.015786
0.291807

SC
Suk
Tm

พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slop Complex)
ดินชุดสตึก (Satuk series)
ดินชุดทามวง (Tha Muang series)

2,057.83
23.16
1.30

95.02581
1.069377
0.060007

ตารางที่ 2 (ตอ)
สัญลักษณ!
ชื่อชุดดิน
ชุดดิน
Tng–us ดินคลายดินชุดตรังแตมีสีเขม
(Trang, ustic variang)
Tw/Tw- หนวยสัมพันธ!ของดินชุดทับกวาง/ดินคลายดิน
lat
ชุดทับกวางแตมีสีแดง (Thap Kwang/Thab
Kwang , lateritic verient association)
Wn
ดินชุดวาริน (Warin series)
รวมพื้นที่

0.53

คิดเปKน
รอยละ
0.01636

0.93

0.04279

0.63
2,165.50

0.028981
100.00

พื้นที่ (ตารางเมตร)

การใชประโยชน!ที่ดนิ
ปaจจุบันพื้นที่ในอุทยานแหงชาติเขาใหญเปKนพื้นที่ป"าที่ยังควบคุมความอุดมสมบูรณ! โดยมี
พื้นที่ป"าดิบแลงมากที่สุดเทากับ 724,648.66 ไร หรือคิดเปKนรอยละ 53.54 รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การใชประโยชน!ที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ
รูปแบบการใชที่ดิน
ป"าดิบเขา
ป"าดิบชื้น
ป"าดิบแลง
ป"าเบญจพรรณ
ป"าผลัดใบเสื่อมโทรม
สวนป"าผสม
ทุงหญา
แหลงน้ํา
รวม

พื้นที่ (ไร)
1,894.86
335,119.55
724,648.66
148,475.83
86,080.79
11,910.55
44,529.21
812.08
1,353,471.53

ที่มา:า: กรมอุทยานแหงชาติสัตว!ป"าและพันธุ!พืช (2549)

รอยละ
0.14
24.76
53.54
10.97
6.36
0.06
0.88
3.29
100.0

