บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อศึ กษาผลกระทบของปศุ สั ต วตอทรั พยากรป$ าไม& และ
สัตวป$า และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก&ไขผลกระทบของปศุสัตวในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา
โดยการศึกษาครั้งนี้ประกอบด&วย 6 ขั้นตอน คือ การเลือกพื้นที่เพื่อทําการศึกษา การศึกษาผลกระทบ
ของการเลี้ยง ปศุสัตวตอสังคมพืชและสัตวป$า การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปศุสัตวตอคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของดิน การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปศุสัตวตอคุ ณภาพน้ําในแหลงน้ํ า
ธรรมชาติ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของผู&เลี้ยงปศุสัตว และจัดประชุมกําหนดแนวทางในการ
แก&ไขผลกระทบระหวางผู&มีสวนได&สวนเสีย
ผลการศึกษาสังคมพืชในฤดูแล&งและฤดูฝน พบวามีคาดัชนีความหลากหลายชนิดของพรรณ
พืชในพื้นที่ที่ไมมีการเลี้ยงปศุสัตวมีคาสูงกวาพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว และทั้งสองพื้นที่มีคาดัชนีความ
คล&ายคลึงประมาณร&อยละ 14 ทั้งสองฤดู ซึ่งถือวาแตกตางกันมาก และในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการเลี้ยง
ปศุสัตวมีจํานวน และชนิดของกล&าไม&น&อยกวาพื้นที่ที่ไมมีกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว ซึ่งสงผลโดยตรง
ตอกระบวนการทดแทนของสังคมพืชเหมือนกันทั้งสองฤดู จากการตรวจสอบพื้นที่ในอุทยานแหงชาติ
ปางสีดาที่มีปศุสัตวใช&ประโยชนอยางตอเนื่องจะไมปรากฏรองรอยการเข&าใช&ประโยชนของสัตวป$า
ทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล&เคียง สวนคุณสมบัติของดินบางประการทั้งในฤดูแล&งและฤดูฝน พบวาพื้นที่
ที่มีกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตวมีดินที่อัดตัวแนนกวาทั้งดินบนและดินลาง โดยมีคาความหนาแนนรวม
ของดิน (BD) ที่มีคาสูงกวาในพื้นที่ที่ไมมีกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว และในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการเลี้ยง
ปศุสัตวมีคาสัมประสิทธิ์การนําน้ําของดินขณะดินอิ่มตัวด&วยน้ําต่ํากวาในพื้นที่ที่ไมมีกิจกรรมการเลี้ยง
ปศุสัตว ผลการตรวจวัดข&อมูลคุณภาพน้ําบางประการทั้งในฤดูแล&งและฤดูฝน บริเวณแหลงน้ําที่ไมมี
กิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตวและบริเวณแหลงน้ําที่มีกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว มีคาพารามิเตอรสวนใหญ
ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน แตในฤดูฝนพบวาแหลงน้ําบริเวณอางเก็บน้ําชองกล่ําลางที่มีกิจกรรมการ
เลี้ยงปศุสัตวมีคาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและฟDคอลคอรริฟอรมสูงกวาอางเก็บน้ําชองกล่ําบนที่ไมมี
กิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว
ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของผู&เลี้ยงปศุสัตวจากการเก็บแบบสอบถาม 100 ชุด
พบวา ผู&เลี้ยงปศุสัตว ในเขตตําบลหนองหมากฝFาย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก&ว จํานวน 43 ราย
มีผู&นําปศุสัตวเข&าไปเลี้ยงในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา ทั้งหมด 19 ราย ประกอบด&วย โค จํานวน
188 ตัว ควาย จํานวน 292 ตัว เลี้ยงในที่ดินของตนเอง 24 ราย ไมมีการรับจ&างเลี้ยงโคในพื้นที่ มีผู&ที่มี
ที่ดินทํากินคิดเปLนร&อยละ 76 และไมมีที่ดินทํากินคิดเปLนร&อยละ 24 สวนผู&ที่ไมมีที่ดินทํากินสวนใหญ
เปLนผู&เลี้ยงปศุสัตวในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา ร&อยละ 71 ของกลุมตัวอยางรู&จักพื้นที่มรดกโลก
แตร&อยละ 78 ของกลุมตัวอยางไมทราบวาพื้นที่ที่ตนอยูเปLนพื้นที่มรดกโลก ในด&านความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยางผู&เลี้ยงปศุสัตวและผู&ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการแก&ไขปOญหามีดังนี้ จัดให&มี
การรวมกลุมผู&เลี้ยงปศุสัตว จําพวกโคและกระบือ ระดับหมูบ&าน และตําบล เพื่อบริหารจัดการและ
ลดผลกระทบตอพื้ น ที่ อุ ท ยานแหงชาติ ป างสี ด าคิ ด เปL น ร& อ ยละ 74 เห็ น ด& ว ยอยางมาก จั ด ให& มี
คณะกรรมการ ในระดับตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด ประกอบด&วยตัวแทนผู&เลี้ยงปศุสัตว และ
หนวยงานที่เกี่ยวข&องเพื่อแก&ไขปOญหาการเลี้ยงปศุสัตวในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา คิดเปLนร&อยละ
68 เห็นด&วยอยางมาก ในการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อทดแทนรายได&ที่ขาดหายไปจากการลดจํานวน
การเลี้ยงปศุสัตวคิดเปLนร&อยละ 45 เห็นด&วยอยางมากในการบังคับใช&กฎหมาย ในกรณีที่ผู&เลี้ยงปศุสัตว
จําพวกโคและกระบือ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดาไมปฏิบัติตามข&อตกลง คิดเปLนร&อยละ 38 เห็น
ด&วยอยางมากในการสงเสริม ถายทอดความรู& และเทคโนโลยีในการจัดการปศุสัตว เชน การพัฒนา
สายพันธุ ปลูกพืชอาหารสัตว การให&อาหารเสริม การจัดการฟารม และการตลาด เปLนต&น ให&กับผู&ที่
นําปศุสัตวออกไปเลี้ยงนอกพื้นที่อุทยานแหงชาติ คิดเปLนร&อยละ 42 เห็นด&วยอยางมาก ห&ามเลี้ยง
ปศุสัตวแบบปลอยอิสระ ต&องมีการควบคุมดูแลโดยเจ&าของอยางใกล&ชิด คิดเปLนร&อยละ 65 เห็นด&วย
อยางมาก ห&ามเลี้ยงปศุสัตวจําพวกโคและกระบือในแปลงปลูกป$าและป$าธรรมชาติ เพราะอาจจะ
เหยียบย่ําต&นไม&และทําลายต&นไม&ได& คิดเปLนร&อยละ 44 เห็นด&วยอยางมาก ห&ามนําอาวุธ เครื่องมือ
หรือสร&างสิ่งปลูกสร&างทั้งชั่วคราวและถาวร เพื่อเลี้ยงปศุสัตวจําพวกโคและกระบือ คิดเปLนร&อยละ 40
เห็ น ด&ว ยอยางมาก ห&า มเลี้ ย งปศุ สั ตวจํ า พวกโคและกระบื อ ในแหลงทองเที่ย วอั นเปL นการทํา ลาย
ภูมิทัศน คิดเปLนร&อยละ 41 เห็นด&วยอยางมาก ห&ามจุดไฟเผาป$าเพื่อให&เกิดหญ&าระบัด หรือลาสัตว
โดยเด็ดขาด คิดเปLนร&อยละ 45 เห็นด&วยอยางมาก รวมกันกําหนดพื้นที่ที่จะอนุโลมให&เลี้ยงปศุสัตว
จําพวกโคและกระบือได&เปLนการชั่วคราว แบบจํากัดพื้นที่ จํากัดระยะเวลา และจํากัดจํานวนปศุสัตว
คิดเปLนร&อยละ 46 เห็นด&วยอยางมาก กําหนดระยะเวลาผอนปรนไมเกิน 1-2 ปS ในการทยอย
นําปศุสัตวประเภทโคและกระบือออกไปเลี้ยงนอกพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา คิดเปLนร&อยละ 41
เห็นด&วยอยางมาก
ผลการจัดประชุมกําหนดแนวทางในการแก&ไขผลกระทบระหวางผู&มีสวนได&สวนเสียได&ข&อสรุป
ดังตอไปนี้ กลุมที่ต&องเลิกการเลิกเลี้ยงปศุสัตวให&พิจารณาหาผู&ซื้อ กลุมที่ต&องการเลี้ยงปศุสัตวตอไป
ให&หนวยงานที่เกี่ยวข&องหาพื้นที่ ที่เหมาะสมให& กลุมนายทุ นให&นํ าปศุสัต วกลับไปเลี้ย งในที่ ดินของ
ตนเองทั้งหมด ทั้งนี้ให&ดําเนินการเคลื่อนย&ายปศุสัตวพร&อมรื้อถอนคอกและที่อยูอาศัยออกจากเขตหวง
ห&ามของอุทยานแหงชาติปางสีดาโดยเร็ว มิฉะนั้น จะดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาดทั้งทาง
แพงและอาญา
คําสําคัญ : ปศุสัตว ผลกระทบของปศุสัตว ทรัพยากรป$าไม& ทรัพยากรสัตวป$า
อุทยานแหงชาติปางสีดา
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คํานํา
มติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการมรดกโลก ครั้ งที่ 36 ระหวางวั น ที่ 24 มิ ถุน ายน 2555 –
6 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองเซนตปSเตอรสเบิรก สหพันธรัฐรัสเซีย ขอให&ประเทศไทยดําเนินการตาม
ข&อเสนอแนะของคณะผู&ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกลุมป$าดงพญาเย็น-เขาใหญ (Reactive
Monitoring Mission to Dong Phayayen-KhaoYai Forest Complex (Thailand)) เกี่ยวกับการ
ลดกิจกรรมการเลี้ยงสัตวที่ผิดกฎหมายในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ และดําเนินการหยุด
กิจกรรมการเลี้ยงสัตวที่ดําเนินการโดยกลุมคนที่ทําเพื่อการค&า ซึ่งปOญหาดังกลาว หากไมสามารถ
ดําเนินการได&อาจเปLนหนึ่งในเงื่อนไขที่จะมีการนําพื้นที่มรดกโลกกลุมป$าดงพญาเย็น-เขาใหญ เข&าไป
อยูบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย
ปOจจุบันปรากฏวา ยังคงมีราษฎรได&นําปศุสัตวจําพวกโคและกระบือเข&าไปเลี้ยงในพื้นที่
มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ โดยเฉพาะในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา กอให&เกิดผลกระทบตอ
ความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล&อมอยางตอเนื่อง และเปLนต&นเหตุของปOญหาอื่นๆ เชน โรค
ระบาดจากสัตวเลี้ยงสูสัตวป$า ความเสื่อมโทรมของดินและแหลงน้ํา ความเสื่อมโทรมของสังคมพืช
เปLนต&น จึงมีความจําเปLนที่จะต&องดําเนินการศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปศุสัตวตอพื้นที่มรดกโลก
กลุมป$าดงพญาเย็น-เขาใหญ อยางจริงจัง เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก&ไขปOญหารวมกันระหวางอุทยาน
แหงชาติกับผู&เลี้ยงปศุสัตวตอไป
สถาบั น นวั ต กรรมอุ ท ยานแหงชาติ และพื้ น ที่ คุ& ม ครอง รวมกั บ ศู น ยนวั ต กรรมอุ ทยาน
แหงชาติและพื้นที่คุ&มครองจังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแหงชาติปางสีดา ได&ตระหนักถึงข&อหวงใย
ของคณะกรรมการมรดกโลกและความสําคัญของปOญหาดังกลาว จึงได&ดําเนินการจัดทําโครงการศึกษา
ผลกระทบของปศุ สั ต วตอทรั พ ยากรป$ า ไม& แ ละสั ต วป$ า ในอุ ท ยานแหงชาติ ป างสี ด า ประจํ า ปS
งบประมาณ 2557 และกําหนดให&มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําผลการศึกษาถายทอดให&ผู&ที่
เกี่ยวข&องรับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก&ไขปOญหารวมกัน โดยจะมีการระดมความรู&และแนวคิด
ตลอดจนประสบการณและข&อคิดเห็นตางๆ จากผู&ที่เกี่ยวข&อง ผู&ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนผู&เลี้ยงปศุสัตว
เกี่ย วกั บรู ปแบบการเลี้ย งปศุสั ตวที่เ หมาะสม การมี สวนรวมของชุ มชนเพื่อการอนุรั กษทรั พยากร
ความสําคัญของพื้นที่มรดกโลก และการใช&มาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อการแก&ไขปOญหาการเลี้ยง
ปศุสัตว เปLนต&น เพื่อนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมในพื้นที่มรดกโลกกลุมป$า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของการเลี้ ย งปศุ สั ต วตอทรั พยากรป$ า ไม& แ ละสั ต วป$ า ในพื้ น ที่
อุทยานแหงชาติปางสีดา
2. เพื่อแก&ไขปOญหาผลกระทบของปศุสัตวตอทรัพยากรป$าไม&และสัตวป$า

การตรวจเอกสาร
การตรวจเอกสาร
1. ทรัพยากรป$าไม&
ป$าไม&เปLนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปLนมนุษยหรือสัตว
อื่นๆ เพราะป$าไม&มีประโยชนทั้งการเปLนแหลงวัตถุดิบของปOจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุงหมที่อยูอาศัย
และยารักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมีประโยชนในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล&อมซึ่งหากป$าไม&ถูก
ทําลายลง ยอมสงผลกระทบตอสภาพแวดล&อมที่เกี่ยวข&องอื่นๆ เชน สัตวป$าดินน้ําอากาศ เปLนต&น ดังที่
สาวิตรี (2547) ได&กลาววา ป$าฝนเขตร&อนชื้นที่มีการกระจายอยูบริเวณรอบเส&นศูนยสูตรมีบทบาท
ที่ สํ า คั ญ อยางมากในการควบคุ ม สภาพภู มิ อากาศของโลกและถ& า หากป$ า ฝนเขตร& อ นชื้ น ดั งกลาว
ถูกทํา ลายมากเกิ นไป จะเกิ ดการเปลี่ย นแปลงอยางมหาศาลในวัฏจั กรน้ํา การกระจายความร&อน
ความดัน ปริมาณฝน และองคประกอบทางเคมีของบรรยากาศโลก
2. ทรัพยากรสัตวป$า
พระราชบัญญัติป$าสงวนและคุ&มครองสัตวป$า พ.ศ. 2535 ให&ความหมายของสัตวป$าไว&วา “สัตว
ป$า” หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปSก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติ
ยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในป$าหรือในน้ําและให&หมายความรวมถึงไขของสัตวป$าเหลานั้นทุกชนิดด&วย
แตไมหมายความรวมถึง สัตวพาหนะ ที่ได&จดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวาด&วยสัตวพาหนะ
แล&ว และสัตวพาหนะที่ได&มาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว ตั้งแตอดีตจนถึงปOจจุบัน ป$าไม&
อันเปLนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวป$าได&ถูกทําลายลงไปอยางมาก ตลอดจนการไลลาสัตวป$าของมนุษย
จึงทําให&ปริมาณสัตวป$ามีจํานวนลดน&อยลงทุกปSจนบางชนิดสูญพันธุบางชนิดก็ใกล&จะสูญพันธุเพื่อ
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ จึงจําเปLนที่เราจะต&องชวยกันอนุรักษสัตวป$าไว&โดยเรงดวน
3. คุณคาของสัตวป$า
สัตวป$าอํานวยประโยชนนานาประการให&แกมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ มากมาย
อยางไรก็ตามประโยชนสวนใหญเปLนไปในทางอ&อมมากกวาทางตรงจึงทําให&มองไมคอยเห็นคุณคาของ
สัตวป$าเทาที่ควร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เชน ป$าไม& น้ํา และแรธาตุ เปLนต&น ตัวอยาง
คุณคาของสัตวป$า (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล&อม, 2540) ดังนี้

1. การนันทนาการและด&านจิตใจ นับเปLนคุณคาอันยิ่งใหญของสัตวป$าแตไมสามารถประเมิน
เปLนตัวเงินได&โดยงาย การทองเที่ยวชมสัตวป$าในสวนสัตว อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวป$าและ
แหลงสัตวป$าอื่นๆ นับเปLนเรื่องนันทนาการทั้งสิ้นเชนเดียวกับการสงสารสัตวป$าที่ถูกทรมาน กักขัง
หรืออื่นใดก็ตามที สัตวอยูอยางไมผาสุกก็เปLนเรื่องจิตใจ รวมตลอดทั้งการทองเที่ยวป$าเห็นสัตวป$า
หรือไมเห็นสัตวป$า ซึ่งควรประดับความงามตามธรรมชาติเปLนทั้งนันทนาการและด&านจิตใจทั้งสิ้น
2. เปLนตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สัตวป$านับได&วาเปLนตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสัตวด&วยกันเอง ทําให&ผลกระทบตอคนบรรเทาเบาบางลง
3. คุณคาของสัตวป$าตอทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ คนสวนใหญมองเห็นความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ อยางชัดเจน โดยเฉพาะทรัพยากรป$าไม& เปLนต&นวา ป$าไม&ทําให&สัตวป$ามีที่อยู
อาศัย เปLนอาหารและเปLนที่หลบภัย ป$าไม&ทําให&ดินอุดมสมบูรณ ปFองกันการกัดเซาะของน้ํา ลม ป$าไม&
ชวยทําให&มีน้ําไหลตลอดปS น้ําใสสะอาดปราศจากตะกอน ป$าไม&ชวยทําให&ฝนตก บรรเทากระแสลม
พายุ ป$าไม&ทําให&อากาศไมร&อนไมหนาว ป$าไม&เปLนแหลงสะสมแรธาตุและป$าไม&ทําให&มนุษยได&ใช&สอย
ขาดป$าไม&ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ก็อยูไมได& ทํานองเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่คนจะ
มองเห็ น ความสั ม พั น ธซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง นี้ ย กเว& น สั ต วป$ า มั ก จะมองเห็ น เฉพาะต& อ งอาศั ย
ทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ เทานั้น แตในข&อเท็จจริงแล&ว สั ตวป$าก็มีผลตอทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
ไมน&อยเชนเดียวกัน อยางเชนทรัพยากรป$าไม& สัตวป$า ก็มีสวนชวยหลายอยาง เชน
3.1 สัตวป$าชวยทําลายศัตรูป$าไม& ต&นไม&ในป$าจะมีศัตรูตามธรรมชาติเสมอๆ เชน โรคและ
แมลง เปLนต&น แตศัตรูเหลานี้จะไมระบาด โดยเฉพาะแมลงหากมีตัวทําลายสัตวป$าหลายชนิดเปLนตัว
กําจัดแมลงนอกจากที่กลาวไปแล&วก็มี เชน นกหัวขวาน นกไตไม& จะกินแมลงและตัวหนอน ตามลําต&น
นกกินแมลง นกจับแมลง จะกินแมลงที่มาทําลายใบ ดอก และผล ตุน หนูผี จะกินหนอนที่มากินราก
และลําต&นใต&ดิน หากปราศจากสัตวเหลานี้แล&วต&นไม&จะได&รับความเสียหายและอาจจะตายในที่สุด
3.2 สัตวป$าชวยผสมเกสรดอกไม& ต&นไม&ผสมเกสรได&นั้นอาศัยปOจจัยหลายอยางชวย เชน
ลม และแมลงสําหรับสัตวป$าบางชนิดก็เปLนตัวที่ชวยผสมเกสรด&วย เชน นกกินปลี นกปลีกล&วย และ
ค&า งคาวกิน น้ํา หวานดอกไม& เปL นต& น สัต วป$ าเหลานี้จ ะชวยผสมเกสรดอกไม& ในขณะที่ กิน น้ํา หวาน

ดอกไม&จากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งหรือจากต&นหนึ่งไปยังอีกต&นหนึ่ง ทํานองเดียวกับลมและแมลง
ดังกลาวแล&ว
3.3 สัตวป$าชวยในการกระจายเมล็ดพันธุไม& สัตวป$าบางชนิด เชน นกขุนทอง นกเงือก
ค&างคาวบางชนิด ลิง คาง ชะนี กวาง เก&ง กระทิง วัวแดง เปLนต&น จะกินผลไม&เปLนอาหาร แล&วคายหรือ
ถายเมล็ดออกมาตามที่ตางๆ เมล็ดไม&บางชนิดไมได&รับความเสียหายใดๆ ในการผานกระเพาะของสัตว
เหลานี้ก็เทากับสัตวป$าชวยในการกระจายเมล็ดพันธุไม&ไปในที่ตางๆ ที่สัตวทองเที่ยวไปแล&วคายหรือ
ถายเมล็ดไม&ออกมา
3.4 สัตวป$าชวยทําให&ดินอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น มูลของสัตวเกือบทุกชนิดใช&เปLนปุvยได&อยางดี
เทากั บ เพิ่ มความอุ ด มสมบู ร ณให& กับ ดิ น ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อสั ต วป$ า ตายลง ซากของสั ต วป$ า ก็ จ ะ
กลายเปLน ปุvยได&เชนเดียวกัน ทุกวันนี้เ กิดปOญหาการดัดแปลงมูลของสัตวป$าบางชนิด เชน มูลของ
ค&างคาว ซึ่งมีอยูมากมายตามถ้ําตางๆ ให&ใช&อยางถูกต&อง ก็จะทําให&แก&ปOญหาตางๆ ได& ทุกวันนี้แม&วา
จะใช&มูลค&างคาวเปLนปุvยอยูบ&าง ก็อยูเฉพาะในวงจํากัด ในปOจจุบันวงการป$าไม&เองก็ต&องใช&ปุvยในสวนป$า
เหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากการทํางานสัตวป$าออกไปเกือบหมดป$านั่นเอง
4. ปOญหาทรัพยากรสัตวป$า
ในปOจจุบันสัตวป$ามีจํานวนลดน&อยลงมาก ซึ่งปOญหาสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
1. ถูกทําลายโดยการลาโดยตรงไมวาจะลาเพื่ออาหารหรือเพื่อการกีฬาหรือเพื่ออาชีพ
2. การสูญพันธุหรือลดน&อยลงไปตามธรรมชาติของสัตวป$าเอง ถ&าหากไมสามารถปรับตัวให&
เข&ากับความเปลี่ยนของสภาพแวดล&อมได& หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติตางๆ เชน น้ําทวม ไฟป$า
3. การนําสัตวป$าตางถิ่น (Exotic animal) และปศุสัตวเข&าไปในระบบนิเวศสัตวป$าประจําถิ่น
อาจกอให&เกิดการแพรระบาดของเชื้อโรค เปLนผลทําให&จํานวนประชากรสัตวป$าลดลง เกิดผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตวป$าประจําถิ่นจนอาจทําให&เกิดการสูญพันธุได&

4. การทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวป$า ซึ่งก็ได&แกการที่ป$าไม&ถูกทําลายด&วยวิธีการตางๆ
ไมวาจะโดยถากถางและเผาเพื่อทําการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เชน การตัดถนนผานเขตป$า การ
สร&างเขื่อน ฯลฯ ทําให&สัตวป$าบางสวนต&องอพยพไปอยูที่อื่นหรือไมก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยูอาศัยถูก
ทําลาย
5. การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค&าง เมื่อเกษตรกรใช&สารเคมีในการเพาะปลูก เชน ยา
ปราบศัตรูพืชจะทําให&เกิดการสะสมพิษในรางกายทําให&บางชนิดถึงกับสูญพันธุได&
5. การอนุรักษสัตวป$า
สัตวป$ามีประโยชนตอสิ่งแวดล&อมซึ่งรวมถึงคนเราด&วยทั้งโดยทางตรงและทางอ&อม จึงต&องมี
วิธีการปFองกันและแก&ไขไมให&สัตวป$าลดจํานวนหรือสูญพันธุด&วยการอนุรักษสัตวป$า ดังนี้
1. กําหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อให&ป$าเปLนแหลงอาหารที่อยูอาศัย
ของสั ต วป$ า อาทิ เขตรั กษาพัน ธุสั ต วป$ า เขตห&า มลาสัต วป$า เขตเพาะพัน ธุสั ต วป$ า ฯลฯ ให& มีมาก
เพียงพอ
2. การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ ให&เห็นความสําคัญในการอนุรักษสัตวป$าอยางจริงจัง
3. การไมลาสัตวป$า ไมควรมีการลาสัตวป$าทุกชนิด ทั้งสัตวป$าสงวนสัตวป$าคุ&มครองเพราะ
ปOจจุบันสัตวป$าทุกชนิดได&ลดจํานวนลงอยางมากทําให&ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ
4. การปFองกันไฟป$า ไฟป$านอกจากจะทําให&ป$าไม&ถูกทําลายแล&วยังเปLนการทําลายแหลง
อาหารและที่อยูอาศัยของสัตวป$าด&วย
5. การปลูกฝOงการให&ความรัก และเมตตาตอสัตวอยางถูกวิธีสัตวป$าทุกชนิดมีความรักชีวิต
เหมือนกับมนุษย การฆาสัตวป$า การนําสัตวป$ามาเลี้ยงไว&ในบ&านเปLนการทรมานสัตวป$า ซึ่งมักไมมีชีวิต
รอด
6. การเพาะพันธุเพิ่มสัตวป$าที่กําลังจะสูญพันธุหรือมีจํานวนน&อยลง ควรมีการเพาะพันธุ
ขยายพันธุให&มีจํานวนเพิ่มขึ้น เพื่อเปLนการทดแทนและเรงให&มีสัตวป$าเพิ่มมากขึ้น

6. บทบาทของปOจจัยแวดล&อมตอสังคมพืช
ปOจจัยแวดล&อมที่มีบทบาทตอการกระจายพันธุ การพัฒนา การเจริญเติบโต การดํารงชีพ
และการดํ า รงพั นธุ ในพื้ น ที่ เปLน แหลงปFอนวัต ถุ ดิบ และพลังงานแกขบวนการทางชี ววิ ทยาของพื ช
ตลอดจนมีบทบาทในการสร&างถิ่นที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับความต&องการของพืช ความแปรผันของ
ปOจจัยแวดล&อมกอให&เกิดความแตกตางของสังคมพืช สภาพแวดล&อมที่แตกตางกันมีผลทําให&สังคมพืช
ในพื้นที่ตางๆ แปรผันตามไปด&วย สังคมพืชหรือพันธุพืชชนิดเดียวกันแตอยูในสภาพแวดล&อมตางกัน
อาจมีความสมบูรณไมเหมือนกัน และในสภาพแวดล&อมที่คล&ายกันสังคมพืชก็จะคล&ายกัน ทั้งในด&าน
โครงสร&างและรูปชีวิตของพันธุพืชที่ปรากฏในพื้นที่ จึงกลาวได&วา ปOจจัยแวดล&อมมีบทบาทสําคัญใน
การจําแนกสังคมพืชและความสมบูรณของสังคมพืชด&วย (อุทิศ, 2541)
Kutintara (1975) กลาววา ปOจจัยที่เปLนตัวกําหนดชนิดป$าและการกระจายพันธุของพืชคือ
ปริ ม าณน้ํ า ฝนรายปS ความผั น แปรของฤดู ก าล ความชุ มชื้ น ในดิ น ชนิ ด ของดิ น ความสู ง จาก
ระดั บ น้ํ า ทะเล สภาพพื้ น ผิ ว ของภู มิ ป ระเทศ และไฟป$ า นิ วั ติ (2546) เห็ น วา ความสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล ความลาดชัน และด&านลาด มีอิทธิพลทางอ&อมตอสังคมพืช โดยทําให&สภาพพื้นดินและ
ลมฟFาอากาศเปลี่ยนแปลงไป เกี่ยวกับปOจจัยที่เปLนสิ่งมีชีวิต อุทิศ (2541) เห็นวา มีบทบาทตอความ
เปL น ไปและผั น แปรของสั งคมพื ช ในแตละพื้ น ที่ ทําให& สั งคมพื ช แตละแหงแตกตางกั น ไป โดยพื ช มี
บทบาทในแงของการสัมพันธและกระทําตอกัน เชน ความสัมพันธในด&านการแกงแยงแสงสวาง พื้นที่
และธาตุอาหาร ปOจจัยเกี่ยวกับสัตวมีความสัมพันธกับพืชทั้งทางลบและทางบวกเชน เหยียบย่ําการกัด
กิน แทะเล็มต&นออน ใบ ดอก ผลของพืช ซึ่งการกินผลของต&นไม&ในที่หนึ่ง แล&วไปถายมูลซึ่งมีเมล็ดของ
ต&นไม&ชนิดที่สัตวตัวนั้นกินเข&าไป ไปถายอีกที่หนึ่ง กอให&เกิดการกระจายพันธุพืชที่กว&างขึ้น และใน
บางครั้งสัตวบางชนิดก็ยังเปLนตัวชวยในการผสมเกสร จากดอกของพืชต&นหนึ่งไปสูอีกต&นหนึ่ง หรือใน
ต&นเดียวกัน หรือในดอกเดียวกัน เปLนต&น สําหรับจุลินทรียและเชื้อรามีบทบาทในฐานะผู&ยอยสลายใน
ระบบนิ เวศ บางชนิ ด ชวยเพิ่ มความสามารถในการดู ด ซับ น้ํา ของรากพืช ปO จ จัย สุด ท& ายคือ มนุ ษย
ซึ่งกิจกรรมจาการพัฒนาของมนุษยนับวามีบทบาทตอสังคมพืชมากที่สุดในปOจจุบัน
7. ผลกระทบจากการเลี
ผลกระทบจากการเลี้ยงสัตวตอสั
วตอสังคมพืช
นิวัติ (2543) กลาวถึงการเลี้ยงสัตวควบคูกับการผลิตไม&ในป$า ponderosa pine และป$าสน
ในสหรัฐอเมริกา ป$าหญ&า (savannas) ป$าเสื่อมโทรมตางๆ ในเขตร&อนของเอเชียและแอฟริกา สวนป$า

ป$าดิบในเขตร&อน และป$ายูคาลิปตัสในออสเตรเลีย โดยรวมแล&วการเลี้ยงสัตวและการผลิตไม&ในพื้นที่
รวมกันจะมีผลกระทบตอกัน ซึ่งในด&านนิเวศวิทยาการเลี้ยงสัตวในป$ามีอิทธิพลตอป$าโดยสรุป ดังนี้
1. การแทะเล็ม (browsing) มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและการตั้งตัวของต&นไม& โดยต&นไม&
ที่มีอายุน&อยหรือที่มีขนาดเล็กจะได&รับอันตรายจากการแทะเล็มใบ ตา และยอดออน ทําให&การเจริญ
โตหยุ ดชะงัก หากเกิด ซ้ํา กัน หลายๆ ครั้ ง ต&น ไม& ก็ไมอาจตั้ งตัว อยู ได& แตการแทะเล็มของสัต วจะมี
ประโยชนตอการปลูกป$า เนื่องจากเปLนการชวยกําจัดวัชพืชในสวนป$าระยะแรกๆ และลดซากเหลือ
ของพืชที่เปLนเชื้อเพลิงให&น&อยลง เปLนการลดความรุนแรงของไฟป$า นอกจากนี้ การแทะเล็มของสัตว
แบบปานกลางจะลดการแกงแยงแขงขันของวัชพืช ชวยให&กล&าไม&มีโอกาสตั้งตัวและรอดตายได&มากขึ้น
2. การเหยียบย่ําของสัตวมีอิทธิพลตอกล&าไม&ในป$า ทําให&กล&าไม&หักล&มหรือรากถอนจากดิน
กระทบตอการเจริญเติบโตของพืช และเปLนชองทางให&โรคและแมลงเข&ารบกวนในภายหลังได& อยางไร
ก็ตาม การเหยียบย่ําของสัตวมีสวนชวยให&อัตราการงอกสูงขึ้นหากปลอยสัตวเข&าแทะเล็มให&ถูกต&อง
ตามฤดูกาล โดยชวยลดปริมาณซากเหลือบนดินและเหยียบย่ําให&เมล็ดไม&จมดิน พืชจึงมีโอกาสในการ
งอกมากขึ้น
3. ชนิดสัตวที่เลี้ยงมีอิทธิพลตอการสืบพันธุของต&นไม& การเลี้ยงแพะและแกะกอให&เกิดความ
เสียหายตอการสืบพันธุของต&นไม&ในป$าได&มากกวาการเลี้ยงโคและกระบือโดยเฉพาะแพะที่กินทุกสวน
ของต&นไม&โดยไมเลือกชนิด แตการเหยียบย่ําของโคซึ่งมีน้ําหนักตัวมากกวาก็เปLนอันตรายตอกล&าไม&
และทําให&ดินแนนมากกวา
4. ชวยในการขยายพันธุ โดยเฉพาะพืชที่มีเมล็ดและเปลือก เมื่อสัตวกินผลหรือเมล็ดพืชเข&า
ไปแล&วถายออกยังที่ตางๆ ทําให&เมล็ดพันธุพืชแพรกระจายได&รวดเร็วขึ้น
อุทิศ (2541) กลาววา การนําสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย แพะ แกะ เข&าไปเลี้ยงเปLนจํานวนมาก
ในป$าธรรมชาติ อาจกอให&เกิดผลกระทบตอสังคมพืชได& สัตวแตละชนิดมักเลือกกินพืชตามที่ชอบและ
ทําลายพืชบางอยางที่ได&รับผลกระทบได&งาย สภาพปOจจัยแวดล&อมหลายอยางอาจเปลี่ยนไป เชน ดิน
สภาพภูมิอากาศในระดับท&องถิ่น และสัตวป$า ทําให&พืชบางชนิดมีความเดนเพิ่มขึ้น เรียกวา ชนิดเพิ่ม
(increasers) บางชนิดมีจํานวนลดลง เรียกวา ชนิดลด (decreasers) สวนพืชที่ไมเคยมีมากอน
แตเริ่มพบหลังจากสัตวเลี้ยงเข&าไป เรียกวา ชนิดบุกรุก (invaders) ผลกระทบจากการกัดกินหญ&าและ

แทะเล็มไม&พุมจะทําให&พืชที่มีอวัยวะปFองกันการทําลายของสัตวเพิ่มความเดนมากขึ้น เชน พืชที่มี
หนามปFองกันลําต&น หรือมีการสืบพันธุดี การเหยียบย่ําอาจทําให&สังคมพืชหายไปจากพื้นที่ได& ไมวาพืช
นั้นจะถูกมาใช&ประโยชนหรือไม
อนุชา (2547) ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงวัวตอสังคมพืชในป$าดิบเขาที่เขตรักษาพันธุสัตว
ป$าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเปรียบเทียบพื้นที่มีการเลี้ยงวัวและพื้นที่ไมมีการเลี้ยง
วัวพบวา การเลี้ยงวัวมีแนวโน&มกอผลกระทบตอคาดัชนีความสําคัญของพรรณไม&พื้นลางชัดเจนกวาไม&
รุนและไม&ยืนต&น และทําให&คาดัชนีความหลากหลายชนิดของไม&ยืนต&น ไม&รุน และไม&พื้นลางลดลง
โดยเฉพาะไม&พื้นลางซึ่งลดลงอยางชัดเจน นั่นคือ การเลี้ยงวัวมีผลกระทบตอไม&รุนและไม&พื้นลางแตไม
มีผลกระทบตอไม&ยืนต&น
ไชยพร (2549) ได&ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงวัวแดงตอสังคมพืชป$าเต็งรังที่สถานีพัฒนา
และสงเสริมการอนุรักษสัตวป$าลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการเลี้ยงวัวแดงมีผลกระทบตอความ
หนาแนนทางด&านตั้งของไม&พุมโดยทําให&ความหนาแนนทางด&านตั้งของไม&พุมมีคาลดลง และสงผล
กระทบโดยตรงตอไม&รุนโดยการทําลายไม&รุนของวัวแดงมี 2 ลักษณะ คือการล&มต&นลงเล็มกินใบ/ยอด
ออนและการขวิดตามกิ่งก&าน นอกจากนี้การเลี้ยงวัวแดงยังมีผลกระทบตอปริมาณฟอสฟอรัสที่เปLน
ประโยชนในดินโดยทําให&ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณแคลเซียมที่ดินลางลดลง
8. ผลกระทบจากการเลี้ยงปศุ
งปศุสัสตั วตอสั
วตอสัตวป$า
การเลี้ยงปศุสัตวแบบไมให&ความสําคัญในการจัดการโรงเรือนอาหาร ยา และเวชภัณฑ และ
ปลอยปศุสัตวเข&าไปหากินในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติโดยอิสระ นอกจากจะสงผลกระทบจากการบุก
รุกที่อยูอาศัยของสัตวป$าแล&ว การนําปศุสัตวเข&าไปเลี้ยงในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ ยังอาจกอให&เกิด
การระบาดของโรคระหวางสัตวเลี้ยงกับสัตวป$าด&วยและสงผลกระทบเปLนวงกว&างทั้งกับสัตวป$า ปศุสัตว
และผู&บริโภคเนื้อปศุสัตว
ดังที่กรมปศุสัตว (2553) ได&กลาววาให&เกษตรกรให&ความสําคัญกับการดูแลปศุสัตวของตนให&
มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง โดยต&องดูแลในเรื่องของการจัดการโรงเรือนหรือคอกสัตวที่ดี มีหลังคา
ปFองกันฝน ลม และละอองฝนได&เปLนอยางดี หรือจัดเตรียมสถานที่ที่ให&สัตวสามารถหลบฝนได&มีการ
จัดเตรียมน้ํา อาหาร ยา และเวชภัณฑให&พร&อม เพื่อเสริมสร&างให&สุขภาพสัตวแข็งแรง และที่สําคัญ

ควรทําวัคซีนแตละชนิดให&ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดของแตละชนิดสัตวอีกด&วย โดยเฉพาะในชวงฤดู
ฝนเปLนชวงที่สัตวกีบ เชน โค กระบือ มักเจ็บป$วยจากการสัมผัสลม ฝน หรือยืนแชน้ําเปLนเวลานาน
อาจทําให&รางกายสัตวออนแอ โดยเฉพาะสัตวที่ต&องเดินทาง หรือเคลื่อนย&ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
หากสัตวมีสุขภาพที่ไมแข็งแรง ก็จะไมมีภูมิต&านทานตอโรคตางๆ ทําให&ติดเชื้อโรคได&งาย และยังเปLน
ตัวการสําคัญที่ทําให&โรคระบาดตางๆ แพรกระจายไปยังที่ตางๆ ได&อีกด&วยโดยโรคระบาดสัตวที่พบ
บอยในชวงฤดูฝนมีดังนี้
โรคปากและเท&าเป•€อย (Foot and Mouth Disease, FMD) เปLนโรคระบาดที่สําคัญที่สุด
โรคหนึ่งของโค กระบือ ซึ่งสร&างความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เนื่องจากติดตอได&
เร็วและควบคุมให&สงบลงได&ยาก โรคนี้ไมทําให&สัตวถึงตายแตสุขภาพทรุดโทรม ทําให&ผลผลิตลดลง
สาเหตุ เ กิ ด จากเชื้ อไวรั ส โดยการติ ด ตอของโรคเปL น ไปได& ห ลายทาง คื อ โดยการกิ น เอาเชื้ อ โรคที่
ปนเป••อนอยูกับอาหารและน้ํา หรือหญ&า โดยการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยูกับอากาศและฝุ$นละออง
โดยการพาของลม โดยการเคลื่อนย&ายสัตวหรือซากสัตวที่เปLนโรคก็จะทําให&เชื้อแพรกระจายไปอยาง
รวดเร็ว และคนที่เข&าไปในพื้นที่หรือบ&านที่มีโรคระบาดอยูแล&ว เชื้อโรคจะติดมากับรองเท&า เสื้อผ&า
และตามรางกาย แล&วนําเชื้อโรคแพรระบาดไปยังฝูงอื่นตอไป
โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (Haemorrhagic septicemia) หรือที่เรียกตามอาการวา โรคคอ
บวม เปLนโรคระบาดรุนแรง ของกระบือ แตโรคนี้จะมีความรุนแรงน&อยลงในสัตวอื่นๆ เชน โค แกะ
สุกร กวาง และช&าง เปLนต&น โรคนี้ไมเปLนโรคติดตอระหวางสัตวและคน ลักษณะสําคัญของโรค คือ
สัตวจะหายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอ หรือหน&าบวมแข็ง อัตราการป$วยและอัตราการตายสูงเชื้อชนิดนี้
อยูในระบบทางเดินหายใจสัตวปกติได& โดยที่สัตวไมแสดงอาการป$วยแตเมื่อ มีภาวะทําให&สัตวเครียด
สัตวจะแสดงอาการป$วยและขับเชื้อออกมาสูสิ่งแวดล&อม มีระยะฟOกตัว ประมาณ 2-5 วัน แตบางครั้ง
เชื้อที่ มีความรุน แรงมาก ระยะฟOกโรคอาจจะเร็ว 1-2 วันสาเหตุและการแพรระบาด เกิ ดจากเชื้ อ
แบคทีเรียชื่อ พาสทูเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurellamultocida) การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นได&งาย
ในสภาวะที่สัตวเกิดความเครียด เชน ชวงที่อากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะต&นฤดูฝนจะปลอยเชื้อ
ออกมาปนเป••อนกับอาหารและน้ํา เมื่อสัตวตัวอื่นกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อปนเป••อนอยูเข&าไปก็จะป$วย
เปLนโรคนี้ และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถายตางๆ เชน น้ํามูก น้ําลาย อุจจาระ ทําให&โรคแพรระบาด
ตอไป เชื้อนี้จะมีชีวิตอยูในแปลงหญ&าอยูได&ประมาณ 24 ชั่วโมง แตถ&าอยูในดินที่ชื้นแฉะได&นานถึง 1
เดือน

โรคไข&สามวัน (Bovine ephemeral fever) สาเหตุเกิดจากเชื้อแรมโดไวรัส (rhabdovirus)
เกิดในโคทุกอายุ แตลูกโคอายุต่ํากวา 6 เดือนมักไมแสดงอาการ โคจะแสดงอาการ 2-10 วัน หลังจาก
ได&รับเชื้อโรค การติดตอแมลงดูดเลือดเปLนตัวนําโรคเทานั้น ไมเกิดจากการสัมผัสโดยตรงหรือการ
ปนเป••อนจากน้ํามูก น้ําลาย รวมทั้งนําเชื้อของสัตวป$วย อาการไข&สูง 105-106 องศาฟาเรนไฮต เบื่อ
อาหาร กล&ามเนื้อสั่น ตัวแข็ง ขาเจ็บ น้ํานมลด หรือมีน้ํามูก น้ําลายไหลบริเวณคอ หรือไหล อาจบวม
ในบางราย สวนใหญสัตวมักมีไข& ซึม เบื่ออาหารอยูประมาณ 3 วัน
โรคแท&งติดตอ (Brucellosis) เปLนโรคติดตอเรื้อรังในสัตวเลี้ยงลูกด&วยนมทุกชนิด เชน โค
กระบือ แพะ แกะ สุกร และสุนัข สัตวป$วยรักษาไมหาย ให&ผลผลิตต่ําและยังเปLนโรคติดตอมาสูคนที่มี
ความรุนแรง หากไมมีการควบคุมที่ดีแล&ว สัตวป$วยจะขับเชื้อออกมาทางปOสสาวะ น้ํานม น้ําคร่ํา รก
และติดตอตัวอื่นได&งาย โดยการสัมผัสอยูรวมฝูง การกิน การผสมพันธุโรคนี้ไมสามารถสังเกตอาการ
ด&วยตาเปลาได& สัตวมีอาการปกติ ไมแสดงอาการป$วยใด ๆ ให&เห็นอาการที่พอสังเกตได& คือ บางตัว
อาจมีการแท&งลูก รกค&าง มดลูกอักเสบ ให&ลูกออนแอ ผสมไมติด เปLนหมัน อัณฑะบวม เปLนต&น
9. ผลกระทบจากการเลี้ยงปศุ
งปศุสัสตั วตอคุ
วตอคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
Kurz, Reilly and Tunney (2005) ได&ทําการศึกษาผลกระทบของปศุสัตวตอคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินและความเข&มข&นของธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับน้ําไหลบาหน&าดิน บริเวณทุงหญ&าเลี้ยง
สั ต วในไอรแลนด โดยทํ า การจํ า ลองน้ํ า ฝนที่ ไ หลบาหน& า ดิ น และวั ด ข& อ มู ล ทางกายภาพของดิ น
แบงแปลงทดลองเปLนสองแปลง แปลงแรกมีการใช&ประโยชนจากปศุสัตวอยางอิสระไมจํากัด แปลงที่
สองปศุสัตวสามารถเล็มหญ&าได&แตไมสามารถเดินและถายมูลในแปลงได& ผลการศึกษาพบวาพื้นที่
ที่มีปศุสัตวเข&าไปใช&ประโยชนได&อยางเต็มที่ มีคาที่แสดงถึงชองวางในดิน ที่น้ําและอากาศสามารถไหล
ผานได& (macroporosity) ต่ํากวาแปลงที่ปศุสัตวไมสามารถเดินและถายมูลลงในแปลงได&แปลงที่มี
การใช&ประโยชนจากปศุสัตวอยางอิสระดังกลาว มีคาคาความหนาแนนรวม (Bulk Density) และคา
การต&านทานการเจาะของดิน (Resistance to Penetration) สูงกวาพื้นที่ที่มีการจํากัดการใช&
ประโยชนของปศุสัตวสําหรับธาตุอาหารในดินสวนใหญที่สูญเสียไปจากทุงหญ&าที่มีการเลี้ยงสัตว ได&แก
อนุภาคไนโตรเจนฟอสฟอรัสอินทรียและโพแทสเซียม และจากการศึกษาโดยรวมยังพบวาการเลี้ยง
ปศุสั ตวสงผลระยะยาวตอการวัด คาพารามิเ ตอรอุทกวิทยาของดิ น มากกวาความเข& มข&น ของธาตุ
อาหารที่สูญเสียไปกับน้ําไหลบาหน&าดิน

10. ผลกระทบจากการเลีย้ งปศุ
งปศุสัสตั วตอ
วตอคุ
ตอคุณภาพแหลงน้
ภาพแหลงน้ํา
Gary, Johnson and Ponce(1983) ได&ทําการศึกษาผลกระทบจากปศุสัตวที่แทะเล็มหญ&า
ตอแหลงน้ําในชวงด&านหน&าของแมน้ําโคโรลาโด โดยศึ กษาปศุสัตวที่แทะเล็มหญ&าในทุงหญ& าที่ถูก
แบงเปL น สองสวนจากลํ า ธารที่ มี น้ํ า ไหลตลอดทั้ ง ปS ข นาดเล็ ก ในภาคกลางของโคโลราโด พบวา
มี ผ ลกระทบเพี ย งเล็ ก น& อ ยตอคุ ณ ภาพน้ํ า ในชวงสองปS ข องการศึ ก ษา โดยของแข็ ง ที่ แ ขวนลอย
ไนโตรเจนไนเตรตไมได&เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและไนโตรเจนแอมโมเนียเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพียง
ครั้งเดียวภายใต&อัตราระดับปานกลางของการเลี้ยงปศุสัตว ตัวชี้วัดความหนาแนนของเชื้อแบคทีเรียใน
กระแสน้ํามีนัยสําคัญสูงเมื่อมีปศุสัตวอยางน&อย 150 ตัวแทะเล็มหญ&าอยูในบริเวณนั้น แตหลังจากที่
นําปศุสัตวออกหรือเมื่อลดจํานวนลงเหลือเพียงแค 40 ตัว พบวาจํานวนแบคทีเรียลดลงไปใกล&เคียงกับ
จํานวนแบคทีเรียของบริเวณที่อยูติดกันที่ไมมีการเลี้ยงปศุสัตวและประมาณร&อยละ 5 ของมูลปศุสัตว
ทั้งหมดมีสวนทําให&เกิดมลพิษตอแหลงน้ํา
11. พื้นทีศ่ ึกษา
11.1 ที่ตงั้ และอาณาเขต
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวป$า และพันธุพืช. สํานักอุทยานแหงชาติ. (2557) รายงานวา
ปOจ จุบั นอุ ทยานแหงชาติ ป างสีด า ตั้ งอยู ในพื้น ที่ อํ าเภอเมือง อํ าเภอวั ฒนานคร อํ าเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก&ว และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยูทางทิศใต&ของเทือกเขาพนมดงรัก คลอบคลุม
พื้นที่ 527,500 ไร หรือประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป$าอุดมสมบูรณ ประกอบไปด&วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและมีคา เชน ป$าไม& สัตวป$า และทิวทัศนที่สวยงาม สภาพภูมิประเทศ
สวนใหญเปLนภูเขาสูงสลับซับซ&อน มีพืชพรรณไม&หลายชนิด ประกอบไปด&วย ป$าดิบชื้น ป$าดิบแล&ง
ป$าดิบเขา ป$าผสมผลัดใบ ป$าเต็งรัง และป$าทุงหญ&า เหมาะสมที่จะรักษาไว&เพื่อการศึกษาวิจัยในด&าน
ป$าไม& สัตวป$า ด&านการทองเที่ยว จุดเดนที่นาสนใจ ได&แก น้ําตกปางสีดา น้ําตกผาตะเคียน กลุมน้ําตก
แควมะคา กลุมน้ํ าตกถ้ํ าค&างคาว ภูเขาเจดี ย ฟอสซิลไดโนเสาร แหลงดูนกน้ําอางเก็บ น้ําพระปรง
แหลงดูผีเสื้อ จนได&รับการยอมรับวาเปLนแหลงดูผีเสื้อแหงภาคตะวันออก การเดินทางไปยังอุทยาน
แหงชาติป างสี ดา จากสถานีขนสง จังหวัดสระแก&ว ถึงที่ ทําการอุ ทยาน ฯ ระยะทางประมาณ 27
กิโลเมตร ปOจจุบันได&รวมผืนป$า 5 ผืนป$า ประกอบไปด&วย อุทยานแหงชาติเขาใหญ ปางสีดา ทับลาน

ตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวป$าดงใหญ เนื้อที่ประมาณ 3.8 ล&านไร เรียกวา “ผืนป$าดงพญาเย็นเขาใหญ” และได&ประกาศเปLน “มรดกโลกทางธรรมชาติ แหงที่ 2 ของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2548 อุทยานแหงชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมท&องที่อําเภอตาพระยา อําเภอวัฒนานคร
อําเภอเมืองจังหวัดสระแก&ว และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป$าอุดมสมบูรณประกอบด&วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและมีคา มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงามหลาย
แหง เชน น้ําตกปางสีดา น้ําตกผาตะเคียน น้ําตกแควมะคา จุดชมวิว โขดหินตามลําน้ําที่มีลักษณะ
แปลกๆ มีเนื้อที่ประมาณ 527,500 ไร หรือ 844 ตารางกิโลเมตร
11.2 หนวยงานในพืน้ ที่
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.1 (แกงยายมาก)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.2 (คลองหมากนัด)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.3 (โคกสัมพันธ)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.4 (ดานตรวจ)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.5 (ห&วยน้ําเย็น)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.6 (ชองกล่ําบน)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.7 (คลองเกลือ)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.8 (พระปรง)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.9 (เขห&วยชัน)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.10 (วังครก)
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ปด.11 (เขาทะลาย)

ภาพ
ภาพที่ 1 แผนที่การใช&ประโยชนที่ดิน อุทยานแหงชาติปางสีดา
ที่มา :สํานักอุทยานแหงชาติ (2557)
11.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศอุทยานแหงชาติปางสีดาตั้งอยูทางทิศใต&ของเทือกเขาพนมดงรัก
สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปLนภูเขาสูงชันสลับซับซ&อน มีผืนป$าอันอุดมสมบูรณ เปLนต&นน้ําของลําห&วย
หลายสายที่ไหลรวมเปLนแมน้ําบางปะกง โดยลักษณะของพื้นที่จะมีความลาดชันจากทิศเหนือไปยัง
ทิศใต& เมื่อฝนตกหนักปริมาณน้ําฝนจากเทือกเขาไหลลงสูด&านลางอยางรวดเร็ว เนื่องจากความลาดชัน
คอนข&างสูง
11.4 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติปางสีดาเปLนแบบทุงหญ&า เมืองร&อน
(Savanna Climate) ซึ่งในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต&จะมีอากาศชุมชื้นและฝนตกตลอดฤดูแตใน

ฤดู มรสุมตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ หรื อฤดูห นาวนั้น จะมีอากาศแห&งแล& ง ฤดู ร&อน เริ่มตั้งแตกลางเดื อน
กุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร&อนอบอ&าวทั่วไปโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเปLนเดือน
ที่มีอากาศร& อนอบอ& าวมากในรอบปS ฤดูฝ นเริ่ มตั้ งแตกลางเดื อนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุล าคม
ซึ่งระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต&พัดเข&าสูประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเปLนต&นไป ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปLนชวงของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห&งแล&ง แตเนื่องจากได&รับกระแสลม
จากทะเลทําให&ไมหนาวจัดมาก
11.5 พืชพรรณและสั
รรณและสัตวป$า
พันธุพืชและทรัพยากรป$าไม&ป$าไม&ในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
500,320.22 ไร หรือประมาณร&อยละ 94.79 ของพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดาสามารถจําแนกสังคม
พืชออกได&ประเภทตางๆ ได&แก ป$าดิบชื้น ป$าดิบแล&ง ป$าเบญจพรรณ ป$ารุนสอง/ไรร&าง และป$าไผ
โดยสามารถสรุปผล ได&ดังนี้
ป$าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) ป$าดิบชื้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ อยูในระดับความสูง
ตั้งแต 400-1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดของอุทยานแหงชาติ
ปางสีดา คือ 302,123.88 ไร หรือประมาณร&อยละ 57.24 ของพื้นที่ป$าไม& พรรณไม&คล&ายคลึงกับ
ป$ า ดิ บ แล& ง แตมี พื ช วงศยาง (Dipterocarpaceae)
ชนิ ด ตางๆ ขึ้ น มากกวา คื อ ยางกลอง
(Dipterocapusdyeri) ยางขน (Dipterocapusbuadii) ยางเสียน (Dipterocapusgracilis) และ
กระบาก (Anisopteracostata) ตามหุบห&วยมีไม&ตุ&มแต‹นหรือลําพูป$า (Duabangagrandiflora) และ
กระทุ ม ( AnthocephalusChinensis)
ขึ้ น อยู ทั่ ว ไป บริ เ วณลํ า ธารมั ก จะมี ไ ผลํ า มะลอก
(Dendrocalamuslongispathus) ในพื้นที่คอนข&างสูงนั้น ยางกลอง (Diptarocapusdyeri) ยางขน
( Dipterocapusbuadii) กระบาก ( Anisopteracostata) จะไมมี ป รากฏอยู แตจะมี ย างดง
( Dipterocapusmacrocapus)
และยางเข& า มาแทนที่ นอกจากนี้ มี ไ ม& เ คี่ ย มคะนอง
(Shoreahenryana) มะมือ (Chorospondiasaxillaris) จําปSป$า (Paramichelliabaillonii) พะอง
(Calophyllumpolyamthum) และทะโล& (Schimawalllichii) ไม&ชั้นรองเปLนพวกกอชนิดตางๆ เชน
กอน้ํา (Lithocapusannamensis) กอรัก (Quercussemiserrata) กอดาง (Quercusmyrsinifolia)
และกอเดือย (Castanopsisacuminatissima) ขึ้นปะปนกับ ขี้ขม (Ligustrumconfusum)

สวนไม& พุ ม (Shrub) มี ห ลายชนิ ด ได& แ ก ส& ม กุ& ง ( Embeliaribes)
ข& า วสารหลวง
(Measaramentacea) ชะโอน (Viburnum punctuatum) สะพ&านก&าน (Sambucusjavanica)
เขาควายไมว&อง (Uncariahomomalla) สะบ&า (Entadaphaseoloides) และคานหามเสือ (Aralia
armata) เปLนต&น
บริ เ วณริ มธารจะพบพวกต& น กู ด เชน มหาสะดํ า (Cyatheaborneensis) และกู ดพร& า ว
(Latebrosacopel) ขึ้นปะปนกับละอองฟFา (Pseudodrynariacoronans) สวนกล&วยไม&ที่พบขึ้น
ทั่วไป เชน เอื้องกุหลาบพวง (Aeridesfalcatum) และเอื้องปากเปLด (Cymbidium simulans)
เปLนต&น
ป$าดิบแล&ง (Dry Evergreen Forest) ป$าดิบแล&งกระจายอยูทั่วพื้นที่คอนข&างราบในบริเวณ
ทิ ศ ตะวั น ออกของอุ ท ยานแหงชาติ ป างสี ด า ที่ สู ง ระดั บ ความสู ง ตั้ ง แต 100-400 เมตรจาก
ระดั บ น้ํ า ทะเลปานกลาง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ม ากเปL น อั น ดั บ สองของอุ ท ยานแหงชาติ ป างสี ด าคื อ
154,452.80 ไร หรื อร& อยละ 29.26 ของพื้น ที่ ทั้งหมด พรรณไม&ที่สํ า คัญ พบทั่ว ไปคื อ ยางนา
(Dipterocarpusalatus) ยางแดง (Dipterocarpusturbinnatus) เคี่ยมคะนอง (Shoreahenryana)
พะยอม (Shorearoxburgii) ตะเคียนทอง (Hopeaodorata) ตะเคียนหิน (HopeaFerrea) ตะแบก
ใหญ (Legerstroemiacalyculata) มะคาโมง (Afzeliaxylocarpa) สมพง (Tetramelesnudiflora)
และพลองขี้นก (Memecylonfloribundum) เปLนต&น
ป$าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป$าเบญจพรรณกระจายอยูในพื้นที่บริเวณ
ทางทิ ศ ใต& ข องอุ ท ยานแหงชาติ ป างสี ด าครอบคลุ มพื้ น ที่ ม ากเปL น อั น ดั บ สามของอุ ทยานแหงชาติ
ปางสีดาคือ 32,146.89 ไร หรือประมาณร&อยละ 6.09 ของพื้นที่ป$าไม& พรรณไม&ที่สําคัญพบทั่วไป คือ
มะคาโมง( Afzeliaxylocarpa)
ประดู ( Pterocarpusmacrocarpus)
ตะแบกใหญ
(Legerstroemiacalyculata) ปออี้เก&ง (Pterocymbiumjavanicum) ซ&อ (Gmeliaarborea) กว&าว
(Adina pinata) และตะเคียนหนู (Anogeissusacuminata) สวนพืชชั้นลาง ประกอบด&วย ไผป$า
(Bambusaarundinacea) และหญ&าชนิดตางๆ
ป$าไผ (Bamboo Forest) ป$าไผกระจายอยูบริเวณตอนกลางด&านลางของอุทยานแหงชาติ
ปางสีดามีพื้นที่ครอบคลุม 4,419.55 ไร หรือประมาณ0.84 ของพื้นที่ป$าไม& สวนใหญเปLนไผป$า
(Bambusaarundinacea)

ป$าไม&รุนสอง/ไรร&าง (Secondary Forest and Old clearing) ทุงหญ&า (Grass land) ไม&พุม
(Shrubus land) และไม&ละเมาะ (Grass and Shrubus land) เกิดจากการทดแทนของสังคมพืชของ
พื้นที่ๆ ถูกบุกรุกแผ&วถางแล&วละทิ้งพื้นที่ไป ที่บริเวณด&านใต&ของพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดาเปLน
แนวขนานกับแนวเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา รวมพื้นที่ประมาณ 7,177.11 ไร และ 5,745.93 ไร
ตามลําดับลักษณะการเกิดทุงหญ&าและป$ารุนสอง (Grassland and Secondary forest) นี้มีสาเหตุ
เชนเดียวกับที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ คือเกิดเนื่องจากการทําไร&เลื่อนลอยในอดีต กอนที่จะมีการ
จัดตั้งอุทยานแหงชาติปางสีดาเมื่อมีการอพยพราษฎรลงไปสูที่ราบ บริเวณดังกลาวถูกปลอยทิ้ง ตอมา
มีสภาพเปLนทุงหญ&าคาเสียสวนใหญ ทุงหญ&าเหลานี้มักถูกไฟไหม&เปLนประจํา สวนทุงหญ&าบางที่เมื่อมี
การปFองกันไฟมิให&ลามเข&ามาไหม& สภาพทุงหญ&าก็จะเปลี่ยนสภาพมาเปLนป$าละเมาะหรือป$ารุนที่สอง
ซึ่งมักพบพรรณไม&เบิกนํา (pioneer species) หลายชนิด จํานวนชั้นเรือนยอดของป$ารุนที่สอง
สามารถจําแนกได&สองชั้นเรือนยอด คือ เรือนยอดชั้นบน สูงประมาณ 8-15 เมตร พรรณไม&สําคัญที่
พบคื อ ตะแบกกราย (Terminaliapierrei) ติ้ ว เกลี้ ย ง พลับ พลา เขลง โมกมั น และแคหางคาง
(Fernando adenophylla) โดยมีคาดัชนีความสําคัญเทากับ 77.23 43.10 41.95 35.3814.28 และ
5.42 ตามลําดับ สวนเรือนยอดชั้นไม&พุม มีความสูงไมเกิน 8 เมตร พรรณไม&ที่สําคัญได&แก กล&วยน&อย
(Xylopiavielana) อีแปะ (Vitexquinata) คํารอก (Ellipanthustometosus) เปล&าหลวง บูตูบูแว
(Gonocaryumlobbianum) และหมีเหม็น (Litseaglutinosa)
ทรัพยากรสัตวป$าสัตวป$าที่อยูอาศัยในบริเวณอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแก&วและ
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการศึกษาชนิดความชุกชุม ตลอดจนชีววิทยาบางประการของสัตวป$าที่มีกระดูก
สันหลัง สามารถแบงออกได&เปLน 5 กลุมคือ สัตวเลี้ยงลูกด&วยนม นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก และปลาน้ําจืด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 278 ชนิด แบงเปLนสัตวเลี้ยงลูกด&วยนม 81 ชนิด จาก
58 สกุลใน 20 วงศ นก 143 ชนิด จาก 107 สกุล ใน 38 วงศ จัดเปLนนกประจําถิ่น (Resident bird)
131 ชนิด และนกอพยพย&ายถิ่น (Winter visitor) จํานวน 12 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 19 ชนิด จาก 17
สกุลใน 5 วงศ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 16 ชนิด จาก 7 สกุล ใน 3 วงศ และปลาน้ําจืด 19 ชนิด จาก
17 สกุลใน 10 วงศและจากการสํารวจในฤดูหนาวพบสัตวป$าทั้งหมด 267 ชนิด ประกอบด&วยสัตว
เลี้ยงลูกด&วยนม 41 ชนิด นก 188 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 26 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 12
ชนิด โดยสัตวป$าทั้งหมดจํานวน 267 ชนิด สวนใหญจัดเปLนสัตวป$าคุ&มครอง (224 ชนิด) สัตวป$าที่พบ
ตามสถานภาพของ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล& อม(สผ.) และ
องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) มีประเภทที่ใกล&สูญพันธุอยางยิ่ง

(Critically endangered) 1 ชนิด คือ จระเข&น้ําจืด (CrocodylusSiamensis) สวนประเภทที่ใกล&สูญ
พันธุ (Endangered) 4 ชนิด ได&แกช&างป$า (Elephasmaximus) นกกระสานวล (Ardeacinerea)
นกกระสาแดง (Ardeapurpurea) และเตาเหลือง (Indotestudoelongata) สวนประเภทที่ มี
แนวโน& มใกล& สู ญ พั น ธุ จํ า นวน 10 ชนิ ด ได& แ ก ลิ ง กั ง ( Mecacanemestrina) ชะนี มื อ ขาว
(Hylobateslar) หมาใน (Cuonalpinus) หมีหมาหรือหมีคน (Ursusmalayanus) หมีควาย
(Ursusthibetanus) เสื อดาว (Pantherapardus) กระทิงหรือเมย (Bosgaurus) เมนใหญ
(Hystrixbrachyura)ตะพาบน้ํา(Amydacartilaginea) และเตานา(Malayemyssubtrijuga) สําหรับ
ทรัพยากรสัตวป$าที่สํารวจพบในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา เปLนสัตวป$าที่สามารถพบได&ทั่วไปพื้นที่
ตางๆ ของประเทศไทย ยกเว&นจระเข&น้ําจืด ซึ่งปOจจุบันพบวามีสถานภาพจัดอยูในประเภทสัตวป$าที่
ใกล&สูญพันธุอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังมีสัตวป$าอีกหลายชนิดที่มีสถานภาพจัดอยูในประเภทที่ใกล&สูญพันธุ
และมีแนวโน&มใกล&สูญพันธุ ดังนั้นพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดามีโอกาสที่จะพัฒนาเปLนแหลงศึกษา
ธรรมชาติและค&นคว&าวิจัยเกี่ยวกับสัตวป$าได&เปLนอยางดี โดยเฉพาะแหลงอนุรักษจระเข&น้ําจืดบริเวณ
แกงยายมาก ซึ่งคาดวาจะมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย
สํา หรั บ ปO จ จั ย ที่ อาจมี ผ ลกระทบตอการดํ า รงชี วิ ต ของสัต วป$ า ตามธรรมชาติ ได& แก การที่
ชาวบ&านปลอยสัตวเลี้ยงให&หากินบริเวณใกล&เคียงพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา โดยสัตวเลี้ยงเหลานี้
อาจเข&ามาแยงพื้นที่และขับไลสัตวป$าชนิดอื่นๆ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดาได& ปOญหาการลักลอบ
ลาสัตวป$าหรือหาของป$า ซึ่งเปLนการรบกวนการดํารงชีวิตของสัตวป$าในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําจากกิจกรรมนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมาก อาจกอให&เกิดปOญหาการวางไข
ในน้ําของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา
โครงการชลประทานสระแก&ว (2555) ได&รายงานวาอางเก็บน้ําชองกล่ําบน ตั้งอยูตําบล
หนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก&ว กอสร&างในปS พ.ศ. 2524 รับมอบในปS พ.ศ.
2526 พื้นที่รับประโยชน 500 ไร ทําเลที่ตั้งอางเก็บน้ํา แผนที่ 1 : 50,000 ระวาง 5436 I พิกัด 48
PTA 086467 พื้นที่รับน้ําฝน 12.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปS 1,460.00 มิลลิเมตร
ปริมาณน้ําทั้งปSที่ไหลลงอางเก็บน้ํา 4.49 ล&านลูกบาศกเมตร ทํานบดินสูง 13.10 เมตร ยาว 222.00
เมตร ระดับสันทํานบ 126.000 เมตร (ระดับสมมติ) ระดับน้ําสูงสุด 124.500 เมตร (ระดับสมมติ)
ระดับน้ําเก็บกัก 124.000 เมตร (ระดับสมมติ) ความจุอางเก็บน้ํา 0.275 ล&านลูกบาศกเมตร ความจุที่
พักตะกอน 0.055 ล&านลูกบาศกเมตร ความจุอางเก็บน้ําสํารองใช&งาน 0.22 ล&านลูกบาศกเมตร พื้นที่

ผิวน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด (ประมาณ 43.75 ไร ) 0.07 ตารางกิโลเมตร ระบบสงน้ําโดยทอยาวประมาณ
4.80 กิโลเมตร
อางเก็บน้ําชองกล่ําลาง ตั้งอยูตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก&ว
กอสร&างในปS พ.ศ. 2524 รับมอบในปS พ.ศ. 2525 พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร ทําเลที่ตั้งอางเก็บน้ํา
แผนที่ 1 : 50,000 ระวาง 5436 I พิกัด 48 PTA 071447 พื้นที่รับน้ําฝน 18.50 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปS 1,460.00 มิลลิเมตร ปริมาณน้ําทั้งปSที่ไหลลงอางเก็บน้ํา 8.10 ล&านลูกบาศก
เมตร ทํานบดินสูง 12.50 เมตร ยาว 670.00 เมตร ระดับสันทํานบ 84.500 เมตร (ระดับสมมติ)
ระดับน้ําสูงสุด 84.000 เมตร (ระดับสมมติ) ระดับน้ําเก็บกัก 83.500 เมตร (ระดับสมมติ) ความจุอาง
เก็บน้ํา 2.20 ล&านลูกบาศกเมตร ความจุที่พักตะกอน 0.20 ล&านลูกบาศกเมตร ความจุอางเก็บน้ํา
สํารองใช&งาน 2.00 ล&านลูกบาศกเมตร พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด (ประมาณ 400 ไร) 0.64 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่โครงการ 1,000 ไร คลองสงน้ําฝO€งขวายาว 4.141 กิโลเมตร พื้นที่สงน้ําฝO€งขวา 770 ไร
คลองสงน้ําฝO€งซ&ายยาว 2.669 กิโลเมตร พื้นที่สงน้ําฝO€งซ&าย 230 ไร เสริมพื้นที่ 500 ไร
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะเคียนบอน(2545) ได&รายงานวา ตําบลหนองตะเคียนบอน
ตั้ ง อยู บริ เ วณด& า นทิ ศ เหนื อ ของอํ า เภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก& ว หางจากกรุ ง เทพมหานคร
โดยประมาณ 280 กิ โลเมตร ศาลากลางจังหวัดสระแก&วโดยประมาณ 40 กิโลเมตร และที่วาการ
อําเภอวัฒนานคร ประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร
แบงพื้นที่การปกครองออกเปL น 10 หมูบ&าน ได&แก บ&านวังรี บ&านโนนผาสุก บ&านหนอง
ตะเคียนบอน บ&านชองก่ํา บ&านกองแก&วนพคุณ บ&านใหมไทยพัฒนา บ&านคลองทรายใต& บ&านคลอง
ทราย บ&านวังรีใต& บ&านคลองทรายใต& มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับอุทยานแหงชาติปางสีดา ตําบลทาแยก
ทิศใต&ติดตอกับตําบลโนนหมากเค็ง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองน้ําใส ตําบลหนองหมากฝFาย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลโนนหมากเค็ง

สภาพภูมิประเทศของตําบลหนองตะเคียนบอน โดยทั่วไปเปLนที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขาทาง
ตอนเหนือของตําบลอยูติดกับแนวเทือกเขาบรรทัดซึ่งเปLนต&นกําเนิดของแมน้ําบางปะกง มีลําน้ําจาก
คลองพระปรงไหลผานและเปLนแหลงต&นน้ําลําธาร มีระดับความสูงจากน้ําทะเล 74 เมตร สภาพพื้นที่
ราบเชิงเขาโดยสวนใหญมีสภาพเปLนป$าโปรง ถูกบุกรุกแผ&วถางป$าเพื่อทําการเกษตร ทําให&เกิดสภาพ
ป$าเสื่อมโทรม
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,505 คน แยกเปLนชาย 3,267 คน /หญิง 3,238 คน จํานวน
ครัวเรือน 1179 ครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพดังนี้
ข&าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ลูกจ&างของรัฐ จํานวน 23ครัวเรือน
เกษตรกรรม จํานวน 900ครัวเรือน
ค&าขาย จํานวน 73 ครัวเรือน
ธุรกิจสวนตัวจํานวน 29ครัวเรือน
รับจ&างทั่วไป จํานวน 150ครัวเรือน
มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 26,637 ไร ปลูกพืชดังตอไปนี้เปLนหลักสําคัญ
ข&าวประมาณ10,101.56ไร
ไม&ยูคาลิปตัสประมาณ12,000,000 ไร
มันสําปะหลัง ประมาณ 2,336ไร
อ&อย ประมาณ 2,000 ไร
อื่นๆ ประมาณ 200 ไร

