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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีเป้าหมายเพ่ือประเมินปริมาณและมูลค่าของนํ้าท่าที่ได้รับจากระบบนิเวศในพ้ืนที่
อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก เพ่ือสร้างคุณค่าสําหรับการจัดการกลุ่มป่า โดยใช้โมเดลประเมินปริมาณนํ้าท่าในชุด
โปรแกรม InVEST 

ผลการศึกษา พบว่าปริมาณนํ้าท่าจากระบบนิเวศของกลุ่มป่าตะวันออก ซึ่งเป็นบริการจากระบบนิเวศ
ประเภทหน่ึง หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ มีปริมาณ 1,756 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 17,560 ล้านบาทต่อปี ในจํานวนน้ีมีปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าโดยรอบกลุ่มป่าเป็น
ปริมาณไม่น้อยกว่า 682 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 
คําสําคัญ: นิเวศบริการ ทุนธรรมชาติ กลุ่มป่าตะวันออก  InVEST 
  



 
 

 

Abstract 
This study aimed to assess the water yield in the Eastern Forest Complex ( EFCOM) 

ecosystem. The InVEST tool was utilized to carry out this assessment. 

The results showed that the water yield in the EFCOM is 1,756 million cubic meter per 
year, with a value of 17,560 million baht per year. A portion of the water yield (682 million 
cubic meters per year) flows through the dams and reservoirs surrounding the forest complex. 
 
Keywords: natural capital, water yield, EFCOM, InVEST model 
 



กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย สําหรับการสนับสนุนการใช้
เครื่องมือ InVEST รวมท้ังคุณ Barbara Pollini คุณ Stacie และคุณ Rich เจ้าหน้าที่โครงการทุน
ธรรมชาติ (Natural Capital project) Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับ
คําแนะนําการใช้ซอฟแวร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัด
เพชรบุรี ที่ได้ช่วยกันเก็บข้อมูลภาคสนามจนครบสมบูรณ์ และขอขอบคุณ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาคสนามในภาคตะวันออกทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอบคุณ U.S. Geological Survey (USGS) สําหรับภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ทั้งภาพ
เก่าจนถึงปัจจุบัน คุณ Froukje de Boer สําหรับข้อมูลด้านอุทกวิทยา ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่าง
ม าก  ศาสตราจารย์  ดร .นิ พ น ธ์  ต้ั งธรรม  และ  ดร .วี นั ส  ต่ วน เค รือ  คณ ะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับข้อมูลทางวิชาการจัดการลุ่มนํ้า 

ขอบคุณคําแนะนําและข้อเสนอแนะจากหลาย ๆ ท่าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
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คํานํา 

การคงอยู่ของสภาพธรรมชาติ เป็นต้นทุนที่สําคัญสําหรับการดํารงอยู่ของสรรพชีวิตและ
ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประการ เป็นต้นทุนที่มักจะไม่มีการกล่าวถึงใน
เชิงเศรษฐศาสตร์เพราะเป็นสิ่งที่ตรวจวัดและจับต้องได้ยาก แม้แต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยระบบ
สาธารณูปโภค เช่น นํ้าประปา หรือนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม หลายแห่งอาจเข้าใจว่าได้แหล่งนํ้ามาจาก
เขื่อนหรือจากระบบชลประทาน ระบบการตอบแทนกลับไปยังต้นทุนจึงมักสิ้นสุดที่ระบบชลประทาน
เท่าน้ัน 

แต่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าแหล่งผลิตต้นทุนที่แท้จริงคือพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ หากไม่มี
แหล่งปลดปล่อยนํ้าที่มีคุณภาพมาลงสู่ระบบชลประทานแล้ว ระบบชลประทานก็จะเกิดความล้มเหลว
ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การทําลายป่ามีผลต่อวัฏจักรและสมดุลของนํ้า ต้นไม้สกัดนํ้าบาดาล
ผ่านทางรากและปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศ เมื่อใดที่พ้ืนที่ป่าบางส่วนถูกทําลาย ต้นไม้จะไม่คายนํ้าอีก
ต่อไป มีผลทําให้สภาพอากาศแห้งมากขึ้น การทําลายป่าลดปริมาณของนํ้าในดินและนํ้าบาดาล 
เช่นเดียวกับความช้ืนในช้ันบรรยากาศ (สารานุกรมเสรี, 2558) รายงานการวิจัยหลายช้ินที่ระบุในเชิงว่า
พ้ืนที่ป่าที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะช่วยเพ่ิมปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ได้ 

งานวิจัยช้ินน้ี เป็นความต้องการสร้างความประจักษ์ชัดถึงต้นทุนทางธรรมชาติ ด้านการผลิตนํ้า
ที่มีคุณภาพจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออกของประเทศไทย เปิดให้เห็นปริมาณและมูลค่าอัน
มหาศาลที่ชุมชน สังคม และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภาคตะวันออกได้รับจากการคงอยู่ของระบบ
นิเวศอันสมดุล อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างย่ังยืนด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์และ
การมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปริมาณและมูลค่าของนํ้าในระบบนิเวศในกลุ่มป่าตะวันออก สําหรับเป็นข้อมูลใช้ใน
กิจกรรมจ่ายค่าตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ของกลุ่มป่า
ตะวันออก และเพ่ือให้สาธารณะรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของการมีอยู่ของพ้ืนที่อนุรักษ์ 
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การตรวจเอกสาร 

ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

 หมายถึง กิจกรรมที่สัมพันธ์กันและเป็นพลวัต หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของพันธ์ุพืช 
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (micro - organism) และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตของพันธ์ุพืช สัตว์ และ
สิ่ งมี ชี วิตขนาดเล็ก  ที่มีส่วนสัมพันธ์ซึ่ ง กันและกันในฐานะหน่วยการทํางานหน่วยเดียวกัน  
(a functional unit) ตัวอย่างของระบบนิเวศ ได้แก่ ทะเลทราย แนวปะการัง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า (wetland) 
ป่าดิบช้ืน ป่าพรุ ทุ่งหญ้า รวมถึงระบบนิเวศท่ีสามารถดัดแปลงได้ โดยอาศัยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ฟาร์ม 
และพื้นที่เกษตรกรรม (ปราโมทย์ และคณะ, ม.ป.ป.) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธ์ุในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมี
มากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่าย ๆ คือ การมีชนิดพันธ์ุ (species) สายพันธ์ุ (genetic) และ
ระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก (นันทนา, ม.ป.ป.) 

นิเวศบริการหรือบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) 

ปราโมทย์ และคณะ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า บริการของระบบนิเวศ หรือ “บริการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม”หรือ “บริการทางด้านระบบนิเวศ” หมายถึง ผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากระบบนิเวศ ทั้ง
จากสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและ
สังคม เช่น นํ้า ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ 
การควบคุมการกัดเซาะของดิน การพักผ่อนหย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 

 บริการของระบบนิเวศหน่ึง ๆ อาจเป็นประโยชน์ในหลายด้าน เช่น พ้ืนที่ป่าไม้แห่งหน่ึงอาจเป็น
แหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยและเช้ือเพลิงสําหรับคนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันช่วยป้องกันดินถล่ม 
ช่วยเก็บและดักตะกอนให้นํ้าใส รวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในเมืองหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
อีกทั้งช่วยดึงและกักเก็บปริมาณคาร์บอน ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นแหล่งกําเนิดและที่อาศัยของพันธ์ุพืชและสัตว์ที่มีประโยชน์ทางเภสัชกรรมต่อ
ประชากรโลก 

 ทั้งน้ี อาจกล่าวได้ว่าบริการของระบบนิเวศน้ันทําหน้าที่นานัปการ ทั้งเป็นวัตถุดิบช่วยเก้ือหนุน 
ส่งเสริม และมีอิทธิพลต่อสภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จําเป็น 

จตุพร (2557) กล่าวว่า Ecosystem services (ES) หรือ นิเวศบริการ หมายถึง ประโยชน์ที่
ธรรมชาติส่งมอบให้กับมนุษย์ นิเวศบริการที่ เราคุ้นเคยที่สุด ได้แก่ อาหาร น้ําสะอาด และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการต่าง ๆ แต่ยังมีบริการอีกมากมายที่ เรามักไม่ค่อย
นึกถึง เช่น การดูดซับคาร์บอน และบรรเทาภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ การกรอง 
และทําน้ําให้สะอาดของพ้ืนที่ชุ่มน้ํา ฯลฯ ดังน้ัน ถ้าเรามองระบบนิเวศในฐานะนิเวศบริการ เราก็จะ
สามารถมองสิ่งแวดล้อมว่าเป็น “สินทรัพย์” ที่การพัฒนาต้องพ่ึงพา และดังน้ันการดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็น “การลงทุน” ที่จําเป็น เลิกคิดว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็น “ค่าใช้จ่าย” ที่ไม่ได้อะไรกลับคืน 
นิเวศบริการ บางครั้ง เรียกว่า “บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ “บริการทางด้านระบบนิเวศ” 
หมายถึง ผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากระบบนิเวศ ทั้งจากสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคม เช่น น้ํา ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุม 
สภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ การควบคุมการกัดเซาะของดิน การพักผ่อน 
หย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 

ปราโมทย์ และคณะ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Ecosystem Assessment: MA) ที่ได้มีการติดตามประเมินสภาวะและแนวโน้มของระบบนิเวศและ
บริการของระบนิเวศได้แบ่งบริการของระบบนิเวศออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

 บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning services) คือการให้บริการวัตถุดิบในการผลิต 
เช่น นํ้า อาหาร ทรัพยากรป่าไม้ แร่ธาตุ พืชพันธ์ุ และสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ (Regulating services) คือ การควบคุมปรากฏการณ์
และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมด้านสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง การป้องกันนํ้าท่วม และการป้องกันการกัดเซาะของดิน เป็นต้น 
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 บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services) คือ ประโยชน์ทางนามธรรมที่ดํารงคุณค่าทาง
สังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าทางจิตใจ ความเพลิดเพลินจากความ
งดงามของธรรมชาติ สุนทรียภาพและนันทนาการ เป็นต้น 

บริการด้านการเก้ือหนุน (Supporting services) คือ กระบวนการทางธรรมชาติที่สนับสนุน
การดํารงอยู่ของบริการอ่ืน ๆ เช่น เป็นแหล่งธาตุอาหารของระบบการผลิตขั้นต้น การทําให้เกิดวัฏจักร
ของอาหาร การเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์วัยอ่อน เป็นต้น 

การประเมินคุณค่าระบบนิเวศในภาคธุรกิจ ควรครอบคลุมทั้งคุณค่าด้านเศรษฐศาสตร์ได้แก่ 
การซื้อที่ดิน ค่านํ้า วัตถุดิบ การแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และคุณค่าทางสังคม ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินมูลค่าทางการตลาดและคุณค่าที่อยู่นอกเหนือมูลค่าทางการตลาดจาก
การพ่ึงพิงบริการของระบบนิเวศ เช่น การสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้เมื่อมีการตัดไม้ หรือการปรับปรุง
คุณภาพของแหล่งนํ้าโดยกระบวนการผลิตที่ใสสะอาด ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ที่จะประเมินระบบ
นิเวศท้ังในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณหรือมูลค่าที่เป็นตัวเงิน การประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินจะ
ช่วยได้มากในการเปรียบเทียบและสื่อสารข้อมูลคุณค่าของการบริการของระบบนิเวศในแต่ละประเภท 
อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณค่าระบบนิเวศด้วยตัวช้ีวัดทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจทําให้เกิดการ
ละเว้นผลประโยชน์และต้นทุนทางระบบนิเวศท่ีสําคัญไปได้ เน่ืองจากต้นทุนและผลประโยชน์ทางระบบ
นิเวศท่ีสําคัญบางชนิดแสดงเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวเงินไม่ได้ ดังน้ัน จึงต้องใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใน
บางกรณี 

 ทั้งน้ี การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ควรเริ่มต้นด้วยการประเมินเชิงคุณภาพเพ่ือกําหนดลําดับ
ความสําคัญของการบริการของระบบนิเวศ ตามด้วยการประเมินเชิงปริมาณและการประเมินมูลค่าที่
เป็นตัวเงินเพ่ือแสดงให้เห็นถึงต้นทุนและผลประโยชน์ทางระบบนิเวศบางส่วนหรือทั้งหมด อย่างไรก็ดี 
ในบางกรณีการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงประมาณก็เพียงพอที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

การประเมินเชิงคุณภาพ คือ การอธิบายมูลค่าและกําหนดขนาดของมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า ซึ่งจะต้องสามารถเทียบเคียงกับการบริการของระบบนิเวศท่ีจะ
ประเมินทั้งหมดภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากธุรกิจอาจทําให้
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ทรัพยากรประมงในทะเลสาบลดน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านจากหลาย ๆ หมู่บ้านสูญเสียรายได้ 
พิจารณาเป็นผลกระทบใน “ระดับกลาง” 

 การประเมินเชิงปริมาณ คือ การประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบ
ที่เกิดกับการทําประมง อาจส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับปลาได้ลดลง 25% จากเดิมที่ชาวประมง 40 
คน จาก 4 หมู่บ้านสามารถจับปลาได้โดยเฉล่ีย 2 ตันต่อปี 

 การประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงิน คือ การกําหนดมูลค่าที่เป็น “ตัวเงิน” ให้กับผลกระทบและการ
พ่ึงพิงจากระบบนิเวศ เพ่ือประโยชน์ในการรวมค่าและเปรียบเทียบค่า ตัวอย่างเช่น ผลกกระทบอาจ
ส่งผลให้สูญเสียผลกําไรสุทธิถึง 5,000,000 บาท/ปี และทําให้สองหมู่บ้านขาดทุนหมู่บ้านละ 200,000 
บาท ในขณะที่อีกสองหมู่บ้านขาดทุนหมู่บ้านละ 50,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ประเภทของนิเวศบริการ 

ที่มา :  Gromko (2013) 
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ทุนธรรมชาติ (Natural Capital)   

ทุนธรรมชาติ เป็นคํารวม ที่หมายถึงทรัพย์สินทางธรรมชาติของโลกและบริการระบบนิเวศที่
เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งทําให้ชีวิตของมนุษย์คงอยู่ได้ (Natural Capital Declaration, 2012 อ้างโดย 
Dempsey, ม.ป.ป.) บริการจากระบบนิเวศซึ่งเป็นผลมาจากทุนธรรมชาติ เป็นรากฐานสําหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย์ รวมทั้งอาหาร น้ํา และพลังงาน คุณค่าของทุนธรรมชาติได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นในฐานะที่เป็นสิ่งสําคัญที่สร้างความสําเร็จทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Dempsey, 
ม.ป.ป.) 

เกษตรพอเพียง (2557) กล่าวว่า ทุนที่ไม่ใช่เงิน หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าที่มิใช่
เงินตรา แต่หมายถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน เช่น ทุนทรัพยากรที่ก่อให้เกิด
ผลผลิตที่เป็นความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีปัจจัยบริการ
ทางโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้จําแนกประเภทของ “ทุน” ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ทุนการเงิน และทุนที่ไม่ใช่เงิน ในส่วนของทุนที่ไม่ใช่เงิน จําแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่  

1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน 
ที่มีคุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัย อายุขัย/ ด้านการศึกษาภูมิปัญญา ขีดความสามารถ/ ด้านฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ความยากจน/ร่ํารวยของคนในครัวเรือน ความรู้ภูมิปัญญา 

2. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพ่ือการดํารงชีพ
รวมท้ังความไว้เน้ือเช่ือใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน ความเช่ือถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอด
มายาวนาน 

3. ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การดํารงชีวิต หรือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
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4. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม้ ดิน นํ้า ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน นํ้าพุ และพืชพรรณธัญญาหาร เป็นต้น 

ปริมาณน้ําท่า (Water yield) 

นํ้าท่าอันเป็นบริการจากระบบนิเวศ อํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นแหล่งผลิต
พลังงานนํ้า เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สําคัญของโลก แหล่งพลังงานน้ําเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งมีผลต่อวัฏจักรของนํ้า การคายระเหย การซึมผ่านและการกักเก็บนํ้า 
และการทําให้เกิดช่วงเวลาและปริมาณที่สมดุล นิวัติ (2557) กล่าวว่า นํ้าที่ไหลอยู่ในห้วยธารมีส่วน
เก่ียวข้องกับมนุษย์เป็นอันมาก นํ้าในลําห้วย ลําธาร หรือนํ้าท่า เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึง
ของวัฏจักรนํ้า ข้อมูลการไหลของนํ้าในห้วยธารหรือนํ้าท่าน้ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับใช้
ในการวางแผนการจัดการนํ้า การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อีกทั้งเป็นข้อมูลที่ใช้ศึกษาถึงผลกระทบ
จากกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีต่อปริมาณการไหลของนํ้าในห้วยธาร ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อ
การจัดการและการป้องกันการขาดแคลนน้ํา และการไหลหลากของน้ําจนอาจเกิดนํ้าท่วมในฤดูฝน 
เหล่าน้ีเป็นต้น ดังน้ันการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของนํ้าในห้วยธารจึงมีความจําเป็นมากใน
การจัดการลุ่มนํ้า  
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ภาพท่ี 2  วัฏจักรของน้ําในระบบนิเวศและปริมาณนํ้าท่า  

ที่มา :  Sharp et al. (2015) 
  



รายงานการศึกษามูลค่าของน้ําในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก | 10 
 

 สํานักอุทยานแหง่ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กลุ่มป่าตะวันออก 

กลุ่มป่าตะวันออก (Eastern forest complex: EFCOM) เป็นกลุ่มป่าที่มีความสําคัญอีกแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารที่สําคัญของภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นแหล่งที่มีความ
หลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า ต้ังอยู่ในเขตพฤกษภูมิศาสตร์ 2 เขตผสมกัน คือ อินโดไชนีส 
(Indo - Chinese element) และอินโดมาเลเซียน (Indo - Malesian element) ทําให้เกิดความ
หลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า 

กลุ่มป่าตะวันออกมีเน้ือที่ทั้งหมด 1,644,531 ไร่ โดยประกอบด้วย 5 อุทยานแห่งชาติ และ 3 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเขาสิบห้าช้ัน 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิม
พระเกียรติ นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการดํารงชีพของชุมชนโดยรอบที่มีการพ่ึงพิงทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นจากผืนป่าตะวันออกผืนน้ี ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร การท่องเที่ยว ตลอดจนเป็น
แหล่งต้นนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญ โดยเฉพาะการเป็นแหล่งต้นนํ้าดิบที่ผลิตนํ้าเพ่ือใช้ในการ
อุตสาหกรรมและการเกษตรให้กับพ้ืนที่ภาคตะวันออกทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ผืนป่าตะวันออกน้ันมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก หากไม่มีการควบคุมดูแลที่เหมาะสม อาจส่งผลให้
ทรัพยากรต่าง ๆ มีความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

การจัดต้ังกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์นับว่าเป็นเครื่องมือในรูปแบบหน่ึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
ปกป้อง อนุรักษ์ ดูแล จัดการ พ้ืนที่คุ้มครองนั้น ๆ ให้คงอยู่ โดยอาศัยกองทุนน้ันเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งใน
รูปแบบตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ปัจจุบันแนวคิดการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่คุ้มครองมีการ
นํามาปรับใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทย ที่ผ่านมามีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
การอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ที่หลากหลาย เช่น การสนับสนุนจาก
ภาคธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม การต้ังมูลนิธิเพ่ืองานอนุรักษ์ กองทุนเพ่ือการอนุรักษ์ ซึ่งยังไม่มี
รูปแบบหรือตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จที่ชัดเจน  
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ภาพท่ี 3  พ้ืนที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออกและสภาพภูมิประเทศ 
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พื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก 

ประกอบด้วย 5 อุทยานแห่งชาติ และ 3 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - 
เขาวง อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเขาสิบห้าช้ัน อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว 
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว 
และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลทางด้านอุทยาน
แห่งชาติ ตามข้อมูลของสํานักอุทยานแห่งชาติ (2560) ข้อมูลเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ตาม สํานักอนุรักษ์
สัตว์ป่า (2560) ดังน้ี 

อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว 

ประวัติความเป็นมา 

กรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจากสํานักงานป่าไม้จังหวัดตราด แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรป่าไม้ ประจําอําเภอเขาสมิง ครั้งที่ 1/2538 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2538 มีมติเห็นสมควรกําหนดพ้ืนที่ป่าบริเวณป่าเขาชะอม เขาคลองปุก และเขา
มะปริง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-เขาไฟไหม้) อันเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ อยู่ใน
ท้องที่อําเภอเขาสมิงและอําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติ เน่ืองจากสภาพ
ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุม กรมป่าไม้จึงมีคําสั่งที่ 55/2540 ลงวันที่ 10 มกราคม 
2540 ให้นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ ไปดําเนินการสํารวจพ้ืนที่
ดังกล่าวและพ้ืนที่ใกล้เคียง จากการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นมีความเห็นว่า พ้ืนที่บริเวณป่าเขาชะอม  
เขาคลองปุก เขามะปริง เขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากําแพง สมควรจัดต้ังเป็นอุทยาน
แห่งชาติ โดยใช้ช่ือว่า อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว  

กรมป่าไม้จึ ง ไ ด้มีคํ าสั่ งที่  1746/2540 ลงวันที่  21 ตุลาคม  2540 ให้นายประยูร  
พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ไปทําหน้าที่หัวหน้าควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตินํ้าตก
คลองแก้ว จังหวัดตราด และต่อมาคณะทํางานเพ่ือพิจารณาก่อนนําเรื่องเสนอคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติ มีความเห็นให้สํารวจพ้ืนที่บริเวณป่าบริเวณเขาปอใหม่ เขาบึงพะวาดํา เขาเอ็ด เขาคลองวัง
โพธ์ิ เขาคลองปูน เพ่ิมเติม และต่อมานายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว ได้
นําเสนอรายละเอียดการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นพ้ืนที่ที่จะจัดต้ังอุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว ซึ่งอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-เขาไฟไหม้) เน้ือที่ประมาณ 123,700 ไร่ หรือ 197.92 
ตารางกิโลเมตร ในท้องที่ตําบลหนองบอน ตําบลช้างทูน ตําบลบ่อพลอย ตําบลนนทรีย์ และตําบลด่าน
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ชุมพล อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ประจําจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดต้ังอุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว และได้นําเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 ซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้ดําเนินการจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติได้ 

ลักษณะภูมิประเทศ  

พ้ืนที่อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้วส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนไม่มากนักของ
เทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วย เขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากําแพง ส่วนยอดเขาเป็นแนว
แบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ 100 - 836 เมตร ยอดเขาที่
สูงที่สุด คือ ยอดเขาบาด ซึ่งมีความสูงถึง 836 เมตรจากระดับนํ้าทะเล สภาพภูมิประเทศเช่นน้ีก่อให้เกิด
สายนํ้าหลายสาย เช่น คลองลึก คลองแอ่งปุก คลองแก้ว คลองตาบาด คลองหินเพลิง คลองลือ คลอง
กะใจ คลองมะละกอ เป็นต้น สายนํ้าแต่ละสายจะไหลลงสู่คลองสะตอแล้วออกสู่ทะเล  

ลักษณะภูมิอากาศ 

พ้ืนที่ บริ เ วณแถบน้ี ไ ด้รับ อิท ธิพลมาจากลมมรสุมตะ วันตกเฉียงใ ต้  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ประกอบกับพ้ืนที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทําให้ฝนตก
ชุกตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นฤดูกาลได้ดังน้ี ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดูฝน เริ่ม
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม  

พืชพรรณและสัตว์ป่า 

สภาพสังคมพืชโดยทั่วไปของพ้ืนที่ เป็นสังคมพืชประเภทป่าดงดิบช้ืนที่มีความชุ่มช้ืนสูง ซึ่งเป็น
ป่าต้นนํ้าลําธาร สภาพป่าจึงมีลักษณะเป็นป่าที่รกทึบ ประกอบไปด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด ต้ังแต่ไม้พ้ืนล่าง
ที่มีขนาดเล็กจนถึงไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความสูงต้ังแต่ 25 - 60 เมตร พันธ์ุไม้ที่สําคัญได้แก่ ยาง 
(Dipterocarpus spp.) พนอง (Shorea hypochra Hance) กระบาก (Anisoptera costata Korth.) 
ตะเคียน (Hopea odorata Roxb.) สํารอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) ชุมแพรก (Heritiera 
javanica (Blume) Kosterm.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) ตะแบก 
(Lagerstroemia calyculata Kurz) ฯลฯ ส่วนไม้พุ่มและพืชพ้ืนล่างที่พบเห็นมาก เช่น พืชตระกูลขิง
ข่า (Zingiberaceae) หวาย(Calamus spp.) ระกํา (Salacca wallichiana Mart.) นอกจากน้ียังพบ 
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“เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb. f.)” ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีสวยงาม ค่อนข้าง
หายาก สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบริเวณอุทยานแห่งชาติ เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ตามธรรมชาติ จึงทําให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งนํ้าต่าง ๆ และในพ้ืนที่
แห่งน้ีจะพบทากอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งแสดงให้รู้ว่ามีสัตว์ป่าเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจเท่าที่พบ
และได้สอบถามจากราษฎร ในพ้ืนที่ที่สําคัญ ได้แก่ กวางป่า (Rusa unicolor) เสือโคร่ง (Panthera 
tigris) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) หมูป่า (Sus scrofa) หมี (Ursus spp.) กระจงควาย 
(Tragulus napu) ชะนีมงกุฎ (Hylobatess pileatusss) ลิง (Macaca spp.) ค่าง (Trachypithetus 
phayrei)  กระรอกหลากสี  (Callosciurus finlaysonii)  ชะมด (Viverricula spp.)  อี เ ห็นเครือ
(Paguma larvata)  ไ ก่ ฟ้า  (Polyplectron bicalcaratum)  ชนิดต่าง  ๆ  ไ ก่ ป่า  (Gallus gallus) 
กางเขนดง (Copsychus malabaricus) นกขุนทอง (Gracula religiosa) เหย่ียว (Accipitridae) 
ปรอด (Pycnonotus spp.) กระราง (Garrulax spp.) นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) นกกก 
(Buceros bicornis) นกโพระดก (Psilopogon spp.) ก้ิงก่ายักษ์หรือลั้ง (Physignathus cocincinus) 
ตุ๊กแกป่าตะวันออก (Cyrtodactylus intermedius) ตุ๊กแกบินหางหยัก (Ptychozoon lionotum) 
กบภูเขา (Limnonectes blythii) ปูหิน (Thalamita crenata) ฯลฯ นอกจากน้ีบริเวณลําธารและ
คลองต่าง ๆ ยังพบปลาหลายชนิด เช่น ปลาพลวงหิน (Neolissochilus stracheyi) ปลาแขยงหิน 
(Leiocassis siamensis) ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ปลากั้ง (Channa gachua) 
เป็นต้น 

อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว 

อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอเมือง อําเภอแหลมสิงห์ อําเภอขลุง 
และอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นนํ้า
ลําธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ นํ้าตกพลิ้วที่สวยงาม มีนํ้าตกตลอดปี เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทําให้
สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีเน้ือที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 
ไร่  

ประวัติความเป็นมา  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 ให้กําหนดป่าเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี และ
ป่าอ่ืนๆ ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ในขั้นแรกกรมป่าไม้ได้กําหนดพ้ืนที่
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ที่ดินป่านํ้าตกพลิ้ว-เขาสระบาป ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2505 ออกตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2504 และในปี พ.ศ. 2515 ได้
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงบริเวณนํ้าตกพลิ้ว จัดต้ังเป็นวนอุทยานนํ้าตกพลิ้ว อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของสํานักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี  

ในคราวประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2517 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2517 ได้
มีมติให้รีบดําเนินการประกาศพ้ืนที่ป่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 เป็นอุทยาน
แห่งชาติโดยเร็ว และจังหวัดจันทบุรีได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ จบ.09/1401 ลงวันที่ 31 มกราคม 2517 
ขอให้กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจําวนอุทยานนํ้าตกพลิ้ว เพ่ือปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการจัดการ
วนอุทยาน ประกอบกับในปี 2517 กองอุทยานแห่งชาติมีแผนงานจัดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยาน
แห่งชาติ ดังน้ันในเดือนมีนาคม 2517 กรมป่าไม้จึงมีคําสั่งที่ 360/2517 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2517 ให้
นายสินไชย บูรณะเรข นักวิชาการป่าไม้ตรี และนายประชุม ตัณยะบุตร พนักงานโครงการชั้น 2 ไปทํา
การสํารวจหาข้อมูลบริเวณป่านํ้าตกพลิ้ว เขาสระบาป ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ปรากฏว่า บริเวณ
ดังกล่าวประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นนํ้าลําธาร เช่น นํ้าตก หน้าผา ถ้ํา ตามหนังสือ
รายงานผลการสํารวจ ที่ กส 0708(อส)/7 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2517  

กรมป่าไม้ได้นําเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 6/2517 เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2517 เห็นชอบให้กําหนดที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่านํ้าตกพลิ้ว-เขาสระบาป ในท้องที่ตําบลพลับพลา ตําบลคลองนารายณ์ 
ตําบลคมบาง อําเภอเมืองจันทบุรี ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห์ ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม และตําบล
มาบไพ ตําบลวังสรรพรส ตําบลตรอกนอง ตําบลซึ้ง ตําบลตะปอน ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 87 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2518 เป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 11 ของประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า " อุทยานแห่งชาติเขา
สระบาป "  

ต่อมานายผจญ ธนมิตรามณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสระบาป ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0708 
(สบ)/พิเศษ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2525 ขอเปลี่ยนช่ืออุทยานแห่งชาติเขาสระบาปเป็นอุทยานแห่งชาติ
นํ้าตกพลิ้ว เน่ืองจากนํ้าตกพลิ้วเป็นนํ้าตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติเป็นจุดเด่นของอุทยาน
แห่งชาติ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยท่ัวไปเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ
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อุทยานแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2525 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 เห็นชอบให้เปลี่ยน
ช่ือเป็น " อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว " 

ลักษณะภูมิประเทศ  

อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 20 - 924 เมตร ค่อย ๆ ลาดลงไปทางทิศใต้ มีที่ราบแคบ ๆ 
ทั่วไปบริเวณไหล่เขา พ้ืนที่มีความลาดชันสูง จุดสูงสุดของพ้ืนที่อยู่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 924 เมตร ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนที่เป็นหิน ส่วนใหญ่เป็นหิน
อัคนีประเภทหินแกรนิต ในบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน ที่ประกอบไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ทําให้บริเวณน้ีกลายเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารที่มีลําห้วย
เล็ก ๆ หลายสาขา ที่มีนํ้าไหลตลอดปี เช่น คลองนารายณ์ คลองพลิ้ว คลองตรอกนอง คลองมะกอก 
คลองซึ้ง คลองขลุง กระจายอยู่รอบพ้ืนที่ตอนกลางของพ้ืนที่เป็นสันเขาสูงชัน  

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอุตุนิยมวิทยาโดยทั่วไปอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้วต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่
ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม ซึ่งมีระบบการพัดเวียนประจําเป็น
ฤดูกาล โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจาก
ประเทศจีน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ ทําให้เกิดฤดูหนาวซึ่งไม่ถึงกับหนาวจัด อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปี 26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.6 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 
23.2 องศาเซลเซียส ลมมรสุมอีกชนิดหน่ึง คือ ลมมรสุมตะวันออกตกเฉียงใต้ พัดมาจากมหาสมุทรจะ
พัดพาเอาความช้ืนและไอนํ้าจากทะเลเข้ามาทําให้เกิดฤดูฝน อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยตลอดปีค่อนข้างสูงมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และในช่วงเปลี่ยนฤดูลมมรสุมต้ังแต่เดือน
มีนาคม – เดือนเมษายน จะเป็นฤดูร้อน ซึ่งอากาศจะร้อนอบอ้าวก่อนที่จะเร่ิมฤดูฝนต่อไปในเดือน
พฤษภาคม 

พืชพรรณและสัตว์ป่า 

อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว เป็นพ้ืนที่ที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ุพืช 
สภาพเป็นป่าดิบช้ืนมีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีมากกว่า 2,000 มิลลิเมตร  ในป่าดิบช้ืนของอุทยาน
แห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว สามารถแบ่งตามช้ันเรือนยอดได้ ดังน้ี  
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เรือนยอดช้ันบนเป็นยอดที่ปกคลุมช้ันบนสุดของป่า ไม้มีขนาดสูงใหญ่การกระจายปกคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 60 ไม้เด่นได้แก่ พุงทะลาย (Scaphium affine (Mast.) Pierre) เคี่ยมคะนอง 
(Shorea henryana Pierre ) พนอง (S. hypochra Hance) ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness.), 
ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.) เป็นต้น  ไม้ช้ันน้ีมีความหนาแน่นสูงกว่าไม้ช้ัน
บนมาก การปกคลุมเรือนยอดประมาณร้อยละ 95 ในขณะที่ช้ันบนมีเพียงร้อยละ 60 ความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 19 เมตร มีความหลากหลายชนิดมากกว่าไม้ช้ันบน ชนิดพันธ์ุไม้ที่พบ ได้แก่ คอเหี้ย 
( Xerospermum noronhianum ( Blume)  Blume)  ก ฤ ษณ า  ( Aquilaria crassna Pierre ex 
Lecomte)  ห ย่ อ ง  ( Archidendron quocense ( Pierre)  I.  C.  Nielsen)  ช ะ นู ด  ( Prunus 
arborea (Blume Kalkman var. montana Kalkman) กระท้อน (Sandoricum koetjape (Burm. 
f.) Merr.) เป็นต้น  

นอกจากน้ีตามลําต้นของไม้ช้ันน้ีพบพืชอิงอาศัยหลายชนิดเกาะอยู่บนลําต้นและก่ิงก้าน ได้แก่ 
ช า ย ผ้ า สี ด า  ( Platycerium grande ( J.  Sm.  ex Fée)  Kunze)  ก ร ะ แ ต ไ ต่ ไ ม้ ( Drynaria 
propinqua ( Wall.  ex Mett. )  J.  Sm.  ex Bedd. )  ข้ า ห ล ว ง ห ลั ง ล า ย  ( Aeschynanthus 
longicaulis Wall.  ex R.  Br. )  ย่ านลิ้ นควาย  (Hoya diversifolia Blume)  และเกล็ดนาคราช
(Dischidia imbricata (Blume) Steud.) นอกจากน้ียังพบพืชในวงศ์กล้วยไม้โดยเฉพาะเหลืองจันทบูร
(Dendrobium friedericksianum Rchb. f.) ที่มีรูปทรงสวยงามและมีสีสันสดใส (มีถิ่นกําเนิดบริเวณ
จังหวัดจันทบุรี) พืชอีกกลุ่มหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในสังคมป่าดิบก็คือ กลุ่มไม้เถา ได้แก่ พญาปล้องทอง
(Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau) เถาว์คัน (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.)  
เป็นต้น  

เรือนยอดช้ันล่าง เป็นช้ันที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าไม้ช้ันรองความสูงไม่เกิน 5 เมตร ชนิดพันธ์ุ
ไม้ส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกไม้ของไม้ช้ันรองมีพันธ์ุไม้ประมาณ 36 ชนิด นอกจากน้ียังมีไม้คลุมพ้ืนป่าอีก
หลายชนิดที่ขึ้นปะปนด้วยสภาพป่าที่มีความหนาแน่นของช้ันเรือนยอด จึงช่วยในการปกคลุมดินช่วยลด
การพังทลายของหน้าดินช่วยเก็บกักความช้ืน และให้นํ้าถูกเก็บสะสมไว้ในดินได้เป็นอย่างดี ทําให้มี
ศักยภาพในการระบายนํ้าออกสู่ลําธารได้ตลอดทั้งปี  

ทรัพยากรสัตว์ป่า  

พ้ืนที่อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้วมีสภาพป่าดงดิบช้ืนที่สมบูรณ์มาก แต่เน่ืองจากสภาพพื้นที่
โดยรอบเป็นที่ราบมีถนนแอสฟัลส์ทางหลวงท้องถิ่นล้อมรอบพ้ืนที่ ผืนป่าแห่งน้ีไม่ติดต่อกับป่าอนุรักษ์
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แห่งอ่ืน จึงทําให้เกิดระบบนิเวศของสัตว์ที่จํากัดเขตอยู่ในพ้ืนที่ มีนกประจําถิ่นเป็นจํานวนมากท่ีสําคัญ 
เช่น ไก่ฟ้าหลังเงินจันทบูรณ์ (Lophura nyethemmera levisi) ตลอดจนสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของป่า
ดงดิบช้ืนหลายชนิด เช่น ชะนีมงกุฎ (Hylobatess pileatusss) เป็นต้น เป็นสัตว์ป่าสงวนตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จํานวน 1 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Naemorhecus 
sumatraensis)  

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม (Mammals) ในพ้ืนที่ พบรวม 9 อันดับ 22 วงศ์ 38 ชนิด เป็นสัตว์ป่า
คุ้มครอง จํานวน 12 ชนิด ชนิดสัตว์ที่พบมากที่สุด เป็นพวกสัตว์ฟันแทะในอันดับ Rodentia มีจํานวน 
8 ชนิด รองลงมาได้แก่ พวกค้างคาว ในอันดับ Chiroptera มีจํานวน 7 ชนิด พวกสัตว์กินเน้ือหรือผู้ล่า
ในอันดับ Carnivora ที่มีในรายงานการศึกษามากที่สุดจํานวน 11 ชนิด แต่สํารวจพบโดยตรงเพียง 4 
ชนิด พวกสัตว์กินพืชหรือพวกสัตว์กีบมีพบเฉพาะสัตว์กีบคู่ในอันดับ Artiodactyla มี 4 ชนิด พวกลิง
ค่าง ในอันดับ Primate สํารวจโดยตรง 4 ชนิด นอกจากน้ีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความหลากชนิดในแต่
ละวงศ์ แต่ละอันดับน้อย ได้แก่ ลิ่นชวา ในอันดับ Pholidota วงศ์ Manidae หนูผีจิ๋ว ในอันดับ 
Insectivora วงศ์ soicidae กระแตเหนือ ในอันดับ Scandentia วงศ์ Tupaiidae และบ่าง ในอันดับ 
Dermoptera วงศ์ Cynocephalida  

 นก (Bird) พบรวม 15 อันดับ 43 วงศ์ 149 ชนิด นกที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) พบรวม 2 อันดับ 13 วงศ์ 59 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจําพวกงู 
(Snakaes) ในอันดับ Squamata อันดับย่อย Serpentes มีความหลากชนิดมากที่สุด จํานวน 27 ชนิด 
จาก 25 วงศ์ สัตว์เลื้อยคลานที่พบรองลงมาจากงู ในอันดับ Squamata อันดับย่อย Sauria พบรวม 25 
ชนิดจาก 5 วงศ์ ได้แก่ พวกจ้ิงจก ตุ๊กแก พวกจ้ิงเหลน พวกก้ิงก่า นอกจากน้ีเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลาน
ขนาดใหญ่และมีเกล็ดคอขนาดใหญ่ พวก Monitors ในวงศ์ Varanidae และวงศ์ Lacertidae พวก
สุดท้ายเป็นพวกเต่า ในอันดับ Chelonia พบรวม 7 ชนิดใน 3 วงศ์  

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibians) พบรวม 19 ชนิด จาก 1 อันดับ 5 วงศ์ และ 15 สกุล  

  



รายงานการศึกษามูลค่าของน้ําในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก | 19 
 

 สํานักอุทยานแหง่ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อุทยานแห่งชาติเขาคชิฌกูฏ  

อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาท ท้องที่อําเภอมะขาม และอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม มียอดเขาสูงสุดอยู่ในระดับความสูง 1,000 เมตร มี
สภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น นํ้าตกกระทิง และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เก่ียวเน่ืองกับตํานาน
ทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเช่ือถือทางศาสนาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ  
มีเน้ือที่ประมาณ 58.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,444.05 ไร่  

เมื่อปี พ.ศ. 2501 นายกนิยมไพรสมาคม ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เสนอ
ให้รักษาป่าเขาคิชฌกูฏ ท้องที่จังหวัดจันทบุรี ไว้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และจัดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
กรมป่าไม้จึงให้ป่าไม้เขตศรีราชาประสานงานกับป่าไม้จังหวัดจันทบุรีดําเนินการ และได้มีคําสั่ง ที่ 
852/2517 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2517 ให้นายสมพล วรรณกุล นักวิชาการป่าไม้เอก ไปดําเนินการ
สํารวจหาข้อมูลเบ้ืองต้น ซึ่งผลการสํารวจ ตามรายงานการสํารวจลงวันที่ 16 มิถุนายน 2518 พบว่า 
สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีสภาพทางธรรมชาติสวยงาม ประกอบด้วย ถ้ํา นํ้าตก และมีสัตว์ป่า
ชุกชุม เหมาะกับการจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติ  

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติการ
ประชุมคร้ังที่ 2/2518 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2518 เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดพ้ืนที่ป่า
เขาคิชฌกูฏให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  

กรมป่าไม้จึงได้ดําเนินการขอเพิกถอนป่าเขาคิชฌกูฏ ซึ่งมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2508 
ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติก่อน โดยมีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 108 ลง
วันที่ 7 กันยายน 2519  

ต่อมาดําเนินการจัดต้ังป่าเขาคิชฌกูฏเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
บริเวณท่ีดินป่าเขาคิชฌกูฏ ในท้องที่ตําบลตะเคียนทอง ตําบลฉมัน ตําบลพลวง และตําบลวังแซ้ม 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เน้ือที่ 36,687 ไร่ หรือ 58.70 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 38 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 เป็นอุทยาน
แห่งชาติลําดับที่ 14 ของประเทศไทย  
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ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเน้ือที่บางส่วน จํานวน 242.95 ไร่ โดยประกาศไว้ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนท่ี 64 ก ลงวันที่ 24 ก.ย.2541 จึงคงเหลือพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
36,444.05 ไร ่หรือ 58.31 ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 

โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน เน่ืองจากการดันตัวของเปลือกโลก หินฐานเป็นหินอัคนีพวก
หินแกรนิต ยุคจูแรสสิค มีอายุประมาณ 135 - 180 ล้านปี ทางด้านทิศตะวันออกจะมีความลาดชันมาก 
แนวสันเขาวางตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ เชิงเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้มีความ
ลาดชันน้อย มียอดเขาพระบาทเป็นภูเขาสูงสุด สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,085 เมตร มีที่ราบอยู่
ทางทิศตะวันตกเพียงเล็กน้อย บนเขาพระบาทมีหินก้อนใหญ่ลักษณะกลมเกลี้ยงกระจายอยู่ทั่วไป 
โดยเฉพาะบริเวณรอยพระพุทธบาทมีหินก้อนใหญ่มาก สามารถมองเห็นได้จากพ้ืนราบนอกเขตอุทยาน
แห่งชาติ เทือกเขาสูงในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารของลําห้วยที่สําคัญ เช่น 
คลองกระทิง คลองตะเคียน คลองทุ่งเพล คลองพลวง เป็นต้น ลํานํ้าเหล่าน้ีเป็นแหล่งต้นนํ้าที่สําคัญของ
แม่นํ้าจันทบุรี  

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยช่วงต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมจะมี
ความช้ืนในอากาศสูง เกิดเมฆและฝนตกหนัก ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยปีละ 2,900 มิลลิเมตร ช่วงฤดูร้อน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27 องศาเซลเซียส  

พืชพรรณและสัตว์ป่า 

ระบบนิเวศในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏสามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ ป่า
ดิบช้ืน ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติ พันธ์ุไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ยางแดง (Dipterocarpus 
turbinatus C.  F.  Gaertn)  ก ร ะบ าก  ( Anisoptera costata Korth. )  ห ย่ อ ง  ( Archidendron 
quocense (Pierre) I.  C. Nielsen มะก่อ (Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook. f. ) 
บุนนาค (Mesua ferrea L.) ลูกด่ิง (Parkia sumatrana Miq. subsp. streptocarpa (Hance) H. 
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C. Hopkins)  สารภี  (Mammea harmandi i  (P ier re)  Kosterm.)  เ นียนดํา  (Diospyros 
sumatrana Miq.) มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) จิกดง (Barringtonia pauciflora King) 
มะซาง (Madhuca dongnaiensis (Pierre) Baehni) ดีหมี (Lophopetalum wallichii Kurz) สํารอง
(Scaphium affine (Mast.) กระบกกรัง (Hopea helferi (Dyer) Brandis) ฯลฯ และป่าดิบเขา จะอยู่
สูงจากระดับนํ้าทะเลมากกว่า 800 เมตรขึ้นไป หรือจะพบเฉพาะบริเวณยอดเขา เช่น เขาพระบาทพลวง 
พันธ์ุไม้ที่พบได้แก่ มะก่อ (Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook. f.)  กระบกกรัง (Hopea 
helferi (Dyer) Brandis)  สารภี (Mammea harmandii (Pierre) Kosterm.) บุนนาค (Mesua 
ferrea L.)  ทํามัง (Litsea elliptica Blume) คอเหี้ย (Xerospermum noronhianum (Blume) 
Blume)  ชั น  ( Shorea thorelii Pierre ex Laness. )  ร ง  ( Garcinia hanburyi Hook.  f. )  พลั บ 
(Diospyros areolata King & Gamble) อบเชย (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume) และ
ดีหมี (Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz) เป็นต้น  

ในส่วนของสัตว์ป่า เน่ืองจากสภาพป่าอยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน และประกอบกับราษฎรที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติไม่ลักลอบล่าสัตว์ เพราะมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งและทํารายได้
ดีอยู่แล้ว คือ การทําสวนผลไม้ สัตว์ป่าจึงยังมีชุกชุม ได้แก่ ช้าง (Elephas maximus ) กระทิง (Bos 
gaurus)  เสื อปลา  (Prionailurus viverrinus)  หมีควาย  (Ursus thibetanus)  กวาง ป่า  (Rusa 
unicolor) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) หมูป่า (Sus 
scrofa)  ชะนีมงกุฎ (Hylobatess pileatusss)   เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)  อี เห็นข้างลาย 
(Paradoxurus hermaphroditus)  พั งพอนเล็ก  (Herpestes javanicus)  กระต่ายป่า  (Lepus 
peguensis) กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni) ค้างคาว
แม่ไก่ภาคกลาง(Pteropus lylei) ไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูรณ์ (Lophura nycthemera lewisi) ไก่ป่า 
(Gallus gallus) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกเขาเปล้า (Treron curvirostra) นกกระปูด
ใหญ่ (Centropus sinensis) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกกก (Buceros bicornis) 
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) 
นกกางเขนดง(Copsychus malabalicus) นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis) เต่าเหลือง 
( Indotestuda elongata) จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) ก้ิงก่าหัวแดง (Calotes 
versicolor) ตามลําห้วยลําธารต่างจะพบ ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) ปลาซิวหางแดง 
(Rasbora borapetensis) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasseltii) ปลาช่อนทราย (Sillago 
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sihama) ปลาติดหิน (Oreoglantis siamensis) ปลากดเหลือง (Semibagrus nemurus) ปลาแป้น 
( Parambassis siamensis)  ป ล า ห ม อ ไ ท ย  ( Anabas testudineus)  ป ล า บู่  ( Oxyeleotris 
marmoratus)  ปลากระทิง (Mastacembelus armatus)  และปลากระทุง เหว  (Strongylurus 
strongylura) เป็นต้น  

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่ อําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอําเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกของประเทศ มีสภาพป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็น
แหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธารของจังหวัดระยอง มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น นํ้าตก หน้า
ผา ถ้ํา ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่งดงาม อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีเน้ือที่ประมาณ 52,300 ไร่ 
หรือ 83.68 ตารางกิโลเมตร  

ประวัติความเป็นมา 

ในคราวประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2517 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2517 
ที่ประชุมได้มอบให้กรมป่าไม้ไปดําเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของป่าเขาชะเมา-เขาวง ท้องที่จังหวัด
จันทบุรี เพ่ือจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติ และนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เลขาธิการนิยมไพรสมาคม ได้มี
หนังสือลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2517 กับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ ปทุมวัน ได้มีหนังสือ ที่ ชอธ. 020/2517 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2517 ขอให้พิจารณาจัดต้ัง
บริเวณพ้ืนที่ป่าเขาชะเมา ซึ่งเป็นต้นนํ้าลําธารของจังหวัดระยอง ประกอบด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่า
นานาชนิด ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เช่นกัน ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 
2517 ได้ตีพิมพ์บทความ “ เสียงเรียกจากป่าเขาชะเมา ” เขียนโดย นายไพบูลย์ สุขสุเมฆ เรียกร้องให้
พิจารณากําหนดป่าเขาชะเมา-เขาวง ให้เป็นวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติเพ่ือรักษาไว้ก่อนที่จะถูกบุก
รุกทําลาย  

กรมป่าไม้ ได้มีคําสั่ง ที่ 1017/2517 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2517 ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการ
สํารวจแนวเขตป่าและสภาพพ้ืนที่ป่าเขาชะเมา-เขาวง ในท้องที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี 
ปรากฏว่ามีสภาพเป็นป่าดงดิบเป็นต้นนํ้าลําธาร สัตว์ป่าชุกชุมและธรรมชาติที่สวยงาม กองอุทยาน
แห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นําเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในการประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2518 
ซึ่งมีมติให้กําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่า
เขาชะเมาในท้องที่ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และตําบลแก่งหางแมว อําเภอท่าใหม่ 
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จังหวัดจันทบุรี และป่าเขาวงในท้องที่ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และตําบลนายายอาม 
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนท่ี 
267 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2518 เป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 13 ของประเทศไทย  

ลักษณะภูมิประเทศ  

บริเวณเขาชะเมาส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงชัน เป็นสันเขา (Ridgetops) มีความลาดเท
ปานกลาง และพ้ืนที่ไหล่เขาค่อนข้างชัน มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาแผนที่ สูงจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง 1,024 เมตร และจุดตํ่าสุดสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 51 เมตร ส่วนลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณเขาวงเป็นแบบ Karst Topography เป็นลักษณะเขาลูกโดดหรือมียอดเขาหลายยอด เกิดจาก
การละลายตัวของหินปูน มีลักษณะแอ่งหินปูน หลุมยุบ และถ้ํา มียอดเขาสูงสุด อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 
162 เมตร และจุดตํ่าสุด สูงจากระดับนํ้าทะเล 96 เมตร 

ลักษณะภูมิอากาศ 

อากาศในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ในตอนเช้ามีหมอกลงบ้างเป็นบางส่วนใน
พ้ืนที่ อากาศในตอนเช้าค่อนข้างหนาวและคาดว่าน่าจะหนาวขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงตอนกลางวันมีลมพัด
เย็นตลอดทั้งวัน 

พืชพรรณและสัตว์ป่า 

จากรายงานผลการสํารวจสัตว์ป่าระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - มีนาคม 2556 ของศูนย์
นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี และคณะ (2556) พบว่าทางตอนเหนือ
ของพ้ืนที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จํานวน 7 อันดับ 18 วงศ์ 28 ชนิด (ไม่รวมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่ม
ค้างคาว) นก 32 วงศ์ 107 ชนิด  

เมื่อได้จัดจําแนกสถานภาพของสัตว์ป่าที่สํารวจพบในพ้ืนที่แนวเช่ือมต่อทางระบบนิเวศ ตาม 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ไม่รวมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่ม
ค้างคาว) จํานวน 1 ชนิด คือ เลียงผา (Naemorhedus sumatraensis) ส่วนอีก 26 ชนิด (ยกเว้น  
หนูท้องขาว) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย ที่สําคัญคือ ช้างป่า (Elephus maximus) กระทิง (Bos 
gaurus) วัวแดง (B. javanicus) หมาใน (Cuon alpines) และ เสือลายเมฆ (Pardofelis nebulosa)  



รายงานการศึกษามูลค่าของน้ําในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก | 24 
 

 สํานักอุทยานแหง่ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สถานภาพตามบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าหรือ     
พืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora: CITES) พบว่ามีสัตว์ป่าถึง 7 ชนิด ที่อยู่ในบัญชีที่ 1 ได้แก่ ลิ่นชวา (Manis 
javanica) หมีคน (Ursus malayanus) หมีควาย (Ursus thibetanus) ช้างป่า (E. maximus) กระทิง 
(B. gaurus) เลียงผา (N. sumatraensis) และเสือลายเมฆ (Pardofelis nebulosa) และมี 4 ชนิดอยู่
ในบัญชีที่ 2 คือ หมาใน (C. alpines) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) ลิ่นพันธ์ุใต้หรือลิ่นชวา 
(Manis javanica) และลิงกัง (Macaca nemestrina)  

ส่ วนสถานภาพตาม บัญ ชีของสหภาพนานาชา ติ เ พ่ื อการอ นุ รั กษ์ ธ รรมชา ติและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
หรือ World Conservative Union: IUCN) น้ัน พบว่า ช้างป่า (E. maximus) และ วัวแดง (B. 
javanicus)  ถูกจั ดอ ยู่ ใน บัญชี ใกล้ สูญ พัน ธ์ุ  ( endanger)  กระทิ ง  (B.  gaurus)  เลี ย งผา  (N. 
sumatraensis) หมาใน (C. alpines) เสือลายเมฆ (P. nebulosa) หมีควาย (U. thibetanus) และ 
ลิงกัง (M. nemestrina) อยู่ในบัญชีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ ส่วนลิ่นพันธ์ุใต้ (M. javanica) และชะนี 
มงกุฏ (Hylobates pileatus) อยู่ในบัญชีใกล้ถูกคุกคาม (vulnerable) ในจํานวนน้ีเป็นสัตว์เลี้ยงลูก 
ด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศ 10 ชนิด ได้แก่ วัวแดง (B. javanicus) ช้างป่า (E. 
maximus) หมาใน (C. alpinus) กระทิง (B. gaurus) เลียงผา (C. milneedwardsii) หมีควาย (U. 
thibetanus) หมีหมา (U. malayanus) หมูป่า (Sus scrofa) เก้งเหนือ (Muntiacus vaginalis) และ
กวางป่า (Cervus unicolor)  

อุทยานแห่งชาติเขาสบิห้าชัน้  

ประวัติความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. 2541 จังหวัดจันทบุรีได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้แจ้งว่า พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าขุนซ่อง ท้องที่ตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีความเหมาะสมในการที่จะจัดต้ัง
เป็นอุทยานแห่งชาติ เน่ืองจากเป็นป่าดงดิบในพ้ืนที่ราบที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ อยู่ระหว่างเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นพ้ืนที่ที่ล่อแหลมต่อการบุรกรุกทําลาย 
และเป็นป่าดงดิบในที่ราบท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด เหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวของประชาชน
ทั่วไป สมควรกําหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป และ
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เป็นการสนองพระราชดําริในการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่าตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ 
สัตว์ป่า ในพ้ืนที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)  

ต่อมากรมป่าไม้มีคําสั่งที่ 1151/2543 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ให้เจ้าหน้าที่ไป
ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุซ่อง ตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ว่า
มีความเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติหรือไม่ ซึ่ง นายชัยณรงค์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่า
ไม้ 7 ว นายอุดมศักด์ิ สุพรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ 6 และนายศุภโชค เต็มสอาด เจ้าพนักงานป่า
ไม้ 5 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดจันทบุรี ได้รายงานว่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องต้ังอยู่ในท้องที่ตําบล
ขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีเน้ือที่ประมาณ 75,000 ไร่ หรือ 120 ตารางกิโลเมตร มี
ลักษณะเด่น คือ ป่าดิบช้ืนในพ้ืนที่ราบหรือป่าลุ่มตํ่า มีนํ้าตก มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เหมาะแก่การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาวิจัยทางวิชาการ และมีขนาดพ้ืนที่
พอเหมาะ มีศักยภาพเพียงพอต่อการกําหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงแต่งต้ังให้ นายวินัย 
โสมณวัตร์ นักวิชาการป่าไม้ 7 ว ไปดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เพ่ือจัดต้ังเป็น
อุทยานแห่งชาติ โดยใช้ช่ือว่า “อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน”  

ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพภูมิประเทศของป่าขุนซ่องน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลูกคลื่นลอนลาด ซึ่งจัดเป็นที่ราบตํ่าที่
กว้างใหญ่ มีพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงติดต่อกันเป็นเทือกยาวลงมาจากเหนือจดใต้ ทางด้านตะวันออกเป็น
แนวขนานขยายถึงเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาสิบห้าช้ัน มีความสูง 
802 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ในตอนกลางของพ้ืนที่จะมีภูเขาลูกตํ่า ๆ คือ เขาสะท้อน ทาง
ตอนใต้ของพ้ืนที่มีเขาสะบ้า ด้านทิศเหนือติดต่อเข้าไปเป็นผืนป่าเดียวกันกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไน ตลอดผืนป่าแห่งน้ีจะมีลําคลองหลายสาย คลองที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ คือ คลองโตนด 
จัดเป็นคลองที่กว้างและลึก มีความยาวเกือบตลอดพ้ืนที่จากด้านทิศเหนือไหลมาออกทางด้านทิศ
ตะวันตก มีนํ้าไหลปริมาณมาก ทางด้านทิศเหนือจะมีคลองทราย นอกจากน้ันยังมีลําคลองอ่ืน ๆ ที่เป็น
ลํานํ้าที่มาจากคลองโตนด ได้แก่ คลองดินสอ คลองไทร คลองคต คลองอีเกก คลองนํ้าเป็น คลองสะบ้า 
และคลองยาง เป็นต้น  

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จึงทําให้มีลักษณะของฤดูกาลท่ีเด่นชัดทั้งสามฤดู คือ ฤดู
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หนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นฤดูกาลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดคือเดือนมกราคม ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปี 
และฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะที่มีมรสุดตะวันตก
เฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกตลอดฤดูฝน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 3,059 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี
ประมาณ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 21 องศาเซลเซียส  

พืชพรรณและสัตว์ป่า 

สภาพป่าของป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง เป็นป่าที่เคยผ่านการสัมปทานทําไม้มาแล้ว ซึ่งจากการ
สํารวจพบชนิดป่าทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ป่าดิบช้ืน พบบริเวณท่ีลุ่มหุบเขาและเชิงเขา เป็นป่าที่มี
ความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา เน่ืองจากมีพรรณไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ป่าดิบ
แล้ง ในพ้ืนที่จะมีป่าดิบแล้งปริมาณน้อยกว่าป่าดิบช้ืน พบบริเวณเชิงเขา และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นสังคมพืช
ที่พบน้อยมาก  

สัตว์ป่าที่สําคัญในบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นจําพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ช้างป่า (Elephas 
maximus ) กวางป่า (Rusa unicolor) เก้ง (Muntiacus muntjak)  วัวแดง (Bos javanicus) กระทิง 
(Bos gaurus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) หมีหมา (Helarctos malayanus) และสัตว์จําพวกนก 
ได้แก่ นกเงือก (Buceros spp.) นกขุนทอง (Gracula religiosa ptilogenys) นกกระสาคอขาว
( Cinonia episcopus)  ไ ก่ ฟ้ า พญาลอ  ( Lophura diaradi)  และ ไ ก่ ฟ้ า หลั ง ข า ว  ( Lophura 
nycthemera) เป็นต้น 

เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ประวัติความเป็นมา 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม - สียัด ซึ่ง
อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดกับบริเวณรอยต่อของจังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว) จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ประกาศตามพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เมื่อ พ.ศ. 2520 รวมเน้ือที่ 67,562.5 ไร่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 
ตอนที่ 95 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2520 มีหน่วยพิทักษ์ป่า 4 หน่วย ทั้งน้ี เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
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สัตว์ป่าไม่ให้ถูกทําลายเพ่ิมขึ้นและหมดไป เพราะการเพ่ิมของพลเมืองที่ต้องการพ้ืนที่เพ่ือทํากินและเก็ง
กําไร และเพ่ือผลประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเอง โดยไม่คํานึงถึงผลเสียหายต่อส่วนรวมที่รุนแรงกว่าทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังน้ัน เพ่ือรักษาป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแหล่งต้น
นํ้าลําธารของรอยต่อ 5 จังหวัด โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพ้ืนที่รอยต่อ 5 จังหวัด 
จึงได้ดําเนินการให้รัฐบาลประกาศพระราชกฤษฎีกาขยายพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขาอ่างฤาไน เพ่ิม
อีก 5 แสนกว่าไร่ รวมเป็น 643,750 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยผนวกพ้ืนที่รอยต่อของจังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี บางส่วนเข้ามาร่วมอยู่ด้วยและพ้ืนที่ดังกล่าวเดิมเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดน้ันๆ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2535 ปัจจุบัน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน มีหน่วยพิทักษ์ป่าอยู่ทั้งหมด 16 หน่วยฯ 
ถาวร กับอีก 2 หน่วยฯ ช่ัวคราว มีหน่วยงานอ่ืนของกรมป่าไม้อยู่ในพ้ืนที่ คือ สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี 
กรมป่าไม้ สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา ( ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าภูไท) หน่วยจัดการต้นนํ้า 6 หน่วย และสถานี
ควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 3 ฉะเชิงเทรา (หน่วยควบคุมไฟป่าภูไท) 

ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ตอนบนและตอนกลางของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกฟูก มี
ความลาดชันปานกลาง จึงเป็นบริเวณที่ราษฎรบุกรุกแผ้วถางและถือครองที่ดินกันมากก่อนที่จะมีการ
อพยพออกจากพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียง
ใต้เป็นภูเขาสูง ความสูงของพ้ืนที่จากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต่ 30 - 802 เมตร ยอดเขาสูงสุดอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตฯ คือ เขาสิบห้าช้ัน มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 802 เมตร 
พ้ืนที่ทางตอนใต้เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขาที่มีความ
ลาดชันต่อเน่ืองกัน เช่น เขาอ่างฤาไน เขาใหญ่ เขาชะมูนและเขาชะอม เป็นต้น ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
เป็นที่เกิดของลําห้วยและลําธารที่สําคัญหลายสาย ไหลลงสู่แม่นํ้าสําคัญ ๆ คือ แควระบม - สียัด ที่ไหล
ไปรวมกับแม่นํ้าบางประกง ที่อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คลองลําพระเพลิงใหญ่ คลองพระ
สะทึง จากเขาสิบห้าช้ัน ไหลไปรวมกับแม่นํ้าปราจีนบุรี คลองตะโหนด ไหลลงสู่อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี และคลองประแสร์ที่ต้นนํ้ามาจากเทือกเขาใหญ่ ไหลผ่านอําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ออกสู่
ทะเลที่จังหวัดระยอง เป็นต้น 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นพ้ืนที่
ที่มีร่องมรสุมพาดผ่าน ฝนตกค่อนข้างชุกและเน่ืองจากมีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาจันทบุรี ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ จึงทําให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าทางตอนเหนือ นอกจากอิทธิพลของ
ลมมรสุมที่พัดผ่านแล้วยังได้รับอิทธิพลจากทะเล ลักษณะของภูมิอากาศจึงมีทั้งแบบสะวันนาทาง
ตอนบนของพ้ืนที่และแบบมรสุมเขตร้อนทางตอนล่างของพ้ืนที่ ด้วยเหตุของภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันของ
พ้ืนที่โดยรอบผืนป่าของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ดังน้ัน จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
หลากหลายของสังคมพืชและสังคมสัตว์ในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสังคมพืชน้ันมีการกระจายของ
พรรณพืชจาก 2 ภูมิภาคด้วยกัน คือ ภูมิภาคอินโดจีน (Indo-China) และภูมิภาคอินโดมาลายา (Indo-
Malaya) 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 

พ้ืนที่ตอนใต้ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทัดและ
เทือกเขาจันทบุรี ซึ่งเกิดจากการดันตัวของหินอัคนีชนิดเย็นตัวภายใน 

ทรัพยากรป่าไม้ 

ป่าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของป่าภาคตะวันออกหรือป่ารอยต่อ 5 
จั งห วัด  เ ป็นป่าลุ่ ม ตํ่ าที่ ไม่ ผลัด ใบที่ อ ยู่ ใกล้กรุ ง เทพฯ  ที่ สุ ดและเ ป็นป่า พ้ืนที่ รอยเ ช่ือมต่อ 
(transitionzone) ระหว่างระบบนิเวศภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity) อย่างมาก ป่าดงดิบส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบแล้ง มีเพียงเล็กน้อยที่เป็นป่าดงดิบช้ืน 
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้ากับไร่ร้าง แบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังน้ี สังคมพืชป่าดงดิบแล้ง (Dry 
Evergreen forest) ป่าดงดิบแล้ง เป็นสังคมป่าที่ขึ้นปกคลุมพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
เกือบทั้งหมด ยกเว้นพ้ืนที่ตามสันเขาหรือในบริเวณที่มีดินต้ืนจะมีสังคมพืชชนิดอ่ืนขึ้นแทรกอยู่เป็น
หย่อมๆ ลักษณะโครงสร้างทางด้านต้ังของป่าดงดิบแล้ง สามารถแบ่งได้ 3 ช้ันเรือนยอด ด้วยกันคือ ไม้
ช้ั นบนมี ความสู ง  20  -  40  เมตร  พรรณไม้ที่ สํ าคัญ ไ ด้แ ก่  ตะแบกแดง  (Lagerstroemia 
calyculata Kurz) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) ยางแดง (Dipterocarpus 
turbinatus C. F. Gaertn) สมพง (Tetrameles nudiflora R. Br.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata 
Roxb.) ปออีเก้ง (Chionanthus eriorachis (Kerr) P. S. Green) เป็นต้น จะขึ้นอยู่เป็นกลุ่มตามริมลํา
ธารหรือริมห้วย ไม้ช้ันรองมีความสูง 15 - 25 เมตร พรรณไม้ที่สําคัญได้แก่ ค้างคาว (Aglaia edulis 
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( Roxb . )  Wa l l . )  ลํ า ป้ า ง  (Pterospermum diversifolium Blum)  กระท้ อน  (Sandoricum 
koetjape (Burm.  f. )  Merr. )  เฉี ยงพร้ านางแอ  (Carallia brachiata (Lour. )  Merr. )  ตาเสือ
(Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz) เป็นต้น 

ไม้ช้ันล่างมีความสูง 6 - 15 เมตร พรรณไม้ที่สําคัญ ได้แก่ แก้ว (Murraya paniculata (L.) 
Jack) ตังตาบอด (Excoecaria oppositifolia Griff. )  นางดํา (Diospyros oblonga Wall. ex G. 
Don) ลําบิด (Diospyros vera (Lour.) A. Chev.) จันทน์ชะมด (Aglaia silvestris (M. Roem.) 
Merr.) สั่งทํา (Diospyros buxifolia (Blume) Hiern) และกะโมกเขา (Sageraea elliptica (A. DC.) 
Hook. f. & Thomson) เป็นต้น  

สังคมป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) สังคมพืชชนิดน้ี มีลักษณะเรือนยอดโปร่ง 
พ้ืนป่าไม่รกทึบและในฤดูแล้งพรรณไม้จะผลัดใบการกระจายในสังคมป่าผลัดใบในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไนขึ้นปกคลุมอยู่น้อย โดยกระจายอยู่ตามสันเขาหินปูน หรือบริเวณที่มีดินต้ืนหรือบริเวณที่มี
ไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจํา เช่น บริเวณรอบๆ หนองปรือหรือขึ้นแทรกตัวอยู่เป็นหย่อม ๆ ล้อมรอบด้วยป่า
ดงดิบแล้งลักษณะโครงสร้างทางด้านต้ังของป่าชนิดน้ีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช้ันเรือนยอดด้วยกันคือ ไม้
เ รื อนยอด ช้ันบนมีความสู ง  25  -30  เมตร  ไม้ เ ด่น ใน ช้ัน น้ี ไ ด้แ ก่  ประ ดู่ ป่า  (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz)  ง้ิ ว ป่า  (Bombax anceps Pierre)  ตะคร้อ  (Schleichera oleosa (Lour. ) 
Merr.) สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.)  เป็นต้น ไม้เรือนยอดช้ันรองมีความสูง 
10  -  25  เ มตร  พรรณไม้ ใน ช้ัน น้ี  ไ ด้ แ ก่  ตีนนก  (Vitex pinnata L. )  ขี้ อ้ า ย  (Terminalia 
nigrovenulosa Pierre) ต้ิวแดง (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer 
subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein) แคหัวหมู (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) 
Steenis)  หอม ไ ก ล ด ง  ( Harpullia arborea ( Blanco)  Radlk. )  รั ก ข า ว  ( S e m e c a r p u s 
cochinchinensis Engl.) มะกอก (Spondias pinnata (L. f.) Kurz) เป็นต้น ไม้ช้ันล่างมีความสูง 5 - 
10 เมตร พรรณไม้ในช้ันน้ีได้แก่ หมีเหม็น (Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.) เม่าไข่ปลา 
(Antidesma ghaesembilla Gaertn. )  โมกมัน  (Wrightia arborea (Dennst. )  Mabb. )  มะกา 
(Bridelia ovata Decne.) กระมอบ (Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook. f. ) และเคล็ดหนู 
(Catunaregam oocarpa (Ridl.) Tirveng.) เป็นต้น พ้ืนที่เกษตรกรรมและไร่ร้าง (Old Farmland 
and Shifting cultivation areas) เกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่โดยราษฎรหลังจากการให้สัมปทานทําไม้
และการตัดถนนผ่านพ้ืนที่แล้ว ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2531 - 2532 ทางกรมป่าไม้และในส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง ได้ดําเนินการอพยพราษฎรที่เข้าไปบุกรุกพ้ืนป่าที่เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
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ปัจจุบันออกจากพื้นที่ดังกล่าว ทําให้พ้ืนที่เกษตรกรรมต่าง ๆ ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เพ่ือรอให้สังคมพืชฟ้ืน
ตัวทดแทนต่อไป พรรณพืชเด่นที่ขึ้นปกคลุมพ้ืนที่มีสองกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มพืชใบกว้าง จะขึ้นอยู่เป็น
พ้ืนที่แคบๆ ตามรอยต่อระหว่างพ้ืนที่เกษตรกรรมกับป่าที่สมบูรณ์ พรรณพืชเด่นที่พบได้แก่ สาบเสือ 
(Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob.) พังแหรใหญ่ (Trema orientalis (L.) Blume) 
ปอฝ้าย (Firmiana colorata (Roxb.) R. Br.) อะราง (Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) 
และกระทุ่ม (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) เป็นต้น ขึ้นปะปนกับลูกไม้ยืนต้น กลุ่มพืช
ใบแคบ ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง พรรณพืชเด่นได้แก่ อ้อ (Arundo donax L.) หญ้าคา 
(Imperata cylindrica (L.) Raeusch.) หญ้าพง (Hemisorghum mekongense (A. Camus) C. E. 
Hubb.) หญ้าขจรจบ(Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) ฯลฯ และมีลูกไม้ของไม้ยืนต้นปะปน  
ป่าตามสันเขาหินปูน (Limestone outcrops) ขึ้นกระจายอยู่เป็นแนวตามสันเขาหินปูนอยู่ทางตอนใต้
ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นที่แคระแกรน พรรณไม้ที่พบได้แก่ ปอฝ้าย (Firmiana 
colorata (Roxb.) R. Br.) ตีนนก (Vitex pinnata L.) ทองหลางป่า (Erythrina subumbrans 
(Hassk. )  Merr. )  มะนาวผี  (Atalantia monophylla ( L. )  DC. )  และจั นท น์ผา  (Dracaena 
cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen) เป็นต้น 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 

จากการสํารวจสัตว์ป่าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แบ่งเป็นประเภท ๆ ได้ดังน้ี สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม พบรวมท้ังหมด 64 ชนิด จาก 50 สกุล ใน 23 วงศ์ สัตว์ที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้แก่ พญากระรอกดํา (Ratufa bicolor) ชะนีมงกุฏ (Hylobatess 
pileatusss) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) เป็นต้น ในขณะที่สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้างป่า (Elephas 
maximus) และกระทิง (Bos gaurus) ส่วนใหญ่จะพบเฉพาะร่องรอยเท่าน้ันและมักพบในพ้ืนที่ตอนใน
ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เน่ืองจากบริเวณขอบด้านนอกรายล้อมด้วยหมู่บ้าน พ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งมาก
ด้วยกิจกรรมมนุษย์ด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันน้ี ปรากฎว่ามีฝูงกระทิงและวัวแดงออกมากิน
ยอดมันสําปะหลังตามริมไร่ที่ติดกับป่ามากขึ้น นก สามารถพบได้ตลอดเวลาทั่วพ้ืนที่ประกอบด้วยนก 
246 ชนิด 160 สกุลใน 64 วงศ์ ส่วนใหญ่เป็นชนิดนกที่เลือกใช้ถิ่นที่อาศัยในรูปแบบของป่าและสภาพ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ นอกจากน้ียังพบตะกองหรือตัวลั้ง (Physignathus cocincinus)  

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก พบทั้งหมด 18 ชนิด 9 สกุลใน 5 วงศ์  

ปลาน้ําจืด มีชนิดปลาที่พบไม่น้อยกว่า 23 ชนิดจาก 18 สกุลใน 13 วงศ์  
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เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าเขาสอยดาว 

ประวัติความเป็นมา 

แต่เดิมเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว มีช่ือว่า "ป่าสงวนเขาสอยดาว" อาจเน่ืองมาจากเป็น
ภูเขาที่มีความสูงมาก ประมาณ 1,675 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ในเวลากลางคืนจะเห็นดวงดาวอยู่ใกล้
ยอดเขา หยิบหรือสอยถึงได้ ต่อมาป่าสงวนแห่งน้ีถูกราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม้ทําลายป่า และลักลอบ
ล่าสัตว์ป่าอยู่เสมอ ประกอบกับ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติไม่รัดกุมพอที่จะเอาผิดผู้ทําลายป่าและล่าสัตว์
ป่าได้ จึงทําให้โอกาสลักลอบทําลายทรัพยากรกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) เห็นว่าถ้า
ปล่อยไว้ให้เป็นป่าสงวนอยู่ตามเดิม นับวันป่าจะหมดไป สัตว์ป่าหลายชนิดที่มีอยู่ในป่าแห่งน้ีจะถูกล่า
สูญพันธ์ุ ทางกรมป่าไม้ (โดยฝ่ายจัดการสัตว์ป่าแห่งชาติ กองบํารุง) จึงเข้าไปดําเนินงานเพ่ือจัดให้เป็น
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เมื่อปี 2508 โดยได้สํารวจเบ้ืองต้นเพ่ือทราบถึงชนิด ปริมาณของสัตว์ป่า แหล่งนํ้า 
แหล่งอาหาร ตลอดจนความเหมาะสมในการจัดเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอย่างย่ิง กรมป่าไม้จึงได้
ดําเนินการเพ่ือออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าต่อไป ต่อมาเมื่อปี 2514 ซึ่ง
เป็นระยะเวลาที่มีการดําเนินงานเพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาอยู่น้ัน ทางราชการได้ออกสัมปทานระยะ
ยาว 30 ปี ให้แก่บริษัทศรีมหาราชา สาเหตุเน่ืองมาจากที่ทางราชการได้ออกสัมปทานดังกล่าวให้แก่
บ ริ ษั ท ศ รี ม ห า ร า ช า  จํ า กั ด  ชม รมอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช า ติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่ง
เป็นผลให้สภาบริหารของคณะปฎิวัติลงมติให้เพิกถอนพ้ืนที่ป่าบริเวณเขาสอยดาวออกจากเขตป่า
สัมปทาน ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 200 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2515 กําหนดให้ป่าเขาสอย
ดาวเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 89 ตอนที่ 132 ลงวันที่ 4 กันยายน 
2515 มีพ้ืนที่ประมาณ 465,637 ไร่ ในภายหลังได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพิกถอนพ้ืนที่
บางส่วนของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว ในท้องที่ตําบลตะเคียนทอง ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541 โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เขาสอยดาว ในท้องที่ตําบลตะเคียนทอง ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฎ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตามท่ี
กําหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2515) เน้ือที่ประมาณ 35 ไร่ เพ่ือดําเนินงานก่อสร้างเขื่อน
ไฟฟ้าพลังนํ้า คลองทุ่งเพล ซึ่งเป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และเป็นโครงการอเนกประสงค์ 
โดยเป็นการจัดหาแหล่งกักเก็บนํ้าไว้เพ่ืออุปโภคและบริโภค ตลอดจนการเพาะปลูกและผลิต
กระแสไฟฟ้า สมควรเพิกถอนพ้ืนที่ดังกล่าวออกจากการเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า อีกทั้ง ยังมีการ
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เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองในท้องที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว หลังจากที่ประกาศคณะปฏิวัติ
ดังกล่าวใช้บังคับแล้ว โดยมีการยกฐานะกิ่งอําเภอสอยดาว อําเภอโป่งนํ้าร้อน เป็นอําเภอสอยดาว เมื่อ 
พ.ศ. 2535 ต้ังก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฎ เมื่อ พ.ศ. 2536 และต้ังอําเภอแก่งหางแมว เมื่อ พ.ศ. 2538 
สมควรแก้ไขช่ือท้องที่ให้ถูกต้องเสียในคราวเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 ตอนที่ 64 ก 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2541 เหลือพ้ืนที่ประมาณ 465,602 ไร่  

ลักษณะภูมิประเทศ  

สามารถแบ่งออกเป็นลักษณะดังน้ี  

1) บริเวณที่เป็นภูเขาและเนินเขา (hill and mountaineaus) ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป 
เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน ยอดเขาสอยดาวใต้เป็นยอดเขาสูงสุด สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 
1,675 เมตร ประกอบด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่สําคัญมากมาย ลักษณะพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 
30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีลํานํ้าจากภูเขาไหลผ่าน ทําให้ลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นแพลูกคลื่นลอน
ชัน  

2) ที่ลาดเชิงเขา (foot hill slope) ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดเขา ต่อเน่ืองจากภูเขาที่มี
ความชันของพ้ืนที่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ บริเวณพ้ืนที่เหล่าน้ีมักจะมีลํานํ้า ซึ่งมีต้นนํ้าจากภูเขาไหล
ผ่าน ซึ่งจะทําให้ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นแพลูกคลื่นลอนชัน  

3) เนินตะกอนรูปพัดติดต่อกัน (coalescing fan) เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นใกล้เทือกเขา ซึ่งเป็นผล
มาจากการกระทําของลํานํ้า ได้พัดพาเอาตะกอนขนาดต่าง ๆ มาทับถมกันในบริเวณที่ราบเชิงเขาเป็น
แนวติดต่อกัน ลักษณะพ้ืนที่จะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันของพ้ืนที่ประมาณ 1-3 
เปอร์เซ็นต์  

4) ลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (low terrace) เป็นลักษณะที่แต่เดิมเป็นที่ราบนํ้าท่วมถึงมาก่อน 
แต่ปัจจุบันนํ้าจากแม่นํ้าไม่ท่วมแล้ว เน่ืองจากลํานํ้าถูกทําให้ลดระดับลงไป จึงเกิดเป็นลานตะพักลํานํ้า 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จึงทําให้มีลักษณะของฤดูกาลท่ีเด่นชัดทั้งสามฤดู คือ  
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ฤดูหนาว ต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นฤดูกาลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดคือเดือน
มกราคม  

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไปโดยมี
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปี  

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะชุ่มช้ืน และมีฝนตกชุกตลอดฤดูฝน จากสถิติข้อมูลอากาศของประเทศ
ไทย ในรอบ 30 ปี ( พ.ศ. 2504 - 2533) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปรากฏว่าที่สถานีตรวจอากาศจันทบุรี 
ซึ่งอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยจะอยู่ในเดือนเมษายน อุณหภูมิตํ่าสุด
เฉลี่ย 23.3 องศาเซลเซียส สําหรับความช้ืนสัมพัทธ์ในบริเวณน้ี เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล ซึ่งมี
ความช้ืนสัมพัทธ์สูงเกือบตลอดปีในช่วงฤดูหนาว อากาศทั่วไปจะแห้งแล้งและหนาวเย็น มีค่าเฉล่ีย
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ สําหรับในฤดูฝนจะมีค่าความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดคือ 93 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากเป็น
ระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะพัดพาเอาไอนํ้าและความช้ืนตํ่าสุดเฉล่ีย 
63 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณนํ้าฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ฝนตกชุกเกือบตลอดปี เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
อํานวยให้ และเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนตกเฉล่ีย
ตลอดปีประมาณ 2.874 มิลลิเมตร มีวันฝนตก 169 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม 
ประมาณ 514 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2533) 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยา โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็นยุคต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

1) ยุคไตรแอสสิค มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 180 ล้านปีถึง 230 ล้านปีมาแล้ว หินที่พบได้แก่ 
หินอัคนี (igneous rock) ประกอบไปด้วย หินแกรนิต (granite) หินแกรโนไดโอไรท์ (granodiorite) 
และหินไดโอไรท์ (diorite) จะพบมากที่สุดในพ้ืนที่โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นภูเขา  

2) ยุคคาบอร์นิเฟอรัส ดิโอเนียนและซิลลูเวียน มีอายุอยู่ในช่วง 310 ล้านปีมาแล้ว หินที่พบใน
ยุคน้ีจะประกอบไปด้วย หินตะกอน (sedimentary rock) และหินทราย (sandstone) เป็นส่วนสําคัญ
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แต่อาจจะมีหินปูน (limestone) และหินกรวดมน (conglomerate) ซึ่งมีลักษณะเรียงเป็นช้ัน ๆ เกิด
ปะปนอยู่ด้วย  

3) ยุคควอเตอร์นารี ถึงยุคปัจจุบัน มีช่วงอายุประมาณ 2.5 ล้านปีถึงปัจจุบัน น้ันเป็นยุคที่มีอายุ
น้อยที่สุด วิวัฒนาการทางด้านธรณีเป็นไปอย่างช้า ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยมาก หินที่พบในยุค
น้ีได้แก่ พวกตะกอนต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกันตามตะพักลํานํ้า (terrace) และที่ราบลุ่มของลํานํ้า
ต่าง ๆ ตะกอนเหล่าน้ีไม่มีการจับตัวกันแข็งประกอบไปด้วย กรวด (gravel) ทราย (sand) ดินเหนียว 
(clay) และพวกซิลล์ (silt) ความหนาของตะกอนท่ีมาทับถมกันน้ีจะแตกต่างกันไป ส่วนมากจะมีความ
หนาน้อยกว่า 50 เมตร สําหรับชุดหินที่พบได้แก่ ชุดหินโคราช (korat group) และหินชุดราชบุรี 
(ratburi group) ชุดหินโคราช (korat group) - หินตะกอนตะพักลํานํ้า และเศษหินเชิงเขา กรวดทราย 
ทรายแข็ง ดินโคลน และศิลาแลง - หน่วยหินโป่งนํ้าร้อน ได้แก่ หินเกรย์แวก สีเทาเขียว และเขียวอมดํา 
เน้ือละเอียดถึงเน้ือหยาบ การจัดช้ันไม่ดี ช้ันมีขนาดบางถึงช้ันหนามาก มีช้ันแบบเรียงขนาด โดยช้ัน
ขนาดเล็กมีเศษหินชนวนปน มีหินดินดานและหินปูนช้ันบางสลับอยู่บ้าง ชุดหินราชบุรี (ratburi group) 
- หินอัคนี และหินฮอร์นเบลนด์ ไบโอไทต์แกรนิต ขนาดผลึกปานกลางถึงหยาบ และมีเน้ือดอก - รอย
ผิดวิสัย ประกอบไปด้วยหินเชิร์ตสีเทา สีดําและสีแดงเป็นช้ัน มีช้ันเรดิโอลาเรียและหินปูน เป็นเลนท์
แทรกอยู่บ้าง - หินเชิร์ตสีเทาสีดําและสีแดง เป็นช้ินส่วนชัดเจนมีช้ันเรดิโอลาเรียแทรกอยู่บ้าง ลักษณะ
ทางปฐพีวิทยา ลักษณะดิน ดินชุดระยอง (rayong series:Ry) จัดอยู่ใน great soil group regosols 
พ้ืนที่ค่อนข้างเรียบหรือเป็นลูกคลื่น ความลาดชันเล็กน้อย 2 - 4 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึก การระบายนํ้า
มากเกินไป เป็นดินที่มีปริมาณมากแร่ธาตุตามธรรมชาติตํ่า สมบัติทางกายภาพเลวเน่ืองจากเน้ือดินเป็น
ทรายหยาบ อุ้มนํ้าได้ตํ่า การใช้ประโยชน์ใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ปล่อยเป็นป่าละเมาะ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
ดินชุดเรณู (renu series:Pn) จัดอยู่ใน great soil group hydromarphic gray podzolic soils เกิด
จากตะกอนลํานํ้าเก่า พัดพามาทับถมบนส่วนตํ่าของลานตะพักลํานํ้าระดับกลาง และเนินตะกอนรูปพัด 
บริเวณพ้ืนที่เกือบราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 1 - 4 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึก การระบาย
นํ้าค่อนข้างเลวเป็นดินที่มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลาง หินชุดห้วยยอด (huai yot 
series:Ho) จัดอยู่ใน great soil group lithesols เกิดจากการสลายตัวของพวกหินเน้ือละเอียด พวก
หินดินดาน หินฟิลไลท์ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ลอนชันถึงสภาพพ้ืนที่เนินเขา ความลาดชัน 8-
30 เป็นเซ็นต์ เป็นดินต้ืนมาก มีการระบายนํ้าดีมากเกินไป มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลาง 
พ้นที่ส่วนใหญ่คงสภาพเป็นป่าดงดิบ ดินชุดคลองเต็ง (khlong ting series:Klt) จัดอยู่ใน great soil 
group red yellow podroliclkj soils เกิดจากการสลายตัวของหินเน้ือละเอียด หินดินดาน หินฟิลไลท์ 
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สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชันร้อยละ 3 - 16 ดินลึกปาน
กลาง ระบายนํ้าปานกลาง มีปริมาณแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลาง ควรรักษาไว้ให้คงสภาพเป็น
ป่าธรรมชาติ ดินชุดห้วยยอด/ดินชุดคลองเต็ง (huai yot / khlong teng axociation:Ho/Klt) เป็น
กลุ่มดินชุดห้วยยอด และดินชุดคลองเต็ง ซึ่งเกิดในภูมิประเทศติดต่อกัน ดินชุดห้วยยอด เกิดจากการ
สลายตัวของพวกหินเน้ือละเอียด พวกหินดินดาน หินฟิลไลท์ พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นคลื่นลอนชัน ความ
ลาดชันร้อยละ 8 - 30 ดินต้ืนมาก การระบายนํ้าดี มีปริมาณแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลาง ควร
รักษาไว้ให้คงสภาพป่าดงดิบตามธรรมชาติ ดินชุดคลองเต็ง เกิดจากการสลายตัวของพวกหินเน้ือ
ละเอียด พวกหินดินดาน หินฟิลไลท์ ในพ้ืนที่มีลักษณะลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 
ร้อยละ 3 - 16  

ตําบลแก่งหางแมว อําเภอแก่งหางแมว ดินเป็นดินลึก ปานกลาง การระบายนํ้าปานกลาง มี
ปริมาณแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลาง ควรรักษาไว้ให้คงสภาพป่าเบญจพรรณป่าดงดิบ ตาม
ธรรมชาติไว้ ดินชุดผักกาด จัดอยู่ใน Great soil group Hydrommophic Noncaleic Brow Soil เกิด
จากตะกอน ลํานํ้าเก่าพัดพามาทับบนเนินตะกอนรูปพัด และหุบเขาที่มีการทับถมมีลักษณะลูกคลื่นลอน
ลาดความลาดชันร้อยละ 3 - 5  เป็นดินลึก การระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีปริมาณแร่ธาตุ
ตามธรรมชาติปานกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหญ้าในป่าดงดิบช้ืน บริเวณท่ีเป็นภูเขา (Slope 
Complex ) บริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่สูงชัน มีวัตถุต้นกําเนิดจากหินหลายชนิด
ปะปนกัน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ดินที่พบเป็นดินต้ืนและประกอบด้วยหินและก้อน
หินที่โผล่อยู่ตามผิวดินเป็นส่วนใหญ่และพ้ืนที่เล็ก ๆ บางส่วนของดินต้ืน 

ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาวมี 2 ชนิด คือ  

1) ป่าดิบช้ืน ( Moist Evergreen Forest ) ลักษณะพืชพรรณส่วนมากเป็นป่าดงดิบช้ืน 
ประกอบด้วยพรรณไม้ที่มีค่านานาชนิดขึ้นคละปะปนกันอย่างหนาแน่น สภาพป่ามีความชุ่มช้ืน 
เน่ืองจากอยู่ในลักษณะภูมิอากาศท่ีฝนตกชุก ลักษณะโครงสร้างของป่าหลายชั้น ไม้ช้ันบนเป็นไม้ขนาด
ใหญ่และเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าต้นนํ้าลําธารของ ลําห้วยลําธารหลายสาย พรรณ
ไม้ที่สําคัญ เช่น ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) สมพง (Tetrameles nudiflora R. Br.)  
กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) 
มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) 



รายงานการศึกษามูลค่าของน้ําในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก | 36 
 

 สํานักอุทยานแหง่ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กระบาก (Anisoptera costata Korth.) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ฯลฯ ส่วนไม้พ้ืน
ล่างแน่นทึบและมีอยู่เป็นจํานวนมากที่สําคัญได้แก่ หวาย (Calamus spp.) เร่ว (Amomum 
villosum Lour. var. xanthioides (Wall. ex Baker) T. L. Wu & S. J. Chen) กระวาน (Amomum 
testaceum Ridl.) และข่า (Alpinia malaccensis (Burm. f.) Roscoe var. malaccensis) เป็นต้น  

2) ป่าเต็งรังหรือป่าโปร่ง (Deciduous Forest) เป็นแหล่งที่มีทุ่งหญ้าและมีพรรณไม้ ซึ่งเป็น
อาหารที่สําคัญของสัตว์ป่าหลายชนิด ในป่าเหล่าน้ีมีไม้สําคัญ ได้แก่ เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex 
Blume)  รัง (Shorea siamensis Miq.)  พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) แดง (Xylia 
xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa) ฯลฯ  

ทรัพยากรสัตว์ป่า 

สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว สามารถแบ่งออกได้ดังน้ี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบ
ทั้งหมด 122 ชนิด จัดหมวดหมู่ได้ 73 สกุล 27 วงศ์ สัตว์ขนาดใหญ่ที่สําคัญ เช่น ช้างป่า (Elephas 
maximus)  กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) และเสือโคร่ง (Panthera tigris)     

นก พบปรากฎในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 276 ชนิด 166 สกุล 39 วงศ์ สัตว์เลื้อยคลาน สํารวจพบ 88 
ชนิด 59 สกุล 16 วงศ์ สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก สํารวจพบ 29 ชนิด 12 สกุล 6 วงศ์ ปลาน้ําจืด สํารวจ
พบ 47 ชนิด 31 สกุล 17 วงศ์  

ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาวได้มีการค้นพบสัตว์ป่าที่หายากมาก เช่น ไก่ฟ้าหลังขาว
พันธ์ุย่อย Lophara nycthemera lewisi ซึ่งพบเฉพาะในเทือกเขาสอยดาวเพียงแห่งเดียว และเมื่อ
ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 มีผู้พบนก 2 ชนิด คือ นกขมิ้นแดง (Oriolus traillii) และนกขมิ้น
ขาว (Oriolus mellainus) ที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งนกทั้ง 2 
ชนิดน้ีเป็นนกที่หายาก โดยเฉพาะนกขมิ้นขาว ยังไม่เคยพบในป่าแห่งใดมาก่อน สัตว์ป่าในเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาวน้ีมีลักษณะที่พิเศษผิดแผกแตกต่างไปจากป่าแห่งอ่ืน ๆ ของประเทศไทย ในแง่
ของสัตว์ป่า คือ สัตว์ป่าหลายชนิดมีลักษณะคล้ายไปทางสัตว์ป่าในแถบเขมรและเวียดนาม ดังน้ันการ
สงวนป่าแห่งน้ีไว้จึงมีคุณค่าทางด้านสัตวศาสตร์เป็นอย่างย่ิง แหล่งนํ้าของสัตว์ป่า สัตว์ป่าอาศัยนํ้าจาก
ลําห้วย ลําคลอง หนองบึง ที่มีอยู่มากมายภายในป่าแห่งน้ี ลําคลองใหญ่ ๆ มี คลองตารอง คลองปะตง 
คลองตาหร่ิว คลองทุ่งกร่าง คลองตาเรือง ฯลฯ  
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เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกียรติ 

ความเป็นมา 

การสํารวจพ้ืนที่ป่าแห่งน้ีเพ่ือเตรียมประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า สืบเน่ืองมาจากจังหวัด
จันทบุรี ได้มีหนังสือที่ จบ. 0009/6231 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2538 ขอให้กําหนดพ้ืนที่ป่าเตรียมการ
สงวนป่าโป่งนํ้าร้อน (บางส่วน) จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โดยขอให้กรมป่าไม้สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ออกไปสํารวจพ้ืนที่ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมท่ีจะกําหนดให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เพียงใด ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีคําสั่งที่ 1051/2538 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2538 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่เตรียมการสงวนป่าโป่งนํ้าร้อน อําเภอโป่งนํ้าร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าปัถวี 
อําเภอมะขาม และป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการสํารวจพ้ืนที่ดังกล่าว
พบว่าเป็นป่าดิบช้ืน ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่ปะปนกัน มีสัตว์ป่าชุกชุม สภาพ
ป่าเป็นแหล่งอาหารสัตว์ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารที่สําคัญ พ้ืนที่บางส่วนถูก
ราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือทําการเกษตร คงเหลือพ้ืนที่ป่าบางส่วนที่ยังอุดมสมบูรณ์ สมควรสงวน
รักษาไว้เป็นป่าถาวรของชาติ จึงนําเร่ืองเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบทําลายทรัพยากรป่าไม้ประจําจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิจารณาเพื่อดําเนินการจัดต้ังเป็นเขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พร้อมกันน้ี จังหวัดจันทบุรี ได้เสนอต่อกรมป่าไม้ ให้ช่ือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดังกล่าว
ว่า "เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ากาญจนาภิเษก" กรมป่าไม้ได้เสนอขอพระบรมราชานุญาตใช้ช่ือดังกล่าวต่อ
สํานักราชวัง ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสํานักราชวัง สํานักราชเลขาธิการว่า ได้มีพระบรม
ราชานุญาตให้ใช้ช่ือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดังกล่าวว่า ?เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระ
เกียรติ? โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 101 ก ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2541 มี
พ้ืนที่ประมาณ 165,796 ไร่  

ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย
ภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลระหว่าง 200 - 954 เมตร จึงเป็นแหล่งต้นนํ้าลํา
ธาร ลําห้วย ลําคลอง หลายสาย เช่น คลองตาชัน คลองตาคง คลองเครือหวาย คลองโป่งนํ้าร้อนและ
คลองทับไทร ซึ่งต่อมาได้สร้างอ่างเก็บนํ้าขึ้นในพ้ืนที่ คือ อ่างเก็บนํ้าคีรีธาร ซึ่งมีพ้ืนที่รับนํ้าทั้งหมด 
76,000,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและการเก็บกักนํ้าไว้ใช้สําหรับ
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การเกษตรในฤดูแล้ง พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบโดยเฉพาะตามบริเวณหุบเขา พ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีความ
ล่อแหลมในการถูกบุกรุกทําลายเพ่ือทําสวนผลไม้ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

พ้ืนที่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ มีลักษณะภูมิอากาศแบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่  

  - ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ เดือน
สิงหาคม ซึ่งจะมีปริมาณนํ้าฝนถึง 518 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือ เดือนธันวาคม ซึ่งจะ
มีฝนตกเพียง 12.2 มิลลิเมตร มีปริมาณ มีปริมาณฝนตกเฉล่ีย 2,397.1 มิลลิเมตรต่อปี  

- ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดจะอยู่ในเดือน
มกราคม วัดได้ 12.5 องศาเซลเซียส  

- ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายน วัดได้ 
36.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23.1 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ เฉลี่ยรายปีมีค่า 83.4 % โดยเดือนกันยายน มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 
วัดได้ 87 % และเดือนธันวาคม มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตํ่าสุดวัดได้ 69 % 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 

สภาพดินในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากมีสภาพความหลากหลายของพรรณพืช 
ระบบการหมุนเวียนของธาตุอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดยมีชนิดและลักษณะเด่น
ของดินที่พบในพ้ืนที่คือ ดินคลองซาก ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินตะกอนเน้ือละเอียด สภาพพ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงสภาพพ้ืนที่เนินเขา เป็นดินต้ืนมีการระบายนํ้าได้ดี สามารถให้นํ้าซึมผ่าน
ได้ดี เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนเหนียว มีหินลูกรังปนเล็กน้อย มีธาตุอาหารตาม
ธรรมชาติตํ่า แต่มีศักยภาพใช้ทําสวนยางพาราและสวนผลไม้สูงพอสมควร และอีกชนิดหน่ึงเป็นชุดดิน
บริเวณภูเขา ซึ่งปกติมีความลาดชันมากกว่า 35 % บริเวณเหล่าน้ีไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ประโยชน์ใน
การทํากิจกรรมใดๆ เพราะเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูงมากต้องรักษาไว้ให้คงสภาพตาม
ธรรมชาติให้ดีที่สุด เพ่ือสงวนไว้เป็นป่าต้นนํ้า ลําธาร สภาพหินในพ้ืนที่ดังกล่าว จากรายงานการสํารวจ
ทางธรณีวิทยา สรุปว่า บริเวณดังกล่าวประกอบด้วยหินตะกอนและหินอัคนีเกือบทั้งหมด โดยมีหินแปร
ปรากฏบ้างบางพ้ืนที่ 
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ทรัพยากรป่าไม้ 

สภาพป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าดิบช้ืน มีพรรณไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่หนาแน่น มีความชุ่มช้ืนสูง มีพืช
อาหารสัตว์อยู่มากมายหลายชนิด เหมาะสําหรับป่าชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนที่มีความหลากหลายของพรรณพืช
ที่มีมูลค่าทางนิเวศสูง ระบบการหมุนเวียนของธาตุอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเน่ืองตลอดปี พรรณไม้
ที่มีเรือนยอดปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น ไม้ช้ันบนที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) 
Korth.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) ตะเคียนทอง (Hopea odorata 
Roxb.) สีรามัน (Litchi chinensis Sonn.) กระบาก (Anisoptera costata Korth.) สะตอ (Parkia 
lejophylla Kurz) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.) เทพทาโร (Cinnamomum 
parthenoxylon (Jack) Meisn.) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.) แดงเขา 
(Syzygium attenuatum (Miq.) Merr. & L. M. Perry subsp. circumscissum (Gagnep.) Chantar. 
& J. Parn.) และพญาไม้ (Podocarpus neriifolius D. Don) เป็นต้น ไม้ช้ันรองลงมา ได้แก่ มะพลับ 
(Diospyros areolata King & Gamble) หย่อง (Archidendron quocense (Pierre) I. C. Nielsen) 
มะส้าน (Dillenia aurea Sm.) เลือดควาย (Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb.) 
และพลอง (Memecylon sp.) เป็นต้น ไม้เรือนยอดช้ันล่าง ได้แก่ มะไฟ (Baccaurea ramiflora 
Lour.) ค้างคาว (Aglaia edulis (Roxb.) Wall.) ดีหมี (Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz) 
มะยมป่า (Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston) ยอป่า (Morinda citrifolia L.) และจันทร์ชะมด 
(Aglaia silvestris (M. Roem.) Merr.) เป็นต้น  

ทรัพยากรสัตว์ป่า 

จากการดําเนินการสํารวจทั้งทางตรงและทางอ้อมประเมินว่า มีสัตว์ป่าอย่างน้อย 150 ชนิด 
บางชนิดมีปริมาณชุกชุม บางชนิดมีปริมาณน้อย บางชนิดอยู่ในสภาวะใกล้จะสูญพันธ์ุ แบ่งเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้ดังน้ี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เก้ง กวางป่า (Rusa unicolor) กระจง (Tragulus spp.) 
หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) หมาหริ่ง (Melogale personate)  พังพอน (Herpestes javanicus) 
หมีคน  (Ursus malayanus)   หมีควาย  (Ursus thibetanus)  เม่น  (Hystrix brachyura)  ชะนี  
( Hylobates lar)  ค่ า ง  ( Semnopithecus obscurus)  ลิ ง ล ม  ( Nycticebus coucang)  อี เ ห็ น 
(Paradoxurus hermaphroditus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือดาว (Panthera pardus) เม่น
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ใหญ่ (Hystrix brachyura) เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) และลิงกัง (Macaca nemestrina) 
เป็นต้น  

สัต ว์ ปีกหรือนก  เ ช่น  เห ย่ียวภู เขา  (Spizaetus nipalensis)  นกกระทาดงแข้ ง เขียว
( Arborophila choloropus)  นกแขก เ ต้ า  ( Psittacula alexandri)  นกก ร ะ ปู ด  ( Centropus 
senegalensis) นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) 
นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) นกกางเขนดง (Copsychus malabalicus) นกขมิ้น (Oriolus 
chinensis) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกเขียวก้านตอง (Chloropsis spp.) นกเอ้ียง
(Acridotheres spp.) นกตีทอง (Megalaima haemacephala) นกกะรางหัวหงอก (Garrulax 
leucolophus) นกขุนทอง (Gracula religiosa) นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps) นกปรอดโขน
เคราแดง (Pycnonotus jocosus) นกหัวขวาน (Dinopium javanense) และนกเขียวคราม (Irena 
puella) เป็นต้น  

สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตุ๊กแกบ้าน (Tokay Gecko) ก้ิงก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งเหลน
หลากลาย (Mabuya macularia) จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata) เห้ีย (Varanus salvator) 
ตะก วด  ( Varanus bengalensis)  งู สิ ง  ( Ptyas korros)   งู เ ห่ า  ( Naja kaouthia)  งู จ ง อ า ง 
(Ophiophagus Hannah) งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) และงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง 
(Trimeeresurus albolabris) เป็นต้น  

สัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า เช่น เขียดหลังปุ่มที่ราบ (Occidoyzga martensii) กบหนอง (Fejervarya 
Limnocharis)  กบแรด  (Limnonectes plicatellus)  กบหงอน  (Limnonectes gyldenstolpel) 
เขียดอ่อง (Hylarana nigrovittata) และอ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

  



รายงานการศึกษามูลค่าของน้ําในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก | 41 
 

 สํานักอุทยานแหง่ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาปริมาณน้ําในระบบนิเวศ ได้เลือกใช้แบบจําลองปริมาณน้ํา (water yield) ของ
เครื่องมือ InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs) ซึ่ งพัฒนาโดย 
นักวิจัยจากโครงการทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital Project) โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) 
องค์กร The Nature Conservancy และกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund; WWF) (Sharp 
et al., 2015) 

Sharp et al. (2015) กล่าวว่าแบบจําลองปริมาณนํ้าน้ีจะอยู่บนหลักของ Budyko curve และ
ค่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย โดยที่ปริมาณนํ้าท่ารายปี Y(x) สําหรับแต่ละกริดในบริเวณ x จะเป็นไปตามสมการ 

 

เมื่อ AET (x) คืออัตราการคายระเหยรายปี สําหรับกริด x และ P (x) คือปริมาณนํ้าฝนรายปีของ 
กริด x และสําหรับในแต่ละสังคมพืชหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินอัตราการคายระเหยต่อปริมาณนํ้าฝน 
รายปี และเป็นไปตามเส้นกราฟของ Budyko curve (Fu, 1981 และ Zhang et al., 2004 อ้างโดย 
Sharp et al. (2015) ตามสมการ 

 

 

เมื่ อ PET (x) คือ ศักย์การคายระเหย (potential evapotranspiration และ w (x) คือ 
พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นกายภาพซึ่งเป็นไปตามลักษณะของภูมิอากาศตามธรรมชาติของดิน โดยที่  

PET x 	 Kc lx ∙ ETo x  

เมื่อ ETo (x) คือศักย์การคายระเหยนํ้าของกริด x และ Kc (lx) สัมประสิทธ์ิการคายระเหยของ
พืชในการใช้ประโยชน์ที่ดิน (lx) ที่กริด x, w (x) คือพารามิเตอร์เชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงในรูปของ AWC x 

Y x 1
AET x
P x

∙ P x  

AET x
P x

1
PET x
P x

1
PET x
P x

ω 1/ω
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N/P เมื่อ N จํานวนคร้ังที่เกิดขึ้นในรอบปี และ AWC คือ ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ ซึ่งแสดงสมการโดย 
Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et al. (2015) ดังน้ี 

ω x 	 Z	
AWC x

P x
	1.25 

เมื่อ AWC (x) คือ ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ (มิลลิเมตร) ซึ่งโครงสร้างของดินและความลึกที่
รากไม้ลงไปถึงได้จะเป็นตัวกําหนด AWC (x) ซึ่งกําหนดปริมาณนํ้าที่สามารถจัดหาได้และปลดปล่อย
ออกมาในดินสําหรับใช้ในพืช ประมาณโดยผลของปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ ความลึกดินที่รากพืชลงไป
ถึงและความลึกของราก ซึ่งแสดงในรูปของสมการ 

AWC (x) = Min (ความลกึดิน, ความลึกราก) * PAWC 

Z คือ ค่าคงที่ หรืออาจเรียกว่า seasonal factor ซึ่งเป็นรูปแบบของปริมาณน้ําฝนและลักษณะ
ทางกายภาพของลุ่มนํ้าในที่น้ันๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนคร้ังที่ฝนตกในรอบปี (N) ค่าคงที่ 1.25 คือค่าตํ่าสุด
ของ w (x) ซึ่งพบได้ในกรณีของพ้ืนที่เปิดโล่ง (ความลึกเป็น 0)  

สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพ้ืนผิวนํ้า เมือง และพ้ืนที่ชุ่มนํ้า อัตราการคายระเหยจริง
คํานวณได้จากศักย์การคายระเหย ETo (x) และมีค่าสูงสุดขึ้นกับปริมาณนํ้าฝน ตามสมการ   

AET x Min	 Kc lx 	 ∙ 	ETo x , P x  

จากสมการที่กล่าวมา ค่าต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในแบบจําลองปริมาณนํ้าท่าและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
ดังกล่าว สรุปได้ดังน้ี 

1) แผนท่ีสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use map) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
แลนด์แซท (Landsat) 8 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ U. S. Geological Survey (USGS) : 
https://www.usgs.gov/ นํามาทําการแปลตีความด้วยสายตา (Visual interpretation) ผ่าน
โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 

2) แผนท่ีความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ (Root restricting layer depth) 
โดยการสํารวจและจัดทําแผนที่ความลึกของดิน โดยกําหนดให้ระดับความลาดชันและลักษณะทาง
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ธรณีวิทยาเป็นปัจจัยกําหนดความลึก สร้างเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างความลึกดินและความลาดชัน 
โดยการศึกษาครั้งน้ีได้อนุโลมใช้สมการความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ของ ธรรมนูญ  
และ ทรงธรรม (2558) คือ 

y  = 9854.7 e-0.068 x 

เมื่อ y คือ ความลึกดินที่รากไม้ลงถึงได้ (มิลลิเมตร) และ x คือ ความลาดชัน (องศา) นําไปแทน
ค่ากริดข้อมูลความลาดชันที่สร้างจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM)  

3) แผนท่ีปริมาณน้ําที่พืชนําไปใช้ได้ (Plant available water) โดยทําการเก็บตัวอย่างดิน
ในแต่ละสังคมพืช นําไปวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณอินทรียวัตถุ แล้วคํานวณปริมาณนํ้าที่พืช
นําไปใช้ได้ด้วยสมการของ FAO จากค่าปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในแต่ละสังคมพืช นําไปสร้างเป็นแผน
ที่ปริมาณนํ้าที่ พืชนําไปใช้ได้ในกลุ่มป่าตะวันออก และปรับแก้ด้วยฐานข้อมูลคุณภาพดินของ  
Trabucco and Zomer (2010) 

4) แผนท่ีแสดงศักย์การคายระเหยน้ํา (Average annual reference 
evapotranspiration: ETo) ใช้แผนที่ของ Trabucco and Zomer (2009) ซึ่งสร้างจากสมการ 
“modified Hagreaves” โดย Talaee (2014) คือ 

ETo = 0.408 x 0.0013 x (Ta + 17) x (Tmax – Tmin - 0.0123P)0.76 x Ra 

เมื่อ ETo คือ ศักย์การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตรต่อวัน) Ta, Tmax และ Tmin คือ อุณหภูมิ
อากาศเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิตํ่าสุด (องศาเซลเซียส) ตามลําดับ P คือปริมาณน้ําฝนรายเดือน 
(มิลลิเมตร) และ Ra คือ ค่าการแผ่รังสีนอกช้ันบรรยากาศโลก (extraterrestrial radiation, เมกะจูลล์
ต่อตารางเมตรต่อวัน) สําหรับข้อมูลภูมิอากาศ ได้มาจาก Hijmans et al. (2005) ; Worldclim - 
Global Climate Data (http://www.worldclim.org/)  

5) ปริมาณน้ําฝน (Precipitation) ใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจาก Hijmans et al. (2005) ; 
Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org/) 
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6) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช  

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช (Kc) คํานวณจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า การคายระเหยน้ํา 
(ETc) และค่าศักย์การคายระเหยนํ้า (ETo : มิลลิเมตรต่อวัน) จากสมการของ FAO คือ  

ETc = Kc x ETo 

เมื่อ ETc คือ การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) และ ETo ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) 
ข้อมูลดังกล่าวได้จากข้อมูลของ Trabucco and Zomer (2009)  

7) ความลึกของรากไม้ (Maximum root depth) ในแต่ละระบบนิเวศ ซึ่ง Sharp et al. 
(2015) แนะนําให้ใช้ข้อมูลของ Canadell et al. (1996)  

 
8) ค่าคงที่ของฤดูกาล (Seasonal factor or Zhang constant)  

ค่าคงที่ของฤดูกาล คือ ค่าคงที่ หรืออาจเรียกว่า seasonal factor (Z) ซึ่งเป็นรูปแบบของปรมิาณ
นํ้าฝนและลักษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้าในที่น้ัน ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนครั้งที่ฝนตกในรอบปี (N) ซึ่งค่า 
Z ที่กําหนดใช้ในโปรแกรม InVEST เวอร์ชัน 3.3.2 ซึ่งใช้ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดให้มีค่าต้ังแต่ 0 – 20 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ค่า z = 0.2 x N  เมื่อกําหนดให้ N คือจํานวนเหตุการณ์ฝนตกหนัก (ติดต่อกัน 
6 ช่ัวโมง) ในแต่ละปี ตามการศึกษาของ Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et al. (2014) โดยใน
การศึกษาน้ีได้อนุโลมแทนด้วยจํานวนวันที่มีปริมาณน้ําฝน ต้ังแต่ 24 มิลลิเมตร ขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
พิจารณาปริมาณฝนตกหนักมาก ซึ่งหมายถึงการที่มีปริมาณฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อ 24 ช่ัวโมง 
(สัญญา, 2555) จากข้อมูลปริมาณนํ้าฝน ปี พ.ศ. 2560 โดยสถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนจังหวัดจันทบุรี 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา  

9) ขอบเขตลุ่มน้ํา (watershed) และลุ่มน้ําย่อย (sub-watershed) สร้างขึ้นมาจากข้อมูล
ความสูงเชิงเลข (DEM) โดยขอบเขตลุ่มนํ้าในการศึกษาครั้งน้ีหมายถึงแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์แต่ละแห่งใน
กลุ่มป่าตะวันออก และขอบเขตลุ่มนํ้าย่อยได้กําหนดขึ้นโดยใช้ขอบเขตลุ่มนํ้าย่อยที่ไหลลงเขื่อนหรือ 
อ่างเก็บนํ้าแต่ละแห่ง 
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พื้นทีศ่ึกษาวิจัย 

ทําการศึกษาในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกและพ้ืนที่ผนวกเพ่ิมเติม ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีขนาดพ้ืนที่ทําการศึกษา 737,203 ไร่ (1,179) ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 5 แห่ง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 3 แห่ง ได้แก่  
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ  

ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัย 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559   
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ผลและวิจารณ์ 

1. ขอ้มูลแผนท่ีเชงิเลขและตัวแปรพารามิเตอร์สาํหรบัใช้ในแบบจําลอง 

1) แผนท่ีสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use map) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
แลนด์แซท (Landsat) 8 บันทึกภาพ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ U. S. 
Geological Survey (USGS) : https://www.usgs.gov/ นํามาทําการแปลตีความด้วยสายตา (Visual 
interpretation) ผ่านโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS  

ผลการแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม สามารถจําแนกรูปแบบสังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มป่าตะวันออกเป็น 13 รูปแบบ ประกอบด้วย ป่าดิบเขา (hill evergreen forest) 
ป่าดิบช้ืน (moist evergreen forest) ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) ป่าเบญจพรรณ (mixed 
deciduous forest) ป่าฟ้ืนสภาพ (secondary forest) ป่าละเมาะ (scrub forest) ไร่ร้าง (old 
clearing area) สวนผลไม้และสวนไม้ยืนต้น (tree orchard) พ้ืนที่เกษตรกรรมปลูกพืชหมุนเวียน 
(rotation agricultural area) ชุมชนเมือง (urban area) สถานที่ราชการ (official use zone) พ้ืนที่
เปิดโล่ง (open area) และผิวนํ้า (water body) รายละเอียดดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ๆ ในกลุ่มป่าตะวันออก ปี พ.ศ. 2559 
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2) แผนท่ีความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ (Root restricting layer depth) 
โดยการสํารวจและจัดทําแผนที่ความลึกของดิน โดยกําหนดให้ระดับความลาดชันและลักษณะทาง
ธรณีวิทยาเป็นปัจจัยกําหนดความลึก โดยใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความลึกดินและความลาดชัน 
ตามผลการศึกษาของ ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2558) คือ y = 9854.7e-0.068 x เมื่อ y คือ ความลึกดิน
ที่รากไม้ลงถึงได้ (มิลลิเมตร) และ x คือ ความลาดชัน (องศา) นําไปแทนค่ากริดข้อมูลความลาดชันที่
สร้างจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) แสดงดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  ความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ (Root restricting layer depth) 
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3) แผนท่ีปริมาณน้ําที่พืชนําไปใช้ได้ (Plant available water content) โดยทําการเก็บ
ตัวอย่างดินในแต่ละสังคมพืช นําไปวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณอินทรียวัตถุ แล้วคํานวณปริมาณนํ้า
ที่พืชนําไปใช้ได้ด้วยสมการของ FAO จากค่าปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในแต่ละสังคมพืช นําไปสร้าง
เป็นแผนที่ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในกลุ่มป่าตะวันออก และปรับแก้ด้วยฐานข้อมูลของคุณภาพดิน
ของ Trabucco and Zomer (2009) ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มป่าตะวันออกมีค่าระหว่าง 0.2088 – 0.3062 (ภาพ
ที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ (plant available water content: PAWC) 
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4) แผนท่ีแสดงศักย์การคายระเหยน้ํา (Average annual reference evapotranspiration: 
ETo) ใช้แผนที่ของ Trabucco and Zomer (2009) ซึ่งสร้างจากสมการ “modified Hagreaves” 
โดย Talaee (2014) พบว่า ในพ้ืนที่กลุ่มป่าตะวันออก มีค่าศักย์การคายระเหยนํ้าต้ังแต่ 1,404 – 1,753
มิลลิเมตรต่อปี (ภาพที่ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  ศักย์การคายระเหยน้ํา (Average annual reference evapotranspiration 
  



รายงานการศึกษามูลค่าของน้ําในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก | 51 
 

 สํานักอุทยานแหง่ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

5) ปริมาณน้ําฝน (precipitation) ใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจาก Worldclim - Global 
Climate Data (http://www.worldclim.org/) ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 
ถึง พ.ศ. 2533  โดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในบริเวณต่าง ๆ ของกลุ่มป่าตะวันออก แสดงดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  ปริมาณนํ้าฝนรายปี (precipitation) 
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6) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc)  

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช (Kc) คํานวณจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า การคายระเหยน้ํา
รายปี (ETc) และค่าศักย์การคายระเหยนํ้า (ETo : มิลลิเมตรต่อวัน)  จากสมการของ FAO คือ  
  ETc = Kc x ETo 

เมื่อ ETc คือ การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตรต่อปี) และ ETo ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า 
(มิลลิเมตรต่อปี) ได้จากข้อมูลของ Trabucco and Zomer (2009)  

 
ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช (Kc) ในแต่ละระบบนิเวศ ในกลุ่มป่าตะวันออก 

ที่ สังคมพืชและการใชป้ระโยชน์ที่ดินอ่ืน
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้าํของพืช  

(Kc) 
1 ป่าดิบเขา 0.76 
2 ป่าดิบช้ืน 0.73 
3 ป่าดิบแล้ง 0.70 
4 ป่าเบญจพรรณ 0.70 
5 ป่ารุ่นสอง 0.69 
6 ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 0.70 
7 ป่าละเมาะ 0.70 
8 สถานที่ราชการ 0.70 
9 สวนผลไม้/สวนไม้ยืนต้น 0.71 
10 เกษตรกรรมปลูกพืชหมุนเวียน 0.69 
11 ชุมชน/เมือง 0.80 
12 พ้ืนที่เปิดโล่ง 0.80 
13 ผิวนํ้า 0.70 
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7.) ความลึกของรากไม้ (maximum root depth) ในแต่ละระบบนิเวศ ซึ่ง Sharp et al. 
(2015) แนะนําให้ใช้ข้อมูลของ Canadell et al. (1996) จากการเทียบเคียงข้อมูลดังกล่าว ได้ข้อมูลดัง
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ความลึกของรากในแต่ละระบบนิเวศ 

ที่ สังคมพืชและการใชป้ระโยชน์ที่ดินอ่ืน
ความลึกสูงสดุของรากไม้ 

(มิลลิเมตร) 
1 ป่าดิบเขา 7,300 
2 ป่าดิบช้ืน 7,300 
3 ป่าดิบแล้ง 7,300 
4 ป่าเบญจพรรณ 7,300 
5 ป่ารุ่นสอง 3,700 
6 ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 2,600 
7 ป่าละเมาะ 2,600 
8 สถานที่ราชการ 2,600 
9 สวนผลไม้/สวนไม้ยืนต้น 1,000 
10 เกษตรกรรมปลูกพืชหมุนเวียน 2,600 
11 ชุมชน/เมือง 0 
12 พ้ืนที่เปิดโล่ง 0 
13 ผิวนํ้า 0 

8.) ค่าคงที่ของฤดูกาล (Seasonal factor or Zhang constant)  
ค่าคงที่ของฤดูกาล คือ ค่าคงที่ หรืออาจเรียกว่า seasonal factor (Z) ซึ่งเป็นรูปแบบของปรมิาณ

นํ้าฝนและลักษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้าในที่น้ัน ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนครั้งที่ฝนตกในรอบปี (N) ซึ่งค่า 
Z ที่กําหนดใช้ในโปรแกรม InVEST เวอร์ชัน 3.3.2 ซึ่งใช้ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดให้มีค่าต้ังแต่ 0 – 20 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ค่า z = 0.2 x N  เมื่อกําหนดให้ N คือจํานวนเหตุการณ์ฝนตกหนัก (ติดต่อกัน 
6 ช่ัวโมง) ในแต่ละปี ตามการศึกษาของ Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et al. (2014) โดยใน
การศึกษาน้ีได้อนุโลมแทนด้วยจํานวนวันที่มีปริมาณน้ําฝน ต้ังแต่ 24 มิลลิเมตร ขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
พิจารณาปริมาณฝนตกหนักมาก ซึ่งหมายถึงการที่มีปริมาณฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อ 24 ช่ัวโมง 
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(สัญญา, 2555) จากข้อมูลปริมาณนํ้าฝน ปี พ.ศ. 2560 โดยสถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนจังหวัดจันทบุรี 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

พบว่าจํานวนวันที่มีปริมาณนํ้าฝน ต้ังแต่ 24 มิลลิเมตร ขึ้นไป ในจังหวัดจันทบุรี มี 47 วัน 
ดังน้ันค่าคงที่ของฤดูกาล ในพ้ืนที่ศึกษาครั้งน้ีจึงมีค่าเท่ากับ 9.4 
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2. ปริมาณน้ําในระบบนิเวศท้ังกลุ่มป่า 

2.1 ปริมาณน้ําท่าจากพื้นที่อนุรักษ์ 

ปริมาณนํ้าจากระบบนิเวศท่ีได้จากกลุ่มป่าตะวันออก รวมกันทั้งหมด 1,756,086,836 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี โดยพ้ืนที่ที่ให้นํ้าท่าได้มากที่สุดคือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (658,809,816 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี) รองลงมา คือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือ
หวายเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขา
สิบห้าช้ัน อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ตามลําดับ  ทั้งน้ี เป็นไป
ตามขนาดของพ้ืนที่อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณนํ้าฝน อัตราการคายระเหย ความลาดชัน 
ความลึกของดิน ในพ้ืนที่แต่ละแห่งด้วย (ตารางที่ 3  ภาพที่ 9 และภาพที่ 12) 

2.2 ศักยภาพการให้น้ําของพื้นที่อนุรักษ์ 

พบว่า พ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีศักยภาพการให้นํ้าจากระบบนิเวศต่อหน่วยพ้ืนที่ได้มากที่สุดคือ อุทยาน
แห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว คิดเป็น 1,959 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลอง
แก้ว (1,319 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (1,206 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง (1,012 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน 
(977 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (950 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ต่อปี) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว (904 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) และเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 901 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) (ภาพที่ 10) 

2.3 มูลค่าน้ําจากพื้นที่อนุรักษ์ 

หากคิดเป็นมูลค่าตามราคานํ้าประปา (ประมาณลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท) จะมีมูลค่ามากถึง 
17,560 ล้านบาทต่อปี โดยพ้ืนที่ที่ให้มูลค่านํ้าท่าได้มากที่สุดคือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
(6,588,098,160 ล้านบาทต่อปี) รองลงมา คือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว (421,327,701 ล้าน
บาทต่อปี) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (174,201,136 ล้านบาทต่อปี) 
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว (159,776,390 ล้านบาทต่อปี) อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว 
(153,191,041 ล้านบาทต่อปี) อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน (71,259,250 ล้านบาทต่อปี) อุทยาน
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แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (60,376,808 ล้านบาทต่อปี) และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง (57,144,694 
ล้านบาทต่อปี) (ตารางที่ 3  ภาพที่ 11) 

อย่างไรก็ตามปริมาณนํ้าดังกล่าว ไม่ใช่ปริมาณนํ้าที่มีนําไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด แต่มีเพียง
บางส่วนเท่าน้ันที่เก็บกักไว้ด้วยเขื่อนหรืออ่างเก็บนํ้า (กล่าวถึงในข้อถัดไป) หรือมีการดึงไปใช้ระหว่าง
การไหล บางส่วนระเหยสู่ช้ันบรรยากาศภายหลังออกมาจากพ้ืนที่ป่าแล้ว และที่เหลือไหลลงสู่ทะเล 
อ่าวไทย เพ่ือระเหยเป็นไปเป็นฝนตามวัฏจักรของน้ํา 

ตารางที่ 3  ปริมาณนํ้าท่าจากบริการของระบบนิเวศในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์ในกลุม่ป่าตะวันออก 

พ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
ขนาดพ้ืนท่ี1 

(ไร่)
ปริมาณน้ําท่า 

(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
มูลค่า2 

(ล้านบาทต่อปี)

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 56,473 57,144,6945 571

อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว 78,210 153,191,041 1,531

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 72,912 71,259,250 712

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ3 50,082 60,376,808 603

อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว 121,107 159,776,390 1,597

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน4 730,947 658,809,816 6,588

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว 465,871 421,327,701 4,213

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายฯ 183,276 174,201,1366 1,742
รวม 1,758,878 1,756,086,836 17,560

หมายเหตุ 
1 ขนาดพ้ืนที่ตามแผนที่เชิงเลขที่ใช้ในการศกึษาครั้งน้ี 
2 ประมาณค่าจากราคานํ้าประปาเฉลี่ยลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท 
3 รวมพ้ืนที่ตอนเหนือติดกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาวซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการผนวก 
4 รวมพ้ืนที่เตรียมการผนวก 
5 รวมพ้ืนที่ทั้งส่วนของเขาชะเมาและส่วนของเขาวง 
6 รวมพ้ืนที่ทั้ง 3 ส่วนทีแ่ยกจากกัน 
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ภาพท่ี 9  ปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากระบบนิเวศของพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10  ปริมาณนํ้าท่าต่อหน่วยพ้ืนที่ที่ได้จากระบบนิเวศของพื้นที่อนุรักษ์ในกลุม่ป่าตะวันออก 
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ภาพท่ี 11  มลูค่านํ้าท่าที่ได้จากระบบนิเวศของพื้นที่อนุรักษ์ในกลุม่ป่าตะวันออก 
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ภาพท่ี 12  ปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากบริการของระบบนิเวศในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก 
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3. ปริมาณน้ําที่ไหลลงเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํา 

พบว่าปริมาณนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้าย่อยในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์มีความแตกต่างกันตามปัจจัยที่
เก่ียวข้อง เช่น ขนาดลุ่มนํ้า ปริมาณนํ้าฝน สังคมพืช ศักย์การคายระเหย และความลึกดิน เป็นต้น 

3.1 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง  

พบว่าปริมาณนํ้าในระบบนิเวศจากอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง ทั้ง 57,144,694
ลูกบาศก์เมตร น้ัน มีปริมาณนํ้าที่ไหลลงสู่อ่างเก็บนํ้าเขาจุก โดยไหลมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของพ้ืนที่ส่วนเขาชะเมา 7,650,978 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และอีกเล็กน้อยที่ไหลจากพ้ืนที่ส่วนพ้ืนที่เขาวง
ด้านตะวันตก คือ 175,476   43,582  และ 7,533 รวมเป็น 226,591 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณนํ้าที่
เหลือได้ไหลลงสาขาและลําห้วยต่าง ๆ โดยนํ้าจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกไหลลงคลองประแกต 5,567,273 
และ 3,154,842 รวมเป็น 8,722,115 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และน้ําจากบริเวณฝั่งตะวันตกไหลลงคลอง
โพล้ 37,958,645 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จากน้ันจึงไหลผ่านชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม จนลงสู่อ่าวไทย 
(ภาพที่ 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13  ปริมาณนํ้าจากลุม่นํ้าย่อยในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง   

คลองโพล้ 

คลองประแกต 

คลองหินเพลิง 
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3.2 อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว 

พบว่าลําห้วย ลําธาร ในอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว มีการไหลออกจากพ้ืนที่โดยรอบทุกทิศทาง 
โดยที่ลําห้วยทางทิศตะวันตกและทางทิศเหนือ คือคลองนารายณ์และคลองสระบาป ไหลออกมารวมกัน  
ไหลลงสู่คลองขลุง คิดเป็น 40,712,102 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณนํ้าจากคลองพลิ้ว 23,663,052 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลําห้วยทางทิศตะวันออก คือคลองเขาอ่าง คลองวังรี และคลองมะกอก ไหลไป
รวมกันที่คลองวังรี 48,157,432 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณนํ้าจากคลองขลุง ไหลไปทางทิศใต้ 
13,183,485 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลําห้วยขนาดเล็กที่อยู่ในลุ่มนํ้าย่อยขนาดเล็กทางทิศใต้ อีก 4  
ลําห้วย ซึ่งมีปริมาณนํ้า 5,655,051   2,110,284   5,309,303  และ 4,122,560 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
(ภาพที่ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14  ปริมาณนํ้าจากลุม่นํ้าย่อยในอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว   

คลองพลิ้ว 

คลองขลุง 

คลองวังรี 

คลองเขาอ่าง คลองนารายณ์ 

คลองสระบาป 
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3.3 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 

นํ้าที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน เกิดจากการไหลรวมของปริมาณนํ้าลําห้วย ลําธาร 
ที่มีต้นกําเนิดในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จํานวน 93,140,306 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อไหล
ผ่านพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ันแล้ว มีปริมาณนํ้าที่ได้จากพ้ืนที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาสิบห้าช้ันอีก 68,333,449 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และจากลุ่มนํ้าย่อยบางส่วนในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เขาสอยดาว 1,757,615 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงมาสมทบ แล้วไหลลงห้วยประแกต ไปรวมกับนํ้าที่
ไหลมาจากฝั่งตะวันออกของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง แล้วจึงไหลผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
ชุมชนลงสู่อ่าวไทย 

นอกจากน้ี ยังมีปริมาณนํ้าจากลําห้วยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ ที่ไหลลงสู่ตอนปลาย
ของแม่นํ้าสายเดียวกันน้ี อีกจํานวน 2,894,140 และ 31,661 รวมเป็น 2,925,801 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15  ปริมาณนํ้าจากลุ่มนํ้าย่อยในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน   
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3.4 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

มีปริมาณนํ้า 7,659,395 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทางทิศใต้ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
ไหลลงสู่เขื่อนพลวง ซึ่งอยู่ทิศใต้ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และลุ่มนํ้าย่อยทางฝั่งตะวันออก ให้นํ้า 
20,043,299 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงสู่คลองทุ่งเพล และผ่านไปลงคลองปรือ แต่ในภายหลังมีการ
ก่อสร้างเข่ือนก้ันนํ้าคลองทุ่งเพล และผันนํ้าผ่านอุโมงค์ใต้ภูเขาไปลงที่เขื่อนพลวง นอกจากน้ียังมีลุ่มนํ้า
ขนาดเล็กทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ให้นํ้า 2,658,990 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงสู่คลองตลาด 

ปริมาณนํ้า 10,894,889 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ รวมกับปริมาณนํ้า 14,113,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จากพ้ืนที่ฝั่งขวาของคลอง
ไพบูลย์ในเขตพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว ไหลรวมเป็นคลองไพบูลย์ แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดจันทบุรี ก่อนไหลลงคลองจันทบุรี  

ลุ่มนํ้าย่อยทางฝั่งตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ให้นํ้า 19,120,235 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ไหลลงสู่คลองตะเคียน ก่อนไปลงแม่นํ้าจันทบุรี  
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ภาพท่ี 16  ปริมาณนํ้าจากลุม่นํ้าย่อยในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

คลองไพบูลย์ 

คลองทุ่งเพล 

คลองตะเคียน 

คลองปรือ 

คลองตลาด 

คลองจันทบุรี 
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3.5 อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว 

ปริมาณนํ้า 49,532,396 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงอ่างเก็บนํ้าคลองโสน อําเภอบ่อไร่  
จังหวัดตราด และปริมาณนํ้าจากลุ่มนํ้าย่อยทางตอนกลาง มีปริมาณ 16,953,523  9,745,085 และ 
17,770,251 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงอ่างเก็บนํ้าคลองห้วยแร้ง อําเภอเมือง จังหวัดตราด และ
ปรมิาณนํ้า 1,369,266 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงอ่างเก็บนํ้าคลองประเดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17  ปริมาณนํ้าจากลุม่นํ้าย่อยในอุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว 
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ภาพท่ี 18  ปริมาณนํ้าที่ไหลลงอ่างเก็บนํ้าคลองโสนและอ่างเก็บนํ้าคลองประเดา  
              และอ่างเก็บนํ้าคลองห้วยแร้ง ในอุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว 
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3.6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ปริมาณนํ้าที่ไหลจากพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่วนใหญ่ไหลลงอ่างเก็บนํ้าที่
ต้ังอยู่โดยรอบพ้ืนที่ ที่สําคัญ คือ  

อ่างเก็บน้ําคลองสียัด ได้นํ้าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน บริเวณทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ 101,428,271 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  และจากบริเวณตอนเหนือฝั่งตะวันตก 232,902,239 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมเป็นปริมาณนํ้าที่ไหลจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ลงอ่างเก็บนํ้า 
คลองสียัด 334,330,510 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

อ่างเก็บน้ําบ้านหินดาด ถึงแม้จะมีทําเลท่ีต้ังห่างจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ แต่มีลําห้วยที่ไหลลงสู่อ่าง
เก็บนํ้าแห่งน้ีที่มีต้นนํ้ามาจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยได้นํ้าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไนบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ 28,562,032 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

อ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง รับนํ้ามาจากทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
25,971,657 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (ปริมาณนํ้าส่วนใหญ่ที่ไหลลงอ่างเก็บนํ้าคลองพระสะทึง มาจากเขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี) 

อ่างเก็บน้ําคลองแพรกกะหมู 1  เป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก ได้นํ้าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไน บริเวณพ้ืนที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 5,804,148 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

อ่างเก็บน้ําคลองกัดตะนาวใหญ่ 2  อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก ต้ังอยู่ใกล้เคียงกับอ่างเก็บนํ้าคลอง
แพรกกะหมู 1  ได้นํ้าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 8,604,558 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ส่วนปริมาณนํ้าจากลุ่มนํ้าย่อยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน 93,140,306 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ได้ไหลลงไปทางทิศใต้ ผ่านพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน 
และอีก 73,971,817 ลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งไหลจากทางทิศใต้ และ 27,020,603 ลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่ง
ไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มารวมกันเป็นปริมาณนํ้า 100,992,420 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลง
คลองประแกต ไปรวมกับนํ้าท่าจากอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และอุทยานแห่งชาติ 
เขาสิบห้าช้ัน  
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ภาพท่ี 19  ปริมาณนํ้าจากลุ่มนํ้าย่อยในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
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3.7 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  

อ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง ปริมาณนํ้า จากทางตอนบนของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว 
123,139,276 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงอ่างเก็บนํ้าคลองพระสะทึง (ไปรวมกับนํ้าที่รับมาจากทิศ
ตะวันออกของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อีก 25,971,657 ลูกบาศก์เมตรต่อปี)  

อ่างเก็บน้ําคลองพระพุทธ รับนํ้าปริมาณ 22,298,401 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลจากทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว ไปรวมกับปริมาณนํ้า 32,879,393 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่  

ส่วนปริมาณนํ้าที่เหลือไหลลงสู่คลองธรรมชาติ และไหลไปทางทิศใต้ลงสู่อ่าวไทย 
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ภาพท่ี 21  ปริมาณนํ้าจากลุม่นํ้าย่อยในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บนํ้าคลองพระสะทึง 
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ภาพท่ี 22  ปริมาณนํ้าจากลุม่นํ้าย่อยในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว ที่ไหลลงอ่างเก็บนํ้าคลอง

พระพุทธ (ภาพบน) และที่ไหลไปทางทิศตะวันตก (ภาพล่าง) 
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3.8 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ   

เขื่อนคีรีธาร ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ รับนํ้ามาจากพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จากบริเวณ
พ้ืนที่ป่าที่โอบล้อมพ้ืนที่เขื่อน โดยรับจากพ้ืนที่ป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตรักษาพันธ์ุฯ (ตอน
เหนือของเขื่อน) 11,671,138 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และรับจากหย่อมป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขต
รักษาพันธ์ุฯ (พ้ืนที่ป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขื่อน)  427,746  ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

ปริมาณนํ้าส่วนใหญ่จากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ไหลไปทางทิศ
เหนือของพ้ืนที่ โดยไหลลงสู่คลองเครือหวาย 34,743,759 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงคลองโป่งนํ้าร้อน 
32,893,183 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลไปทางทิศตะวันออกลงคลองไพลิน 23,038,898 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ปี และไหลไปทางทิศใต้ลงคลองสะตอ 18,629,388 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งลําคลองเหล่าน้ี เป็นแหล่งนํ้า
สําคัญสําหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตร และใช้อุปโภคบริโภคของราษฎรรอบพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23  ปริมาณนํ้าจากลุม่นํ้าย่อยในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
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ภาพท่ี 24  ส่วนขยายแสดงลําห้วยสาขาที่ไหลลงสู่เขื่อนคีรีธาร เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวาย 
เฉลิมพระเกียรติ 
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การสรุปให้เห็นภาพของการให้นํ้าจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก ซึ่งผ่านระบบ
ชลประทานรูปแบบเขื่อนและอ่างเก็บนํ้ารอบพ้ืนที่ แสดงดังตารางที่ 4  ปริมาณนํ้าเหล่าน้ีส่วนหน่ึงใช้
เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสําคัญในภาคตะวันออก แหล่งพลังงาน แหล่งนํ้า
สําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย 

ตารางที่ 4  ปริมาณนํ้าที่เขื่อนและอ่างเก็บนํ้ารับมาจากพ้ืนที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก 

อ่างเก็บน้ํา ป่าอนุรักษ์ที่เป็นต้นน้ํา 
ปริมาณน้ําทีร่บัจากพื้นที่อนรุักษ์ 

(ลบ.ม.ต่อปี) 
เขื่อนคีรีธาร ขสป.คลองเครอืหวายฯ 12,098,884 
อ่างเก็บนํ้าคลองพระพุทธ ขสป.เขาสอยดาว 55,177,795 
อ่างเก็บนํ้าคลองพระสะทึง ขสป.เขาสอยดาว 123,139,276 
 ขสป.เขาอ่างฤาไน 25,971,657 
อ่างเก็บนํ้าคลองกัดตะนาวใหญ่ 2 ขสป.เขาอ่างฤาไน  
อ่างเก็บนํ้าแพรกกะหมู 1 ขสป.เขาอ่างฤาไน  
อ่างเก็บนํ้าคลองสียัด ขสป.เขาอ่างฤาไน 334,330,510 
อ่างเก็บนํ้าบ้านหินดาด ขสป.เขาอ่างฤาไน 28,562,032 
อ่างเก็บนํ้าคลองโสน อช.นํ้าตกคลองแก้ว 49,532,369 
อ่างเก็บนํ้าคลองประเดา  อช.นํ้าตกคลองแก้ว 1,369,266 
อ่างเก็บนํ้าคลองห้วยแร้ง อช.นํ้าตกคลองแก้ว 44,468,859 
เขื่อนพลวง อช.เขาคิฌกูฏ 7,659,395 
 อช.เขาคิฌกูฏ  

(คลองทุ่งเพล) 

เร่ิมดําเนินการส่งน้ําผ่านอุโมงค์ลอดใต้
ภูเขาจากเขื่อนคลองทุ่งเพลไปยังเข่ือน
พลวง เดือนสิงหาคม 2560 ยังไม่ทราบ
ข้อมูลปริมาณนํ้าท่ีส่งผ่านต่อป ี

อ่างเก็บนํ้าเขาจุก อช.เขาชะเมา - เขาวง 226,591 
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สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นปริมาณน้ําท่าจากระบบนิเวศของกลุ่มป่าตะวันออก ซึ่งเป็นบริการ
จากระบบนิเวศประเภทหน่ึง หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณมากถึง 1,756,086,836 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าตามราคากลางที่ประมาณ 17,560 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนับเป็นมูลค่า
มากมายมหาศาล ยังไม่รวมถึงมูลค่าของนิเวศบริการทางด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีอยู่จริงและต้องมีการศึกษา
ต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กระแสการพัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้เกิดปริมาณนํ้าท่าที่มีคุณภาพดีและ
เหมาะสมตามช่วงฤดูกาลที่ควรจะเป็น กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงผลกระทบและ
ความสูญเสียต่าง ๆ เหล่าน้ีด้วย 

สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จากปริมาณน้ํา ไม่ว่าจะเป็นการรับนํ้าจากอ่าง
เก็บนํ้าหรือการรับโดยตรงจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ควรที่จะคืนกําไรบางส่วนให้กับระบบนิเวศอันเป็น
ที่มาของน้ําในอ่างเก็บนํ้าเหล่าน้ีด้วย 

ถึงแม้ปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการควบคุมความละเอียดของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่นํามาใช้กับแบบจําลอง แต่ความคลาดเคลื่อนของตัวเลขก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ข้อมูลปริมาณ
นํ้าฝนเฉล่ียรายปี ได้ใช้ข้อมูลในอดีต ซึ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
เกิดขึ้นอยู่เสมอ และค่าปัจจัยฤดูกาล (seasonal factor) ที่ใช้ในการศึกษาคํานวนจากพื้นที่ตัวแทน
บริเวณจังหวัดจันทบุรี แต่พ้ืนที่กลุ่มป่าตะวันออกน้ัน ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างหลายจังหวัด และมีเขตการ
กระจายของปริมาณนํ้าฝนที่แตกต่างกันอยู่มาก     
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