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ด้วยความมุ่งมั่นที่จะคงรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพผืนป่า พร้อมทั้งอนุรักษ์ผืนป่าให้คง
อยูคู่ก่บัประเทศไทยและชุมชนทีอ่าศัยโดยรอบ รวมทัง้อนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่า ให้อยูคู่่กบัป่าได้อย่าง
ถาวร โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่อาศัยของชุมชน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงได้จัด
กิจกรรมปลูกป่าขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ด้วยการรวม
พลังคนอาสา 1 แรงกาย 1 แรงใจ คืนธรรมชาติสู่ผืนป่า เพื่อสัตว์ป่า เพื่อโลก เพื่อคุณ เป็นกิจกรรม
ที่เราจัดขึ้นเองและน�าสมาชิก ส.ส.ท. ที่อาสาไปกับเรา โดยในปีนี้กิจกรรมปลูกป่าจะจัดขึ้นในวันที่ 
27-28 สิงหาคม 2554 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี จ.ราชบุรี 

การเดินทางไปเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าแม่น�า้ภาชี ครัง้นี ้เป็นความต้ังใจของพวกเรา เพราะแทบ
ไม่น่าเชื่อเลยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีแห่งนี้ ตั้งมาแล้ว 33 ปี แต่คนรู้จักยังน้อยมาก จาก
การลงส�ารวจพื้นที่ท�ากิจกรรม การเดินทางไม่ล�าบากสักเท่าไรนัก สองข้างทางจะมีธรรมชาติของอ่าง
เก็บน�้าให้เราได้ชื่นชม กับความสมบูรณ์ของผืนป่า ซึ่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี เขาใช้การ
อนุรักษ์อย่างชาญฉลาด ด้วยการอนุรักษ์แบบโบราณที่เข้าใจ ที่นี่จึงเก็บป่าไว้ได้อย่างเยี่ยมยอด น่า
เคารพในความสามารถส่วนนี้ และกิจกรรมในครั้งนี้ เราจะไปร่วมอนุรักษ์ผืนป่า ด้วยการท�าโป่งเพื่อ
เป็นแหล่งอาหารส�าหรับสัตว์ป่าและสร้างฝายชะลอน�้า TPA News ฉบับนี้ เราจึงน�าท่านมาท�าความ
รู้จักกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดย
ปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มาก
ขึ้น ท�าให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจ�านวนออกไปในพื้นที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชีถูกประกาศตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดบริเวณที่ดินเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2521 มี
พืน้ท่ีประมาณ 489.31 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 305,820 ไร่ ตัง้อยูใ่นอ�าเภอสวนผึง้ และอ�าเภอ

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี จ.ราชบุรี  

รวมพลงัคนอาสา

ปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย
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บ้านคา จงัหวดัราชบรุ ีโดยอาณาเขตทางด้านทศิเหนอื ตดิต่อป่าสงวนแห่ง
ชาติฝ่ังซ้ายแม่น�า้ภาช ีท้องทีต่�าบลตะนาวศร ีอ�าเภอสวนผึง้ จงัหวัดราชบรุี 
ทิศใต้ ติดต่อ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ท้องท่ีต�าบลยางน�้ากลัดใต้ 
อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อ ชายแดน
สหภาพพม่า ท้องที่ต�าบลบ้านบึง อ�าเภอบ้านคา และต�าบลตะนาวศรี 
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อ ป่าสงวนแห่งชาติฝั่ง
ซ้ายแม่น�้าภาชี ท้องที่ต�าบลบ้านบึง อ�าเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะประกาศให้เป็นมรดกทางการท่องเที่ยวของอาเซียน แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกอาเซียนตาม ASEAN Declara-
tion on Heritage Park แล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ กลุ่มป่าแก่งกระจาน (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่ง
ชาติกยุบรุ ีและเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าแม่น�า้ภาช)ี อุทยานแห่งชาตติะรเุตา 
กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ และอ่าวพังงา 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ประกอบด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มียอด
เขาที่สูงที่สุด คือ เขาพุน�้าร้อน มีระดับความสูงประมาณ 1,062 เมตรจาก
ระดับน�า้ทะเล รองลงมา คอื ยอดเขาใหญ่ มรีะดบัความสงูประมาณ 1,055 
เมตรจากระดบัน�า้ทะเลปานกลางและเขาจมกูสูงประมาณ 955 เมตรจาก
ระดับน�้าทะเลปานกลาง ภูเขาต่างๆ บริเวณนี้เป็นแหล่งก�าเนิดแม่น�้าภาชี 
ซึง่ประกอบด้วย ห้วยต้องกนิเจ้า และห้วยพรุะก�า นอกจากน้ีแม่น�า้ภาชีทาง
ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ยังเป็นแหล่งก�าเนิด ห้วยน�้าพุร้อน ห้วยสวนพลู 
ห้วยจารุณีย์ ห้วยล�าบัวทอง ห้วยน�้าใส ไหลลงห้วยท่าเคย ในท้องที่ต�าบล

บ้านบึง อ�าเภอบ้านคา ต�าบลท่าเคย ซ่ึงต่างก็ไหลลงรวมกับแม่น�้าภาชีที่
ต�าบลสวนผึ้ง และไหลออกสู่แม่น�้าแควน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรี มีความ
ยาวเฉพาะในเขตจังหวัดราชบุรี 80 กิโลเมตร เพื่อออกสู่แม่น�้าแม่กลองใน
เขตจังหวัดราชบุรี 

สภาพภูมิอากาศ เป็นบริเวณที่มีปริมาณน�้าฝนอยู่ในเกณฑ์ต�่า 
เพราะอยู่ในเขตเงาฝน มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,548 มิลลิเมตร บางปี
มปีรมิาณน�า้ฝนรวมท้ังปี 246.3 มลิลเิมตร ส�าหรบัการกระจายของปรมิาณ
น�้าฝนเป็นรายเดือน มีปริมาณน�้าฝนมากที่สุด เดือนตุลาคม รองลงมาคือ 
เดือนกันยายนและเดือนพฤศจิกายน

ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะภูมิประเทศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น�้าภาชี เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ช่วงชั้นความสูงจากระดับน�้าทะเล 
ตัง้แต่ 200-1,062 เมตร ท�าให้เกดิชนดิป่าหลายชนดิกระจายอยูบ่นพ้ืนทีท่ี่
มีความสูงต่างๆ กัน ประกอบด้วยป่า 4 ประเภท คือ

1. ป่าดิบช้ืน (Moist Evergreen Forest) ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมด 
27,523.8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ โดยมีการกระจายอยู่ทางตอนใต้
และตะวนัตกของพืน้ทีแ่ละบรเิวณล�าห้วยสายใหญ่ๆ กระจายอยูใ่นหลาย
ระดับความสูง เช่น บริเวณ ล�าห้วยพุน�้าร้อน ห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระก�า 
และหุบเขาจมูก เป็นต้น สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่จะรกทึบ ประกอบไป
ด้วยไม้ยนืต้น ไม้พุม่ หวายและเถาวลัย์ชนดิต่างๆ เป็นไม้ทีเ่ป็นดชันสี�าคญั 
ได้แก่ ตะเคยีนทอง กระบาก หว้า กระทุม่น�า้ นอกจากนีย้งัพบกล้วยไม้และ
เฟิร์นอีกหลายชนิด เช่น ชายผ้าสีดา เป็นต้น

2.  ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ส�าหรับป่าดิบแล้ง 
กระจายตวัอยูใ่นทัว่พืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าแม่น�า้ภาช ีซึง่เป็นพืชสังคม
ทีพ่บมากทีส่ดุและมกีารกระจายตวัมากในตอนบนของแนวขอบพ้ืนท่ี และ
มีพืชรุ่นสองที่มีการฟื้นตัวกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ ชนิดพันธุ์ที่พบมาก เช่น 
กระเบาค่าง กระเบากลัก หว้า เป็นต้น 
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3.  ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ครอบคลมุพืน้ท่ี 
55,047.6 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 18 ของพืน้ท่ี พบตอนเหนือและตะวนัออกเฉยีง
เหนอืของพืน้ที ่ลกัษณะเด่นท่ีปรากฏในป่าชนิดน้ี คอื ป่าโปร่งประกอบด้วย
ไม้ขนาดกลางจ�านวนมาก การผลดัใบของพนัธุไ์ม้ทีข่ึน้อยูใ่นป่าชนิดน้ี เพือ่
ลดอตัราการคายน�า้ในช่วงปรมิาณความชุม่ชืน้ในดนิมน้ีอย พนัธุไ์ม้จะเริม่
ทิ้งใบในช่วงปลายเดือนธันวาคมและจะค่อยๆ ผลิใบใหม่ในช่วงเดือน
เมษายนของทุกปี ป่าชนิดนี้มักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งเพราะมีไผ่
อยู่มาก พันธุ์ไม้ที่ส�าคัญ ได้แก่ ตะแบก เสลา ประดู่ มะค่าโมง ขี้อ้าย แดง 
เก็ดด�า เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่างประกอบด้วย สาบเสือ หญ้า เถาวัลย์ต่างๆ 
และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่รวก ไผ่ป่า ไผ่บง

4. ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ครอบคลุมพื้นที่ 
18,349.2 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 6 ของพืน้ท่ี ป่าชนิดน้ีจะพบทางตอนเหนอืและ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยอยู่ถดัจากป่าเบญจพรรณออกมา ดนิจะมลีกัษณะ
เป็นทรายและลกูรัง ลกัษณะโครงสร้างของป่าชนดิน้ีจะเป็นป่าโปร่ง มต้ีนไม้
ขนาดเลก็และขนาดกลางกระจายอยูท่ัว่ไปและมหีญ้าชนดิต่างๆ กระจาย
อยู่ทั่วไปเช่นกัน ไม้เด่นขององค์ประกอบโครงสร้างของป่าชนิดนี้ ได้แก่  
ไม้เต็ง รัง เหยีง พลวง กว้าว พะยอม ส่วนไม้วงศ์อืน่ๆ ทีพ่บ เช่น มะขามป้อม 
รักเขา ไข่เต่า ตะแบกแดง เป็นต้น 

ทรัพยากรสัตว์ป่า ที่นี่มีสัตว์ป่าสงวนที่หายาก เช่น สมเสร็จ เก้ง-
หม้อ ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนล่างพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี 
เลยีงผา พบในบรเิวณภเูขาสูงชนัท่ัวไปของพืน้ท่ีเขตฯ เช่น เขาพนุ�า้ร้อน เขา
จารุณีย์ เขาล�าบัวทอง สัตว์อื่นๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ กระทิง หมี วัวแดง ส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณป่าดิบแล้งตอนล่างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี 

เสอื เก้ง กวาง และสตัว์เลก็ๆ พบกระจาย
ทั่วไปของพื้นที่ 

ส�าหรับ นก ท่ีส�าคัญอยู่ในพื้นท่ี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี บริเวณ
ตอนกลางและตอนล่าง ที่มีพื้นที่ป่าอุดม
สมบรูณ์ สามารถพบเห็นนกได้หลายชนิด เช่น นกแก้ว นกแกง นกกาฮัง 
นกเงือกกรามช้าง นกเงือกกรามช้างปากเรียบ นกเงือกสีน�้าตาล นก
แซงแซวสวรรค์ นกแก๊ก พบในบรเิวณล�าห้วยสวนพล ูล�าห้วย พนุ�า้ร้อน นก
จาบคาเคราแดง พบในบริเวณเขตฯ แม่น�้าภาชีและหลังส�านักงานเขตฯ 
แม่น�้าภาชี และนกชนิดอื่นๆ รวมทั้งสิ้น จ�านวน 186 ชนิด 

นอกจากน้ี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี มีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ได้แก่

➣  พุน�้าร้อน อยู่ในพื้นที่ อ�าเภอบ้านคา 
➣  น�้าตกห้วยสวนพล ูอยู่ในพื้นที่ อ�าเภอบ้านคา 
➣  น�้าตกจารุณีย ์อยู่ในพื้นที่ อ�าเภอบ้านคา 
➣  น�้าตกซับเตย อยู่ในพื้นที่ อ�าเภอบ้านคา 
➣  น�้าตกพุระก�า อยู่ในพื้นที่ อ�าเภอสวนผึ้ง 
➣  แก่งส้มแมว อยู่ในพื้นที่ อ�าเภอสวนผึ้ง 
และยังสามารถเดินศึกษาเส้นทางตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

ได้แก่
1.  เส้นทางห้วยสวนพลู ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
2.  เส้นทางห้วยพุน�้าร้อน ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
3.  เส้นทางสมุนไพรไทย ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร 
4.  เส้นทางผาผึ้ง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 
5.  เส้นทางน�้าตกซับเตย ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร 

มาร่วมด้วยช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม คงความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่า คืนธรรมชาติสู่ผืนป่า เพื่อสัตว์ป่า เพื่อโลก เพื่อคุณ กับกิจกรรม
รวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติกับเราได้
ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี 
จ.ราชบุรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
การตลาด โทรศัพท์ 0 2258 0320-5 ต่อ 1112, 1113, 1115
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ส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. เพียง

สมัครด่วน!! 
ท่านเท่านั้น40

ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและคงสภาพผืนป่าให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน ส.ส.ท. ไม่เพียงแต่ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของป่าบกและป่าชายเลนเท่านั้น ยังคงตระหนักถึงความส�าคัญของสัตว์ป่า
และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยในผืนป่าอีกด้วย

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ขอเชญิชวนสมาชิก ส.ส.ท. 
ร่วมคนืธรรมชาตสิูผื่นป่า เพือ่สัตว์ป่า เพือ่โลก เพือ่คณุ ร่วมท�าโป่ง สร้างฝาย
ชะลอน�้า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี จ.ราชบุรี 

เขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าแม่น�า้ภาช ีเป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร ต้นก�าเนดิ
แม่น�้าภาชี และเป็นแหล่งที่ยังคงมีสัตว์ป่าอาศัย รวมทั้งเป็นแหล่งที่มีสภาพ
แวดล้อมตามธรรมชาติท่ีน่าสนใจและสวยงาม อาทิ แก่งส้มแมว โขดหิน
ใหญ่น้อยสลับซับซ้อนอยู่กลางแม่น�้าภาชี นอกจากนี้ยังมีพุน�้าร้อน บ่อน�้าพุ
ร้อน กว้างประมาณ 10 เมตร เป็นต้น 

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเพื่อให้ผืนป่าเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ได้อย่างถาวร จึงอาสาท�ากิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราท�า
กันเองทั้งหมด

ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท เพื่อเป็นค่ารถ ค่าอุปกรณ์
ในการท�าโป่งและสร้างฝาย รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดการท�ากิจกรรม 
พร้อมที่พัก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี จ.ราชบุรี

ก�าหนดการ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554

07.00 น. พร้อมกัน ณ สมาคมฯ ซอยสุขุมวิท 29
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัส
11.00 น. เดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี (ราชบุรี)
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ➠ กล่าวต้อนรับโดยหัวหน้าเขตฯ
 ➠ เรียนรู้การสร้างฝายและท�าโป่ง 
13.30 น.  เข้าสู่กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้า
15.30 น. เดินทางออกจากจุดสร้างฝาย
16.00 น. อาบน�้าที่บ่อน�้าร้อนโป่งกระทิง
17.30 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. ➠ รับประทานอาหารเย็น
 ➠ กิจกรรมภาคกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554

06.30 น. อรุณสวัสดิ์ภาชี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางสู่พื้นที่ท�าโป่งดิน
09.30 น. ร่วมกันท�าโป่งดินเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
11.30 น. เดินทางออกจากพื้นที่ท�าโป่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ➠ ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
 ➠ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย
17.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย
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