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ด้วย
ความมุ ่ง ม่ันที่จะคงรักษาสภาพแวดล้อมและ 
สภาพผืนป่า พร้อมทั้งอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่คู่กับ

ประเทศไทยและชุมชนที่อาศัยโดยรอบ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่า ให้อยู่คู่กับป่าได้อย่างถาวร โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่อาศัย
ของชมุชน สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) จงึได้จดักจิกรรม
ปลกูป่าขึน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 และจดัต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนัเป็น
ครั้งที่ 7 แล้ว

ด้วยการรวมพลังคนอาสา คืนธรรมชาติสู ่ผืนป่า เป็น
กจิกรรมทีเ่ราจดัขึน้เองและน�าสมาชกิ ส.ส.ท. ทีอ่าสาไปกับเรา โดย
ในปีนี้กิจกรรมปลูกป่าจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2556 ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุร ี 
ป่าหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ท่ีสุดของเมืองสุพรรณบุรี  
เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้ง

เส้นทางสู่ผืนป่าอุทยานแห่งชาติ
พุเตยนั้น อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ 
250 กิโลเมตร ใน อ�าเภอด่านช้าง 
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเขตรอยต่อแผ่นดนิ
ระหว่างจงัหวดัสพุรรณบรุ ีกบั จงัหวดั
อุทัยธานี ไปท�าความรู้จักกับอุทยาน
แห่งชาติพุเตยกันเลย

รู้จักกับพุเตย 

อุทยานแห่งชาติพุเตย ดินแดนแห่งขุนเขา ป่าหน่ึงเดียวที่
สมบูรณ์ที่สุดของเมืองสุพรรณบุรี เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วย
ขาแข้ง เป็นสถานทีท่ีย่งัคงความงดงามตามธรรมชาต ิความสงบเงยีบ 
ป่าเขา น�า้ตก ความงดงามงามของดวงอาทติย์ยามเช้า ไอหมอก ความ
หนาวเย็นและวิถีชีวิตของชนชาวกะเหรี่ยง

ที่มาของชื่อพุเตย สอบถามได้ความว่าบริเวณพื้นท่ีโดยรวม
ของอุทยานฯ ที่เป็นพื้นที่ที่มีน�้าขังเรียกว่า พุ ส่วน เตย มาจากต้นเตย
ทีห่ลายคนคงรูจ้กัดี ซึง่ทีน่ีม่ต้ีนเตยขึน้อยู่เป็นจ�านวนมากอย่างเหน็ได้
ชัดตลอดเส้นทางท�าให้เป็นที่มาของชื่อ “พุเตย”

อุทยานแห่งชาติพุเตย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาต ิครอบคลมุพืน้ที ่2 จงัหวดั คอื ป่าองค์พระ 

ป่าเขาพุระก�าและป่าเขาห้วยพลู ในท้องที่

สร้างฝาย สร้างป่า รักษ์ต้นน�้า กับคนชุมชน

ปีที7่คนอาสารวมพลัง

(ถวายเป็นพระราชกุศล)
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ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงติดต่อกัน
สลับซับซ้อน จุดสูงสุดที่ยอดเขาเทวดา ระดับความสูง 1,123 เมตร 
เป็นต้นน�้าล�าธาร ซึ่งไหลลงอ่างเก็บน�้าล�าตะเพิน ตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีคลอง ล�าห้วยต่างๆ เช่น ห้วยเหล็กไหล 
ห้วยวังน�้าเขียว ห้วยองค์พระ ห้วยท่าเดื่อ ห้วยขมิ้น ห้วยองคต ซึ่ง 
เป็นล�าน�้าสายหลักของชาวสุพรรณบุรีและเป็นต้นก�าเนิดของ 
เขื่อนกระเสียว ส�าหรับพันธุ ์ไม้ในพื้นที่มีสภาพเป็นป่าดิบช้ืนเช่น  
ป่าสนสองใบ ป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติพุเตย มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่
มากมายหลายชนิดด้วยกัน สัตว์ที่มีเป็นจ�านวนมากในพื้นที่ ได้แก่ 
เลียงผา นกเงือก ชะนี ลิงลม

สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ มีมรสุมพัดผ่านตาม
ฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่  ฤดูฝน  ฤดูหนาว ฤดูร้อนอุณหภมูเิฉล่ียโดยทัว่ไป
ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิ
ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียสและที่หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่นั้น
มีอุณหภูมิประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
พุเตย ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสน
สองใบ กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของอุทยานตามลักษณะ
ภูมิประเทศ ที่เหมาะแก่การกระจายพันธุ์ของป่า ชนิดนั้นๆ  โดยเฉลี่ย
มคีวามหนาแน่นประมาณ 80 เปอร์เซน็ต์ ของพืน้ที ่พนัธุไ์ม้เด่น ได้แก่ 
พระเจ้าห้าพระองค์ ต้นผึ้ง ยางนา ยางน่อง ประดู่ ประดู่ชิงชัน และ

พันธุ์ไม้สนสองใบ สัตว์ป่า ที่มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่อุทยาน ฯ 
เช่น หมปู่า เก้ง ลงิ ชะมด อเีหน็ เสอืโคร่งเสอืดาว เสอืด�า ไก่ป่า 

นกเขาเขียว นกกางเขนดง แซงแซวหางม่วง เหยี่ยวรุ้ง  
นกเงือก ฯลฯ

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติพุเตย 
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจถึง 6 แห่ง ที่เหมาะแก ่
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้นานาชนิด การ
เที่ยวชมถ�้า การเที่ยวน�้าตกและการตั้งแค้มป์ปิ้ง ได้แก่...

ป่าสนสองใบ อยู่บนเทอืกเขาพเุตย ห่างจากบ้าน
ป่าขีด และที่ท�าการอุทยานแห่งชาติพุเตย ประมาณ 7 

กิโลเมตร มีต้นสนสองใบขนาด 2-3 คนโอบ อายุประมาณ 
200-300 ปี ขึ้นอยู่ทั้งหมด 1,376 ต้น เมื่อขึ้นไปถึงบนป่าสน- 

สองใบจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล มองเห็นเหมือนทะเล

อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเดิมเป็นวนอุทยานพุเตย 
วนอทุยานพกุระทงิ วนอทุยานเตรยีมการตะเพิน่คีแ่ละพืน้ทีป่่าไม้ข้าง
เคียง ที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน สัตว์
ป่าชุกชุม รวมไปถึงสภาพธรรมชาติที่โดดเด่น ประกอบด้วย น�้าตก  
ถ�้าและป่าสนสองใบ ที่สวยงาม เหมาะเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อน-
หย่อนใจ สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้มิให้ถูกท�าลายหรือเปลี่ยนแปลง  
กรมป่าไม้จึงได้พิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
พุเตย ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ล�าดับที่ 84 ในราชกิจจา-
นุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 รวม
เนื้อที่ 198,422 ไร่  หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร ใช้ชื่อว่า 
“อุทยานแห่งชาติพุเตย”

อาณาเขต ที่ท�าการอุทยานพุเตย ตั้งอยู่ท่ีบ้านห้วยม่วงแป 
ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ใกล้สถานีวิจัยและ
ทดสอบพันธุ ์สัตว์สุพรรณบุรีและสถานีควบคุมไฟป่าสุพรรณบุรี  
ห่างจากอ�าเภอด่านช้าง ประมาณ 80 กิโลเมตร

อาณาเขตทิศเหนือ ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
(มรดกโลก) อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

อาณาเขตทิศใต้ ติดกับล�าห้วยน�้าเขียว อ่างเก็บน�้าล�าตะเพิน 
อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

อาณาเขตทิศตะวันออก ติดห้วยปลาซับกัง ห้วยชะลอม  
ห้วยขมิ้น อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

อาณาเขตทิศตะวันตก ติดเขต
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 
อ�าเภอศรีสวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบรุี
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ภเูขาซึง่มลีมเยน็พดัผ่านตลอดเวลา เหมาะส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีช่อบ
เดินป่า ชมความงามของพฤกษชาติและจัดแค้มป์ปิ้ง

ป่าสนสองใบแห่งนีถ้อืเป็นสิง่ทีน่่าอศัจรรย์อย่างหนึง่ของ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ว่าได้ เพราะปกติแล้วสนสองใบมักจะ
พบได้บนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเล 1,000 เมตร
ข้ึนไป แต่ที่นี่มีความสูงเพียงประมาณ 760 เมตรจาก
ระดับน�้าทะเลเท่านั้น 

ถ�า้นาค ีหมน้ีอย ห้อยระย้าและผาใหญ่ อยูใ่กล้
ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติพุเตย (บ้านป่าขีด) ห่างจาก
อ�าเภอด่านช้างประมาณ 30 กโิลเมตร มหีนิงอก หนิย้อย 
ที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่า เช่น 
หมี งู จงอาง เม่น อ้น สุนัขจิ้งจอก หมูป่า และค้างคาว
มากมาย ถ�้าแห่งนี้อยู่ในเขาตู่ตี่ซึ่งมีต้นจันทร์ผา บัวสวรรค์ 
ขึน้อยูอ่ย่างหนาแน่น เหมาะส�าหรบันักท่องเท่ียวท่ีชอบพรรณ-
ไม้ และเที่ยวถ�้า 

น�้าตกตะเพินคี่ อยู่เลยไปจากน�้าตกพุกระทิง โดยใช้เส้นทาง
จากทุ่งมะกอกไปบ้านป่าผาก แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปบ้านตะเพินคี่ 
ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเก่าแก่ อยู่ติดเขตแนวกันชนมรดกโลก 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นหมูบ้่านปลอดอาวธุทกุประเภท 
น�้าตกตะเพินคี่ ห่างจากหมู่บ้านเล็กน้อย เป็นน�้าตกที่สวยงามที่สุดมี
น�า้ตกไหลตลอดปี มองจากน�า้ตกจะเห็นยอดเขาเทวดาสูง 1,123 เมตร 
น�้าตกแห่งนี้เคยมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ที่ส�าคัญของทาง
จังหวัดสุพรรณบุรี

น�้าตกตาดใหญ่  ธรรมชาติอีกด้านหน่ึงเดินทางเข้าไป ตาม
ป่าสมบูรณ์ ธรรมชาติเต็มไปด้วยต้นไม้ สัตว์ป่าชุกชุม เดินตามร่อง
ห้วยไปทางเท้าเข้าหมู่บ้านกกเชียง ต�าบลห้วยขม้ิน อ�าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี อีกประมาณ 4 กิโลเมตร ก็พบน�้าตกตาดใหญ่ เป็น
น�้าตกที่มีบรรยากาศร่มรื่นเย็นมาก มีพืชชั้นล่างพันธุ์ไม้ เฟิร์น มอส 
เกาะตาม รากไม้กิ่งไม้ดูเขียวขจี น�้าตกมีหลายชั้นใกล้กันแต่ละชั้นมี
แอ่งหรืออ่างธรรมชาตไิม่ลกึ นกัท่องเทีย่วสามารถลงไปเล่นน�า้ตก หรอื
ตั้งแคมป์ พักผ่อน ได้อย่างสบายใจและปลอดภัย

น�า้ตกพกุระทงิ อยูท่ีบ้่านคลองเหลก็ไหลใกล้บ้านวงัโหรา จะ
มีทางลูกรังเข้าไปถึงน�้าตกพุกระทิง จากอ�าเภอด่านช้างถึงน�้าตกพุ

กระทิง มีอ่างเก็บน�้าล�าตะเพิน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ และมีหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติที่ พต. 2 (พุกระทิง) ประจ�าอยู่พร้อม

ที่จะบริการให้ความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้
บริการ น�้าตกพุกระทิงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ก็สวยงามด้วย
สายน�้าที่ไหลลดหลั่นลงมาถึง 9 ชั้น มีน�้าเฉพาะในหน้าฝน

ผาใหญ่ เป็นหน้าผาสูงบริเวณเขาตู่ตี่ อยู่ห่างจากที่ท�าการ
อุทยานแห่งชาติ 2 กิโลเมตร บนเขายังมีถ�้าย้อยระย้า ซึ่งมีหินงอก
หินย้อยงดงาม ยามกระทบแสงจะส่องประกายแวววาว การเดินทาง
ขึ้นสู่ถ�้าล�าบากพอสมควร บางช่วงต้องปีนไต่ไปตามไหล่เขา

เส้นทางศกึษาธรรมชาต ิมเีส้นทางศกึษาธรรมชาต ิ2 เส้นทาง 
คือ สายป่าสนสองใบ มีระยะทาง 7 กิโลเมตรและสายน�้าตกพุกระทิง 
ระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นได้ทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และเส้นทาง
เดินทางไกล ส�าหรับนักท่องเที่ยว

และด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะปลูก คงสภาพผืนป่าแห่งนีใ้ห้คงอยู่
อย่างถาวร และคงสภาพธรรมชาตไิว้ให้กบัทกุคนได้มาร่วมชืน่ชม ใน
บรเิวณอทุยานแห่งชาตพิเุตยนี ้เพือ่ให้มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ
ของพรรณไม้ท้องถิ่นที่จะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งหากินที่อุดม
สมบูรณ์ให้กับสัตว์ป่านาๆ ชนิดในชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขา
แข้ง และผืนป่าแห่งเดียวที่อุดมสมบูรณ์ของสุพรรณบุรี 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญชวน
สมาชิก ส.ส.ท. เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนอาสา” สร้างฝาย  
สร้างป่า รักษ์ต้นน�้า กับคนชุมชน (ถวายเป็นพระราชกุศล) ในวันที่ 
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี

มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ช่วยกันบ�ารุงรักษา
ธรรมชาติ ผืนป่า สัตว์ป่าให้คงอยู่กับเราต่อไปอีกนานแสนนาน...
เพราะเราอาจจะไม่มพีรุง่นี ้ถ้าวนันีไ้ม่ช่วยกนั สามารถสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0 2258 0320-5 ต่อ 1112, 1113, 1115



No. 187 ●  July 2012

30 TPA news

Cover Story

TPA news30

No. 199 ●  July 2013

ส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. เพียง

สมัครด่วน!! 
ท่านเท่านั้น50

กำาหนดการ 
เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556

06.30 น. รวมพลคนอาสา-ออกเดินทาง ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
 (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29
11.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติพุเตย 
 เก็บสัมภาระเข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ภารกิจที่ 1: สร้างฝายชะลอน�้า (4 ฝาย)
 ระหว่างทาง ศึกษาธรรมชาติของผืนป่า
16.30 น. เดินทางกลับถึงที่พัก 
 พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค�่า
19.00 น. 
 ➠ แนะน�าสถานที ่– กล่าวต้อนรบัโดย หวัหน้าอทุยานแห่งชาตพิเุตย
	 ➠ ชมสารคดีความรู้เกี่ยวกับป่าและกิจกรรมสันทนาการ 
21.30 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556

06.00 น. ชมบรรยากาศยามเช้า พร้อมสูดโอโซนแบบ 360 องศา 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ภารกิจที่ 2: ปลูกป่า บนพื้นที่แปลงตรวจยึด 2-3 ไร่ บริเวณ 

รอยต่ออุทยาน-ป่าสงวน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ร่วมกับนักเรียนและชุมชน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สรุปกิจกรรม ทีมงาน กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
 และมอบของที่ระลึก
13.30 น. เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติพุเตย
14.30 น. แวะสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 ต�าบลดอนเจดีย์ อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางถึง ส.ส.ท. สุขุมวิท 29 

เตรียมสัมภาระที่จ�าเป็น ดังนี ้
1.  ชุดส�าหรับลุยกิจกรรม+หมวก+ถุงมือ
2.  รองเท้าผ้าใบที่สามารถเปื้อนโคลนและลุยน�้าได้
3.  ผ้าห่ม+ไฟฉาย
4.  ยาประจ�าตัว 
5. ยากันยุง/กันแมลง

 
โปรดทราบ ! 

1.  ที่พัก : เป็นเต็นท์พัก 3 ท่าน/ เต็นท์ (ทีมงานจัดเตรียมให้)
2.  ให้เตรียมถุงนอนหรืออุปกรณ์เครื่องนอนมาเอง
3. ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อ-สกุล .............................................................................................หมายเลขสมาชิก................................................................................
ชื่อบริษัท...................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จรับเงิน)................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................................................ โทรสาร..........................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................................................E-mail...................................................................................................... 

ร่วมสมทบค่าใช้จ่าย 1,000/ท่าน โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
	 ❏  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 สะสมทรัพย์  เลขที่ 172-0-23923-3
	 ❏		ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) ออมทรัพย์  เลขที่ 009-2-23325-3
*เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาส่งใบสมัครพร้อมส�าเนาการช�าระเงินมาที่ โทรสาร 0 2259 9117

หมายเหตุ: สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การจองส�าหรับ 50 ท่านแรกยืนยันก่อนเท่านั้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0 2258 0320 - 5 ต่อ 1112, 1113, 1115 คุณลดาวัลย์ คุณศันสนีย์ และคุณจิตรภาษณ์

หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.tpa.or.th หรือ Facebook: TPA member แล้วส่งมาที่ member@tpa.or.th

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนอาสา” สร้างฝาย สร้างป่า รักษ์ต้นนำ้า กับคนชุมชน (ถวายเป็นพระราชกุศล)


