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สถาน
การณ์ของส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบัน เป็นที่รับรู้ และเห็น

ตัวอย่างชัดเจนแล้วว่า ตกอยู่ในสภาวะที่ 
วิกฤตหลายด้าน ไม่ว่าในเรื่องพื้นท่ีป่าลด
จ�านวนจากการถูกตัดหรือท�าลาย การ
ขาดแคลนแหล่งน�้า มลภาวะทางอากาศ 
ปัญหาการจดัการขยะ และผลกระทบอันเกิด
จากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก เช่น 
อทุกภยั วาตภยั และการขาดแคลนพลงังาน 
และอาหาร เป็นต้น ปัญหาวิกฤตทาง 
ส่ิงแวดล้อมที่เริ่มรุนแรง ท�าให้เกิดการ
ตื่นตัว จากหลายฝ่ายที่ตระหนักถึงผล 
กระทบทีจ่ะเกดิต่อชวีติ และทรพัย์สนิ
อย่างมากมายมหาศาล และกระจาย
ไปทั่วทุกมุมโลก และอาจจะรุนแรง
ถึงขั้นส่งผลต่อความยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะคงรักษาสภาพ
แวดล้อม และสภาพผืนป่า พร้อมทั้ง

อนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่คู่กับประเทศ-
ไทย และชมุชนทีอ่าศยัโดยรอบ รวม

ทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ให้ 
อยูคู่ก่บัป่าได้อย่างถาวร โดยทีไ่ม่
ต้องบุกรุกพื้นที่อาศัยของชุมชน 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) จึงได้จัดกิจกรรม
ปลูกป่าขึ้น ครั้งแรกในปี 2550 

และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
เป็นครัง้ท่ี 8 แล้ว ด้วยการรวมพลงั

คนอาสา 1 แรงกาย 1 แรงใจ คืน
ธรรมชาติสูผื่นป่า เพือ่สตัว์ป่า เพือ่โลก 

เพื่อชุมชน โดยในปีนี้จัดขึ้นในธีม ปลูกพืช
เพื่อสัตว์ สร้างป่าเพื่อชีวิต ร่วมคิดกับชุมชน  

เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับสมาชิก 
พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. ร่วมเป็นคนอาสาไปกับเรา โดยในปีนี้
กิจกรรมปลูกป่าจะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2557 ณ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี – นครราชสีมา  

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติทับลานในครั้งนี้ เป็นความ
ตั้งใจของพวกเรา เพราะตลอดระยะเวลา กว่า 1 ปีที่ผ่านมา เราได้ยิน
ข่าวการบุกรุกพื้นที่ป่าทับลาน มากมาย และมีปฏิบัติการทวงคืนผืน
ป่ามาตลอดระยะเวลา กว่า 1 ปี และกิจกรรมในครั้งนี้ เราตั้งใจจะน�า

สมาชิก คนอาสาทุกท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ปลูกป่าทดแทนในส่วนที่ผู้บุกรุกได้ท�าลาย เพื่อสร้างความย่ังยืนให้อยู่ 

คู่กับป่า และเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า เพื่อให้วิถีของ
ชุมชน และป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  

รวมพลังคนอาสา

สร้างป่าเพื่อชีวิต 

ปลูกพืชเพื่อสัตว์

ร่วมคิดกับชุมชน
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และกิจกรรมในครั้งนี้ ของเราจะไป
ร่วมอนุรักษ์ผืนป่า ด้วยการท�าโป่งเทียมเพื่อ
เป็นแหล่งอาหารส�าหรบัสัตว์ป่า และปลูกพชื
อาหารสัตว์ ร่วมกับชุมชน TPA News ฉบับ
นี้ เราจึงน�าท่านมาท�าความรู้จักกับป่าลาน
ผืนสุดท้ายของประเทศไทย ณ อุทยานแห่ง
ชาติทับลาน 

อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่
ครอบคลุมท้องที่อ�าเภอปักธงชัย อ�าเภอ- 
วังน�้าเขียว อ�าเภอครบุรี อ�าเภอเสิงสาง 
จงัหวดันครราชสมีา และอ�าเภอนาด ีจงัหวดั
ปราจนีบรุ ีสภาพป่ามคีวามอุดมสมบรูณ์และ
มีป่าลาน ซึง่หาดไูด้ยากท่ีมเีฉพาะบางท้องท่ี
เท่านัน้ มต้ีนลานขึน้ตามธรรมชาต ิเป็นแหล่ง
ก�าเนิดของแม่น�้า ล�าธารต่างๆ และมีธรรม-
ชาตทิีส่วยงาม เช่น หบุผา หน้าผา น�า้ตก เป็น
อทุยานแห่งชาตทิีม่เีนือ้ท่ีใหญ่เป็นอันดบัสอง
ของประเทศ คอื มเีนือ้ท่ีประมาณ 1,397,375 
ไร่ หรือ 2,235.80 ตารางกิโลเมตร

ในอดีตป่าลานที่อุดมสมบูรณ์มีขึ้น
อยู่กระจายท่ัวๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือ ต่อมามีการขยายตัวของพื้นที่เกษตร-
กรรม จึงท�าให้ป่าลานได้ถูกบุกรุกท�าลายลง
ไปมาก จนปัจจุบันคงเหลือป่าลานแห่ง
สุดท้าย คือ บริเวณบ้านทับลาน บ้านขุนศรี 
บ้านบุพราหมณ์ และบ้านวังมืด จังหวัด
ปราจีนบุรี 

อทุยานแห่งชาตทัิบลาน เป็นอุทยาน
แห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนหน่ึงอยู่ในเขตเทือก
เขาพนมดงรัก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
ประกอบด้วยภเูขาใหญ่น้อยสลับซบัซอ้นต่อ
เนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง โดยมีเขาที่

ส�าคญัหลายลกู เช่น เขาละมัง่ เขาภสูามง่าม 
เขาภูสูง เขาใหญ่ เขาวง เขาสลัดได เขาทิดสี 
เขาไม้ปล้อง เขาทับเจ็ก และเขาด่านงิ้ว ซึ่ง
ยอดเขาละมั่งเป็นยอดเขาที่สูงสุด มีระดับ
ความสูงประมาณ 992 เมตรจากระดับน�้า
ทะเล เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกันท�าให้มี
หุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน�้าตก เป็น
แหล่งก�าเนิดของต้นน�้าหลายสาย เช่น ห้วย
ขมิ้น ห้วยปลาก้าง ห้วยค�าแช ห้วยค�าขี้แรด 
ห้วยมลูสามง่าม ห้วยภหูอม ห้วยกระทงิ ห้วย
ล�าเลย ห้วยกุดตาสี ห้วยล�าดวน เป็นต้น 
ล�าห้วยแต่ละสายไหลรวมกันเป็นแม่น�้ามูล 
ส่วนล�าห้วยสวนน�้าหอม ห้วยหินยาว ห้วย

ชมพู ห้วยสาลิกา ห้วยวังมืด ห้วยล�าไยใหญ่ 
ฯลฯ ล�าห้วยเหล่านี้จะไหลรวมกันเป็นแม่น�้า
บางปะกง 

ลักษณะภูมิอ�ก�ศ

อุทยานแห่งชาติทับลาน ในช่วงฤดู
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ความชุ่มชื้นจะ
ถูกพัดมาจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทย 
จนท�าให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับปริมาณน�้าฝน
มาก เฉลี่ยตลอดปี 1,070 มิลลิเมตร ฝนจะ
ตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน ซ่ึงเทือก
เขาพนมดงรักจะปะทะลมมรสุมตะวันตก
เฉยีงใต้และท�าให้ฝนตกในบรเิวณด้านรบัลม
มากกว่าด้านไม่รับลม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
เดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนมากราคม อากาศ
จะหนาวเย็นมากในเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็น
เดือนที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต�่าสุด 22.8 องศา
เซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึง
เดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก
ในเดือนเมษายนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
29.3 องศาเซลเซียส ส�าหรับอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 26.7 องศาเซลเซียส

อุทยานแห่งชาติทับลาน มีสังคมพืช
ที่จัดเป็นป่าลุ่มต�่าที่มีความสมบูรณ์มาก
สามารถจ�าแนกได้ 4 ประเภท คือ ป่าเต็งรัง 
ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิชืน้ และป่าดิบแล้ง จัด
เป็นสงัคมพชืทีม่กีารซ้อนทบักันของลกัษณะ
ทางนิเวศของป่าภาคกลาง และป่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าชุกชุม

ป่าเต็งรัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ทบัลานมสีภาพเป็นป่าโปร่ง ขาดแคลนแหล่ง
น�้า มีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ และ
มักจะมีล�าต้นเล็ก และเตี้ย พืชพื้นล่างเป็น
พวกหญ้าเพก็ หญ้าคา และสาบเสอื พนัธุไ์ม้
ที่ส�าคัญ เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ
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ป่าเบญจพรรณ จะมีไม้ต่างชนิดขึ้น
ปะปน และจะพบไผ่ข้ึนปนมากมาย มีพันธุ์
ไม้ที่ส�าคัญ เช่น แดง ตะแบกใหญ่ ประดู่ 
มะกอก ชิงชัน ฯลฯ พืชพื้นล่างที่ส�าคัญ เช่น 
ไผ่กาย โด่ไม่รู้ล่ม เป็นต้น ป่าผลัดใบเหล่านี้
ในช่วงฤดูฝนไม้พื้นล่างจะผลิใบอ่อนเป็น
แหล่งอาหารส�าคัญของสัตว์กินพืช ได้แก่ 
ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า และนกท่ี
อาศัยพื้นท่ีน้ี ได้แก่ ไก่ป่า เหยี่ยวชิครา นก
แขกเต้า นกหัวขวาน สัตว์เล้ือยคลานที่พบ
ได้แก่ ตะกวด และแย้ เป็นต้น

ป่าดงดบิชืน้ พบขึน้อยูท่ัว่ไปในพืน้ที่
ที่สูงจากระดับน�้าทะเล 400-1,000 เมตร

ป่าดงดิบแล้ง จะพบขึ้นอยู่บนพื้นที่
ค่อนข้างราบ ไม้ทีพ่บโดยทัว่ไปได้แก่ ยางนา 
ยางแดง เป็นต้น จากลักษณะเรือนยอดท่ี 
ต่อเนื่องกันน้ันจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
ชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ ค่างหงอก ลิงกัง  
พญากระรอกบินหูแดง และจากสภาพป่าท่ี
มีความรกทบึเป็นทีห่ลบพกั และซ่อนตวัของ
สัตว์ใหญ่ เช่น ช้างป่า กระทิง นกป่าที่หากิน 
และด�าเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ไก่ฟ้า
พญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว นกมูม นกลุมพู นก-

เค้าเหยี่ยว นกเงือกกรามช้าง นกแก๊ก นกกก 
นกพญาปากกว้างสีด�า นกพญาปากกว้าง
หางยาว นกขุนแผนหัวแดง และนกขุนทอง 
สตัว์เลือ้ยคลานทีพ่บได้แก่ ตะกวด เต่าใบไม้ 
เต่าเหลือง และตะกอง เป็นต้น

นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติทับลาน
ยังมีป่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นประเภทป่า
ผลดัใบ ป่าชนดินีถู้กเรยีกว่า “ป่าลาน” สภาพ
จะเป็นป่าโปร่ง มีลานขึ้นอย่างหนาแน่นทั่ว
พื้นที่ ป่าลานนี้มีเนื้อที่ 200 ไร่ บริเวณที่ราบ
บนเขาละมั่ง ด้านต�าบลบุพราหมณ์ อ�าเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไม้ลานเป็นพืชใน
ตระกลูปาล์ม (Palmae) มชีือ่วทิยาศาสตร์ว่า 

Corypha lecomtei Becc. บริเวณป่าลาน
และป่ารุน่เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ป่าที่
สามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ได้แก่ กระรอก หนู กระต่ายป่า พังพอน เก้ง 
กวางป่า เหยี่ยวขาว นกคุ่มอกลาย กิ้งก่าหัว
แดง ตุ๊กแกบ้าน ก้ิงก่าหางยาว อ่ึงอ่างบ้าน 
และคางคก เป็นต้น

บริเวณเขาหินปูน ถ�้า หน้าผา ซ่ึง
ได้แก่บรเิวณเขาละมัง่ เขาวง และภสูามง่าม 
เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั และทีก่�าบงัภยัของสตัว์
ป่าบางชนิด เช่น เลียงผา เม่นหางพวง และ
ค้างคาว เป็นต้น บรเิวณแหล่งน�า้ ห้วย ล�าธาร 
เป็นย่านทีอ่าศยัของสตัว์ป่าบางชนดิได้แก่ งู
ปลิง กบหงอน เขียดอ่องเล็ก นกยางไฟ
ธรรมดา นกยางเขยีว นกกระเตน็ธรรมดา นก
กระเตน็ใหญ่ธรรมดาก�ากวม และนกกระเตน็
ลาย ปลาน�้าจืดที่พบ เช่น ปลาชะโอน ปลา
ดุกเนื้อเลน ปลากระสง ปลาดัก และปลา
กระทิงด�า เป็นต้น

อย่าปล่อยให้การดูแลธรรมชาติ
เป็นเรือ่งของคนใดคนหนึง่ มาร่วมเป็นส่วน
หน่ึง ด้วยการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม 
คงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป ่า คืน
ธรรมชาติสูผ่นืป่า เพือ่สตัว์ป่า เพือ่โลก เพือ่
เราทุกคน กับกิจกรรม รวมพลังคนอาสา 
ปลูกป่า ปีที่ 8 ปลูกพืชเพื่อสัตว์ สร้างป่า 
เพ่ือชีวิต ร่วมคิดกับชุมชนกับเราได้ ใน 
วันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยาน 
แห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี – 
นครราชสีมา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาด 
โทรศัพท์ 0 2258 0320-5 ต่อ 1112, 1113, 
1115 …คนละต้น ก็เป็นป่า 

 


