ประวัติความเป็ นมา
1. ป่ าเมืองกาญจน์ ในอดีต “จังหวัดกาญจนบุรีเคยอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสัตว์ป่า ป่ าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา(พ.ศ. 2484 - 2488) สัตว์ป่าถูกล่าจนเกือบหมดสิ้ นไป การล่า
สัตว์ส่วนมากไม่ได้ล่าอย่างแบบกีฬา แต่เป็ นการล่าแบบล้างผลาญ เช่น การนัง่ รถจี๊ปส่ องไฟสปอร์ตไลท์ฉายกราด
แล้วยิงไม่เลือกว่าเป็ นสัตว์ชนิ ดใด เป็ นสัตว์ที่มีประโยชน์หรื อไม่ แม้แต่ลิง ค่าง บ่าง ชะนี ซึ่ งเป็ นสัตว์สวยงาม
ประดับป่ าก็ถูกยิงจนแทบไม่ เหลื อติ ดป่ า กระต่ายป่ าซึ่ งเคยมี ตามท้องทุ่งก็ถูกยิงจนแทบสู ญสิ้ น นกยูงอันเป็ น
ต้นเสี ยงของเพลงเขมรไทรโยค ซึ่ งสมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงพระนิ พนธ์ก็ถูกยิงจนแทบไม่มี
เหลือ”
2. ความคิดของนายแพทย์ บุญส่ ง เลขะกุล พ.ศ. 2492 นายแพทย์บุญส่ ง เลขะกุล ผูส้ นใจการเที่ยว
ป่ าและศึ ก ษาชี วิตสัตว์ป่าเป็ นงานรองจากอาชี พแพทย์ ได้แสดงปาฐกถาในงานประชุ มประจําปี ของสมาคม
วิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ว่า “เมืองไทยมีความจําเป็ นที่จะสงวนพันธุ์สัตว์ป่า
กฎหมายคุม้ ครองสัตว์ป่าจะบังคับให้นกั ล่าสัตว์ตอ้ งขออนุญาตเจ้าพนักงาน.....จะป้ องกันไม่ให้พรานหรื อชาวบ้าน
ยิงหรื อจับสัตว์มาขาย.....ไม่ให้มีการล่าสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามแบบกีฬา” ต่อมาใน พ.ศ. 2496 นายแพทย์บุญส่ งฯได้
ก่อตั้งนิ ยมไพรสมาคมเพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายสงวนพันธุ์สัตว์ป่าและกฎหมายอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ.
2499 นายแพทย์บุญส่ งฯได้พบหนังกวางป่ าผืนหนึ่งมีขนสี แดงผิดไปจากกวางป่ าทัว่ ไปในร้านขายของเก่าที่ตลาด
กาญจนบุรี เจ้าของร้านบอกว่า “ชาวบ้านที่นาํ มาขายได้มาจากป่ าสลักพระ” นายแพทย์บุญส่ งฯจึงนัง่ เรื อที่บา้ นลาด
หญ้าเดินทางขึ้นไปถามนายพรานคนหนึ่ งชื่อ “ตาพอน” ที่ปากลําห้วยสะด่องทางเข้าป่ าสลักพระ ตาพอนบอกว่า
“สัตว์ในป่ าสลักพระถูกยิงแทบไม่เว้นวัน ไม่มีสตั ว์ป่าอะไรเหลือแล้ว อย่าเข้าไปเลยเสี ยเวลาเปล่าๆ เลยไปทางห้วย
พ่อละมุ่ น และห้ว ยแม่ ละมุ่ น ดี ก ว่า ” นายแพทย์บุญ ส่ ง ฯได้น่ัง เรื อต่ อ ไปที่ ป่ าห้ว ยพ่อ ละมุ่ น และห้ว ยแม่ ละมุ่ น
นายแพทย์บุญส่ งฯบันทึกไว้วา่ “…ท่องเที่ยวหาฝูงกวางประหลาดอยู่ 3-4 วัน แต่กไ็ ม่พบ คงพบแต่กวางป่ าธรรมดา
อีเก้ง วัวแดง ฝูงกระทิง และโขลงช้างป่ า…”
พ.ศ. 2500 นายแพทย์บุญส่ งฯพบว่าป่ าสลักพระมีสัตว์ป่าแทบทุกชนิดที่มีอยูใ่ นเมืองไทยและได้
เกิดความคิดว่าควรจัดตั้งป่ าสลักพระเป็ นอุทยานแห่ งชาติ ดังปรากฏในหนังสื อเรื่ อง “เที่ยวป่ า” ของท่านตอนหนึ่ง
ว่า “…จากเมืองกาญจน์เราก็มาถึงตําบลลาดหญ้า ซึ่ งมีความสําคัญในประวัติศาสตร์ ว่าเคยเป็ นสนามรบที่เราเคย
ชนะพม่า เลยตําบลลาดหญ้ามาได้ไม่นานเราก็เห็นป้ ายปิ ดอยูข่ า้ งทางว่า “เขตอุทยานแห่ งชาติกาญจนบุรี ห้ามล่า
สัตว์” คนขับรถก็เบารถให้ผ่อนช้าลงเพราะกําลังจะขึ้นสะพานคอนกรี ตซึ่ งทอดข้ามลําตะเพิน เราเห็ นสถานที่
ทํางานของอุทยานแห่ งชาติเป็ นบ้านหลังใหญ่อยูต่ รงเชิงสะพานตรงฟากข้างโน้นของลําตะเพิน...”
3. การผลักดันของชาวกาญจนบุรี พ.ศ. 2500 เป็ นปี เฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ชาวกาญจนบุรี
และนิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่งนําโดยนายปฐม ทองรวย นิสิตมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ชาวกาญจนบุรี พร้อมกับเพื่อน
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ช า ว ก า ญ จ น บุ รี จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวนรวมทั้งสิ้ น 25 คน มีความห่ วงใยว่าสัตว์ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีจะสู ญสิ้ นไป จึง
ได้ร่วมกันจัดตั้งนิยมไพรสมาคมสาขากาญจนบุรี เรี ยกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า และ

4. การสํ ารวจป่ าสลักพระ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์
ป่ า พ.ศ. 2503 ขึ้นโดยมีหลักการและเหตุผลว่า “สัตว์ป่าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติอนั มีค่ายิง่ ของประเทศ ชนิดหนึ่งที่
อํานวยประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ วิทยาการ และรักษาความงามตลอดจนคุณค่าตามธรรมชาติไว้ แต่ปรากฏว่าใน
ปั จจุบนั นี้ สัตว์ป่าที่มีค่าบางชนิ ดได้ถูกล่าและทําลายจนสู ญพันธุ์ไปแล้ว และบางชนิ ดก็กาํ ลังจะสู ญพันธุ์ไป ทั้งนี้
เนื่ องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองแก่สัตว์ป่าโดยเฉพาะ จึงสมควรตรากฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่าขึ้นไว้ เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนส่ วนรวม ให้สมกับที่ ชาวไทยส่ วนใหญ่เป็ น
พุทธมามก
หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2506 กรมป่ าไม้ได้ให้นายเกษมสุ ข เกษสกุล นักวิชาการป่ าไม้ตรี กองบํารุ ง
ไปทําการสํารวจพื้นที่ป่าสลักพระ นายเกษมสุ ขฯพร้อมกับพรานและคนงานในพื้นที่ได้เดินสํารวจพื้นที่ ชนิด และ
ปริ มาณสัตว์ป่าทัว่ ทั้งพื้นที่ป่าสลักพระ แล้วเสนอกรมป่ าไม้เพื่อพิจารณาดําเนิ นการประกาศเป็ นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า
5. ป่ าสลักพระ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็ นเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เมื่ อวันที่ 14
ธันวาคม 2508 ซึ่ งเป็ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่ งแรกของประเทศไทย โดยมีเหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระว่า “ป่ าสลักพระมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมที่จะกําหนดเป็ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ า เพื่อให้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่ งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติอนั มีค่า
ยิ่งของประเทศชนิ ดหนึ่ ง ที่อาํ นวยประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ วิทยาการ และรักษาความงามตลอดจนคุณค่าตาม
ธรรมชาติไว้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน
6. การเพิกถอนพืน้ ที่บางส่ วน หลังจากการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เมื่อ พ.ศ. 2508
แล้ว ได้มีการเพิกถอนพื้นที่บางส่ วนรวม 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่บางส่ วนในท้องที่ ตําบล
ท่ากระดาน อําเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี “เพื่อประโยชน์ในการให้ประทานบัตรทําเหมืองแร่ (ฟลูออไรท์)
เหลือเนื้อที่ประมาณ 936.20 ตารางกิโลเมตร หรื อ 585,125 ไร่ ”
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิ งหาคม 2520 มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่บางส่ วนในท้องที่ ตําบล
ท่ากระดาน ตําบลหนองเป็ ด ตําบลด่ านแม่แฉลบ ตําบลเขาโจด อําเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี “เพื่อการ
ประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนโครงการบ้านเจ้าเณร(ปั จจุบนั คือ เขื่อนศรี นคริ นทร์) และใช้เป็ นพื้นที่สาํ หรับอพยพ
ราษฎรจากบริ เวณนํ้าท่วมตามโครงการดังกล่าว” ในปั จจุบนั เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เหลือเนื้ อที่ประมาณ
858.55 ตารางกิโลเมตร หรื อ 536,594 ไร่
7. วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
y วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อให้เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงพันธุ์สตั ว์ป่า

y วัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าสลักพระ พ.ศ. 2508
เพื่อให้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่ งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติอนั มีค่ายิ่ง
ของประเทศชนิ ดหนึ่ ง ที่อาํ นวยประโยชน์ในทางเศรษฐกิ จ วิทยาการ และรักษาความงามตลอดจนคุณค่าตาม
ธรรมชาติไว้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน
ทีต่ ้ังและอาณาเขต
1. ทีต่ ้งั เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระมีเนื้อที่ประมาณ 858.55 ตารางกิโลเมตร หรื อ 536,594 ไร่
ตั้งอยูใ่ นท้องที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอศรี สวัสดิ์ อําเภอบ่อพลอย และอําเภอหนองปรื อ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 14 องศา 9 ลิปดา ถึง 14 องศา 40 ลิปดา เหนื อ และเส้นแวงที่ 99 องศา 9 ลิปดา ถึง 99 องศา 30
ลิปดา ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบ่อพลาย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ าํ แควใหญ่ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนศรี นคริ นทร์ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนท่าทุ่งนา
และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อําเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสิ นทร์ อําเภอหนองปรื อ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าสลักพระ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าสลักพระ

ภาพที่ 1 : แผนที่แสดง อาณาเขต ที่ต้ งั เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ

สภาพทัว่ ไป
1. สภาพภูมิประเทศ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสลับซับซ้อน มีระดับความสู ง
อยู่ระหว่าง 50 - 1,178 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ยอดเขาสู งสุ ด คื อ เขาหัวโล้นซึ่ งมี ความสู ง 1,178 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล ตอนกลางพื้นที่ค่อนลงมาทางใต้เป็ นที่ราบ เรี ยกว่า ทุ่งสลักพระ รองลงมาเป็ นที่ราบสูง ที่ราบเชิงเขา
และที่ราบบริ เวณลําห้วยตามลําดับ มีลาํ ห้วยสะด่องเป็ นลําห้วยสายหลักไหลผ่านในแนวเหนื อใต้ลงสู่ แม่น้ าํ แคว
ใหญ่หรื ออ่างเก็บนํ้าเขื่อนท่าทุ่งนาที่ตาํ บลช่องสะเดา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2. สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
ลัก ษณะภู มิ อ ากาศที่ ไ ด้ท าํ การศึ ก ษา ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ ความชื้ น สั ม พัน ธ์ เมฆปกคลุ ม
ความเร็ วลม ปริ มาณการระเหย ปริ มาณฝน และข้อมูลอากาศอื่น ๆ ที่ใช้คาํ นวณปริ มาณการรายระเหยของพืช
อ้างอิงสภาพภูมิอากาศได้พิจารณาเลือกใช้ขอ้ มูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
เป็ นสถานที่อยูใ่ กล้เคียงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระมากที่สุด พอสรุ ปได้ดงั นี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา ,2540)
1 . อุณหภูมิ
อุณหภูมิจะตํ่าสุ ดในเดื อนธันวาคม และสู งสุ ดในราวเดื อนเมษายน ค่าอุณหภูมิที่
สําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
พิสยั ของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน
24.7-31.2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี
28.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยรายปี
34.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่าํ สุ ดเฉลี่ยรายปี
23.1 องศาเซลเซียส
2. ความชื้นสัมพันธ์
ค่ า ความชื้ น สั ม พัน ธ์ มี ค่ า สู ง สุ ด ในเดื อ นตุ ล าคม และตํ่า สุ ด ในเดื อ นมี น าคม ค่ า
ความชื้นสัมพันธ์ที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
พิสยั ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยรายเดือน
57.0-79.0 %
ความชื้นสัมพันธ์รายปี เฉลี่ย
68.0 %
ความชื้นสัมพันธ์สูงสุ ดรายปี เฉลี่ย
86.0 %
ความชื้นสัมพันธ์ต่าํ สุ ดรายปี เฉลี่ย
49.0 %
3. เมฆปกคลุม
ปริ มาณเมฆปกคลุมจะมี มากที่ สุดในช่ วงเดื อนสิ งหาคม คือมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.6
และมีค่าตํ่าสุ ดในเดื อนมากราคมและกุมภาพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2 ปริ มาณเมฆปกคลุมเฉลี่ ยรายปี มีค่า
เท่ากับ 5.8
4. ความเร็ วลม

ค่าความเร็ วลมมีค่าเฉลี่ยผันแปรตั้งแต่ 1.9 น๊อต ในเดือนมกราคมจนถึง 3.2 น๊อต ใน
เดื อ นกรกฎาคม และสิ ง หาคม สํา หรั บ ค่ า ความเร็ ว ลมสู งสุ ด รายเดื อ นมี ค่ าผัน แปรตั้ง แต่ 20 น๊ อ ต ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ จนถึง 40 น๊อต ในเดือนกันยายน ค่าความเร็ วลมที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
พิสยั ความเร็ วลมเฉลี่ยรายเดือน (น๊อต)
1.9-3.2
ความเร็ วลมเฉลี่ยรายปี (น๊อต)
2.6
ความเร็ วลมสูงสุ ดเฉลี่ยรายปี (น๊อต)
40.0
5. ปริ มาณการระเหย
ปริ มาณการระเหยจะเกิ ดขึ้นสู งสุ ดในเดือนเมษายน และมีค่าตํ่าสุ ดในเดื อนตุลาคม
ค่าปริ มาณการระเหยจากถาดที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
ปริ มาณการระเหยจากถาดรายปี เฉลี่ย(มม.)
1,934.1
ปริ มาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงสุ ด(มม.)
224.4
ปริ มาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายเดือนมีค่าตํ่าสุ ด(มม.)
124.6
6. ปริ มาณการคายระเหยของพืชอ้างอิง
ปริ มาณการคายระเหยของพืชอ้างอิง (Potential Evapotranspiration) ซึ่ งคํานวณจาก
ข้อมูลภูมิอากาศของสถานี อาํ เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธี Modified Penman ปริ มาณการคายระเหยของ
พืชอ้างอิงซึ่งมีค่าสู งสุ ด 192.9 มม. ในเดือนเมษายน และมีค่าตํ่าสุ ด 127.4 มม. ในเดือนธันวาคม และเฉลี่ยทั้งปี
ประมาณ 1,794.0 มม.
7. ปริ มาณนํ้าฝน
สภาพฝนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จากสถิติขอ้ มูลปริ มาณนํ้าฝนตามสถานี
ต่าง ๆ ที่ต้ งั อยู่ภายในเขตและบริ เวณข้างเคียง พบว่า ปริ มาณนํ้าฝนรายปี เฉลี่ย มีปริ มาณ 1,071.1 มม. โดยส่ วน
ใหญ่ฤดูฝนจะเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม อย่างไรก็ดีจะมีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน สําหรับ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยเฉพาะฤดู จะพบว่า ช่วงฤดูฝนมีปริ มาณ 849.1 มม. และช่วงฤดูแล้งมีปริ มาณ 220.9 มม.
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ ได้แก่
1. ทรัพยากรป่ าไม้ ป่ าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ มี 3 ชนิด ได้แก่
(1) ป่ าเบญจพรรณ เป็ นชนิ ดป่ าที่มีพ้ืนที่มากที่สุด เป็ นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชุกชม
โดยเฉพาะบริ เวณทุ่งสลักพระ และทุ่งนามอญ ในสังคมพืชของป่ าชนิ ดนี้ไม้เด่น ในชั้นเรื อนยอดสุ ด เช่น ไม้เสลา
รกฟ้ า ขี้อาย สมอภิเภก และมะค่าโมง เป็ นต้น ส่ วนไม้ช้ นั รองมีไม้เด่น เช่น สะแกนา กระโดน นนทรี ป่า ตะแบกนา
และอินทนิ ล เป็ นต้น สําหรับไม้ช้ นั ล่างซึ่ งมีลกั ษณะเด่นของป่ าเบญจพรรณ ได้แก่ ไม่ไผ่ ซึ่ งในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าสลักพระ มีไม้ไผ่กระจายตัวอยู่ทุกพื้นที่มีชนิ ดพันธุ์ที่สําคัญ เช่น ไม้รวก ไผ่ป่า ไผ่ไร่ ไผ่คาย ไผ่หางช้าง
ไผ่ขา้ วหลาม ไผ่นวล และ ไผ่ซาง เป็ นต้น

(1.2) ป่ าเต็งรัง เป็ นชนิดป่ า ที่มีพ้ืนที่เพียงบางส่ วน กระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่ระดับสู งกว่าป่ า
เบญจพรรณ มีพ้ืนที่หนาแน่ น อยูท่ างเหนื อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ บริ เวณลํานํ้าแม่ละมุ่น และลํานํ้า
แม่ปลาสร้อย ไม้เด่นในสังคมในพืช ชนิดนี้ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหี ยง และไม้พลวง เป็ นต้น
(1.3) ป่ าดิบแล้ ง เป็ นชนิ ดป่ าที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่บริ เวณตาม
หุ บเขาซึ่ งมีความชุ่มชื้นทางตอนเหนื อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ในสังคมพืชของป่ าชนิ ดนี้ มีไม้เด่นใน
ชั้นเรื อนยอด เช่น ยางแดง คะเคียนหิ น เคี่ยมคะนอง กะบาก และมะม่วงป่ า เป็ นต้น ส่ วนไม้ช้ นั รองมีไม้เด่น เช่น
พลอง ใบ เล็ก พลองใบใหญ่ กัดลิ้น ค้างคาว และกระเบากลัก เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีป่าทุ่งหญ้า บริ เวณทุ่งนามอญ ซึ่ งเป็ นที่ราบสู งบริ เวณหุ บเขาที่เป็ นแหล่งต้นนํ้า
ลําธาร
2. ทรัพยากรสั ตว์ ป่า
ในเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีความหลากหลาย ของชนิ ดสัตว์ป่าประมาณ 352
ชนิ ด ประกอบด้วยสัตว์จาํ พวกนกมีมากที่สุด ประมาณ 191 ชนิ ด คิดเป็ นร้อยละ 54.26 รองลงมาเป็ นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม จํานวนประมาณ 59 ชนิ ด คิดเป็ นร้อยละ 14.76 นอกจากนั้นยังมีปลานํ้าจื ด สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์
สะเทินนํ้าสะเทินบก คิดเป็ นร้อยละ 13.07, 11.08 และ 4.83 ตามลําดับ สภาพโดยรวมความชุกชุมของสัตว์ป่า อยู่
ในระดับ ชุกชมมาก จํานวนประมาณ 41 ชนิ ด ชุกชุม 123 ชนิ ด ไม่ชุกชุม 151 ชนิ ด และกลุ่มสัตว์หายาก จํานวน
ประมาณ 35 ชนิด
ตารางที่ 1 : แสดง ความหลากชนิดสัตว์ป่า
กลุ่มสั ตว์
วงศ์
สกุล
ชนิด
191
132
นก
52
59
49
26
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
39
33
13
สัตว์เลื้อยคลาน
17
9
4
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก
46
34
15
ปลานํ้าจืด
รวม
110
257
352

% ของชนิดทั้งหมด
54.26
16.76
11.08
4.83
13.07
100.00

3. ลักษณะทางธรณีวทิ ยา
ลักษณะทางธรณี วิทยา ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ ประกอบด้วย หิ นตะกอน
หิ นแปร และหิ นอัคนี ที่กระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่ต่าง ๆ
1. หิ นตะกอนและหิ นแปร (Sedementary and Metamorphic Rock) ประกอบด้วย
- ตะกอนยุคควอเทอร์ นารี (Quaternary) อยูใ่ นมหายุคซี โนโซอิค (Cenozoic) หิ นและ
ตะกอนใหม่ที่พบในยุคนี้ ได้แก่ หิ นกรวด ทราย ดิน และตะกอนดิน ที่ถูกนํ้าพัดพามาทับถมในบริ เวณที่ราบลาน
ตะพักนํ้า
- หิ นยุคแคมเบรี ยน – ออโดวิเชียน – ดีโวเนี ยน (Cambrian-Ordovician-Devonian) ซึ่ง
เป็ นยุคที่ 1-2-4 ของมหายุคพาลีโอโซอิค (Palaeozoic) อยูร่ ะหว่างยุคพรี แคมเบรี ยน (Precambrian) และคาร์ บอนิ
เฟอร์รัส (Carboniferous) เป็ นยุคเริ่ มแรกของพืชบกและยุคของปลา มีการทับถมของหิ นและดินประเภทต่าง ๆ หิ น
ที่พบในพื้นที่ประกอบด้วยชั้นหิ นของหิ นควอร์ตไซต์ หิ นชีสต์ หิ นอ่อน และหิ นปูนที่มีสีเทาจางจนถึงสี เทาเข้ม
2. หิ นอัคนี (Igneous Rock) ในยุคไตรแอสสิ ค (Triassic) ในมหายุคมี โซโซอิค
(Mesozoic) ซึ่งอยูใ่ นระหว่างมหายุคพาลีโอโซอิค (Paleozoic) กับมหายุคซีโนโซอิค(Cenozoic) มีช่วงอายุต้ งั แต่
230-65 ล้านปี มาแล้ว เป็ นมหายุคที่มีสัตว์เลื้อยคลานเจริ ญมาก หิ นที่ปรากฎในพื้นที่ คือ หิ นไบโอไทด์แกรนิ ต
(Biotite Granite) และหิ นไบโอไทด์ฮอร์นเบลนด์แกรนิต (Biotitehornblende Granite) ที่มีลกั ษณะเนื้อหิ นกลาง ๆ
จนถึงเนื้อละเอียด
4. ลักษณะของชั้นคุณภาพลุ่มนํา้
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ
1. พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A
มีพ้ืนที่มากที่สุดประมาณ 364.29 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 227,686 ไร่ คิด
เป็ นร้อยละ 42.44 ของพื้นที่ท้ งั หมด พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาสู งสลับซับซ้อนในแนวเหนือ – ใต้ และ
บริ เวณพื้นที่ตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ
2. พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2
มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 162.01 ตารางกิโลเมตร หรื อ 101,257 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
18.88 ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ พื้นที่ส่วนใหญ่กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ภูเขาโดยรอบบริ เวณ
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A
3. พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3
มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 140.33 ตารางกิโลเมตร หรื อ 87,711 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
16.34 ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ภูเขาต่อเนื่ องจากพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2
โดยรอบ

4. พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4
มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 178.95 ตารางกิโลเมตร หรื อ 111,849 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
20.84 ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่บริ เวณแนวเขตโดยรอบเป็ นส่ วนใหญ่
5. พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5
ครอบคลุมพื้นที่เล็กน้อยประมาณ 12.94 ตารางกิโลเมตร หรื อ 8,091 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.50 ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ จะพบบริ เวณที่ราบทางตอนใต้
5. สภาพนํา้ ท่ า
ลักษณะพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีความยาวในทิศเหนื อ-ใต้ มีความลาดเท
จากด้านเหนื อไปทางทิศใต้ ความสู งพื้นดินด้านเหนื อสุ ดบนเทือกเขาประมาณ 1,200 เมตรระดับทะเลปานกลาง
และตํ่าสุ ดด้านทิศใต้ประมาณ 220 เมตรระดับทะเลปานกลาง บริ เวณตรงกลางมีสันเขาสู งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้
ทําให้แบ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าออกเป็ นส่ วนที่ระบายนํ้าไปลงทางทิศตะวันตกลงสู่ แม่น้ าํ แควใหญ่และอ่าง
เก็บนํ้า ศรี นคริ นทร์ ทางห้วยสาขาต่ าง ๆ และอี กส่ วนหนึ่ งปริ มาณนํ้าจะระบายจากพื้นที่ ลงไปทางด้านทิ ศ
ตะวันออกไปลงลําตะเพิน (สาขาหนึ่งของแม่น้ าํ แควใหญ่) ด้วยลําห้วยสาขาย่อยต่าง ๆ นอกจากนั้นจะมีพ้ืนที่ส่วน
ใต้สุดที่ปริ มาณนํ้าจะระบายลงด้านทิศใต้ของพื้นที่ลงสู่แม่น้ าํ แควใหญ่ก่อนถึงจุดบรรจบลําตะเพิน
1. ลุ่มนํ้าและลํานํ้า
ลุ่มนํ้าและลํานํ้าสําคัญ พิจารณาเฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ซึ่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมดประมาณ 858.55 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อยหลายลุ่มนํ้า ได้แก่ ลําห้วยสาขา
ต่าง ๆ ที่ไหลลงแม่น้ าํ แควใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีพ้ืนที่รับนํ้า ปะทะ
610.58 ตารางกิ โลเมตร และลําตะเพินที่ไหลไปทางทิศใต้ลงสู่ แม่น้ าํ แควใหญ่ มีพ้ืนที่รองรับ ประมาณ 247.97
ตารางกิโลเมตร
2. ปริ มาณนํ้าท่า
สภาพนํ้าท่าของคลองและแม่น้ าํ ต่าง ๆ ที่มีตน้ กําเนิ ดจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ รวบรวมจากสถานี วดั นํ้าท่าที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณพื้นที่โครงการและข้างเคียง พบว่า มีปริ มาณนํ้าท่ารายปี
เฉลี่ย เท่ากับ 69.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะมีปริ มาณมากที่สุดในเดื อนกันยายนและเดือนตุลาคม ทั้งนี้ ไม่รวม
พื้นที่ดา้ นท้ายเขื่อนศรี นคริ นทร์ เนื่ องจากปริ มาณนํ้าท่าจะอยูใ่ นอิทธิ พลของการจัดการและการปล่อยนํ้าจากเขื่อน
ศรี นคริ นทร์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า จึงทําให้น้ าํ ท่ามีปริ มาณสู งหรื อตํ่ากว่าในลักษณะธรรมชาติ
3. การระบายนํ้า
สําหรับสภาพการระบายนํ้าจากระบบลุ่มนํ้าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
ปริ มาณนํ้าส่ วนใหญ่ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ระบายออกทางด้านตะวันตกของพื้นที่ลงสู่ อ่างเก็บ
นํ้าศรี นคริ นทร์ และแม่น้ าํ แควใหญ่ โดยระบายออกทางลําห้วยต่าง ๆ ได้แก่ ห้วยแม่ละมุ่น ห้วยจักร์ และห้วยช่อง
ราน ซึ่ งไหลลงสู่ อ่างเก็บนํ้าศรี นคริ นทร์ ห้วยสะด่อง ห้วยสลักพระ ห้วยโอ่งฟ้ า และห้วยพุค่า ไหลลงสู่ แม่น้ าํ
แควใหญ่ ช่วงตั้งแต่อ่างเก็บนํ้าศรี นคริ นทร์ จนถึงจุดบรรจบลําตะเพิน ปริ มาณส่ วนที่เหลือของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าสลักพระ ระบายออกทางห้วยกระพร้อย ห้วยอีซู ห้วยอึมครึ ม ห้วยสะแหรง และห้วยพุขาม ซึ่ งระบายออก

การคมนาคม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อยูห่ ่ างจากรุ งเทพฯ มาทางทิศตะวันตก 156 กิโลเมตร จากตัว
จังหวัดกาญจนบุรี มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 ประมาณ 27 กิโลเมตร จะพบที่ทาํ การเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ตั้งอยูบ่ า้ นหนองหอย ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การเดินทางโดยรถยนต์ จะกระทําได้
โดยใช้เส้นทางต่อไปนี้
- การเดิ นทางจากกรุ งเทพมหานครไปตามถนนเพชรเกษมหรื อถนนบรมราชชนนี ผ่านอําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี อําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี
ระยะทาง 129 กิ โลเมตร หรื อเดินทางไปตามถนนวงแหวนตะวันตก ผ่านอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม อําเภอพนมทวน อําเภอเมื องกาญจนบุรี ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณหนึ่งชัว่ โมงสามสิ บนาที นอกจากนี้สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนส่ งสายใต้ –
กาญจนบุรี
- ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 324 เป็ นเส้นทางเชื่ อมระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
สุ พรรณบุรี และจังหวัดสุ พรรณบุรีผา่ นทางอําเภอพนมทวน
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3086 เป็ นเส้นทางจากอําเภอเมืองผ่านอําเภอบ่อพลอย ไปยังอําเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี

