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คานา
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของประเทศผู้เป็นเจ้าของ และ
บ่งบอกถึงความผาสุกของคนในชาติโดยรวม ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากและมีคุณภาพดี
ประชากรมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด จะก่อให้เกิดความผาสุกของคนในชาตินั้น
สภาพความเสื่อมโทรมของป่าไม้ และสัตว์ป่าในประเทศเราถูกทาลายและลดลงอย่างรวดเร็ว
ทาให้เกิด มหั นตภัย ยังผลให้ต้องแก้ปัญหาความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติ ทั้งความแห้งแล้ง
และน้าท่วมอย่างรุนแรง ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่จะต้องร่วมกันสงวนและอนุรักษ์ โดย
มีมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ
อุทยานแห่งชาติ เป็นอีกมาตรการที่รัฐกาหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ โดยใช้กฎหมายควบคู่กับการ
สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีวิธีการจัดการที่ชาญฉลาด ที่ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรงจากธรรมชาติ และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเด่นชัด เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ควบคู่กับการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อการดารงชีวิตของประชาชน พร้อมน้อมนาแนวพระราชดาริมาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดมา
งานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งที่
จับต้องได้และสัมผัสได้ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อากาศ ดิน
หิน แร่ธาตุ น้า ต้นไม้ แสงแดด ลม ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างและ
ทาลาย
ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวม
ทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่ง
อานวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่น
ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.
ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้แล้วไม่มีวันหมด แบ่งได้ 2 ประเภท
1.1 ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น แสงแดด
อากาศ
1.2 ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ดิน น้า ลักษณะภูมิประเทศ หากขาด
การบริหารจัดการที่ดีจะเกิดปัญหาตามมา
2.
ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้แล้วหมดสิ้นไป เช่น ถ่านหิน น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ
3. ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้แล้วสามารถทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของโลกและในประเทศไทย ได้แก่ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า น้า
แร่ธาตุและประชากร สิ่งแวดล้อม แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น
ต้นไม้ ดิน หิน บ้านเรือน อาคาร ฯลฯ สิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย การดาเนินชีวิต
ค่านิยมสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิด
จากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1. เกิดจากการกระทาของมนุษย์
2. เกิดจากธรรมชาติ
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การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในประเทศไทย
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
และสัตว์อื่นๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 คือ อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ทั้งนี้ยังมีประโยชน์ในการรักษาความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ ถูกทาลายลงไปมาก ย่อมส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เช่น สัตว์ป่า ดิน น้า อากาศ ฯลฯ นอกจากนี้ เมื่อขาดต้นไม้ที่จะคอยดูดซับน้าเอาไว้ น้าก็จะไหล
ท่วมบ้านเรือนและที่ลุ่มในฤดูน้าหลาก เมื่อถึงฤดูแล้งไม่มีน้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้าลาธารทา
ให้แม่น้ามีน้าน้อย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตก
สภาพภูมิประเทศ สามารถจาแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ป่าไม้ประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
2. ป่าไม้ประเภททีผ่ ลัดใบ (Deciduous)
ป่าไม้ประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest)
ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี เนื่องจากพันธุ์ไม้แทบทั้งหมดเป็น
ประเภทที่ไม่พลัดใบ ป่าประเภทนี้มีชนิดป่าที่สาคัญ ได้แก่
1.

ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)
ป่าชนิดนี้มีอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ที่มีมากที่สุด ได้แก่ ภาคใต้
และ ภาคตะวันออกของไทย ในบริเวณนี้มีฝนตกและมีความชื้นมาก ป่าดงดิบมักกระจายอยู่
บริเวณที่มีความชื้นมากๆ เช่น ตามหุบเขา ริมน้าลาธาร ห้วย แหล่งน้า และบนภูเขา ซึ่งสามารถ
แยกออกเป็น ป่าดงดิบชนิดต่างๆ ดังนี้
1.1 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่ม
ตลอดปี มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่ มักพบกระจัดกระจายตั้งแต่ความ
สูง 600 เมตร จากระดับน้าทะเล พันธุ์ไม้ที่สาคัญได้แก่ ไม้ตระกูลยาง
(Dipterocapus Genus) เช่น ยางนา ยางเสี้ยน ส่วนไม้ชั้นรองคือ ไม้จาพวกก่อ
เช่น ก่อน้า ก่อเดือย เป็นต้น
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1.2 ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบ
มีความชื้นน้อย เช่น ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 300-600 เมตร พันธุ์ไม้ที่สาคัญได้แก่ มะค่าโมง
ยางนา พะยอม ตะเคียน กระเบากลัก เป็นต้น
1.3 ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ป่าชนิดนี้ขึ้นอยู่บนพื้นที่สูง หรือบน
ภูเขาตั้งแต่ 1,000 – 1,200 เมตร จากระดับน้าทะเลขึ้นไป ไม้ส่วนใหญ่เป็นจาพวก
Gymonosperm ได้แก่ ไม้ขุน สนสามพันปี นอกจากนี้ยังเป็นไม้สกุลก่อ ไม้ชั้น
รองลงมา ได้แก่ เป้ง สะเดาช้าง ขมิ้นต้น
2. ป่าสนเขา (Pine Forest) ป่าสนเขามักปรากฏอยู่ตามภูเขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตรจากระดับน้าทะเลขึ้นไป พบในภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฏในพื้นที่สูง 200 – 300 เมตร จากระดับน้าทะเลพบ
ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สาคัญของป่าชนิดนี้คือ
สนสองใบ สนสามใบ ก่อชนิดต่างๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดงบางชนิด เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิค่อนข้างต่าเป็นระยะเวลายาวนาน สภาพดินค่อนข้างเป็นกรดจัด
ลักษณะทางนิเวศป่าสนเขาจะสามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งพอสมควร แต่จะสืบพันธุ์
ตามธรรมชาติได้ดีถ้าหากมีอากาศค่อนข้างเย็นเป็นเวลายาวนาน แต่ไม่ชื้นจัดเกินไป

ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา
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3. ป่าชายเลน (Mangrove Forest) บางทีเรียกว่า “ป่าน้าเค็ม” หรือ “ป่าชายเลน”
หรือ “ป่าโกงกาง” เพราะเนื่องจากป่าชายเลนมีต้นโกงกางเป็นไม้เด่น หรือเป็นไม้ที่พบบ่อย ป่า
ชายเลน หมายถึง สภาพป่าไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในที่ที่มีน้าเค็มท่วมถึงหรือท่วมเป็นบางเวลา
ส่วนใหญ่ เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่พลัดใบ ใบค่อนข้างหนาเพื่อป้องกันการคายน้าได้ดี มีต่อมขับเกลือ
บางชนิดขับเกลือออกทางใบ บางชนิดขับเกลือออกทางราก ระบบรากเป็นแบบรากค้ายัน
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ รากค้ายันแบบสะพานโค้ง เช่น ต้นโกงกาง รากค้ายันแบบ
รูปหัวเข่า เช่น ต้นฝาด รากค้ายันแบบแท่งเจดีย์ เช่น ต้นลาพูทะเล และรากค้ายันแบบแท่งเข็ม
หมุด เช่น ต้นแสมทะเล ป่าชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามดินเลนริมทะเล หรือบริเวณปากแม่น้าที่มีน้าเค็ม
ท่วมถึง ในพื้นที่ภาคใต้พบตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน และภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัด ที่พบ
มากที่สุดอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ปากแม่น้าเวฬุ บริเวณอาเภอขลุง อ่าวคุ้งกระเบน อาเภอท่าใหม่
พันธุ์ไม้ที่สาคัญ ได้แก่ โกงกาง ประสัก โปรง แสมทะเล ลาพูทะเล ฯลฯ

ป่าชายเลน
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4. ป่าพรุหรือบึงน้าจืด (Swamp Forest) ป่าชนิดนี้พบในบริเวณที่มีน้าท่วมขัง
มีการระบายน้าไม่ค่อยดี ป่าพรุพบทั้งป่าพรุน้าจืดและป่าพรุน้าเค็มหรือน้ากร่อย ได้แก่ ป่าพรุน้า
จืดทางภาคกลาง ป่าโปร่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ เช่น ต้นคอเทียน จิก โมกบ้าน หวายน้า หวายโปร่ง
หวายระกา ต้นอ้อ แขม ฯลฯ ภาคใต้พบป่าพรุที่มีน้าขังตลอดทั้งปี ป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดพบใน
จังหวัดนราธิวาส คือ ป่าพรุโต๊ะแดง ดินเป็นพีท ซึ่งเป็นซากพืชผุสลายทับถมกันเป็นเวลานาน ป่า
พรุน้าเค็มหรือป่าพรุน้ากร่อย พบพันธุ์ไม้ที่สาคัญ ได้แก่ ต้นเสม็ดขาว กกชนิดต่างๆ อินทนิล หว้า
น้า กระทุ่มน้ากันเกรา หวาย ตะคร้าทอง หมากชนิดต่างๆ
5. ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็น
ดินทรายจัด น้าทะเลท่วมไม่ถึงหรือถึงเป็นบางครั้ง หรือบริเวณหาดทรายเก่าที่ยกตัวสูงขึ้น หรือ
บริเวณที่เป็นหินชิดฝั่งทะเล ดินค่อนข้างเค็มและที่สาคัญมีไอน้าเค็มจากทะเลเข้าถึง พันธุ์พืชส่วน
ใหญ่เป็นพืช ทนเค็ม (Halophytes) และคดงอด้วยแรงลม เช่น สนทะเล หูกวาง มะเกลือ เมา
กระทิง โพทะเล และรักทะเล บนพื้นพบไม้คลุมดิน เช่น ลาเจียก ผักบุ้งทะเล ถั่วคล้า และหญ้า
ลอยลม ป่าชายหาดพบทางภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ป่าชายหาดหิน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

ป่าชายหาด
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ป่าไม้ประเภททีผ่ ลัดใบ (Deciduous Forest)
เป็นระบบนิเวศน์ป่าชนิดที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้ งเพื่อ
จะแตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชั้นล่างจะไม่ผลัดใบ จะพบป่าชนิดนี้ตั้งแต่ระดับความสูง
50-800 เมตร เหนือระดับน้าทะเล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ป่าเบญจพรรณ
ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม้ไม่รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก มีอยู่ทั่วไป
ตามภาคต่างๆ ที่เป็นที่ราบ หรือตามเนินเขา พันธุ์ไม้จะผลัดใบในฤดูแล้ง การกระจายของป่า
เบญจพรรณในประเทศไทย พบในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ครอบคลุมต่าลงไปจนถึง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนบน มีปรากฏที่ระดับความสูงตั้งแต่ 50 เมตร ถึง 800 เมตร หรือสุงก
ว่านี้ในบางจุด
2. ป่าแดง ป่าแพะ หรือป่าเต็งรัง
พบขึ้นสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟป่าเป็นประจา ป่าเต็ง
รังมีถิ่นกระจายโดยกว้างๆ ซ้อนทับกันอยู่กับป่าเบญจพรรณ แต่อาจแคบกว่าเล็กน้อยทั้งนี้
เนื่องจากมีปัจจัยกาหนดที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง มีปรากฏตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีขึ้นไปจนถึง
เหนือสุดในจังหวัดเชียงราย ป่าชนิดนี้เป็นสังคมพืชเด่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่
ปรากฏสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณ ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัด กักก็บน้าได้เลว เช่น บนสัน
เนิน พื้นที่ราบที่เป็นทรายจัด หรือบนดินลูกรังที่มีชั้นของลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจาก
ระดับน้าทะเล 50-1,000 เมตร
3. ป่าหญ้า
เกิดจากการทาลายสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ดินมีความเสื่อมโทรม มีฤทธิ์เป็นกรด
ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงมีหญ้าต่างๆ เข้าไปแทนที่ แพร่กระจายทั่วประเทศในบริเวณที่
ป่าถูกทาลายและเกิดไฟป่าเป็นประจาทุกปี
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การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
ป่าเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ในป่าแต่ละประเภทมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่แตกต่างกัน สัตว์
ป่าบางชนิดพบในป่าไม่พลัดใบ บางชนิดพบในป่าพลัดใบ และบางชนิดพบเฉพาะในที่แห่งใดแห่ง
หนึ่งเท่านั้น เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์นอกจากจะเก็บรักษาป่าไว้แล้ว ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าที่
สาคัญ เมื่อกล่าวถึง สัตว์ป่าผู้คนมักจะนึกถึงสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ที่สามารถเห็นตัวได้โดยเฉพาะสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเช่น เสือ หมี ช้างป่า กวางป่า กระทิง แต่ความเป็นจริงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า
ทุกชนิด จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ล้วนเป็นสัตว์ป่าทั้งสิ้น ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์
กันทั้งสิ้น จึงประกอบกันขึ้นเป็นป่า และมีความสาคัญต่อระบบนิเวศและการดารงอยู่ของป่า

ในปัจจุบันโอกาสที่คนทั่วไปจะพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่นั้นมีน้อย เนื่องจากมักอาศัย
อยู่ในป่าลึก แต่ยังมีโอกาสพบร่องรอยของสัตว์ป่า เช่น รอยตีน มูลสัตว์ ตามเส้นทางเดินเท้าใน
ป่า อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้กลับเป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก ซึ่งมี
ความสวยงาม ได้แก่ นก ผีเสื้อ เนื่องจากหาชมได้ยาก
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ในประเทศไทยมีความหลากหลายของสัตว์ป่าสูงมาก เนื่องจากอยู่กลางภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบได้กับเป็นชุมทางการกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่าจากภูมิภาคต่างๆ
รวมทั้งยังมีความหลากหลายของประเภทป่า ตั้งแต่ป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล ป่าดงดิบชื้น
บนพื้นที่ราบขึ้นไปจนถึงป่าดงดิบเขาบนยอดเขาสูง ตามภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ถ้า
เขาหินปูน น้าตก ลาห้วย หนอง บึง ยังเป็นถิ่นอาศัยเฉพาะของสัตว์บางประเภท เช่น ค้างคาว
ปลาน้าจืด ปูน้าจืด ฯลฯ หลายชนิดเป็นสัตว์หายากและเป็นสัตว์ที่พบเพียงแห่งเดียวในโลก
ปัจจุบันเท่าที่มีการสารวจ ประเทศไทยมีสัตว์สะเทิ้นน้าสะเทิ้นบกไม่น้อยกว่า
107 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า 298 ชนิด นกประมาณ 960 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 282 ชนิด
ปลาน้าจืด 600 ชนิด รวมไปถึงสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมลง หอย อีกนับแสนชนิด
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่าที่สาคัญ เพราะได้ครอบคลุมภูมิประเทศและสภาพป่า
ประเภทต่างๆ ของประเทศไว้สาหรับ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพราะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนาดใหญ่
หลายชนิดที่ต้องการพื้นที่หากินกว้างขวาง เช่น ช้างป่า เสือโคร่ง นอกจากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่
สามารถรองรับประชากรของสัตว์ป่าจานวนมาก ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกพันธุกรรมที่
แข็งแรง อันเป็นหลักประกันในการดารงเผ่าพันธุ์ของสัตว์ป่าต่อไปอย่างยั่งยืน
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า
ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดา ริ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของประเทศไทย ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี โดยพื้นที่บางส่วนครอบคลุมพื้นที่ 2
อาเภอ คือ อาเภอท่าใหม่และอาเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นภูเขา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน 11,370 ไร่ พื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 4,000 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลน 1,200
ไร่ และพื้นที่ดาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 36,918 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จรดเขาใหญ่ บ้านคลองน้าเค็ม
ทิศตะวันออก จรดเขาใหญ่ เขามือเหล็ก เขาท่าศาลา เขาเตาหม้อ เขาร้อยรู
เขาตาเกิด เขาหมูดุด เขาอัมพวา
ทิศใต้
จรดอ่าวไทยที่เขาเจ้าหลาว
ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทยที่เขาคุ้งกระเบน
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เป็นพื้นที่ลุ่มน้าขนาดเล็ก มีลักษณะเป็น
รูปทรงลิ่มแคบๆ โดยทางด้านทิศตะวันออกเป็น
ภูเขาที่ทอดตัวยาวไปตามแนวเหนือใต้ และยาวไป
จรดอ่าวไทยเลยไปถึงทะเล เป็นแนวหินและเกาะ
เล็กๆ ทางด้านทิศตะวันตกมีภูเขาเล็กๆ เริ่มตรง
ปากอ่าวคุ้งกระเบน ทอดตัวขนานไปกับแนวชายฝั่ง
ทางด้าน ทิศเหนือ มีรูปร่างคล้ายกับไตหรือปลา
กระเบน เป็นอ่าวที่เกือบถูกปิดล้อม โดยสันทราย
พื้นที่บริเวณ รอบๆ อ่าว เป็นที่ราบ และล้อมรอบ
ด้วยป่าชายเลน นากุ้ง และนาข้าว บริเวณที่ถัดลึก
เข้าไปในแผ่นดิน มีลักษณะเป็นเป็นเนินสูงขึ้นไป
จนถึงเป็นภูเขา มีการทาสวนยางพารา และสวน
ผลไม้ อยู่ตามเชิงเขาทั่วๆ ไป พื้นที่บางส่วนเป็นที่
ราบ สลับเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 80-213 เมตร และมียอดเขาหมู
ดุดสูงสุดจากระดับน้าทะเล 213 เมตร บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล และบริเวณหาดทราย มี
ลักษณะค่อนข้างกว้าง ทาให้หาดมีลักษณะสวยงาม และร่มรื่น เป็นที่ดึงดูดให้ประชาชนเข้ามา
ท่องเที่ยวและพักผ่อนตลอดเวลา ลักษณะของภูมิอากาศ ตั้งอยู่ในแถบที่ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทย ทาให้ฝนตกชุกเกือบตลอดปี
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 2,813.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
77.19 เปอร์เซ็นต์ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน
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ทรัพยากรป่าไม้
สภาพป่าในอดีตทั้งหมดเคยถูกบุกรุกทาลาย และมีการนาไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจไปใช้
ประโยชน์ ไม้ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นไม้ที่ขึ้นทดแทนจากไม้ดั้งเดิม หรือเป็นไม้ระยะที่สอง
เป็นไม้เบิกนา และมีการปลูกเพิ่ม เช่น ป่าชายเลน อย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังมีไม้ที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจของป่าดิบแล้งที่แปรสภาพมาจากป่าดิบชื้นหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง เช่น ยางนา ยาง
แดง ไม้หอม ขนุนป่า ตะเคียนทอง มะหาด กระบก ฯลฯ ซึ่งแบ่งชนิดป่าออกได้ 4 ประเภท คือ
ป่าดิบแล้ง ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีความสูง
จากระดับน้าทะเลสูงสุด 213 เมตร
ป่าเบญจพรรณ ประมาณร้อยละ 30 ป่าชนิดนี้ขึ้นอยู่ตามที่ราบต่า ความสูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 50 - 100 เมตร ไม้ชั้นบนมีไม้ผลัดใบหลายชนิด เช่น งิ้ว ตีนนก กระบก
แต้ว ติ้ว ฯลฯ
ป่าชายหาด ประมาณร้อยละ 20 ป่าชนิดนี้พบเป็นหย่อมๆ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นจะผันแปรตาม
ลักษณะของดิน ในพื้นที่เป็นดินทรายบริเวณถัดชายฝั่งเข้ามาบริเวณด้านตะวันออกของเขา เช่น
ไม้เกด ช้างน้าว สนทะเล สารภี จิกทะเล ฯลฯ
ป่าชายเลน คือ สังคมพืชซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีน้าท่วมถึง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลน
จะมีการปรับตัวให้สามารถเจริญเติบโตได้ในที่ซึ่งมีน้าทะเลท่วมถึง เป็นพืชไม่ผลัดใบจะเขียวตลอด
ทั้งปี เช่น โกงกาง ใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมทะเล ฯลฯ
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ทรัพยากรสัตว์ป่า
เนื่องจากพื้นที่ป่าที่มีการอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาให้พื้นที่ป่าที่เป็น
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและป่าชายเลน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ มีความ
หลากหลาย มีแหล่งน้า และแหล่งอาหาร จึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมและมีการขยายพันธุ์
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่เป็นนกประจาถิ่นและนกอพยพ ส่วนใหญ่เป็นนกน้าที่อพยพ
ตามแหล่งอาหารและฤดูกาล เช่น นกปากห่าง เป็ดแดง อีโก้ง อีลุ้ อีล้า ฯลฯ ส่วนนกประจาถิ่น
ได้แก่ เหยี่ยวแดง นกเขาใหญ่ นกจาบคาทุ่ง ไก่ป่า นกกวัก นกยางชนิดต่างๆ ฯลฯ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม ได้แก่ เก้ง ลิงแสม กระจงหนู ชะมด อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
ได้แก่ กบหงอน กบน้าเค็ม เต่าผึ้ง เต่าหับ เต่าใบไม้ ฯลฯ
สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พบประมาณ 267 ชนิด
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. สัตว์ปีก 167 ชนิด เช่น นกเป็ดแดง ไก่ป่า นกปรอด ฯลฯ
2. สัตว์เลื้อยคลาน 46 ชนิด เช่น งูเหลือม งูหลาม เหี้ย ฯลฯ
3. สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 22 ชนิด เช่น กบหงอน กบน้าเค็ม เต่าหับ ฯลฯ
4. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 27 ชนิด เช่น เก้ง กระจง ชะมด ค้างคาว ฯลฯ
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