บทนํา
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
ในอดีตมนุษยใชผลผลิตจากปาเพื่อเปนปจจัยสี่มาชานาน โดยใชประโยชนจากทั้ง
พืชและสัตวปาเพื่อการบริโภค หลังจากมนุษยมีจํานวนมากขึ้น อาหารที่ไดรับจากปาไม
เพียงพอตอการใชบริโภค มนุษยจึงเรียนรูจาการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารให
เพี ย งพอต อ การบริ โ ภค พื ช ที่ ใ ช บ ริ โ ภคในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต มี จํ า นวนมากกว า
1,000 ชนิด แตมีเพียง 50 ชนิดเทานั้นที่นํามาผลิตเพื่อการบริโภคและเปนการคาใน
ปจจุบันนี้
พืชกินไดในปาสะแกราช มีอยูดวยกันหลากหลายชนิด ที่มีคนมาเก็บไปเพื่อ
บริโภคและเพื่อเปนการคา
ซึ่งในจํานวนนี้หลายชนิดมีศักยภาพในการที่จะนํามา
ขยายพันธุและเพาะปลูกเพื่อบริโภคและเปนการคาตอไป จากแนวความคิดที่ใชปาเปน
แหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเปนแหลงแมพันธุพืชและสัตวปา คนที่อยู
ใกลปาตองเรียนรูการเกษตรกรรมเพาะปลูกและนําพันธุจากปามาขยายพันธุและเพาะปลูก
เพื่อบริโภคและเปนการคาเพื่อที่คนและปาจะไดอยูรวมกันอยางยั่งยืนตอไป
ความเปนมา
ดวยรัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาที่มี
ผลต อ การพั ฒ นาประเทศและต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชนโดยส ว นรวม
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2510 ใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต
แหงประเทศไทย (สวป.) ซึ่งเปนชื่อเดิมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) ไดใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้ง
เปนสถานีวิจัยขึ้นเพื่อดําเนินการวิจัยในลักษณะพหุศาสตร (Multi-disciplinary Research)
ดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศปา โดยระยะแรกของการดําเนินงาน ไดรับการสนับสนุน
ดานการเงินและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา

หลังจากการสนับสนุนจากตางประเทศลดลงและสิ้นสุดไป นักวิชาการจากหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของยังตระหนักถึงความจําเปนและเล็งเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้น ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวจากผลการดําเนินงานวิจัยของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จึงได
ประชุมปรึกษาหารือกันและขอใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะ
หนวยงานสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ ดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหคงไวและ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสถานี วิ จั ย สิ่ ง แวดล อ มสะแกราช จนกระทั่ ง วั น ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ดําเนินการ
ต อ ไป โดยอนุ มั ติ ใ ห สํ า นั ก งบประมาณสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณผ า นสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติและใหมีคณะกรรมการสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนจากหลายหนวยงาน เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดแนวทางการวิจัย
และดําเนินการวิจัย สวนการจัดการงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราชนั้น ใหอยู
ภายใตความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และในป พ.ศ. 2542 วช. ไดมีการปรับปรุงโครงสราง
บริหารภายใน จึงไดมอบหมายให วว. รับผิดชอบการบริหารงานเพียงหนวยงานเดียว
การดําเนินงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาในพื้นที่ของสถานีฯ ไดเปนที่
รูจักทั่วไป ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จนในที่ประชุมระหวางประเทศ ซึ่งจัดโดย
องคการ UNESCO โครงการ Man and Biosphere (MAB) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเชีย ในป พ.ศ. 2519 ไดมีมติใหสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราชเปนพื้นที่
สงวนชีวมณฑลสะแกราช (Sakaerat Biosphere Reserve) แหงหนึ่งของโลก ในจํานวน
499 แหง ใน 110 ประเทศทั่วโลก ( กันยายน 2548) ในประเทศไทยมีจํานวน 4 แหง
1.
2.
3.
4.

พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช
พื้นที่สงวนชีวมณฑลสวนสัก – หวยทาก
พื้นที่สงวนชีวมณฑลหวยคอกมา
พื้นที่สงวนชีวมณฑลปาชายเลน

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดลําปาง
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดระนอง

เขตการจัดการในพื้นที่แหลงสงวนชีวมณฑล
1.เขตแกนกลาง (Core Area) 36,000 ไร

2.แนวกันชน (Buffer Zone) 57,000 ไร

3.เขตรอบนอก (Transition Area) 420,600 ไร

รวมพื้นที่ทั้งหมด 513,600 ไร

รูปที่ 1. เขตการจัดการในพื้นที่แหลงสงวนชีวมณฑล
พื้นที่สงวนชีวมณฑล คือ พื้นที่ระบบนิเวศบนบก และ/หรือชายฝงทะเล/ทะเล
หรือพื้นที่ที่มีทั้งระบบนิเวศบนบก และชายฝงทะเล/ทะเล ที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ ภายใตโปรแกรมมนุษยและชีวมณฑลของ UNESCO (บทบัญญัติวาดวย
กรอบการดําเนินงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระดับโลก)
รั ฐ บาลประเทศนั้ น ๆ จะเป น ผู กํ า หนดพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑล ซึ่ ง พื้ น ที่ ต อ งมี
คุณสมบัติตามเกณฑต่ํา เมื่อไดรับการยอมรับเขารวมในเครือขาย พื้นที่สงวนชีวมณฑลแต
ละแหงตองสามารถตอบสนองบทบาทหลัก 3 ประการได คือ
บทบาทดานการอนุรักษ : อนุรักษทรัพยากรพันธุกรรม ชนิดพันธุ ระบบนิเวศน
และภูมิทัศน
บทบาทดานการพัฒนา : ดูแลการพัฒนาดานบุคลากรและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
บทบาทในดานการสนับสนุน : สนับสนุนโครงการตัวอยางสําหรับการวิจัยการให
การศึกษาและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจสอบเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับโลก

พื้นที่สงวนชีวมณฑล แตละแหงอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของประเทศพื้นที่สงวน
นั้นตั้งอยูภายใตกรอบการดําเนินงานในปจจุบัน ประเทศใดๆมีสิทธิในการดําเนินการตาม
มาตรการกฎหมายในพื้นที่สงวนชีวมณฑลของตนหากเห็นวาจําเปนในหลายกรณี บาง
ประเทศไดประกาศพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่คุมครองอยูแลวใหเปนพื้นที่สงวนชีวมณฑล เพื่อใช
ประโยชนจากมาตรการคุมครองที่มีอยูเดิม
พื้นที่สงวนชีวมณฑลตองประกอบไปดวย เขตแกนกลาง (Core area) เขตกัน
ชน (Buffer zone) และเขตรอบนอก (Transition area)
เพื่อใหกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติดําเนินการไดโดย
สอดคลองกัน จึงตองแบงพื้นที่สงวนชีวมณฑลเปน 3 สวน คือ เขตแกนกลาง เขตกันชน
และเขตรอบนอก
เขตแกนกลาง (Core area) จะตองเปนพื้นที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือเปน
พื้นที่ที่สามารถใหการคุมครองภูมิทัศนไดในระยะยาว ตองมีขนาดพื้นที่ใหญเพียงพอที่จะ
สนองวัตถุประสงคดานการอนุรักษ อาจมีแกนกลางหลายแหงในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแหง
เดียวกันก็ไดเพื่อเปนตัวแทนที่ครอบคลุมความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่สงวนชีว
มณฑลทั้งหมด โดยปกติตองไมมีกิจกรรมใด ๆ ในเขตแกนกลาง ยกเวนกิจกรรมวิจัย
และการติดตามตรวจสอบ หากจําเปนอาจอนุญาตใหมีการใชทรัพยากรชีวภาพตามจารีต
ประเพณีของชุมชนทองถิ่น หรือใหมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมได
เขตกันชน (Buffer zone) จะตองไดรับการกําหนดแนวเขตชัดเจน และลอมรอบ
แกนกลาง เป น พื้ น ที่ ที่ อ นุ ญ าตให มี เ พี ย งกิ จ กรรมที่ ไ ม ขั ด แย ง กั บ การอนุ รั ก ษ ใ นเขต
แกนกลาง และช ว ยคุ ม ครองเขตแกนกลางด ว ย เขตกั น ชนเป น พื้ น ที่ ที่ ใ ช ดํ า เนิ น การ
กิ จ กรรมความร ว มมื อ ที่ เ หมาะสมด า นนิ เ วศวิ ท ยา เช น การศึ ก ษาด า นสิ่ ง แวดล อ ม
นันทนาการ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการวิจัยตาง ๆ สามารถใชเปนที่ศึกษาหาวิธี
ฟ น ฟู พื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรม นอกจากนี้ ยั ง เป น ที่ ส ง เสริ ม ในการให ก ารศึ ก ษา ฝ ก อบรม
ทองเที่ยว และนันทนาการได
เขตรอบนอก (Transition area) หรือพื้นที่ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมความ
รวมมือทั่วไปอาจประกอบไปดวยกิจกรรมดานการเกษตรตาง ๆ การตั้งถิ่นฐานและการใช
ประโยชนอื่นๆ โดยชุมชนทองถิ่น หนวยงานอนุรักษ นักวิทยาศาสตร องคกรพัฒนาเอกชน

ทีต่ งั้ สถานีวจิ ยั สิง่ แวดลอมสะแกราช
กลุม วัฒนธรรม ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ ตองตกลงกัน ที่จะทํา งาน
รวมกันในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน เพื่อใหเปนประโยชนแกชุมชน
ท อ งถิ่ น หากคํ า นึ ง ถึ ง บทบาทของพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลในการส ง เสริ ม การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนแลว อาจพิจารณาไดวา เขตรอบนอก เปนพื้นที่ที่สําคัญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของพื้นที่สงวน ชีวมณฑล
หนาที่รับผิดชอบ
หนาที่รับผิดชอบของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช มีดังตอไปนี้
1) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา
ของปาเขตรอน
2) วิจัยและสนับสนุนงานวิจัยทางดานสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยาปาเขตรอน
3) ถายทอดความรูทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีของ วว.
ที่ตั้งและอาณาเขต
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ตั้งอยูในเขตตําบลภูหลวงและตําบลลํานางแกว
อําเภอปกธงชัย ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลวังหมี และตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 60
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา) และหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 300 กิโลเมตร รูปที่ 1 และรูปที่ 2
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราชมีเนื้อที่ทั้งหมด 78.08 ตารางกิโลเมตร หรือ
48,800 ไร โดยมีแนวเขตทางดานตะวันออกติดทางหลวงหมายเลข 304 เปนระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร

นครราชสีมา

สีควิ้

300 กม.

โชคชัย
ปกธงชัย

ปากชอง

มวกเหล็ก
สระบุรี
สถานีวจิ ยั สิง่ แวดลอมสะแกราช
วังน้าํ เขียว
นครนายก
ปทุมธานี
นนทบุรี มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร

220 กม.
นาดี

ปราจีนบุรี

กบินทรบรุ ี

ฉะเชิงเทรา
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ทีต่ งั้ สถานีวจิ ยั สิง่ แวดลอมสะแกราช

รูปที่ 2. ที่ตั้งสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
สภาพทั่วไปของพื้นที่
ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน
สภาพการใชที่ดินในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช สามารถแบงออกได 6
ประเภท (ดังรูปที่ 3 และตารางที่ 1) ไดแก
ประเภทการใชที่ดิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปาดิบแลง
ปาเต็งรัง
ปาปลูก
ทุงหญา
ปาไผ
สิ่งปลูกสราง
รวม

ตร.กม.
46.82
14.51
14.46
0.93
1.12
0.25
78.08

เนื้อที่
ไร
29,260
9,066
9,038
582
697
157
48,800

รอยละ
59.96
18.58
18.52
1.19
1.43
0.32
100

ตารางที่ 1. สภาพการใชที่ดินในเขตพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช

ปาไม

สัตวปา

ปาไมในเขตสถานีฯ สะแกราชมี 2 ประเภท ไดแก
1) ปาดิบแลง (Dry evergreen forest) มีลักษณะเปนปาที่คอนขางทึบมีความ
หนาแนนของตนไมประมาณ 123 ตน ตอไร พรรณไมที่สําคัญประกอบดวย ตะเคียน
หิน (Hopea ferrea) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ชัน (Shorea sericeiflora)
กระบก (Irvingia malayana) เปนตน จากการศึกษาเนื้อไมที่สามารถทําเปนสินคาได
ประมาณ 1,188,584 ลบ.ม. จากขนาดเนื้อที่ปาดิบแลง 33.63 ตร.กม.
2) ปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) เปนปาคอนขางโปรง มีความหนาแนนของ
ตนไม 84 ตนตอไร และมีปริมาตรไมที่สามารถทําเปนการคาประมาณ 78,603 ลบ.ม.
พรรณไมที่สําคัญไดแก เต็ง (Shorea obtusa) รัง (Shorea siamensis) พลวง
(Dipterocarpus tuberculatus) กราด (Dipterocarpus intricatus) เปนตน
นอกจากปาทั้งสองชนิดดังกลาว ยังมีปาไผและปาปลูก ประกอบดวย กระถิน
เทพา กระถินณรงค ซอ เปนตน คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 9,038 ไร

สัตวปาที่สํารวจพบในเขตสถานีฯ สะแกราชในป พ.ศ. 2545 มีทั้งหมดประมาณ
430 ชนิด ประกอบดวย
- นก
238 ชนิด
- สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
79 ชนิด
- สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 26 ชนิด
- สัตวเลื้อยคลาน
87 ชนิด

ชนิดของปาภายในเขตพืน้ ทีส่ ถานีวิจัยสิง่ แวดลอมสะแกราช
1.ปาเต็งรัง 18 %
2.ปาดิบแลง 60 %
3.ปาปลูก 18 %
4.ทุง หญา 1 %
5.ปาไผ 1 %

รูปที่ 3. ชนิดของปาภายในเขตพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช

ในสัตวจํานวนนี้มีชนิดที่พบใหม (New record) ที่ไมเคยพบมากอนในปาสะแก
ราชถึง 60 ชนิด ประกอบดวย นก 47 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 12 ชนิด และ
สัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด ในสัตวจํานวนนี้ ไดจัดอยูในชนิดหายาก 11 ชนิด แนวโนม
ใกลสูญพันธุ 10 ชนิด ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 2 ชนิด สถานภาพถูกคุกคาม 2 ชนิด
สัตวปาสงวน 1 ชนิด ไดแก เลียงผา และสัตวเฉพาะถิ่น 2 ชนิด ไดแก ตุกแกปาดง
พญาเย็น และจิ้งเหลนดวงปกธงชัย

