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ลักษณะน ้ำตกเป็นน ้ำตกที่มีลักษณะสูงชัน ตำมชั นน ้ำตกไม่เหมำะแก่กำรเล่นน ้ำ เนื่องจำกอำจเกิดอันตรำยได้ 
 

  น้้ำตกวัดถ้้ำสระพงษ์ หรือน้้ำตกถ้้ำสระพงษ์ ตั้งอยู่ภำยในวัดถ้้ำสระพงษ์ วัดประจ้ำบ้ำนทับทิมสยำม ๐๖ บ้ำนนำ
จะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ น้้ำตกวัดถ้้ำสระพงษ์ เป็นน้้ำตกขนำดไม่ใหญ่มำก ไหลผ่ำใจกลำงวัด ซึ่งน้้ำท่ีไหลมำ
ตำมน้้ำตกแห่งนี้ เป็นน้้ำตำมธรรมชำติ ท่ีไหลมำตำมล้ำธำรจำกเทือกเขำพนมดงรัก ลักษณะน้้ำตกเป็นน้้ำตกที่มีลักษณะสูงชัน 
สำมำรถเล่นน้้ำได้ท่ีด้ำนล่ำงน้้ำตก ซึ่งเป็นดินทรำย แต่ผู้คนไม่ค่อยนิยมล่นน้้ำมำกนัก เนื่องจำกอยู่ภำย 
ในบริเวณวัด นิยมมำเท่ียวชมในเชิงธรรมะ และธรรมชำติมำกกว่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณด้ำนล่ำงน ้ำตก เหมำะแก่กำรเล่นน ้ำในช่วงฤดูฝน 

 

  น้้ำตกแห่งนีจ้ะมีน้้ำไหลท่ีสวยงำมในฤดูฝน ช่วงเดือนสิงหำคม - กันยำยน จะมีน้้ำมำก น้้ำไหลหลัง่ลงมำตำม 
โขดหิน เหมำะแก่กำรมำเท่ียวชมและพักผ่อนเป็นอย่ำงมำก 
  

 
  

          นอกจำกน้้ำตกแห่งนี้จะมีควำมสวยงำมน่ำเท่ียวในช่วงฤดูฝนแล้ว ในช่วงฤดูหนำว และฤดูร้อน น้้ำตกแห่งนี้จะไม่มีน้้ำ
ไหล หรือไหลในปริมำณท่ีน้อย แต่จะประทับใจในโขดหินจ้ำนวนมำกบริเวณน้้ำตก ท่ีเรียงซ้อนกันได้เหมือนข้ันบันไดขนำด
ใหญ่หลำยสิบช้ัน เหมำะแก่กำรเดินชมธรรมชำติลัดเลำะโขดหินไปตำมน้้ำตกแห่งนี้ ซึ่งพืชพรรณดอกไม้ป่ำต่ำง ๆ จะผลิดอก
เป็นจ้ำนวนมำก สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น 
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ลักษณะน้้ำตกด้ำนบน มีลักษณะเป็นขั้นบันไดจ้ำนวนมำก 

          นอกจำกน้้ำตกแห่งนีจ้ะมีควำมงดงำมในช่วงฤดูฝนแล้ว บริเวณโดยรอบน้้ำตกยงัมีต้นไม้นำนำพรรณ เกิดข้ึนตำม
ธรรมชำติ ท้ำให้บริเวณน้้ำตกมีลักษณะอำกำศท่ีเย็นร่มรื่นตลอดท้ังปี นักปฏิบัติธรรมหลำยท่ำน นิยมนั่งภำวนำริมธำรน้ำ้ตก
แห่งนี ้
 

2. สถานีเพาะพนัธุ์สตัวป่์าจุฬาภรณ์ บา้นนาจะเรีย หมู ่13 

 สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำจุฬำภรณ์ ในภำรกิจฟื้นฟูสภำพป่ำให้อุดมสมบูรณ์และเพำะเลี้ยงขยำยพันธ์ุสัตว์ป่ำเพื่อคืนสู่
ธรรมชำติ จัดพื้นท่ีให้ผู้สนใจเข้ำมำศึกษำธรรมชำติและชมสัตว์ป่ำนำนำชนิดแบบใกล้ชิด นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริมกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำในเชิงเศรษฐกิจ อีกท้ังยังเปิดให้บริกำรนักท่องเท่ียวด้ ำนท่ีพัก อำหำร ห้องประชุม จัดพื้นท่ีกำงเต็นท์
ท่ำมกลำงธรรมชำติและบรรยำกำศท่ีเป็นกันเอง เนื่องจำกสถำนท่ีแห่งนี้ยังไม่มีบริกำรรถโดยสำรประจ้ำทำงมำถึง 
นักท่องเท่ียวจะต้องน้ำรถส่วนตัวมำเองหรือใช้บริกำรรถเช่ำก็ได้ 
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สถานีเพาะพนัธุส์ตัวป่์าจฬุาภรณ์ บ้านนาจะเรีย หมู่ 13 

รำยละเอียด 

เป็นพื้นท่ีเพำะเลี้ยงขยำยพันธ์ุสัตว์ป่ำปล่อยคืนสู่ธรรมชำติเปน็กำรรกัษำควำมสมดุลของระบบนิเวศของพื้นท่ี ท้ังยัง
เปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้นกัเรียน นักศึกษำ และประชำชนท่ีสนใจได้เข้ำศึกษำ 
 

ลักษณะเด่น 

  สัตว์ป่ำท่ีส้ำรวจพบ ได้แก่ ลิ่นชวำ กระแตเหนือ อเีห็นเครือ อีเห็นข้ำงลำย ชะมดแผงหำงปลอ้ง ชะมดเช็ด หมูป่ำ เก้ง 
กระจงเล็ก กระต่ำยป่ำ ฯลฯ จ้ำพวกนก ได้ แก่ นกขุนทอง นกแขกเต้ำ นกโพระดก นกหัวขวำนสีน้้ำตำล นกขุนแผน นก
ตะขำบทุ่ง ไก่ป่ำ นกเป็ดน้้ำ เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลำน ได้แก่ เต่ำ ตะพำบน้้ำ ตุ๊กแก ก้ิงก่ำ แย้ เป็นต้น สัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก 
กบ เขียด อึ่งอ่ำง เป็นต้น 

 

ประวัติ 
สืบเนื่องจำกเม่ือวันท่ี 12 มิถุนำยน 2536 สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำจฬุำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี องค์ประธำน

สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ได้เสด็จตรวจเยี่ยมรำษฎรท่ีอำศัยอยู่กระจัดกระจำย ตำมแนวชำยแดนไทย - กัมพูชำ ณ บ้ำนนำจะเรีย 
ต้ำบลปรือใหญ่ อ้ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เม่ือทรงทอดพระเนตรศูนย์ผู้อพยพโอตรำว พระองค์ได้มีพระด้ำริท่ีจะพัฒนำ
ให้รำษฎรตำมแนวชำยแดน โดยเฉพำะบ้ำนนำจะเรีย ให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยกำรปลูกฟื้นฟูสภำพป่ำเสริมสร้ำงควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดนไทย-กัมพูชำ และท้ำกำรเพำะเลี้ยงขยำยพันธ์ุ
สัตว์ป่ำเพื่อปล่อยสู่ธรรมชำติ เป็นกำรฟื้นฟูระบบนิเวศนวิทยำของพื้นท่ี ต่อมำเม่ือวันท่ี 26 สิงหำคม 2536 องค์ประธำน
สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ได้เสด็จปฏิบัติพระภำรกิจร่วมกับหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีของสถำบันวิจัยจฬุำภรณ์ ท่ีโรงเรียนบ้ำนตำนวน 



ต้ำบลกันทรอม อ้ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ นำยอุทัยพันธ์ุ สงวนเสริมศรี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ถวำยรำยงำน
เก่ียวกับรำยละเอียดข้อมูลโครงกำรทับทิมสยำม 06,07 และนำยมำนะ ศรีวงษ์วรรณะ ป่ำไม้จังหวัดศรีสะเกษ ได้ถวำย
รำยงำนเก่ียวกับโครงกำรสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำให้ทรงทรำบ และได้มีพระประสงค์ให้จังหวัดศรีสะเกษด้ำเนินกำรโครงกำร
ดังกล่ำวต่อไป ส้ำหรับโครงกำรสถำนีเพำะเลี้ยง-สัตว์ป่ำจุฬำภรณ์ เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติองค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำ
ภรณ์ นั้น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ำ กรมป่ำไม้ ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีมำท้ำกำรส้ำรวจ จัดต้ังสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำข้ึน และได้รับพระ
รำชพระอนุญำตช่ือโครงกำรสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำ”จุฬำภรณ์”ตำมหนังสือ สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ท่ี พิเศษ 1373/2536 ลง
วันท่ี 25 ตุลำคม 2536 
ข้อมูลกำรติดต่อ 
ท่ีอยู ่   ตั้งอยู่ภำยในโครงกำรทับทิมสยำม 06 บ้ำนนำจะเรยี หมู่ 13 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 
เบอร์ติดต่อ   045-311677 
 

3. ผำฉลุย (ผำประสบชัย) 
เขตสถำนีเพำะพนัธุ์สตัว์ป่ำจุฬำภรณ ์

 
ผำประสบชัย (ผำฉลุย) 

  

 
  

          ผำฉลุย ตั้งอยู่ภำยในสถำนีเพำะเลี้ยงพันธ์ุสัตว์ป่ำจฬุำภรณ์ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำห้วยศำลำ บ้ำนทับทิมสยำม ๐๖ ต.
ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรสีะเกษ 
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          ในเขตพื้นท่ีสถำนีเพำะเลี้ยงพันธ์ุสัตว์ป่ำจุฬำภรณ์ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำห้วยศำลำ นอกจำกจะเป็นผืนป่ำอันอุดม
สมบรูณ์แล้ว ยังมจีุดชมวิวหลำยจุดท่ีสวยงำม บำงจุดไม่ได้เป็นหน้ำผำ แต่สำมำรถชมทัศนียภำพได้เช่นกัน แต่จุดท่ีเป็นหน้ำผำ
สวยงำมและชมทัศนียภำพได้สวยงำมก็คือ ท่ีผำประสบชัย หรือผำฉลุย ซึง่อยู่ในป่ำลึก และเพิ่งค้นพบเปิดใหท่้องเท่ียวมำไม่
นำนมำน้ี โดยมีสื่อหลำยสื่อเข้ำถ่ำยท้ำรำยกำร อำทิ รำยกำรหมู่บ้ำนท่องเท่ียวโอทอ็ป จำก สทท. รำยกำรเท่ียวไปกับนำ
อ้ำเภอ สทท.อุบล ฯ เป็นต้น 
  

 
  
          ลักษณะหน้ำผำเป็นหน้ำผำไม่ใหญ่มำก มีเนินหินย่ืนออกไปจำกเขำไม่มำกนกั หน้ำผำสูงประมำณ ๓๕๐ เมตร จำก
ระดับน้้ำทะเลปำนกลำง สำมำรถชมทัศนียภำพได้กว้ำงขวำงสุดลูกหลููกตำ พื้นท่ีด้ำนล่ำงคำบเก่ียว ๓ อ้ำเภอ คือ อ้ำเภอขุ
ขันธ์ อ้ำเภอภูสิงห์ และอ้ำเภอขุนหำญ เรียกได้ว่ำ นี่คือผำไตรคีรีก็ว่ำได้ (ไตร แปลว่ำ ๓ , คีรี แปลว่ำเมือง ในท่ีนี้หมำยถึง
อ้ำเภอทั้งสำมดังท่ีกล่ำวมำ) 
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ด้านล่างเนินหน้าผา มีลักษณะเป็นโพรงคล้ายถ ้า 

  
          นอกจำกนี้ ตลอดระยะทำงท่ีมุ่งหน้ำสูผ่ำประสพชัย ถนนเป็นแบบทำงเข้ำเลำะเลียบป่ำ รถยนต์เข้ำไปได้ระยะหนึ่ง 
หลงัจำกนันต้องใช้รถทหำร หรือรถขนำดเล็กเช่น รถจักรยำยนต์ เนื่องจำกเส้นทำงในป่ำนั้นมีลกัษณะสูงชัน และคับแคบ โดย
ตลอดระยะทำงท่ำนจะได้พบกับพ,ำญหินขนำดเลก็ - ใหญ่หลำยจุด 
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          นอกจำกนี้ ป่ำในตลอดระยะเส้นทำงมุ่งหน้ำสูห่น้ำผำน้ัน ยังสำมำรถเป็นเส้นทำงแหล่งศึกษำธรรมชำติ โดยใช้เปน็
เส้นทำงศึกษำสภำพป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง ป่ำดิบแล้ง และป่ำทุ่งหญ้ำ เนือ่งจำกสภำพป่ำบริเวณนี้เป็นมีสภำพท่ียงัคงอุดม
สมบรูณ์อยู่มำก หำกโชคดี ก็อำจจะได้เจอสัตว์ปท่ี่อำศัยอยู่ตำมธรรมชำติ เช่น นกชนิดต่ำง ๆ ท่ีหำชมยำก กระรอก กระแต 
ไก่ฟ้ำพญำลอ ฯลฯ 
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          ทั งนี  ผาประสบชัย เป็นผาท่ีสามารถชมทัศนียภาพได้สวยงามท่ีสุดแหง่หนึง่ของจงัหวัดศรสีะเกษ แต่ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ด้านการท่องเท่ียว ประกอบกับตั งอยู่ในป่าอนุรักษ์ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว ท้าให้ไม่ค่อยมี
ใครรู้จกัมากนัก 
  

 
  

         ในหน้ำหนำว ท่ีน่ีก็สำมำรถชมทะเลหมอกท่ีหนำแน่นและสวยงำม นักท่องเท่ียวท่ีรักควำมสงบ และโปรดปรำน
ควำมงำมของพระอำทิตย์ยำมเชำ้อันสุดแสนโรแมนติก พลำดไมไ่ด้กับกำรต้อนรับสุริยำ ท่ีผำประสบชัย 
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กำรเดินทำงมำชมหน้ำผำ 
           เม่ือมำถึงทำงเข้ำสถำนีเพำะเลี้ยงพันธ์ุสัตว์ป่ำจุฬำภรณ์แล้ว ให้ตรงไปเรื่อย ๆ จนพบบ้ำนพักเจ้ำหน้ำท่ี แนะน้ำให้
ตรงต่อไปอกี จนพบกับสถำนีพิทักษ์ป่ำโอรตรำว แนะน้ำให้ขอให้เจ้ำหน้ำท่ีน้ำทำง เนื่องจำกในป่ำมีทำงแยกหลำยทำง อำจท้ำ
ให้หลงป่ำได้ และไม่ควรมำคนเดียว ควรมำเป็นหมู่คณะ 
 

4. ศนูยเ์พาะพนัธุ์กล้วยไมน้าจะเรีย บา้นนาจะเรีย หมู ่13 

  สถำนีเพำะเลี ยงกล้วยไม้จุฬำภรณ์ 
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          สถำนีเพำะเลี้ยงพันธ์ุกล้วยไม้นำจะเรีย ตั้งอยู่ทีห่มู่บำ้นทับทิมสยำม ๐๖ หรือช่ือเดิมคือบ้ำนนำจะเรีย ต.ปรอืใหญ่ 
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
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          ใครจะไปนึกว่ำพื้นท่ีบริเวณชำยแดนประเทศไทย - กัมพูชำ ในต้ำบลปรือใหญ่ อ้ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรสีะเกษ นั้น ใน
อดตีได้ช่ือว่ำเป็นดินแดนอันแห้งแลง้และทุรกันดำรมำกทีสุ่ดแห่งหนึง่ในภำคอีสำน แต่ทว่ำปัจจุบันกลำยเป็นท้ำเลทองของกำร
เพำะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดบั ท่ีสวยงำมทีสุ่ดของประเทศไปแล้ว 
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          ท้ังนี้ ก็ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัคครำช
กุมำรี เม่ือครั้งเสด็จพระรำชด้ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรท่ีบ้ำนนำจะเรีย ต.ปรอืใหญ่ อ.ขุขันธ์ 
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          โดยมีปรมำจำรย์ด้ำนกล้วยไม้ คือ ศ.ดร.ระพี สำครกิ คอยให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำเก่ียวกับกำรเพำะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยใช้
ข้อมูลจำกโครงกำรเพำะเลี้ยงกล้วยไม้ ท่ี อ.กะลบูี จ.นรำธิวำส โดยมีเป้ำหมำยหลักเพือ่พัฒนำคุณภำพชีวต สภำพแวดล้อม 
และสร้ำงควำมมั่นคงให้เกิดข้ึนกับรำษฎรตำมแนวชำยแดน... 
  

 
  

จำกภำพเป็นเพียงส่วนหนึง่เท่ำนั้น ภำยในสถำนีเพำะเลี้ยงยงัมีพืชพรรณไม้ดอกไม้ประดับอีกหลำยร้อยชิด 
 ท่ีรอให้ทุกท่ำนได้ไปเท่ียว 
 

5. อ่างเกบ็น ้าบา้นนาจะเรีย บา้นนาจะเรีย หมู ่13 

อ่ำงเก็บน ้ำทับทิมสยำม 06 
  

 
  

          อ่ำงเก็บน้้ำทับทิมสยำม ๐๖ หรืออ่ำงเก็บน้้ำบ้ำนนำจะเรีย ตั้งอยู่ภำยในพื้นท่ีบ้ำนทับทิมสยำม ๐๖ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
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          อ่ำงเก็บน้้ำทับทิมสยำม ๐๖ เป็นอ่ำงเก็บน้้ำขนำดไม่ใหญ่มำก เป็นแหล่งน้้ำส้ำคัญของบ้ำนทับทิมสยำม ๐๖ และชำว
ต้ำบลปรือใหญ่ มีน้้ำขังตลอดท้ังปี ลักษณะอ่ำงเป็นแบบฝำย เม่ือน้้ำมีปริมำณมำกก็จะไหลล้นออกทำงฝำยเอง ซึ่งเป็นฝำย
แบบไม่มปีระตเูปิดปิด อ่ำงเก็บน้้ำแหง่นี้จงึไม่มปีัญหำในเรือ่งน้้ำเต็มควำมจอุ่ำง 
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          อ่ำงเก็บน้้ำทับทิมสยำ ๐๖ แห่งนี้ นอกจำกจะเป็นแหลง่น้้ำส้ำคัญของชำวบ้ำนแล้ว ยังเป็นแหลง่อนรุักษ์พันธ์ุปลำตำม
ธรรมชำติ ซึ่งกรมทรัพยำกรธรรชำติได้น้ำัพันธ์ุปลำมำปล่อยภำยในอ่ำง และไัม่อนุญำตให้ชำวบ้ำนเข้ำจับปลำในพื้นท่ีนี้ 

 

ภำพสันอ่ำนเก็บน้้ำ และเป็นถน ด้ำนหน้ำคือฝำยน้้ำล้น 
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ทิวทัศน์โดยรอบอ่ำเก็บน้้ำ ยังมีศำลำกลำงน้้ำให้ได้ชมวิวกลำงน้้ำด้วย 

          นอกจำกนี้ สันอ่ำงเก็บน้้ำแห่งนี้ยังใช้เป็นถนนด้วย ในช่วงแดดร่มลมตกเหมำะแก่กำรข่ีจกัรยำนชมทัศนียภำพของอ่ำง
เก็บน้้ำยำมเย็น โดยในช่วงเดือนมีนำคม - พฤษภำคม จะพบนกเป็ดน้้ำว่ำยวนในอ่งเก็บน้้ำ เป็นท่ีน่ำประทบัใจแก่ผู้พบเหน็ 

 

                    6. อ่างเกบ็น ้าซ ากุ้ง  บา้นนาจะเรีย หมู ่13 

 

 

  

 

  
 7. สถานท่ีชมปลาบกึยกัษ์ห้วยตาเตือ ตัง้อยู่ระหว่าง หมู ่20และ หมู ่9 

 

   

 

 

 8. สถานท่ีชมปลาบกึยกัษ์วดับา้นตาเบา๊ะ  บา้นตาเบา๊ะ หมู ่3 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีภาพประกอบ 

ไม่มีภาพประกอบ 

ไม่มีภาพประกอบ 
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