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บทที่ 1 
บทน า 

 
 อุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่คุ้มครองที่ ประกอบด้วยพื้นที่อันกว้างขวางและหลากหลายด้วย
ธรรมชาติที่โดดเด่น สวยงาม หายาก เช่น  ทัศนียภาพแห่งขุนเขา  ท้องทุ่ง  เกาะแก่ง  ชายหาดท้องทะเล  
แนวปะการัง  ถ้้า  น้้าตก  หุบเหว  หรือหินผา  ที่มีลักษณะแปลกตาอันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หรือมี  พืช  สัตว์  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกตกทอดแก่อนุชน
รุ่นหลัง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
 การด้าเนินงานของอุทยานแห่งชาติ เป็นไปเพื่อคุ้มครองรักษาพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ การด้ารงชีพของส่ิงมีชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นให้คงสภาพเดิมเอาไว้ให้นานที่สุด 
หรือเปลี่ยนแปลงไปเองตามธรรมชาติ  
  อุทยานแห่งชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันประมาณมิได้ของชาติ  เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญมี 
ประโยชน์มากมายหลายด้าน  ดังต่อไปนี้ 
           ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต  ิ  ปัจจุบันสถานการณ์ป่าไม้  โดยเฉพาะในประเทศก้าลัง 
พัฒนาถูกท้าลายอย่างมาก  เนื่องจากความต้องการที่ดินเพื่อการเกษตร  การประกาศจัดตั้งพื้นที่เป็น 
อุทยานแห่งชาติ ก็เพื่อช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญไว้  เป็นมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ   
เนื่องจากมีกฎหมายที่เข้มงวด  มีบทลงโทษที่รุนแรง  มีการบริหาร  มีอัตราก้าลัง  และงบประมาณที่จะ
ดูแลได้อย่างใกล้ชิด 
           ด้านเศรษฐกิจ   อุทยานแห่งชาติมีวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งคือ  เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน 
หย่อนใจ  ท้าให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  ซ่ึงเป็นที่มาของรายได้  ของราษฎรในท้องถิ่น  และเกิด  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก  ท้าให้มีการกระจายรายได้  นอกจากนี้ 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมดั้งเดิม  ที่สามารถน้าไปใช้ในการผสมพันธ์ุพืชและ
สัตว์ เพื่อให้ได้พันธ์ุแท้ที่ทนทานต่อโรคและแมลง  และให้ผลผลิตสูง  ทั้งช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการเกษตร  บางแห่งเป็นต้นน้้าที่ส้าคัญที่ระบายน้้าลงสู่ล้าธารตอนล่าง 
           ด้านการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย   อุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวน  จึงเป็นที่ที่
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านนิเวศวิทยา  ต้องการเพื่อการศึกษาวิจัยทาง
ธรรมชาติ  และเลือกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นสถานีวิจัยในโครงการวิจัยที่ส้าคัญ ๆ  ระดับชาติ  และ
ระดับโลก 
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           ด้านสังคมและวัฒนธรรม   อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางด้านนันทนาการที่ประชาชน 
สามารถใช้เวลาว่างเที่ยวพักผ่อน  ท้าให้ร่างกายและจิตใจดีขึ้น  เป็นที่มาของสติปัญญา  ท้าให้มี
ประสิทธิภาพในการท้างาน  ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ดี  ดังจะพบว่านักประพันธ์  
นักกวี  นักแต่งเพลง  หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าได้ใช้ป่าเป็นแหล่งผลิตผลงานอันอมตะ อุทยานแห่งชาติได้
น้าความเจริญสู่พื้นที่ใกล้เคียงมี  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งอนุรักษ์โบราณวัตถุ
และโบราณสถานให้คงอยู่เพื่อเตือนใจประชาชนให้เห็นความส้าคัญและบทเรียนต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
อดีต  นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
ให้แพร่หลาย  ท้าให้ประชาชนส้านึกถึงความส้าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม 
  ด้านความมั่นคงของประเทศ   พื้นที่อุทยานแห่งชาติเหมือนคลังมหาสมบัติของประเทศ  บาง
แห่งประกอบด้วยป่าไม้และแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์  ในยามวิกฤติเมื่อชาติต้องการใช้  ทรัพย์สินดังกล่าว
เพื่อความอยู่รอดของประเทศ  ก็สามารถน้ามาใช้ได้ 
           ด้านสิ่งแวดล้อม  อุทยานแห่งชาติถูกจัดขึ้นเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ
เดิมมากที่สุด  อุทยานแห่งชาติจึงเป็นพื้นที่ที่ช่วยรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อม  จึงเกิดความมั่นคงแก่
กระบวนการทางอุทกวิทยา  ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน  ช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศช่วยรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต  ช่วยคุ้มครองรักษาประสิทธิภาพของระบบนิเวศให้ได้
ผลผลิตย่ังยืนตลอดไป  และเป็นแหล่งช่วยพัฒนาจิตของมนุษย์ส่งผลให้ลดปัญหา  ส่ิงแวดล้อมทางด้าน
สังคมตามมา 
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ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
 จากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ปิดกั้น    
ล้าน้้าคลองยัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และกักเก็บน้้าไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง  ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาบุกรุก
พื้นที่ป่ารอบอ่างเก็บน้้าจากราษฎรทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ รวมทั้งการท้าลายระบบนิเวศวิทยาใน
พื้นที่ที่จะด้าเนินการก่อสร้างเขื่อน อีกทั้งสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นกชนิด
ต่างๆ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า สัตว์ป่าคุ้มครองก็จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน 
ซึ่ง ปัจจุบันได้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้  
  ต่อมากรมป่าไม้ได้มีค้าสั่งที่ 1169/2532 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 ให้ นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์ 
นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปส้ารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น  บริเวณพื้นที่ที่จะด้าเนินการก่อสร้างเขื่อน
อเนกประสงค์ และพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าชนะ และป่าเตรียมการสงวนคลองสก-คลองแสง-
คลองยัน ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าว  เป็นป่าดิบช้ืนที่อุดมสมบูรณ์มาก
ประกอบด้วยพันธ์ุไม้มีค่าหลายชนิดอย่างหนาแน่น  มีสัตว์ป่าชุกชุม และนกนานาชนิด  นอกจากนี้ยังมี
จุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น จุดชมทะเลหมอกบ้านบางจ้า น้้าตกบางจ้า น้้าตกคลองพา การล่อง
แก่งล้าน้้าคลองยัน และที่ส้าคัญอีกอย่าง คือ ป่าส่วนนี้เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ต่อมากรมป่าไม้ได้มีค้าสั่งที่ 892/2532 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 ให้ 
นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์ ไปด้าเนินการส้ารวจข้อมูลเพิ่มเติม และจัดตั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ  
และป่าเตรียมการสงวนคลองสก  – คลองแสง  - คลองยัน  ท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้รับรายงานจาก นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์ ตามหนังสือ ที่ กษ 0713/พิเศษ 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2532 เห็นสมควรใช้ช่ืออุทยานแห่งนี้ว่า “อุทยานแห่งชาติคลองยัน ” เนื่องจากเป็น
คลองส้าคัญและเป็นจุดเด่นในพื้นที่  แต่กองอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
รัฐบาลมีโครงการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์แก่งกรุง ประกอบกับช่ือ     แก่งกรุง  เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย 
จึงเห็นสมควรใช้ช่ืออุทยานแห่งนี้ว่า “อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ”   กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2533 เห็นสมควรให้ด้าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดพื้นที่ป่าท่าชนะ  
ในท้องต้าบลคลองพา ต้าบลประสงค์ อ้าเภอท่าชนะ ต้าบลปากหมาก อ้าเภอไชยา ต้าบลปากฉลุย อ้าเภอ
ท่าฉาง และต้าบลตะกุกเหนือ กิ่งอ้าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2534 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 211 เป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับที่ 69 
ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 338,125 ไร่หรือ 541 ตารางกิโลเมตร  
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ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในโลกใบนี้ได้ถูกท้าลายลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การ ปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม  การเผาไหม้
เช้ือเพลิงในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และที่ส้าคัญที่สุดคือการตัดไม้ท้าลายป่า เป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่ท้า
ให้เกิดสภาวะโลกร้อน  
 ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาส้าคัญปัญหาหนึ่งของโลก เห็นได้จากผลกระทบต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่อุณหภูมิสูงขึ้น การละลายของน้้าแข็งบริเวณขั้วโลก 
ปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่มีความรุนแรง และมีความถี่มากขึ้น เช่นการเกิดคลื่นยักษ์    
สึนามิ  การเกิดแผ่นดินไหว พายุ ดินโคลนถล่ม น้้าท่วมอย่างฉับพลัน ภัยพิบัติเหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก 
 ป่าไม้ เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะโลกร้อนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในทางตรง อุณหภูมิที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ  ทั้งความช้ืนสัมพัทธ์ 
ปริมาณน้้าฝน ทิศทางและความเร็วลม ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธ์ุของชนิดพันธ์ุ
ในป่าดิบช้ืน  ในส่วนของผลกระทบในทางอ้อมนั้น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อปัจจัยที่
ใช้ในการด้ารงชีวิต วิถีการด้ารงชีวิต การโยกย้ายแหล่งที่อยู่อาศัย การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในผืนป่า 
 บริเวณที่อยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนรุนแรงกว่าบริเวณที่
อยู่ต่้ากว่า เพราะเมื่ออากาศร้อนมากขึ้น น้้าจะถูกดูดไปสู่ช้ันบรรยากาศ ท้าให้บริเวณที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้้าทะเล ร้อนกว่าบริเวณที่ต่้ากว่า 
 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 
 ความช้ืนมีผลกระทบต่อชนิดและจ้านวนต้นพืชที่จะงอก ดินเป็นแหล่งกักเก็บน้้าที่ส้าคัญใน
ระบบนิเวศบกในช่วงที่ฝนไม่ตก การเปลี่ยนแปลงของอากาศท้าให้ระดับน้้าใต้ดินเปลี่ยนไป น้้าระเหย
มากขึ้น ได้มีการศึกษาถึงปริมาณน้้าฝนพบว่า วันที่ฝนแล้งยาวนานขึ้น และฤดูร้อนยาวนานขึ้น เป็นผล
ให้ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์ลดลง ความเครียดเนื่องจากขาดน้้าเพิ่มขึ้น ท้าให้พืชและพืชอิงอาศัยตายไป 
เกิดไฟป่าเพิ่มมากขึ้นและเกิดความแห้งแล้ง ท้าให้นิเวศป่าดงดิบช้ืนถูกเปลี่ยนไปเป็นนิเวศทุ่งหญ้า 
 ในภาวะโลกร้อน ปริมาณพายุใต้ฝุ่นและเฮอริเคนอาจเกิดเพิ่มขึ้น ถ้าปริมาณใต้ฝุ่นและเฮอริเคน
เพิ่มขึ้นจริงลมที่แรงของพายุนี้จะพัดท้าลายต้นไม้และเกิดการพังทลายของผิวดินมากขึ้น การเกิดการ
พังทลายของผิวดินท้าให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่าง เช่นความแห้งแล้ง การสูญเสียธาตุอาหาร
ในดิน การพังทลายของความชัน ท้าให้เกิดการสูญเสียความช้ืนในดิน ซ่ึงจะมีผลกระทบรุนแรงต่อป่าดิบ
ช้ืน  
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สัตว์ป่ากับภาวะโลกร้อน 
 สภาวะโลกร้อนอาจส่งผลกระทบให้สัตว์ป่าบางชนิดตายไป หรือถึงขั้นสูญพันธ์ุไปได้  และถ้า
หากสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งตายไปย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วย กลุ่มสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยตรงก็คือ สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก เช่น กบ คางคก ซาลามานเดอร์ 
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกมีผิวหนังและไข่ที่สามารถให้สารซึมผ่านได้ ท้าให้สัตว์กลุ่มนี้ไวต่ออุณหภูมิ 
ความช้ืนและมลพิษที่เปลี่ยนแปลงไป การที่ปริมาณน้้าและความช้ืนลดลง อาจเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้
สัตว์ประเภทนี้ลดลง เพราะสัตว์เหล่านี้หาที่วางไข่ได้ยาก แหล่งน้้าที่มีอยู่น้อย จะหนาแน่นไปด้วยสัตว์
เหล่านี้ แหล่งน้้าอาจจะเหือดแห้งไปก่อนที่สัตว์เหล่านี้จะเจริญเติบโต เช่นเดียวกับปลาที่ในปัจจุบันถิ่นที่
อยู่อาศัยถูกคุกคามอย่างหนัก จากการท้าลายพื้นที่ต้นน้้า  และมลภาวะจากบ้านเรือน อุตสาหกรรม และ
การเกษตร มาถึงจุดนี้สรุปได้ในระดับหนึ่งว่า สัตว์ป่าที่มีความจ้าเพาะสูง จะได้รับผลกระทบอับ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงกว่าสัตว์ที่ไม่มีความจ้าเพาะ 
 สาเหตุส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คือการ
บุกรุกท้าลายป่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การบุกรุกท้าลายพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีพืชเศรษฐกิจที่ได้รับ
ความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายคือ ยางพารา และปาล์มน้้ามัน รวมทั้งผลไม้ชนิดต่าง ๆ ท้าให้ราษฎร
ส่วนหนึ่ง บุกรุกเข้าไปจับจองแผ้วถางป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อท้าเกษตรกรรม 
 การลักลอบแผ้วถางป่าเพ่ือท้าเกษตรกรรมนั้น นอกจากจะท้าลายป่าไม้แล้ว ยังส่งผลกระทบไป
ถึงสัตว์ป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งสัตว์ และป่าอาศัยเกื้อกูลกันมาอย่างยาวนานป่าคือบ้านของสัตว์ป่า 
เมื่อบ้านถูกท้าลายลง แล้วถูกแทนที่ด้วยสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ท้าให้พื้นที่เหล่านี้
ไม่เหมาะสมที่สัตว์ป่าจะอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป  การเข้ามาในพื้นที่ป่าของมนุษย์ ยังน้าเอาสิ่งปนเปื้อนต่าง  ๆ
เข้ามาในป่ามากมาย ทั้งสารเคมีจากการท้าเกษตรกรรม เศษพลาสติก เศษขวด เศษแก้ว ของเหลือใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอันตรายระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติทั้งส้ิน 

  สถานการณ์ภาวะโลกร้อน  ท้าให้เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศ  ฤดูกาล  และปริมาณ
น้้าฝน  ภาวะโลกร้อน อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นท้าให้การด้ารงชีวิต การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
ได้รับผลกระทบ และมีผลต่อเนื่อง ถึงความแปรปรวนของภูมิอากาศ ฤดูกาล  ปริมาณน้้าฝน รวมถึง 
ระดับน้้าทะเล การไหลและหมุนเวียนของกระแสน้้าในมหาสมุทร  ล้วนมีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่
ต่างจากประเทศอื่น ๆ ในโลก  โดยสังเกตได้จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศ
ไทยมีทั้งภัยแล้ง  พายุ  และน้้าท่วม   
 ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงท้าให้ในปัจจุบันเร่ิมมีการศึกษากันอย่างจริงจังเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจท้าให้
ระบบนิเวศบางแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้   
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 ปัจจุบันการรับรู้และทัศนคติของสาธารณชนในความห่วงใยต่อสาเหตุและความส้าคัญของ
ปรากฏการณ์โลกร้อนมีมากขึ้น  และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์โลกร้อนที่เพ่ิม
มากขึ้น ท้าให้ชาติต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนและองค์การในภูมิภาคต่าง ๆ เร่ิมปฏิบัติการเพื่อหยุดการร้อนขึ้น
ของโลก 
 ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ท้าการศึกษาความหลากหลายของ
ชนิดพันธ์ุในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 3 ส่วนคือ ชนิดพันธ์ุไม้ ชนิดพันธ์ุปลา และชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทิน
น้้าสะเทินบก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบชนิดพันธ์ุที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
สภาวะโลกร้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนการแพร่กระจาย และการ
ขยายพันธ์ุของทรัพยากรทั้ง 3 ชนิด 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อส้ารวจ ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรป่าไม้ ชนิดพันธ์ุปลา และสัตว์สะเทินน้้า    
สะเทินบก ในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อทราบถึงชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้ง 3 ชนิด 
 2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชนิดพันธ์ุอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน 
 3. เพื่อด้าเนินการตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ในการสนับสนุน
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ได้น้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป 


