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ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
ข้อมูลทั่วไป 
 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ท าการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ต าบลตะกุกเหนือ 
อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอท่าชนะ อ าเภอไชยา 
อ าเภอท่าฉาง และอ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเน้ือที่ประมาณ 541 
ตารางกิโลเมตร หรือ 338,125 ไร่ 
 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47P 0483046E 
1036120N  โดยมีอาณาเขตดังน้ี 
   ทิศเหนือ จด  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 
  ทิศใต้  จด เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองยัน 
  ทิศตะวันออก จด ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ 
  ทิศตะวันตก จด เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองยัน 
ประวัติความเป็นมา 
 จากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการสร้าง
เขื่อนอเนกประสงค์ปิดก้ันล าน้ าคลองยัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ารอบอ่างเก็บน้ า
จากราษฎรทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ รวมทั้งการท าลายระบบนิเวศวิทยา
ในพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างเขื่อน อีกทั้งสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นกชนิดต่างๆ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
สัตว์ป่าคุ้มครองก็จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ซ่ึง ปัจจุบันได้ชะลอ
โครงการดังกล่าวไว้  
  ต่อมากรมป่าไม้ได้มีค าสั่งที่ 1169/2532 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 
ให้ นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์ นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปส ารวจพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น บริเวณพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ และ
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พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าชนะ และป่าเตรียมการสงวนคลองสก-
คลองแสง-คลองยัน ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าว 
เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์มากประกอบด้วยพันธ์ุไม้มีค่าหลายชนิดอย่าง
หนาแน่น มีสัตว์ป่าชุกชุม และนกนานาชนิด นอกจากน้ียังมีจุดเด่นทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น จุดชมทะเลหมอกบ้านบางจ า น้ าตกบางจ า น้ าตก
คลองพา การล่องแก่งล าน้ าคลองยัน และที่ส าคัญอีกอย่างคือ ป่าส่วนน้ีเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัด       สุราษฎร์ธานี และจังหวัด
ชุมพร ต่อมากรมป่าไม้ได้มีค าสั่งที่ 892/2532 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 
ให้ นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์ ไปด าเนินการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม และจัดตั้ง
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ และป่าเตรียมการสงวนคลองสก – คลอง
แสง - คลองยัน ท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  กอง
อุทยานแห่งชาติได้รับรายงานจาก นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์ ตามหนังสือ ที่ 
กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2532 เห็นสมควรใช้ชื่ออุทยานแห่งน้ี
ว่า “อุทยานแห่งชาติคลองยัน” เน่ืองจากเป็นคลองส าคัญและเป็นจุดเด่นใน
พื้นที่ แต่กองอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าว
รัฐบาลมีโครงการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์แก่งกรุง ประกอบกับชื่อ     แก่ง
กรุง เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย จึงเห็นสมควรใช้ชื่ออุทยานแห่งน้ีว่า “อุทยาน
แห่งชาติแก่งกรุง”   กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 1/2533 เห็นสมควรให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา ก าหนดพื้นที่ป่า
ท่าชนะ ในท้องต าบลคลองพา ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ ต าบลปาก
หมาก อ าเภอไชยา ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง และต าบลตะกุกเหนือ ก่ิง
อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2534 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 211 
เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 69 ของประเทศ  
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสองแนวขนานในแนว
เหนือใต้ หุบเขาระหว่างเทือกเขาแดนเป็นต้นน้ าหลังสวนอยู่ทางด้านทิศเหนือ 
และคลองยันด้านทิศใต้  จุดสูงสุดในพื้นที่น้ีคือ 849 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง บริเวณเขานมสาว ส่วนใหญ่พื้นที่มีลักษณะเป็นเขาดินและมีแร่ 
ส าคัญที่มีอยู่ในบริเวณน้ีคือ แร่ดีบุก  
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 เน่ืองจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง เป็นป่า
ดิบชื้น ดังน้ันสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีความชื้นสูง ซ่ึงท าให้มีฝนตกเกือบ
ตลอดปี และมีอากาศค่อนข้างเย็น เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ จึงมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู  คือ 
   ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
   ฤดูฝน   ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มกราคม 
 
อุณหภูมิ 
  ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 26.9 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าเท่ากับ 31.8 
องศาเซลเซียส และค่าอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าเท่ากับ 22.3 องศา
เซลเซียส  
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ความชื้นสัมพัทธ์ 
  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 
77.1 เปอร์เซ็นต์ เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
สูงสุด มีค่าเท่ากับ 83.2 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด มีค่า
เท่ากับ 69.4 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนเมษายน 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตัง้ทีท่ าการและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 

 


