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การตรวจเอกสาร 
 

ขอมูลท่ัวไปของอุทยานแหงชาตแิกงกรงุ 
 
  1.  ที่ต้ังและอาณาเขต อุทยานแหงชาติแกงกรุง ต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ 9 องศา 17 ลิปดา ถึง 9 
องศา 44 ลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 98 องศา 44 ลิปดา ถึง 98 องศา 55 ลิปดาตะวันออก หรือระหวาง
คาพิกัดทางภูมิศาสตร 471240 – 492475 ตะวันออก และ 1027410 - 1076045 เหนือ ของ P โซน 47 
ในระบบ UTM ที่ทําการต้ังอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุม
พ้ืนที่อําเภอทาชนะ  อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง และอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี มีเน้ือที่ประมาณ 
541 ตารางกิโลเมตร หรือ 338,125 ไร  โดยมีอาณาเขตดังน้ีทิศเหนือจดเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยาย
หมอน ทิศใตจดเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน ทิศตะวันออกจดปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ ทิศตะวันตก
จด เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน 
 
  2. ประวัติความเปนมา จากการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดมีโครงการสรางเขื่อน
อเนกประสงคปดก้ันลํานํ้าคลองยัน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และกักเก็บนํ้าไวใชชวงหนาแลง ซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดปญหาบุกรุกพ้ืนที่ปารอบอางเก็บนํ้าจากราษฎรทั้งในพื้นที่และจากตางพื้นที่ รวมทั้งการทําลาย
ระบบนิเวศวิทยาในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการกอสรางเขื่อน อีกทัง้สัตวปาหลากหลายชนิด ทั้งสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม นกชนิดตางๆ สัตวเลื้อยคลาน และสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวปาคุมครองก็จะไดรับผลกระทบจากการ
สรางเขื่อน ซึ่ง ปจจุบันไดชะลอโครงการดังกลาวไว  
  ตอมากรมปาไมไดมีคําสั่งที่ 1169/2532 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 ให นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค 
นักวิชาการปาไม 5 ไปสํารวจพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลเบื้องตน บริเวณพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสรางเขื่อน
อเนกประสงค และพ้ืนที่ปาในเขตปาสงวนแหงชาติทาชนะ และปาเตรียมการสงวนคลองสก-คลองแสง-
คลองยัน ในทองที่จังหวัดสุราษฎรธานี ปรากฏวาบริเวณดังกลาว เปนปาดิบชื้นที่อุดมสมบูรณมาก
ประกอบดวยพันธุไมมีคาหลายชนิดอยางหนาแนน มีสัตวปาชุกชุม และนกนานาชนิด นอกจากน้ียังมี
จุดเดนทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน จุดชมทะเลหมอกบานบางจํา นํ้าตกบางจํา น้ําตกคลองพา การลอง
แกงลํานํ้าคลองยัน และที่สําคัญอีกอยางคือ ปาสวนน้ีเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่หลอเลี้ยงชาวจังหวัด        
สุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร ตอมากรมปาไมไดมีคําสั่งที่ 892/2532 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 ให 
นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค ไปดําเนินการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม และจัดตั้งพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ 
และปาเตรียมการสงวนคลองสก – คลองแสง - คลองยัน ทองที่จังหวัด สุราษฎรธานีใหเปนอุทยาน
แหงชาติ กองอุทยานแหงชาติไดรับรายงานจาก นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค ตามหนังสือ ที่ กษ 0713/
พิเศษ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2532 เห็นสมควรใชชื่ออุทยานแหงน้ีวา “อุทยานแหงชาติคลองยัน” 
เน่ืองจากเปนคลองสําคัญและเปนจุดเดนในพ้ืนที่ แตกองอุทยานแหงชาติไดพิจารณาเห็นวา เน่ืองจาก
พ้ืนที่ดังกลาวรัฐบาลมีโครงการสรางเขื่อนอเนกประสงคแกงกรุง ประกอบกับชื่อ     แกงกรุง เปนที่รูจัก
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กันแพรหลาย จึงเห็นสมควรใชชื่ออุทยานแหงน้ีวา “อุทยานแหงชาติแกงกรุง”   กรมปาไมจึงไดเสนอ
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ครั้งที่ 1/2533 เห็นสมควรใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกา กําหนด
พ้ืนที่ปาทาชนะ ในทองตําบลคลองพา ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา ตําบล
ปากฉลุย อําเภอทาฉาง และตําบลตะกุกเหนือ ก่ิงอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเปนอุทยาน
แหงชาติ เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 211 เปน
อุทยานแหงชาติลําดับที่ 69 ของประเทศ  
 
  3.  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนสองแนวขนานในแนว
เหนือใต หุบเขาระหวางเทือกเขาแดนเปนตนนํ้าหลังสวนอยูทางดานทิศเหนือ และคลองยันดานทิศใต  
จุดสูงสุดในพ้ืนที่น้ีคือ 849 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณเขานมสาว สวนใหญพ้ืนที่มีลักษณะ
เปนเขาดินและมีแร สําคัญที่มีอยูในบริเวณนี้คือ แรดีบุก 
 
  4.  อุณหภูมิและความชื้น  คาอุณหภูมิเฉลี่ยรายปบริเวณพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 26.9 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 31.8 องศาเซลเซียส และคาอุณหภมิู
ตํ่าสุดเฉลี่ยรายปมีคาเทากับ 22.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย บริเวณพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติแกง
กรุง มีคาเทากับ 77.1 เปอรเซ็นต เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนที่มีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด มีคา
เทากบั 83.2 เปอรเซ็นต และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุด มีคาเทากับ 69.4 เปอรเซ็นต ในเดือนเมษายน 
 
 5.  ลักษณะทางธรณีวิทยา สามารถจัดแบงตามลําดับอายุ ไดดังน้ี  
 
 ยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (CP)  
      
   กลุมหินแกงกระจาน เปนชื่อที่ใชเรียกหินยุคคารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน (อายุประมาณ 
350-245 ลานป) สวนใหญประกอบดวย หินทราย หินดินดาน และหินโคลน พบทางดานทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ และมีหนวยยอยของกลุมหินแกงกระจานในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุงที่พบ 1 หมวด ไดแก  
          
   หมวดหินเกาะเฮ (CPkh) ประกอบดวย หินทราย และหินโคลนเนื้อปนกรวด สีเทาปน
เขียว เน้ือละเอียดถึงปานกลาง เน้ือแนน แข็ง ลักษณะกรวดก่ึงเหลี่ยมถึงก่ึงมน ความกลมนอยถึงปาน
กลาง การคัดขนาดไมดี มีการเรียงตัวของเม็ดกรวดบริเวณใกลแนวรอยเลื่อน บริเวณที่สัมผัสกับ
หินแกรนิตมีการแปรสภาพเปนหินควอรตไซต หินฮอรนเฟลส และหินทรายแปรสภาพ    
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 ยุคครีเทเซียส (K)  
        
   หินยุคน้ีมีอายุประมาณ 140-65 ลานป พบการการกระจายตัวบริเวณดานทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง ประกอบดวยหมวดหินยอยในพ้ืนที่ 1 หมวด ไดแก   
 
   หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคครีเทเซียส (Kgr) ประกอบดวยหินแกรนิตเน้ือ
ละเอียดถึงหยาบ เน้ือสม่ําเสมอและเนื้อดอก มีการเรียงตัวของแรในบริเวณที่ใกลกับรอยเลื่อน บางแหงแร
เฟลดสปารเปนรูปตา สวนใหญแลวจะแทรกดันเขามาในกลุมหินแกงกระจาน ทําใหเกิดแรดีบุก 
 
  6.  ลักษณะทางปฐพีวิทยา  จาการสํารวจโดยกรมพัฒนาที่ดินระบุวาเปนดินที่จัดอยูในชุดดินที่ 
50 , 51 , 62 (slope complex) โดยพ้ืนที่สวนใหญ จะเปนชุดดินที่ 62 หรือ slope complex 
ประกอบดวยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกวา รอยละ 35 ลักษณะและสมบัติของดินที่
พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณแตกตางกันไป แลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิด 
มักมีเศษหินหรือกอนหินโผลกระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไม 
 
 7.  ทรัพยากรนํ้า พ้ืนที่อุทยานแหงชาติแกงกรุง มีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอน
สองแนวเหนือ-ใต ประกอบดวย เขาไฝ เขาแดน เขายายหมอน มียอดเขาสูงสุดประมาณ 849 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล  เปนแหลงตนนํ้าสําคัญคือ ลํานํ้าคลองยัน ตนแมนํ้าตาปทางทิศใต และลํานํ้าคลองสระ ตน
แมนํ้าหลังสวนดานทิศเหนือ ซึ่งประกอบดวยคลองและลําหวยเล็กๆ มากมาย ไดแก คลองสระ คลองชง 
หวยลาชี หวยหินโล หวยเขาแดน หวยปลาย หวยปาหมาก และคลองยันมีเน้ือที่ประมาณ 338,125 ไร 
หรือ 541 ตารางกิโลเมตร 
 
 8.  ทรัพยากรปาไม อุทยานแหงชาติแกงกรุงมีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนมีปริมาณฝน
ตกชุก ทําใหปกคลุมไปดวยปาดิบชื้น  (tropical rain forest) ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 98 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ พบไมมีคาและไมพ้ืนลางขึ้นอยูหนาแนน ไมที่สําคัญไดแก หลุมพอ ตะเคียน ยาง 
ไขเขียว สังเกียด  มะปริงปา ลางสาดเขา มะมวงปา สังโตง จําปูน เปลานอย เข็มปา สายหยุด ตาเปดตาไก 
เล็บกระรอก ปด นมหนู กลอย หญารังไก แกลบปลอง เฟรน มอส และวาน ชนิดตาง ๆ  
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของอุทยานแหงชาติแกงกรุง 



7 
 

 
ที่มา: ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี) (2554) 

ภาพที ่2  แผนทีแ่สดงชั้นคุณภาพลุมน้ําและเสนนํ้าของอุทยานแหงชาตแิกงกรุง 


