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ประวัตกิารจดัตัง้

อทุยานแห่งชาตกิยุบรุ ีเป็นอทุยานแห่งชาตลิ�าดับที่ 

90 ของประเทศไทย โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เล่ม 116 ตอนที ่20ก ลงวันที ่25 มนีาคม 2542 มขีนาด

พ้ืนท่ีตามประกาศ 605,625 ไร่ (ส�านกัอทุยานแห่งชาต,ิ 

2553) เป็นส่วนหนึง่ของกลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng 

Krachan Forest Complex: KKFC) 

ความส�าคญั

กลุม่ป่าแก่งกระจาน ซึง่หมายรวมถงึอทุยานแห่งชาติ

กยุบรุ ีตัง้อยู่บนเทอืกเขาตะนาวศรีซ่ึงทอดตวัเป็นเขตแดน 

ระหว่างประเทศไทยกบัเมยีนมา มสีภาพภมูอิากาศหลาย

ลกัษณะมาบรรจบกนั จึงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการ

กระจายของเขตภมูพิฤกษ์ (plant geographical  

characteristics) ซึง่มีถงึ 4 ลกัษณะเด่นมารวมกนั คอื 

1) ลกัษณะภูมพิฤกษ์อนิโดเบอร์มสี (Indo-Burmese) 

หรือลกัษณะภมูพิฤกษ์หิมาลายนั (Himalayan) 

2) ลกัษณะภมูพิฤกษ์อนิโดมาเลเซยีน (Indo- 

Malaysian) 

3) เขตภูมพิฤกษ์อนันมัมาติก (Annamatic)  

4) เขตภูมพิฤกษ์อนัดามนันสิ (Andamanese) 

ดงันัน้การทีพ่ืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน ทีม่เีขตการ 

กระจายของภมูพิฤกษ์ถึง 4 เขต รวมถงึสภาพของปัจจยั

ทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ทั้งสภาพภูมิอากาศ สภาพ

ภูมิประเทศและลักษณะความแตกต่างทางธรณีวิทยา  

จงึเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) 

ท้ังความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) 

ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Kuiburi national park, Thailand

ธรรมนูญ เต็มไชย1  ทรงธรรม สุขสว่าง2  และ พันธุ์ทิพา ใจแก้ว1
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ความหลากหลายทางชนดิพรรณ (Species Diversity) 

และความหลากหลายของระบบนเิวศ (Ecosystem  

Diversity) ทรพัยากรป่าไม้ ทรพัยากรสตัว์ป่า และสิง่มี

ชวีติในน�า้ จงึเป็นบรเิวณทีเ่หมาะสมต่อการศกึษาวจิยัทาง

ด้านธรรมชาตวิทิยาท่ีน่าสนใจท่ีสดุแห่งหน่ึงของประเทศ 

(ธรรมนญู และคณะ, 2560) และได้รบัการยกย่องถึงความ 

ส�าคญัหลายด้าน อาทิ

• ได้รบัการประกาศให้เป็นพืน้ที ่1 ใน 25 กลุม่ป่า

ของโลก ท่ีมีความส�าคญัต่อการอนรุกัษ์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ 

• โดยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกอาเซียน

ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอทุยานมรดก (ASEAN  

Declaration on Heritage Parks) เมือ่วันที ่18 ธนัวาคม 

2546

• ได้รบัการจดัให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส�าคญัต่อการ

อนรุกัษ์เสอืโคร่ง (Panthera tigris) ในประเทศไทย และ

ในระดบัภูมภิาคตามแผนอนรุกัษ์เสอืโคร่งแห่งชาต ิ พ.ศ. 

2547

• รฐับาลไทยได้น�าเสนอกลุม่ป่าแก่งกระจาน เพือ่

ขอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อคณะ

กรรมการมรดกโลก และคาดว่าจะได้รบัการประกาศให้เป็น

มรดกโลกในเวลาอนัใกล้นี้

ทีต่ัง้และอาณาเขต

อทุยานแห่งชาตกิยุบุร ี มพีืน้ท่ีในความรับผดิชอบ  

1,048.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 655,200 ไร่ 

(เป็นพื้นที่ที่ค�านวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์) โดยรวมพืน้ท่ีบางส่วนของโครงการอนุรกัษ์
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ภาพที่ 1  ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ

 2. ต�าบลหนองตาแต้ม ครอบคลุมพื้นที่ 1.63 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.16 มี 1 หมู่บ้าน คือ 

บ้านหนองมะค่า

อ�าเภอสามร้อยยอด ครอบคลุมพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี 435.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

41.57 ของพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็น 4 ต�าบล 6 

หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ต�าบลศิลาลอย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 136.07 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.98 มี 1 หมู่บ้าน คือ 

บ้านเขาโป่ง 

 2. ต�าบลศาลาลัย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 90.21 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.60 มี 3 หมู่บ้าน คือ 

บ้านป่าหมาก บ้านหนองเป่าปี่ และบ้านหนองไพรวัลย์

เขตการปกครอง

พืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติกุยบรุ ีต้ังอยูใ่นเขตการปกครอง

ของจงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ คิดเป็นพืน้ท่ีร้อยละ 16.3 

ของพื้นที่จังหวัด มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 1 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าหมาก 

หมู่ท่ี 8 ต�าบลศาลาลัย อ�าเภอสามร้อยยอด ซึ่งเป็น

ชุมชนชาวไทยเชื้อสายชาวกะหร่าง และมีหมู่บ้านที่ตั้ง

ในรศัม ี3 กิโลเมตร จ�านวน 28 หมู่บ้าน โดยแบ่งออก

เป็นเขตการปกครองในระดับอ�าเภอและต�าบล (ภาพที่ 2) 

ได้ดังนี้

อ�าเภอปราณบุรี ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี 57.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.51 

ของพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็น 2 ต�าบล 2 หมู่บ้าน คือ

 1. ต�าบลเขาจ้าว  ครอบคลุมพื้นที่ 56.05 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.35 มี 1 หมู่บ้าน คือ 

บ้านแพรกตะลุย

และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่า

กุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งอยู่ระหว่าง

เตรียมการผนวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มี

อาณาเขตติดต่อ โดย ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่

เขตปลอดภัยในราชการทหาร ในเขตอ�าเภอ 

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ทิศใต้ ติดต่อ

กับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ที่บริเวณด่าน

สิงขร ในเขตอ�าเภอเมืองประจวบครีขีนัธ์ ทิศตะวัน

ออก ติดต่อกบัพืน้ทีบ่างส่วนของป่าสงวนแห่ง

ชาติป่ากยุบรุ ี ทีไ่ม่ได้รับการประกาศเป็นอทุยาน 

แห่งชาต ิ ในเขตอ�าเภอสามร้อยยอด และอ�าเภอ

กุยบุรี และทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมา

อทุยานแห่งชาตกิยุบรุปีระกาศจดัตัง้ในเขต

พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาตป่ิากยุบรุ ีโดยมพ้ืีนทีป่่าสงวน 

แห่งชาตใินเขตอทุยานแห่งชาติกยุบรุ ี 1,038.95 

ตารางกโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ 78.24 ของพืน้ที่

ป่าสงวนฯ (ภาพที ่1)
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 3. ต�าบลไร่เก่า ครอบคลุมพื้นที่ 174.74 ตาราง-

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.67

 4. ต�าบลไร่ใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 34.78 ตาราง-

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.32 มี 2 หมู่บ้าน คือ  

บ้านหนองแก และบ้านวังไทร

อ�าเภอกุยบุรี ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี 377.51 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.01 

ของพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็น 3 ต�าบล 10 หมู่บ้าน 

ได้แก่

 1. ต�าบลหาดขาม ครอบคลุมพื้นที่ 360.54 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.39 มี 8 หมู่บ้าน คือ 

บ้านพบุอน บ้านย่านซ่ือ บ้านยางชมุเหนอื บ้านไร่บน บ้าน

ยางชมุ บ้านหาดขาม บ้านรวมไทย และบ้านโป่งกะสัง

 2. ต�าบลสามกระทาย ครอบคลุมพื้นที่ 5.60 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.53 มี 1 หมู่บ้าน คือ 

บ้านวิ่งน้อย

 3. ต�าบลกุยบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 11.37 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.09 มี 1 หมู่บ้าน คือ บ้าน

หนองกระทิง

อ�าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์ ครอบคลุมพืน้ท่ี

อุทยานแหง่ชาติกุยบุรี 177.32 ตารางกโิลเมตร คดิเป็น

ร้อยละ 16.91 ของพื้นที่อุทยานฯ แบ่งออกเป็น 4 ต�าบล 

ได้แก่

 1. ต�าบลบ่อนอก  ครอบคลุมพื้นที่ 50.23 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.79 มี 2 หมู่บ้าน คือ 

บ้านหนองปุหลก และบ้านเข็ดกา

 2. ต�าบลอ่าวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ 109.90 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.48 มี 3 หมู่บ้าน คือ 

บ้านย่านซื่อ บ้านวังไทรติ่ง และบ้านทุ่งยาว

 3. ต�าบลเกาะหลัก ครอบคลุมพื้นที่ 13.60 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.30 มี 2 หมู่บ้าน คือ 

บ้านมะขามโพรง และบ้านหนองไม้แก่น

 4. ต�าบลคลองวาฬ ครอบคลุมพื้นที่ 3.58 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.34 มี 2 หมู่บ้าน คือ 

บ้านห้วยใหญ่ และบ้านด่านสิงขร

ที่ท�าการและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี ตั้งอยู่ที่ ต�าบล
หาดขาม อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด 
UTM 47P 0568244 E 1332045 N มีหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติ จ�านวน 6 หน่วย และจุดสกัด 2 แห่ง  
(ภาพที่ 3) ดังนี้

 1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.1 
(ป่ายาง) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี

 2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.2 
(ส�าโหรง) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี

 3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.3 
(ด่านสิงขร) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลคลองวาฬ อ�าเภอเมือง

 4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.4 
(หุบมะซาง) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลไร่เก่า อ�าเภอสามร้อยยอด

 5. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.5 
(ห้วยลึก) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี

 6. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.6 
(แพรกตะลุย) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลเขาจ้าว อ�าเภอปราณบุรี

 7. จุดสกัดท่ากระทุ่น ตั้งอยู่ที่ ต�าบลเขาจ้าว 
อ�าเภอปราณบุรี

 8. จุดตรวจหุบตะเคียน ตั้งอยู่ที่ ต�าบลเขาจ้าว 
อ�าเภอปราณบุรี
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ภาพที่ 2  เขตการปกครองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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ระดับความสูง

อทุยานแห่งชาตกิยุบุรี ต้ังอยู่บรเิวณเทือกเขาตะนาวศร ีซ่ึงเป็น

พรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา 

ระหว่างเส้นละตจิดูที ่1301796 ถงึ 1371700 เหนอื และลองติจดูที่ 

547011 ถงึ 586938 ตะวนัออก มยีอดเขาสงูสดุ สงู 946 เมตร ซึง่

เป็นส่วนหนึง่ของแนวเขาเทวดา ส่วนตวัยอดเขาเทวดามคีวามสูง

ประมาณ 903 เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง นอกจากนี้แล้ว

บริเวณแนวเทือกเขาซึ่งเป็นสันปันแดนกับประเทศเมียนมา ทางบริเวณ

ตอนกลาง มีความสูงถึง 972 เมตร

ความลาดชัน

สภาพพืน้ทีบ่รเิวณอุทยานแห่งชาติกุยบรีุส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น

เทอืกเขาสลับซบัซ้อน มีความลาดชันของพืน้ท่ีจากด้านทศิตะวนัตก 

สูท่ศิตะวนัออก และมแีนวภเูขาวางตวัในทศิเหนอื - ใต้ เป็นส่วนหนึง่

ของเทอืกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขากัน้

พรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ

เมียนมา มีสภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

ดังนี้

1. พื้นที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนิน- 

เขา มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา 

พื้น ท่ีบางส ่วนถูกบุกรุกแผ ้วถางท�าไร ่

สับปะรด ปาล์มน�้ามัน สวนยางพารา ปลูก

พืชผักต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของ

ราษฎร โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 415.64 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.67 

ของพื้นที่อุทยานฯ

2. พื้นที่แบบภูเขา ประกอบด้วยภูเขา 

ที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 

20 องศา พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังคงมสีภาพเป็น

ป่าธรรมชาตแิละเป็นป่าต้นน�า้ล�าธาร โดยมี

พื้นที่รวมทั้งสิ้น 632.22 ตารางกิโลเมตร คิด

เป็นร้อยละ 60.33 ของพื้นที่อุทยานฯ

ลักษณะทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีพบในเขต

อทุยานแห่งชาตกิยุบรุ ีประกอบด้วยหินตะกอน 

หนิแปร และหนิอคัน ีกระจายอยู่ในบริเวณ

ต่าง ๆ  ซึ่งเรียงล�าดับจากหินที่มีอายุน้อยไป

ถึงหินที่มีอายุมาก (ภาพที่ 4) ได้ดังนี้

1. ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) เป็น

หนิในมหายคุซีโนโซอกิ ซึง่เป็นหนิตะกอนยคุ 

ควอเทอร์นาร ี (Quaternary) ยคุนีเ้ริม่เมือ่

ประมาณ 0.01 - 1.8 ล้านปี ตะกอนเศษหิน

เชิ ง เขาประกอบด ้วยชั้นตะกอนของ 

กรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลง และเศษหิน

พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ 

โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งสิ้น 11.80 ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของพื้นที่อุทยานฯ

ภาพที่ 3  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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2. หินแกรนิต (Kgr) เป็นหนิมหายคุพาลโีอโซอกิ

ตอนบน ซึง่เป็นหนิในยคุครีเทเชยีส (Cretaceous) ยคุน้ีเร่ิม

เมือ่ประมาณ 65 - 140 ล้านปี ประกอบด้วยหินไบโอไทต์ 

- ฮอร์นเบลนด์แกรนิต หินมัสโคไวต์แกรนิต หิน

ทัวร์มาลีน - มัสโคไวต์แกรนิต หินมัสโคไวต์ -  

ไบโอไทต์แกรนิต มีทั้งลักษณะผลึกขนาดเท่ากันและ

ผลึกเนื้อดอก และหินแกรโนไดโอไรต์ พบบรเิวณตอน

ล่างของพืน้ทีอ่ทุยานฯ ซึง่ตดิกับแนวเขตประเทศเมียนมา 

โดยมพีืน้ทีร่วม 23.03 ตารางกโิลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

2.20 ของพื้นที่อุทยานฯ

3. หินตะกอนและหินแปร (CPk-1) เป็นหนิ

มหายุคพาลโีอโซอิกตอนบน ซึง่เป็นหนิในยคุคาร์บอนเิฟอรัส 

- เพอร์เมยีน (Permian - Carboniferous) ยคุนีเ้ร่ิมเมือ่

ประมาณ 280 - 320 ล้านปี จดัอยูใ่นกลุม่หนิแก่งกระจาน 

หมวดหนิเขาพระ ประกอบด้วย หินดินดานสีเทาเข้มถึง

ด�า หินทราย การคัดขนาดไม่ดี หินดินดานปนกรวด สี

เทาเข้ม และหินเชิร์ต พบบริเวณตอนกลางและตอนบน 

ของพืน้ทีอุ่ทยานฯ มพีืน้ท่ีรวม 1,014.01 ตารางกโิลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 96.68 ของพ้ืนทีอ่ทุยานฯ

รอยเลื่อน

พบแนวรอยเลื่อนหลายแนวบริเวณตอนล่าง

ของพื้นที่ วางตัวในแนวตะวันออกเฉยีงเหนอื-ตะวนั

ตกเฉียงใต้ แต่เป็นแนวรอยเลือ่นทีไ่ม่มพีลงั ไม่มกีาร

เคลือ่นไหว จึงเป็นแนวรอยเลื่อนที่ไม่มีความอันตราย 

ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ได้

ลักษณะทางปฐพีวิทยา

ทรัพยากรดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ชุดดิน (ภาพที่ 5) ดังนี้

1. ดนิชดุ 23s เป็นชุดดินทีมี่ความลาดชันประมาณ 

3 - 8 องศา มกีารระบายน�า้ของชัน้ดินในระดับที่ดี  

ดินชุดนี้เป็นดินตื้น มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 35 

เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่าความ

เป็นกรด - ด่าง (pH) ประมาณ 6.5 - 8.0 ส่วนดินชัน้ล่าง 

เป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ประมาณ 5.5 - 8.0  

ภาพที่ 4  ลักษณะทางธรณีวิทยา

พบกระจายบริเวณตอนกลางและด้านทิศตะวันออก

ของพื้นที่อุทยานฯ มีพื้นท่ีรวม 187.56 ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 17.89 ของพื้นที่อุทยานฯ 

2. ดนิชดุ 43 เป็นชดุดนิทีม่คีวามลาดชันประมาณ 

2 - 4 องศา มกีารระบายน�า้ของชัน้ดนิในระดบัทีด่ดีิน

ชุดนี้เป็นดินลึกมาก เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย 

มีค่า pH ประมาณ 4.5 - 6.0 ส่วนดินช้ันล่างเป็นดิน

ร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 - 5.5 

พบบริเวณตอนล่างของพื้นที่อุทยานฯ มีพื้นที่รวม 27.56 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของพื้นที่อุทยานฯ

3. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex : 

SC) เป็นชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35 องศา มี

การระบายน�้าของชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดน้ีเป็นดินตื้น

มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 50 พบดินชุดนี้ได้ทั่ว

ทั้งพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 833.19 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.48 ของพื้นที่อุทยานฯ
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ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน�้า

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นส่วนหนึ่งของลุ ่มน�้า

ชายฝ่ังทะเลตะวันตก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.86 ของพืน้ที่

ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันตก และอยู่ในลุ่มน�้าย่อยอีก 4 

ลุ่มน�้า (ภาพที่ 6) ได้แก่

1. ลุม่น�า้ย่อยแม่น�า้ปราณบรุ ี(ลุม่น�า้สาขา) มลี�าน�า้

สายส�าคญั คอื แม่น�า้ปราณบรุ ี ซึง่ไหลผ่านพืน้ทีต่อน

เหนือสุดของลุ่มน�้า ติดกับเขตลุ่มน�้าหลักแม่น�้าเพชรบุร ี

ไหลจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก ต้นน�า้มาจาก

เทอืกเขาตะนาวศรีทางทศิตะวันตก ซึง่เป็นเทอืกเขาสูง

และเป็นพรมแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมา 

และเทือกเขาทางตอนกลางและตอนใต้ของอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน เขตติดต่อกับลุ่มน�้าหลักแม่น�้า

เพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันออกที่ปากน�้า

ปราณบุร ี อ�าเภอปราณบุร ี จังหวดัประจวบคีรขีนัธ์ มี

พ้ืนทีใ่นเขตอุทยานแห่งชาติกุยบรุ ี 422.13 ตาราง

กโิลเมตร หรอื 263,828.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.27

2. ลุ่มน�้าย่อยคลองเขาแดง ต้นน�้ามาจากเทือกเขา

ตะนาวศรี ไหลจากทิศตะวันตกและทิศเหนือมาทาง

ทิศตะวันออก เป็นล�าน�้าสายสั้น ๆ  มีพื้นที่ในเขตอุทยานฯ 

38.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,789.88 ไร่ คดิเป็น 

ร้อยละ 3.63

3. ลุม่น�า้ย่อยคลองกยุ มีล�าน�้าสายส�าคัญ ได้แก่ 

คลองกุย เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีและไหลจากทิศ

ตะวันตกและทิศเหนือมาทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ใน

เขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 391.60 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 244,749.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.35

4. ลุม่น�า้ย่อยชายฝ่ังทะเลประจวบคีรขัีนธ์ ล�าน�้า

เป็นสายสั้น ๆ บริเวณด้านตะวันออกของลุ่มน�้าเป็น

ที่ราบแคบ ๆ ริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีลักษณะ

ของร่องน�้าสายสั้น ๆ เล็ก ๆ รับน�้าจากพื้นที่ระบายลง

สู่ทะเลด้านอ่าวไทย ร่องน�้าเหล่านี้มีขอบเขตสันปันน�้า

ไม่ชัดเจนและมักมีน�้าไหลเฉพาะบางฤดูกาล มีพื้นที่ใน

เขตอุทยานฯ 196.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 122,860 ไร ่

คิดเป็นร้อยละ 18.75

ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า

ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี มีทั้งหมด 6 ชั้นคุณภาพ (ภาพที่ 7) ได้แก่

1. ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่ 1A เป็นพื้นที่ต้นน�้า

ล�าธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

656.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 410,507.51 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 62.66 ของพื้นที่อุทยานฯ

2. ชัน้คณุภาพลุม่น�า้ชัน้ที ่ 1B เป็นพืน้ทีท่ีส่ภาพ

ป่าส่วนใหญ่ได้ถกูท�าลาย ดัดแปลง หรอืเปลีย่นแปลง

เพื่อการพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอื่นก ่อนปี 

พ.ศ. 2525 โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2.47 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 1,541.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของพื้นที่อุทยานฯ

3. ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าช้ันที่ 2 พื้นที่ดังกล่าวนี้

เหมาะต่อการเป็นต้นน�้าล�าธารในระดับรองจากลุ่มน�้า

ภาพที่ 5  ลักษณะทางปฐพีวิทยา



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 25608

ชั้นที่ 1 โดยมีพื้นที่รวม 246.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 

153,901.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.49 ของพื้นที่อุทยานฯ

4. ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่ 3 มีพื้นที่รวม 103.97 

ตารางกิโลเมตร หรือ 64,981.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

9.92 ของพื้นที่อุทยานฯ

5. ชัน้คณุภาพลุม่น�า้ช้ันที ่ 4 มีพื้นที่รวม 38.57 

ตารางกิโลเมตร หรือ 24,108.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

3.68 ของพื้นที่อุทยานฯ

6. ชัน้คณุภาพลุม่น�า้ช้ันที ่ 5 ส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถกู

แผ้วถางเพือ่ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม มพีืน้ทีร่วม 

0.10 ตารางกโิลเมตร หรือ 63.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

0.01 ของพืน้ทีอุ่ทยานฯ

ภาพที่ 6  ขอบเขตลุ่มน�้า

แหล่งน�้าผิวดิน

แหล่งน�้าที่ส�าคัญในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและ

พืน้ทีโ่ดยรอบ ล้วนมแีหล่งต้นน�า้มาจากป่าต้นน�า้ในผนืป่า

ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีทั้งสิ้น ส�าหรับล�าห้วยหลักที่

พบภายในเขตอุทยานฯ มีจ�านวน 3 สาย และอ่างเก็บ

น�้าขนาดกลางท่ีรองรบัปรมิาณน�า้ทีอ่ยูโ่ดยรอบ จ�านวน 

5 แห่ง รวมแหล่งน�า้ทีส่�าคญัทัง้ในเขตอทุยานฯ และพื้นที่

โดยรอบมีจ�านวน 8 แหล่ง (ภาพที่ 8) ดังนี้

1. ห้วยตะลุยแพรกขวา อยู่บริเวณตอนบนของ

พ้ืนที่อุทยานฯ มีต้นก�าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี 

ไหลผ่านหมู่บ้านแพรกตะลุย แล้วไหลลงสู่แม่น�้าปราณบรุี

2. ห้วยตะลุยแพรกซ้าย อยู่บริเวณตอนบนของ

พื้นที่อุทยานฯ มีต้นก�าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี 

ไหลผ่านหมู่บ้านป่าหมาก ต�าบลศาลาลัย ไหลมาบรรจบ

กับห้วยตะลุยแพรกขวา แล้วจึงไหลลงสู่แม่น�้าปราณบุรี

3. แม่น�า้กยุบรุ ีมต้ีนก�าเนดิจากเทอืกเขาตะนาวศรี 

ประกอบด้วยล�าห้วยขนาดเลก็ ได้แก่ คลองห้วยลกึและ

คลองกุย ไหลลงมารวมกันท่ีอ่างเก็บน�้ายางชุม แล้ว

ไหลผ่านหมู่บ้านย่านซื่อ บ้านพุบอน บ้านยางชุม 

ต�าบลหาดขาม มีความยาว 39.53 กิโลเมตร

4. อ่างเกบ็น�า้ยางชมุ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีบ้่านยางชมุเหนอื 

ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบรุ ี จังหวดัประจวบครีขัีนธ์

สามารถกักเก็บน�้าได้ประมาณ 41.10 ล้านลูกบาศก์

เมตร รับน�้าจากล�าห้วยหลัก 2 สาย คือ คลองห้วยลึก

และคลองกุย มีพื้นที่รับน�้าเหนือเขื่อน 369.50 ตาราง

กิโลเมตร (กรมชลประทาน, 2560)

5. อ่างเก็บน�้าบ้านย่านซื่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าน

ย่านซื่อ ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี สามารถกักเก็บน�้า

ได้ประมาณ 1.80 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 

2560)

6. อ่างเก็บน�า้เขือ่นคลองบึง ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีบ้าน

วงัไทรติง่ ต�าบลอ่าวน้อย อ�าเภอเมอืงประจวบครีขัีนธ์ 

สามารถกักเก็บน�้าได้ประมาณ 22.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 

รับน�้าจากห้วยน�้าโจนและห้วยโปร่งแดง มีพื้นที่รับน�า้ฝน
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ภาพที่ 7  ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า

เหนอืเขือ่นรวมทัง้สิน้ 135.00 ตารางกิโลเมตร (กรมชล- 

ประทาน, 2560)

7. อ่างเก็บน�้าวังเต็น ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งกะสัง 

ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี สามารถกักเก็บน�้าได้

ประมาณ 15.50 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 

2560)

8. อ่างเก็บน�้าอ่างหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังไทรติ่ง 

ต�าบลอ่าวน้อย อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สามารถ 

กักเก็บน�้าได้ประมาณ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร  (กรมชล- 

ประทาน, 2560)
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ภาพที่ 8  แหล่งน�้าผิวดิน
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แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี คือ กิจกรรมชมช้างป่า - กระทิง ทีบ่รเิวณหน่วย

พิทักษ์อุทยานฯ ที่ กร. 1 (ป่ายาง) ใกล้บ้านรวมไทย 

ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี ห่างจากที่ท�าการอุทยานฯ 

ประมาณ 20 กิโลเมตร และนอกจากนี้ยังมี น�้าตก

แพรกตะคร้อ ซึ่งเป็นน�้าตกขนาดเล็กทางตอนเหนือ 

ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เขตอ�าเภอปราณบุรี  

ต่อกับอ�าเภอหัวหิน และน�้าตกดงมะไฟ ห่างจากที่ท�าการ 

อุทยานฯ ประมาณ 11 กิโลเมตร แต่การเดินทางเข้า

น�้าตกยังค่อนข้างทุรกันดาร

ปริมาณน�้าฝน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องความ 

กดอากาศต�่าพาดผ่านพื้นที่ ท�าให้มีฝนตกชุกทั่วไป เมื่อ

ร่องความกดอากาศต�่าเล่ือนขึ้นไปทางเหนือท�าให้ฝนลด

ลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเมื่อร่อง

ความกดอากาศต�่าเล่ือนกลับลงมาพาดผ่านพื้นที่อีกครั้ง

ในราวเดือนกรกฎาคมจะท�าให้มีฝนชุกต่อเนื่องและ

ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม จนกระทั่ง 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุม

แทนท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือน

ตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น

และฝนลดลง แต่พื้นที่บริเวณนี้จะยังคงมีฝนชุกต่อไป

จนถึงเดือนพฤศจิกายน จากข้อมลูปริมาณน�า้ฝนเฉลีย่

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et al. (2005); 

Worldclim - Global Climate Data (http://www.

worldclim.org) แสดงให้เหน็ว่าพืน้ทีท่างทศิตะวนัตก

ของอทุยานฯ มปีรมิาณน�้าฝนที่มากถึง 1,633 มิลลิเมตร

ต่อปี ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกมีปริมาณน�้าฝนที่

ต�่ากว่าคือ 1,125 มิลลิเมตรต่อปี เนื่องจากเป็นเขต 

เงาฝน (rain shadow) ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์

ของป่ามีความแตกต่างกัน ส่วนปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยใน

แต่ละเดือน แสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 9  แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ภาพที่ 10  ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายเดือนในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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ที่มา : สร้างจากข้อมูลของ 

Hijmans et al. (2005) ; 

Worldclim-Global Climate 

Data (2014)

มกราคม กมุภาพันธ์ มีนาคม

ภาพที่ 11  ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปีและรายเดือน

ปรมิาณน�า้ฝนเฉล่ียรายปี
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กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน

ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม

ภาพที่ 11  (ต่อ)
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อุณหภูมิเฉลี่ย

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ป ี

พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et al. (2005); 

Worldclim - Global Climate Data (http://www.

worldclim.org) ระหว่าง 22 – 26 องศาเซลเซยีส  

ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน มีรายละเอียดดังนี้

เดือนมกราคม เฉลี่ย 20 – 24 องศาเซลเซียส

เดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ย 22 – 26 องศาเซลเซียส

เดือนมีนาคม เฉลี่ย 23 – 27 องศาเซลเซียส

เดือนเมษายน เฉลี่ย 24 – 28 องศาเซลเซียส

เดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 24 – 28 องศาเซลเซียส

เดือนมิถุนายน เฉลี่ย 23 – 28 องศาเซลเซียส

เดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 22 – 28 องศาเซลเซียส

เดือนสิงหาคม เฉลี่ย 22 – 27 องศาเซลเซียส

เดือนกันยายน เฉลี่ย 22 – 27 องศาเซลเซียส

เดือนตุลาคม เฉลี่ย 22 – 26 องศาเซลเซียส

เดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 21 – 26 องศาเซลเซียส

เดือนธันวาคม เฉลี่ย 20 – 25 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 13  อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ภาพที่ 12  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี
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