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แกงกระจาน ในรูปแบบตาง ๆ  ความเปนไปไดที่จะเกิดภัยคุกคามแตละประเภทในแตละบริเวณ และ

ปจจัยที่สงผลตอการเกิดภัยคุกคาม   โดยสามารถกำหนดพื้นที่เฝาระวังภัยคุกคาม โดยพิจารณาจากพื้นท่ี 
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ของการวิเคราะหขอมูลสำหรับการวางแผนลาดตระเวนเชิงคุณภาพของพ้ืนท่ีอนุรักษอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

 

คำสำคัญ:   ภัยคุกคาม   การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ   อุทยานแหงชาติแกงกระจาน  

  



 
 

 

Threats to the ecosystem in Kaeng Krachan national park 

 

Abstract 

 This study aims to describe the type and pattern of threats in Kaeng Krachan 

national park. The data were collected during wildlife surveys project which held in 2015 

to 2019 and can be used to inform protection and management activities, by surveying 

towards the midpoint of grid 2.5 x 2.5 square kilometers 477 grids, total walking distance 

is 6,890 km are equally spaced systematically, and evaluate the current potential areas 

for the threats by using Maximum Entropy (MaxEnt) distribution model. 

 The results can classify the threats that occur in Kaeng Krachan national park in 

various forms, the possibility of each type of threat in each area, and factors that affect 

the occurrence of threats. By being able to designate an area to monitor threats by 

considering the area that has a relative level to the threat, resulting from the analysis 

using the above methods displayed on the map for use in a proactive work plan. 

Aside from the practical use of the study results in this report, it can also be 

used as a model to analyze data for the SMART patrolling, reconnaissance of other 

conservation areas as well. 

  

Keywords:  Threats,  SMART patrol,  Kaeng Krachan national park 
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Threats to the ecosystem in Kaeng Krachan national park 

คำนำ 

ภัยคุกคาม (Threats)  รูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ ไมวาจะเกิดขึ้นโดยมนุษยหรือ

เกิดจากภัยธรรมชาติที่ยากแกการควบคุม ลวนสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัตวปาและพืชพรรณ 

ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม  

เปาหมายหลักของงานคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ คือ การขจัดและจัดการภัย

คุกคามท่ีเกิดจากมนุษยเปนผูสรางข้ึน ใหลดนอยเบาบางลง หรือไมเกิดข้ึนอีกเลยในพ้ืนท่ี ซ่ึงวิธีปฏิบัติท่ี

ใชกันอยู ทั ่วไป คือ การลาดตระเวนปองกันและการปองปรามดวยวิธีการตาง ๆ โดยรูปแบบการ

ลาดตระเวนในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยใชวิธีการที่เรียกวา การลาดตระเวนเชิง

คุณภาพ หรือ SMART patrol ท่ีมีการจดบันทึกขอมูลสำหรับนำไปใชในการวิเคราะหสถานการณควบคู

กันไปกับการเดินลาดตระเวนตามปกติดวย 

อยางไรก็ตาม การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ จำเปนตองเกิดจากการวางแผน

อยางชาญฉลาดภายใตขอมูลที่ถูกตองครบถวนในระดับที่เชื่อถือได และมีกลยุทธในการเฝาระวัง หาได

เกิดจากการเดินโดยปราศจากบริเวณเปาหมาย  

ดังนั้น ขอมูลสำหรับการใชในการวางแผนเมื่อเริ่มตนแผนงานลาดตระเวนในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

จึงควรเปนขอมูลที่ผานการสำรวจอยางครบถวนครอบคลุมทุกพื้นท่ี และมีความสม่ำเสมอของบริเวณท่ี

ทำการสำรวจ คือ กระจายทั่วถึงกันตามหลักสถิติ แลวนำมาวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสถิติเชิงพื้นท่ี

เพื่อประเมินพื้นท่ีที่ควรเฝาระวัง นำมาใชเปนพื้นที่เปาหมาย และควรประเมินดังนี้อยางสม่ำเสมอทุก  

5 หรือ 10 ป  

งานลาดตระเวนเชิงคุณภาพในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง

ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2549 โดยแรกเริ่มไดวางแผนดวยขอมูลท่ีเปนผลการสำรวจตามท่ีกลาวมาแลว และ

ผูวิจัยเห็นวาควรทำการประเมินใหม จึงไดใชโอกาสในระหวางการเดินทางเขาไปสำรวจทรัพยากรตาม

โครงการประเมินการกักเก็บคารบอนและความหลากหลายของสัตวปาหายากใกลแนวชายแดนในพ้ืนท่ี

มรดกอาเซียนกลุมปาแกงกระจาน ซึ่งใชวิธีการที่ละเอียดที่สุดเทาที่มีบันทึกในรายงานของอุทยาน
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แหงชาติแกงกระจาน ทำการบนัทึกและรวบรวมขอมูลภัยคุกคามท่ีสงตอทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือนำมา

วิเคราะหเสนอตามรายงานฉบับนี้ดวย  

จึงหวังวาขอมูลในรายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนกับอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเปน

แนวทางท่ีดีสำหรับการวางแผนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ   
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แหงชาติแกงกระจาน   
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การตรวจเอกสาร 

1. ภัยคุกคาม (Threats) 

คำวา “ภัยคุกคาม” ในภาษาไทย เปนคำที่แปลมาจากคำวา “Threats” ในภาษาอังกฤษ ซ่ึง 

Oxford University Press (2009)  ใหนิยามวาหมายถึง “a person or thing that may damage or 

hurt somebody or something” ซึ่งแปลความวา บุคคล หรือสิ่งที่อาจสรางความเสียหายหรือการ

บาดเจ็บแกรางกาย หรือแกบางสิ่ง 

ดังนั้น ภัยคุกคามตอระบบนิเวศ จึงหมายถึง คนหรือสิ่งท่ีอาจสรางความเสียหายแกระบบนิเวศ 

ซ่ึงมีไดหลายประการท้ังท่ีเกิดจากมนุษย ภัยธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง 

 Convention on Biological Diversity (2019) กลาววา ความหลากหลายทางชีวภาพอยู

ภายใตการคุกคามอยางรุนแรงอันเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งอันตรายที่สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

คือ การเติบโตของประชากรและการใชทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน การ

แปลงถิ่นที่อยูอาศัย และการกลายสภาพเปนเมือง ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน รวมทั้งการเก็บเกี่ยวและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมากเกินไป  

สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย (2551)  จำแนกประเภทของปจจัยคุกคาม ออกเปน 

การลาสัตว การลักลอบตัดไม การเก็บหาของปา ปางพักพราน การตัดไมกฤษณา  และอ่ืน ๆ  

ธรรมนูญ และคณะ (2560 ข)  จำแนกภัยคุกคามในพื ้นที ่อุทยานแหงชาติกุยบุร ี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ออกเปน 2 ประเภท หลัก คือ 

1) ประเภทไมเปลี่ยนแปลงสภาพปา ไดแก รองรอยคน การลาสัตว แคมปพักพรานปา การเก็บ

หาของปา รองรอยกองกำลังไมทราบฝาย  และการปลอยปศุสัตวเขาไปในพ้ืนท่ีปา  

2) ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพปา ไดแก การตัดไมและทำไม และการแผวถางปา 
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2. อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

2.1 ขอมูลท่ัวไป 

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน (Kaeng Krachan national park) เปนพื้นที่หลักของกลุมปา

แกงกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) ตั้งอยูบนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดตัวเปนเขตแดน 

ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีสภาพภูมิอากาศหลายลักษณะมาบรรจบกัน 

จึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการกระจายของเขตภูมิพฤกษ (plant geographical characteristic) ซึ่งมี

ถึง 4 ลักษณะเดนมาบรรจบและซอนทับกันในบริเวณนี้ คือ 1) ลักษณะภูมิพฤกษอินโดเบอรมีส (Indo - 

Burmese) หรือลักษณะภูมิพฤกษหิมาลายัน (Himalayan)  2) ลักษณะภูมิพฤกษอินโดมาเลเซียน 

(Indo-Malaysian)  3) ลักษณะภูมิพฤกษอันนัมมาติก (Annamatic)  และ  4) ลักษณะภูมิพฤกษอันดา

มันนิส (Andamanese) (ธรรมนูญ และคณะ, 2560 ก) 

ดังนั้น การที่พื้นที่กลุมปาแกงกระจาน ที่มีเขตการกระจายของภูมิพฤกษถึง 4 เขต รวมถึง

สภาพของปจจัยทางสิ่งแวดลอมของพื้นที่ทั้งสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และลักษณะความ

แตกตางทางธรณีวิทยา จึงเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ทั ้งความ

หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายทางชนิดพันธุ (species diversity) 

และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity) ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และ

สิ่งมีชีวิตในน้ำ จึงเปนบริเวณที่เหมาะสมตอการศึกษาวิจัยทางดานธรรมชาติวิทยาที่นาสนใจที่สุดแหง

หนึ่งของประเทศไทย (ธรรมนูญ และคณะ, 2560 ก) 

กลุมปาแกงกระจาน มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและมีความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืชพรรณและสัตวปาในระดับสูง จึงไดรับการยกยองถึงความสำคัญหลายดาน  อาทิ ไดรับการประกาศ

ใหเปนพ้ืนท่ี 1 ใน 25 กลุมปาของโลก ท่ีมีความสำคัญตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับ

การประกาศใหเปนมรดกอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยอุทยานมรดก (ASEAN Declaration on 

Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546  ไดรับการจัดใหเปนพื้นที่ที่มีความสำคัญตอการอนุรักษ

เสือโครงในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ตามแผนอนุรักษเสือโครงแหงชาติ พ.ศ. 2547 ปจจุบัน

รัฐบาลไทยไดนำเสนอกลุ มปาแกงกระจาน เพื ่อขอขึ ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติตอ

คณะกรรมการมรดกโลก และคาดวาจะไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกในเวลาอันใกลนี้ (ธรรมนูญ 

และคณะ, 2560 ก) 
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ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก)  อุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีพื้นที่อยูในความรับผิดชอบ 

3,034.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,896,350 ไร (เปนพื ้นที ่ที ่คำนวณจากฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร) มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ำภาชี และพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิม

พระเกียรติไทยประจันในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีแนวเขตระหวาง

จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรีเปนเสนแบงเขต 

ทิศใต ติดตอกับเขตปลอดภัยในราชการทหารทองที ่อำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ (พื้นที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติ

แกงกระจานและอุทยานแหงชาติกุยบุรี เตรียมการผนวกเปนพ้ืนท่ีอุทยาน

แหงชาติกุยบุรี) 

ทิศตะวันออก ติดตอกับพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปายางน้ำกลัดเหนือ 

และปายางน้ำกลัดใต ในเขตอำเภอหนองหญาปลอง อำเภอแกงกระจาน

อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทิศตะวันตก ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

ท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติแกงกระจานและกลุมปาแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  ท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติแกงกระจานและกลุมปาแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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2.2  เขตการปกครอง 

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีหมูบานที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่และที่ตั้งอยูในรัศมี 3 กิโลเมตร ซ่ึง

เปนพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากนิเวศบริการของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จำนวน 

45 หมูบาน (ธรรมนูญ และคณะ, 2560 ก)  ซึ่งอยูในเขตการปกครองของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โดยแบงออกเปน 4 อำเภอ 8 ตำบล (ภาพท่ี 2) ดังนี้ 

อำเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี แบงออกเปน 1 ตำบล 3 หมูบาน ไดแก

ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ไดแก บานทาเสลา บานพุน้ำรอน และบานลิ้นชาง 

อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มี 1 ตำบล 1 หมูบาน คือ ตำบลเขากระปุก บานหุบ

เฉลา 

อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แบงออกเปน 4 ตำบล 26 หมูบาน คือ  

1. ตำบลแกงกระจาน ไดแก บานแกงกระจาน บานตนเกตุ บานวังนางนวล  

บานแมคะเมย บานทาเรือ และบานพุเข็ม 

2. ตำบลปาเด็ง ไดแก บานเขาแหลม บานปาเด็ง บานปาเด็งใต บานปาแดง  

บานรวมใจพัฒนา บานสวนใหญพัฒนา บานเสารหา และบานหวยสัตวใหญ 

3. ตำบลสองพี ่น อง ได แก  บ านทาล ิงลม บานโปงอ ิฐ บ านสองพี ่น อง  

บานหวยกระสังข บานวังวน และบานหวยปลาดุก 

4. ตำบลหวยแมเพรียง ไดแก บานดานโง บานบางกลอย บานโปงลึก บานพุไทร 

บานหวยไผ และบานหนองน้ำดำ 

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แบงออกเปน 2 ตำบล 15 หมูบาน ไดแก  

1.  ตำบลหวยสัตวใหญ ไดแก บานเฉลิมราชพัฒนา บานเฉลิมเกียรติพัฒนา  

บานฟาประทาน บานปาละอู บานหวยผึ ้ง บานเฉลิมพร บานโคนมพัฒนา บานโปงสำโหรง  

และบานคลองนอย  

2.  ตำบลบึงนคร ไดแก บานทาไมลาย บานหวยยาง บานภูหลวง บานเนินตะเคียน  

บานหวยไคร และบานบึงนคร 
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ภาพท่ี 2  ท่ีตั้งหมูบานในพ้ืนท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) กลาววา อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ตั้งอยูบนเทือกเขาตะนาว

ศรี ซึ่งเปนพรมแดนธรรมชาติระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ระหวางเสน

ละติจูดที่ 1376688 ถึง 1464058 เหนือ และลองติจูดที่ 510790 ถึง 574668 ตะวันออก มียอดเขา

สูงสุด คือ ยอดเขางะงันนิกยวกตอง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,518 เมตร และ

ยอดเขาพะเนินทุ ง ซ ึ ่งอยู ทางทิศเหนือของจุดชมทะเลหมอกของเขาพะเนินทุ งมีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,234 เมตร (ภาพท่ี 3) 

ระดับความสูงในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีอิทธิพลอยางมากตอการปรากฏของ

สังคมพืชท้ังทางตรงและทางออม ทำใหเกิดเปนระบบนิเวศของพืชพรรณและสัตวปาท่ีหลากหลาย 

ความลาดชัน 

สภาพพื้นที่บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน สวนใหญมีลักษณะเปนเทือกเขาสลับซับซอน 

ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเปนเทือกเขาที ่กั ้นพรมแดนระหวางประเทศไทยและ

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีสภาพพ้ืนท่ีแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  พ้ืนท่ีแบบลูกคล่ืนลอนช้ันถึงเนินเขา มีความลาดชันนอยกวา 20 องศา พ้ืนท่ีสวน

หนึ ่งถูกบุกรุก แผวถางทำไร ปลูกพืชผักตาง ๆ และเปนที ่อยู อาศัย และมีการผอนผันตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 มิถุนายน 2541 โดยพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีพื้นที่รวม 974.71 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 32.13 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

2.  พ้ืนท่ีแบบภูเขา ประกอบดวยภูเขาท่ีมีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกวา 20 

องศา พื้นที่สวนใหญยังคงมีสภาพเปนปาธรรมชาติและเปนปาตนน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดเพชรบรุี

และประจวบคีรีขันธ แมพื้นที่บางสวนจะเคยถูกบุกรุกเพื่อใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม และผานการสัมปทาน

ไมมากอนแตสภาพปจจุบันไดฟนสภาพแลว โดยมีพื้นที่รวม 2,059.23 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 

รอยละ 67.87 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

สภาพพ้ืนท่ีบริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 3  ระดับความสูงของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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ภาพท่ี 4  ความลาดชันในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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2.4  ลักษณะทางปฐพีวิทยา 

ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) รายงานวา ทรัพยากรดินในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

สามารถจำแนกได 3 ชุดดิน และบริเวณท่ีจัดเปนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน ดังนี้ 

1. ดินชุด 23 h เปนชุดดินท่ีมีความลาดชันประมาณ 2 - 4 องศา มีการระบายน้ำของ

ชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้มีความลึกมาก เนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนทราย มีคาความเปนกรด - ดาง 

(pH) ประมาณ 5.5 - 6.5  สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีคา pH ประมาณ 4.5 - 5.5  

พบกระจายบริเวณตอนบนดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีอุทยานฯ โดยมีพ้ืนท่ีรวม 54.57 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปนรอยละ 1.80 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

2. ดินชุด 23 s เปนชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 3 - 8 องศา มีการระบายน้ำของ

ชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้มีความลึกปานกลาง มีปริมาณกรวดมากกวารอยละ 35 เนื้อดินชั้นบนเปน

ดินรวนเหนียวปนทราย มีคา pH ของดินชุดนี้อยูที่ 6.5 - 8.0 สวนดินชั้นลางเปนดินรวนปนทราย มีคา 

pH ประมาณ 5.5 - 8.0 พบกระจายทางตอนลางบริเวณชายขอบพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 99.47 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.28 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

3. ดินชุด 24 เปนชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 8 - 16 องศา มีการระบายน้ำของ

ชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้เปนดินตื้น มีปริมาณกรวดมากกวารอยละ 35 เนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปน

ทราย มีคา pH ประมาณ 4.5 - 5.0 สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีคา pH ประมาณ  

4.5 - 5.0 พบทางตอนกลางบริเวณชายขอบของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 157.6 ตารางกิโลเมตร  

คิดเปนรอยละ 5.2 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

4. พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope complex : SC) เปนชุดดินที่มีความลาดชันมากกวา 

35 องศา มีการระบายน้ำของชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้เปนดินตื้น มีปริมาณกรวดมากกวารอยละ 50 

พบดินชุดนี้ไดทั่วทั้งพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 2,683.17 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 88.45 

ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

สวนพ้ืนท่ีในสวนท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีผิวน้ำในเข่ือนแกงกระจาน และแหลงน้ำธรรมชาติตาง ๆ โดย

มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 38.71 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 1.28 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

แผนท่ีลักษณะทางปฐพีวิทยาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 5 
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2.5  ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) รายงานวา ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในเขตพื้นที่อุทยาน

แหงชาติแกงกระจาน ประกอบดวย หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร กระจายอยูในบริเวณตาง ๆ ซ่ึง

เรียงลำดับจากหินท่ีมีอายุนอยไปถึงหินท่ีมีอายุมาก ไดดังนี้ 

1) ตะกอนน้ำพา (Qa) เปนหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเปนหินตะกอนยุคควอเทอรนารี 

(Quaternary) เปนหินที่มีอายุนอยที่สุดทางธรณีวิทยา ยุคนี้เริ ่มเมื่อประมาณ 0.01 ลานปมาจนถึง

ปจจุบัน ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวสะสมตัวตามรองน้ำ คันดินแมน้ำ และแอง

น้ำทวมถึง พบบริเวณตอนลางของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 4.76 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

0.16 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

2) ตะกอนตะพัก (Qt)  เปนหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเปนหินตะกอนยุคควอเทอรนารี 

(Quaternary) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 0.01 - 1.8 ลานป ประกอบดวยกรวดทราย ทรายแปง ดินเหนียว 

และศิลาแลง พบบริเวณตอนลางของอุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 8.05 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

0.27 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

3) หินแกรนิต (Kgr)  เปนหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเปนหินในยุคครีเทเชียส 

(Cretaceous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 65 - 140 ลานป ประกอบดวยหินแกรนิตสีจาง และหินแอลไพลต

แกรนิตเนื้อละเอียด พบบริเวณแนวเขตที่ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

320.65 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 10.57 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

4) กลุมหินราชบุรี (P)  เปนหินในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเปนหินตะกอนและหิน

แปรในยุคเพอรเมียน (Permian) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 230 - 290 ลานป เปนหินปูนสีเทาแทรกสลับ

ดวยหินทราย พบเปนหยอม ๆ มีลักษณะเปนภูเขาสูงชัน พบมากทางตอนใตของอุทยานฯ โดยมีพื้นท่ี

รวม 160.99 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 5.31 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

5) กลุมหินแกงกระจาน (Ckp)  เปนหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซ่ึงเปนหินในยุคคาร

บอนิเฟอรัส - เพอรเมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 230 - 350 ลานป อยูใน

หมวดหินเขาพระ ประกอบดวยหินทรายเกรยแวก หินดินดานแตกเปนแผนเรียบ หินทรายอารโคสสีขาว 

พบบริเวณตอนกลางและเกือบทั่วทั้งพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 2,266.82 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 74.73 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 16 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

6) หินทราย (Ckw)  เปนหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซ่ึงเปนหินในยุคคารบอนิเฟอรัส 

- เพอรเมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี ้เริ ่มเมื ่อประมาณ 230 - 350 ลานป อยู ในหมวด 

หินเขาวังกระดาด ประกอบดวยหินทราย และหินออรโธควอรตไซต สลับดวยชั้นบาง ๆ ของหินดินดาน 

พบบริเวณเกาะในเขื่อนแกงกระจาน โดยมีพื้นที่รวม 0.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นท่ี

อุทยานฯ 

7) กลุมหินทองผาภูมิ (Chp)  เปนหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเปนหินในยุคคาร

บอนิเฟอรัส - เพอรเมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 230 - 350 ลานป อยูใน

หมวดหินพรุชะบา ประกอบดวยหินโคลนปนกรวดที่สัมผัสกับหินแกรนิต แลวถูกแปรสภาพเปนหินค

วอรตไซต พบมากทางทิศเหนือของอุทยานฯ โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 251.20 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย

ละ 8.28 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ  

สวนพื้นที่ในสวนที่เหลือเปนพื้นที่ของผิวน้ำในเขื่อนแกงกระจานและแหลงน้ำธรรมชาติ

ตางๆ โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 20.66 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 0.68 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

8) รอยเล่ือน พบแนวรอยเลื่อนกระจายอยูหาง ๆ บริเวณตอนกลางและตอนลางของพ้ืนท่ี

อุทยานฯ แตเปนแนวรอยเลื่อนที่ไมมีพลัง ไมมีการเคลื่อนไหว จึงไมมีความอันตรายไมสามารถสราง

ความเสียหายใหกับพ้ืนท่ีได 

แผนท่ีลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 6 
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2.6  พ้ืนท่ีลุมน้ำ 

 ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) กลาววา อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ตั้งอยูในเขตลุมน้ำหลัก 2 

ลุมน้ำ คือ ลุมน้ำแมน้ำเพชรบุรี ซึ ่งคิดเปนรอยละ 36.99 ของพื้นที่ลุ มน้ำ และลุมน้ำชายฝงทะเล

ตะวันตก คิดเปนรอยละ 11.21 ของพ้ืนท่ีลุมน้ำ อยูในพ้ืนท่ีลุมน้ำยอย 3 ลุมน้ำดังนี้ 

ลุมน้ำแมน้ำเพชรบุรี มีพื้นที่ที่เปนอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 2,254.48 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 1,409,050 ไร คิดเปนรอยละ 74.32 ของพื้นที่อุทยานฯ ประกอบดวยลุมน้ำยอย 2 ลุม

น้ำ ไดแก 

  1. ลุมน้ำยอยหวยแมประจันต ลุมน้ำยอยนี้อยูทางทิศตะวันออกตอนบน ของพื้นท่ี

อุทยานฯ โดยมีพื ้นที ่ลุ มน้ำยอยที ่เปนอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 78.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 

49,325.00 ไร คิดเปนรอยละ 2.60 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

2. ลุมน้ำแมน้ำเพชรบุรีตอนบน เปนลุมน้ำที่ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่อุทยานฯ  

ลุมน้ำนี้มีแมน้ำสายสำคัญ ๆ คือ แมน้ำเพชรบุรี ซึ่งเปนแมน้ำสายหลักที่มีน้ำไหลตลอดทั้งป ซึ่งแมน้ำ

เพชรบุรีนั้น มีแมน้ำและลำหวยสาขาอีกหลายสายที่ไหลลงมารวมกันเปนแมน้ำเพชรบุรี ไดแก แมน้ำ

บางกลอย หวยทอทิพย หวยแมสะเลียง และหวยแมประโดน โดยมีพื้นที่ลุมน้ำยอยที่เปนอุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน 2,175.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,359,725.00 ไร คิดเปนรอยละ 71.72 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ  

ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันตก มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 779.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 486,950 

ไร คิดเปน รอยละ 25.68 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันตกประกอบดวยลุมน้ำยอย 1 ลุมน้ำ 

คือ ลุ มน้ำยอยแมน้ำปราณบุรี (ลุ มน้ำสาขา) ซึ ่งอยู บริเวณตอนลางของพื ้นที ่อุทยานฯ มีแมน้ำสาย 

สำคัญ ๆ คือ แมน้ำปราณบุรีซึ ่งมีตนน้ำเริ ่มจากเชิงเขาทางทิศใตของเขาพะเนินทุ งไหลผานพื ้นท่ี 

บานกรางลงมาทางทิศใต และมีลำหวยสาขาจากพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมตอ

ระบบนิเวศไหลมารวมเขาดวยกัน 

2.7  แหลงน้ำผิวดิน 

ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) กลาววา แหลงน้ำสำคัญที่หลอเลี้ยงจังหวัดเพชรบุรีและพื้นท่ี

ใกลเคียง ลวนมีแหลงกำเนิดมาจากผืนปาในอุทยานแหงชาติแกงกระจานทั้งสิ้น แมน้ำสายหลักที่มีตน

กำเนิดจากเขตอุทยานฯ มี 6 สาย และแหลงกักเก็บน้ำท่ีรองรับปริมาณน้ำท่ีไหลออกจากอุทยานฯ ท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีและรอบเขตอุทยานฯ นั้น มีหลายแหงท่ีสำคัญ (ภาพท่ี 7) ไดแก 
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1)  แมน้ำเพชรบุรี อยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ มีตนกำเนิดจากเทือกเขา

ตะนาวศรี โดยมีแมน้ำและลำหวยสาขาหลายสาย เชน แมน้ำบางกลอย หวยแมประโดน หวยแมสะเลียง  

ซ่ึงแมน้ำเพชรบุรี ไหลผานหมูบานโปงลึก บานบางกลอย กอนไหลลงสูเข่ือนแกงกระจาน ความยาวของ

แมน้ำเพชรบุรีตลอดสายจากตนน้ำถึงปากทะเล มีความยาวทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร (ธรรมนูญ และคณะ, 

2560)  

2)  แมน้ำบางกลอย มีตนกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของพื้นที่อุทยานฯ ในเขตอำเภอหนองหญาปลอง เปนแมน้ำสายใหญไหลมาบรรจบแมน้ำเพชรบุรี  

ท่ีบริเวณเหนือหมูบานโปงลึกและบานบางกลอย ตำบลหวยแมเพรียง และอำเภอแกงกระจาน 

3)  แมน้ำปราณบุรี มีตนกำเนิดบริเวณตอนกลางของอุทยานฯ บริเวณ กม. 23 

เสนทางข้ึนเขาพะเนินทุงไหลผานหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติฯ ท่ี กจ. 4 (บานกราง) และไหลลงทิศใต

ไปลงเข่ือนปราณบุร ี

4)  หวยแมประโดน มีตนกำเนิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดตอระหวางอำเภอหนองหญา

ปลอง กับอำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และมีลำหวยสาขาท่ีสำคัญ ๆ ไดแก หวยมะเร็ว หวยเสือกัดชาง 

และหวยสมุลแวงไหลมาบรรจบกับแมน้ำเพชรบุรีที่บริเวณเหนือเขื่อนแกงกระจาน ในเขตอำเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบรุี 

5)  หวยผาก มีตนกำเนิดจากเขาอางแกวและเขาน้ำหยดในเขตอำเภอแกงกระจาน 

ไหลมาบรรจบกับแมน้ำเพชรบุรี ท่ีบริเวณใตเข่ือนแกงกระจาน 

6)  หวยแมประจันต มีตนกำเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผาน อำเภอ

หนองหญาปลองไหลมาบรรจบแมน้ำเพชรบุรี บริเวณเหนือเข่ือนเพชรบุรีในเขตอำเภอทายาง 

7)  เข่ือนแกงกระจาน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีอำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สามารถกัก

เก็บน้ำไดประมาณ 710 ลานลูกบาศกเมตร (กรมชลประทาน, 2560) 

8)  อางเก็บน้ำหวยสามเขา ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอทายาง จังหวัด

เพชรบุรี สามารถกักเก็บน้ำไดประมาณ 3.40 ลานลูกบาศกเมตร (กรมชลประทาน, 2560) 

9)  อางเก็บน้ำกะหรางสาม ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลปาเด็ง อำเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี สามารถกักเก็บน้ำไดประมาณ 6.00 ลานลูกบาศกเมตร (กรมชลประทาน, 2560) 
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ภาพท่ี 7  พ้ืนท่ีลุมน้ำตาง ๆ บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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2.8  ช้ันคุณภาพลุมน้ำ 

ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) กลาววา ชั ้นคุณภาพลุมน้ำในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติแกง

กระจาน มีท้ังหมด 5 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

1) ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้นที่ 1A เปนพื้นที่ตนน้ำลำธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ โดยมี

พ้ืนท่ีรวม 2,387.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,492,486.29 ไร คิดเปนรอยละ 78.68 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

2) ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้นที่ 1B เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทำลาย ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอื่น กอนป พ.ศ. 2525 โดยมีพื้นที่รวม 2.73 

ตารางกิโลเมตร หรือ 1,704.77 ไร คิดเปนรอยละ 0.09 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

3) ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้นที่ 2 พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ำลำธารในระดับรอง

จากลุมน้ำชั้นท่ี 1 สามารถนำพ้ืนท่ีลุมน้ำชั้นนี้ไปใชเพ่ือประโยชนท่ีสำคัญอยางอ่ืนได เชน การทำเหมือง

แร เปนตน โดยมีพื้นที่รวม 300.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,657.57 ไร คิดเปนรอยละ 9.89 ของ

พ้ืนท่ีอุทยาน 

4) ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้นท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถใชประโยชนไดท้ังการทำไม เหมืองแร 

และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน โดยมีพื้นที่รวม 227.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,229.83 

ไร คิดเปนรอยละ 7.50 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

5) ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้นที่ 4 โดยสภาพปาของลุมน้ำชั้นนี้ไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใช

ประโยชน เพื่อกิจการพืชไรเปนสวนใหญ โดยมีพื้นที่รวม 116.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 72,857.19 ไร 

คิดเปนรอยละ 3.84 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ชั้นคุณภาพลุมน้ำในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8  ชั้นคุณภาพลุมน้ำในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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2.9  ปริมาณน้ำฝน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและรอง

ความกดอากาศต่ำพาดผานพ้ืนท่ี ทำใหมีฝนตกชุกท่ัวไป เม่ือรองความกดอากาศต่ำเลื่อนข้ึนไปทางเหนือ

ทำใหฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเม่ือรองความกดอากาศต่ำเลื่อนกลับลงมาพาด

ผานพ้ืนท่ีอีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะทำใหมีฝนชุกตอเนื่องและปริมาณฝนเพ่ิมข้ึนตั้งแตปลายเดือน

กรกฎาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะท่ีประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง แตพ้ืนท่ีบริเวณนี้จะยังคง

มีฝนชุกตอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยตั ้งแตป พ.ศ. 2513 - 2543 โดย Fick and 

Hijmans (2017); Worldclim (2019) แสดงใหเห็นวาทางทิศตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ มีปริมาณ

น้ำฝนที่มากถึง 1,802 มิลลิเมตรตอป สวนพื้นที่ฝ งตะวันออกมีปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกวา คือ 1,032 

มิลลิเมตรตอป เพราะเปนเขตเงาฝน (rain shadow) สวนปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแตละเดือนของอุทยาน

แหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10 

 

 

ภาพท่ี 9  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแตละเดือนของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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ภาพท่ี 10  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Fick and Hijmans (2017); Worldclim (2019) 
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2.10  อุณหภูมิเฉล่ีย 

อุทยานแหงชาติแกงกระจานมีอุณหภูมิเฉลี ่ยตั ้งแตป พ.ศ. 2513 - 2543 โดย Fick and 

Hijmans (2017); Worldclim (2019) ระหวาง 19 - 26 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิเฉลี่ยในแตละ

เดือนของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 11 และภาพท่ี 12 

 

 

ภาพท่ี 11  อุณหภูมิเฉลี่ยในแตละเดือนของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 12  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Fick and Hijmans (2017); Worldclim (2019) 
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2.11  สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 

ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) รายงานวา ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ประกอบดวย

ชนิดปาและการใชประโยชนท่ีดินอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) พบบนพ้ืนท่ีสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต 

950 - 1,000 เมตรขึ้นไป โดยพบกระจายเปนหยอม ๆ ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

223.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 139,944.33 ไร คิดเปนรอยละ 6.91 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาดิบชื้น (Moist evergreen forest) เปนปาดิบชื้นที่มีลักษณะโครงสรางปาและ

ระดับความชื้นที่ใกลเคียงกับปาดิบชื้นในภาคใตของประเทศไทย พบกระจายทางทิศตะวันตกของพื้นท่ี 

โดยมีพ้ืนท่ีรวม 751.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 469,576.47 ไร คิดเปนรอยละ 23.19 ของพ้ืนท่ี

อุทยานฯ 

ปาดิบชื ้นผสมไผ (Moist evergreen - bamboo forest) เปนปาดิบชื ้นที ่มีไผ ข้ึน

ปะปน พบกระจายทางทิศตะวันตกบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2.28 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,424.85 ไร คิดเปนรอยละ 0.07 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาดิบชื้นผสมดิบแลงหรือปาดิบแลงระดับสูง (Upper dry evergreen forest) ซึ่งมี

โครงสรางปาไมเกิน 3 ชั้นเรือนยอด มีพรรณไมไมผลัดใบประมาณรอยละ 70 - 80 มีชวงแลงเปนระยะ

สั้น ๆ ของป พบกระจายทางทิศตะวันตกและบนพื้นที ่สูงทางตอนกลางของพื้นที ่ โดยมีพื้นที ่รวม 

419.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 261,933.23 ไร คิดเปนรอยละ 12.94 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาดิบแลงระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) เปนปาดิบแลงที ่ม ีมวล

ชีวภาพและความชื้นคอนขางสูงกวาปาดิบแลงระดับต่ำ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากอุณหภูมิที่ต่ำกวาที่เปนผล

จากระดับความสูงของพื้นที่ มักพบบริเวณสันเขาที่มีลมพัดแรง สภาพพื้นดินเปนหินโผล ตนไมจึงมัก

แคระแกร็น โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 627.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 392,077.51 ไร คิดเปนรอย

ละ 19.36 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาดิบแลงระดับต่ำ (Lower dry evergreen forest) มีสภาพปาท่ีคอนขางโปรงและมี

ความแลงมากกวาปาดิบแลงระดับกลาง มีไมขอยหนาม (Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) 

กระโดงแดง (Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) และจันทนหอม (Mansonia gagei J. 



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 28 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

R. Drumm. ex Prain) เปนไมเดน โดยมีพื ้นที ่รวมทั ้งสิ ้น 905.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

565,985.12 ไร คิดเปนรอยละ 27.95 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ป าด ิบแล งผสมป าเบญจพรรณ (Dry evergreen - mixed deciduous forest)

สันนิษฐานวาเกิดจากการท่ีสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงข้ึนทำใหพรรณไมบางชนิดในปาดิบแลงทนอยูไมได

และตายลง ในขณะที่พรรณไมในปาเบญจพรรณบางชนิดที่ชอบสภาพอากาศเชนนี้ โดยเฉพาะพืช

จำพวกไผ โดยมีพื้นที่รวม 48.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,294.91 ไร คิดเปนรอยละ 1.50 

ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาเบญจพรรณมีไผรวก (Mixed deciduous forest: type 1) มีไผรวกเปนไมเดน 

พบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 21.62 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 13,515.53 ไร คิดเปนรอยละ 0.67 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาเบญจพรรณมีไผซางนวล (Mixed deciduous forest: type 2) มีไผซางนวลหรือ

ไผหนามเปนไมเดน พบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายขอบของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวม 

16.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,257.83 ไร คิดเปนรอยละ 0.51 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) พบกระจายเปนหยอมบริเวณแคบ ๆ บริเวณเขา

สันดาบหลังท่ีทำการอุทยานฯ และพบอีกเล็กนอยผสมกับปาเบญจพรรณบริเวณชายขอบทางตอนเหนือ

ของพื้นที่ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 0.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.87 ไร คิดเปนรอยละ 0.0002 

ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปารุ นสอง (Succession forest) สวนใหญเปนพื ้นที ่ผานการทำไมหรือเปนพื ้นท่ี

เกษตรกรรมในอดีต พบกระจายท่ัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณตนแมน้ำบางกลอยและบริเวณ

พ้ืนท่ีใจแผนดิน และตามชายขอบพ้ืนท่ีท่ีติดกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนท่ีรวม 55.23 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 34,515.76 ไร คิดเปนรอยละ 1.70 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

ปาไผ (Bamboo forest) เปนปาดงดิบชื ้นที ่มีแตพืชจำพวกไผขึ ้นปกคลุมอยาง

หนาแนนมีไมยืนตนขนาดเล็กข้ึนกระจายหาง ๆ พบเปนหยอมเล็ก ๆ แทรกตามปาดงดิบชื้น มักเกิดจาก

การทดแทนของสังคมพืชภายหลังรบกวนโดยการแผวถางพื้นที่ โดยมีพื้นที่รวม 0.24 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 147.02 ไร  คิดเปนรอยละ 0.08 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 29 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

สวนปาและปาปลูก (Forest plantation) เปนบริเวณท่ีมีการปลูกพรรณไมทดแทนปา

เดิมที่ถูกทำลาย พบเปนหยอมเล็ก ๆ ทางดานทิศตะวันออกบริเวณชายขอบของพื้นที่อุทยานฯ โดยมี

พื้นที่รวมทั้งสิ ้น 3.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,277.47 ไร คิดเปนรอยละ 0.11 ของพื้นท่ี

อุทยานฯ 

ไรรางและไรหมุนเวียน (Old clearing area) สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการ

ท้ิงรางเปนชวงเวลาสั้น ๆ พบบริเวณใจกลางพ้ืนท่ีอุทยานฯ กระจายข้ึนไปทางตนแมน้ำบางกลอย ติดตอ

ไปถึงชายแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และชายขอบทางทิศใตโดยมีพื้นที่รวม 15.54 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 9,713.66 ไร คิดเปนรอยละ 0.48 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย (Agricultural area) สวนใหญเปนพื้นที่รอบเขต

พื้นที่ปาและพื้นที่ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 รวมทั้งพื้นที่บุกรุกแผวถาง

เพิ่มเติมในภายหลัง โดยมีพื้นที่รวม 109.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,498.59 ไร คิดเปน 

รอยละ 3.38 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

พื้นที่เปดโลงและทุงหญา (Open area) พบเปนบริเวณเล็ก ๆ บริเวณตอนกลางของ

พื้นที่อุทยานฯ และบริเวณริมเขื่อนแกงกระจาน พื้นที่เปดโลงที่สำคัญคือบริเวณยอดเขาพะเนินทุงซ่ึง

เกิดจากธรรมชาติเปนแหลงอาศัยของสัตวปาสำคัญบางชนิด และบริเวณพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารชางบริเวณ

เสนทางเขาถึงหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติฯ ท่ี กจ. 20 (หวยคมกฤต) มีพ้ืนท่ีรวม 0.31 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 194.42 ไร คิดเปนรอยละ 0.01 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

แหลงน้ำ (Water area) พื้นที่ผิวน้ำบริเวณเขื่อนแกงกระจาน (เฉพาะที่อยูในเสนแนว

เขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน) และแหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ ที่อยูในพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นท่ี

รวมท้ังสิ้น 39.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,403.13 ไร คิดเปนรอยละ 1.21 ของพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดินอ่ืน ๆ ในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13  สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560 ก) 
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2.12  ทรัพยากรสัตวปา 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) รายงานวา ในพื้นท่ี

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน พบสัตวปาประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบ 10 อันดับ 23 วงศ 55 ชนิด โดยพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอันดับผูลา 

(Carnivora) มากที่สุด จำนวน 25 ชนิด ไดแก เสือโครง (Panthera tigris) เสือดาว หรือ เสือดำ 

(Panthera pardus) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือปลา (Prionailurus viverrinus) เสือลาย

เมฆ (Neofelis nebulosa) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวปา (Felis chaus) แมวลาย

หินออน (Pardofelis marmorata) หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) หมีควาย 

(Ursus thibetanus) หม ีหมา (Helarctos malayanus) หม ูหร ิ ่ ง  (Arctonyx collaris) พ ังพอน

ธรรมดา (Herpestes javanicus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) 

นากใหญขนเร ียบ (Lutrogale perspicillata) หมาไม (Martes flavigula) ชะมดแปลงลายแถบ 

(Prionodon linsang) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) ชะมดแผงหางปลอง (Viverra zibetha) หมี

ขอ (Arctictis binturong) อีเห็นเครือ (Paguma larvata) อีเห็นหนาขาว (Arctogalidia trivirgata) 

และอีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) 

 รองลงมา คือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมอันดับสัตวกีบคู  (Artiodactyla) จำนวน 9 ชนิด ไดแก 

เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) เกงธรรมดา 

(Muntiacus muntjak) เก  งหม อ  (Muntiacus feae) กวางป  า  (Rusa unicolor) กระจงควาย 

(Tragulus napu) กระจงหนู (Tragulus kanchil) และหมูปา (Sus scrofa) 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมอันดับวานรหรืออันดับไพรเมต (Primata) จำนวน 8 ชนิด ไดแก คางแวน

ถิ ่นใต (Trachypithecus obscurus) คางดำ (Presbytis femoralis) คางหงอก (Trachypithecus 

cristatus) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงแสม (Macaca fascicularis) ลิงกัง (Macaca leonina) 

ลิงลม (Nycticebus coucang) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมอันดับสัตวฟนแทะ (Rodentia) จำนวน 7 ชนิด ไดแก เมนใหญ (Hystrix 

brachyura) เมนหางพวง (Atherurus macrourus) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) กระรอกบิน

แกมสีแดง (Hylopetes spadiceus) กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) กระเล็นขน

ปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii) และอนใหญ (Rhizomys sumatrensis) 
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 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมอันดับสัตวกีบคี่ (Perissodactyla) จำนวน 1 ชนิด คือ สมเสร็จ (Tapirus 

indicus)  อันดับชาง (Proboscidea) จำนวน 1 ชนิด คือ ชางปา (Elephas maximus) อันดับลิ่น 

(Pholidota) จำนวน 1 ชนิด คือ ลิ่นชวา (Manis javanica) อันดับกระตาย (Lagomorpha) จำนวน 

1 ชนิด คือ กระตายปา (Lepus peguensis) อันดับกระแต (Scandentia) จำนวน 1 ชนิด คือ กระแต

เหนือ (Tupaia belangeri) และอันดับเฮดจฮอก (Erinaceomorpha) จำนวน 1 ชนิด คือ หนูสาโท 

(Echinosorex gymnurus) 

 จากการศึกษาพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญที่มีความสำคัญตอระบบนิเวศหลายชนิด เชน 

ชางปา (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) และสัตวปาในอันดับ

สัตวผูลาท่ีเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีซ่ึงการกระจายของสัตวผูลาขนาดใหญ

นั้นจะสัมพันธกับความชุกชุมของเหยื่ออาหาร โดยพบสัตวในอันดับสัตวกีบคูทุกชนิดเปนเหยื่ออาหาร

หลักของเสือโครง (Panthera tigris) และอันดับสัตวผูลาขนาดใหญ 

 ความหลากหลายของสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก พบสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกอันดับกบ (Anura) 
จำนวน 34 ชนิด ไดแก คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) คางคกหวยระนอง (Ansonia kraensis) 
จงโคร ง (Phrynoidis asper) กบหวยขาปุมใต  (Limnonectes jarujini) กบทูด (Limnonectes 
blythii) กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบหวยขาปุมจารุจินต (Limnonectes jarujini) กบหัวโต 
(Limnonectes macrognathus) เขียดน้ำนอง (Occidozyga martensii) กบกา (Limnonectes limborgi) 
อ่ึงกรายขางแถบ (Megophrys carinense) อ่ึงกรายหนังปุมทองลาย (Leptolalax melanoleucus) อ่ึง
กรายหนังปุมปาละอู (Leptolalax fuliginosus) อึ ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) อ่ึง
กรายหน ั งปุ ม  (Leptolalax pelodytoides) อ ึ ่ งกรายห วยใหญ   (Megophrys major) อ ึ ่ งขาดำ 
(Microhyla pulchra) อึ่งขางดำ (Microhyla heymonsi) อึ ่งลายเลอะ (Microhyla butleri) อึ ่งหลังขีด 
(Micryletta inornata) อ่ึงอางบาน (Kaloula pulchra) อ่ึงปากขวด (Glyphoglossus molossus) อ่ึง
น้ำเตา (Microhyla mukhlesuri) อึ่งอางมลายู (Kaloula baleata) เขียดบัว (Hylarana erythraea) 
กบเขาสูง (Clinotarsus alticola) กบชะงอนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) กบลายหินตะนาวศรี 
(Amolops panhai) กบหลังไพร (Hylarana lateralis) กบอองเล็ก (Sylvirana nigrovittata) เขียดเขา
หลังตอง (Chalcorana raniceps) ปาดบาน (Polypedates leucomystax) ปาดยักษ (Rhacophorus 
maximus) และปาดลายเลอะเหนือ (Kurixalus verrucosus) 

 ความหลากหลายของสัตวเลื้อยคลาน พบ 3 อันดับ 16 วงศ 55 ชนิด โดยพบสัตวเลื้อยคลาน
ในอันดับจระเข (Crocodylia) จำนวน 1 ชนิด ไดแก จระเขน้ำจืด (Crocodylus siamensis) อันดับเตา 
(Testudines) จำนวน 5 ชนิด ไดแก เต าใบไม (Cyclemys dentata) ตะพาบธรรมดา (Amyda 
cartilaginea) เตาดำ (Siebenrockiella crassicollis) เตาเหลอืง (Indotestudo elongata) และเตาหก 
(Manouria emys) อันดับกิ้งกาและงู (Squamata) จำนวน 49 ชนิด ไดแก กิ้งกาบินคอแดง (Draco 
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blanfordii) กิ้งกาหัวสีฟา (Calotes mystaceus) กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) กิ้งกาเขียว
ต ะ น า ว ศ รี  ( Bronchocela burmana)  ก ิ ้ ง ก  า เ ข า ห น า ม ส ั ้ น  ( Acanthosaura crucigera)  
งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata) งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla prasina) งูเขียวหัวจิ้งจกมลายู 
(Ahaetulla mycterizans) งูดอกหมากแดง (Chrysopelea pelias) งูปลองฉนวนอินเดีย (Lycodon 
subcinctus) งูปลองฉนวนบาน (Lycodon subcinctus) ตุกกาย (Cyrtodactylus sp.) ตุกแกบินหาง
เฟน (Ptychozoon lionotum) และตุกกายคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami) เปนตน 

 ความหลากหลายของนก  อุทยานแหงชาติแกงกระจานไดทำการสำรวจและบันทึกขอมูลไว
มากกวา 500 ชนิด (ชัยวัฒน และคณะ, 2554) เชน นกขมิ้นนอยปกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei) 
นกขมิ้นนอยธรรมดา (Aegithina tiphia) นกจาบฝนปกแดง (Mirafra erythrocephala) นกพญาไฟ
ตะโพกสีน ้ำตาล (Pericrocotus cantonensis) นกแอนพง (Artamus fuscus) นกเฉ ี ่ยวบุ งเล็ก 
(Coracina fimbriata) นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus) นกเฉี ่ยวบุ งใหญ (Coracina 
melaschistos) นกพญาไฟใหญ (Pericrocotus flammeus) นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus 
roseus) นกเขียวกานตองทองสีสม (Chloropsis hardwickii) นกเขียวกานตองปกสีฟา (Chloropsis 
cochinchinensis) นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) นกเขียวกานตองใหญ 
(Chloropsis sonnerati) นกกระจิบหญาอกเทา (Prinia hodgsonii) นกกระจิบหญาสีเรียบ (Prinia 
inornata) นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) นกกระจิบคอดำ (Orthotomus atrogularis) 
นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis) นกขุนแผน (Urocissa erythroryncha) อีกา(Corvus levaillantii) 
นกกะลิงเข ียดส ีเทา (Dendrocitta formosae) นกกาแวน (Crypsirina temia) นกกาฝากสีเร ียบ 
(Dicaeum minullum) นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile)  นกกาฝากก นเหล ือง  (Dicaeum 
chrysorrheum) นกกาฝากทองสีสม (Dicaeum trigonostigma) นกแซงแซวหางบวงใหญ (Dicrurus 
paradiseus) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) และนกแซงแซวส ี เทา (Dicrurus 
leucophaeus) เปนตน (ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2562) 

สถานภาพทางกฎหมายของสัตวปาในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน พบชนิดพันธุที่เปนสัตวปา
สงวน 4 ชนิด ไดแก เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เกงหมอ (Muntiacus feae) แมวลายหิน
ออน (Pardofelis marmorata) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) สัตวปาคุมครอง 320 ชนิด สัตวปาท่ี
มีสถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 50 ชนิด สัตวปาที่มีสถานภาพบัญชีแดงของสหภาพสากลวา
ดวยการอนุรักษ พบชนิดพันธุที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered: CR) 4 
ชนิด ไดแก จระเขน ้ำจ ืด (Crocodylus siamensis) และลิ ่นชวา (Manis javanica) เต าเหลือง 
(Indotestudo elongate) และเตาหก (Manouria emys) ซ่ึงเปนสัตวปาคุมครองท่ีมีความเสี่ยงข้ันวิกฤติ
ตอการสูญพันธุจากท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติและถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุไดในอนาคต ชนิดพันธุใกล
สูญพันธุ (Endangered: EN) 7 ชนิด ไดแก วัวแดง (Bos javanicus) หมาใน (Cuon alpinus) เสือ
โครง (Panthera tigris) สมเสร็จ (Tapirus indicus) ชางปา (Elephas maximus) ชะนีธรรมดา 
(Hylobates lar) ก้ิงกาหัวสีฟา (Calotes mystaceus)  
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ภาพที่ 14  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. เกงธรรมดา (Muntiacus muntjak) และ เกงหมอ 
(Muntiacus feae) ข. หมีหมา (Helarctos malayanus) และ หมีควาย (Ursus thibetanus) 
ค. เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และ ง. หมูปา (Sus scrofa) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 35 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

 

  

  

ภาพที่ 15  การกระจายของสัตวเลี ้ยงลูกดวยนม ก. หมูหริ ่ง (Arctonyx collaris) ข. กระทิง (Bos 
gaurus) ค. ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) และ ง. กวางปา (Rusa unicolor) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 16  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. ลิงเสน (Macaca arctoides) ข. คางแวนถิ่นใต 
(Trachypithecus obscurus) ค. สมเสร ็จ (Tapirus indicus) และ ง. เส ือดาว หรือ  
เสือดำ (Panthera pardus) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 37 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

  

  

ภาพที่ 17  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. ชางปา (Elephas maximus) ข. ลิ่นชวา (Manis 
javanica) ค. ชะมดเช็ด (Viverricula indica) และ ง. คางดำ (Presbytis femoralis)  

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 18  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. พังพอนกินปู (Herpestes urva) ข. เสือลายเมฆ 
(Neofelis nebulosa) ค. หมาใน (Cuon alpinus) และ ง. กระจงควาย (Tragulus 
napu) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 19  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. วัวแดง (Bos javanicus) ข. เสือโครง (Panthera 

tigris) ค. หมาจิ้งจอก (Canis aureus) และ ง. กระจงหนู (Tragulus kanchil) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 20  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. อีเห็นเครือ (Paguma larvata) ข. นากเล็กเล็บสั้น 

(Aonyx cinereus) ค. เส ือไฟ (Catopuma temminckii)  และ ง.  ล ิ งก ั ง  (Macaca 

leonina) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 21  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. ชะมดแผงหางปลอง (Viverra zibetha) ข. แมวปา 
(Felis chaus)  ค.  นากใหญ ขนเร ียบ (Lutrogale perspicillata)  และ ง.  เส ือปลา 
(Prionailurus viverrinus) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 22  การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ก. ลิงลม (Nycticebus coucang) ข. พังพอนธรรมดา 
(Herpestes javanicus) ค. แมวลายหินออน (Pardofelis marmorata) และ ง. คาง
หงอก (Trachypithecus cristatus)  

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

ค. ง. 

ก. ข. 
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ความหลากหลายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ 
จังหวัดเพชรบุรี (2562)  รายงานวา ดัชนีความหลากหลายของแชนนอนวีเนอร (Shannon - Weiner 
Index) ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีคา 2.280 เมื่อเทียบกับผลการ
รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพ้ืนท่ีมรดกอาเซียน อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2561) พบวา 
ดัชนีความหลากหลายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในอุทยานแหงชาติกุยบุรีมีคาเทากับ 2.384 ซึ่งคาที่ไดไมมี
ความแตกตางกันมากนัก เนื่องจากเปนพื้นที่อยูในบริเวณใกลเคียงกันจำนวนชนิดพันธุของสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมท่ีพบจึงไมแตกตางกันมากนัก  

ความชุกชุมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัด
เพชรบุรี (2562)  รายงานวา  จากการสำรวจสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน โดย
แบงระดับความชุกชุมออกเปน 4 กลุม คือ ชนิดที่พบนอยมาก กลุมที่พบนอย (rare) กลุมที่พบปานกลาง 
(moderate) และกลุมที่พบบอย (common) (ภาพที่ 23) โดยมีคารอยละการปรากฏของแตละกลุม 
ดังนี้ 

ชนิดที ่พบนอยมาก หมายถึง ชนิดที ่ไมพบในเสนสำรวจแตพบนอกเสนสำรวจ เชน  
เสือโครง (Panthera tigris) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) เสือไฟ (Catopuma temminckii) 
แมวลายห ินอ อน  (Pardofelis marmorata)  แมวป า  (Felis chaus)  แมวดาว  (Prionailurus 
bengalensis) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) คางหงอก (Trachypithecus cristatus) อีเห็นหนาขาว 
(Arctogalidia trivirgata) และชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) เปนตน 

กลุมที่พบนอย (rare) มีคาความชุกชุมนอยกวารอยละ 16.53 พบจำนวน 28 ชนิด ไดแก 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) กวางปา (Rusa unicolor) เมนใหญ 
(Hystrix brachyura) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ชางปา (Elephas maximus) หมีควาย (Ursus 
thibetanus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) คางแวนถิ่นใต (Trachypithecus obscurus) ชะนีธรรมดา 
(Hylobates lar) ลิ ่นชวา (Manis javanica) ลิงเสน (Macaca arctoides) เสือดาว หรือ เสือดำ 
(Panthera pardus) วัวแดง (Bos javanicus) อีเห็นเครือ (Paguma larvata) เกงหมอ (Muntiacus feae) 
อนใหญ (Rhizomys sumatrensis) กระจงควาย (Tragulus napu) กระจงหนู (Tragulus kanchil) 
พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) หมาใน (Cuon alpinus) เมนหางพวง (Atherurus macrourus) 
เสือปลา (Prionailurus viverrinus) กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) คางดำ (Presbytis 
femoralis) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) หมาไม (Martes flavigula) และหมีขอ (Arctictis binturong) 

กลุมที่พบปานกลาง (moderate) มีคาความชุกชุมตั้งแตรอยละ 16.54 – 32.86 พบวา ไม
มีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีมีคาความชุกชุมอยูในกลุมนี้ สวนกลุมท่ีพบบอย (common) มีคาความชุกชุมตั้งแต
รอยละ 32.87 – 49.19 พบจำนวน 3 ชนิด ไดแก หมูปา (Sus scrofa) หมีหมา (Helarctos malayanus) 
และเกงธรรมดา (Muntiacus muntjak) 
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ภาพท่ี 23  คาความชุกชุมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีพบในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2562) 

 

ชนิดที่พบเฉพาะนอกเสนสำรวจ 
ชนิดที่พบเฉพาะนอกเสนสำรวจ 

กลุมที่พบนอย (rare) 

กลุมที่พบบอย (common) 
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อุปกรณและวิธีการ 

1. การสำรวจ 

ทำการวางแปลงตัวอยางเปนกลุมแปลง (Cluster) ที่มีระยะหางเทากันอยางเปนระบบ โดยใช

โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กำหนดระยะหางระหวางแปลงตัวอยางเทากับ 2.5 x  2.5 

กิโลเมตร จำนวน 477 กลุมแปลงตัวอยาง (ภาพท่ี 24) จากนั้นใชวิธีการเดินสำรวจเพ่ือมุงเขาหาจุดก่ึงกลาง

ของแตละกริด (จุดบังคับ) ในระหวางการเดินเขาหาจุดแตละจุด รวมระยะทางที่เดินสำรวจ (ที่ไมซ้ำ

เสนทางเดิม) 6,890 กิโลเมตร ทำการบันทึกขอมูลการพบเห็นภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษยในรูปแบบตาง ๆ   

ทั้งการพบเห็นโดยตรง การไดยินเสียง หรือรองรอยตาง ๆ ที่ปรากฏ โดยทำการบันทึกขอมูลดานปจจัย

แวดลอมท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำไปใชในการวิเคราะหดานสารสนเทศภูมิศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24  ที่ตั้งของกลุมแปลงตัวอยาง (ภาพซาย) และเสนทางที่ใชในการเดินที่ไดจากการบันทึกดวย

เครื่อง GPS (ภาพขวา) 
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1. การวิเคราะหการกระจายและความหนาแนน 

การวิเคราะหการกระจายของภัยคุกคาม ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 

Information System: GIS) ดวยเครื ่องมือในชุดโปรแกรม ArcGIS  โดยใชตำแหนงพิกัดทั ้งหมดของ 

ภัยคุกคามแตละประเภทที่สำรวจพบในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนที่กระจายที่เกิดขึ้นและพบจริงใน

ปจจุบัน  

2. การวิเคราะหพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดภัยคุกคาม 

ขอมูลพิกัดของภัยคุกคามแตละประเภทจากภาคสนามที่ไดจากการสำรวจในครั ้งนี ้ นำมา

วิเคราะหการกระจายและประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามนั้น ๆ ดวยคา logistic threshold ซ่ึงได

จากแบบจำลอง MaxEnt (Maximum Entropy modeling) ซึ่งเปนซอฟแวรที ่พัฒนาโดย Philip et al. 

(2018) การคาดการณความนาจะเปนดังกลาวอาศัยหลักการของชวงสูงสุด (Maximum Entropy) โดยท่ี

กำหนดให π (x) = P (x/y = 1) กลาวคือ ความนาจะเปนของการสังเกตที่พื้นที่ x ใด ๆ บนพื้นที่ศึกษา

ทั้งหมด X แหง (หรือจำนวนจุดสุม x pixel จากพื้นที่ศึกษาทั้งหมดที่มีจำนวน X pixels) โดยที่สังเกตพบ

การปรากฏของสิ่งท่ีใหความสนใจในท่ีนี้ คือ การปรากฏของภัยคุกคาม 

 2.1 ขอมูลแผนท่ีเชิงเลขและตัวแปรพารามิเตอรสำหรับใชในแบบจำลอง   

สำหรับการวิเคราะหครั้งนี้ใชปจจัยดานตาง ๆ (ภาพท่ี 25 และภาพท่ี 26) ดังนี้ 

1) ปจจัยทางดานกายภาพ ไดแก  

- ความลาดชัน ซ่ึงสรางจากขอมูลความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) ของ 

NASA Earthdata (2018) 

- ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ไดจากขอมูลความสูงเชิงเลข (DEM) ของ NASA 

Earthdata (2018) 
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- ระยะหางจากถนน สรางใหใหแตละกริดมีคาระยะหางจากถนน ดวยฟงกชัน Euclidean 

distance ซึ ่งเปนระยะทางแบบยุคลิด คือ ระยะทางปกติระหวางจุดสองจุดในแนวเสนตรง โดย

ฐานขอมูลถนนนำเขาจากแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร  

- ระยะหางจากแหลงน้ำ สรางใหใหแตละกริดมีคาระยะหางจากถนน ดวยฟงกชัน 

Euclidean distance ซึ่งเปนระยะทางแบบยุคลิด คือ ระยะทางปกติระหวางจุดสองจุดในแนวเสนตรง 

โดยฐานขอมูลแหลงน้ำ นำเขาจากแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 

- ระยะหางจากพื้นที่ทำกินและหมูบาน สรางใหใหแตละกริดมีคาระยะหางจากถนน ดวย

ฟงกชัน Euclidean distance ซึ่งเปนระยะทางแบบยุคลิด คือ ระยะทางปกติระหวางจุดสองจุดในแนว

เสนตรง จากขอมูลพื้นท่ีเกษตรกรรมและหมูบาน ตามขอมูลการใชประโยชนที่ดินของ ธรรมนูญ และคณะ 

(2560) 

- ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ และท่ีทำการอุทยานแหงชาติ สรางใหใหแต

ละกริดมีคาระยะหางจากถนน ดวยฟงกช ัน Euclidean distance ซึ ่งเปนระยะทางแบบยุคลิด คือ 

ระยะทางปกติระหวางจุดสองจุดในแนวเสนตรง จากพิกัดท่ีตั้งหนวยฯ และท่ีทำการฯ  

2) ปจจัยทางดานชีวภาพ ไดแก สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน ตามขอมูลของ ธรรมนูญ 

และคณะ (2560) 

โดยกำหนดคารอยละที่ใชทดสอบโดยการสุม (random test percentage) ไวที่รอยละ 20 สวน

คาอ่ืน ๆ กำหนดตามคาตั้งตน (default) ของโปรแกรม  

2.2 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง ทำไดโดยการนำคาการคาดการณที่ไดจาก
แบบจำลองมาเข ียนเส นกราฟ ROC (Receiver Operating Characteristic)  เพ ื ่ อแสดงให  เห็น
ประสิทธิภาพการคาดการณของแบบจำลองโดยการลงคา 1 - specificity และคา sensitivity โดยเสน
โคง ROC แสดงใหทราบถึงประสิทธิภาพของแบบจำลองหลายประการ คือ ความสัมพันธระหวาง 
sensitivity และ specificity กลาวคือ เมื ่อคา sensitivity มีคานอย คา specificity จะมีคามาก  
เสนโคงท่ีเขาใกลขอบทางดานบนซายมือมากเทาไร ยิ่งแสดงใหทราบวาแบบจำลองดังกลาวมีความถูกตอง
มากเทานั้น เสนโคงเขาใกลเสนทแยงมุม 45 องศา แสดงใหทราบถึงความไมถูกตองของแบบจำลองนั้น 
และพื้นที่ใตกราฟของเสนโคงเปนคาดัชนีในการทดสอบความถูกตองของแบบจำลอง และทำการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94_(%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
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คำนวณหาคาพ้ืนท่ีใตกราฟของ ROC (Area Under The Curve, AUC) ของแบบจำลองโดยคำนวณคา 
1 - specificity และคา sensitivity ตามการเปลี่ยนแปลงของคานอยที่สุดของความนาจะเปนการ
ปรากฏ (threshold probability of presence) ระหวาง 0.0 - 1.0 AUC มีคาที่เปนไปไดอยูระหวาง 
0.0 และ 1.0 หากแบบจำลองใดที่ใหคา AUC ต่ำกวา 0.5 แสดงวาแบบจำลองนั้นขาดความนาเชื่อถือ 
หากมีคาเขาใกล 1.0 แสดงวามีความนาเชื่อถือ โดยทางวิชาการกำหนดเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ
ของแบบจำลองโดยใชคา AUC วา ถาคา AUC ระหวาง 0.50 - 0.60 = ไมดี (Not So Good) 0.60 - 
0.75 = คอนขางดี (Fair) 0.75 - 0.90 = ดี (Good) 0.90 - 0.97 = ดีมาก (Very Good) และ 0.97 - 
1.00 = ดีเยี่ยม (Excellent) 

 ในการสรางแบบจำลองแตละครั้งจะทำการแบงขอมูลไวรอยละ 25 ของขอมูลทั้งหมดเพื่อใช
เปนขอมูลในการทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลอง (Test Data) โดยใชไดกับขอมูลการปรากฏของภัย
คุกคามที่มีจำนวนตัวอยางมาก ซึ่งชุดขอมูลดังกลาวจะถูกเลือกมาจากขอมูลทั้งหมดโดยการสุมอยาง
อิสระ และไมใสกลับคืน (Random Sampling Without Replacement) 

 2.3 การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอม จากการศึกษาการประเมินการกระจายของ
ภัยคุกคามตามหลักการของ Maximum Entropy โดยใชโปรแกรม MaxEnt version 3.4.1 มีวิธีการ
ประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมแตละชนิด โดยการพิจารณาจากตารางในสวนของ Analysis of 
variable contribution ซึ่งอยูในผลการวิเคราะห ที่ไดจากการประมวลผลของโปรแกรม และชวงของ
การตอบสนองของปจจัยแวดลอมแตละดาน พิจารณาจากเสนโคงการตอบสนอง (Response Curve) 

 2.4 การจัดทำแผนท่ีการกระจายของภัยคกุคาม จากคาความนาจะเปนในการปรากฏของภัย
คุกคามที่คำนวณไดจากแบบจำลอง นำมาทำการแปลงคาเปนแผนที่การกระจายของภัยคุกคาม โดย
แผนที่แสดงการปรากฏมีคาเทากับ 1 และการไมปรากฏมีคาเทากับ 0 จึงจำเปนตองกำหนดคา 
threshold ของคาความนาจะเปน หากคาความนาจะเปนของ pixel ในพ้ืนท่ีศึกษานอยกวาคาดังกลาว
ถือวาเปนพื้นที่ที่ไมปรากฏการกระจายของสัตวปา และหากมีคามากกวาหรือเทากับ threshold แลว
ถือวาเปนพื ้นที ่ที ่ม ีการกระจายของสัตวปาชนิดนั้น ๆ หลักการหาคา threshold ที่เหมาะสมใน
การศึกษาใชคา threshold จากจุดท่ีมีคา sensitivity เทากับ specificity  
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ภาพท่ี 25  ขอมูลแผนที่เชิงเลขและตัวแปรพารามิเตอรสำหรับใชในแบบจำลอง  ก. ความลาดชัน  

ข. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ค. ระยะหางจากถนน  ง. ระยะหางจากแหลงน้ำ   

ข. ก. 

ค. ง. 
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ภาพท่ี 26  ขอมูลแผนที่เชิงเลขและตัวแปรพารามิเตอรสำหรับใชในแบบจำลอง  ก. ระยะหางจากพื้นท่ี

เกษตรกรรม  ข. ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและที่ทำการอุทยานแหงชาติ  

ค.  สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 

ก. ข. 

ค. 
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พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ระยะเวลาทำการศึกษาวิจัย 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2562   
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ผลและวิจารณ 

จากการสำรวจสัตวปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจานพบรองรอยของมนุษยซ่ึงเปนปจจัย

หนึ่งที่สงผลกระทบตอสัตวปาในพื้นที่ เชน การลาสัตว การถางปาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ถิ ่นอาศัย และรองรอยของการทำกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ที ่อาจกอใหเกิดการสูญพันธุหรือ 

ลดนอยลงไปจากธรรมชาติของสัตวปาได ซึ่งพบวาบริเวณทางตอนบนและตอนลางของพื้นที่มีความ

เสี่ยงสูงตอการถูกคุกคามของมนุษย เนื่องจากบริเวณฝงตะวันออกของพ้ืนท่ีมีแนวเขตติดกับพ้ืนท่ีชุมชน

จึงมีเสนทางเขาถึงพื ้นที ่ปาไดง าย อีกทั ้งยังพบวาทางตอนบนของพื ้นท่ีมีการใชเสนทางในปา 

เพ่ือขามไปมาระหวางสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ของกลุมชนชาติพันธุชาวกะหรางอีกดวย 

1. ประเภทของภัยคุกคามตอระบบนิเวศ 

ผลการศึกษา สามารถจัดแบงประเภทของภัยคุกคามที ่เกิดขึ ้นในพื ้นท่ีอุทยานแหงชาติ 

แกงกระจาน ไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ  

1.1 ประเภทไมเปล่ียนแปลงสภาพปา หมายถึง ภัยคุกคามท่ีสงผลกระทบในระดับนอยถึงปาน

กลาง กลาวคือไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศอันเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา

และการเปนแหลงตนน้ำลำธาร ไดแก  

1) รองรอยมนุษย คือ รองรอยที่สามารถระบุไดวาเกิดจากการกระทำของมนุษยที่เขามา

ในพื้นที่โดยไมทราบวัตถุประสงคการเขามา รองรอยที่พบ ไดแก รอยเทา การฟนกิ่งไม รอยฟนตาม

ตนไมเพ่ือทำสัญลักษณตาง ๆ การท้ิงเศษขยะ ซ่ึงรองรอยมนุษยพบเกือบท่ัวท้ังพ้ืนท่ีเนื่องจากมีเสนทาง

เดินที่พรานปา หรือคนเที่ยวปาเดินประจําตามดานสัตว สวนใหญมีเสนทางเดินตามลำหวยและสันเขา 

โดยพบกระจายหนาแนนบริเวณตอนบนและตอนลางของพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู และมีเสนทางเขาถึง

ไดงาย เชน บานโปงลึก บานบางกลอย บานปาละอูนอย และบานปาเด็ง เปนตน ซึ่งหมูบานดังกลาว

เปนหมูบานของกลุมชนชาติพันธุที่ยังมีการเก็บหาของปาเพื่อยังชีพและมีการกอสรางบานเรือนโดยใช

วัสดุจากธรรมชาติ จากการสำรวจมีความถ่ีในการพบเห็นมากท่ีสุด คือ รอยละ 36.02  

2) การลาสัตวผิดกฎหมาย (Poaching) คือ รองรอยท่ีระบุไดวามีการลาสัตวหรือพยายาม

ลาสัตวเกิดข้ึน รองรอยท่ีพบ ไดแก ปลอกกระสุนปน แรว บวงดักสัตว ตะแกรงสำหรับยางเนื้อ และซาก

สัตวปาตาง ๆ ท่ีระบุไดวาเกิดจากการลาโดยมนุษย โดยมีความถ่ีในการพบเห็นรอยละ 9.86 พบกระจาย

ท่ัวพ้ืนท่ี 
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3) แคมปพักแรมผิดกฎหมาย คือ แคมปพักแรมท่ีไมสามารถระบุไดวามีการลาสัตวหรือไม

รองรอยที่พบมักอยูใกลลำหวย มีการสางตนไมเพื่อใหเกิดความโปรง กอกองไฟ โดยมีความถี่ในการพบ

เห็นรอยละ 26.52  พบกระจายท่ัวไป  

4) การเก็บหาของปา คือ รองรอยที่ระบุไดวาเปนการเก็บหาของปาในลักษณะตาง ๆ 

ไดแก การเจาะตนยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) เพื่อเก็บน้ำมันยางไปใชในการ

กอไฟ การตัดไผเพ่ือใชตอแพหรือทำบานเรือน หาใบคอ (Livistona speciosa Kurz)  เพ่ือใชมุงหลังคา

บาน และการเก็บหาไมฟน โดยมีความถ่ีในการพบเห็นรอยละ 17.29 พบกระจายหนาแนนบริเวณท่ีอยู

ใกลแหลงชุมชนเนื่องจากงายตอการนำออกจากปา ซึ่งการตัดไผ หาใบคอ และเก็บหาไมฟน สวนใหญ

พบบริเวณชุมชนของกลุมชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ี 

5) การตีผึ ้ง เปนรูปแบบหนึ่งของการเก็บหาของปา แตจำเปนตองแยกหัวขอออกมา 

เนื่องจากผลกระทบแฝงท่ีมาจากการเขามาตีผึ้งนั้นมีหลายประการ เชน การถางพ้ืนท่ีบริเวณโคนตนไมท่ีผึ้ง

ทำรัง หรือการดำรงชีพในขณะเขามาตีผึ้ง อาจมีการลาสัตวคูกันไปดวย โดยมีความถ่ีในการพบเห็นรอยละ 

4.98 

6) การเลี้ยงปศุสัตว พบมีการปลอยวัวบานเขาไปเลี้ยงในพื้นที่อนุรักษ โดยปลอยใหหา

อาหารกินเองตามธรรมชาติ ซึ่งการเลี้ยงปศุสัตวแบบนี้อาจมีการแพรเชื้อโรคสูสัตวปา และหากมีการ

เลี้ยงใกลแหลงน้ำเชื้อโรคอาจมีการระบาดลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ พบทางตอนใตของพ้ืนที่บริเวณหวย

สัตวใหญ โดยมีความถี่ในการพบเห็นรอยละ 1.90 พบการกระจายหากินใกลแหลงน้ำเขาไปในพื้นที่ปา

ประมาณ 5 กิโลเมตร และชายขอบปาฝงตะวันออกของพ้ืนท่ี  

1.2 ภัยคุกคามประเภทท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพปา 

หมายถึงภัยคุกคามที่สงผลกระทบในระดับสูง กลาวคือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือ

ระบบนิเวศอันเปนถ่ินท่ีอยูของสัตวปา ไดแก  

 1) การตัดไมและทำไม (Logging) คือ รองรอยการตัดไมยืนตนขนาดใหญ และมีการแปร

รูปไม พบบริเวณหมูบานโปงลึก บานบางกลอย บานหวยสัตวใหญ และบานตะเมาะนอย ไมแปรรูป 

ที่พบ ไดแก จันทนหอม (Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa 

(Kurz) Craib)  ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz.)  และกระเบากล ัก (Hydnocarpus 

ilicifolia King) มีความถ่ีในการพบเห็นรอยละ 2.99  

2) การแผวถางปา พบรองรอยการถางปาเพื่อใชในการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมทำไรเลื่อน

ลอย ไดแก ขาวไร (Oryza sativa L.) ขาวโพด (Zea mays L.) และพริก (Capsicum sp.) เปนตน พบ
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ทางตอนบนของพื ้นท่ี บริเวณตนแมน้ำบางกลอย ที่เรียกบริเวณนี้ว า “ใจแผนดิน” โดยมีการสราง

กระทอมสำหรับเปนท่ีพัก และมีการปลูกพืชเกษตร ซ่ึงแตเดิมบริเวณดังกลาวเคยเปนท่ีอยูอาศัยของกลุมชน

ชาวกะเหรี่ยง หรือ กะหราง สวนบริเวณทางตอนลางของอุทยานแหงชาติ พบท่ีบริเวณหวยสัตวใหญ มี

ความถ่ีในการพบเห็นรอยละ 0.45 

ความถี่และรอยละของภัยคุกคามที่พบในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงดังภาพที่ 27  

ตัวอยางภาพถายภัยคุกคามในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงในภาพที่ 28 และภาพที่ 29  และ

ตำแหนงพิกัดที่พบภัยคุกคามประเภทตาง ๆ ในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน แสดงในภาพที่ 30 และ

ภาพท่ี 31 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27  ความถ่ีและรอยละของภัยคุกคามท่ีพบในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
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ภาพที ่ 28  ภัยคุกคามในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ก. รองรอยการถางปาทำไรเลื ่อนลอย  
ข. การเลี้ยงปศุสัตว ค. รองรอยการตอกทอยตีผึ้ง ง. การเจาะไมยางเพื่อเก็บน้ำมันยาง 
และ จ. การตัดไผสำหรับตอแพ 

  

ก. ข. 

ค. 

ง. 

จ. 
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ภาพที่ 29  ภัยคุกคามในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ก. รองรอยการลักลอบตัดไม ข. อุปกรณที่ใชใน
การจบัปลา ค. และ ง. แคมปพักแรมของพรานปา จ. และ ฉ. รองรอยการลาสัตวปา 

  

ก. ข. 

จ. ฉ. 

ค. ง. 
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ภาพที่  30   ภัยคุกคามที่พบในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ก. รองรอยมนุษย ข. การลาสัตวผิด
กฎหมาย ค. แคมปพักแรมผิดกฎหมาย ง. การเก็บหาของปา  

 
 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที ่ 31  ภัยคุกคามที ่พบในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ก. การตีผึ ้ง ข. การเลี ้ยงปศุสัตว  
    ค. การตัดไมและทำไม  ง. รองรอยการถางปา 

ก. ข. 

ค. ง. 
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2.  พ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดภัยคุกคาม 

ผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามแตละรูปแบบ โดยไมรวมผลการวิเคราะห

ขอมูลที่เกี่ยวกับการปลอยปศุสัตวเขาไปในพื้นที่ เนื่องจากจำนวนจุดที่พบมีการกระจายเฉพาะบริเวณ 

เมื ่อทำการวิเคราะหพบวากราฟแสดงพื้นที่ใตเสนโคง ไดแสดงถึงประสิทธิภาพการคาดการณของ

แบบจำลองสำหรับภัยคุกคามรูปแบบนี้ในระดับต่ำ  

2.1 รองรอยมนุษย  

พบวา คาความถูกตองของการสรางแบบจำลองพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการพบรองรอยของมนุษยท่ี
ไมสามารถระบุวัตถุประสงคการเขามาในเขตพ้ืนท่ีบริเวณได ท่ีไดจากคาพ้ืนท่ีใตกราฟ ROC (Area Under 
The Curve, AUC) มีคารอยละ 81.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.008 

การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ กับคาการคาดการณของความนาจะเปนในการเสี่ยงตอการพบรองรอยของมนุษย พบวา มีพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงมากในบริเวณตอนกลางของแมน้ำเพชรบุรี (ชวงเหนือหมูบานโปงลึก) หวยแมประโดน หวย
แมสะเลียง และบริเวณใกลลำหวยสายตาง ๆ ทางตอนลางของพื้นท่ี โดยปจจัยที่มีผลทำใหมีโอกาสใน
การปรากฏการลาสัตว และแนวโนมการกระจายของการลาสัตวในแตละปจจัย พรอมคำอธิบายเหตุผล 
ตามลำดับความสำคัญ ดังนั้  

1) ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี มีคารอยละความสำคัญ 54.7 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 49.5 โดยพบวาพ้ืนท่ีลาดชันนอยโอกาสท่ีจะเกิดรองรอยของมนุษยยิ่งมีมาก และจะ
คอย ๆ ลดลงเมื่อระดับความลาดชันมากขึ้น ทั้งนี้เปนปกติทั่วไปที่มนุษยจะใชชีวิตในพื้นที่ลาดชันนอย
มากกวาพ้ืนท่ีลาดชันสูง 

2) ระยะหางจากแหลงน้ำ มีคารอยละความสำคัญ 12.5 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 8.7 โดยพบวาการพบรองรอยมนุษยจะเกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ใกลแหลงน้ำ ซ่ึง
อธิบายไดวา ในพ้ืนท่ีใกลแหลงน้ำมักเปนเสนทางเดินและท่ีพักของคนท่ีเขาไปในพ้ืนท่ีปา เพราะจำเปนตอง
อาศัยแหลงน้ำในการดำรงชีพ  

3) ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคารอยละความสำคัญ 8.0 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 5.0 โดยพบวาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทุกระดับมีโอกาสพบ
รองรอยของมนุษยไดมากใกลเคียงกัน 

4) ระยะหางจากพื้นที่เกษตรกรรม มีคารอยละความสำคัญ 7.9 และคาความสำคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 7.2  โดยพบวาโอกาสในการพบรองรอยของมนุษย เกิดขึ้นไดมากในบริเวณ
ใกลเคียงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในรัศมี 1 กิโลเมตร และจะลดนอยลงเม่ือหางไกลออกไป  
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5) ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ มีคารอยละความสำคัญ 6.4 และ
คาความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 14.8  โดยพบวาโอกาสพบรองรอยของมนุษยมีสูงเมื่อหาง
ออกไปจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและท่ีทำการอุทยานแหงชาติ มากกวา 2 – 5 กิโลเมตร จากนั้น
จะคอย ๆ ลดลง   

6) ระยะหางจากถนน มีค าร อยละความสำคัญ 5.3 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 9.9  โดยพบวาพื้นท่ีใกลถนนมีโอกาสพบรองรอยของมนุษยไดนอยกวา และจะ
คอย ๆ เพ่ิมข้ึนเม่ือระยะหางมากข้ึน  

7) สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน  มีคารอยละความสำคัญ 5.1  และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 4.8  โดยพบวามีโอกาสพบรองรอยคนในพื้นที่ไรรางและไรหมุนเวียนมาก
ที่สุด รองลงมาคือในพื้นที่สังคมพืชอื่น ๆ รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม ยกเวนพื้นที่ปาไผและปาเต็งรัง ซึ่งมี
อาณาบริเวณในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจานเพียงเล็กนอยเทานั้น 

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  ภาพท่ี 32  และภาพท่ี 33  

ตารางท่ี 1  ตัวแปรท่ีมีผลตอการปรากฏของรองรอยมนุษย 

ตัวแปร รอยละความสำคัญ 
ความสำคัญ 

ตอการเปล่ียนแปลง 
ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี 54.7 49.5 
ระยะหางจากแหลงน้ำ 12.5 8.7 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 8.0 5.0 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 7.9 7.2 
ระยะหางจากหนวยพิทักษฯ และท่ีทำการฯ 6.4 14.8 
ระยะหางจากถนน 5.3 9.9 
สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน  5.1 4.8 
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ภาพท่ี 32  กราฟแสดงการตอบสนองของปจจัยท่ีเก่ียวกับการเกิดรองรอยของมนุษย ก. ผลการทดสอบ
อัตราการละเวน (omission rate) ข. กราฟแสดงพื ้นที ่ใตเสนโคง (Area Under The 
Curve: AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื้นท่ี ง. ระยะหางจากแหลงน้ำ จ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ฉ. สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน  ช. ระยะหางจากพื้นท่ี
เกษตรกรรม ซ. ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ  ฌ. ระยะหางจากถนน  

 

A แหลงน้ํา I ปาเบญจพรรณ

B พื้นที่เปดโลง J ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ

C ไรรางและไรเลื่อนลอย K ปาดิบแลงระดับต่ํา

D พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย L ปาดิบแลงระดับกลาง

E สวนปา M ปาดิบแลงระดับสูง

F ปารุนสอง N ปาดิบชื้นผสมไผ

G ปาไผ O ปาดิบชื้น

H ปาเต็งรัง P ปาดิบเขา

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ช. 

ฉ. 

ซ. ฌ. 
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ภาพท่ี 33  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามรูปแบบรองรอยของมนุษย 
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2.2 การลาสัตวผิดกฎหมาย 

พบวา คาความถูกตองของการสรางแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงตอการพบรองรอยของมนุษย 
ซึ ่งไดจากคาพื ้นที ่ใตกราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) มีคารอยละ 86.1 สวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.032 

 การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ กับคาการคาดการณของความนาจะเปนในการเสี่ยงตอการพบรองรอยของมนุษย พบวา มีพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงมากในบริเวณตอนกลางของแมน้ำเพชรบุรี (ชวงแมน้ำบางกลอย) หวยแมประโดน พุไทร 
หวยโสก หวยสาลิกา และหวยปาแดง โดยปจจัยที่มีผลทำใหมีโอกาสในการปรากฏการลาสัตว และ
แนวโนมการกระจายของการลาสัตวในแตละปจจัย พรอมคำอธบิายเหตุผล ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  

1) ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี มีคารอยละความสำคัญ 46.6 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 50.9 โดยพบวา พ้ืนท่ีลาดชันนอยโอกาสท่ีจะเกิดการลาสัตวยิ่งมีมาก และจะคอย ๆ 
ลดลงเมื่อระดับความลาดชันมากขึ้น ทั้งนี้เปนปกติทั่วไปที่สัตวปาและมนุษย (พรานลาสัตว) จะใชชีวิตใน
พ้ืนท่ีลาดชันนอยมากกวาพ้ืนท่ีลาดชันสูง 

2) ระยะหางจากแหลงน้ำ มีคารอยละความสำคัญ 20.5 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 9.9 โดยพบวาเหตุการณการลาสัตวจะเกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ใกลแหลงน้ำ ในรัศมี
ประมาณ 250 เมตร และลดลงเมื่อหางออกไป ซึ่งอธิบายไดวา ในพื้นที่ใกลแหลงน้ำมักเปนเสนทางเดิน
และที่พักของพรานลาสัตว ซึ่งมีโอกาสที่จะลาสัตวที่ลงมากินน้ำไดงาย ซึ่งโดยธรรมชาติจะมีสัตวปาชุกชุม
และพรานปาเองก็ใชเสนทางเหลานี้ในการสัญจรเชนกัน 

3) ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคารอยละความสำคัญ 8.9 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 8.5 โดยพบวาพื้นท่ีสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไมเกิน 200 เมตร มี
โอกาสที่จะเกิดการลาสัตวไดมาก และจะคอย ๆ ลดลงเมื่อระดับความสูงมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะชุมชน
โดยรอบจะตั้งอยูในพื้นที่ระดับต่ำ สวนพื้นที่ระดับสูงจะเปนปาลึกใกลชายแดนประเทศ ยากแกการ
เขาถึง 

4) ระยะหางจากถนน มีค าร อยละความสำคัญ 8.4 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 13.5 โดยพบวาพื้นท่ีท่ีหางไกลจากถนน มีโอกาสที่จะเกิดการลาสัตวไดมากกวา 
พ้ืนท่ีใกลถนน อาจเปนเพราะพ้ืนท่ีใกลถนน งายแกการตรวจตราโดยเจาหนาท่ีและพลเมืองดี 

5) ระยะหางจากพื้นที่เกษตรกรรม มีคารอยละความสำคัญ 8.2 และคาความสำคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 12.1 โดยพบวาการลาสัตวมีโอกาสเกิดข้ึนไดมากในพ้ืนท่ีใกลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
และแนวโนมจะคอย ๆ ลดลงเม่ือพ้ืนท่ีอยูหางไกลออกไป  

6) สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน  มีคารอยละความสำคัญ 5.3 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 3.3 โดยพบวามีโอกาสพบการลาสัตวผิดกฎหมายในทุกสังคมพืชและทุก
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รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน พบมากในบริเวณรอบพื้นที่แหลงน้ำและปาดิบแลงระดับสูง ซึ่งบริเวณ
รอบแหลงน้ำจะเปนการลาสัตวน้ำ เชน ปลา ตะพาบน้ำ กบทูต สวนปาดิบแลงระดับสูง เปนพื้นที่ตอน
ในของอุทยานแหงชาติแกงกระจานเปนถิ่นที่อยูอาศัยสำคัญของสัตวปาและยากตอการเขาถึงของ
เจาหนาท่ี แตไมพบรองรอยการลาสัตวในพื้นท่ีเปดโลง ปาไผ และปาเต็งรัง ซึ่งมีอาณาบริเวณในเขต
อุทยานแหงชาติแกงกระจานเพียงเล็กนอยเทานั้น 

7) ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ มีคารอยละความสำคัญ 2.1 และ
คาความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 1.8 โดยพบวาโอกาสเกิดการลาสัตวปามีสูงเมื่อหางออกไป
จากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและท่ีทำการอุทยานแหงชาติ ซ่ึงหมายถึงระบบการบริหารของหนวยฯ 
จำเปนตองเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหมีรัศมีท่ีมากข้ึน  

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2  ภาพท่ี 34  และภาพท่ี 35  

ตารางท่ี 2  ตัวแปรท่ีมีผลตอการปรากฏของรองรอยการลาสัตวปา 

ตัวแปร รอยละความสำคัญ 
ความสำคัญ 

ตอการเปล่ียนแปลง 
ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี 46.6 50.9 
ระยะหางจากแหลงน้ำ 20.5 9.9 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 8.9 8.5 
ระยะหางจากถนน 8.4 13.5 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 8.2 12.1 
สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 5.3 3.3 
ระยะหางจากหนวยพิทักษฯ และท่ีทำการฯ 2.1 1.8 
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ภาพที่ 34  กราฟแสดงการตอบสนองของปจจัยที่เกี่ยวกับการเกิดการลาสัตว ก. ผลการทดสอบอัตรา
การละเวน (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใตเสนโคง (Area Under The Curve: 
AUC)  ค. ระดับความลาดชันของพื ้นท่ี ง. ระยะหางจากแหลงน้ำ จ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ฉ. สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน  ช. ระยะหางจากถนน ซ. 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ญ. ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ   

A แหลงน้ํา I ปาเบญจพรรณ

B พื้นที่เปดโลง J ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ

C ไรรางและไรเลื่อนลอย K ปาดิบแลงระดับต่ํา

D พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย L ปาดิบแลงระดับกลาง

E สวนปา M ปาดิบแลงระดับสูง

F ปารุนสอง N ปาดิบชื้นผสมไผ

G ปาไผ O ปาดิบชื้น

H ปาเต็งรัง P ปาดิบเขา

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ช. 

ฉ. 

ซ. ฌ. 
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ภาพท่ี 35  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามรูปแบบการลาสัตว 
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2.3 แคมปพักแรมผิดกฏหมาย 

พบวา คาความถูกตองของการสรางแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงตอการพบรองรอยของมนุษย 
ซึ ่งไดจากคาพื ้นที ่ใตกราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) มีคารอยละ 84.6 สวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.037 

 การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ กับคาการคาดการณของความนาจะเปนในการเสี่ยงตอการพบรองรอยของมนุษย พบวา มีพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงมากในบริเวณตอนกลางของแมน้ำเพชรบุรี (ชวงแมน้ำบางกลอย) หวยแมประโดน พุไทร 
หวยโสก หวยสาลิกา และหวยปาแดง โดยปจจัยที่มีผลทำใหมีโอกาสในการปรากฏการลาสัตว และ
แนวโนมการกระจายของการลาสัตวในแตละปจจัย พรอมคำอธิบายเหตุผล ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

1) ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี มีคารอยละความสำคัญ 41.7 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 44.4 โดยพบวาพื้นที่ลาดชันนอยโอกาสที่จะเกิดการตั้งแคมปพักแรมจะมีมาก และ
จะคอย ๆ ลดลงเมื่อระดับความลาดชันมากขึ้น ทั้งนี้เปนปกติทั่วไปที่การตั้งที่พักแรมในพื้นที่ลาดชันนอย
จะงายและสะดวกกวาพ้ืนท่ีลาดชันสูง 

2) ระยะหางจากแหลงน้ำ มีคารอยละความสำคัญ 20.7 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 7.8  โดยพบวาการตั้งแคมปพักแรมผิดกฎหมายจะเกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ใกลแหลง
น้ำ และที่หางออกไปกวานั้นก็สามารถพบแคมปพักแรมไดเชนกันแตไมสูงมากเทาบริเวณใกลแหลงน้ำ ซ่ึง
อธิบายไดวา ในพื้นที่ใกลแหลงน้ำมักเปนท่ีพักของผูที่เขามาทำกิจกรรม ซึ่งตองอาศัยแหลงน้ำ สวนพื้นท่ี
หางออกไป สวนใหญเปนทางดานสัตวที่อยูบนพื้นที่ภูเขา ซึ่งโดยธรรมชาติจะมีสัตวปาชุกชุมและพรานปา
เองก็ใชเสนทางเหลานี้ในการสัญจรระหวางลุมน้ำ และมีการตั้งแคมปพักแรมระหวางเสนทาง 

3) ระยะหางจากถนน มีค าร อยละความสำคัญ 15.6 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 11.8 โดยพบวาพื้นท่ียิ่งหางไกลจากถนนมากกวา 1 กิโลเมตร มีโอกาสที่จะเกิด
การตั้งแคมปพักแรมแบบผิดกฎหมายไดมากกวา 

4) ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคารอยละความสำคัญ 7.9 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 17.5 โดยพบวาพื้นท่ีสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไมมาก มีโอกาสที่จะ
พบแคมปพักแรมไดมากกวาพื้นที่ที่สูงมากกวานั้น อาจเปนเพราะการเขาถึงแหลงน้ำซึ่งเปนสิ่งจำเปน
มากสำหรับการพักคางแรม ซ่ึงแหลงน้ำมักอยูในพ้ืนท่ีไมสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมากนัก 

5) ระยะหางจากพื้นที่เกษตรกรรม มีคารอยละความสำคัญ 7.1 และคาความสำคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 10.3 โดยพบวาการตั้งแคมปพักแรมมีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่หางจากพื้นท่ี
เกษตรกรรมไมเกิน 10 กิโลเมตร และลดนอยลงเม่ือมีระยะหางออกไป 

6) สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน มีคารอยละความสำคัญ 3.7 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 1.6 โดยพบวามีโอกาสพบแคมปพักแรมผิดกฎหมายในทุกสังคมพืชและทุก
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รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะในบริเวณที่เปนไรรางและไรเลื่อนลอย ซึ่งมักพบแคมปที่พัก
ของกลุมคนท่ีเขามาทำกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน เขามาเก็บหาของปา ลาสัตว  ยกเวนพ้ืนท่ีเปดโลง ปาไผ และ
ปาเต็งรัง ซ่ึงมีอาณาบริเวณในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจานเพียงเล็กนอยเทานั้น  

7) ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ มีคารอยละความสำคัญ 3.2 และ
คาความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 6.5 โดยพบวาพบวาโอกาสท่ีจะพบแคมปพักแรมจะมีสูงเม่ือ
หางออกไปจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและท่ีทำการอุทยานแหงชาติ ในระยะตั้งแต 5 กิโลเมตรข้ึน
ไป หมายความวารัศมีการรับรูของเจาหนาที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ มีเพียง 5 กิโลเมตร จาก
หนวยฯ เทานั้น   

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3  ภาพท่ี 36  และภาพท่ี 37  

ตารางท่ี 3  ตัวแปรท่ีมีผลตอการปรากฏของแคมปพักแรมผิดกฎหมาย 

ตัวแปร รอยละความสำคัญ 
ความสำคัญ 

ตอการเปล่ียนแปลง 
ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี 41.7 44.4 
ระยะหางจากแหลงน้ำ 20.7 7.8 
ระยะหางจากถนน 15.6 11.8 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 7.9 17.5 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 7.1 10.3 
สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 3.7 1.6 
ระยะหางจากหนวยพิทักษฯ และท่ีทำการฯ 3.2 6.5 
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ภาพท่ี 36  กราฟแสดงการตอบสนองของปจจัยท่ีเก่ียวกับการพบแคมปพักแรมผิดกฎหมาย ก. ผลการ
ทดสอบอัตราการละเวน (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใตเสนโคง (Area Under 
The Curve: AUC)  ค. ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี ง. ระยะหางจากแหลงน้ำ จ. ระยะหาง
จากถนน ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. ระยะหางจากพื้นที่เกษตรกรรม  
ซ. ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และที่ทำการฯ  ฌ. สังคมพืชและการใชประโยชน
ท่ีดิน   

A แหลงน้ํา I ปาเบญจพรรณ

B พื้นที่เปดโลง J ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ

C ไรรางและไรเลื่อนลอย K ปาดิบแลงระดับต่ํา

D พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย L ปาดิบแลงระดับกลาง

E สวนปา M ปาดิบแลงระดับสูง

F ปารุนสอง N ปาดิบชื้นผสมไผ

G ปาไผ O ปาดิบชื้น

H ปาเต็งรัง P ปาดิบเขา

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ช. ฉ. ซ. 

ฌ. 
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ภาพท่ี 37  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามรูปแบบการตั้งแคมปพักแรมผิดกฎหมาย 
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2.4 การเก็บหาของปา 

พบวา คาความถูกตองของการสรางแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงตอการพบรองรอยของมนุษย 
ซึ ่งไดจากคาพื ้นที ่ใตกราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) มีคารอยละ 80.6 สวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.119 

 การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ กับคาการคาดการณของความนาจะเปนในการเสี่ยงตอการพบการเก็บหาของปา พบวา มีพื้นท่ีที่มี
ความเสี่ยงมากในบริเวณตลอดแมน้ำเพชรบุรี แมน้ำบางกลอย หวยแมประโดน หวยโสก และหวยปา
เด็ง โดยปจจัยที่มีผลทำใหมีโอกาสในการปรากฏการเก็บหาของปา และแนวโนมการกระจายในแตละ
ปจจัย พรอมคำอธิบายเหตุผล ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  

1) ระยะหางจากแหลงน้ำ มีคารอยละความสำคัญ 30.7 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 41.0 โดยพบวาโอกาสพบการเก็บหาของปา เกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ใกลแหลงน้ำ 
เพราะเสนทางเดินเทาท่ีสะดวกท่ีสุดคือการเดินตามลำหวย และจะคอย ๆ ลดลงเม่ือหางออกไป 

2) ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีค าร อยละความสำคัญ 27.8 และคา
ความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 19.1 โดยพบวาโอกาสพบการเก็บหาของปา เกิดข้ึนในบริเวณท่ี
มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนอย และคอย ๆ พบนอยลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มมากข้ึน 
ท้ังนี้ เก่ียวกับเรื่องการเขาถึงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอยูต่ำกวาจะเขาถึงไดงายกวา 

3) สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน  มีคารอยละความสำคัญ 16.6 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที ่รอยละ 16.5 โดยพบวามีโอกาสพบการเก็บหาของปาในทุกสังคมพืชและทุก
รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน ยกเวนพื้นท่ีเปดโลง ปาไผ และปาเต็งรัง ซึ่งมีอาณาบริเวณในเขตอุทยาน
แหงชาติแกงกระจานเพียงเล็กนอยเทานั้น 

4) ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี มีคารอยละความสำคัญ 14.5 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 3.2 โดยพบวา พื้นที่ลาดชันนอยโอกาสที่จะเกิดการเก็บหาของปาจะมีมาก และจะ
คอย ๆ ลดลงเมื่อระดับความลาดชันมากขึ้น โดยพบวาการเก็บหาของปาจะอยูในพื้นที่ลาดชันไมเกิน 30 
องศา 

5) ระยะหางจากถนน มีค าร อยละความสำคัญ 6.2 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 10.6  โดยพบวาโอกาสที่จะเกิดการเก็บหาของปา จะมีระยะหางจากถนนมากกวา 
5 กิโลเมตร ข้ึนไป  

6) ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ มีคารอยละความสำคัญ 2.6 และ
คาความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 8.3  โดยพบวาโอกาสที่จะพบการเก็บหาของปาจะมีสูงเม่ือ
หางออกไปจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและที่ทำการอุทยานแหงชาติ ในระยะตั้งแต 2.5 – 10 
กิโลเมตร   
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7) ระยะหางจากพื้นที่เกษตรกรรม มีคารอยละความสำคัญ 1.7 และคาความสำคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 1.3  โดยพบวาการเก็บหาของปาจะเกิดขึ้นไดมากในพื้นท่ีไมหางจากพื้นท่ี
เกษตรกรรม และจะคอย ๆ ลดลงเม่ือระยะหางเพ่ิมมากข้ึน  

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4  ภาพท่ี 38  และภาพท่ี 39  

ตารางท่ี 4  ตัวแปรท่ีมีผลตอการปรากฏของการเก็บหาของปา 

ตัวแปร รอยละความสำคัญ 
ความสำคัญ 

ตอการเปล่ียนแปลง 
ระยะหางจากแหลงน้ำ 30.7 41.0 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 27.8 19.1 
สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 16.6 16.5 
ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี 14.5 3.2 
ระยะหางจากถนน 6.2 10.6 
ระยะหางจากหนวยพิทักษฯ และท่ีทำการฯ 2.6 8.3 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1.7 1.3 
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ภาพที่ 38  กราฟแสดงการตอบสนองของปจจัยที่เกี่ยวกับการเก็บหาของปา ก. ผลการทดสอบอัตรา
การละเวน (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใตเสนโคง (Area Under The Curve: 
AUC)  ค. ระยะหางจากแหลงน้ำ ง. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จ. ระดับความ
ลาดชันของพ้ืนท่ี ฉ. สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน  ช. ระยะหางจากถนน ซ. ระยะหาง
จากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ  ญ. ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

A แหลงน้ํา I ปาเบญจพรรณ

B พื้นที่เปดโลง J ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ

C ไรรางและไรเลื่อนลอย K ปาดิบแลงระดับต่ํา

D พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย L ปาดิบแลงระดับกลาง

E สวนปา M ปาดิบแลงระดับสูง

F ปารุนสอง N ปาดิบชื้นผสมไผ

G ปาไผ O ปาดิบชื้น

H ปาเต็งรัง P ปาดิบเขา

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ช. 

ฉ. 

ซ. ฌ. 
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ภาพท่ี 39  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามรูปแบบการเก็บหาของปา 
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2.5 การตีผ้ึง 

การตีผึ ้ง เปนรูปแบบหนึ ่งของการเก็บหาของปา แตจำเปนตองแยกหัวขอออกมา 
เนื่องจากผลกระทบแฝงท่ีมาจากการเขามาตีผึ้งนั้นมีหลายประการ เชน การถางพ้ืนท่ีบริเวณโคนตนไมท่ีผึ้ง
ทำรัง หรือการดำรงชีพในขณะเขามาตีผึ้ง อาจมีการลาสัตวคูกันไปดวย 

คาความถูกตองของการสรางแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดการเขามาตีผึ้ง ตอระบบ
นิเวศในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่งไดจากคาพื้นที่ใตกราฟ ROC (Area Under The Curve, 
AUC) มีคารอยละ 84.8  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.050 ซ่ึงอยูในระดับความแมนยำสูง เชื่อถือได 

 การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ กับคาการคาดการณของความนาจะเปนในการเสี่ยงตอการเขาไปตีผึ้ง พบวา มีพื้นท่ีที่มีความเสี่ยง
มากในบริเวณพ้ืนท่ีใจแผนดิน หวยแมประโดน หวยพุพลู ตนแมน้ำเพชรบุรี หวยแมสะเลียง และบริเวณ
โปงพรม  โดยปจจัยท่ีมีผลทำใหมีโอกาสในการปรากฏของภัยคุกคาม และแนวโนมการกระจายของการ
พบภัยคุกคามในแตละปจจัย พรอมคำอธิบายเหตุผล ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  

1) ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี มีคารอยละความสำคัญ 33.8 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 34.5  โดยพ้ืนท่ีลาดชันนอยโอกาสท่ีจะเกิดภัยคุกคามจะมีมาก และจะคอย ๆ ลดลง
เมื่อระดับความลาดชันมากขึ้น ซึ่งเปนปกติที่การเขาไปทำกิจกรรมของมนุษยมักเลือกบริเวณที่ราบหรือ
ลาดชันเพียงเล็กนอยเปนหลัก 

2) ระยะหางจากแหลงน้ำ มีคารอยละความสำคัญ 23.9 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 14.6  โดยพบวาโอกาสพบการเกิดภัยคุกคาม เกิดข้ึนไดมากในพ้ืนท่ีใกลแหลงน้ำ ไม
เกิน 800 เมตร เพราะเสนทางเดินเทาที่สะดวกที่สุดสำหรับมนุษย คือ การเดินและตั้งที่พักตามลำหวย 
สวนบริเวณท่ีไกลออกไปกวานั้น ก็มีโอกาสพบการตีผึ้งได เนื่องจากข้ึนอยูกับตำแหนงของรังผึ้งดวย  

3) ระยะหางจากถนน มีคารอยละความสำคัญ 16.5  และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 9.8 โดยพบวาในระหางจากถนน 5 – 25 กิโลเมตร จะยิ่งมีโอกาสพบการเขาไปตี
ผึ้งไดมาก ซึ่งอาจเปนไปไดวาผูกระทำผิดยอมตองหลบหลีกใหหางจากบริเวณที่เจาหนาที่เขาถึงไดงาย 
แตไมลึกเกินกวาการเดินทางเขาไป 

4) ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีคารอยละความสำคัญ 10.0 และคาความสำคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 16.8  โดยพบวาในระหางจากพื้นที่เกษตรกรรม 2 – 12 กิโลเมตร จะยิ่งมี
โอกาสพบการเขาไปตีผึ้งไดมาก 

5) ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคารอยละความสำคัญ 8.3 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 15.5  โดยพบวาโอกาสพบภัยคุกคาม เกิดขึ้นในบริเวณที่มีระดับความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลางนอย และคอย ๆ พบนอยลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เกี่ยวกับ
เรื่องการเขาถึงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอยูต่ำกวาจะเขาถึงไดงายกวา รวมท้ังลักษณะทางนิเวศวิทยาของผึ้งดวย 
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6) ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ มีคารอยละความสำคัญ 4.4 และ
คาความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 5.6 โดยพบวาภัยคุกคามจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากในพื้นท่ี
หางออกไปจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและท่ีทำการอุทยานแหงชาติ 10 – 30 กิโลเมตร 

7) สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน  มีคารอยละความสำคัญ 3.1 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 3.2 โดยพบวามีโอกาสพบภัยคุกคามในทุกสังคมพืชและทุกรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดิน ยกเวนพื้นที่เปดโลง ปาไผ และปาเต็งรัง ซึ ่งมีอาณาบริเวณในเขตอุทยานแหงชาติ 
แกงกระจานเพียงเล็กนอยเทานั้น โอกาสในการพบรองรอยภัยคุกคามจึงนอยไปดวย 

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5  ภาพท่ี 40  และภาพท่ี 41  

ตารางท่ี 5  ตัวแปรท่ีมีผลตอการปรากฏของรองรอยการเขาไปตีผึ้ง 

ตัวแปร รอยละความสำคัญ 
ความสำคัญ 

ตอการเปล่ียนแปลง 
ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี 33.8 34.5 
ระยะหางจากแหลงน้ำ 23.9 14.6 
ระยะหางจากถนน 16.5 9.8 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 10.0 16.8 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 8.3 15.5 
ระยะหางจากหนวยพิทักษฯ และท่ีทำการฯ 4.4 5.6 
สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 3.1 3.2 

 
 
 
 
  



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 77 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 40  กราฟแสดงการตอบสนองของปจจัยที่เกี่ยวกับรองรอยการเขาไปตีผึ้ง ก. ผลการทดสอบ
อัตราการละเวน (omission rate) ข. กราฟแสดงพื ้นที ่ใตเสนโคง (Area Under The 
Curve: AUC)  ค. ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี ง. ระยะหางจากแหลงน้ำ จ. ระยะหางจาก
ถนน ฉ. สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน ช. ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ. ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ฌ. ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ  

A แหลงน้ํา I ปาเบญจพรรณ

B พื้นที่เปดโลง J ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ

C ไรรางและไรเลื่อนลอย K ปาดิบแลงระดับต่ํา

D พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย L ปาดิบแลงระดับกลาง

E สวนปา M ปาดิบแลงระดับสูง

F ปารุนสอง N ปาดิบชื้นผสมไผ

G ปาไผ O ปาดิบชื้น

H ปาเต็งรัง P ปาดิบเขา

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ช. 

ฉ. 

ซ. ฌ. 
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ภาพท่ี 41  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามรูปแบบการตีผึ้ง 
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2.6 การตัดไมและทำไม 

พบวา คาความถูกตองของการสรางแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามตอระบบ
นิเวศในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่งไดจากคาพื้นที่ใตกราฟ ROC (Area Under The Curve, 
AUC) มีคารอยละ 91.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.043 ซ่ึงอยูในระดับความแมนยำสูง เชื่อถือได 

 การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ กับคาการคาดการณของความนาจะเปนในการเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามตอระบบนิเวศ พบวา  
มีพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงมากในบริเวณใกลหมูบานโปงลึก บานบางกลอย หวยพุพลู หวยแมประโดน พื้นท่ี
ปาใกลบานพุเข็ม พ้ืนท่ีปาใกลบานหวยโสก หวยปาแดง และบริเวณตอนลางทางฝงตะวันออกของพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติ  โดยปจจัยท่ีมีผลทำใหมีโอกาสในการปรากฏของภัยคุกคาม และแนวโนมการกระจาย
ของการพบภัยคุกคามในแตละปจจัย พรอมคำอธิบายเหตุผล ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  

1) ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีค าร อยละความสำคัญ 28.0 และคา
ความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 12.3  โดยพบวาโอกาสพบการทำไม เกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีระดับ
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนอย และคอย ๆ พบนอยลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ 
เก่ียวกับเรื่องการเขาถึงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทำไมและการขนยายออกมาดวย 

2) สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน  มีคารอยละความสำคัญ 27.2 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 7.9 โดยพบวามีโอกาสพบภัยคุกคามในทุกสังคมพืชและทุกรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะสวนปา และปารุนสอง ยกเวนพื้นที่เปดโลง ปาไผ และปาเต็งรัง ซึ่งมีอาณา
บริเวณในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจานเพียงเล็กนอยเทานั้น โอกาสในการพบรองรอยภัยคุกคามจึง
นอยไปดวย 

3) ระยะหางจากแหลงน้ำ มีคารอยละความสำคัญ 16.5 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 28.9  โดยพบวาโอกาสพบการเกิดภัยคุกคาม เกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ใกลแหลงน้ำ 
เพราะเสนทางเดินเทาที่สะดวกที่สุดสำหรับการเขาไปทำไมและการขนยายออกมาจากพื้นที่มักอาศัย
เสนทางรองลำหวย 

4) ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี มีคารอยละความสำคัญ 13.9 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 36.5  โดยพื้นที่ลาดชันนอยโอกาสที่จะมีการทำไมไดมากกวา และจะคอย ๆ ลดลง
เมื่อระดับความลาดชันมากขึ้น ซึ่งเปนปกติที่การเขาไปทำกิจกรรมของมนุษยมักเลือกบริเวณที่ราบหรือ
ลาดชันเพียงเล็กนอยเปนหลัก 

5) ระยะหางจากถนน มีค าร อยละความสำคัญ 5.6  และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 7.4 โดยพบวา การทำไมมีโอกาสเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใกลถนนมากกวาท่ีหางไกลออกไป 
ซ่ึงเก่ียวกับความสะดวกในการเขาถึงและการลำเลียงไมท่ีแปรรูปหรือตัดทอนแลวดวย 



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 80 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

6) ระยะหางจากพื้นที่เกษตรกรรม มีคารอยละความสำคัญ 5.5 และคาความสำคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 3.0 โดยพบวาภัยคุกคามจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ไมหางจากพื้นท่ี
เกษตรกรรม และจะคอย ๆ ลดลงเมื่อระยะหางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความยากงายของการเดิน
ทางเขาไปในพ้ืนท่ีปา และการทำไมสวนหนึ่งมักเอามาใชในการกอสรางในพ้ืนท่ีอยูอาศัยซ่ึงอยูในบริเวณ
เดียวกันกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

7) ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ มีคารอยละความสำคัญ 3.4 และ
คาความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 4.0 โดยพบวาภัยคุกคามจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากในพื้นท่ี
หางออกไปจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและที่ทำการอุทยานแหงชาติ ตั้งแต 2 กิโลเมตร ขึ้นไป 
ดังนั้น การเดินลาดตระเวนตองใหความสำคัญกับพ้ืนท่ีหางไกลท่ีตั้งหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติดวย   

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6  ภาพท่ี 42  และภาพท่ี 43  

ตารางท่ี 6  ตัวแปรท่ีมีผลตอการปรากฏของรองรอยการตัดไมและทำไม 

ตัวแปร รอยละความสำคัญ 
ความสำคัญ 

ตอการเปล่ียนแปลง 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 28.0 12.3 
สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 27.2 7.9 
ระยะหางจากแหลงน้ำ 16.5 28.9 
ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี 13.9 36.5 
ระยะหางจากถนน 5.6 7.4 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 5.5 3.0 
ระยะหางจากหนวยพิทักษฯ และท่ีทำการฯ 3.4 4.0 
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ภาพที่ 42  กราฟแสดงการตอบสนองของปจจัยที่เกี่ยวกับการตัดไมและทำไม ก. ผลการทดสอบอัตรา
การละเวน (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใตเสนโคง (Area Under The Curve: 
AUC)  ค. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ง. ระยะหางจากแหลงน้ำ จ. ระดับความ
ลาดชันของพ้ืนท่ี ฉ. สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน ช. ระยะหางจากถนน ซ. ระยะหาง
จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ฌ. ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ  

A แหลงน้ํา I ปาเบญจพรรณ

B พื้นที่เปดโลง J ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ

C ไรรางและไรเลื่อนลอย K ปาดิบแลงระดับต่ํา

D พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย L ปาดิบแลงระดับกลาง

E สวนปา M ปาดิบแลงระดับสูง

F ปารุนสอง N ปาดิบชื้นผสมไผ

G ปาไผ O ปาดิบชื้น

H ปาเต็งรัง P ปาดิบเขา

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ช. 

ฉ. 

ซ. ฌ. 
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ภาพท่ี 43  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามรูปแบบการทำไม 
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2.7 ภาพรวมของการเกิดภัยคุกคาม 

พบวา คาความถูกตองของการสรางแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามตอระบบ
นิเวศในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่งไดจากคาพื้นที่ใตกราฟ ROC (Area Under The Curve, 
AUC) มีคารอยละ 83.0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.013 ซ่ึงอยูในระดับความแมนยำสูง เชื่อถือได 

 การประเมินความสำคัญของปจจัยแวดลอมที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ กับคาการคาดการณของความนาจะเปนในการเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามตอระบบนิเวศ พบวา มี
พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงมากในบริเวณรอบแมน้ำบางกลอย ตนแมน้ำเพชรบุรี ตลอดลำหวยแมประโดน พ้ืนท่ี
เขตอำเภอหนองหญาปลอง พุไทร โปงพรม หวยสัตวใหญ และพ้ืนท่ีตอนลางทางทิศตะวันออกของพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติ โดยปจจัยที่มีผลทำใหมีโอกาสในการปรากฏของภัยคุกคาม และแนวโนมการกระจาย
ของการพบภัยคุกคามในแตละปจจัย พรอมคำอธิบายเหตุผล ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  

1) ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี มีคารอยละความสำคัญ 53.3 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรอยละ 59.6  โดยพ้ืนท่ีลาดชันนอยโอกาสท่ีจะเกิดภัยคุกคามจะมีมาก และจะคอย ๆ ลดลง
เมื่อระดับความลาดชันมากขึ้น ซึ่งเปนปกติที่การเขาไปทำกิจกรรมของมนุษยมักเลือกบริเวณที่ราบหรือ
ลาดชันเพียงเล็กนอยเปนหลัก 

2) ระยะหางจากแหลงน้ำ มีคารอยละความสำคัญ 20.2 และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 12.0  โดยพบวาโอกาสพบการเกิดภัยคุกคาม เกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ใกลแหลงน้ำ 
เพราะเสนทางเดินเทาท่ีสะดวกท่ีสุดสำหรับมนุษย คือ การเดินตามลำหวย  

3) ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคารอยละความสำคัญ 8.8 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 7.3  โดยพบวาโอกาสพบภัยคุกคาม เกิดขึ้นในบริเวณที่มีระดับความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลางนอย และคอย ๆ พบนอยลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เกี่ยวกับ
เรื่องการเขาถึงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอยูต่ำกวาจะเขาถึงไดงายกวา 

4) สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน  มีคารอยละความสำคัญ 5.9 และคาความสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 4.5 โดยพบวามีโอกาสพบภัยคุกคามในทุกสังคมพืชและทุกรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดิน ยกเวนพื้นที่เปดโลง ปาไผ และปาเต็งรัง ซึ่งมีอาณาบริเวณในเขตอุทยานแหงชาติแกง
กระจานเพียงเล็กนอยเทานั้น โอกาสในการพบรองรอยภัยคุกคามจึงนอยไปดวย 

5) ระยะหางจากถนน มีค าร อยละความสำคัญ 5.7  และคาความสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รอยละ 7.4 โดยพบวา ยิ่งหางออกจากถนน จะยิ่งมีโอกาสพบภัยคุกคามไดมาก ซึ่งอาจ
เปนไปไดวาผูกระทำผิดยอมตองหลบหลีกใหหางจากบริเวณที่เจาหนาที่เขาถึงไดงาย ดังนั้น การ
ลาดตระเวนโดยรถยนตจึงมีโอกาสพบภัยคุกคามไดนอยกวาการเดินเทาเขาไปในปาลึก 

6) ระยะหางจากพื้นที่เกษตรกรรม มีคารอยละความสำคัญ 4.1 และคาความสำคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 6.6 โดยพบวาภัยคุกคามจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากในพื้นที่ไมหางจากพื้นท่ี
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เกษตรกรรม และจะคอย ๆ ลดลงเมื่อระยะหางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความยากงายของการเดิน
ทางเขาไปในพ้ืนท่ีปา 

7) ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ มีคารอยละความสำคัญ 2.0 และ
คาความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 2.6 โดยพบวาภัยคุกคามจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากในพื้นท่ี
หางออกไปจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติและที่ทำการอุทยานแหงชาติ ตั้งแต 5 กิโลเมตร ขึ้นไป 
ดังนั้น การเดินลาดตระเวนตองใหความสำคัญกับพ้ืนท่ีหางไกลท่ีตั้งหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติดวย  

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 7  ภาพท่ี 44  และภาพท่ี 45  

ตารางท่ี 7  ตัวแปรท่ีมีผลตอการปรากฏภัยคุกคาม 

ตัวแปร รอยละความสำคัญ 
ความสำคัญ 

ตอการเปล่ียนแปลง 
ระดับความลาดชันของพ้ืนท่ี 53.3 59.6 
ระยะหางจากแหลงน้ำ 20.2 12.0 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 8.8 7.3 
สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดิน 5.9 4.5 
ระยะหางจากถนน 5.7 7.4 
ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 4.1 6.6 
ระยะหางจากหนวยพิทักษฯ และท่ีทำการฯ 2.0 2.6 
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ภาพท่ี 44  กราฟแสดงการตอบสนองของปจจัยท่ีเก่ียวกับการเกิดภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ  ก. ผลการ
ทดสอบอัตราการละเวน (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใตเสนโคง (Area Under 
Cnder: AUC)  ค. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ง. ระยะหางจากแหลงน้ำ จ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ฉ. สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน ช. ระยะหางจากถนน  
ซ. ระยะหางจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ฌ. ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานฯ และท่ีทำการฯ  

A แหลงน้ํา I ปาเบญจพรรณ

B พื้นที่เปดโลง J ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ

C ไรรางและไรเลื่อนลอย K ปาดิบแลงระดับต่ํา

D พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย L ปาดิบแลงระดับกลาง

E สวนปา M ปาดิบแลงระดับสูง

F ปารุนสอง N ปาดิบชื้นผสมไผ

G ปาไผ O ปาดิบชื้น

H ปาเต็งรัง P ปาดิบเขา

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ช. 

ฉ. 

ซ. ฌ. 
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ภาพท่ี 45  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ 
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2. พ้ืนท่ีเฝาระวังภัยคุกคาม 

พบวาพื้นท่ีที่มีระดับสัมพัทธตอการเกิดภัยคุกคาม ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน  
มี 8 บริเวณหลัก ดังนี้ 

1) บริเวณรอบแมน้ำบางกลอย (ภาพท่ี 46)  ซ่ึงเปนเสนทางเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ีใจแผนดิน 

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทำกินเดิมของกลุมชาวกะเหรี่ยง บานโปงลึกและบานบางกลอย โดยปกติชาวกะเหรี่ยงบาน

โปงลึกและบานบางกลอยยังใชเปนพ้ืนท่ีสัญจร โดยใชท้ังเสนทางเดินเทาและลองแพไปตามแมน้ำ 

2) บริเวณตนแมน้ำเพชรบุรี (ภาพท่ี 47) เปนเสนทางมีการข้ึนไปเก็บหาของปา หาปลา และ

เขาไปลาสัตวบริเวณหวยแยกทางทิศตะวันตก บริเวณลุมหวยตะเกลโพและหวยตะเกลพาดู  

3) บริเวณหวยแมประโดน (ภาพท่ี 48)  ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณนี้อยูใกลเคียงพ้ืนท่ีทำกินของราษฎร

ท่ีไดรับการผอนผันใหมีสิทธิทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 และงายแกการเขา

ออกพ้ืนท่ี ท้ังโดยรถยนตและโดยทางเรือ 

4) บริเวณพื้นท่ีทิศตะวันออก (ภาพที่ 49) ในเขตอำเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทางตอนบนทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซ่ึงมีชุมชนอาศัยในพ้ืนท่ีปา

และอาศัยตามแนวชายขอบ 

5) บริเวณหวยแมสะเลียง (ภาพท่ี 50) ซ่ึงไหลจากเขาพะเนินทุง ลงแมน้ำเพชรบุรี เปนพ้ืนท่ี

รอยตอระหวางเขตทำกินของชุมชนกะเหรี่ยง ชุมชนชาวไทยพ้ืนลาง  

6) บริเวณหวยสัตวใหญ หวยปาแดง และหวยคมกริช (ภาพที่ 51) ซึ่งเปนพื้นที่ราบลุม 

บางสวนเปนพ้ืนท่ีผอนผันใหมีสิทธิทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541  

7) บริเวณโดยรอบตำบลหวยสัตวใหญและตำบลปาเด็ง (ภาพท่ี 52) 
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ภาพท่ี 46  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม บริเวณตนแมน้ำบางกลอย 
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ภาพท่ี 47  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม บริเวณตนแมน้ำเพชรบุรี  
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ภาพท่ี 48  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม บริเวณหวยแมประโดน  
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ภาพที่ 49  พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน 
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ภาพท่ี 50  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม บริเวณหวยแมสะเลียง 
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ภาพท่ี 51  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม บริเวณหวยสัตวใหญและหวยปาแดง  
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ภาพท่ี 52  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม บริเวณตอนลางของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
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สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะหสถานภาพของภัยคุกคามและพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยคุกคาม ในอุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน ไดขอมูลจากการสำรวจดวยการเดินเทาเขาไปปฏิบัติงานในโครงการสำรวจสถานภาพสัตว

ปาใกลแนวชายแดน ซึ่งมีการวางแปลงตัวอยางเปนกลุมแปลง (Cluster) ที่มีระยะหางเทากันอยางเปน

ระบบ จำนวน 477 กลุมแปลงตัวอยาง ซึ่งการเดินสำรวจเพื่อมุงเขาหาจุดกึ่งกลางของแตละกริด ทำให

เกิดเสนสำรวจที่กระจายอยางเปนระบบและสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ รวมระยะทางที่เดินสำรวจ (ที่ไมซ้ำ

เสนทางเดิม) 6,890 กิโลเมตร  

ขอมูลดังกลาว นำมาวิเคราะหการกระจาย ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และแบบจำลอง 

MaxEnt (Maximum Entropy modeling) ภายใตปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ความลาดชัน ความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะหางจากถนน ระยะหางจากแหลงน้ำ ระยะหางจากพื้นที่ทำกินและ

หมูบาน ระยะหางจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ และที่ทำการอุทยานแหงชาติ และขอมูลสังคมพืช

และการใชประโยชนที่ดิน โดยกำหนดคารอยละที่ใชทดสอบโดยการสุม (random test percentage) 

ไวท่ีรอยละ 20 สวนคาอ่ืน ๆ กำหนดตามคาตั้งตน (default) ของโปรแกรม  

ผลการศึกษา สามารถจัดแบงประเภทของภัยคุกคามที ่เกิดขึ ้นในพื ้นท่ีอุทยานแหงชาติ 

แกงกระจาน ไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ  

ประเภทไมเปลี่ยนแปลงสภาพปา ไดแก  1) รองรอยมนุษย คือ รองรอยท่ีสามารถระบุไดวาเกิด

จากการกระทำของมนุษยที ่เขามาในพื้นที่โดยไมทราบวัตถุประสงคการเขามา  2) การลาสัตวผิด

กฎหมาย (Poaching) คือ รองรอยที่ระบุไดวามีการลาสัตวหรือพยายามลาสัตวเกิดขึ้น  3) แคมป 

พักแรมผิดกฎหมาย คือ แคมปพักแรมท่ีไมสามารถระบุไดวามีการลาสัตวหรือไมรองรอยท่ีพบมักอยูใกล

ลำหวย  4) การเก็บหาของปา คือ รองรอยที ่ระบุไดวาเปนการเก็บหาของปาในลักษณะตาง ๆ   

5) รองรอยของกองกำลัง พบวาในพื ้นที ่ม ีเส นทางเคลื ่อนยายของกองกำลังดานความมั ่นคง   

6) การเลี้ยงปศุสัตว และ 7) รองรอยอ่ืน ๆ  

สวนภัยคุกคามประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปา  ไดแก การลักลอบตัดไมและแปรรูปไม 

และการแผวถางปา  

ผลการศึกษาสามารถกำหนดพ้ืนท่ีเฝาระวังภัยคุกคาม โดยพิจารณาจาก พ้ืนท่ีท่ีมีระดับสัมพัทธ
ตอการเกิดภัยคุกคาม ที ่เปนผลจากการวิเคราะหดวยวิธ ีการขางตน พบวา มี 7 บริเวณหลัก  
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คือ 1) บริเวณรอบแมน้ำบางกลอย  2) บริเวณตนแมน้ำเพชรบุรี 3) บริเวณหวยแมประโดน 4) บริเวณ

พื้นท่ีทิศตะวันออก 5) บริเวณหวยแมสะเลียง 6) บริเวณหวยสัตวใหญ หวยปาแดง และหวยคมกริช  

7) บริเวณโดยรอบตำบลหวยสัตวใหญและตำบลปาเด็ง ซึ่งพื้นที่เหลานี้แสดงผลไวในรูปของแผนท่ี 

สามารถนำไปใชในการวางแผนปฏิบัติงานแบบมุงเปาไดเปนอยางดี 

นอกจากการนำผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ไปใชประโยชนจริงแลว รายงานเลมนี้ยังสามารถ
ใชเปนแบบอยางของการวิเคราะหขอมูลสำหรับใชในการวางแผนลาดตระเวนของพ้ืนท่ีอนุรักษอ่ืน ๆ ได
อีกดวย 

  



รายงานการสำรวจภัยคุกคามตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน | 97 
 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาต ิจังหวดัเพชรบุร ี

 

เอกสารและสิ่งอางอิง 

ชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร สุริยนต โพธิบัณฑิต และสุพร พลพันธ.  2554. โครงการสำรวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพและประเมินสถานภาพของสัตวปาใกลสูญพันธุในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน.  
หนา 277 – 289  ใน ความหลากหลายทางชีวภาพกลุมปาแกงกระจาน.  สำนักวิจัยการ
อนุรักษปาไมและพันธุพืช,  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

ธรรมนูญ  เต็มไชย, ทรงธรรม  สุขสวาง และ พันธุทิพา  ใจแกว.  2560.  สารสนเทศภูมิศาสตรกลุมปา

แกงกระจาน.  ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี  สวนศึกษาและ
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