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ภาคผนวก 1 งานส ารวจข้อมูลงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ 
1.1 รวบรวมงานวิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานในเขตรับผิดชอบที่ได้ด าเนินการแล้ว 
 งานวิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยาน แห่งชาติที่ รับผิดชอบ  ซึ่งมีงานวิจัยที่รวบรวมได้ ทั้งหมด  56
งานวิจัย จาก 15 อุทยาน ดังนี้  
 

ล าดับ งานวิจัยเร่ือง ผู้วิจัย ปีพ.ศ.ท่ีท าการ
วิจัย 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

1 ส ารวจรอยเท้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และส ารวจแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการท่องเท่ียวของ
อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง 
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

 

2  ด าเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้ (โกมาซุม) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ า
จังหวัดระนอง ด้วยวิธีการปลูกเมล็ดในห้องทดลองและยังเป็น
วิทยากรให้กับนักศึกษาของสถาบันต่างๆท่ีเข้ามาศึกษาดูงานใน
อุทยานฯ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพร 

 

3 ด าเนินการส ารวจและเก็บตัวอย่างตามโครงการวิจัยเรื่อง  Effects  
of  lowlands  as  barriers  to  dispersal  of  hill  frogs  in  
Thailand  ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว ซึ่งรวบรวมข้อมูลไว้
ในอุทยานฯเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

4 ส ารวจและถ่ายรูปพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการท าหนังสือพันธุ์ไม้ทางภาคใต้ 

น.ส. พินดา สิทธิสุนทร และ
นายไซมอน การ์ดเนอร์ 

 

5 ส ารวจตรวจนับนกน้ าและนกอพยพในอุทยานแห่งชาติ 
น้ าตกหงาว 

  

6 ส ารวจข้อมูลราษฎรอาศัยท่ีท ากินในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์   

7 ส ารวจศึกษาและค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกหงาวและน าผลงานด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาของอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวในปัจจุบัน 

  

8 วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมท้ังช่วย
ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาอุทยานแห่งชาติในอนาคต 
รวมท้ังแผนการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติ 

  

9 โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้วเพ่ืองานวิจัยและ
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณท่ีราชพัสดุหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
 
 
 

  



ล าดับ งานวิจัยเร่ือง ผู้วิจัย ปีพ.ศ.ท่ีท าการ
วิจัย 

อุทยานแห่งชาติเขาสก 

10 รายงานการส ารวจออกแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วย
ตนเอง โตนเตย-ถ้ าน้ าทะลุอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี 

ศุภพงศ์  บุญเกียรติ 2542 

11 การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บุษบง  กาญจนสาขา  

 

2542 

12 บทบาทของป่าดิบช้ืนธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ      
เขาสก ต่อลักษณะการไหลของน้ าในล าธาร 

เสาวคนธ์ โนสูงเนิน 2543 

13 ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองแสง และพ้ืนท่ีป่ารอบอ่างเก็บน้ ารัชชประภาตอนล่าง 

บุษบง  กาญจนสาขา  

 

2543 

14 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์กินเนื้อในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 

บุษบง  กาญจนสาขา  

 

2544 

15 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของอุทยาน
แห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บุญฤทธิ์  ลิ้มฉุ้น 2548 

16 ความชุกชุมของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติเขาสก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธีรพล  ทองเพ็ชร 2549 

17 ความชุกชุมของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติเขาสก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธีรพล  ทองเพ็ชร 2549 

18 แมวลายหินอ่อนสัตว์ป่าสงวนของไทยกับข้อมูลท่ีต้องติดตาม อาทิตย์ ขยันกิจ, สมหญิง 
ทัฬหิกรณ์, อิสรินทร์ โสธร
จิตต์, ประจักร บัวแก้ว, สมคิด 
หล้าแก้ว 

2550 

19 การส ารวจและออกแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสายคลองบาง
เลน-ห้วยวังเดชอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศุภพงศ์  บุญเกียรติ  

20 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ และ
การให้บริการของอุทยานแห่งชาติเขาสก อ าเภอพนม จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

ธนาธิป ไอศวรรย์วงศ์  

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

21 การส ารวจสภาพป่าเพ่ือก าหนดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านัก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

2537 



ล าดับ งานวิจัยเร่ือง 
 

ผู้วิจัย ปีพ.ศ.ท่ีท าการ
วิจัย 

22 กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุมน อภินันทนพงศ์  2551 
23 การศึกษาลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบของชนิดพรรณไม้

ในป่าดงดิบช้ืน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
สัจจาพร หงส์ทอง,บรรดิษฐ์ 
หงส์ทอง 

 

24 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการของ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วรินทร  ทับเคลียว  2551 

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 

25 การศึกษาความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียง บริเวณอุทยาน
แห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา   

จรัล  ลีรติวงศ์, 
สายใจ จรเอียด 

 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

26 โครงการ ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผศ.ดร.ฉัตรชัย  งามเรียบ
สกุล 

 

27 การจ าแนกกลุ่มประชากรของปลาพลวง( Greater  Brook carp) ใน
น้ าตกกรุงชิง  น้ าตกพรหมโลกและน้ าตกอ้ายเขียว  อุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง  จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการวิเคราะห์เชิงพหุ 

นายมนิต   พลหลา  

28 การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน
บ้านปลายอวน  ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช 

น.ส.ชุลีพร  ราชเวช  

29 เรื่อง  คุณภาพน้ าและชนิดของปลาน้ าจืดท่ีพบบริเวณน้ าตกพรหม
โลกน้ าตกวังไม้ปักและน้ าตกอ้ายเขียว อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
จ.นครศรีธรรมราช 

สุภาพร   สุทิน   และมุกดา
วัลย์ จันทน้อย 

 

30 การศึกษาภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สิริพรรณ ทองปัสโน  

31 การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมในต าบลกรุงชิง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เชาวลิต  สิทธิฤทธิ์  

32 อบต. เขาพระ เปิดใจลอง “วิจัยท้องถิ่น” ค้นตัวตน เพ่ือคนท้องถิ่น เกศสุดา สิทธิสันติกุล    

33 การออกแบบและพัฒนาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เส้นทาง
น้ าตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มนตรี  บัวแก้ว :  2540 

34 แนวทางการจัดการพ้ืนท่ีป่ากันชนของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง : 
กรณีศึกษา ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อร่าม  ศรีปรางค์   2543 

   35 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคมของราษฎร ท่ีมีส่วน
ร่วมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
หลวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สืบสกุล หนูไชยา  2543 

http://202.28.18.231/dcms/basic.php?query=����%20��õ�ǧ��&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.18.231/dcms/basic.php?query=����%20�����´&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://vitarticle.blogspot.com/2008/05/115_9641.html
http://vitarticle.blogspot.com/2008/05/115_9641.html
http://vitarticle.blogspot.com/2008/05/115_9641.html
http://vitarticle.blogspot.com/2008/05/115_9641.html


ล าดับ งานวิจัยเร่ือง 
 

ผู้วิจัย ปีพ.ศ.ท่ีท าการ
วิจัย 

36 การประเมินคุณภาพการจัดการด้านนันทนาการในอุทยาน
แห่งชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ปรีชา วิทยพันธุ์  2545 

 ความหลากหลายของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
กับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ืออาหาร 
 

ภารุมาศ ลาดปาละ, คณิต ธนู
ธรรมเจริญ, ทะนงศักดิ์ ละมูน
กิจ, อมลรัตน์ เลี่ยมตระกูล
พานิช, สุรชัย โภคะมณี, 
มณีรัตน์ สกุลศิรจิตร, บัญชา 
รุ่งรจนา, พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์
, ขจรเดช นิลพยัคฆ์ 

2550 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
37 พฤติกรรมท าลายและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

นักท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ณัฐพล รัตนพันธุ์  

อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด 

38 การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ-เท่ียวน้ าตกในอุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด   นางสาวศิริพร  วงศ์สวัสดิ์  

อุทยานแห่งชาติเขานัน 

39 ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทวีศักดิ์ บุญเกิด, ปริญญนุช 
ดรุมาศ, สหัช จันทนา
อรพินท์  

2549-2550 

40 โครงการ การศึกษาชนิดและการกระจายตัว ช่วงเวลาการออกดอก 
และติดฝักของกล้วยไม้ป่า  ท่ีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ บริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขานัน 

พัฒนพร รินทจักร  

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 

41 การประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกลในการจ าแนกพ้ืนท่ีป่าไม้และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขา
พนมเบญจา และอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบ่ี 

สุกฤดิ  กระต่ายจันทร์  2550 

42 การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในแปลงปลูกป่า ( FPT) ท่ี 3/1 และ 
4/1 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 

ถิร  จองตระกูล  2550 

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 

43 โครงการส ารวจชีวประมงและระบบนิเวศทางน้ าในเขตพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ : พันธุ์สัตว์น้ าบริเวณต้น
น้ าของลุ่มน้ าปากพนังในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า  

ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์  ,  
เดชาวุธ เศรษฐพรรค์  

2542 



ล าดับ 
 

งานวิจัยเร่ือง 
 

ผู้วิจัย ปีพ.ศ.ท่ีท าการ
วิจัย 

44 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างวงปีไม้สุเหรียญ 
(Toona febrifuga M. Roem) กับสภาพภูมิอากาศ และ
ปรากฏการณ์ ENSO ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า   

พีรนาฏ  คิดดี  2544 

45 ปัจจัยท่ีมีผลส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

เพลินจิตร์  ภวังค์สวัสดิ์  2549 

46 สถานภาพและการกระจายของชนิดพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนท่ีบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง 
และสงขลา 

วัชรินทร์ นวลแก้ว, นิรัตน์ 
จินตนา, ชัยนรงค์ วิทยาวงศรุ
จิ, วรดลต์ แจ่มจ ารูญ, 
นพวรรณ เสวตานนท์ 

2550 

47 การส ารวจ คัดเลือก และเก็บรวบรวมพันธุกรรมไม้ป่า ประเสริฐ ติยานนท์ , รัตนะ 
ไทยงาม, ธิติ วิสารัตน,์ บรรดิษฐ์ 
หงส์ทอง, ประพันธ์ ผู้กฤตยา
คามี , ประพาย แก่นนาค, 
สมบูรณ์ บุญยืน, วิโรจน์ ครอง
ศิริ 

2550 

48 อนุกรมวิธานของเฟิร์นบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง รัศมี สิมมา  2551 

อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
49 ปัจจัยและกิจกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 

เขาน้ าค้าง อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
นฤมล  สุขเนาวรัตน์   

50 บทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ศึกษาเฉพาะกรณี อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 

จักรพงศ์  มนัสพิทักษ์ชัย  2549 

 
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 

51 การใช้ประโยชน์ของพรรณพืชบริเวณป่าโต๊ะเทพควนหินลับ  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
  

 ภมร แพ่งกุล  

อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
52 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

ยั่งยืนในท้องถิ่น  กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  
อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี   

นันทรัตน์ นามบุรี    

53 ทัศนคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีต่อการประกาศ
จัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 

สมชาย  ลาภนิมิตชัย  2546 
 
 

http://kkulib.kku.ac.th:81/search~S0/a%7b697%7d%7b708%7d%7b705%7d%7b709%7d+%7b714%7d%7b728%7d%7b674%7d%7b736%7d%7b697%7d/a|b9c4c1c5+cad8a2b9e0d2c7c3d1b5b9ec/-3,-1,0,B/browse


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ งานวิจัยเร่ือง 
 

ผู้วิจัย ปีพ.ศ.ท่ีท าการ
วิจัย 

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 

54 เรื่อง  โครงการอุปการะครอบครัวนกเงือก ในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี 

ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ 2537 

อุทยานแห่งชาติบางลาง 

55 การศึกษาความหลากหลายชนิดของ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลาน   

นายธัญญา จั่นอาจ   1 ต.ค.44-30 
ก.ย.45  

56 การศึกษาความหลากหลายชนิดของไม้สกุลไทร   นายภานุมาศ  จันทร์สุวรรณ:   ธ.ค.45-พ.ค.47 



1.2 งานวิจัยที่อยู่ในช่วงด าเนินการ 
 งานวิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบ ซึ่งมีงานวิจัยอยู่ในช่วงด าเนินการ รวม 7 
งานวิจัย จาก 6 อุทยาน ดังนี้  
 

ล าดับ งานวิจัยเร่ือง ผู้วิจัย ปีพ.ศ.ท่ีท าการวิจัย 

1 การส ารวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินท่ีเป็น
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย  

พนิดา ปรีเปรมโมทย์ มกราคม  2553 ถึง 
ธันวาคม 2553 

2  การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของริ้นฝอยทรายในพ้ืนท่ี
แหล่งท่องเท่ียวภาคใต้ตอนล่าง ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า     อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง  
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

อุบลรัตน์ นิลแสง กรกฎาคม 2553 ถึง 
สิงหาคม 2553                

3 การศึกษาคุณภาพน้ าและปลาน้ าจืดท่ีพบบริเวณอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สิริภรณ์  นวลศร ี ธันวาคม 2552 ถึง 
มิถุนายน 2554 

4 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่า 
ในประเทศไทย 

สุธาทิพย์ เดชชัยศรี 1 กุมภาพันธ์  2553 
ถึง 31 มกราคม 2554 

5 การศึกษาคุณภาพน้ า และชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณ
ไม้น้ าบริเวณ อุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด 

วิไล โรจนศิลป์ พฤษภาคม  2552 ถึง
มิถุนายน 2554 

6 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีการใช้ประโยชนท่ี์ดิน 8 ประเภท 
ภายในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสก  จังหวัดสุราษฎรธ์านี เพ่ือการวาง
แผนการจัดการท่ีเหมาะสม 

ดลนภาวรรณ เรืองณรงค์ กันยายน 2553 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2554 

7 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 5 ประเภท
ในอุทยาน แห่งชาติเขาสก ต่อปริมาณน้ าท่า ตะกอนแขวนลอย และ
คุณภาพน้ าบางประการในคลองศก ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก 

ชุติมา ศรียาภรณ์ กันยายน 2553 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2554 

 


