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  ลักษณะโดดเดนท่ีสมควรไดรับการยกยองใหเปนอุทยานมรดกแหงอาเซียน 

ตามเกณฑการเสนอพ้ืนท่ีใหเปนอุทยานมรดกอาเซียน 

 อุทยานแหงชาติเขาสกไดรับประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติเขาสก ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
บริเวณที่ดินปาคลองหยีและคลองพระแสง ในทองที่ตำบลคลองศก ตำบลพังกาญจน ตำบลพนม อำเภอพนม 
ตำบลพะแสง และตำบลเขาพัง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 403,450 ไร หรือ 
645.52 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 97 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2523 
เปนอุทยานแหงชาติลำดับท่ี 22 ของประเทศไทย โดยในป 2525 ไดมีโครงการกอสรางเข่ือนรัชชประภา สราง
ปดก้ันลำน้ำคลองแสง ท่ีบานเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานีโดยพ้ืนท่ีสวนใหญ
ติดอุทยานแหงชาติเขาสกเกือบทั้งหมด เปนเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 
เมตร และมีเขื่อนปดกั้นชองเขาขาดอีก 5 แหง มีความจุ 5,638.8 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่อางเก็บน้ำ 185 
ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเขาอางเฉลี่ยปละ 3,057 ลานลูกบาศกเมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟา รวมกำลัง
การผลิต 240,000 กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละประมาณ 554 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ซึ่งแลวเสร็จในป 
2530 ทำใหพื้นที่บางสวนของอุทยานแหงชาติเขาสก กลายสภาพเปนพื้นท่ีอางเก็บน้ำ ตอมาไดมีการปรับปรุง
แนวเขตและเพิกถอนบริเวณทับซอนกับแนวเขต   นิคมสหกรณพนมไดทำการผนวกพื้นที่น้ำเหนืออางเก็บน้ำ
เขื่อนรัชชประภาเขาเปนอุทยานแหงชาติเขาสก ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 32 
ก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 461,712.5 ไร หรือ 738.74 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย
พ้ืนท่ีบก 559.96 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีน้ำ 178.78 ตารางกิโลเมตร 

 ประเทศไทยมีพื้นที่อนุรักษเปนจำนวนมาก พื้นที่อนุรักษหลายแหงมีพื้นที่ขนาดใหญและตอเนื่องกับ
พื้นที่อนุรักษอื่นๆ อยางเปนเนื้อเดียวกัน หรือบางแหงอาจกระจัดกระจายแตหางกันไมมากนัก ตามลักษณะ
พื้นที่ที่อยูในแนวภูเขา หรือเทือกเขา กอเกิดเปนพื้นที่ลุมน้ำหลายลุมน้ำที่ตอเนื่องกัน จึงเปนที่มาของรูปแบบ
การจัดการปาอนุรักษเปนกลุมปา (Forest Complex Management) เพื่อบูรณาการการจัดการพื้นที่ตาม
กฎหมายปาไมฉบับตางๆ ใหเปนไปในทิศทิศทางเดียวกัน โดยในสวนอุทยานแหงชาติเขาสก ถูกจัดอยูในพื้นท่ี
กลุมปาคลองแสง-เขาสก มีพื้นที่ตามกฎหมาย รวม 3,408,511 ไร หรือประมาณ 5,453.62 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบดวยพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายปาไมของประเทศไทย จำนวน 14 พื้นที่อนุรักษ ( 8 อุทยานแหงชาติ, 
5 เขตรักษาพันธุสัตวปา และ 1 เขตหามลาสัตวปา) ครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของคาบสมุทรมลายู มีอุทยาน
แหงชาติเขาสกอยูบริเวณศูนยกลางของกลุมปา จึงเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืช
หลายๆประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมพืชปาดิบชื้นเขตมรสุม(Monsoon Evergreen Forest) ซึ่งถือเปน
ตัวแทนสังคมในระดับภูมิภาคไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนถิ่นที่อยูอาศัยที่สำคัญของสัตวปาหลากหลายชนิด โดย
ผลกระทบจากการสรางเข่ือน ถึงแมจะทำใหพ้ืนท่ีบกซ่ึงรวบรวมหลากหลายสรรพสิ่งขางตนลดลง แตไดผลลัพธ
บางประการกลับคืนมา ซึ่งนอกจากจะไดรับนิเวศบริการดานตอมนุษยในชุมชนลุมน้ำตางๆแลว ยังเปนพื้นท่ี
แหลงน้ำชั้นดีใหแกสัตวปาในพ้ืนท่ี ในภาวะท่ีโลกตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 อุทยานแหงชาติเขาสกมุงเนนใหมนุษยใชประโยชนทางออมจากความมุงมั่นในการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนที่จะพิทักษปกปกษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี ในรูปแบบของนิเวศบริการดานตางๆ อยาง
เทาเทียมและยัง่ยืน  
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ภาพท่ี 1 ขอบเขตและท่ีตั้งอุทยานแหงชาติเขาสก (ในกลุมปาคลองแสง-เขาสก) 
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1. ความสมบูรณทางนิเวศ (Ecological Completeness) 

 พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสกสามารถจำแนกสิ่งปกคลุมดินและการใชประโยชนที่ดิน ไดหลักๆ 11 
รูปแบบ ตามลำดับขนาดพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ ดังนี้ ปาดิบชื้น พ้ืนน้ำ สังคมพืชบนเขาหินปูน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปารุน
สอง ปาดิบเขาต่ำ แองพรุภูเขา ถนน ชุมชน สถานท่ีราชการ และสังคมพืชบนลานหนิ (ตารางท่ี 1)  

ตารางท่ี 1 การใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในอุทยานแหงชาติเขาสก 

Land use/Land cover Code Area (hectare) Percentage 

Moist Evergreen Forest ME  48,080.49 65.12 

Water Surface WT  18,083.34 24.49 

Limestone Plant Society LS  6,498.05 8.80 

Agricultural Area AG  1,035.39 1.40 

Secondary Forest SF  74.03 0.10 

Lower Montane Rain Forest LHE  25.59 0.035 

Montane Peat Bog MPS  20.53 0.028 

Road Surface RD  7.56 0.010 

Urban Area UB  6.62 0.0090 

Official Area OF  0.41 0.0006 

Rock Yard Community RC  0.35 0.0005 

Total 73,832.35 100.00 
 

 ระบบนิเวศทางบกหลักๆ เปนระบบนิเวศปาดิบชื้นเขตมรสุม เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 
ชวงในรอบป คือ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุก จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต และชวงตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กอเกิดเปน
ปาท่ีสมบูรณครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 74 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี เปนพ้ืนท่ีน้ำประมาณ 24.5 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปน
ระบบนิเวศบึงน้ำจืดขนาดใหญท่ีเปนพื้นที่อางเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภา นอกจากนั้นอีกประมาณ 1.5 
เปอรเซ็นต เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชาวบานในชุมชนดั้งเดิม ซ่ึงเกิดจากขอผิดพลาดจากการประกาศแนวเขต
อุทยานแหงชาติในอดีตทำใหซอนทับกับที่ดินทำกินบางสวน โดยไดดำเนินการสำรวจรังวัดรายแปลงและ
สอบสวนสิทธิ์เปนท่ีแนชัด ปจจุบันอยูในข้ันตอนการเตรียมประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีซอนทับดังกลาว เพ่ือผอนผัน
ใหทำกินในพื้นที่ไดอีก 20 ป โดยมีเงื่อนไขวาการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตองอยูภายใตการควบคุมและตรวจ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมของอุทยานแหงชาติเขาสก          
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 ภาพท่ี 2 สิ่งปกคลุมดินและรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินในอุทยานแหงชาติเขาสก 

ฝนตกสะสมในพ้ืนท่ีประมาณ  2,470.43 ลานลูกบาศกเมตร/ป เปนพ้ืนท่ีตนน้ำหลักของของลุมน้ำตา
ป โดยฝนที่ตกในพื ้นที ่ปาจะถูกลดแรงปะทะและชะลอเวลาการตกลงสู ดินโดยชั ้นเรือนยอดของตนไม 
โครงสรางดินในพ้ืนท่ีปาไมมีสวนผสมของซากพืชซากสัตวสูงเกิดชองวางในดินมากสามารถดูดซึมน้ำไดดี อีกท้ัง
ตนไมสามารถชวยชะลอการไหลบาของน้ำบนผิวดินเปนการชวยเพ่ิมระยะเวลาการซึมลงดินไดมากข้ึน น้ำจาก
พื้นที่ปาไมจะคอยๆถูกปลดปลอยออกมาไหลรวมกัน จากรองน้ำเล็กๆสู รองน้ำใหญ สูลำหวย ถูกกักเก็บโดย
อางเก็บ กอนที่จะไหลลงสูอาวไทยพัดพาเอาธาตุอาหารที่เกิดซากพืชซากสัตวที่เนาเปอยผุพังในปา ในดิน ใน
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ชั้นหิน และในอางเก็บน้ำ หมุนเวียนสูมหาสมุทร สื่อใหเห็นถึงวัฏจักรน้ำท่ีสำคัญในระบบนิเวศแหงนี้ ซ่ึงแบงได 
2 แบบ คือ วัฏจักรน้ำที่ไมผานกระบวนการในสิ่งมีชีวิตซึ่งจะมีวงรอบของวัฏจักรสั้น และวัฏจักรน้ำที่ผาน
กระบวนการในสิ่งมีชีวิตซึ่งจะมีวงรอบของวัฏจักรยาว เชน ผานกระบวนการคายน้ำของพืช (transpiration) 

การขับถายของสัตวปา (excresion) หรือการหายใจของสิ่งมีชีวิต(respiration) กระบวนการที่สำคัญของวัฏ
จักรน้ำในระบบนิเวศปาไม ไดแก การคายระเหยเปนไอ (evaportranspiration) เปนกระบวนการ
เปลี ่ยนแปลงสถานะของน้ำที ่อยู บนพื ้นผิวโลกไปสู ช ั ้นบรรยากาศที ่เกิดจากการระเหยเปนไอโดยตรง
(evaporation) และการคายน้ำ(transpiration) ของพืช หยาดน้ำฟา (precipitation) เปนกระบวนการ
เปล ี ่ยนแปลงสถานะของน ้ำในช ั ้นบรรยากาศส ู พ ื ้นผ ิวโลกจากไอกลายเป นน้ำโดยการกล ั ่น ตัว 
(condensation)ในรูปแบบของฝน หรือลูกเห็บ การซึมลงดิน (infiltration) เปนกระบวนการที่น้ำที่ตกลงสู
ผิวดินซึมผานผิวดินและแพรลงไปในดินตามแรงดึงน้ำ (pressure force) จนดินอ่ิมตัว และจะไหลลึกลงไปตาม
แรงโนมถวงของโลก(gravity force) การเกิดน้ำทา (runnoff) เปนกระบวนการที่น้ำที่ตกลงสูผิวดินแลวไม
สามารถถูกกักเก็บไวในดินไดดวยปจจัยบางอยาง เกิดการไหลไปยังจุดรวมน้ำตางๆ เปนแหลงท่ีมาของน้ำท่ีถูก
นำไปใชในกิจกรรมตางๆ มี 3 รูปแบบ ไดแก น้ำบนผิวดิน (surface runoff) น้ำใตผิวดิน (subsurface flow) 
และน้ำใตดิน (groundwater flow) ซ่ึงพบไดท้ัง 3 รูปแบบในอุทยานแหงชาติเขาสก 

สำหรับการประเมินมูลคานิเวศบริการ (ecosystem service) คือแนวคิดในการผสมผสานระหวาง
ประโยชนท่ีมนุษยไดรับจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ และทำใหมนุษยมีชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น จากรายงาน IUCN (2008) สรุปไดวาบริการของระบบนิเวศสามารถจำแนกออกไดเปน 4 สวน 
คือดานการเปนแหลงผลิต (provisioning service) ดานการควบคุม (regulation service) ดานวัฒนธรรม 
(cultural service)และดานการสนับสนุน (supporting service) ในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติเขาสกนั้น สามารถ
สรุปตามรายงานผลการศึกษาท่ีมีนักวิจัยเคยเขามาศึกษาในพ้ืนท่ีไดบางประการ ดังนี ้

• มูลคาดานการปลดปลอยน้ำทาสูชุมชน โดยพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสกสามารถใหบริการ
ดานนี้ 21,951.51 ลูกบาศกเมตร/เฮกตาร/ป  ในสวนของมูลคาเปนตัวเงินสามารถใชมูลคา
จากอัตราตนทุนการผลิตน้ำดิบของการประปาสวนภูมิภาค ในอัตรา 20 บาท/ลูกบาศกเมตร 
ซึ่งสามารถคำนวณออกมาไดประมาณ 439,030 บาท/เฮกตาร/ป โดยเปนตัวเลขประมาณ
การ เน ื ่องจากอัตราราคาตอหนวยไมได ส ื ่อถ ึงความเต็มใจจ ายของผ ู บริโภคจริงๆ 
(willingness to pay) แตเนื่องจากยังมิไดมีผูใดศึกษาไว จึงอนุโลมใชอัตราราคาดังกลาวไป
กอน (ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี, 2559) 

• มูลคาดานการเปนแหลงพืชอาหาร อุทยานแหงชาติเขาสกไดสำรวจกลุมชุมชนทองถ่ินท่ียังคง
ดำรงชีพดวยการเก็บหาทรัพยากรที่สามารถเกิดใหมทดแทนไดในพื้นที่ พบวาในสวนของพืช
อาหารมี 3 ประเภท ไดแก ฝกเหลียง มีปริมาณการเก็บหาปละประมาณ 90,195 กิโลกรัม 

ราคาเฉลี่ยตอป กิโลกรัมละ 50 บาท ฝกสะตอ มีปริมาณการเก็บหาปละประมาณ 112,500 
ฝก ราคาเฉลี่ยตอป ฝกละ 5 บาท และหนอไผ มีปริมาณการเก็บหาปละประมาณ 980 
กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตอป กิโลกรัมละ 25 บาท รวมเปนมูลคาประมาณ 5,096,750บาท/ป 
(อุทยานแหงชาติเขาสก, 2562) 
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• มูลคาดานนันทนาการ การวิจัยท่ีใชเปนแนวทางในการประเมินมูลคาทางนันทนาการของ
อุทยานแหงชาติเขาสก โดยการวิจัยจะใชวิธกีารประเมินคาแบบตนทุนการเดินทางรายบุคคล 
(Individual Travel Cost MeThod; ITCM) โดยการสำรวจขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใช
แบบสอบถามกับนักทองเที ่ยวชาวไทย ในชวงป พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2557 จำนวน 800 
ตัวอยาง จากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวยังอุทยานแหงชาติ
เขาสกมีส วนเก ินผ ู บร ิโภค(Consumer Surplus; CS) เท าก ับ 13,992.87 บาทตอครั้ง 
คำนวณมูลคาผลประโยชนเชิงนันทนาการ (Recreation Value ) ของอุทยานแหงชาติเขาสก
ไดเทากับ 1,053,159,367.68 บาทตอป (ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ 
จังหวัดสุราษฎรธาน,ี 2557) 

• มูลคาดานการกักเก็บคารบอน อุทยานแหงชาติเขาสกมีพื้นที่ปาดิบชื้นที่สมบูรณ 48,080.49 
เฮกตาร จากขอมูลของศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี
ไดดำเนินการวางแปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้นเพ่ือประเมินการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินในพื้นที่ภาคใตตอนบน พบวามีคาเฉลี่ยที่ 177.03 ตันคารบอน/เฮกตาร ดังนั้น
ปาดิบชื ้นในอุทยานแหงชาติเขาสกจึงมีศักยภาพในการกักเก็บคารบอนใหโลกมากถึง 
8,511,689.1 ตันคารบอน จากราคาในตลาดคารบอนเครดิตป พ.ศ. 2562 เฉลี่ยประมาณ 
ตันละ 800 บาท มูลคาทางดานนี้ของอุทยานแหงชาติเขาสก ประมาณ  6,809,351,280 
บาท โดยตัวเลขดังกลาวยังไมรวมปริมาณการกักเก็บคารบอนในดิน ในน้ำ และปาประเภท
อื่น โดยเฉพาะปาเขาหินปูน ซึ่งโครงสรางมีองคประกอบของคารบอเนตที่เปนแหลงกักเก็บ
คารบอนชั้นดีอีกดวย 

2. ความเปนตัวแทนของภูมิภาค (Representativeness) 

 พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสกเปนศูนยกลางหรือเปรียบเสมือนไขแดงของกลุมปาคลองแสง-เขาสก 
(Klong Sang  - Khao Sok Forest Complex) เปนตัวแทนสังคมพืชปาดิบชื ้นเขตมรสุมที ่สำคัญของ
คาบสมุทรมลายู ซ่ึงจะมีลักษณะโครงสรางและองคประกอบสังคมพืชท่ีแตกตางจากปาดิบชื้นแถบเสนศูนยสูตร
แทๆ แถบปลายคาบสมุทร ยกตัวอยางเชน ในสังคมปาดิบชื้นจะไมมีพรรณไมวงศยาง สกุลเต็ง-รัง ในกลุมสยา
กระจายข้ึนมาถึง เปนตน  

 ระบบนิเวศหลักๆ แบงได 3 ประเภท ไดแก ระบบนิเวศปาดิบชื้นเขตมรสุม ระบบนิเวศบึงน้ำจืด 

และระบบนิเวศสังคมพืชเขาหินปูน โดยในพ้ืนท่ียังมีสวนท่ีเปนระบบนิเวศยอยท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเล็กๆ อีกมาก
ซึ่งเกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาและลักษณะทางปฐพีวิยา ที่เปนวัตถุตนกำเนิด ทำใหพืชพรรณจากสังคมอ่ืน
บางชนิดสามารถกระจายเขามา หรือพรรณไมเดิมปรับตัวเปลี่ยนลักษณะบางประการเพื่อใหอาศัยอยู ใน
สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได เชน สังคมพรุน้ำจืดแองภูเขา ซ่ึงเกิดจากการยุบตัวลงของวัตถุตนกำเนิดท่ีเปน
หินปูน เกิดเปนหลุมขนาดใหญ มีน้ำขัง มีการสะสมซากพืชซากสัตว และเกิดการปกคลุมของพรรณไมท่ีพัฒนา
ตัวเองใหมีรากค้ำยัน ใหมีชองอากาศบนลำตน (lenticel) หรือเปนพรรณไมจากสังคมอื่นที่สัตวปาพาชิ้นสวน
สืบพันธุมา สังคมพืชปาดิบเขาระดับต่ำ เนื่องจากในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสกมีพ้ืนท่ีภูเขาสูงท่ีเปนภูเขาดิน
มีความสูงมากสุดไมเกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงพบสังคมพืชประเภทนี้ครอบคลุมพื้นท่ี



7 

 

เพียงเล็กนอยตามยอดเขา สภาพอากาศคอนขางหนาวเย็น ความชื้นสูง ลมแรง จึงทำใหพรรณไมมีสภาพแคระ
แกร็น ใบเล็กและหนากวาปกติ มีมอสส ไลเคนส ปกคลุมตามก่ิงและลำตน สังคมพืชบนลานหิน พบเปนพ้ืนท่ี
แคบๆ ตามภูเขาดิน เปนแผนหินขนาดใหญ สวนใหญมีวัตถุตนกำเนิดจากหินแกรนิต ระบบนเิวศแบบถ้ำ เปน
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในถ้ำหินปูนกับสิ่งแวดลอมท่ีอาศัยอยู ในอุทยานแหงชาติเขาสกยังไมมีขอมูลมากนัก 
ซ่ึงกำลังอยูระหวางการสำรวจจากกรมทรัพยากรธรณี 

 

 

ภาพท่ี 3 ระบบนิเวศประเภทตางๆ ในอุทยานแหงชาติเขาสก 

 

ภาพท่ี 4 สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนมขนาดใหญในอุทยานแหงชาติเขาสก 

 

ชางปา กระทิง 
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ภาพท่ี 5 สัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแหงชาติเขาสก 

ภาพท่ี 6 นกท่ีมีความเสี่ยงข้ันวิกฤติตอการสูญพันธุในอุทยานแหงชาติเขาสก 

ภาพท่ี 7 ผีเสื้อและแมลงท่ีพบในอุทยานแหงชาติเขาสก 

ภาพท่ี 8 เห็ดราท่ีพบในอุทยานแหงชาติเขาสก 

เตาหก อ่ึงกรายขางแถบ 

นกกระเต็นนอยแถบอกดำ เหย่ียวปลาใหญหัวเทา 

ผีเส้ือขาวหางริ้ว ดวงดินปกแผน ผีเส้ือแผนท่ีเสนตรง 

เห็ดปะการังพวงแสด เห็ดกานธูป เห็ดปะการังเขากวาง 
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 ในภาพรวมของสิ่งมีชีวิตที่พบหรืออาศัยอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสกนั้นสามารถจำแนกไดเปน
กลุมตางๆ โดยระบุจำนวนตามท่ีเคยมีรายงานสำรวจพบแลวและยังคงพบอยูเทานั้น ดังนี ้

• ประเภทสัตวปา จำแนกเปน 6 กลุม ดังนี ้
 1. กลุ มสัตวเลี ้ยงลูกดวยน้ำนม จำนวน 95 ชนิด 29 วงศ(Family) 11 อันดับ
(Order) วงศที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก วงศชะมดและอีเห็น (Viverridae) จำนวน 
11 ชนิด วงศหนู (Muridae) จำนวน 9 ชนิด และวงศกระรอก (Sciuridae) จำนวน 8 ชนิด 
สวนอันดับที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก อันดับคางคาว (Chiroptera) จำนวน 27 ชนิด 
อันดับสัตวกินเนื้อ (Carnivora) จำนวน 25 ชนิด และอันดับสัตวฟนแทะ (Rodentia) จำนวน 
21 ชนิด โดยมีชนิดพันธุท่ีมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered 

species; CR) 2 ชนิด ไดแก ลิ่นชวา (Manis javanica) และเสือดาวหรือเสือดำ (Panthera 
pardus) และมีสถานภาพท่ีใกลสูญพันธุ (Endangered species; EN) จำนวน 7 ชนิด ไดแก 
คางคาวหนายักษกุมภกรรณ (Hipposideros turpis) คางดำ (Presbytis melalophos) 

ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) หมาใน (Cuon alpinus) ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra 
megaspila) ชางปา (Elephas maximus) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) นอกจากนี้ที่มี
สถานภาพเกือบอยูในขายใกลสูญพันธุ (Vulnerable species; VU) อีกจำนวน 15 ชนิด 
 2. สัตวเลื้อยคลาน จำนวน 96 ชนิด 26 วงศ (Family) 2 อันดับ (Order)  วงศท่ี
พบมากสุดคือ วงศงูพิษเขี้ยวหลัง (Colubridae) จำนวน 20 ชนิด วงศกิ้งกา (Agamidae) 

จำนวน 14 ชนิด และวงศจิ้งจกและตุกแก (Gekkonidae) จำนวน 11 ชนิด โดยมีชนิดพันธุท่ี
มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered species; CR) 2 ชนิด ไดแก 
เตาหกเหลือง (Manouria emys) และเตาเหลืองหรือเตาเทียน (Indotestudo elongata) 
และมีสถานภาพที่ใกลสูญพันธุ (Endangered species; EN) จำนวน 3 ชนิด ไดแก เตาจักร 
(Heosemys spinosa) เ ต  าบ ั ว  (Hieremys annandalii) และ งู เข ี ย วดงลาย  (Boiga 
sangsoni) นอกจากนี้ท่ีมีสถานภาพเกือบอยูในขายใกลสูญพันธุ (Vulnerable species; VU) 

อีกจำนวน 7 ชนิด 

 3. สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 46 ชนิด 24 สกุล (Genus) 6 วงศ (Family) 2 
อันดับ (Order)  วงศที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก วงศกบแท (Ranidae) จำนวน 19 
ชนิด วงศอึ่งอาง (Microhylidae) จำนวน 11 ชนิด และวงศปาดโลกเกา (Rhacophoridae) 
จำนวน 7 ชนิด สกุลที ่พบมากสุด 3 ลำดับแรก ไดแก สกุล Rana จำนวน 8 ชนิด สกุล 
Microhyla และ สกุล Rhacophorus จำนวน 5 ชนิดเทากัน และสกุล Bufo จำนวน 4 ชนิด  

มีสถานภาพเกือบอยูในขายใกลสูญพันธุ (Vulnerable species; VU) จำนวน 1 ชนิด คือ กบ
ทาสาร (Ingerana tasanae)  

 4. นก จำนวน 296 ชนิด 46 วงศ (Family) 15 อันดับ (Order) วงศที่พบมากสุด 3 
ลำด ับแรก ได แก วงศ นกก ินแมลง (Sylviidae) จำนวน 32 ชน ิด วงศ นกจ ับแมลง 
(Muscicapidae) จำนวน 30 ชนิด และวงศเหยี่ยว (Accipitridae) จำนวน 24 ชนิด สวน
อันดับที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก อันดับนกจับคอน (Passeriformes) จำนวน 158 
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ชน ิด อ ันด ับนกกระสา (Ciconiiformes) จำนวน 32 ชน ิด และอ ันด ับนกห ัวขวาน 

(Piciformes) จำนวน 23 ชนิด โดยมีชนิดพันธุ ที ่มีความเสี ่ยงขั ้นวิกฤติตอการสูญพันธุ 
(Critically endangered species; CR) 3 ชนิด ไดแก นกชนหิน (Buceros vigil) นกกระเต็น
น อยแถบอกดำ  (Alcedo euryzona) และเหย ี ่ ยวปลาใหญ ห ั ว เทา  (Ichthyophaga 
ichthyaetus) และมีสถานภาพที่ใกลสูญพันธุ (Endangered species; EN) จำนวน 4 ชนิด 
ไดแก นกเงือกหัวหงอก (Acerus comatus) นกกระสาคอขาวปากแดง (Ciconia stormi) 

นกแตวแลวแดงมลายู (Pitta granatina) นกเขียวกานตองใหญ (Chloropsis sonnerati) 
นอกจากนี้ท่ีมีสถานภาพเกือบอยูในขายใกลสูญพันธุ (Vulnerable species; VU) อีก 4 ชนิด 

 5. แมลง เปนขอมูลในกลุมดวงและผีเสื้อ จำนวน 73 ชนิด 19 วงศ (Family) โดย
วงศที่พบมากที่สุด ไดแก วงศผีเสื้อขาหนาพู (Nymphalidae) จำนวน 19 ชนิด ในจำนวน
แมลงที่สำรวจพบ สวนใหญยังไมไดรับการประเมินสถานภาพดานการอนุรักษจาก IUCN มี
เพียง 5 ชนิด ท่ีมีสถานะเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีความเสี่ยงต่ำตอการสูญพันธุ (Least Concern; LC) 
ซึ่งอยูในกลุมผีเสื ้อทั้งหมด ไดแก ผีเสื ้อขาวหางริ้ว (Cheritra freja) ผีเสื ้อแผนที่เสนตรง 
(Cyrestis nivea) ผีเสื ้อหนอนใบรักฟาสีคล้ำ (Ideopsis vulgaris) ผีเสื ้อหางตุ มจุดชมพู 
(Pachliopta aristolochiae) และผีเสื้อเณรจิ๋ว (Eurema brigitta) 

 6. สัตวน้ำ จากการสำรวจสถานภาพทรัพยากรปลาในพื้นที่ชุมน้ำอุทยานแหงชาติ
เขาสก จำนวน 4 จุด พบปลาทั้งสิ ้น 118 ชนิด จาก 29 วงศ สถานภาพของปลาในพื้นท่ี
อุทยานแหงชาติเขาสก จากการตรวจสอบสถานภาพของปลาที่พบในการศึกษาพบ โดยมี
ชนิดพันธุที ่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered species; CR) 
จำนวน 1 ชนิด ได แก  ปลาบึก (Pangasianodon gigas) มีสถานภาพที ่ ใกล ส ูญพันธุ  
(Endangered species; EN)  จำนวน 3 ชนิด ไดแก ปลาตะพัด (Scleropages formosus), 

ปลาสะตือ (Chitala lopis) และปลาทองพลุ (Laubuca caeruleostigmata) นอกจากนี้ท่ีมี
สถานภาพเกือบอยูในขายใกลสูญพันธุ (Vulnerable species; VU) จำนวน 5 ชนิด ไดแก 
ปลากะทิ (Cyclocheilichthys heteronema), ปลาคอปลาไหล (Vaillantella maassi), 
ปลาดุกดาน (Clarias batrachus), ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาแขยง
ขีด (Mystus multiradiatus) ชนิดที่ถูก คุกคามในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ(NT-Near 
Threatened) จำนวน 2 ชนิด ไดแก ปลาแกง (Cirrhinus molitorella) และปลาชอนงูเหา 
(Channa marulius) (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลนีแหงประเทศไทย, 2558) 

• ประเภทเห็ดรา ยังมีการเขามาศึกษาวิจัยในพื้นที่นอย โดยขอมูลจากกลุมงานวิชาการ สำนัก
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 4 พบ จำนวน 29 ชนิด 15 วงศ (Family) 8 อันดับ (Order) วงศท่ีพบ
มากสุด ไดแก วงศ Polyporaceae จำนวน 6 ชนิด สวนอันดับที่พบมากสุด ไดแก อันดับ 
Agaricales และ Polyporales จำนวน 9 ชนิด เทากัน 

• ประเภทสังคมพืช เนื่องจากสังคมพืชมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมาก โดยเฉพาะปา
ดิบชื้นซ่ึงเปนสังคมหลักในพ้ืนท่ี การระบุจำนวนชนิดท่ีพบวามีเทาไร จึงเปนการยาก โดยจาก
การรวบรวมการศึกษาโครงสรางและองคประกอบสังคมพืชปาดิบชื้นในพื้นท่ี โดยวางแปลง



11 

 

ตัวอยางขนาด 20 x 50 เมตร พบวายังสามารถแบงสังคมพืชปาดิบชื้นเปนสังคมยอยตาม
ลักษณะถ่ินท่ีอยู และชนิดพันธุไมเดนในแตละพ้ืนท่ีไดอีก เชน 
 1. สังคมพืชปาดิบช้ืน 

  1.1 สังคมพืชปาดิบช้ืนท่ีพบตามภูเขาดินท่ัวไป พบข้ึนกระจายท่ัวท้ังพ้ืนท่ี 
ที่ระดับความสูง 100 – 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จากการวางแปลงตัวอยาง 
พบพันธุไม (tree) 86 ชนิด 66 สกุล (Genus) 35 วงศ (Family) วงศที่พบมากสุด 3 ลำดับ
แรก ไดแก วงศยาง (Dipterocarpaceae) จำนวน 8 ชนิด วงศกระดังงา (Annonaceae) 
จำนวน 7 ชนิด และวงศมะเกลือ (Ebenaceae) วงศกอ (Fagaceae) และวงศจันทนปา 
(Myristicaceae) พบเทากันจำนวน 5 ชนิด สวนในระดับสกุล พบมากสุด 3 ลำดับแรกไดแก 
สกุลมะเกลือ (Diospyros) จำนวน 5 ชนิด สกุลกอหมู (Lithocarpus) และสกุลชมพู 
(Syzygium) จำนวน 4 ชนิด และสกุลขนุน (Artocarpus) สกุลเลือดมา (Knema) และสกุล
ยาง (Dipterocarpus) พบ จำนวน 3 ชนิด ชนิดพันธุไมที่มีคาดัชนีความสำคัญ (Important 
Value Index; IVI) ส ูงส ุด 10 ลำด ับแรก ได แก   ตะเค ียนราก (Hopea griffithii) ยางยู ง 
(Dipterocarpus grandiflorus) พ ิ ก ุ ล ป  า  ( Palaquium impressionervium)  แด ง เ ข า 
(Syzygium attenuatum subsp. circumscissum) เคียนทราย (Shorea gratissima) คอ
เห ี ้ย (Xerospermum noronhianum) เปรียง (Swintonia floribunda) นากบุด (Mesua 

ferrea )  มะปริง (Bouea oppositifolia) และ มังคาก (Cynometra malaccensis) โดยมี
คาดัชนีความสำคัญเทากับ 31.13, 28.20, 18.98, 18.28, 14.88, 11.27, 11.03, 10.07, 7.19 
และ 7.01 ตามลำดับ คาดัชนีความหลากหลายของสังคมพืชในแปลงตัวอยาง ตามสมการของ 
Shannon-Weiner method (H’) มีคาเทากับ 3.94 โดยมีคาความสม่ำเสมอ (Pielou 

Evenness (E)) เทากับ 0.88 

  1.2 ปาดิบชื ้นที ่ลุ มต่ำระหวางหุบเขาหินปูน พบขึ้นเปนพื ้นที ่แคบๆ 
ระหวางภูเขาหินปูนที่มีการสะสมของอินทรียวัตถุ และมีดินที่ลึก การปกคลุมของชั้นเรือน
ยอดคอนขางแนนทึบ สวนใหญจะเปนพรรณไมที่มีผลเปนอาหารสัตว ซึ่งเปนตัวพาชิ้นสวน
สืบพันธ ุ กระจายขามเขาหินปูนสูงๆ เขามาได การศึกษาชั ้นโครงสรางของปาและ
องคประกอบพรรณไมพบ จำนวน 79 ชนิด 59 สกุล (Genus) 33 วงศ (Family) วงศที่พบ
มากสุด 3 ลำดับแรก ไดแก วงศกระทอน (Meliaceae) จำนวน 10 ชนิด วงศกระดังงา 
(Annonaceae) จำนวน 9  ชน ิด และวงศ มะเกล ือ (Ebenaceae) และวงศ อบเชย 

(Lauraceae) พบเทากันจำนวน 6 ชนิด สวนในระดับสกุล พบมากสุด 3 ลำดับแรกไดแก 
สกุลลังสาด (Aglaia) จำนวน 7 ชนิด สกุลมะเกลือ (Diospyros) จำนวน 6 ชนิด และสกุล
กะทัง (Litsea) และสกุลสำโรง (Sterculia) พบ จำนวน 3 ชนิด ชนิดพันธุไมที ่มีคาดัชนี
ความสำคัญสูงสุด 10 ลำดับแรก ไดแก พริกนกขน (Orophea cuneiformis) มันหมู 
(Strombosia javanica) ท อ ง พ ร ะ  (Endocomia canarioides) แ ด ง น ้ ำ  (Pometia 

pinnata) กะทังใบแข็ง (Litsea robusta) โปรง (Brownlowia helferiana) กระดังงาปา 
(Polyalthia lateriflora) กลวยคาง (Orophea enterocarpa) ลางสาดใบใหญ (Aglaia 
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sp.) และสังเครียดใบรี (Aglaia elliptica) โดยมีคาดัชนีความสำคัญ เทากับ 18.78, 17.28, 
15.14, 14.01, 12.80, 11.05, 10.88, 10.50, 9.42 และ 8.25 ตามลำดับ คาดัชนีความ
หลากหลายของสังคมพืชในแปลงตัวอยาง ตามสมการของ Shannon-Weiner method 

(H’) มีคาเทากับ 3.95 โดยมีคาความสม่ำเสมอ (Pielou Evenness (E)) เทากับ 0.90 
 2. สังคมพืชเขาหินปูน พบบริเวณเขาหินปูน หรือผาหินปูนท่ียกตัวข้ึน ตามซอกหิน
ท่ีแตก หรือแองหินเล็กๆท่ีมีการสะสมอินทรียวัตถุเพียงตื้นๆ  พันธุไมสวนใหญเปนไมพุม และ
ไมยืนตนบางชนิดเทานั้นแตจะปรับตัวอยูในสภาพแคระแกร็น สวนใหญทิ้งใบในฤดูแลง มี
ความทนทานตอความแหงแลง ลมแรง จากการลงพื้นที่เพ่ือวางแปลงสำรวจพบวา พื้นที่เปน
เขาหินปูนสูงชันเปนอันตรายไมสามารถวางแปลงเพ่ือศึกษาพันธุไมได จึงทำการศึกษาไดเพียง
ชนิดพันธุไมเทานั้น สำรวจพบชนิดพันธุไม 44 ชนิด 38 สกุล (Genus) 29 วงศ (Family) วงศ
ที ่พบมากสุด 3 ลำดับแรก ไดแก วงศยางพารา (Euphorbiacae) วงศขนุน (Moraceae) 

และวงศเข็ม (Rubiaceae) พบเทากันจำนวน 3 ชนิด สวนในระดับสกุล พบมากสุด 3 ลำดับ
แรกไดแก สกุลมะเกลือ (Diospyros) และสกุลไทร (Ficus) จำนวน 3 ชนิดเทากัน และสกุล
นกนอน (Cleistanthus) และสกุลตีนนก (Vitex) พบจำนวน 2 ชนิดเทากัน  
 3. สังคมพืชปาดิบเขาระดับต่ำ พบในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสกเพียงเล็กนอย 
ครอบคลุมพื้นที่สวนที่เปนยอดเขาสูง ตั้งแตความสูง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
สภาพอากาศคอนขางหนาวเย็น ความชื้นสูง ลมแรง จึงทำใหพรรณไมมีสภาพแคระแกร็น ใบ
เล็กและหนากวาปกติ มีมอสส ไลเคนส ปกคลุมตามกิ่งและลำตน พรรณไมเดนที่พบในพื้นท่ี
ไดแก ข าตน (Cinnamomum ilicioides) กอกระดุม (Quercus oidocarpa) กอบาน 
(Castanopsis wallichii) ก  อ เ หน  ง  (Lithocarpus elegans) ไ ข  เ ข ี ย ว  (Parashorea 

stellata) เค ียนทราย (Shorea gratissima) ช ุมแพรก (Heritiera javanica) พิก ุลปา 
(Adinandra integerrima) อายบาว (Stemonurus malaccensis) ดำตะโก (Diospyros 
wallichii) สรอยโมลี (Meliosma lanceolata) ชุมแสงโคนใบตอม (Xanthophyllum 

affine) ก  ว มขาว  (Acer laurinum) จำปาหลว ง  (Magnolia utilis) เ ต ิ ม  (Bischofia 
javanica) เงาะปาเทา (Nephelium melliferum) โพบาย (Balakata baccata) เมาเหล็ก 
(Diospyros racemosa) เปนตน 

 4. สังคมพืชปาบึงน้ำจืด มีลักษณะเปนแองพรุภูเขา ที่มี่ลำตนไมสูงมากนัก และมี
การพัฒนาตนโดยการยกรากใหมีลักษณะเปนพูพอนต่ำๆ ในชวงน้ำหลากจะมีน้ำทวมขังท่ัว
ทั้งพื้นที่ของปาพรุ สวนในฤดูแลงจะมีลักษณะเปนน้ำทวมขังกระจายเปนหยอมๆ ทั้งบริเวณ 
ซ ึ ่ งพ ันธ ุ  ไม  เด น ได แก   จ ิกน ้ำ (Barringtonia acutangula spp. acutangula) มะพูด 

(Garcinia dulcis) ต ีนนก (Vitex pinnata) หว าน ้ำ (Syzygium sp.) และ อ ินทน ิลน้ำ 
(Lagerstroemia speciosa)  สวนพื้นที่ที่ตอเนื่องขึ้นมาจากขอบบึงมาถึงบนบกมีสภาพเปน
ปาดิบชื ้นที ่ลุ มต่ำในระหวางหุบเขาหินปูน พบพันธุ ไมเดน ไดแกตะเคียนทอง (Hopea 

odorata) เชียด (Cinnamomum iners) พลับกลวย (Diospyros frutescens) หลาวคาง 
(Crudia lanceolata) น า ง ก  อ  (Diospyros dictyoneura) ม ั ง ค า ก  (Cynometra 
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malaccensis) เมงครวน (Schoutenia accrescens) มะตาด (Dillenia indica)  ตะแบก
นา (Lagerstroemia floribunda var. floribunda) หวดสี่ใบ (Lepisanthes tetraphylla) 
กลึงกลอม (Polyalthia suberosa) รามใบมัน (Ardisia murtonii) กรายทองขาว (Xylopia 

subdehiscens) พุดปา (Rothmannia schoemanii) เตาหลวง (Macaranga gigantea) 
คันแหลนใบใหญ (Hypobathrum racemosum) ทาวแสนปม (Diospyros cauliflora) 

ลองกองป า (Lansium parasiticum) แลนบาน (Canarium denticulatum) ยมหอม 
(Toona ciliata) ระยอมตีนเปด (Rauvolfia sumatrana) 

3. ความเปนธรรมชาติ (Naturalness) 

 พื้นที่คุมครองหลักเปนสังคมพืชที่อยูในสภาพธรรมชาติดั้งเดิม การสรางเขื่อนรัชชประภาซึ่งแลวเสร็จ
เม่ือป พ.ศ. 2530 ไดเปลี่ยนสภาพเดิมซ่ึงบางสวนเปนสังคมพืชปาดิบชื้นท่ีลุมต่ำ บางสวนเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และพื้นที่ชุมชน ประมาณ 25 เปอรเซ็นตของพื้นที่ เปลี่ยนแปลงไปเปนอีกระบบนิเวศหนึ่ง นั่นคือ ระบบนิเวศ
บึงน้ำจืดขนาดใหญ มาเปนเวลา 30 กวาป ระยะเวลาดังกลาว กอเกิดเปนเสถียรภาพทางธรรมชาติรูปแบบใหม 
เอื ้อประโยชนในภาพรวมตอมนุษยและสัตวปา ในยุคที่ตองอาศัยอยูภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก 

 พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสกยังคงรักษาความเปนธรรมชาติข้ันสูงไวได มีเพียงพ้ืนท่ีไมถึง 2 เปอรเซ็นต 
ที่ยังคงไดรับการผอนปรนใหมีการเขาไปดำเนินกิจกรรมของมนุษย ไมวาจะในดานเพื่อการดำรงชีพ เชน พื้นท่ี
เกษตรกรรมและพื้นที่ประมงพื้นบาน หรือพื้นที่นันทนาการหรือพื้นที่โซนบริการสำหรับนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติ โดยกิจกรรมนันทนาการท่ีเกิดในพ้ืนท่ีปาเปลี่ยวจะเปนกิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศท้ังหมด 
เชน กิจกรรมเดินปาท้ังระยะใกล-ไกล กิจกรรมดูนก-ศึกษาพรรณไมตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมเท่ียว
ชมน้ำตกซ่ึงเปดเฉพาะเสนทางเดินเทา กิจกรรมลองเรือ-พายเรือ-สองสัตวในพ้ืนท่ีอางเก็บน้ำ เปนตน 

 ปญหาภัยคุกคามตอสภาพธรรมชาติและทรัพยากรในอุทยานแหงชาติเขาสก พบนอยมากในรอบ 10 
ปท่ีผานมา อาจเปนเพราะความตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรของชุมชนโดยรอบ หรืออาจเปนเพราะการเติบโต
ดานการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติไดขยายผลไปสูชุมชน นักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวอยางเดียวแลวออกไป
พักคางคืนท่ีรีสอรตหรือโฮมสเตยที ่อยู โดยรอบ ชวยกระตุ นและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน จึงไมมีความ
จำเปนตองเขาปาไปลาสัตวปาหรือบุกรุกพื ้นที ่เพื ่อการเกษตร อีกตอไป ทำใหธรรมชาติยังคงอยู  และ
กระบวนการทางธรรมชาติยังคงเดินหนาไปตามกลไกหรือวัฏจักรท่ีไมมีมนุษยเขาไปเก่ียวของตอไป 

 

 

 

 

 



14 

 

ภาพท่ี 9 แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติเขาสก 

4. ความสำคัญตอการอนุรักษอยางสูง (High Conservation Important) 

 ระบบนิเวศท่ีหลากหลายและสมบูรณของอุทยานแหงชาติเขาสก ตั้งอยูในบริเวณที่เปนพื้นที่ตนนำ้ลำ
ธารที่สำคัญของพื้นที่ลุมน้ำตาปซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคใตตอนบนฝงตะวันออกของประเทศไทย ใหบริการทาง
นเิวศท่ีหลากหลายแกชุมชนโดยรอบ อีกท้ังลักษณะภูมิประเทศกำเนิดจากขบวนทางธรณีวิทยาหลายยุค จึงกอ
เกิดเปนภูมิทัศนที่สวยงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิประเทศแบบคาสต (Karst topography) จนไดรับการจัด
อันดับใหเปน 1 ใน 8 อุทยานแหงชาติท่ีสวยท่ีสุดในโลก จาก Vogue นิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลก (https:// 

www.vogue.fr/lifestyle-en/article/the-8-most-beautiful-national-parks-around-the-world) ด ั ง ท่ี
ปรากฏในนิตยสารวา “The Khao Sok National Park in Thailand. Between Phuket and Surat Thani 

lies an emerald treasure. 285 square miles are blanketed in verdant forest, sheltering over 300 

different species of bird that have coexisted in the jungle for over 160 million years. Some 
trees reach 213 feet in height, from the tops of which gibbons chatter and shriek. The Chiew 
Larn Lake is a must-see for its mystical peaks – the trees look like they are literally engulfed 
by the water.” 
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 กิจกรรมนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสกทั้งหมดเปนกิจกรรมกลางแจง ที่ไมเพียงแตสราง
ความสนุกสนานเทานั้น แตยังกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติ กิจกรรมการ
ทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติจึงไดรับการบริหารจัดการ เพ่ือสรางความม่ันใจแกนักทองเท่ียว ท้ังการสรางความ
เพลิดเพลินในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวมถึงการใหไดรับโอกาสท่ีจะเห็นภูมิประเทศทางธรณีวิทยาท่ีนาอัศจรรย 
เชน การพายเรือคายักชมทัศนียภาพ การเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอด การเดินปาศึกษาธรรมชาติทั้งแบบระยะใกลท่ี
สามารถไปโดยลำพังได และการเดินปาระยะไกลท่ีตองมีเจาหนาท่ีหรือมัคคุเทศนทองถ่ินนำทาง การสองสัตว 

ภาพท่ี 10 กิจกรรมนันทนาการเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติเขาสก 

 อุทยานแหงชาติเขาสกสามารถทองเที ่ยวไดตลอดทั ้งป มีกิจกรรมกลางแจงมากมายสำหรับ
นักทองเที่ยว จากสถิติที ่ผานมามีอัตราสวนนักทองเที่ยวประกอบดวยนักทองเที่ยวชาวยุโรปรอยละ 67 
นักทองเที่ยวชาวเอเชีย รอยละ 1 และนักทองเที่ยวชาวไทยรอยละ 32 จากสถิตินักทองเที่ยวที่ผานมามี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป (ภาพท่ี11 และ ภาพท่ี 12) 

    

พายเรือคายัก ลองแพแลนก 

แพพักคางแรม เดินปาระยะใกล 
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ภาพท่ี 11 สถิตินักทองเท่ียวรายประหวาง พ.ศ. 2556-2562 

 

 

ภาพท่ี 12 สถิตินักทองเท่ียวรายเดือนเฉลี่ย (พ.ศ. 2556-2562) 

 การจัดการแบบมีสวนรวมเปนกุญแจสูความสำเร็จของการจัดการอุทยานแหงชาติ อุทยานแหงชาติทุก
แหงในประเทศไทยไดดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาพ้ืนท่ีอนุรักษ (Protected Areas Committee) 

หรือเรียกสั้นๆ วา PAC ในปจจุบันอุทยานแหงชาติเขาสกมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ จำนวน 25 
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คน โดยมีนายอำเภอบานตาขุนเปนประธาน ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และมีวาระถึง
ว ันที ่ 28 พฤศจิกายน 2564 หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาสกทำหนาที ่ เป นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการอื่นๆ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงานที่มีสำนักงานตั้งอยูใน
ภูมิภาค เชน ประมง ตำรวจ สรรพากร ชมรมผูประกอบการแพทองเท่ียวเข่ือนรัชชประภา ชมรมผูประกอบการ
เรือทองเท่ียวเข่ือนรัชชประภา ชมรมผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวเขาสก ผูเชี่ยวชาญในทองถ่ิน และตัวแทนชุมชน
โดยในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ มีการจัดประชุมคณะกรรมการปละ 4 

ครั้ง จากความรวมมือกันริเริ่มและตัดสินใจรวมกันระหวางคณะกรรมการ PAC ไดมีการแกไขปญหาขยะจัด
กิจกรรมขยะคืนถิ่น รณรงคลดใชพลาสติก หามไมใหมีแอลกอฮอลในอุทยานแหงชาติ การขออนุญาตเรือนำ
เที่ยวภายในเขื่อนรัชชประภา การตรวจสอบการพื้นที่ใชสอยของแพเอกชนซึ่งประสบผลสำเร็จและมีความ
รวมมือกันอยางตอเนื่องกับเครือขายท่ีเก่ียวของ  

 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป รัฐบาลไทยมีนโยบายใหพื้นที่อนุรักษทั่วประเทศ งดใช
บรรจุภัณฑประเภทโฟมและพลาสติกที่ใชครั ้งเดียวทิ้ง อุทยานแหงชาติเขาสกไดสนองนโยบายนี้ โดยการ
รวมกับเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน เผยแพรประชาสัมพันธให
นักทองเท่ียวและผูประกอบการตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการใชบรรจุภัณฑประเภทดังกลาว โดย
เบื้องตนไดรับรณรงคใหเปลี่ยนมาใชถุงผาและบรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพที่ยอยสลายงายทดแทน ซ่ึง
ไดรับความรวมมือจากนักทองเที่ยวและผูประกอบการเปนอยางดี แสดงใหเห็นจึงจิตสำนึกและความตระหนัก 
หรือความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดมาสัมผัส หรือเปนสถานท่ีประกอบอาชีพของตนไดเปนอยางด ี

5. พ้ืนท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมาย (Legally Gazetted Conservation Areas) 

 คณะกรรมการพื ้นที ่ค ุ มครอง (World Commission on Protected Areas) หรือ WCPA ของ
องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรมชาติ (IUCN) แบงประเภทของพื้นที่คุมครองในโลกออกเปน 6 

ประเภท (IUCN Protected Area categories) โดยอุทยานแหงชาติเขาสก อยู ในประเภทที่ 2 : อุทยาน
แหงชาติ (Category II : National Park) หมายถึงพื้นท่ีที่ไดรับการพิทักษที่มีจุดประสงคหลักในการปกปอง
ระบบสิ่งแวดลอม และในการสันทนาการ 

 ปจจุบันอุทยานแหงชาติทุกแหงไดรับการคุมครองโดยพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 ซ่ึง
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แทนพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แมอุทยาน
แหงชาติเขาสกจะไดรับประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี 97 ตอนท่ี 197 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2523 เปนอุทยานแหงชาติลำดับท่ี 22 ของประเทศ
ไทย และแกไขเพ่ิมเติมอีกครั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 111 ตอนท่ี 32 ก เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 
2537 ก็ตาม โดยเนื้อหาในพระราชบัญญัติฉบับใหมไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย สอดรับกับสถานการณใน
ปจจุบันและเพิ ่มบทลงโทษกรณีทำความเสียหายหรือมีพฤติกรรมสอวาจะทำใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในอุทยานแหงชาต ิ 

 นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติใหอุทยานแหงชาติดำเนินการจัดทำแผนการจัดการอุทยานแหงชาติแตละ
แหง ซึ่งไดมีการกำหนดกรอบแผนการจัดการไวใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งขอบเขตพื้นที่และที่ตั้งแบบ digital 
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file ขอมูลพื้นฐานทรัพยากรในพื้นที่ทั้งเชิงกายภาพและเชิงชีวภาพ แผนที่และรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน (Land Use Land Cover) รวมถึงรูปแบบและแผนท่ีการแบงเขตการจัดการท่ีดินในอุทยาน
แหงชาติ (Zoning Map)   

 

ภาพท่ี 13 การแบงเขตการจัดการท่ีดินในอุทยานแหงชาติเขาสก 



19 

 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของและคุมครองพื้นที่อุทยานแหงชาติและ
ทรัพยากรในอุทยานแหงชาติ อีกหลายฉบับ ไดแก  

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย
มีบทบัญญัติสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับอุทยานแหงชาติตาง ๆ ในหลายหมวดและหลายมาตรา
ดวยกัน โดยจะกลาวถึงสิทธิในการใชและปกปกรักษาทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม 

• พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 เปนกฎหมายที ่กำหนดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตรท่ีเกี ่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

• พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เปนกฎหมายแมบทวาดวยเรื่องการปาไม เพ่ือ
ควบคุมการทำไมหวงหาม ของปาหวงหาม  ตราประทับไม การควบคุมการแปรรูปไม การ
แผวถางปา และการกำหนดชนิดของปาหวงหาม ในสวนท่ีเก่ียวของกับอุทยานแหงชาติตาง ๆ 

• พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช 2507 เปนกฎหมายเพื่อสงวนพื้นที่ปาไมให
สามารถดำเนินการคุมครองปองกัน รักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของชาติ ในกรณี
พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติถูกประกาศซอนทับอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

• พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 เปนกฎหมายที่มีจุดมุงหมายเพ่ือ
สงวนและคุมครองสัตวปาอันเปนทรัพยากรที่สำคัญของชาติ และกำหนดใหการสงวนและ
คุมครองสัตวปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรักษาสัตวปาท่ีกำลังจะสูญพันธุ 

• พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมแบบรอบดานทั้งมลพิษทางน้ำ  ทางอากาศ เสียง และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

• พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2497 ในมาตรา 9 ระบุวา “ภายใต
บังคับกฎหมายวาดวยเหมืองแรและการปาไมที่ดินของรัฐ ถามิไดมีสิทธิครอบครองหรือมิได
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึง
กนสรางหรือเผาปา ทำดวยประการใดๆ ใหเปนการทำลายหรือทำใหเสื่อมสภาพที่ดิน  ที่หิน 
ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือทำสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในท่ีดิน   

• พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัตินี้ไดแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2510 มีจุดมุงหมายเพ่ือปองกันและคุมครองทางน้ำและทาเทียบเรือ และท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันรักษาสิ่งแวดลอม 

• พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 เปนกฎหมายที่กำหนดพื้นที่แหลงน้ำสำหรับรักษาพืช
พันธุที่วาประมูล ที่อนุญาตและบอลอสัตวน้ำ ซึ่งมีระเบียบที่ออกหามมิใหผูใดทำการประมง
ในพ้ืนท่ีดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบท่ีกำหนด สำหรับเครื่องมือท่ี
ใชในการประมง และวิธีการประมง 
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6. แผนการบริหารจัดการท่ีไดรับความเห็นชอบ (Approved Management Plan) 

 ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 สวน 1 หมวด 3 มาตรา 18 วรรคแรก
ถึงวรรคสาม ระบุไววา  

 “ในการคุมครอง บำรุง ดูแล รักษา และการบริหารจัดการอุทยานแหงชาต ิใหจัดใหมีแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแตละแหงพรอมแผนที่แสดงรายละเอียดและแนวเขต การจัดการพื้นที่เพื่อเสนอ
อธิบดีใหความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีใหความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการพื้นท่ี ดังกลาวแลว ใหหัวหนา
อุทยานแหงชาติที่มีหนาที่รับผิดชอบในอุทยานแหงชาตินั้นปดประกาศแผนที่และแนวเขตการจัดการทาย
ประกาศไว ณ สถานที่ที่เปดเผย และดำเนินการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติ ใหเปนไปตามแผนการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีดังกลาว 

 การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายใน พื้นท่ี
อุทยานแหงชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดีกำหนด โดยการกำหนดเขตการจัดการภายใน พื้นที่อุทยาน
แหงชาติดังกลาวตองไมกระทบตอลักษณะพ้ืนท่ีท่ีตองการอนุรักษสภาพธรรมชาติหรือ เปนพ้ืนท่ีเปราะบางของ
ระบบนิเวศ และตองรักษาไวซ่ึงสภาพความเปนอุทยานแหงชาติดวย  

 แผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติ อยางนอยตองประกอบดวยวิธีการดำเนินการ แนว
ทางการจัดการ และการกำกับดูแลการใชพ้ืนท่ี และใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม ของผูมีสวน
ไดเสีย ชุมชนท่ีเก่ียวของ และประชาชนดวย” 

 อุทยานแหงชาติเขาสกไดดำเนินการจัดทำ “แผนการจัดการอุทยานแหงชาติเขาสก (พ.ศ. 2562-
2566)” ท่ีมีกรอบสอดแผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมสอดคลองกับ “พระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560” รวมท้ัง “แผนแมบทอุทยานแหงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564 

และ แผนปฏิรูปอุทยานแหงชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2580”  โดยปจจุบันอยู ในชวงการพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง และใหความเห็นชอบตอแผนการจัดการดังกลาวของคณะกรรมการพิจารณาแผนการ
จัดการอุทยานแหงชาติและวนอุทยาน ตามคำสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 384/2562 ลง
วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 กอนการนำเสนออธิบดีฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติใชแผนดังกลาว สรุปไดดังนี ้  

• ยุทธศาสตรท่ี 1 : การคุมครองดูแลรักษาทรัพยากร 
กลยุทธท่ี 1 ปองกันรักษาทรัพยากรอยางมีสวนรวม 
1. แผนงานปรับและหมายแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาสก 
     1.1 โครงการปรับแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาสกและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การถือครองท่ีดิน 
     1.2 โครงการหมายแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาสกและแผนท่ีระวางโดยการมีสวนรวม 
     1.3 โครงการเพิกถอนพ้ืนท่ีท่ีซอนทับกับชุมชนหรือมีการหมายแนวเขตท่ีทำกินรวมกับชุมชน 
     1.4 โครงการมาตรการเชิงรุกในการซ้ือคืนท่ีดินในพ้ืนท่ีสำคัญ 
2. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาทรัพยากร 
     2.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาสก 
     2.2 โครงการพัฒนาอุปกรณและยานพาหนะ 
     2.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการลาดตระเวนแผนใหมและระบบติดตามประเมินผล 
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     2.4 โครงการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา 
3. แผนงานพัฒนาแนวรวมพิทักษอุทยานแหงชาติ 
     3.1 โครงการสงเสริมการจัดตั้งแนวรวมพิทักษอุทยานแหงชาติเขาสก 
     3.2 โครงการเผยแพรความรูและสรางจิตสำนึกดานการอนุรักษ 
4. แผนการพัฒนามาตรฐานตางๆ ใหเปนท่ียอมรับในกระบวนการยุติธรรม 
กลยุทธท่ี 2 จัดการทรัพยากร 
1. แผนงานจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
     1.1 โครงการจัดการชนิดพันธุพืชและสัตวท่ีมีความสำคัญตอการอนุรักษ 
     1.2 โครงการจัดการท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารสัตวปา 
     1.3 โครงการจัดการชนิดพันธุตางถ่ิน 
     1.4 โครงการสำรวจและจัดการพ้ืนท่ีเชื่อมตอระบบนิเวศ 
     1.5 โครงการจัดการระบบนิเวศพ้ืนท่ีตนน้ำในอุทยานแหงชาติเขาสก 

• ยุทธศาสตรท่ี 2 : การดูแลรักษาทรัพยากรทองเท่ียวและการพัฒนาทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
กลยุทธท่ี 3 ปองกันและจัดการผลกระทบส่ิงแวดลอม 
1. แผนงานพัฒนาจัดการสิ่งแวดลอม 
     1.1 โครงการรายงานและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมในอุทยานแหงชาติเขาสก 
     1.2 โครงการจัดการขยะในอุทยานแหงชาติเขาสก 
     1.3 โครงการจัดการน้ำเสียในอุทยานแหงชาติเขาสก 
     1.4 โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงในอุทยานแหงชาติเขาสก 
     1.5 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติเขาสก 
2. แผนงานพัฒนาพลังงานสะอาด 
     2.1 โครงการการลดปริมาณคารบอนไดออกไซดจากภาคการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาและจัดการแหลงทองเท่ียวกิจกรรมนันทนาการและการบริการท่ีไดมาตรฐาน 
1. แผนงานพัฒนาแหลงทองเท่ียวคุณภาพ 
     1.1 โครงการพัฒนาผังบริเวณแหลงทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติเขาสก 
     1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนในแหลง  

ทองเท่ียว 
     1.3 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและแหลงทองเท่ียว 
     1.4 โครงการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียว 
2. แผนงานยกระดับกิจกรรมนนัทนาการและบริการ 
     2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการนักทองเท่ียว 
     2.2 โครงการพัฒนาระบบการสำรองท่ีพักแรมของอุทยานแหงชาติเขาสก 
     2.3 โครงการเพ่ิมความหลากหลายและคุณภาพกิจกรรมทองเท่ียวและนันทนาการ 
     2.4 โครงการดูแลและรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียว 
     2.5 โครงการดูแลจัดการนักทองเท่ียว 
     2.6 โครงการพัฒนาการจัดเก็บคาบริการ 
3. แผนงานสรางเครือขายเชื่อมโยงการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
     3.1 โครงการจัดตั้งเครือขายการทองเท่ียว 
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     3.2 โครงการพัฒนาความรวมมือเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
4. แผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     4.1 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการทองเท่ียว 
     4.2 โครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ 
กลยุทธท่ี 5 สนับสนุนภาคเอกชนและทองถิ่นบริการการทองเท่ียว 
1. แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการทองเท่ียวและท่ีพัก 
     1.1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนทองถ่ินในการบริการทองเท่ียวนอกพ้ืนท่ี

อุทยานแหงชาติ 
2. แผนงานพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเอกชนและชุมชน 
     2.1 โครงการพัฒนาความรูดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบส่ือความหมายและธรรมชาติศึกษา 
1. แผนงานพัฒนานักทองเท่ียวคุณภาพ 
     1.1 โครงการนักทองเท่ียวแนวรวมเฝาระวังและพิทักษสิ่งแวดลอม 
2. แผนงานพัฒนาระบบสื่อความหมายและธรรมชาติศึกษา 
     2.1 โครงการพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเขาสก 
     2.2 โครงการปรับปรุงระบบปายสื่อความหมายในอุทยานแหงชาติเขาสก 
     2.3 โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเลคทรอนิกสสื่อโสตทัศนูปกรณสื่อความหมายธรรมชาติศึกษา

และนิทรรศการ 
     2.4 โครงการปรับปรุงศูนยบริการนักทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติเขาสก 

• ยุทธศาสตรท่ี 3 : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการจัดการอุทยานแหงชาติเขาสก 
กลยุทธท่ี 7 สรางฐานขอมูลและเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการ 
1. แผนงานสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากร 

1.1 โครงการสำรวจและประเมินสถานภาพระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.2 โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพถ้ำ 

กลยุทธท่ี 8 สงเสริมความรวมมือและใชประโยชนการวิจัย 
1. แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการศึกษาวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.1 โครงการความรวมมือในการวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุทยานแหงชาติเขาสก 

• ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเพ่ิมประสิทธิภาพและการบูรณาการในการบริหารจัดการ 
กลยุทธท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางการบริหารกฎหมายและระเบียบ 
1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพกฎหมายระเบียบและการบังคับใชกฎหมาย 
     1.1 โครงการสรางความเขาใจกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของกับอุทยานแหงชาติเขาสก 
กลยุทธท่ี 10 เพ่ือศักยภาพบุคลากร 
1. แผนงานพัฒนาความรูและทักษะ 
     1.1 โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
2. แผนงานสรางแรงจูงใจบุคลากร 
     2.1 โครงการสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
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ภาพท่ี 14 แผนการจัดการอุทยานแหงชาติเขาสก ระยะ 5 ป  
 
 



24 

 

7. มีลักษณะการขามพรมแดน (Trans-boundary) 

 อุทยานแหงชาติเขาสก เปนพื้นที่ท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ประกอบดวย 
ลักษณะสังคมพืชที่หลากหลาย ไดแก ปาดิบชื้น ปาเขาหินปูน และปาดิบเขาระดับต่ำ ลักษณะการขาม 
พรมแดน (Trans-boundary) ของพื้นที่แหงนี้จะอยูในลักษณะบทบาทของพื้นที่ในการใหบริการทางนิเวศ 
(Ecosystem service) ไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 นิเวศบริการ (Ecosystem Services) คือสิ่งท่ีมนุษยไดรับจากการทำหนาท่ีของระบบนิเวศท้ังทางตรง
และทางออม ซ่ึงสามารถจำแนกได 4 ประเภท ไดแก ประโยชนโดยตรง (Provisioning Services) เชน การใช
เปนอาหาร น้ำ เชื ้อเพลิง เนื้อไม เปนตน, ประโยชนที่ไดจากการทำหนาที ่ของระบบนิเวศ (Regulating 
Services) เชน อากาศ บรรยากาศ คุณภาพน้ำ เปนตน, ประโยชนทางวัฒนธรรม (Cultural Services) เชน 
คุณคาทางจิตวิญญาณ สุนทรียภาพ การทองเท่ียว เปนตน และประโยชนท่ีเปนตัวสนับสนุนทำใหเกิดบริการท้ัง
สามสวนขางตน (Supporting Services) เชน การเปนแหลงอาศัย การหมุนเวียนธาตุอาหาร การเปนแหลง
รวมความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน นิเวศบริการของอุทยานแหงชาติเขาสกสามารถจำแนกได ดังนี ้

• การเปนแหลงอาหาร ในกรณีที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เห็นวาพื้นที่ในอุทยาน
แหงชาติแหงใด มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหมทดแทนไดตามฤดูกาลที่มีศักยภาพเหมาะสม
และเพียงพอ ในการเก็บหาหรือการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไมสงผลกระทบตอ
สภาพธรรมชาติ สัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และเปนกรณีที่มีความจำเปน
เพื่อแกไขปญหา การดำรงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยูโดยรอบบริเวณอุทยานแหงชาติ
ดังกลาว ใหกรมอุทยาน แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในอุทยานแหงชาตินั้น
เปนประกาศกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบ และใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตโครงการ
ท่ีจะดำเนินการซ่ึงจัดทำดวยระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบอ่ืนซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงแนบทายประกาศ
กระทรวงนั้นดวย ซึ่งอุทยานแหงชาติเขาสกไดทำการสำรวจขอมูลราษฎรที่ยังพึ่งพิงทรัพยากรในพื้นท่ี
โดยตรงอยู ผลการสำรวจฐานขอมูลเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิด
ใหม ทดแทนไดตามฤดูกาลในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก มีหมูบานที่เก็บหาทรัพยากรจำนวน 10 
หมูบาน มีประเภทของทรัพยากรท่ีสามารถเกิดใหมทดแทนไดตามฤดูกาล ไดแก เหรียง สะตอ หนอไม 
และสัตวน้ำในเข่ือนรัชชประภา (อุทยานแหงชาติเขาสก, 2562) 

• การเปนแหลงน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภค  อางเก็บน้ำเข่ือนรัชชประภา ซึ่งเปนหนึ่งในลุมน้ำสาขา
ยอยที่สำคัญของลุมน้ำตาป พื้นที่รับน้ำของเขื่อนรัชชประภามีขนาดพื้นที่รวม 873,217.17 ไร หรือ 
139,714.97 เฮกตาร ซึ ่งคำนวณตามแนวเสนขอบเขตพื้นที ่ลุ มน้ำที ่ไดจากการประมวลผลจาก
โปรแกรม ArcGIS ประกอบดวยพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย 7 แหง โดยพื้นที่สวนใหญอยูใน เขตรักษา
พันธุสัตวปาคลองแสง 74,547.07 เฮกตาร และอุทยานแหงชาติเขาสก 47,918.41 เฮกตาร มีเล็กนอย
อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน 8,345.88 เฮกตาร เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา 4,966.31 
เฮกตาร อุทยานแหงชาติศรีพังงา 2,613.63 เฮกตาร และปาสงวนแหงชาติอีก 2 แหง มีพื้นที่ 837.38 
และ 486.29 เฮกตาร ตามลำดับ จากการศึกษาปริมาณน้ำทาของพื้นที่ลุมน้ำเขื่อนรัชชประภา โดยใช
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โมเดล InVEST (Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs) เวอรชัน 3.2 

โดยโมเดล InVEST โมเดลยอย Water Yield จะกำหนดปจจัยที่ตองใชในการประมวลผลไว 8 ปจจัย 
ไดแก ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายป (precipitation) อัตราการคายระเหยเฉลี ่ยรายป (reference 

evapotranspiration) ความลึกจำกัดของราก (depth to root restricting) ปริมาณน้ำท่ีพืชใช(plant 
available water fraction) ประเภทการใช ประโยชน ท ี ่ ด ิน ( landuse) ขอบเขตล ุ  มน ้ ำหลัก
(watershed) ขอบเขตลุมน้ำยอย (sub-watershed) และตารางชีวกายภาพ (biophysical table) 

กับอีกหนึ่งคาคงที่ของฤดูกาล (seasonal factor) พบวาพื้นที่ลุมน้ำเขื่อนรัชชประภา มีนิเวศบริการ
ดานการใหน้ำแกลุมน้ำหลักซึ่งไดแก ลุมน้ำตาป มีปริมาณรวม 3,066,955,214.58 ลูกบาศกเมตร/ป 
หรือ 3,512.25 ลูกบาศกเมตร/ไร/ป โดยจำนวนดังกลาวแมไมใชเกิดจากพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสก
เพียงที่เดียว แตยอมปฏิเสธไมไดวา แตละพื้นที่อนุรักษที่อยูติดกัน ยอมเกื้อหนุนสงเสริมใหกอเกิดเปน
ความสมบูรณในระดับสูง ในดานตางๆ ไดมากเกินกวาจะประเมินเปนสัดสวนตอพ้ืนท่ีได (ศูนยวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี, 2560) น้ำสวนเกินไหลลงสูมหาสมุทรที่อาว
บานดอน เปนจุดเริ่มตนการแลกเปลีย่นธาตุอาหารจากระบบนิเวศบนบกในระดับทองถ่ิน สูระบบนิเวศ
ทางทะเลท่ีเชื่อมตอกันในระดับโลก 

• เปนแหลงกักเก็บคารบอน คุณคาท่ีสำคัญของปาไมอีกหนึ่งอยางที่เรารูจักกันดีก็คือ การเปนแหลงดูด
ซับคารบอนไดออกไซด จนอาจเรียกไดวา "ปาคือปอดของโลก" ท่ีชวยเปลี่ยนมลพิษใหกลายเปนอากาศ
ท่ีดีแกคนเราและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ โดยปาแตละชนิดก็จะมีความสามารถในการกักเก็บคารบอนแตกตางกัน
ไป ตามชนิดพันธุของตนไม ชวงการเจริญเติบโต และสภาพแวดลอม อุทยานแหงชาติเขาสกมีพื้นที่ปา
ไมครอบคลุมพื้นที่ 54,699.04 เฮกตาร ในจำนวนนี้เปนพื้นที่ปาดิบชื้นที่สมบูรณ 48,080.49 เฮกตาร 
จากขอมูลของศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดำเนินการวาง
แปลงตัวอยางถาวรปาดิบชื้นเพ่ือประเมินการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในพ้ืนท่ีภาคใต
ตอนบน พบวามีคาเฉลี่ยท่ี 177.03 ตันคารบอน/เฮกตาร ดังนั้นปาดิบชื้นในอุทยานแหงชาติเขาสกจึงมี
ศักยภาพในการกักเก็บคารบอนใหโลกมากถึง 8,511,689.1 ตันคารบอน โดยตัวเลขดังกลาวยังไมรวม
ปริมาณการกักเก็บคารบอนในดิน ในน้ำ และปาประเภทอื่น โดยเฉพาะปาเขาหินปูน ซึ่งโครงสรางมี
องคประกอบของคารบอเนตท่ีเปนแหลงกักเก็บคารบอนชั้นดีอีกดวย 

• เปนแหลงทองเท่ียวประเภทภูมิทัศนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เดิมลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต (Karst 

Topography) ในอุทยานแหงชาติเขาสกจะมีลักษณะซอนตัวอยูในเทือกเขาดินที่ปกคลุมไปดวยปาดิบ
ชื้นท่ีสมบูรณ การเขาถึงยากลำบาก ตองชื่นชมทัศนียภาพจากจุดชมวิวไกลๆ หรือตองเดินเทาฝาปาดิบ
เขาไป หลังมีการสรางเขื่อนรัชชประภา บริเวณโดยรอบกลายสภาพเปนพื้นที่อางเก็บน้ำ สามาถเขาถึง
ไดงายโดยทางเรือ ประกอบกับน้ำในอางเก็บน้ำมีความลึกและใส สะทอนแสงมองเห็นเปนสีเขียวมรกต
ตัดกับแทงเขาหินปูนที่โผลพนน้ำโอบอุมสังคมพืชเฉพาะตัว กอเกิดเปนทัศนียภาพที่งามจับใจ ชวน
หลงใหล จนไดรับการขนานนามวา “กุยหลินเมืองไทย” ตอนรับนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกปละประมาณ
เกือบครึ่งลานคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายใหไดรับความเพลิดเพลินจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพื้นที่ เชน การเดินชมถ้ำน้ำทะลุ การพายเรือคายัคชื่นชมทัศนียภาพ การ
เดินปาศึกษาสังคมพืช การสองสัตวในสภาพธรรมชาติ การเที่ยวชมน้ำตก หรือแมแตการพักคางแรม
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บนแพพัก เปนตน  อุทยานแหงชาติเขาสกสามารถทองเท่ียวไดตลอดท้ังป มีกิจกรรมกลางแจงมากมาย
สำหรับนักทองเที่ยว จากสถิติที่ผานมามีอัตราสวนนักทองเที่ยวประกอบดวยนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
รอยละ 68 หรือ 270,989 คน ตามสถิติตลอดป พ.ศ. 2562 

• เปนแหลงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมปาดิบช้ืนเขตมรสุม พ้ืนท่ีปาของอุทยานแหงชาติเขา
สกหลักๆ เปนสังคมปาดิบชื้นเขตมรสุม โดยสามารถพบสังคมพืชประเภทนี้ไดตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป
ถึงจังหวัดพัทลุง ตั้งแตสงขลาลงไปจะมีลักษณะคอนไปทางสังคมพืชปาดิบชื้นเขตศูนยสูตร ถือเปนปา
ดิบชื้นแทมีความหลากชนิดสูงกวามาก แตในปจจุบัน ยุคที่ประชากรเพิ่มขึ้นมาก มีความตองการพื้นท่ี
เพ่ือทำกสิกรรม ทำใหพ้ืนท่ีปาดิบชื้นเขตมรสุมลดลง จากท่ีเคยมีเปนแนวตอเนื่องทอดยาวจากชุมพรถึง
สงขลา กลายสภาพเปนโดนตัดขาดเปนหยอมปาจากสิ่งท่ีเรียกวาความเจริญ ปจจุบันในภาคใตของไทย 
เหลือพ้ืนท่ีปาเฉพาะพ้ืนท่ีแกนกลางของคาบสมุทร มีความลาดชันคอนขางสงู และยังประสบปญหาถูก
บุกรุกตอเนื่องในบางพ้ืนท่ีอนุรักษ คงเหลือพ้ืนท่ีท่ีกวางใหญและสมบูรณท่ีสุด คือกลุมปาคลองแสง-เขา
สก (Klong Sang – Khao Sok forest complex) โดยถาพิจารณาเฉพาะสวนที่มีพื้นที่ปาเชื่อมตอกัน 
กลุมปานี้จะมีอุทยานแหงชาติเขาสก เปนแกนอยูตรงกลางเหมือนไขแดง มีเขตรักษาพันธุสัตวปาคลอง
แสง เปนพ้ืนท่ีกันชนอยูดานทิศเหนือ มีอุทยานแหงชาติคลองพนมอยูทางทิศใต มีเขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองยันอยูทางทิศตะวันออก และอุทยานแหงชาติศรีพังงาอยูทางทิศตะวันตก พื้นที่กันชนดังกลาว
เปนสิ่งเก้ือหนุนใหสังคมพืชปาดิบชื้นเขตมรสุมในอุทยานแหงชาติเขาสก สามารถรักษาและวิวัฒนาการ
เพ่ิมพูนความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุพืชของสังคมปาประเภทนี้ไวได ถือเปนพ้ืนท่ีตัวแทน
สังคมพืชประเภทนี้ท่ีสมบูรณท่ีสุดท่ียังหลงเหลืออยูของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

8. มีลักษณะความเปนเอกลักษณโดดเดน (Uniqueness) ขอดีของที่ตั้งของอุทยานแหงชาติเขาสกประการ
หนึ่งคือเปนพื้นที่ปาที่สมบูรณอยูใจกลางปาอนุรักษอื่นๆ ที่ยังสมบูรณไมแพกันที่ทำหนาที่เปรียบเสมือนพื้นท่ี
กันชนให ประกอบกับมีพ้ืนท่ีบึงน้ำขนาดใหญสรางความชุมชื่นแกพ้ืนท่ีไดตลอดป ทำใหกลายเปนถ่ินท่ีอยูอาศัย
ของชนิดพันธุพืชและสัตวหลายชนิด โดยเฉพาะชนิดพันธุพืชและสัตวเฉพาะถ่ิน (Endemic Species) โดยจาก
การสำรวจและรวบรวมขอมูลพบวาในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสก พบพันธุพืชเฉพาะถิ่นและหายาก (Rare 

Species) จำนวน 40 ชนิด พบชนิดพันธุสัตวที่ถูกจัดอยูในสถานภาพดานการอนุรักษของ IUCN จำนวน 95 
ชนิด ประกอบดวย สัตวปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 6 ชนิด สถานภาพใกลสูญพันธุ 15 ชนิด มี
แนวโนมใกลสูญพันธุ 27 ชนิด และใกลถูกคุกคาม 47 ชนิด นอกจากนี้ภูมิประเทศแบบคาสตยังกอใหเกิด
อนุสาวรียทางธรณีท่ีมีเอกลักษณโดดเดนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก 

• กกเขาสก (Khaosokia caricoides D. A. Simpson, Chayam. & J. Parn.) กกเขาสกพืชถิ ่นเดียว
ของไทย พบเฉพาะที่เขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี ขึ้นตามหนาผาหินปูน ความสูงประมาณ 100 เมตร   
กกแตกกอหนาแนน ตั้งตรงหรือหอยลง แยกเพศตางตน ใบรูปแถบ ยาวไดถึง 50 ซม. กาบใบยาว 8-9 
ซม. ลิ้นใบบาง ชอดอกเพศผูและเพศเมียคลายกัน แยกแขนงสั้น ๆ ชอยอยแคบ ยาว 3.5-7 ซม. มี  2-
4 ขอ แตละขอมีกาบประดับคลายใบ ชอยอยรูปแถบ มี 3-11 ชอ แกนชอยาว 2-7 ซม. ชอยาว 2-2.7 
ซม. กาบดานลางเปนหมัน มี 7-9 กาบ รูปไข ยาว 3.5-4 มม. ขอบบาง วงกลีบรวมเปนขนแข็ง 7 อัน    
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ในดอกเพศเมียขนาดสั้นกวาในดอกเพศผู เกสรเพศผู 3 อัน เกสรเพศเมีย 3 อัน ผลเปลือกแข็งเมล็ด
ลอน ผิวเรียบ 

• เทียนสิรินธรหรือชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan) เปนพืชที่จัดอยูใน
วงศเทียน สำรวจพบเปนพืชเฉพาะถิ่นในประเทศไทยและเปนชนิดใหมของโลก ปพ.ศ. 2552 พบ
บริเวณหนาผาหินปูนในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และอำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎร
ธานี จัดเปนพืชหายากและเปนพืชถ่ินเดียวของประเทศไทย ข้ึนตามหนาผาท่ีเปนหินปูน ระดับความสูง 
20-150 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนไมลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนฉ่ำน้ำ แตกกอที่สวนโคน มี
ยอดมากไดถึง 15  ยอด ดอกเกิดตามปลายกิ่ง มี 1-2 ดอก กานดอกโคงยาว 3-6.5 เซนติเมตร กลีบ
ดอกสีชมพู อมมวงออน ๆ แผบานออก 

• บัวผุด (Rafflesia kerri Meijer) เปนกาฝากชนิดหนึ่ง อาศัยอยูบนรากของพืชจำพวกสกุลเครือเขาน้ำ 
(Tetrastigma) ซึ่งชาวบานเรียกวายานไกตม มีลักษณะเดนที่ดอกซึ่งเปนดอกเดียวขึ้นจากพื้นดินมี
ขนาดใหญดอกตูมอยูจะคลายกับหมอขนาดใหญมีกลีบหนาจะมีเสนผาศูนยกลางของดอก 70-80 

เซนติเมตร ท่ีโคนของดอกมีกลีบนำสีน้ำตาลอมเหลืองเรียงสลับซับซอนกันอยูมาก ภายในดอกจะมีแผน
แบนคลายจาน ดานบนมีปุมคลายหนามแหลมจานนี้จะซอนเกสรตัวผูและรังไขไวดานลาง ดอกของ
บัวผุดใชเวลาตั้งแตเปนดอกตูมจนบานถึง 9 เดือน ดอกจะบานอยูไดเพียง 4-5 วันเทานั้น โดยท่ีเขาสก
จะมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย จนไดนำมาเปนดอกไมท่ีเปนสัญลักษณประจำจังหวัดสุราษฎรธาน ี

• หมากพระราหู (Maxburretia furtadoana J. Dransf.) เปนไมในวงศปาลม (Arecaceae) ลำตน
เดี่ยว อาจแตกกอได 3-5 ตน ลักษณะเดนคือไมมีกาบใบ มีรากเปนหนามแข็งสานกันหุมลำตนไว แต
เมื่อลำตนสูงขึ้นแผนรกนี้จะหลุดออก ใบเปนรูปพัด เปนพืชที่พบครั้งแรกที่ประเทศไทยบนเขาหิน
บริเวณเขาพระราหู ในอุทยานแหงชาติเขาสก แตถูกระบุเปนพืชท่ีใกลสูญพันธุ (Enangered species) 

ไปจากแหลงท่ีคนพบและมีการกระจายพันธุอยูโดยรอบอุทยานแหงชาติ 
• กลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบ่ี (Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe) กลวยไมดิน ลำตนสั้นและ

แตกกอ ใบ รูปขอบขนาน กวาง 1.8-3 ซม. ยาว 25-30 ซม. ดอก เดี่ยว กานดอกยาว 15-20 ซม. มีขน
สั้นนุม ดอกบานเต็มท่ีกวาง 6 ซม. กลีบบนแผกวาง ขอบกลีบสีขาว ตอนบนหยักเวาเปนติ่งแหลม กลาง
กลีบเปนแถบสีเขียว และมีประ สีมวงแดงเขม กลีบเลี้ยงลางสีเขียวอมขาว กลีบดอกสีน้ำตาลเหลือง 
ขอบกลีบบิดเปนคลื่น โคนกลีบมีประสีมวงแดง กลีบกระเปา สีน้ำตาลอมเหลือง เดิมพบไดท่ัวไปในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานีและกระบี่ แตปจจุบันสถานภาพสายพันธุแทในธรรมชาติหาพบไดยากแลว แตยัง
พบมีการกระจายพันธุอยูมากในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 

• รองเทานารีเหลืองตรัง (Paphiopedilum godefroyae (Godefroy) Pfitzer) เปนกลวยไมดิน ลำตน
สั้นและแตกกอ ใบ รูปขอบขนาน กวาง 2-3 ซม. ยาว 8-10 ซม. ผิวใบดานบนมีจุด      สีเขียวออน 
หลังใบมีประสีมวง ดอก ออกเปนชอที่ปลายยอด กานชอ ดอกยาว 5-7 ซม. จำนวน 1-2 ดอกตอชอ 
กลีบเลี้ยงและ กลีบดอก มีประจุดสีมวงคล้ำ ดอกบานเต็มท่ีกวาง 7.5-8 ซม. เปนกลวยไมเฉพาะถ่ิน พบ
ตามปาเขาหินปูนทางภาคใต ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง 150 เมตร สถานภาพเชนเดียวกับกลวยไม
รองเทานารีเหลืองกระบี ่
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• นกกระสาคอขาวปากแดง หรือ Storm's stork (Ciconia stormi) ลักษณะท่ัวไปคลายนกกระสาคอ
ขาว มีตัวและปกสีดำตัดกับสีขาวของทองและขนคลุมหางดานลาง แตนกกระสาคอขาวปากแดงจะมี
ขนดำดานขางและดานหนาของคอดวย สวนสีขาวที่หัวและคอจะปรากฏเฉพาะแถวแกมและตนคอ 
เปนแถบรูปลิ่มแคบยาวตอมาจากกลางเสนคอดานหนาประมาณหนึ่งในสามของความยาวของคอ โดย
บริเวณที่เปนสีขาวนี้อยูสวนบน ที่หางมีขนดานนอกเปนสีดำ ลักษณะเชนนี้จะมองเห็นยากนอกจาก
เวลาบิน อยางไรก็ดี ลักษณะเดนที่สุดของนกชนิดนี้คือ ปากสีสมสด และหนังรอบตาสีเหลืองกระจาง 
สวนขามีสีสมออนและหนังที่หนาสีสมจาง ทั้งสองเพศมีลักษณะคลายกัน พบอาศัยอยูแถบแมน้ำและ
แหลงน้ำในปาดิบระดับต่ำบริเวณทะเลสาบเหนือเข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธาน ีรายงานการพบ
ครั้งลาสุด เม่ือป พ.ศ. 2558 โดยกลองดักถายจากเจาหนาท่ีลาดตระเวน  

• แมงกะพรุนน้ำจืด (Craspedacusta sp.) ในพ้ืนท่ีอางเก็บน้ำนักทองเท่ียวมักจะสังเกตุเห็นแมงกะพรุน
น้ำจืด มาปรากฏกายบอยครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน แมงกะพรุนน้ำจืด เปนสัตวไมมีกระดูกสัน
หลัง จัดอยูในพวกแมงกะพรุนท่ีอยูในชั้น Hydrozoa ตางจากแมงกะพรุนท่ีพบในทะเลท่ีสวนมากจะอยู
ในชั้น Scyphozoa มีลักษณะโดยรวมคลายกับแมงกะพรุนที่พบในทะเล มีลักษณะโปรงแสง ใส สีขาว 
มีเสนผาศูนยกลางลำตัวเพียง 1-2 เซนติเมตรเทานั้น เมื่อจับขึ้นมาพนน้ำแลวจะมีลักษณะคลายคอน
แทคเลนส จัดเปนแมงกะพรุนขนาดเล็กมาก บริเวณขอบรางกายมีหนวดเล็ก ๆ ซึ่งมีผิวเปนปุมเล็ก ๆ 
ซ่ึงเปนเข็มพิษจำนวนมาก ที่เมื่อจับตองถูกตัวจะใหเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดรอนได บริเวณ
กลางลำตัวมีปากที่ยื่นยาวคลายแตรที่ขยายออกบริเวณชองเปดดานลาง บริเวณขอบลักษณะเปนรอย
หยัก 3 แฉก ปากดังกลาวจะเชื่อตอถึงกระเพาะอาหารโดยตรง บริเวณดานในของรางกายที่มีลักษณะ
คลายรม มีเนื้อเยื่อบาง ๆ ทอดผานไปบริเวณขอบในแนวรัศมี 4 สวนเทา ๆ กัน โดยแนวเหลานี้จะมี
อวัยวะสรางเซลลสืบพันธุ ที่มีลักษณะสีขาวขุนหรือสีสมพาดไปในแนวรัศมีเชนกัน บริเวณขอบดานใน
ของรางกายท่ีมีลักษณะคลายรม มีกลามเนื้อบาง ๆ เรียงตัวในแนววงแหวนโดยรอบ 

• กุยหลินเมืองไทย เปนแหลงทองเท่ียวธรรมชาติภายในอางเก็บน้ำ ท่ีเหลือเพียงสวนยอดเขาหินปูน โผล
พนเหนือผิวน้ำกลายเปนเกาะนอยใหญถึง 162 เกาะ จึงเต็มไปดวยทัศนียภาพที่แวดลอมไป ดวยภูเขา
หินปูนท่ีสูงชันสลับซับซอน มวลไมเขียวชอุมปกคลุมพ้ืนท่ีทิวเขาโดยรอบ และหอมลอม ผืนน้ำท่ีมีความ
ลึกเฉลี่ย ๗๐ เมตร เมื่อแสงอาทิตยสองลงมา สีของแสงที่สะทอนขึ้นมาทำใหเรามองเห็นวาน้ำมีสีเขยีว
มรกตปนฟาราวกับน้ำทะเลเหมือนกับ “เมืองกุยหลิน” ในประเทศจีน ลักษณะทางธรณีวิทยาไดถูก
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในชวงประมาณ 220 ลานปผานมา ทำใหหินปูนและหิน
โคลนที่สะสมตัวเรียงซอนทับกันถูกยกตัวขึ้นพนระดับทะเล เกิดการคดโคงและรอยแตกรอยแยกตาม
ชั้นหินโดยทั่วไป หลังจากนั้นตั้งแต 30 ลานปผามมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปลือกโลกไดมีการปรับ
สภาพอยางรุนแรง สงผลใหเกิดรอยเลื่อนใหญในแนว ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใตพาดผาน 
พ้ืนท่ีทางตอนใตของเข่ือน รอยเลื่อนนี้ทำใหเกิดรอยเลื่อนอื่นแขนงยอยๆ และรอยแยกในทิศทางท่ี
ขนานและตั้งฉากกับรอยเลื่อนอื่น ทำใหเกิดลักษณะผาหินเรียบยาวอยูทั ่วไปตามเทือกเขาหินปูน 
ภายในเข่ือน หลงัจากนั้นตั้งแต 1.8 ลานปผานมาจนถึงปจจุบัน อิทธิพลของสภาวะภูมิอากาศไดกัด
เซาะหินปูนในพื้นที่ใหมีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ ยอดหยักแหลมเปนรูปรางตางๆ ท่ีมีความสวยงาม แปลกตา
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ดังเชนในปจจุบัน สำหรับจุดเดนท่ีสุดในพ้ืนท่ีไดแก ยอดเขาสามลูกท่ีโผลพนน้ำตั้งเรียงกัน ซ่ึงถูกขนาน
นามวา “เขาสามเกลอ” ซ่ึงเปนเอกลักษณของเข่ือนรัชชประภาแหงนี้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ชนิดพันธุเฉพาะถ่ินและชนิดพันธุหายากท่ีพบในอุทยานแหงชาติเขาสก 

บัวผุด (Rafflesia kerrii) ชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae) 

หมากพระราหู (Maxburretia furtadoana) กกเขาสก (Khaosokia caricoides) 

รองเทานารีเหลืองกระบ่ี 
(Paphiopedilum exul) 

รองเทานารีเหลืองตรัง
(Paphiopedilum godefroyae) 

แมงกระพรุนน้ำจืด      

(Craspedacusta sp.) 

นกกระสาคอขาวปากแดง   
(Ciconia stormi) 
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9. ความเช่ือมโยงท่ีสำคัญระหวางชนพ้ืนเมืองและระบบนิเวศ (High Ethno-biological Significance)    

อุทยานแหงชาติเขาสกไดรับการประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2523 ในชวงที่มีการ
สรางเขื่อนรัชชประภา เมื่อป พ.ศ. 2525 พื้นที่บางสวนตองกลายสภาพเปนพื้นที่อางเก็บน้ำ ตองมีการอพยพ
ราษฎรท่ีอาศัยอยูภายในออกมา 283 ครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญเคยดำรงชีพดวยการเก็บหาทรัพยากรจากปา รัฐได
จัดสรรท่ีดินทำกินใหบริเวณท่ีเปนนิคมสหกรณ ถือเปนราษฎรกลุมสุดทายท่ียังคงมีความผูกพันทางจิตวิญญาณ
กับพื้นที่เดิมที่กลายสภาพเปนอางเก็บน้ำ เนื่องจากเคยเปนที่ตั้งของหมูบาน มีโรงเรียน มีวัด มีความทรงจำถึง
สถานท่ีท่ีบรรพบุรุษเคยอาศัยอยูและจากไป  

กฎหมายวาดวยการปาไมในปจจุบันไมไดเอ้ืออำนวยในการใชประโยชนทางตรงจากทรัพยากรชีวภาพ
มากนัก แตราษฎรในหมูบานโดยรอบสวนใหญยังคงไดรับประโยชนทางตรงจากทรัพยากรกายภาพและ
ทางออมจากทรัพยากรชีวภาพ ความผูกพันและหวงแหนตอระบบนิเวศในอุทยานแหงชาติเขาสกจึงเกิดจาก
การไดรับประโยชนและตองการรักษาไวซึ่งผลประโยชนนั้น เปนที่มาของการจัดตั้งเครือขายหรือรวมกลุม
อนุรักษหรือกลุมธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศตางๆ เพ่ือสรางกฎ ระเบียบ กติกา ควบคุม เปนหูเปนตา สอดสอง
ดูแลกันเอง เพื่อวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน คือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแหงชาติ
เขาสกไวใหไดยาวนานท่ีสุด 

• โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) เปนกลุมราษฎรในหมูบานหรือชุมชนที่อยู
โดยรอบพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก ท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมให มีความรูความ
เขาใจในระบบนิเวศวิทยา กฎหมายปาไม ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธีและสามารถ
ประกอบอาชีพอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน เห็นความสำคัญของปาไม ลดการลักลอบตัดตนไม
ทำลายปา สรางความเขาใจใหแกราษฎรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐฝายตางๆ เพ่ือ
สรางเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแพรหลายยิ่งขึ้น โดยกลุมราษฎร ชุมชน 
หรือหมูบานที่เขารับการฝกอบรม จะไดรับพระราชทานธง “พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” จาก
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใหเกิดขวัญและกำลังใจ ในการที่จะพิทักษ
ปกปองผืนปาใหยั่งยืนถาวร เปนสมบัติอันล้ำคาของแผนดินสืบไป 

• เครือขายเฝาระวังชางปาอุทยานแหงชาติเขาสก เปนเครือขายความรวมมือระหวางอุทยาน
แหงชาติเขาสกและราษฎรท่ีอาศัยโดยรอบ เนื่องจากชางปามักจะออกมาหากินพืชเกษตรของ
ชาวบานในพื้นที่ติดกับแนวเขตอุทยานแหงชาติ โดยความเชื่อของคนไทย ชางเปนสัตวใหญ 
เปนเจาปา เปนสัตวคูบานคูเมือง จึงไมคอยมีขาวการลาหรือทำรายชางปาในประเทศไทย แต
ปญหาการออกมาหากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบานยังคงเปนปญหาและเพิ่มความ
รุนแรงขึ้นในปจจุบัน อาจเนื่องจากรสชาติที่ยั่วยวนใจ เครือขายดังกลาวจึงเกิดขึ้น โดยมี
ภารกิจติดตามขาวการเคลื่อนที่ของกลุมชางปาที่จะออกมานอกพื้นที่อนุรักษ เพื่อใชวิธีการ
ตางๆ ที่ผานการอบรมจากผูเชี่ยวชาญดานสัตวปาในการผลักดันใหชางกลับเขาปาไป โดย
เครือขายนี้จะเปนกลุมอาสาสมัครท่ีทำงานหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง ปจจุบันกำลังมีการ
ผลักดันใหตั้งกองทุนเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของสมาชิกเครือขายและใชเปน
คาชดเชยความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตร 
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• กลุมประมงพื้นบานคลองแสง เขื่อนรัชชประภาสรางปดกันแมน้ำคลองแสง ซึ่งเดิมราษฎร
ประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ปจจุบันยังมีกลุมชาวบานที่ยังดำรงชีพดวยการจับหาสัตวน้ำ
ในพื้นที่ อุทยานแหงชาติเขาสกไดเจรจาตกลงในการสรางกฎ กติกา และเงื่อนไข ทั้งในเรื่อง
ขอบเขตพื้นที่ผอนปรน ชวงฤดูกาลที่สามารถจับหาได และประเภทของเครื่องมือที่ใช โดย
ชาวบานไดตั ้งกลุมขึ้นมาเพื่อกำกับควบคุมกันเอง และยอมรับการสุมตรวจติดตามจาก
เจาหนาที ่อุทยานแหงชาติและเจาหนาที ่จากกรมประมง เพื ่อผลแหงการใชประโยชน
ทรัพยากรสัตวน้ำอยางยั่งยืน สืบตอไป 

• ชมรมผูประกอบธุรกิจเรือนำเที่ยวเขื่อนรชัชประภา เมื่อมีการสรางเขื่อนและการทองเที่ยว
เริ่มเปนที่นิยม ชาวบานรอบพื้นที่ซึ่งเดิมใชเรือหางยาวประกอบอาชีพประมงจึงหันมาขับเรือ
รับนักทองเท่ียวเปนอาชีพ ในชวงเริ่มยังไมมีการจัดระเบียบจึงเกิดความวุนวายสับสนและเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง อุทยานแหงชาติเขาสกจึงรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดและกรมเจา
ทา ในการจัดระเบียบเรือนำเที่ยวดวยการยกระดับทาเทียบเรือใหไดมาตรฐานดานสุขอนัย
และความปลอดภัย มีการขึ้นทะเบียนพาณิชยเรือนำเที่ยว ฝกอบรมความปลอดภัยและการ
กูภัยใหแกผูควบคุมเรือ รวมถึงอุปกรณมาตรฐานดานความปลอดภัยทีตองมีประจำเรือ การ
สรางกฎระเบียบเรื่องลองน้ำและทิศทางการเดินเรือ ทังนี้กลุมผูประกอบการไดรวมกลุมกัน
จัดทะเบียนเปนชมรมที่ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อตอรองผลประโยชนและสอดสอง ควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในชมรม เพ่ือการบริการอันนาประทับใจแกนักทองเท่ียว 

10. ความสำคัญดานความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีคา หายาก และใกลสูญพันธุ (Importance for 

Endangered or Precious Biodiversity)  

อุทยานแหงชาติเขาสกเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตหลายประเภท เม่ือ
พิจารณาตามเกณฑของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International 
Union for Conservation of Nature: IUCN) ซึ่งไดกำหนดเกณฑการประเมินสถานภาพสัตวปาไวสำหรับ
ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในนั้น และมี
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
รับผิดชอบทำการประเมินสถานภาพการถูกคุกคาม ไดจัดทำ Red List of Threatened Species ดังนี ้
EX - Extinct; สูญพันธุสูญพันธุโดยสมบูรณ โดยมีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือเก่ียวกับการตายของสัตวตัวสุดทาย 
EW - Extinct in the wild; สูญพันธในธรรมชาติ ถูกคุกคามจนเสี่ยงตอการสูญพันธุไปจากธรรมชาติ 
CR - Critically Endangered; ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง มีความเสี่ยงสูงมากท่ีจะสูญพันธุไปจากธรรมชาติ  
EN - Endangered; ใกลสูญพันธุ มีความเสี่ยงสูงท่ีจะสูญพันธุไปจากธรรมชาติ 
VU - Vulnerable; มีแนวโนมใกลสูญพันธุ มีความเสี่ยงสูงท่ีจะสูญพันธุไปจากธรรมชาติในภายหนา 
NT - Near Threatened; ใกลถูกคุกคาม ในภายภาคหนาเปนไปไดวาจะเขาสู VU 
LC - Least Concerned; ไมถูกคุกคาม 
LR - Lower Risk; เสี่ยงนอย มีความเสี่ยงนอยตอการสูญพันธุ 
DD - Data Deficient; ขอมูลไมเพียงพอท่ีจะประเมิน 
NE - Not Evaluated; ยังไมมีการพิจารณาประเมินสถานภาพ 
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 จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อสัตวปาและพันธุพืชปาที่เคยมีรายงานพบในอุทยานแหงชาติเขาสก
สามารถจำแนกรายละเอียดของสัตวปาได 95 ชนิด โดยสัตวปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 6 ชนิด 
สถานภาพใกลสูญพันธุ 15 ชนิด มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 27 ชนิด และใกลถูกคุกคาม 47 ชนิดตามตารางท่ี 2 
  
ตารางท่ี 2 รายชื่อสัตวปาตามการจัดระดับความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตท่ีจะทำใหเกิดการสูญพันธุของสหภาพ  
              ระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN) 
No. Thai Name Scientific Name FAMILY ORDER IUCN 

1 เตาหกเหลือง Manouria emys emys Testudinidae Chelonia CR 

2 เตาเหลือง, เตาเทียน Indotestudo elongata Testudinidae Chelonia CR 

3 ปลาบึก  Pangasianodon gigas Pangasiidae Siluriformes CR 

4 นกชนหิน Buceros vigil Bucerotidae Bucerotiformes CR 

5 นกกระเต็นนอยแถบอกดำ Alcedo euryzona Alcedinidae Coraciiformes CR 

6 เหยี่ยวปลาใหญหัวเทา Ichthyophaga ichthyaetus Accipitridae Ciconiiformes CR 

7 คางคาวหนายักษกุมภกรรณ Hipposideros turpis Hipposideridae Chiroptera EN 

8 คางดำ Presbytis melalophos Cercopithecidae Primates EN 

9 ชะนีธรรมดา Hylobates lar Hylobatidae Primates EN 

10 หมาไน Cuon alpinus Canidae Carnivora EN 

11 ชะมดแผงสันหางดำ Viverra megaspila Viverridae Carnivora EN 

12 ชางปา Elephas maximus Elephantidae Proboscidea EN 

13 สมเสร็จ Tapirus indicus Tapiridae Perissodactyla EN 

14 เตาจักร Heosemys spinosa Emydidae Chelonia EN 

15 เตาบัว Hieremys annandalii Emydidae Chelonia EN 

16 งูเขียวดงลาย Boiga sangsoni Colubridae Squamata EN 

17 ปลาตะพัด,ปลาหางเข,ปลามังกร Scleropages formosus Osteoglossidae Osteoglossiformes EN 

18 นกเงือกหัวหงอก Acerus comatus Bucerotidae Bucerotiformes EN 

19 นกกระสาคอขาวปากแดง Ciconia stormi Ardeidae Ciconiiformes EN 

20 นกแตวแลวแดงมลายู Pitta granatina Pittidae Passeriformes EN 

21 นกเขียวกานตองใหญ Chloropsis sonnerati Irenidae Passeriformes EN 

22 ลิงลม, นางอาย Nycticebus coucang Lorisidae Primates VU 

23 ลิงกัง Macaca nemestrina Cercopithecidae Primates VU 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
No. Thai Name Scientific Name FAMILY ORDER IUCN 

24 ลิงเสน Macaca arctoides Cercopithecidae Primates VU 

25 หนูฟานเล็ก Maxomys whiteheadi Muridae Rodentia VU 

26 หมีควาย Selanactos thibetanus Ursidae Carnivora VU 

27 หมีหมา Helarctos malayanus Ursidae Carnivora VU 

28 หมูหริ่ง Arctonyx collaris Mustelidae Carnivora VU 

29 นากใหญขนเรียบ Lutra perspicillata Mustelidae Carnivora VU 

30 นากเล็กเล็บส้ัน Aonyx cinerea Mustelidae Carnivora VU 

31 หมีขอ ,บินตุรง Arctictis binturong Viverridae Carnivora VU 

32 แมวลายหินออน Felis marmorata Felidae Carnivora VU 

33 เสือลายเมฆ Neofelis nebulosa Felidae Carnivora VU 

34 กวางปา Cervus unicolor Cervidae Artiodactyla VU 

35 กระทิง Bos gaurus  Bovidae Artiodactyla VU 

36 เลียงผา Capricornis sumatraensis Bovidae Artiodactyla VU 

37 กบทาสาร Ingerana tasanae Ranidae Anura VU 

38 ตะพาบน้ำ Trionyx cartilagineus Trionychidae Chelonia VU 

39 เตาหวาย, เตาหิน Heosemys grandis Emydidae Chelonia VU 

40 เตาดำ,เตาแกมขาว Siebenrockiella erassicollis Emydidae Chelonia VU 

41 เตาหับ Cuora amboirunsis Emydidae Chelonia VU 

42 เตานา Malayemys subtrijuga Emydidae Chelonia VU 

43 งูหลาม  Python molurus Pythonidea Squamata VU 

44 งูจงอาง,  งูบองหลา Ophiophagus hannah Elapidae Squamata VU 

45 นกหัวขวานใหญสีเทา Mulleripicus pulverulentus Picidae Piciformes VU 

46 นกเงือกดำ Anthracicersos malayanus Bucerotidae Bucerotiformes VU 

47 นกเงือกกรามชาง Aceros undulatus Bucerotidae Bucerotiformes VU 

48 นกเงือกกรามชางปากเรียบ Aceros subruficollis Bucerotidae Bucerotiformes VU 

49 คางคาวแมไกปาฝน Pteropus Vampyrus Pteropodidae Chiroptera NT 

 



34 

 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 
No. Thai Name Scientific Name FAMILY ORDER IUCN 

50 คางแวนถิ่นใต Presbytis obscura Cercopithecidae Primates NT 

51 พญากระรอกดำ Ratufa bicolor Sciuridae Rodentia NT 

52 อีเห็นลายพาด Hemigalus derbyanus  Viverridae Carnivora NT 

53 เสือไฟ Felis temmincki Felidae Carnivora NT 

54 กบทูด,เขียดแลว Limnrectes blythii Ranidae Anura NT 

55 ปาดปาจุดขาว Nyctixalus pictus Rhacophoridae Anura NT 

56 เตาแดง, เตาใบไม Cyclemys dentata Emydidae Chelonia NT 

57 ตุดตู,  เหาชางขาว Varanus dumerilii Varanidae Squamata NT 

58 ตะกวด,  แลน Varanus nebulosus Varanidae Squamata NT 

59 เหาชาง  เหาชางดำ Varanus rudicollis Varanidae Squamata NT 

60 ปลาหมูจุด,ปลาหมูลายเสือ  Botia beauforti Cobitidae Cypriniformes NT 

61 ปลาแกง  Cirrhinus molitorella Cyprinidae Cypriniformes NT 

62 ปลาชะโอน  Ompok bimaculatus Siluridae Siluriformes NT 

63 ไกฟาหนาเขียว Lophure ignita Phasianidae Galliformes NT 

64 นกหวา Argusianus argus Phasianidae Galliformes NT 

65 นกหัวขวานคอลาย Picus mentalis Picidae Piciformes NT 

66 นกหัวขวานสามน้ิวหลังสีไพล Dinopium rafflesii Picidae Piciformes NT 

67 นกหัวขวานลายคอแถบขาว Meiglyptes tukki Picidae Piciformes NT 

68 นกโพระดกคางแคง Megalaima mystacophanos Megalaimidae Piciformes NT 

69 นกกก Buceros bicornis Bucerotidae Bucerotiformes NT 

70 นกเงือกปากดำ Anorrhinus galeritus Bucerotidae Bucerotiformes NT 

71 นกขุนแผนหัวดำ Harpactes diardii Trogonidae Trogoniformes NT 

72 นกขุนแผนตะโพกแดง Harpactes suvancelii Trogonidae Trogoniformes NT 

73 นกกระเต็นสรอยคอสีน้ำตาล Actenoides concretus Halcyonidae Coraciiformes NT 

74 นกคัดคูเหยี่ยวเล็ก Cuculus vagans Cuculidae Cuculiformes NT 

75 นกบ้ังรอกเล็กทองแดง Phaenicophaeus sumatranus Cuculidae Cuculiformes NT 

76 นกปากกบปกษใต Batrachostomus stellatus Batrachostomidae Strigiformes NT 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
No. Thai Name Scientific Name FAMILY ORDER IUCN 

77 นกปากกบพันธุชวา Batrachostomus javensis Batrachostomidae Strigiformes NT 

78 เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา Ichthyophaga humilis Accipitridae Ciconiiformes NT 

79 อีแรงสีน้ำตาลหิมาลัย Gyps himalayensis Accipitridae Ciconiiformes NT 

80 เหยี่ยวทองแดง Hieraaetus kienerii Accipitridae Ciconiiformes NT 

81 นกแตวแลวลาย Pitta guajana Pittidae Passeriformes NT 

82 นกพญาปากกวางเล็ก Eurylaimus ochromalus Eurylaimidae Passeriformes NT 

83 นกเขียวปากงุม Calyptomena viridis Eurylaimidae Passeriformes NT 

84 นกเขียวกานตองเล็ก Chloropsis cyanopogon Irenidae Passeriformes NT 

85 นกกานอยหงอนยาว Platylophus galericulatus Corvidae Passeriformes NT 

86 นกขม้ินนอยธรรมดา Aegithina tiphia  Muscicapidae Passeriformes NT 

87 นกจับแมลงอกแดง Philentoma velatum Muscicapidae Passeriformes NT 

88 นกกางเขนน้ำหลังแดง Enicurus ruficapillus Muscicapidae Passeriformes NT 

89 นกปรอดอกลายเกล็ด Pycnonotus sqvamatus Pycnonotidae Passeriformes NT 

90 นกปรอดทองสีเทา Pycnonotus cyaniventris Pycnonotidae Passeriformes NT 

91 นกปรอดหงอนตาขาว Iole olivacea Pycnonotidae Passeriformes NT 

92 นกปรอดหลังเขียวอกลาย Ixos malaccensis Pycnonotidae Passeriformes NT 

93 นกกินแมลงปาหางส้ัน Malacocincla malaccensis Sylviidae Passeriformes NT 

94 นกกินแมลงหัวแดงใหญ Malacopteron magnum Sylviidae Passeriformes NT 

95 นกกินปลีคอสีน้ำตาล Anthreptes malacensis Nactariniidae Passeriformes NT 

  
ในหนังสือพืชถ่ินเดียวและพืชหายากของประเทศไทย ไดระบุความหมายและคำจำกัดความเอาไววา 
พืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่น (endemic plants)  คือ พืชชนิดท่ีพบข้ึนและแพรพันธุตามธรรมชาติ

ในบริเวณเขตภูมิศาสตรเขตใดเขตหนึ่งของโลก และเปนพืชที่มีเขตกระจายพันธุทางภูมิศาสตรคอนขางจำกัด 
ไมกวางขวางนัก มักจะพบพืชถ่ินเดียวบนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะจำกัดทางระบบนิเวศ เชน บนเกาะ ยอดเขา หนาผา
ของภูเขาหินปูน แองพรุ ฯลฯ  ถ่ินท่ีอยูดังกลาวมีสภาพจำกัดของสิ่งแวดลอมหรือมีสภาพดินฟาอากาศเฉพาะท่ี 
(microclimate) พืชถิ่นเดียวของไทยหลายชนิดพบขึ้นเฉพาะบนภูเขาหินปูนหรือดินที่สลายมาจากหินปูน ใน
ปจจุบันยังไมมีการสำรวจและวิเคราะหจำนวนชนิดพืชถ่ินเดียวของประเทศไทยอยางครบถวน เนื่องจากยังขาด
หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand)  ฉบับท่ีสมบูรณ หนังสือพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศไทย เทาที่ไดตีพิมพออกมาถึงปจจุบันเปนรอยละ 30 ของจำนวนพรรณพืชที่มีทอลำเลียงน้ำและ
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อาหาร (vascular plants) ทั้งหมดประมาณ 11,000  ชนิด  จากการสำรวจและวิเคราะหพืชถิ่นเดียวของ
ประเทศไทยเบื้องตน พบวามีประมาณรอยละ 5 - 7 ของพืชท่ีมีทอลำเลียงน้ำและอาหารท้ังหมด ซ่ึงนับวานอย
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชถิ่นเดียวของประเทศเพื่อนบาน ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดพรรณพืช 
(plant diversity) อยูในลำดับสูง เนื่องจากประเทศตั้งอยูตรงบริเวณรอยตอของเขตพฤกษภูมิศาสตร (floristic 
regions) ถึง 3 ภูมิภาคดวยกัน ไดแก ภูมิภาคอินเดีย-พมา (Indo-Burmese) ภูมิภาคอินโดจีน (Indo-
Chinese) และภูมิภาคมาเลเซีย (Malesian)  แตจำนวนชนิดพืชถิ่นเดียวของประเทศคอนขางต่ำ เนื่องจาก
พรรณพืชสวนใหญกระจายพันธุมากจากประเทศตางๆ ของท้ังสามภูมิภาค 

พืชหายาก (rare plants)  คือ  พืชชนิดที่มีประชากรขนาดเล็กซึ่งยังไมอยูในสถานภาพใกลจะสูญ
พันธุ (endangered) แตมีความเสี่ยงที่จะเปนพืชที่ใกลจะสูญพันธุได พืชหายากเปนพืชที่เราทราบจำนวน
ประชากรท่ีมีอยูตามแหลงตางๆ และสวนใหญมีจำนวนนอยเม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืนๆ พืชถ่ินเดียว ท่ีปรากฏใน
หนังสือพรรณพฤกษชาติ สวนใหญจะเปนพืชหายาก ยกเวนพืชถิ่นเดียวเพียงไมกี่ชนิดที่มีจำนวนประชากรข้ึน
แพรพันธุตามธรรมชาติอยูมากมาย พืชถิ่นเดียวบางชนิดเคยอยูในสถานภาพพืชหายากมากอน แตตอมามีผู
นำไปขยายพันธุปลูกเปนการคาทั่วไป  จึงหมดสภาพพืชหายาก พืชที่สำรวจพบวาหายากปจจุบัน อาจมี
แนวโนมที่จะกระจายพันธุอยางกวางขวางขึ้นไดในอนาคต หรือพืชที่มีเขตกระจายพันธุกวางขวางในปจจุบัน 
อาจจะเปนพืชหายากตอไปในกาลขางหนา พืชชนิดหนึ่งอาจเปนพืชหายากในทองถิ่นหนึ่ง แตอีกทองถิ่นหนึ่ง
กลับมีการกระจายพันธุอยางกวางขวางก็เปนได (ธวัชชัย, 2547) 

สามารถจำแนกชนิดพันธุพืชที่เปนพืชเฉพาะถิ่นและพืชหายากที่พบในอุทยานแหงชาติเขาสกได 40 
ชนิด ตามตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 บัญชีรายชื่อชนิดพันธุเฉพาะถ่ินและชนิดพันธุหายากท่ีพบในอุทยานแหงชาติเขาสก 

No. Thai Name Scientific Name FAMILY Habit Status 

1 กกเขาสก Khaosokia caricoides CYPERACEAE H R & E 

2 กระดังงาปา Artabotrys siamensis ANNONACEAE C R 

3 กระโถนพระราม Sapria ram RAFFLESIACEAE PaH R & E 

4 กะโมกเขา Sageraea elliptica ANNONACEAE T R 

5 เงาะปา Nephelium melliferum SAPINDACEAE T R 

6 จันทนกะพอ Vatica diospyroides DIPTEROCARPACEAE ST R 

7 จันทนแดง Myristica iners MYRISTICACEAE T R 

8 จันทนหอม Mansonia gagei STERCULIACEAE T R 

9 จำปูน Anaxagorea javanica ANNONACEAE S R 

10 ชมพูน้ำ Syzygium siamensis MYRTACEAE T R 

11 ชมพูสิริน Impatiens sirindhorniae BALSAMINACEAE H R & E 

12 ชันรูจ ี Parishia insignis ANACARDIACEAE T R 

13 ซางจิง Podocarpus neriifolius PODOCARPACEAE T R 

14 ตะเคียนเต็ง Shorea thorelii  DIPTEROCARPACEAE T R 

15 ตำเสา Ternstroemia wallichiana THEACEAE T R 

16 ทุเรียนปา Durio mansoni  BOMBACACEAE T R 

17 นางกอ Diospyros dictyoneura EBENACEAE T R 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

No. Thai Name Scientific Name FAMILY Habit Status 

18 เนาใน Ilex umbellulata AQUIFOLIACEAE ST R 

19 บัวผุด Rafflesia kerri RAFFLESIACEAE PaH R 

20 ประยงคปา Aglaia odoratissima MELIACEAE T R 

21 ปาลมเจาเมืองถลาง Kerriodoxa elegans ARECACEAE P R & E 

22 เปรียง Swintonia floribunda ANACARDIACEAE T R 

23 เปลาเงิน Croton argyratus EUPHORBIACEAE ST R 

24 พญาฉัททันต Vandopsis gigantea ORCHIDACEAE EO R 

25 พญาไม Podocarpus wallichianus PODOCARPACEAE T R 

26 พระเจาหาพระองค Dracontomelon dao ANACARDIACEAE T R 

27 เพกาผู Radermachera glandulosa BIGNONIACEAE ST R 

28 มูกเขา Hunteria zeylanica APOCYNACEAE ST R 

29 ยางกลอง Dipterocarpus dyeri DIPTEROCARPACEAE T R 

30 ยานนมควาย Uvaria grandiflora  ANNONACEAE C R 

31 ย่ีหุบปลี Magnolia liliifera MAGNOLIACEAE T R & E 

32 รองเทานารีเหลืองกระบ่ี Paphiopedilum exul ORCHIDACEAE TerO R & E 

33 รองเทานารีเหลืองตรัง Paphiopedilum godefroyae ORCHIDACEAE TerO R & E 

34 ระยอมตีนเปด Rauvolfia sumatrana APOCYNACEAE ST R 

35 สังแก Peronema canescens LABIATAE ST R 

36 หมากราหู Maxburretia furtadoana ARECACEAE P R & E 

37 หัวชาง Platymitra macrocarpa ANNONACEAE T R 

38 หัวเตา Mezzettia parvilflora ANNONACEAE T R 

39 เหมียง Gnetum gnemon GNETACEAE S R 

40 อาศัย Ixonanthes icosandra IXONANTHACEAE ST R 
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บทสรุป 
 

 อุทยานแหงชาติเขาสกไดรับประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติเขาสก ตามพระราชกฤษฎีกา ครอบคลุม
พื้นที่ 403,450 ไร หรือ 645.52 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจานุเบกษา เลมที่ 97 ตอนที่ 197 ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2523 เปนอุทยานแหงชาติลำดับที่ 22 ของประเทศไทย โดยในป 2525 ไดมีโครงการ
กอสรางเขื่อนรัชชประภา เปนเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความจุ 5,638.8 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่อางเก็บ
น้ำ 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเขาอางเฉลี่ยปละ 3,057 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งแลวเสร็จในป 2530 
ทำใหพ้ืนท่ีบางสวนของอุทยานแหงชาติเขาสก กลายสภาพเปนพ้ืนท่ีอางเก็บน้ำ ตอมาไดมีการปรับปรุงแนวเขต
และเพิกถอนบริเวณทับซอนกับแนวเขต ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 32 ก เม่ือ
วันท่ี 2 สิงหาคม 2537 รวมมีเนื้อท่ีท้ังหมด 461,712.5 ไร หรือ 738.74 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพ้ืนท่ีบก 
559.96 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่น้ำ 178.78 ตารางกิโลเมตร อุทยานแหงชาติไดดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดการอุทยานแหงชาตริะยะ 5 ป (พ.ศ.2562-2566) ท่ีมีกรอบสอดแผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 รวมทั้งแผนแมบทอุทยาน
แหงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิรูปอุทยานแหงชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 ซ่ึง
ไดมีการกำหนดกรอบแผนการจัดการไวใหครอบคลุมทุกดาน ท้ังขอบเขตพ้ืนท่ีและท่ีตั้งแบบ digital file ขอมูล
พื้นฐานทรัพยากรในพื้นที่ทั้งเชิงกายภาพและเชิงชีวภาพ แผนที่และรูปแบบการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน รวมถึงรูปแบบและแผนที่การแบงเขตการจัดการที่ดินในอุทยานแหงชาติ การบริหารจัดการเนนการมี
สวนรวมของชุมชนโดยรอบ โดยมีการเชิญตัวแทนภาคสวนตางๆ เขามาเปนคณะกรรมการอุทยานแหงชาติใน
การใหขอคิดเห็น เสนอแนะแนวทางประเด็นปญหาตางๆ ดวยกัน นอกจากนี้ ชุมชนเองยังมีการรวมตัวกัน
กอตั้งกลุมอาสาสมัครตางๆ เพื่อชวยกันเปนหูเปนตา ดูแล พิทักษทรัพยากรธรมชาติรวมกัน เชน กลุมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษปา เครือขายเฝาระวังชางปาอุทยานแหงชาติเขาสก กลุมประมงพื้นบานคลองแสง ชมรมผู
ประกอบธุรกิจเรือนำเท่ียวเข่ือนรัชชประภา เปนตน 

 พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสกสามารถจำแนกสิ่งปกคลุมดินและการใชประโยชนที่ดิน ไดหลักๆ 11 
รูปแบบ ตามลำดับขนาดพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ ดังนี้ ปาดิบชื้น พ้ืนน้ำ สังคมพืชบนเขาหินปูน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปารุน
สอง ปาดิบเขาต่ำ แองพรุภูเขา ถนน ชุมชน สถานท่ีราชการ และสังคมพืชบนลานหนิ ระบบนิเวศทางบกหลักๆ 
เปนระบบนิเวศปาดิบชื้นเขตมรสุม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 74 เปอรเซ็นต เปนพื้นที่น้ำประมาณ 24.5 
เปอรเซ็นต นอกจากนั้นอีกประมาณ 1.5 เปอรเซ็นต เปนพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบานในชุมชนดั้งเดิม 

อุทยานแหงชาติเขาสกมีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงมาก โดยเฉพาะระบบนิเวศปาไมเขตมรสุมซ่ึง
สามารถจำแนกเปนสังคมยอยไดเปน สังคมพืชปาดิบชื้นที่พบตามภูเขาดินทั่วไป ปาดิบชื้นที่ลุมต่ำระหวางหุบ
เขาหินปูน สังคมพืชเขาหินปูน สังคมพืชปาดิบเขาระดับต่ำ สังคมพืชปาบึงน้ำจืด และสังคมพืชปาพรุ พบชนิด
พันธุพืชท่ีเปนพืชเฉพาะถ่ินและพืชหหายากท่ีพบในอุทยานแหงชาติเขาสกได 40 ชนิด เชน กกเขาสก ชมพูสิริน 
หมากพระราหู บัวผุด รองเทานารีเหลืองกระบี่ เปนตน เปนถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงลูกดวยนำ้นม จำนวน 
95 ชนิด สัตวเลื้อยคลานจำนวน 96 ชนิด สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 46 ชนิด นกจำนวน 296 ชนิด 
แมลงในกลุมดวงและผีเสื้อจำนวน 73 ชนิด และสัตวน้ำจำนวน 118 ชนิด พบชนิดพันธุสัตวมีสถานภาพใกล
สูญพันธุอยางยิ่ง 6 ชนิด ไดแก เตาหกเหลือง เตาเหลือง ปลาบึก นกชนหิน นกกระเต็นนอยแถบอกดำ และ
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เหยี่ยวปลาใหญหัวเทา สถานภาพใกลสูญพันธุ 15 ชนิด ไดแก คางคาวหนายักษกุมภกรรณ คางดำ ชะนี
ธรรมดา หมาใน ชะมดแผงสันหางดำ ชางปา สมเสร็จ เตาจักร เตาบัว งูเขียวดงลาย ปลาตะพัด นกเงือกหัว
หงอก นกกระสาคอขาวปากแดง นกแตวแรวแดงมลายู และนกเขียวกานตองใหญ  มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 27 
ชนิด และใกลถูกคุกคาม 47 ชนิด  นอกจากเปนแหลงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งพืช สัตวและ
เห็ดราที่สำคัญแลว อุทยานแหงชาติขาสกยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากสถิตินักทองเที่ยว
เฉลี่ยรายป ปรากฏวามีนักทองเท่ียวมาเยือนสูงถึงปละ 400,000 คน ในจำนวนนี้เปนนักทองเท่ียวตางชาติรอย
ละ 68 เนื่องดวยมีกิจกรรมนันทนาการเชิงนิเวศท่ีหลากหลายกิจกรรมใหเลือก เชน การเดินชมถ้ำน้ำทะลุ การ
พายเรือคายัคชื่นชมทัศนียภาพ การเดินปาศึกษาสังคมพืช การสองสัตวในสภาพธรรมชาติ การเที่ยวชมน้ำตก 
หรือแมแตการพักคางแรมบนแพพัก เปนตน อุทยานแหงชาติเขาสกใหบริการทางนิเวศท่ีสามารถประเมินมูลคา
เปนตัวเงินไดหลายดาน เชน มูลคาดานการปลดปลอยน้ำทาสูชุมชนประมาณ 439,030 บาท/เฮกตาร/ป มูลคา
ดานนันทนาการประมาณ 1,053,159,367.68 บาทตอป มูลคาดานการเปนแหลงพืชอาหารประมาณ 
5,096,750บาท/ป มูลคาดานการกักเก็บคารบอนประมาณ  6,809,351,280 บาท/ป เปนตน  
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