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คํานํา
ระบบอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาในประเทศไทย ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อคุมครองปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดนอยถอยลงอยางรวดเร็ว และเพื่ออํานวยประโยชนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนัน้ จะเห็นไดวาตลอดระยะเวลาที่ผานมา รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ โดยการประกาศให
พื้นที่ตาง ๆ เปนอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธสัตวปาขึ้นเปนจํานวนมาก แตระบบพื้นที่คุมครองดังกลาวนีก้ ย็ ังไม
อาจจะอํานวยประโยชนตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้อาจกลาวไดวา เปนเพราะ
อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาแตละแหงยังขาดการจัดการที่มีระบบและประสิทธิภาพสูงนั่นเอง ดังนั้น
“แผนการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ (พ.ศ. 2548 – 2552)” ฉบับนี้นับวาเปนความพยายามอันสําคัญที่จะนําไปสู
การปรับปรุงการจัดการพื้นทีค่ ุมครองเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงแกสังคมสวนรวม
การจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ 1)ลักษณะและคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเขาใหญตอสังคม 2)รูปแบบและปญหาการจัดการทั้งในอดีตและปจจุบนั ของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ และ3)ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยแบง
การจัดการออกเปนโปรแกรมตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก การอนุรักษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ การจัดการทองเที่ยวและนันทนาการในอุทยาน
แหงชาติ การปองกันทรัพยากรธรรมชาติ การวิจยั ในอุทยานแหงชาติ นอกจากองคประกอบสําคัญดังกลาวแลว ใน
สวนที่เกีย่ วกับงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณซงึ่ เปนสิ่งจําเปนในการนําแผนไปปฏิบัติ ก็ไดเสนอควบคูไ ป
กับกิจกรรมการดําเนินงานตามลําดับกอนหลังในแตละปอีกดวย
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การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแมบทในการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
1. บทนํา
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ตั้งอยูบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ระหวางเสนรุงที่ 14๐ 05’ ถึง 14๐ 15’ เหนือ และ
เสนแวงที่ 101๐ 50’ ถึง 101๐ 50’ ตะวันออก หรือบริเวณขอบดานทิศตะวันตกเฉียงใตของที่ราบสูงโคราช มีเนื้อที่
ทั้งสิ้นประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,356,500 ไร โดยครอบคลุมเนื้อที่ 4 จังหวัด ไดแก สระบุรี
นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก ดานทางเขาอุทยานแหงชาติดานทิศใตอยูห างจากรุงเทพมหานครประมาณ
160 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแหงชาติเขาใหญอยูในความรับผิดชอบของกองอุทยานแหงชาติ
กรมปาไม โดยมีแนวนโยบายและการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ในป พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาใหกระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย
รวมมือและประสานงานกันเพื่อจัดตั้งระบบอุทยานแหงชาติขึ้นในประเทศไทยและหลังจาก Dr. G.C. Ruhle
ผูเชี่ยวชาญดานอุทยานแหงชาติของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
ไดเสนอแนะตอรัฐบาลไทย เขาใหญจึงไดรับการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศ เมื่อวันที่
18 กันยายน พ.ศ. 2505
อุทยานแหงชาติเขาใหญไมเพียงแตเปนที่รจู ักกันอยางกวางขวางสําหรับชาวไทยทัว่ ไปเทานั้น ยังเปนที่รูจัก
และยอมรับกันทั่วโลกวา เปนอุทยานแหงชาติที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในประเทศภาคพืน้ ที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต เพราะ
การเดินทางที่งาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอม และอุดมสมบูรณไปดวยพืชพรรณและสัตวปานานาชนิด
นอกจากนี้เขาใหญยังเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญตอการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการใชสอยของชุมชนใน
ภูมิภาครอบเขาใหญ ดวยความสําคัญดังกลาว อุทยานแหงชาติเขาใหญจึงไดรับการยกยองวาเปนอุทยานแหงชาติที่
สําคัญแหงหนึง่ ของโลกและเมื่อไมนานมานี้ก็ไดรับการพิจารณาจัดใหเปนอุทยานมรดกของกลุมประเทศอาเซี่ยน
(ASEAN Heritage Parks and Reserves) อีกดวย
2. วัตถุประสงค
1. ไดแผนแมบทที่ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
2. เพื่อใหการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญตอบสนอง และสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติ
3. เพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ตองดําเนินการในการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ

3. สถานภาพทรัพยากรพื้นฐานในพืน้ ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
3.1 ทรัพยากรกายภาพ
3.1.1 ภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปของอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีระดับความสูงแตกตางกันตั้งแตระดับ
ความสูงใกลระดับน้ําทะเลตามแนวเขตอุทยานดานทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึงระดับความสูง 1,351 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลในบริเวณตอนกลางของพืน้ ที่ ทางดานทิศตะวันออก ภูมิประเทศมีลักษณะเปนทีล่ าดต่ํา สวนทางทิศ
เหนือความลาดชันนอยจนถึงปานกลาง ทิศทางของความลาดชันสวนใหญมุงสูถนนมิตรภาพ ในขณะที่ทิศใตและทิศ
ตะวันตกมีลักษณะเปนภูเขาสูงชันโดดเดนขึ้นมาจากที่ราบ ซึ่งใชประโยชนเพื่อกรเกษตรนอกเขตอุทยานฯ ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะคลายเปนกําแพงภูเขาตามแนวเขตอุยานฯ จึงเรียกวาเขากําแพง และเปนสวนหนึง่ ของ
เทือกเขาพนมดงรัก โดยมียอดเขาที่สําคัญ 6 ยอดดวยกันคือ เขาแหลม(1,326 เมตร) บริเวณทิศเหนือ เขารม(1,351
เมตร) และเขาเขียว(1,292 เมตร) บริเวณตอนกลางเขากําแพง(875 เมตร) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เขาสามยอด(1,142 เมตร)กับเขาฟาผา(1,078 เมตร) บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานฯ
3.1.2 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติเขาใหญ อยูภายใตอทิ ธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและสภาพภูมิประเทศ บริเวณฝนเฉลี่ยตอปวัดได 2,270 มิลลิเมตร ที่บริเวณทีท่ ําการอุทยานฯ
พื้นที่ที่ไดรับปริมาณน้ําฝนมากที่สุดอยูบริเวณลุมน้ําคลองทาดาน ซึ่งเปนบริเวณดานทิศใตของเขาเขียวและเขารม
โดยวัดปริมาณน้ําฝนไดถึง 3,000 มิลลิเมตรตอป สวนบริเวณที่รับน้ําฝนนอยที่สุดคือพื้นที่ดานลางสุดของทิศตะวันตก
เฉียงใตและทิศใต โดยมีฝนตกเฉลี่ยตอปประมาณ 1,600 มิลลิเมตรหรือนอยกวา โดยปกติฝนจะตกมากที่สุดระหวาง
กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม เฉพาะในชวงเวลาดังกลาวนี้สมารถวัดน้ําฝนในบริเวณที่ทําการอุทยานฯ
ไดสูงถึง 1,917 มิลลิตเมตร สวนชวงทีแ่ ลงฝนมากที่สุดคือระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมโดยมีฝนตกเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 15 มิลลิเมตรเทานั้น
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปของอุทยานแหงชาติเขาใหญประมาณ 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดพบวาอยู
ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และต่ําสุดในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม
ประมาณ 17 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธเฉลี่ยประมาณ 86 เปอรเซ็นต
3.1.3 สภาพธรณีวิทยา
โครงสรางทางธรณีวิทยาของอุทยานแหงชาติเขาใหญนับวาเกาแกมากแหงหนึ่งของประเทศ การสรางตัวทาง
ธรณีวิทยาเปนผลมาจากวัฏจักรของการทับถมของตะกอน การยกตัวของเปลือกโลก และการดักชะพังทลายของดิน
และหิน สลับกับการระเบิดของภูเขาไฟในยุคพาลีโอโซอิค(Palaeozoic)หรือประมาณ 300-400 ลานปมาแลว หินที่
เปนรากฐานพบวาเปนหินชุดโคราช ชุดกาญจนบุรี และชุดราชบุรี ซึ่งมีทั้งหินปูน หินทราย หินดินดาน และ
หินไดโอไรท
ในยุคพาลีโอโวอิค พื้นที่บริเวณเขาใหญไดรับการทับถมของตะกอนขนาดหนัก ตะกอนเหลานี้ถูกพัดพามา
ตามลําน้ํา แลวไปทับถมตามบริเวณที่ราบชายฝงจนมีความสูงถึง 3,000 เมตร ซึ่งเปนจุดเริ่มแรกของการเกิดหินชุด

กาญจนบุรี และนับวาเปนหินชั้นลางสุดของหินที่ปรากฏในพื้นทีเ่ ขาใหญ เมื่อพื้นที่รอบ ๆ หยุดการผลิตตะกอน การ
ชะลางพังทลายในบริเวณนี้กเ็ กิดขึ้นแทน ควบคูไปกับการยกตัวของเปลือกโลก ทําใหน้ําทะเลซึ่งมีอยูในบริเวณนีไ้ หล
ไปสูจุดอื่นพรอมกับการชะลางพังทลายแบบรุนแรงอีกดวย ตอมาภายหลังน้ําทะเลทวมถึงพื้นที่อกี การพัดพาตะกอน
มาทับถมก็ตามมาอีกครั้งหนึ่ง น้ําทะเลบริเวณนี้มีอุณหภูมิมคิ อนขางสูง ระดับน้ําไมลึก และคลายคลึงกับบริเวณอาง
ไทย ตลอดจนมีทัศนียภาพใกลเคียงกับพัทยาในปจจุบนั หินปูนและหินดินดานเริม่ ทับถมอยูตอนบนของหิน
กาญจนบุรีและถูกเรียกชื่อใหมวาเปนหินชุดราชบุรี ซึ่งสังเกตุไดจากการมีซากสิ่งมีชีวิตทางทะเลผสมอยูในเนื้อหิน ซึ่ง
มีอยูประมาณ 250 ลานป ที่เรียกกันวา เปอรเมียน (Permian) ในพื้นที่บางแหงพบวาตะกอนที่ทบั ถมเปนหินราชบุรีนี้
มีความสูงถึง 2,300 เมตร
ตอมาของเหลวที่สะสมอยูภ ายใตเปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวอยางรุนแรงซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนของสิ่งตาง ๆ
ที่ผิวโลก สสารขนาดใหญมคี วามแข็งแรงและผิวหยาบโผลออกมาจากพื้นผิวของชั้นตะกอนตอนบน ทําใหพื้นผิวมี
การมวนตัวบิดเบี้ยวและแตกเปนรอง หินดินดานถูกเปลี่ยนไปเปนหินชนวนและฟลไลท หินทรายเปนควอทไซด
และหินปูนชุดราชบุรีกลายเปนหินออน หรือที่รูจักกันทั่วไปวา หินออนสระบุรีนั่นเอง
เมื่อทุกอยางสงบลง การชะลางพังทลายก็เขามาแทนที่อกี ครั้งหนึ่ง โดยเปลือกโลกในสวนที่มีการมวนตัวถูก
ทําลายลง ภูมอิ ากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง พื้นที่บนที่ราบสูงกลายเปนเขตกึ่งแหงแลว มีลักษณะคลายเขตแหงแลงของโลก
ในปจจุบนั พบวามีหินทรายสีแดง และหินดินดานผสมกับตะกอนยิบซั่มและเกลืออยูทั่วไป สารตาง ๆ เหลานี้พบวา
สลายตัวมาจากหินชุดกาญจนบุรี ดังนี้หนิ ชุดโคราชซึ่งพบทั่วไปในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเกิด
การทับถมและกอตัวของสิ่งตาง ๆ เหลานี้จนสูงมากกวา 4,500 เมตร และที่ฐานของหินชุดโคราชจะพบวามีหนิ ชุด
กาญจนบุรีและราชบุรีอยูทั่วไป
การทับถมของตะกอนยังคงดําเนินตอไปเรื่อง ๆจนกระทั่งเกิดการระเบิดของภูเขาไฟที่เขาใหญ ลําธารของหิน
ภูเขาไฟที่เรียกวา ไรโอไลท (Rhyolite flows) ไหลผานและซึมลงในเนื้อหินชุดตาง ๆ จนเกิดเปนหินไดโอไรท
(Diorites) บางแหงพบวามีหนิ ชนิดนี้โผลขึ้นมาใหเห็น โดยเฉพาะในพืน้ ที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ตอมาการชะลางพังทลายเริ่มเกิดขึ้นอีกและเปนอยูจนกระทั่งปจจุบัน ตะกอนที่มีขนาดเล็กถูกน้ําพักพาไปทับ
ถมกันในบริเวณที่ราบระหวางภูเขา ซึ่งการทับถมลักษณะนี้จะพบเห็นไดทั่วไป ตั้งแตที่ราบบริเวณทิศตะวันตกของที่
ราบสูงโคราชไปจนถึงพื้นทีร่ าบภาคกลางของประเทศ อันเปนแหลงเกษตรกรรมและการปลูกขางที่เปนหัวใจของ
ประเทศ
3.1.4 เสนทางคมนาคม
การคมนาคมในภูมภิ าครอบเขาใหญ นับวาเปนระบบทีมโี ครงขายกวางขวางสะดวกสบาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การคมนาคมทางบก ซึ่งมีทางหลวงสําคัญ 4 สาย เชื่อมตอกันคือ ทางหลวงหมายเลข 2 หรือที่รูจักกันในนามถนน
มิตรภาพ เชื่อมตอระหวางจังหวัดสระบุรแี ละนครราชสีมา ทางหลวงสายนี้ผานบริเวณทิศตะวันตก และทิศเหนือของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ และยังเปนถนนสายหลักสําคัญสําหรับการคมนาคมติดตอระหวางกรุงเทพมหานครกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย ทางหลวงหมายเลข 304 เชือ่ มตอระหวางกบินทรบุรีและนครราชสีมา ผานดานทิศ
ตะวันออกของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ถนนสายนีย้ ังใชเปนเสนทางคมนาคมระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด

นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 33 เชื่อมตอระหวางนครนายก ปราจีนบุรี และกบินทรบุรี โดยผานดานทิศใตของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ และทางหลวงเชือ่ มตอระหวางบานนากับแกงคอย ดานทิศตะวันตกของเขาใหญ ทางหลวง
เสนสุดทายคือ ทางหลวง 2090 เชื่อมตอระหวางปากชองและปราจีนบุรี โดยผานกลางบริเวณพืน้ ที่เขาใหญ ถนน
สายนี้นับวาเปนประโยชนอยางมากในการติดตอระหวางภูมิภาคตอนเหนือกับภูมภิ าคตอนใตของอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ
นอกจากทางหลวงทั้งสี่เสนแลว ยังมีทางรถไฟเชื่อมระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
กรุงเทพมหานครผานสระบุรีและนครราชสีมา อีกสายหนึง่ เชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครกับอรัญประเทศผานจังหวัด
ปราจีนบุรี สําหรับการคมนาคมทางอากาศ ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของรัฐบาลที่จะเปดสนามบินพาณิชยการ
บินภายในประเทศที่จังหวัดนครราชสีมา
สําหรับการสื่อสารของภูมิภาคนี้นับวามีความเจริญรุดหนาไปมาก ปจจุบันมีการใชระบบโทรศัพทกันอยาง
กวางขวางในหนวยงานราชการ สวนบุคคล และวงการธุรกิจตามชุมชนขนาดใหญและมีแนวโนมวาจะกระจายไปตาม
แหลงตาง ๆ เชน ตามอําเภอที่เปนศูนยกลางมากขึ้น
และปจจุบนั การเดินทางขึ้นเขาใหญ จากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติที่สะดวกได 2
เสนทาง ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เสนทางที่ 1 เริ่มจากถนนพหลโยธิน ผานรังสิต ประตูน้ําพระอินทร สระบุรี
เลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ กอนถึงอําเภอปากชอง บริเวณ กม. 56 ชิดซายขึ้นสะพานลอย
ไปตามถนนธนะรัชตทางหลวงหมายเลข 2090 ถึง กม. 23 จะพบดานศาลเจาพอเขาใหญ เดินทางตอไปอีก 15
กิโลเมตร ก็ถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาใหญ เสนทางที่ 2 จากถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาบริเวณรังสิต เขาทาง
หลวงหมายเลข 305 สูตัวเมืองนครนายก แลวเขาทางหลวงหมายเลข 33(ถนนสุวรรณศร) ถึงสี่แยกศาลนเรศวรเลี้ยว
ซายตามเสนทางปราจีนบุรี – เขาใหญ ผานดานตรวจคาธรรมเนียมบริเวณเชิงเขาแลวเดินทางตอจนถึงที่ทําการอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ รวมระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร
การเดินทางขึน้ ที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาใหญ จะเปดดานตรวจทั้งสองดาน อนุญาตใหนกั ทองเที่ยวและ
ผูใชเสนทางเขาใหญสัญจรไปมา ระหวางเวลา 06.00 – 21.00 น.
3.1.5 ดิน
บริเวณเทือกเขาสลับซับซอนของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ลักษณะของดินมีทั้งตื้นและลึกปะปนกันไป ดินที่
พบมีทั้งดินทรายและดินเหนียว หรือดินรวมเหนียวปนทรายหรือปนกรวดสลับกัน บริเวณนี้สวนใหญเปนพื้นทีป่ า
และทุงหญา สวนตามเชิงเขาสวนใหญเปนดินที่เกิดจากการทับถมกันของวัตถุตนน้าํ กําเนิด ซึ่งเรียกวา Colluvial
complex
บริเวณทิศเหนือของพื้นที่เปนดินปากชองและดินมวกเหล็ก ดินปากชองเกิดจาการทับถมของตะกอนที่
สลายตัวมาจากหินดินดานและหินปูน ดินมีการระบายน้าํ ดี เก็บความชืน้ ไดดี ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชั้นดินลึก
เปนดินพวก reddish brown lateritic ที่มีสวนผสมของ clay ที่ละเอียด สวนดินมวกเหล็กซึ่งเกิดจาการทับถมของ
ตะกอนที่สลายตัวมาจากหินดินดาน หินชนวนและหินปูน เปนดินพวก loamy skeletal สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปน
เทา ชั้นดินตืน้ มีการระบายน้าํ ดี ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ําและงายตอการชะลางพังทลาย

ทางทิศตะวันตกของเขาใหญ มีลักษณะคลายคลึงกับดินมวกเหล็ก แตเนื่องจากพืน้ ทีม่ ีความลาดชันสูง เก็บ
ความชื้นไมดแี ละชั้นดินตื้นกวา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ทางดานทิศใตสวนใหญดินเปนแกลง ซึ่งเกิดจากการทับ
ถมของตะกอนหลายวัฏจักร ชั้นดินดานลางมีสวนผสมของซากสิ่งมีชีวิตทางทะเล เปนดินพวก red-yellow podzolic
และ reddish brown lateritic soils ที่มีสวนผสมของดินเหนียวและทรายเปนสวนใหญ แมวาชั้นดินจะลึกแตการระบาย
น้ําไมดี ความอุดมสมบูรณของดินปานกลางและงายตอการชะลางพังทลาย
ดานทิศตะวันออกและตอนกลางของพื้นที่พบวามีดนิ หลายชุดปะปนกันอยู เชน ดินกบินทรบุรี ดินเชียงของ
ดินเชียงใหม ดินจัตุรัส ดินโคราช ดินเขาใหญ และดินลํานารายณ ซึ่งสวนใหญเปนพวก red-yellow podzolic และ
reddish brown lateritic soils ที่มีการทับถมกันมานานของตะกอนที่สลายตัวมาจากหินทรายเปนสวนใหญ ดินมีการ
ระบายน้ําปานกลางถึงดีชั้นดินมีทั้งตื้นและลึกสลับกันไป ความอุดมสมบูรณปานกลาง
3.1.6 ทรัพยากรน้ํา
ระบบทางอุทกวิทยาของอุทยานแหงชาติเขาใหญ นับวามีความสําคัญและมีลักษณะเดนเปนพิเศษที่ชวย
สงเสริมคุณคาของพื้นที่ ทั้งในเชิงอนุรักษและการใชประโยชน ทั้งนีน้ ับตั้งแตโครงขายของทางระบายน้ําไปจนถึง
ปริมาณและคุณภาพของน้ํา นอกจากนี้ยังเอื้ออํานวยโอกาสดานการพักผอนหยอนใจ และสนับสนุนใหมกี ิจกรรม
นันทนาการประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับน้ําอีกดวย
ลักษณะภูมิของเขาใหญเปนจุดกําเนิดของลุมน้ําที่สําคัญ ซึ่งหลอเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรและอุตสาหกรมใน
ภูมิภาพถึง 4 สายดวยกันคือ
ลุมน้ํานครนายก อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอุทยานฯ ในเขตจังหวัดนครนายก เกิดจากการรวมตัวกัน
ของลําหวยสําคัญ ๆ หลายสาย เชน สาลิกา นางรอง ลํากระตุก ทาดานและสมพุงใหญ ไหลผานกลางเมืองนครนายกไป
บรรจบกับแมน้ําปราจีนบุรี เปนแมน้ําบางประกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่เขาใหญใหปริมาณน้ําแกลุมน้ํานครนายก
ประมาณ 813 ลานลูกบาศกเมตรตอป พื้นที่รองรับน้ําฝนมีขนาด 660 ตารางกิโลเมตร
ลุมน้ําปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวของหวยสําคัญๆ ที่ไหลออกจากเขาใหญ เชน ลําพระยาธาร คลองหนอง
แกว ใสนอย และใสใหญ ทีอ่ ําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรีแลวไหลไปบรรจบกับแมน้ํานครนายกเปนแมน้ําบาง
ประกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ําทั้งหมดที่เขาใหญระบายน้ําใหแกลุมน้ํานี้มากกวา 790 ลานลูกบาศกเมตรตอป
พื้นที่รองรับน้าํ ฝนมีขนาด 1,122 ตารางกิโลเมตร
ลุมน้ําลําตะคอง อยูทางตอนเหนือของอุทยานฯ หวยที่สําคัญคือ ลําตะคอง แมน้ํานี้จะไหลลงสูแมนา้ํ มูลใน
ที่สุด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของลุมน้าํ ลําตะคองไดรับปริมาณน้ําฝนนอย การคายระเหยคอนขางสูงและพื้นที่รับ
น้ํามีไมมากเมือ่ เทียบกับลุมน้ําดานทิศใตของอุทยานฯ น้าํ ที่ลุมน้ํานี้ระบายลงสูตอนลางที่อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา จึงมีปริมาณคอนขางต่ําคือประมาณ 104 ลานลูกบาศกเมตรตอไป พื้นที่รองรับน้ําฝนมีขนาด 201 ตาราง
กิโลเมตร
ลุมน้ําลําพระเพลิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพืน้ ที่เขาใหญ โดยมีหว ยลําพระเพลิงเปนลําน้ําสายหลัก
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศคลายคลึงกับลุมน้ําลําตะคอง และสภาพปาถูกบุกรุงทําลายไปมาก น้ําทีไ่ ดจากลุมน้ํานีจ้ ึงมี

ปริมาณที่ต่ํามาก คือประมาณ 19 ลานลูกบาศกเมตรตอป เมื่อเทียบกับลุมน้ําอื่น ๆ ในพื้นทีเ่ ขาใหญ พื้นที่รองรับน้ําฝนมี
ขนาด 114 ตารางกิโลเมตร
สําหรับคุณภาของน้ําทั้งสี่ลุม โดยทั่วไปอยูในเกณฑที่จะใชเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี ไม
มีอันตราย แตถาใชเพื่อบริโภคจะตองไดรบั การปรับปรุงใหดีขึ้น โดยเฉาพะในสวนที่เกี่ยวกับความขุนและสีของน้ํา
ซึ่งมักจะสูงเกิดขีดจํากัดในชวงตนฤดูฝน
สิ่งที่นาสนใจอันเกิดจากลําน้ําตาง ๆ ในเขาใหญ ซึ่งจะสามารถจะใชเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวในดาน
นันทนาการก็คือน้ําตกตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วไป ที่สําคัญคือ น้ําตกเหวสุวัต น้ําตกผากลวยไม และน้ําตกกองแกว ในลุม
ลําตะคอง น้ําตกเหวนรก น้าํ ตกสาริกา และน้ําตกนางรอง ในลุมนครนายก และน้ําตกวังเหวของลุม น้ําใสใหญ
นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําที่สําคัญทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ กระจัดกระจายกันตามธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงน้ําและ
อาหารที่สําคัญของสัตวชนิดตาง ๆ แหลงน้ําที่สําคัญไดแก หนองผักชี หนองขิง หนองขมิ้น บึงไผ และคลองอีเฒา
3.1.7 การใชประโยชนที่ดิน
ภูมิภาค 4 จังหวัดรอบเขาใหญมีการใชประโยชนที่ดินไมตางไปจากชนบทอื่น ๆ ของประเทศ คือสวนใหญใช
เพื่อการเกษตร แตจะเปนลักษณะใดขึน้ อยูก ับปจจัยทางสิ่งแวดลอมเปนตัวกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศนับวามีอิทธิพลเปนอยางมาก
จังหวัดนครนายกพืน้ ที่สวนใหญใชในการทํานา รองลงมาปลูกไมยืนตนและไมผล ซึ่งพบวาการใชที่ดิน
ลักษณะนี้มีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อุตสาหกรรมทองถิ่นที่สําคัญไดแก การสีขาวและการทํามันเสน
จังหวัดปราจีนบุรี การใชที่ดนิ ก็มีลักษณะคลายคลึงกับนครนายก เพราะสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม
แตกตางกัน พืน้ ที่รอยละ 76 ใชในการทํานา รองลงมาคือการทําไร(14.5%) และทําสวนผลไม ซึ่งการใชที่ดินอยาง
หลังนี้มีแนวโนมจะมากขึ้นเพราะไดผลตอบแทนสูงกวาอยางอื่น เศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตร
เปนสวนใหญ รองลงมาคือการคาสงและคาปลีก
จังหวัดสระบุรี ใชที่ดินสวนใหญในการทําไร พืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่งตาง ๆ และ
ฝาย รองลงมาคือ การทํานา และทําปศุสัตว ตามลําดับ สัตวที่สําคัญในเชิงเศรษฐกิจคือ โค กระบือ สุกร และสัตวป
อยางไรก็ดี พืน้ ที่นามีแนวโนมวาจะลดลงในอนาคต เนือ่ งจากใชพนื้ ทีไ่ ปในการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม และ
สิ่งกอสรางอื่น ๆ อุตสาหกรรมที่สําคัญคือ เหมืองแร การระเบิดและยอยหิน และอุตสาหกรรมโคนม โคเนื้อ ดังนัน้
เศรษฐกิจของจังหวัด มักจะขึ้นอยูกับการอุตสาหกรรมเปนหลัก
จังหวัดนครราชสีมา การใชที่ดินมีหลายรูปแบบตั้งแตทาํ นา ทําไร ทําสวนผลไม และปศุสัตว พืชไรที่สําคัญ
ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วและงา การปศุสัตวคลายคลึงกับของสระบุรี โดยเฉพาะพบมากบริเวณตอน
เหนือของอุทยานแหงชาติเขาใหญ น อกจากนี้ยังมีการอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ กระจายอยูทวั่ ไป เชน อุตสาหกรรม
สิ่งทอ การทํานาเกลือ เปนตน อยางไรก็ดี สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดขึน้ อยูกับผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาคือการ
ติดตอคาขาย ทั้งปลีกและสง เพราะนครราชสีมาเปนศูนยกลางคมนาคมระหวางภาคกลางและภาคอีสาน

3.2 ทรัพยากรชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรพืช
จากการสํารวจในทองที่จริง พืชพรรณที่ขนึ้ อยูในอุทยานแหงชาติเขาใหญสวามารถแบงออกเปน 5 ประเภท
ใหญ ๆ และมีพันธุพืชอยูถึง 2,000 – 2,500 ชนิด
ปาเบญจพรรณ ปาชนิดนี้ปรากฏอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานฯ พบบริเวณพื้นที่ที่มี
ระดับความสูงระหวาง 200-600 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางประกอบดวยไมยนื ตนประเภทผลัดใบ เชน
มะคาโมง (Afxelis xylocarpa) ประดู (Dialium cochinchinense) ตะแบก (Lagerstraemia calyculata) เปนตน พืชชัน้ ลาง
มีไมไผ (Bambusa sp.) และหญาตาง ๆ รวมทั้งกลวยไม (Poyathia sp.) ดวยในฤดูแลงปาชนิดนี้จะมีไฟลุกลามเสมอและ
ตามพื้นปามีหนิ ปูนผุดขึ้นอยูท ั่วไป
ปาดิบแลว ปาชนิดนี้มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 1,192.88 ไร ปรากฏอยูทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึง่ มีลักษณะ
เปนที่ราบลูกเนินในระดับความสูง 200-600 เมตรจากระดับน้ําทะเล ไมชั้นบนไดแก ไมยางนก พันจํา เคี่ยมคะนอง
ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน (Hopea ferria) ตะแบก (Lagerstroemia sp.) สมพง (Tetrameles nudrflora) สองสลึง
(Lophopelum duperreanum)เปนตน
ปาดิบชื้น ปาชนิดนี้เปนปาที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุทยานแหงชาติเขาใหญ พบในระดับความสูง
400-1,000 เมตรจากระดับน้าํ ทะเลปานกลาง พรรณไมคลายคลึงกับปาดิบแลงแตมีไมวงศยาง (Dipterocarpus) ขึ้นอยู
เปนจํานวนมากกวา และไมชั้นลางมีความหนาแนนมากกวาปาดิบแลง
ปาดิบเขา ปาชนิดนี้เกิดอยูใ นที่ที่มีอากาศเย็นบนภูเขาสูง พบการกระจายในความสูงตั้งแต 1,000 เมตรขึ้นไป
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพปาแตกตางไปจากปาดงดับชื้นอยางเห็นไดชัด ไมมีไมวงศยางขึน้ เลย พันธุไมที่พบ
เปนไมเนื้อออน เชน มะขามปอง (Phyllantus sp.) สนสามพันป (Decrydium elatum) และไมกอ(Castanopsis sp.)
ทุงหญาและปารุนหรือปาเหลา ปาชนิดนี้เกิดจากการทําไรเลื่อนลอยในอดีต กอนการจัดตั้งปาเขาใหญเปน
อุทยานแหงชาติมีราษฎรอาศัยอยูและไดแผวถางปาเพื่อทําไร เมื่อมีการอพยพราษฎรลงไปสูที่ราบ ทําใหบริเวณไร
ดังกลาวถูกปลองทิ้ง ตอมามีสภาพเปนทุงหญาคาเสียสวนใหญ ปจจุบนั พื้นที่ทุงหญาบางแหงไดกลับคืนสภาพเปนปา
ละเมาะบางแลว
3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา
อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนหนึ่งในจํานวนพืน้ ที่เพียงไมกี่แหงของประเทศที่มีสัตวปาชุกชุม เพราะ
ประกอบดวยถิ่นที่อยูและแหลงอาหารที่เหมาะสมกับสัตวปาเกือบทุกชนิด การสํารวจเบื้องตนพบวา มีสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมหลายประเภท ไดแก สัตวกนิ เนื้อ 16 ชนิด ชาง 1 ชนิด สัตวกบี 7 ชนิด สัตวกินแมลง 3 ชนิด สัตวจําพวกลิง 5
ชนิด กระตาย 1 ชนิด สัตวจาํ พวกใชฟนแทะ 6 ชนิด และพวกคางคาวไมนอยกวา 25 ชนิด สวนสัตว๗พวกนกมีไมนอย
กวา 293 ชนิด สัตวเลื้อยคลานและสัตวครึง่ บกครึ่งน้ําประมาณ 70 ชนิด
สําหรับสัตวปา ชนิดที่สมารถพบไดบอย ๆ และตามโอกาสอํานวย ไดแก เกง(Muntiacus muntjik) กวาง ตาม
ทุงหญาทั่ว ๆ ไป นอกจากนีย้ ังพบ เสือโครง (Panthera tigris) กระทิง (Bosgaurus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis)
หมี (Selearctos thibetamus sp.) ชะนี (Hylobates sp.) หมาไม (Martes flavigula) รวมถึงนกชนิดตาง ๆ ที่สํารวจพบ

อาศัยปาเขาใหญ เปนแหลงหาอาหารและที่อาศัยอยางถาวร นกทีน่ าสนใจและพบเห็นบอย ๆ ไดแก นกในวงศเงือก
(Bucerotidae) นกขุนทอง (Gracula religiosa) ไกฟา (Lophura sp.) และนกกินแมลงชนิดตาง ๆ ที่พบบนเขาใหญ
นับวาเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวที่ชอบดูนกเปนอยางดี เพราะพบเห็นไดทั่วไป พวกแมลงที่มีมากก็คือ ผีเสื้อชนิดตาง
ๆ ที่สวยงามมีประมาณ 5,000 ชนิด
3.3 ทรัพยากรมนุษย
3.3.1 ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม
ประวัติความเปนมาของเขาใหญ แมวาจะสั้นแตก็มีสาระนาสนใจ และเกีย่ วโยงมาถึงปจจุบันอยู 2 กรณีคือ เมื่อ
ประมาณ 60 ปที่ผานมาราษฎรจากบานทาดานและบานทาชัย จังหวัดนครนายก ไดพากันอพยพมาตัง้ บานเรือนบนเขา
ใหญ เพื่อลาสัตวและเก็บหาของปาขายเปนอาชีพและมีการแผวถางปาเพื่อปลูกขาวและพริกใชเปนอาหารในครัวเรือน
ตอมาเมื่อมีการอพยพจํานวนประชากรเพิม่ มากขึ้น รัฐบาลไดยกฐานะของหมูบานขึน้ เปนตําบลเขาใหญ ขึ้นอยูก บั
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แตหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อ ป พ.ศ. 2475 ทางการมีคําสั่งใหยุบตําบลเขาใหญพรอมกับอพยพราษฎรทั้งหมดลงไปอยูที่
ราบตอนลาง ดวยเหตุผลที่วา เขาใหญเปนที่หลบซอนของพวกกบฏ และอาจใชเปนที่ชองสุมกําลังเพื่อตอตานรัฐบาล
นอกจากนี้ตําบลขาใหญยังเปนแหลงหลบซอนตัวของโจรผูรายในคดีสําคัญอีกเปนจํานวนมาก ยากตอการติดตาม
ปราบปราม ดังนั้นสภาพหมูบ านที่ทํากินบนเขาใหญจึงแปรสภาพไปเปนทุงหญาคา ดังปรากฏใหเห็นทั่วไปตาม
บริเวณสองขางทางระหวางที่ทําการอุทยานแหงชาติ กับที่พักตากอากาศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
หลังจากที่มีดําริของนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ในป พ.ศ. 2502 ใหกระทรวงเกษตร และ
กระทรวงมหาดไทย รวมกันพิจารณาจัดตั้งและประกาศพืน้ ที่เขาใหญเปนอุทยานแหงชาติ ในระหวางที่ดําเนินงานอยู
นั้นสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดเขามาดําเนินการพัฒนาสิ่งกอสรางตาง ๆ ตรงบริเวณที่เรียกวา “หนองขิง” เพื่อใช
เปนสถานที่พกั ตากอากาศ และพักผอนหยอนใจสําหรับประชาชน และมีการสรางสนามกอลฟควบคูไปดวย ตอมาเมื่อ
เขาใหญไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนอุทยานแหงชาติ กิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่พักตากอากาศ
และสนามกอลฟก็ถูกโอนไปอยูภายใตการดูแลขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปจจุบันสิ่งกอสราง
และสนามกอลฟดังกลาวก็ยงั คงอยูและไดรับการบูรณะพัฒนากาวหนาไปกวาเดิมมาก
3.3.2 คุณคาของทรัพยากรตอสังคม
อุทยานแหงชาติเขาใหญประกอบดวยปาไมที่อุดมสมบูรณและสัตวปานานาชนิด ดังนั้น เขาใหญจงึ กอใหเกิด
ผลกระทบที่สําคัญไมเพียงแตดานนิเวศนวิทยา แตยังรวมไปถึงผลกระทบอันเปนประโยชนตอการเกษตร
อุตสาหกรรม และชีวิตความเปนอยูทวั่ ไปของประชากรในภูมภิ าคนี้ดว ย
เปนแหลงใหน้ําทั้งปริมาณและคุณภาพ
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีสภาพปาที่อุดมสมบูรณมากกวา 80 เปอรเซ็นต ดังนั้นจึงสามารถดูดซับและเก็บกัก
น้ําฝนในอัตราที่สูง แลวคอย ๆ ปลดปลอยน้ําหลอเลี้ยงพืน้ ที่ตอนลางอยางสม่ําเสมอตลอดป แมวาการศึกษาดานอุทก
วิทยาในพืน้ ที่เขาใหญจะมีอยูนอยก็ตาม แตก็มีเหตุผลทีพ่ อจะสรุปไดวา หากขาดการปองกันและการจัดการที่

เหมาะสม ก็จะกระทบกระเทือนตอปริมาณและคุณภาพน้ําของลุมน้ําสําคัญทั้ง 4 สาย ซึ่งเทากับเปนผลรายตอหมูบาน
และชุมชนที่พงึ่ พาน้ําจากแมน้ําดังกลาวอยางแนนอน
หากปาของอุทยานแหงชาติเขาใหญถูกทําลายจนเหลือนอยลง จนเปนผลใหการไหลของน้ํามีปริมาณมากขึ้น
แตการไหลจะไมสม่ําเสมอกลาวคือ จะมีนา้ํ ไหลแรงหลังฝนตกใหม ๆ แลวจะคอย ๆ ลดนอยลงตามชวงเวลาหลัง
จากนั้น จนในที่สุดจะขาดน้ําในชวงฤดูแลง ซึ่งปรากฏการณในลักษณะนีจ้ ะพบเห็นไดทวั่ ไปตามพื้นที่ตาง ๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้การลดนอยถอยลงของพื้นที่ปายังมีผลตอคุณภาพน้ําดวยเชนกัน จากการศึกษาของ
กลุมผูเชี่ยวชาญจากคณะวนศาสตร (1982) รายงานวา พืน้ ที่ตนน้ําลําธารที่มีปาปกคลุมนอยกวา 70 เปอรเซ็นต อาจมี
ผลทําใหน้ํามี pH ความขุนสี การเหนี่ยวนําไปฟา ของแข็งที่ละลายในน้ํา และความกระดางของน้ําสูงกวาปกติ และ
การเปลี่ยนแปลงคา pH ยังมีผลตอผลผลิตของพืช ในขณะที่ของแข็งที่ละลายในน้ําและความกระดางของน้ํามีผลตอ
การอุตสาหกรรมทั่วไป
ทําใหดนิ มีความคงทน
ดินในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญมีลักษณะเชนเดียวกับดินที่พบทัว่ ไปในเขตรอนชื้นแถบภูเขา คือมักจะ
ตื้นและงายตอการชะลางพังทลาย แตเนื่องจากอุทยานแหงชาติเขาใหญปกคลุมดวยปาที่สมบูรณ ดังนั้นการชะลาง
พังทลายของดินจึงเกิดขึ้นนอย ยกเวนบริเวณที่ถูกบุกรุกแผวถางเพื่อการเกษตรและทําไมออกแถบตนน้ําลําพระเพลิง
ซึ่งพบวาการชะลางพังทลายของดินมีสูง น้ําในลําพระเพลิงมีตะกอนแขวนลอยและตกตะกอนตามทองลําธารอยูมาก
ซึ่งตะกอนเหลานี้จะมีผลตอคุณภาพน้ํา ทําใหอางเก็บน้ําตื้นเขิน และเปนอันตรายตอชีวิตความเปนอยูของสัตวน้ําชนิด
ตาง ๆ
เปนแหลงควบคุมสภาพภูมิอากาศ
แมวาความเขาใจเกีย่ วกับอิทธิพลของปาไมตอสภาพภูมอิ ากาศของทองถิ่นยังไมเปนที่กระจางชัดนัก แตอาจ
กลาวไดวาการสูญเสียปาไมในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ อันเนื่องมาจากการลักลอบแผวถางขนาดหนัก สามารถ
จะทําใหปริมาณความชื้นในอากาศลดลง และอุณหภูมเิ ฉลี่ยอาจสูงขึ้น นอกจากนี้อาจมีผลตอปริมาณและฤดูกาลที่ฝน
จะตกอีกดวย
เปนแหลงทองเที่ยวและนันทนาการ
ในป พ.ศ. 2526 มีนักทองเทีย่ วไปเยือนอุทยานแหงชาติเขาใหญถึง 275,000 คน ซึ่งแสดงวาเขาใหญเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาค อันมีผลตอสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าคนี้ นักทองเทีย่ วทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศพึงพอใจกับทัศนียภาพ สัตวปาและภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งสิ่งเหลานี้กําลังถูกคุกคาม
จากแรงกดดันตาง ๆ เชน การลักลอบทําไม การบุกรุกแผวถางปา และการพิจารณากอสรางเขื่อน เปนตน
เปนแหลงพันธุกรรมที่สําคัญ
อุทยานแหงชาติเขาใหญเปนแหลงที่มีพันธุพ ืชไมต่ํากวา 2,000 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนมมากกวา 60 ชนิด
และนกตาง ๆ อีกไมนอยกวา 294 ชนิด ซึ่งความหลากหลายของชนิดพันธุดังกลาวสามารถใหประโยชนดาน
เศรษฐกิจแกภมู ิภาคและประเทศอยางมหาศาล นอกจากนี้เขาใหญยังเปนหนึ่งใน 11 แหงของโลกที่จัดวาเปน
“Vavilov Center” กลาวคือ เปนพื้นที่ที่อดุ มไปดวยทรัพยากรพืชและสัตวปาอันล้ําคา ซึ่งสามารถใชเปนแหลง

วัตถุดิบสําหรับผลิตยารักษาโรค และผลิตสายพันธุกรรมใหม ๆ ดานการเกษตร แมวาประเทศไทยจะยังไมพรอม
สําหรับงานดานนี้เหมือนกับหลายประเทศทางตะวันตก แตก็เริ่มมีการกลาวถึงและดําเนินงานดานวิศวพันธุกรรมกัน
บางแลว ตัวอยางที่นาจะกลาวถึงก็คือ การนําไมหอม (Aquilaria crassna) จากเขาใหญมาผลิตเปนเครื่องหอมสงออก
ไปขายยังตางประเทศ หากมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับไมหอมอยางจริงจังเกี่ยวกับการขยายพันธุและสงเสริมใหราษฎร
ปลูก เชื่อไดวา ผลผลิตของไมหอมสามารถทํารายไดใหแกผูลงทุนอยางคุมคาเปนเวลายาวนาน
อีกตัวอยางหนึง่ ไดแก พืชสมุนไพรในชวง 50 ปที่ผานมา ยารักษาโรคที่มีชื่อเสียงในโลก สวนใหญผลิตมา
จากไมปาแทบทั้งสิ้น ราษฎรที่อาศัยอยูรอบเขาใหญระบุวา มีพืชหลายชนิดที่พบในอุทยานแหงชาติเขาใหญ มี
คุณสมบัติที่สามารถใชเปนยารักษาโรคได หากมีการศึกษาวิจยั อยางเหมาะสม อาจพบพันธุพืชบริเวณเขาใหญที่
สามารถใชเปนวัตถุดิบผลิตยารักษาโรค จนสามารถขยายตัวเปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศได ตัวอยางสุดทายที่
ควรกลาวถึงคือ กระทิง ในอนาคตอาจเปนไปไดวา อาจใชกระทิงเปนตัวสรางสายพันธุกรรมชนิดใหมใหกับสัตว
เลี้ยงจําพวกวัวควายสิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไมอาจเปนจริงไดหากไมสามารถปองกันรักษาสภาพแวดลอมของเขา
ใหญใหคงสภาพอยางที่เปนอยูในปจจุบัน
เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดสําคัญ ๆ เชน ชาง กระทิง เสือ กวาง ชะนี คาง และอื่น ๆ มักจะพบวาอาศัยอยู
บริเวณรอบ ๆ ใกลที่ทําการอุทยานฯ ทั้งนี้เปนเพราะวาการลักลอบลาสัตวมีอยูทวั่ พื้นที่สวนอื่น ๆ ของเขาใหญที่มกี าร
ตรวจตราลาดตระเวนของเจาหนาที่ทําไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวยประชากรสัตวจึงลดนอยลง ซึ่งนับวาเปนปญหาสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาวา 10 เปอรเซนตของประชากรชางทั้งประเทศ 10 เปอรเซนตของกระทิง และจํานวน
เสือ ตลอดจนชะนีอีกมากมายอาศัยเขาใหญเปนที่หลบภัยและสืบตอพันธุ นอกจากนี้เขาใหญยังเปนแหลงที่อยูอ าศัย
ของนกเงือกและนกสําคัญบางชนิดอีกดวย หากการบุกรุกพื้นที่และลักลอบลาสัตวยังคงดําเนินตอไป ทรัพยากรสัตว
ปาก็จะมีสภาพวิกฤติยากทีจ่ ะแกไขได
3.4 การทองเที่ยว
3.4.1 แหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทนี่ าสนใจ
น้ําตกเหวนรก
เปนน้ําตกขนาดใหญ ที่สูงและสวย แตทอี่ ันตรายที่สุด มีทั้งหมด 3 ชั้น ในฤดูฝนน้ําตกเหวนรกมีสายน้ําไหล
เชี่ยวนากลัวสมชื่อ น้ําตกแหงนี้ถือเปนสุสานชางปาหลายเชือกที่พลัดตกลงไป ตั้งอยูบริเวณเสนทางเขาใหญ –
ปราจีนบุรี
น้ําตกเหวสุวัต เหวไทร เหวประทุน
เปนน้ําตกกลุมเดียวกันทีเ่ กิดการหวยลําตะคอง ตั้งอยูสุดถนนธนะรัชต รถเขาถึงได ในฤดูฝนจะมีน้ํามากและ
ไหลแรง น้ําคอนขางเย็นจัด

น้ําตกผากลวยไม
เปนน้ําตกขนาดกลาง ที่เกิดจากหวยลําตะคองเชนกัน มีความสูงประมาณ 10 เมตร น้ําตกผากลวยไมจะมี
กลวยไมหวายแดงขึ้นอยู ซึ่งเปนสัญลักษณของน้ําตกแหงนี้ จากน้ําตกผากลวยไมสามารถเดินเทาตอไปยังน้ําตกเหวสุ
วัตได
น้ําตกกองแกว
เปนน้ําตกขนดาเล็กที่เกิดจากหวยลําตะคอง ในฤดูฝนสวยงามมาก เหมาะสําหรับการเลนน้ํา อยูหา งจากที่ทํา
การอุทยานฯ เพียง 100 เมตร
น้ําตกนางรอง น้ําตกสาริกา
เปนน้ําตกขนาดใหญ อยูในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีชื่อเสียงมาชานาน การเดินทางจากจังหวัดนครนายกเขาไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร
นอกจากนี้ อุทยานแหงชาติเขาใหญยังมีนา้ํ ตกอีกหลายแหงที่มีความสวยงามในเสนทางเดินปาตาง ๆ เชน
น้ําตกวังเหว น้ําตกตาดตาภู น้ําตกเหวอีอา่ํ น้ําตกตระครอ น้ําตกสมปอย น้ําตกธารทิพย น้ําตกแกงกฤษณา และ
กลุมน้ําตกผาตะแบก ฯลฯ
จุดชมวิว กม.30 ถนนธนะรัชต สามารถชมทิวทัศนดานทิศเหนือของอุทยานแหงชาติเขาใหญไดเปนบริเวณ
กวางและสวยงาม
จุดชมวิว กม.9 ถนนขึ้นเขาเขียว สามารถมองเห็นทิวทัศนของปาเขาทางดานทิศเหนือไดเปนอยางดี
จุดชมวิว กม.20 ถนนปราจีนบุรี – เขาใหญ เปนจุดที่สามารถชมทิวทัศนดานจังหวัดปราจีนบุรีได
หอดูสัตว เปนสถานที่ที่จัดทําขึ้นสําหรับการซุมดูสัตวปา นักทองเทีย่ วสามารถเขาไปใชประโยชนไดตั้งแต
เวลา 06.00 น. – 18.00 น. จํานวน 2 แหง ไดแก
- หอดูสัตวหนองผักชี อยูบริเวณหนองผักชี ซึ่งเปนแหลงน้ําของสัตวปารอบ ๆ หนองน้ําเปนทุงหญาคา
กวางใหญมีโปงสัตว ปากทางเขาไปอยูบ ริเวณ กม.36 – 36 ถนนธนะรัชต เดินเทาเขาไปอีกประมาณ 1
กิโลเมตร
- หอดูสัตวมอสิงโต อยูบริเวณอางเก็บน้ํามอสิงโตรอบ ๆ มีลักษณะเปนทุงหญาโลง ๆ ที่เหมาะสําหรับการ
ซุมดูสัตวปาที่มากินดินโปง ซึ่งเปนดินที่มแี รธาตุสําคัญของสัตวกินพืช อยูหางจากทีท่ ําการอุทยาน
แหงชาติประมาณ 500 เมตร
3.4.2 กิจกรรมการทองเที่ยว
สองสัตว
เปนกิจกรรมที่ใชไฟสองสัตวในเวลากลางคืนไปตามถนนสองขางทาง เปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวใหความ
นิยมมาก สามารถติดตอขออนุญาตไดที่ที่ทาํ การอุทยานฯ กอนเวลา 18.00 น. ทุกวัน
เดินปาศึกษาธรรมชาติ
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีเสนทางเดินปาระยะสั้น และเสนทางเดินปาประเภททองไพร สามารถ
สอบถามรายละเอียดการเดินปาและติดตอเจาหนาทีน่ ําทางไดที่ศูนยบริการนักทองเทีย่ ว แบงเปน

- เสนทางศึกษาธรรมชาติ (Nature trail) เสนศูนยบริการนักทองเที่ยว – น้ําตกกองแกว ระยะทางประมาณ
1,200 เมตร เสนทางนี้จะปูดวยตัวหนอน มีปายสื่อความหมายตลอดเสนทางนักทองเที่ยวสามารถเดินเองได
- เสนทางเดินปาประเภทไมพักแรม (Hiking trail) มีอยู 13 เสนทาง จัดทําอยูบริเวณที่ทําการอุทยานฯ มี
ระยะทางตั้งแต 1 – 8 กิโลเมตร ใชเวลาเดินประมาณ 1 – 5 ชั่วโมง ตองติดตอขออนุญาตจากเจาหนาที่กอนเขาไป
- เสนทางเดินปาประเภททองไพร (Trekking) เปนเสนทางที่ตองมีการพักคางแรมในปา โดยมากเปนเสนทาง
ที่อยูรอบอุทยาน ใชเวลาคางคืนตั้งแต 1 – 3 คืน สามารถติดตอเดินปาที่ หนวยพิทกั ษอุทยานฯ ใกลเคียงและที่ทาํ การ
อุทยานฯ
ดูนก
เขาใหญเปนแหลงดูนกทีด่ ีทสี่ ุดแหงหนึ่ง มีนกมากกวา 340 ชนิด เสนทางดูนกจะอยูบ ริเวณที่ทําการอุทยานฯ
เสนทางเดินปา สองขางทางถนน และบริเวณสนามกอลฟเกา
ขี่จักรยาน
เขาใหญจัดทําเสนทางขี่จักรยาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีจกั รยานใหเชา ติดตอไดที่ทําการ
อุทยานฯ
ลองแกง
ที่แกงหินเพิงหนวย ขญ.9 (ใสใหญ) ทองที่อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผูสนใจสามารถติดตอกับ
ผูประกอบการเอกชนในพื้นที่
รอยเทาไดโนเสาร
พบอยูบริเวณน้ําตกวังเหว ซึ่งอยูในเสนทางเดินปา trekking trail
บรรยายสไลด
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีสไลดมัลติวิชั่นไวบริการนักทองเที่ยวทีเ่ ขามาชมศูนยบริการนักทองเที่ยว มี 3 รอบ
คือ 10.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น.
Study tour
กิจกรรมการบรรยายสไลดและการเดินปาศึกษาธรรมชาติ โดยเจาหนาที่ฝายนันทนาการและสื่อความหมาย
ธรรมชาติเปนผูดําเนินกิจกรรม
คาย
กิจกรรมคายศึกษาธรรมชาติเปนกิจกรรมที่ใหความรูแ กโรงเรียน สถาบันการศึกษาที่นําเยาวชนและนักเรียน
มาเขาคายศึกษาธรรมชาติ พักแรมบนอุทยานแหงชาติเขาใหญ 3 วัน 2 คืน และ 2 วัน 1 คืน
เวทีกลางแจง
อุทยานแหงชาติเขาใหญจดั เวทีกลางแจงที่สถานที่กางเต็นทผากลวยไม โดยมีการฉายสไลดใหความรูแก
นักทองเที่ยวทีม่ ากางเต็นทพกั แรม แนะนํากิจกรรมยามเชา ขอควรปฏิบัติตาง ๆ เริ่มฉายเวลา 19.00 น.

กิจกรรมเดินปายามเชา
อุทยานแหงชาติเขาใหญจดั กิจกรรมเดินปายามเชา โดยมีเสนทางเดินปาใหนกั ทองเทีย่ วเดินระยะทางใกล 500
เมตร โดยมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญเดินนําทาง
3.4.3 สิ่งอํานวยความสะดวก
ปจจุบันอุทยานแหงชาติเขาใหญจัดบริการที่พักแรมในรูปแบบกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ คือ
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
เปนแหลงขอมูลของอุทยานแหงชาติเขาใหญ อยูใ กลกับที่ทําการอุทยานฯ ภายในมีการจัดนิทรรศการ
บรรยายใหความรูกับนักทองเที่ยว
บานพัก
อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีบา นพัก 3 โซน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อบานพัก
จํานวนหอง
จํานวน (คน)
คาตอบแทน
ที่
นอน/น้ํา
บาท/คืน/หลัง
โซนที่ 1 บริเวณศูนยบริการ-น้ําตกกองแกว
1. เขาใหญ 101 (กองแกว 6)
3/3
8
2,400
2. เขาใหญ 102 (กองแกว 5)
3/3
8
2,400
3. เขาใหญ 103 (กองแกว 4)
3/3
8
2,400
4. เขาใหญ 104 (กองแกว 3)
3/3
8
2,400
5. เขาใหญ 105 (กองแกว 2)
3/3
8
2,400
6. เขาใหญ 106 (กองแกว 1)
3/3
8
2,400
7. เขาใหญ 107 (ชัยพฤกษ)
6/6
30
9,000
8. เขาใหญ 108 (ดงติ้ว)
2/2
4
1,200
9. เขาใหญ 109 (พนาสันต)
5/6
20
7,500
10. เขาใหญ 911 (คายพักเขาใหญ 4)
5/รวม
35
50/คน/คืน
11. เขาใหญ 912 (คายพักเขาใหญ 5)
5/รวม
50
50/คน/คืน
โซนที่ 2 บริเวณบนเขา
12. เขาใหญ 201 (อรพิม 3)
2/2
8
2,400
13. เขาใหญ 202 (อรพิม 2)
2/2
8
2,400
14. เขาใหญ 203 (อรพิม 1)
3/4
8
2,400
15. เขาใหญ 204 (ทิวทัศน 1)
2/2
6
2,000
16. เขาใหญ 205 (ทิวทัศน 2)
2/2
6
2,000
17. เขาใหญ 206 (ทิวทัศน 3)
2/2
6
2,000

โซนที่ 3 บริเวณอาคารสุรัสวดี-คายเยาวชน
18. เขาใหญ 301 (คายเยาวชน)
เขาใหญ 301/1
เขาใหญ 301/2
เขาใหญ 301/3
เขาใหญ 301/4
เขาใหญ 301/5
เขาใหญ 301/6
เขาใหญ 301/7
19. เขาใหญ 302 (คายเยาวชน)
เขาใหญ 302/1
เขาใหญ 302/2
เขาใหญ 302/3
เขาใหญ 302/4
เขาใหญ 302/5
เขาใหญ 302/6
เขาใหญ 302/7
เขาใหญ 302/8
เขาใหญ 302/9
เขาใหญ 302/10
20. เขาใหญ 931 (คายสุรัสวดี)
เขาใหญ 931/1
เขาใหญ 931/2
21. เขาใหญ 932 (คายสุรัสวดี)
เขาใหญ 932/1
เขาใหญ 932/2
22. เขาใหญ 933 (คาสุรัสวดี)
เขาใหญ 933/1
เขาใหญ 933/2

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

2
2
2
2
2
2
2

800
800
800
800
800
800
800

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

1/รวม
1/รวม

36
36

3,600
3,600

1/รวม
1/รวม

36
36

3,600
3,600

1/รวม
1/รวม

36
36

3,600
3,600

โซนที่
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

4 บริเวณบานพักธนะรัตน
เขาใหญ 401 (สํานักนายก 1)
เขาใหญ 402 (สํานักนายก 2)
เขาใหญ 403 (สํานักนายก 3)
เขาใหญ 404 (สํานักนายก 4)
เขาใหญ 405/1 (รัฐมนตรี 1/1)
เขาใหญ 405/2 (รัฐมนตรี1/2)
เขาใหญ 406/1 (รัฐมนตรี2/1)
เขาใหญ 406/2 (รัฐมนตรี2/2)
เขาใหญ 407/1 (ผูติดตาม 1)
เขาใหญ 407/2 (ผูติดตาม 2)
เขาใหญ 407/3 (ผูติดตาม 3)
เขาใหญ 407/4 (ผูติดตาม 4)
เขาใหญ 407/5 (ผูติดตาม 5)
เขาใหญ 407/6 (ผูติดตาม 6)
เขาใหญ 407/7 (ผูติดตาม 7)
เขาใหญ 407/8 (ผูติดตาม 8)
เขาใหญ 407/9 (ผูติดตาม 9)

2/2
2/2
2/2
2/2
3/3
3/3
3/3
3/3
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม

4
4
4
4
6
6
6
6
2
2
2
2
2
4
4
4
4

3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500
3,500
800
800
800
800
800
1,200
1,200
1,200
1,200

ขอมูลบานพักและคาพักอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ลําดับที่
โซน1กองแกว
โซน2ทิวทัศน
โซน3สุรัสวดี

จํานวน
หลัง
11
6
5

จํานวน
หองนอน
41
13
26

จํานวน
หองน้ํา
64
14
92

จํานวนคน คาตอบแทน
หมายเหตุ
พัก
บาท/คืน/หลัง
187
36,350
42
13,200
บาน302/1-10
256
37,600
ปดปรับปรุง

โซน4ธนะรัชต

สถานที่กางเต็นทผากลวยไม

8
30
0
0

40
120
0
0

40
210
47/44
43/32

88
573
600
800

34,800
121,950
0
0

สรุป

30

120

300

1,973

121,950

รวมบานพัก/คายพัก
สถานที่กางเต็นทลําตะคอง

ผูใหญ30บาท/
คน/คืน
เด็ก 10บาท/คน/
คืน
คาตอบแทนที่
พักไมรวมบาน
จอมพลและ
สถานที่กาง
เต็นท

4. การจําแนกเขตการจัดการ(Zoning)
แบงเขตการจัดการอุทยานแหงชาติ
เพื่อใหการบริหารงานอุทยานแหงชาติเขาใหญดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
มากที่สุด จึงขอเสนอใหมีการแบงเขตของพื้นที่ออกเปนเขตตาง ๆ โดยยึดสภาพแวดลอมและการใชประโยชนเปน
เกณฑในการแบงได 6 เขต ดังนี้คือ
4.1 เขตบริการ(intensive use zone)
โซนบริการที่เสนอนี้รวมบริเวณที่มีสิ่งกอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทตาง ๆ เพื่อบริการแก
นักทองเที่ยวทัง้ ประเทไปเชาเย็นกลับ และเภทที่คางแรม ลักษณะเดนของเขตบริการก็คือ สิ่งกอสราง อันไดแก ที่ทํา
การอุทยานฯ บานพัก ศูนยบริการนักทองเที่ยว ทีจ่ อดรถ รานคา และสวนประกอบอื่น ๆ ที่จําเปนในการบริหารและ
บริการแกนกั ทองเที่ยว เนื้อที่ของเขตบริการนี้มีประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.8 เปอรเซนตของพื้นที่
อุทยานฯ ดังนีร้ วมไปถึงเขตบริการของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดวย
4.2 เขตทองเที่ยวและนันทนาการ(outdoor recreation zone)
เปนบริเวณที่เปดโอกาสใหผูมาเยือนไดประกอบกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพักผอนหยอนใจสวนใหญจะอยูบริเวณ
สองขางถนนสายหลักซึ่งมีจุดเดนและสิ่งที่นาสนใจตามธรรมชาติ อยูหางจากของถนนประมาณหนึ่งกิโลเมตร ทั้งนี้
รวมไปถึงน้ําตกที่สําคัญ เชน น้ําตกเหวสุวัต เหวนรก นางรอง สาลิกา และลําธารตาง ๆ ตลอดจนบริเวณที่ตั้งเต็นท
ที่มีอยูเดิม เขตทองเที่ยวและนันทนาการนี้มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 260 ตารางกิโลเมตร หรือ 12 เปอรเซนตของ
พื้นที่อุทยานฯ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกจะอนุญาตใหมีไดก็ตอเมื่อจําเปนสําหรับการทองเที่ยวและพักผอน
หยอนใจเทานัน้ เชน ที่จอดรถ ถนน และทางเทา บริเวณที่ตั้งเต็นทและอุปกรณในการสื่อความหมาย
4.3เขตหวงหาม(strict nature reserve zone)
เขตนี้ครอบคลุมพื้นที่ที่สภาพธรรมชาติมีความเปราะบางหรือพื้นที่ที่มคี วามสําคัญในทางสิ่งแวดลอม หาก
ไดรับความกระทบกระเทือนจากกิจกรรมของมนุษย ระบบนิเวศนก็จะสูญเสียความสมดุลไปยากที่จะกลับคืนสูส ภาพ
ปกติได พืน้ ทีห่ วงหามที่สําคัญไดแก บึงไผ คลองอีเฒา เขาแหลม โปงสัตวตาง ๆ ทุงหญาบางแหง และสังคมพืช
ชนิดพิเศษบริเวณเขาเขียว คิดเปนเนื้อที่รวมกันประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.1 เปอรเซนตของพื้นที่อุทยานฯ
พื้นที่เขตหวงหามนี้ไมเปดใหใหมกี ารใชประโยชนดานอื่น ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตจากทางอุทยานแหงชาติเขาใหญ
เทานั้น
4.4เขตการใชพื้นที่เพื่อวัตถุประสงคพิเศษ(special use zone)
เปนพื้นที่บริเวณที่สวนราชการอื่นและรัฐวิสาหกิจเขาไปใชทําประโยชนตามขอตกลงพิเศษ ไดแกสถานีเรดาร
เขาเขียว พัสดุทางหลวงของกรมทางฯ ดานตรวจทางหลวง กรมตํารวจ และสถานีสื่อสารของการไฟฟาฝายผลิต
รวมเปนเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.2 เปอรเซนตของพื้นที่อุทยานฯ ลักษณะของการขอใชพื้นที่
ทํานองนี้ไมสมควรและอนุญาตอีกตอไป ยกเวน จะเปนประโยชนแกสังคมสวนรวมและเปนไปตามหลักการของ
อุทยานแหงชาติ

4.5เขตฟนฟูสภาพ(recovery zone)
เปนพื้นที่อุทยานบริเวณที่ถูกราษฎรบุกรุกโคนและทําลายปาไมตั้งแตมีการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเขาใหญ
เปนตนมา สวนใหญอยูบริเวณขอบเขตของอุทยานฯ ดานใน ยกเวนทุง หญาเกาซึ่งตองการคงไวใหเปนแหลงอาหาร
ของสัตวปา คิดเปนเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 เปอรเซนตของพื้นที่อุทยานฯ
นโยบายเกี่ยวกับเขตฟนฟูสภาพควรควบคุมการบุกรุงของราษฎรมิใหเพิ่มขึ้นอีก จัดการยายราษฎรออกจากพืน้ ทีแ่ ละ
ฟนฟูสภาพใหเปนปาไมเหมือนเดิม
4.6เขตปาเปลี่ยว(primitive zone)
เปนพื้นที่สวนที่เหลือจากการใชประโยชนดานอื่น ๆ และมีลักษณะแตกตางไปจาก เขตอื่นอยางเห็นไดชัด คือ
มีลักษณะเปนธรรมชาติ ขาดการพัฒนาใด ๆ ที่จะสังเกตเห็นได เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ ใหความรูสึกเปน
อิสระแกผูมาเยือน มีความงดงามและมีคณ
ุ คาทางการศึกษา เขตบริเวณนี้มีพนื้ ที่รวมกันประมาณ 1,707 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 78.6 เปอรเซนตของพื้นทีท่ ั้งหมด การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกควรคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย
และความจําเปนสําหรับการเดินทางไกล เชน ทางเทา ที่ตั้งเต็นทแบบธรรมชาติ และสิ่งที่ชวยในการศึกษาวิจยั การ
พัฒนาลักษณะอื่น ๆ ไมควรอนุญาต
5.ระบุศักยภาพและประเด็นปญหาหลักของอุทยานแหงชาติ
5.1ดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นปญหา
- สภาพแหลงทุงหญาอาหารสัตวปาเปลี่ยนไป ทําใหอาหารสัตวปานอยลง
- การคุมคามของพืชและสัตวตางถิ่นที่อยูในทองที่เดิม
- การลักลอบกระทําความผิด ลาสัตว ตัดไม เก็บหาของปา ฯลฯ
- ผลกระทบจากการทองเที่ยว
- แหลงน้ําและน้ําตกประสบภัยแลง
- ปญหาไฟปาบริเวณแนวเขตทุงหญาที่ติดตอกับชุมชน
5.2ดานการมีสวนรวมของประชาชน
- ราษฎรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปขาดโอกาสเขามามีสวนรวม
- ราษฎรบางสวนขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการอนุรักษ
- ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
- เจาหนาทีแ่ ละราษฎรมีทัศนคติขัดแยงกัน
- ผูนําทองถิ่นและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของบางสวนยังขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกโดยไมให
ความสําคัญในการอนุรักษ
- ประชาชนยังขาดขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณและความจําเปนในการอนุรักษ

-

5.3ดานการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
เจาหนาที่บางสวนขาดประสิทธิภาพและขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อุปกรณและงบประมาณไมเพียงพอ
ขาดการจัดการอยางมีสวนรวม
ผูนําทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของขาดขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึก ไมให
ความสําคัญในการอนุรักษ
ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลทีใ่ ชในการวางแผนการจัดการที่ดี
ระเบียบปฏิบัตบิ างสวนมีขั้นตอนมากเกินความจําเปนไมเอื้อตอการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
5.4ดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแหงชาติ
แหลงทองเที่ยวทรุดโทรมจากการทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวบางจุดบางกิจกรรมมีนักทองเที่ยวเกินศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับ
แหลงทองเที่ยวประเภทน้ําตกประสบปญหาภัยแลงลดคุณคาลงจากภัยแลง
นักทองเที่ยวขาดคุณภาพและจิตสํานึก
ขาดสื่อและขอมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ขาดการจัดการทองเที่ยวอยางมีสวนรวม
5.5ดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
เจาหนาที่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ขาดขวัญและกําลังใจ
ขาดเครื่องมือและอุปกรณทที่ ันสมัย
ขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาดความรวมมือจากชุมชนโดยรอบ
ขาดยุทธวิธีใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน
ขาดการจัดเก็บฐานขอมูลดานคดีและของกลางที่มีประสิทธิภาพ
แนวเขตอุทยานแหงชาติบางสวนไมชัดเจนลอแหลมตอการถูกบุกรุกยึดถือครอบครอง
5.6ดานการวิจยั ในอุทยานแหงชาติ
ขาดบุคลากร นักวิจัยที่มีความรูความชํานาญ
ขาดอุปกรณและงบประมาณที่เพียงพอ
ขาดการมีสวนรวม
ขาดฐานขอมูลที่ทันสมัย
ขาดการนําผลงานวิจยั ไปเผยแพรและประยุกตใช

6. แผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแมบทในการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนสถานที่พักผอนที่มีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวมาก เชน น้ําตกตาง ๆ
จุดชมวิว หอดูสัตว กิจกรรมสองสัตว เดินปาศึกษาธรรมชาติ ดูนก ขี่จกั รยาน ลองแกง รอยเทาไดโนเสาร
ปจจุบันอุทยานฯ ไดมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวหลายรายการ เชน บานพัก คายพัก อาคาร
เอนกประสงค ศูนยบริการนักทองเที่ยว และลานกางเต็นท เปนตน ซึ่งขณะนี้ไดมนี ักทองเที่ยวเริ่มใหความสนใจมาใช
บริการตางๆ ของอุทยานฯมากขึ้นเรื่อย ๆ แตอุทยานฯยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพืน้ ฐานตางๆ อีกมาก สวนใน
เรื่องของงานอนุรักษทรัพยากรปาไม ก็ยังมีปญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่โดยเฉพาะการทําสวนสม เพราะในอดีตมี
ราษฎรเขาไปทํากินอยูใ นพืน้ ที่อุทยานฯ ซึ่งขณะนี้กําลังอยูระหวางการพิสูจนสิทธิในที่ดินทํากิน อีกทั้งราษฎรที่อาศัย
รอบแนวเขตฯ ก็พยายามขยายที่ทํากินเพิม่ ขึ้น จึงทําใหเปนปญหาในการดูแลรักษาพื้นที่ของอุทยานฯ ที่ผานมาโดย
ตลอดสําหรับในเรื่องของงานวิชาการ ก็ยังมีการทํากันนอยมาก ดังนั้นในการทําแผนการพัฒนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ
จึงไดทําการวิเคราะหถึง วิสยั ทัศนและพันธะกิจ ดังนี้
6.1 วิสัยทัศน
เปนหนึ่งการทองเที่ยว
เกี่ยวของประชาชน
มีสวนรวมกันทุกคน
ปนผลเทาเทียมกัน
เปนหนึ่งการวิจัย
มากมายวิชาการ
อนุรักษยั่งยืนนาน
เพื่อลูกหลานสูสากล
6.2 พันธะกิจ
6.2.1 พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหหลากหลายและมีคุณภาพ
- มุงเนนใหกจิ กรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนทางเลือกใหม
- จํากัดกิจกรรมการทองเที่ยวเดิมที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศโดยกําหนดขีดความสามารถรองรับของพื้นที่
C.C(Carrying Capacity)ใหชดั เจน
- ใชมาตรการควบคุมบรรจุภณ
ั ฑที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศ
- เพิ่มกระบวนการใหความรูสอดแทรกเขาไปในกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ
- จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
6.2.2 พัฒนาการมีสว นรวมในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
- เสริมรายไดใหชุมชน
- สรางทัศนะคติและความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนกับอุทยานแหงชาติ
- มุงเนนการสรางเครือขายปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและการพึ่งพิงอาศัยกันระหวางปากับชุมชน
- สรางองคกรทองถิ่นทุกระดับเปนกรรมการอุทยานแหงชาติ
- การมีสวนรวมระดับชุมชน ระดับภูมภิ าคสูส ากล

6.2.3 ยกระดับความพรอมของขอมูลและงานดานวิชาการ
- จัดรวบรวมฐานขอมูลเดิมใหเปนระบบ
- สรางความพรอมของอุทยานแหงชาติใหมีศักยภาพในงานดานวิจยั
- สนับสนุนและเปดโอกาสใหหนวยงาน องคกร มีสวนรวมในงานวิจัย
- สรางเครือขายงานวิจยั สูสากล
- จัดการทุงหญาเพื่อสัตวปา
- จัดการสัตวปา
6.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งในการอนุรักษพื้นที่และธรรมชาติของอุทยานแหงชาติเขาใหญ
- ฟนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมใหสมบูรณยงิ่ ขึ้น
- ผนวกพืน้ ที่ปาที่มีสภาพสมบูรณที่ยังมิไดประกาศเพิ่ม
- ปรับแกกฎหมายใหเขมแข็งและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
- รักษาพื้นทีแ่ ละสภาพธรรมชาติใหคงเดิม
- สรางเครือขายการอนุรักษ
- บูรณาการหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อการอนุรักษ
6.2.5 พัฒนาการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญเพื่อเขาสูสากล
- มีการวางแผนการจัดการอุทยานแหงชาติอยางมีระบบ
- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่มีอยูใหไดรบั รูและเรียนรูห ลักการและวิทยาการใหม ๆ
- วางแผนจัดสรรอุปกรณใหเกิดประโยชนสงู สุด
- ใชทรัพยากรอยางมีคุณคา
- รวมจัดการผืนปาเขาใหญ ทับลาน ดงใหญ เปนผืนปาดงพญาเย็นเขาใหญไปสูมรดกโลก
- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหไดมาตรฐาน
6.2.6 เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาบริหารจัดการทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกในอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ
- ลดภาระการบริหารที่อุทยานแหงชาติไมมีความชํานาญ
- เพื่อสงเสริมการแขงขันระหวางรัฐบาลและเอกชนเพือ่ ใหไดงานทีม่ ีคุณภาพ
- กอใหเกิดการเกื้อกูลรายไดทุกระบบ
6.3 ยุทธศาสตร
เพื่อใหการดําเนินงานบรรจุตามพันธะกิจ ที่กําหนด จึงไดกําหนดยุทธศาสตร เพื่อเปน
กรอบการจําแนกกลุมงาน และใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน
สวนที่เกีย่ วของกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ ืช จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตร ที่ 1 การอนุรักษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแบบยั่งยืน
ยุทธศาสตร ที่ 3 บริหารแบบบูรณาการเชิงรุก
6.4 กลยุทธ
กลยุทธ เปนกลุมของงานที่จะตองดําเนินงานตามพันธะกิจโดยทําตามลําดับของยุทธศาสตร ที่
กําหนดไว นอกจากจะมีเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อแกไขปญหาเรงดวน ทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหาย สําหรับ
กรณีการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติแมฝาง
ปรากฏวามีปญหาหลักดานการบุกรุกพื้นที่จําเปนตองมีการแกไขโดย
เรงดวน อีกทัง้ กลยุทธในดานการจัดการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ เปนตน จึงไดจัดลําดับความสําคัญกลยุทธดาน
ตาง ๆ ดังนี้
1. แผนดานอนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ฟนฟูพนื้ ที่ปาเสื่อมสภาพ มีการปองกันการบุกรุกทําลายและไฟปาเพื่อใหผืนปาพื้นคืนกลับสูส ภาพ
เดิมตามธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของราษฎรและชุมชน
2. แผนดานการมีสวนรวมของประชาชน
- ใหทุกฝายทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลมีสวนรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรับประโยชน
- ตั้งมวลชนสัมพันธ หาแนวรวมในการชวยอนุรกั ษฯ
3. แผนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
- บริหารจัดการในพื้นที่โดยเนนการมีสวนรวมของทองถิ่น
- พัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
- มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโดยมีตัวชีว้ ัดไดมาตรฐาน
4. แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ
- ดูแลแหลงทองเที่ยวที่มอี ยู ปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จากการใชประโยชน พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหม ๆ และเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวกับพืน้ ที่ใกลเคียง
- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสื่อความหมาย เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิง
นิเวศ
5. แผนดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
ปองกันรักษาปาธรรมชาติที่เหลืออยูไมใหถูกบุกรุก การตัดไม การลาสัตว ปองกันไฟปา เพิ่มความ
รวมมือกับประชาชนในการอนุรักษฯ
6. แผนดานการวิจัยในอุทยานแหงชาติ
วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

6.5 แผนการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
จากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ดานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพดานมนุษย ดานทรัพยากรการ
ทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและประเด็นปญหาตาง ๆ ที่มีอยูในพื้นที่ นํามากําหนดแผนการจัดการพื้นทีอ่ ุทยาน
แหงชาติเขาใหญ โดยในการจัดทําแผนไดพจิ ารณาใหสอดคลองกับนโยบายรัฐ ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรฯ
ภารกิจหนาทีข่ องกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งวัตถุประสงค การจัดตั้งอุทยานแหงชาติ สามารถ
กําหนดแผนการจัดการของพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรีและสระบุรี ใน
ระยะเวลา 10 ป ตั้งแตป 2548 – 2555 ได 6 แผน ดังนี้
1. แผนดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. แผนดานการมีสวนรวมของประชาชน
3. แผนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
4. แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ
5. แผนดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
6. แผนดานการวิจัยในอุทยานแหงชาติ
แผนงานตาง ๆ ทั้ง 6 แผน จะประกอบดวย โครงการโดยทั้งหมดได จัดลําดับความสําคัญของโครงการ
เปน 2 ระดับ คือ (1) ระยะเรงดวน (2) ระยะปานกลาง

แผนงาน/โครงการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
1

แผนดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเพาะกลาไมกฤษณา จํานวน 800,000 กลา (เขตการจัดการ ละ
100,000 กลา)

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

2,400,000

1.2 โครงการปลูกปาคืนไมกฤษณาสูปาเขาใหญ จํานวน 1,000 ไร

1

3,500,000

1.3

2

1,750,000

1.4 โครงการจัดการทุงหญาอาหารสัตวปา จํานวน 5,000 ไร ระยะเวลา 5 ป

1

2,500,000

1.5 โครงการจัดทําและปรับปรุงคุณภาพโปงอาหารสัตว

1

100,000

1.6 โครงการปลูกปาตามนโยบายรัฐมนตรี จํานวน 200 ไร

1

700,000

1.7 โครงการจัดสรางฝายตนน้ํา จํานวน 1,600 แหง (เขตการจัดการละ 200 แหง )

1

8,000,000

1.8 โครงการฟนฟูและอนุรักษกลวยไมปา

1

1,000,000

1.9 โครงการฟนฟูและอนุรักษกลวยไมหวายแดงที่น้ําตกผากลวยไม

1

500,000

1

500,000

1.11 โครงการจัดทําแนวกันไฟในพื้นที่ลอแหลมและเกิดไฟปาซ้ําซาก

1

500,000

1.12 โครงการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในการปองกันไฟปา

1

500,000

1.1

1.10

โครงการปลูกฟนฟูพืชอาหารสัตวปา จํานวน 500 ไร

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและความพรอมของเจาหนาที่อทุ ยานและ
ราษฎรในการปองกันและควบคุมไฟปา จํานวน 5 รุน

รวม

21,950,000

2

แผนดานการมีสวนรวมของประชาชน

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ

2.1

โครงการคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 40 รุน (ระยะเวลา
5 ป รวม 8 เขตการจัดการ)

2

2,400,000

2.2

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 8 รุน (รวม 8 เขต
การจัดการ)

2

480,000

2.3

โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ (รวม 8
เขตการจัดการ)

1

800,000

2.4

โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการราษฎรเครือขายอนุรักษ (รวม 8 เขต
การจัดการ)

1

800,000

2.5

โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการผูนําชุมชน เจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษ
จํานวน 4 รุน (รวม 8 เขตการจัดการ)

2

400,000

2.6

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานและจัดตั้งกองทุนเสริมสรางอาชีพทางเลือกแก
ราษฎรกลุมผูกระทําผิด
(รวม 8 เขตการจัดการ)

1

4,000,000

รวม

8,880,000

3

แผนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ

3.1

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ จํานวน 7 รุน

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

420,000

3.2 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน

2

3,000,000

3.3 โครงการจัดหาครุภัณฑรถยนตทดแทนทีม่ ีอยูเดิม จํานวน 20 คัน

1

12,000,000

3.4 โครงการจัดหาครุภัณฑรถจักรยานยนตทดแทนที่มีอยูเดิม จํานวน 40 คัน

1

2,400,000

3.5

1

500,000

3.6 โครงการโซลาเซลบึงไผ

1

150,000

3.7 โครงการโซลาเซลคลองอีเฒา

1

150,000

3.8 โครงการโซลาเซลเขาแหลม

1

150,000

3.9 โครงการซอมบํารุงถนนในเขตอุทยานแหงชาติ จํานวน 72 กิโลเมตร

1

3,600,000

3.10 โครงการจัดซื้อรถตัดหญาขางถนนในอุทยานแหงชาติ

1

1,200,000

3.11 โครงการจัดซื้อรถกระเชาตัดกิ่งไมตามแนวถนนในอุทยานแหงชาติ

1

1,230,000

3.12 โครงการเจาะน้ําบาดาลหนวยพิทกั ษยอย(คลองอีเฒา)

1

100,000

3.13 โครงการเจาะน้ําบาดาลหนวยพิทกั ษยอย (บึงไผ)

1

100,000

3.14 โครงการเจาะน้ําบาดาลพรอมระบบประปาบานพักเจาหนาที่หัวฝาย

1

2,500,000

3.15 โครงการสรางฝายถาวรบึงไผ คลองอีเฒา เขาแหลม จํานวน 3 แหง

1

600,000

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลและอินเตอรเน็ต

3
3.16

แผนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ (ตอ)
โครงการจัดสรางอาคารบานพักที่หวั ฝาย (สําหรับรองรับการอพยพเจาหนาที่
จากสวนกลาง)

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

40,000,000

3.17 โครงการจัดทําถนนลาดยางในหมูบานหัวฝาย ระยะทาง 1,000 เมตร

1

1,000,000

3.18 โครงการจัดสรางโรงจอดรถหมูบานหัวฝาย ความจุ 60 คัน

1

1,200,000

3.19 โครงการรถขยะอัดทายไฮโดรลิค

1

2,500,000

1

200,000

3.21 โครงการซื้อรถยกของ6 ลอ 6 ตน 1 คัน

2

1,230,000

3.22 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ลอ1 คัน

1

1,500,000

3.23 โครงการซอมแซมรถแทรกเตอรตีนตะขาบ

2

300,000

1

500,000

3.25 โครงการซอมแซมอาคารสิ่งปลูกสรางบริเวณที่ทําการฯขญ.10

1

200,000

3.26 โครงการขุดบอน้ําใช บริเวณหนวยฯ ขญ.8

1

100,000

3.27 โครงการสรางระบบปาภูเขา หนวยฯขญ.7

1

150,000

3.28 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศนฝายปองกันฯ

1

70,000

1

1,500,000

1

6,000,000

3.2

3.24

3.29

โครงการคอมพิวเตอรสําหรับเก็บขอมูลผานดาน พรอมระบบ ออกบัตร
ควบคุมความเร็วยานพาหนะ

โครงการซอมแซมอาคารสิ่งปลูกสรางบริเวณหนวยฯขญ.7(ลําพระยาธาร)
ขญ.6,ขญ.8

โครงการจัดสรางอาคาร จัดหาอุปกรณและเจาหนาที่ชว ยชีวิต ฟนฟู บําบัด
สัตวปาที่บาดเจ็บ

3.30 โครงการรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 2 คัน

3

แผนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ (ตอ)

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ

3.31 โครงการโรงซอมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือเกษตร พรอมอุปกรณ

1

3,000,000

3.32 โครงการอาคารปฏิบัติงานชาง (ไฟฟา ประปา อุปกรณเครื่องใช)

1

1,500,000

3.33 โครงการโรงเก็บพัสดุ เครื่องมือเครื่องใช

1

500,000

รวม

73,630,000

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ
โครงการพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นและระบบการสื่อ
ความหมายในเสนทางในพืน้ ที่สวนกลาง จํานวน 6 เสนทาง
โครงการพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นและระบบการสื่อ
ความหมายในเสนทางในพืน้ ที่รอบนอกจํานวน 8 เสนทาง (จํานวน 8 เขต
การจัดการ)
โครงการพัฒนาทางเดินปาทองไพรและคูม ือเดินปา จํานวน 8 เสนทาง
(จํานวน 8 เขตการจัดการ)
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการเดินปาอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ จํานวน 8 ชุด
โครงการจัดทําเสนทางศึกษาเรือนยอดปาดิบ(Canopy walkway) ที่บริเวณ
น้ําตกกองแกว
ระยะทาง 400 เมตร
โครงการจัดทําสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ(Board walk)หอชมธรรมชาติ
ผาเดียวดายและระบบการสื่อความหมายในเสนทาง ระยะทาง 500 เมตร
โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยานและระบบสื่อความหมาย
ในเสนทางระยะทาง 10 กิโลเมตร
โครงการกลองสองทางไกลแบบหยอดเหรียญประจําจุดชมวิว และหอดูสัตว
จํานวน 5 จุด
โครงการปรับปรุงสะพานแขวนบริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยว คายสุรัสวดี
และสถานที่กางเตนทลําตะคอง จํานวน 4 สะพาน
โครงการจัดสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวพรอมลานจอดรถ บริเวณดาน
ตรวจศาลเจาพอและดานตรวจเนินหอม
โครงการจัดสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวพรอมลานจอดรถ บริเวณ
หนวยฯขญ.5 (กม.80) ขญ.9(ใสใหญ) และหนวยฯเขื่อนคลองทาดาน
โครงการจัดสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว บริเวณหนวยพิทักษรอบนอกที่ยัง
ไมมีศูนยบริการ จํานวน 11 แหง
โครงการพัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการ ศูนยบริการนักทองเที่ยวสวนกลาง
วังบอน และตะครอ จํานวน 3 แหง

4.14 โครงการสรางสะพานขามหวยสมอปูนทางเขาน้ําตกเหวนรก

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

3,000,000

1

4,000,000

1

800,000

1

400,000

1

20,000,000

1

5,000,000

1

1,000,000

1

500,000

2

400,000

1

40,000,000

1

45,000,000

2

33,000,000

1

3,000,000

1

2,000,000

4

แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ (ตอ)

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ

4.15 โครงการสรางสะพานทางเขาน้ําตกเหวนรก

2

1,000,000

โครงการสรางบันไดลงตัวน้าํ ตกเหวนรก มีจุดพักชมวิว มี 2 ทางเดินขึน้ ลง มี
4.16 ราวระเบียง ปายสื่อความหมาย ราวจับระหวางทาง และมีลานชมวิวหนา
น้ําตก

1

7,000,000

4.17 โครงการซอมแซมทางเดินทางเขาน้ําตกเหวนรก

1

500,000

1

1,500,000

4.19 โครงการจัดทําปายสื่อความหมายบริเวณทางเขาน้ําตกเหวนรก

1

100,000

4.20 โครงการออกแบบประเมินราคาจัดทําทางเบี่ยงหนวยฯขญ.12(เนินหอม)

2

200,000

4.21 โครงการซอมบํารุงคอสะพานคลองสมอปูน

1

200,000

4.22 โครงการปรับปรุงลานจอดรถหนาหนวยฯขญ.20(เหวนรก)

1

500,000

4.23 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบริเวณอางเก็บน้ําวังบอน

1

1,000,000

4.24 โครงการจัดทําโรงเรือนระบบประปาบริเวณน้ําตกตะครอ

2

1,500,000

4.25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสะพานแขวนบริเวณน้ําตกตะครอ

1

3,000,000

4.26 โครงการพัฒนาแหลองทองเที่ยวน้ําตกเหวอีอ่ํา

2

1,000,000

4.27 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกสมปอย

1

1,000,000

4.28 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกธารทิพย

2

1,000,000

4.18

โครงการจัดสรางศาลาเอนกประสงคพรอมหองน้ํา-หองสุขาและระบบน้ํา
จํานวน 1 หลัง บริเวณทางเขาน้ําตกเหวนรก

4

แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ (ตอ)

4.29 โครงการปรับปรุงลานจอดรถบริเวณน้ําตกตะครอ

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

500,000

1

1,000,000

4.31 โครงการจัดสรางศูนยอาหารบริเวณน้ําตกตะครอ

1

3,000,000

4.32 โครงการกอสรางทาเทียบเรือบริเวณวังสําเภาลม

2

800,000

4.33 โครงการจัดหาอุปกรณพักแรม

1

500,000

4.34 โครงการจัดสรางอาคารรองรับการจัดคายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1

500,000

4.35 โครงการทําบล็อกคอนเวิรส 1 ที่ลาดยางมะตอย

2

500,000

4.36 โครงการทําปอมยามแยกศูนยฝกฯ-มอสิงโต

1

200,000

4.37 โครงการถมถนนจุดชมวิวกม.30 ขยายลานจอดรถเทาตัว

1

2,000,000

4.38 โครงการจัดทําหอดูสัตว(กระทิง)ขญ.4(คลองปลากั้ง)

1

450,000

4.39 โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ เขตการจัดการที่ 1

2

1,000,000

4.40 โครงการจัดทําระบบประปา ขญ.4

1

1,500,000

4.41 โครงการจัดทําหองน้ํา-หองสุขา ขญ.4

1

500,000

4.42 โครงการสรางลาดจอดรถ ขญ.9

1

500,000

4.43 โครงการกอสรางสะพานขามลําหวยเขาแกงหินเพิง 4 แหง ขญ.9

1

400,000

4.30

โครงการจัดสรางลานเอนกประสงคและทางเดินยกระดับบริเวณน้ําตก
ตะครอ

4

แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ (ตอ)

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ

4.44 โครงการพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติขึ้นเขาทุง ขญ.8

2

500,000

4.45 โครงการฝกอบรมเจาหนาทีค่ วบคุมเรือยางและกูภ ัยทางน้ํา 200 คน ขญ.9

1

100,000

4.46 โครงการขอขยายเขตไฟฟาเขาหนวยฯ ขญ.6

1

1,000,000

4.47 โครงการขอขยายเขตไฟฟาเขาแกงหินเพิง ขญ.9

1

2,000,000

4.48 โครงการขอขยายเขตไฟฟาเขาหนวยฯ ขญ.8

1

300,000

4.49 โครงการขอขยายเขตไฟฟาเขาหนวยฯ ขญ.17

1

500,000

4.50 โครงการขอขยายเขตไฟฟาเขาหนวยฯเขื่อนคลองทาดาน

1

500,000

4.51 โครงการสรางระบบประปาภูเขา ขญ.9

1

1,200,000

4.52 โครงการจัดสรางดานตรวจและบานพักบริเวณน้ําตกธารทิพย

1

2,000,000

4.53 โครงการจัดสรางดานตรวจและบานพักบริเวณน้ําตกสมปอย

1

2,000,000

4.54 โครงการสรางหองอาบน้ํา-หองสุขา อยางละ 50 หลัง ที่ผากลวยไม

1

3,500,000

4.55 โครงการเดินไฟฟาเขาน้ําตกเหวสุวัต

1

7,000,000

4.56

1

500,000

1

2,000,000

1

1,500,000

โครงการขุดน้ําบาดาลที่สถานที่กางเต็นทผากลวยไม

4.57 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่กางเต็นทผากลวยไม
4.58

โครงการจัดทําระบบน้ําปะปา ถังเก็บน้ําลําตะคอง บริเวณสถานที่กางเต็นท
ลําตะคอง

4

แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ (ตอ)

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ

4.59 โครงการขยายถนน บริเวณลานจอดรถที่สถานที่กางเต็นทลําตะคอง

2

1,000,000

4.60 โครงการปรับปรุงหองน้ํา-หองสุขา บริเวณสถานที่กางเต็นทลําตะคอง

1

500,000

4.61 โครงการปรับภูมิทัศน บริเวณสถานที่กางเต็นทลําตะคอง

1

2,500,000

4.62 โครงการจัดทําถังขยะบริเวณโซนบริการทุกแหงใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

1

700,000

4.63 โครงการจัดทําถังเก็บน้ําที่นา้ํ ตกเหวสุวัต

1

500,000

4.64 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํามอสิงโต

1

300,000

4.65 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําสถานที่กางเต็นทลําตะคอง

1

150,000

4.66 โครงการสองสัตวโดยใชพลังงานไฟฟา

1

3,000,000

4.67 โครงการจัดทําระบบไฟฟาใตดินในเขตทองเที่ยว

1

50,000,000

4.68 โครงการซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองโซนบริการบานธนะรัชต

1

1,000,000

4.69 โครงการซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองโซนศูนยบริการนักทองเที่ยว

1

1,000,000

4.70 โครงการจัดสรางอาคาร จัดหาอุปกรณและเจาหนาที่ปฐมพยาบาล

1

1,500,000

4.71 โครงการมัดจําขยะ ฝากขยะกลับบาน

1

200,000

โครงการตรวจจับความเร็ว เสียงดัง ควันดํา ยานพาหนะที่เขามาในเขต
อุทยานแหงชาติ

1

2,000,000

4.73 โครงการจัดทําคันชะลอความเร็วในเขตทองเที่ยวหนาแนน จํานวน 30 จุด

1

300,000

4.72

4

แผนดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการอุทยานแหงชาติ (ตอ)

4.74

โครงการจัดทําปายเสนทางการเขาถึงพื้นที่ แผนที่เสนทางทองเที่ยวในเขต
อุทยานแหงชาติ

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

2,000,000

4.75 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการหามใหอาหารสัตวปา

1

200,000

4.76 โครงการจัดทําปุยชีวภาพจากเศษอาหารจากแหลงทองเทีย่ ว

1

100,000

4.77 โครงการจัดแบงพื้นที่ตามพฤติกรรมนักทองเที่ยวตามสถานที่กางเต็นท

1

200,000

1

1,000,000

4.79 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใกลเคียง

1

200,000

4.80 โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยรถATVที่หนวยขญ.1

1

100,000

4.78

โครงการจัดทําเวทีกลางแจง จัดหาอุปกรณประจําที่สถานที่กางเต็นทลําตะ
คอง คายสุรัสวดี
จํานวน 2 จุด

รวม

101,100,000

5
5.1

แผนดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการซอมแซมถนนตรวจการณรอบแนวเขตอุทยานแหงชาติ ระยะ 120
กิโลเมตร

5.2 โครงการจัดทํารั้วลวดหนาม ระยะทาง 50 กิโลเมตร

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

3,000,000

1

1,000,000

5.3

โครงการจัดทํารั้วไฟฟาปองกันสัตวปาทําลายพืชไรราษฎร ระยะทาง 108
กิโลเมตร

1

151,200,000

5.4

โครงการผนวกพื้นที่ปาเขาเปนอุทยานแหงชาติเพิ่มเติม

1

200,000

5.5

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร

1

1,500,000

1

600,000

2

1,500,000

5.8 โครงการจัดสรางหนวยพิทกั ษฯนนทรีย ตําบลนนทรีย อําเภอกบินทรบุรี

1

5,000,000

5.9 โครงการจัดสรางหนวยพิทกั ษฯขญ.7 (ลําพระยาธาร)

1

5,000,000

5.10 โครงการทําประกันสุขภาพใหแกเจาหนาที่สายตรวจ

1

1,000,000

5.11 โครงการสนับสนุนเครื่องแบบในการปฏิบตั ิงาน

1

500,000

5.12 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

1

50,000

1

420,000

1

300,000

1

1,000,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสายตรวจปราบปราม จํานวน
6 รุน (รุนละ 5 วัน)
โครงการจัดหาอุปกรณปฏิบัติงานตรวจปราบปราม(เครื่องกระสุน อุปกรณ
5.7
เดินปา GPS ฯลฯ)
5.6

โครงการจัดซื้อกลองถายภาพแบบดิจติ อล เพื่องานตรวจปราบปราม จํานวน
20 ตัว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการดําเนินคดีรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
5.14
ทหาร อัยการ และที่ดิน ฯลฯ
5.13

5.15 โครงการสนธิกําลังรวมกับเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร ฯลฯ

5

แผนดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ (ตอ)

5.16 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการพิเศษโดยใชสุนัขพันธุไทยเรรอน
5.17

โครงการจัดหาสินตอบแทนแกราษฎรซึ่งใหความรวมมือดานการขาวแก
เจาหนาที่

5.18 โครงการซื้อรถ ATV เพื่องานตรวจปราบปรามลาดตระเวน จํานวน 6 คัน
5.19

โครงการซื้อพารามอเตอรเพื่อการตรวจลาดตระเวนทางอากาศ จํานวน 4
เครื่อง
รวม

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

2,000,000

1

300,000

1

1,500,000

1

600,000
176,670,000

6

แผนดานการวิจัยในอุทยานแหงชาติ

โครงการฝกอบรมเจาหนาทีข่ องอุทยานแหงชาติที่มีความรู ความชํานาญใน
การศึกษาวิจยั จํานวน 5 รุน
โครงการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
6.2
ที่มีตอน้ําตกตะครอ

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

1,000,000

1

50,000

1

1,000,000

2

100,000

2

100,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

6.10 โครงการศึกษาวิจัยกระทิงในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ

2

250,000

6.11 โครงการศึกษาวิจัยกวางปาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ

1

300,000

6.12 โครงการสํารวจไมกฤษณาและการกระตุน การเกิดสารหอมในไมกฤษณา

1

300,000

6.13 โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อใชปฏิบัติงานฝายวิชาการ

1

500,000

6.14 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสัตวปาในอุทยานฯ

1

300,000

6.15 โครงการหองสมุดธรรมชาติอุทยานแหงชาติเขาใหญ

1

1,000,000

6.1

6.3 โครงการวิจัยศักยภาพแหลงทองเที่ยวบริเวณเขาสมอปูน
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของการทองเที่ยวตอสิ่งแวดลอมบริเวณแกงหิน
เพิง
โครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของนกในอุทยานแหงชาติเขา
6.5
ใหญ
โครงการสํารวจสถานภาพการกระจายและนิเวศวิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
6.6
ขนาดใหญ
6.4

6.7 โครงการสํารวจสถานภาพ การกระจายและนิเวศวิทยาของสัตวผูลา
โครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของผีเสือ้ ในอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ
โครงการสํารวจความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสัตวเลื้อยคลานและสัตว
6.9
สะเทินน้ําสะเทินบก
6.8

6
6.16

แผนดานการวิจัยในอุทยานแหงชาติ (ตอ)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับนักวิจัยและสถาบันการศึกษาตางๆ
จํานวน 5 รุน

6.16 โครงการวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานอุทยานแหงชาติ

ลําดับ
งบประมาณ
ความสําคัญ
1

1,000,000

1

200,000

รวม

7,300,000

งบประมาณรวม

603,850,000

