(ราง)
แผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแผนแมบทการจัดการ
อุทยานแหงชาติภูกระดึง
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แผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแมบทในการจัดการอุทยานแหงชาติภูกระดึง
1. บทนํา
ภูกระดึงเปนภูเขาหินทรายสูงใหญโดดเดี่ยว มีสวนยอดตัดเปนที่ราบกวางใหญ “ภูกระดึง” มาจาก
การเรียกขานชื่อแตโบราณ กลาวคือ ทุกวันพระเคยมีผูไดยินเสียงระฆังลอยมาตามลมจากยอดเขา คําวา “ภู”
หมายถึง ภูเขา และ “กระดึง” มาจาก “กระดิ่ง” ภาษาพื้นเมืองจังหวัดเลย หมายถึง ระฆังใหญ ภูกระดึงเปนที่
รูจักกันมาชานานตั้งแตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังปรากฏวา สมุหเทศาภิบาล
(พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นประจักษศิลปคม) ไดทํารายงานเสนอกระทรวงมหาดไทย และไดมีนายอําเภอ
วั ง สะพุ งผูห นึ่ งขึ้ น ไปสร า งพระพุท ธรูป ไว เ มื่อป พ.ศ. 2463 (องคพ ระพุ ท ธเมตตาปจ จุบัน ) กอ นหน า นี้
Dr. A.F.G. Kerr นายแพทยชาวไอรแลนด ซึ่งรับราชการเปนหัวหนากองตรวจพันธุรุกขชาติ ประจํากระทรวง
พาณิชย (ในสมัยนั้น) และเปนนักพฤกษศาสตรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลก อีกทั้งเปนผูวางรากฐานงาน
คนควาวิจัยพรรณไมของประเทศไทย ไดเคยเดินทางไปสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมแหงบนภูกระดึง
กรมปาไม (เดิม) ไดประกาศพื้นที่ปาภูกระดึงใหเปนปาสงวน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
โดยมีวัตถุประสงคที่จะรักษาสภาพปาแหงนี้ไวใหคงสภาพอยูถาวรตลอดไป เพื่อรักษาธรรมชาติตนน้ํา
ลําธาร และเพื่อศึกษาคนควาชนิดพรรณพืช พรรณสัตว ซึ่งมีความสําคัญตอการศึกษาชีวภูมิศาสตรหรือเขต
การกระจายพั นธุของพรรณไมและพรรณสัตวจากประเทศใกลเคี ยง และตอมากรมปาไมไดกํ าหนดปา
ภูกระดึงใหเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 และไดประกาศเปนอุทยานแหงชาติในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 79 ตอนที่ 104 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 217,581.25 ไร (348.13 ตาราง
กิโลเมตร) ซึ่งนับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 2 ของประเทศไทยตอจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษธรรมชาติอันมีลักษณะเดนเฉพาะเปนพิเศษยากที่จะมีที่ใดเสมอเหมือน ไวสําหรับ
อํานวยประโยชน ในดานการศึกษาคนควาวิจัย และเพื่อให เปนสถานที่พักผ อนหย อนใจของประชาชน
ตอมาไดมีการประกาศเพิกถอนพื้นที่บางสวนเนื้อที่ 5 ไร ใหกองทัพอากาศตั้งสถานีโทรคมนาคม เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2521 ลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอนที่ 118 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2521
2. วัตถุประสงค
แผนกลยุทธฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติภูกระดึง
ในชวงป พ.ศ. 2549 - 2553
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3. สถานภาพทรัพยากรพื้นฐานในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง
3.1 ทรัพยากรกายภาพ
3.1.1 ที่ตั้งและขอบเขต
อุทยานแหงชาติภูกระดึง ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 16๐ 49/ ถึง 16๐ 59/ เหนือ และ
เสนแวงที่ 101๐ 41/ ถึง 101๐ 5/ ตะวันออก หรือระหวางคาพิกัดทางภูมิศาสตร 785560 – 803350 ตะวันออก
และ 1858730 – 1877820 เหนือ ของ Zone 78 ในระบบ UTM อยูในทองที่ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย หางจากตัวอําเภอไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดเลย จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ และกรุงเทพฯ ประมาณ 77, 136, 150 และ460 กิโลเมตร ตามลําดับ มีเนื้อที่ 348.12
ตารางกิโลเมตร (217,576.25 ไร) พื้นที่ราบบนยอดภูกระดึง มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร)
โดยมีระยะทางรอบแนวเขตอุทยานฯ ประมาณ 75.50 กิโลเมตร ซึ่งในปจจุบันไดทําการลอมแนวเขตดวยรั้ว
ลวดหนามไปแลวเปนระยะทาง 35 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
จด ภูหอ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศใต
จด อุทยานแหงชาติภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก
จด บานศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก
จด อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
3.1.2 สภาพภูมิประเทศ
ภูกระดึงเปนภูเขาหินทรายยอดตัด (mesa) ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบ
สูงโคราช ใกลกับดานลาดทางทิศตะวันออกของเทือกเขาเพชรบูรณ พื้นที่สวนใหญบนยอดเขาภูกระดึงมี
ความสูงระหวาง 400 – 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล จุดสูงสุดหรือยอดภูกระดึงเปนเนินเล็ก ๆ อยูดานทิศ
ตะวันตกบริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร สวนฐานหรือเชิงเขาภูกระดึงเริ่มจากจุดต่ําสุดของพื้นที่ที่
ระดับความสูง 260 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไปจนถึงระดับความสูง 400 เมตร ซึ่งมีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขา
ลอมรอบตัวภูกระดึง และพื้นที่ที่อยูในระดับที่สูงขึ้นมีสภาพลาดชันยกตัวขึ้นเปนขอบเขาและหนาผาสูงชัน
ของภูกระดึง หากดูจากภาพถายทางอากาศ จะเห็นวาที่ราบยอดภูกระดึงมีลักษณะคลายใบบอน มีสวน
ปลายใบ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตและสวนเวาดานในอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงสวนเวานี้ คือ
หุบเขาซึ่งลาดต่ําลงไปและเปนทางน้ําของลําธารทุกสายที่เกิดบนยอดภูกระดึงไหลไปรวมกันและไหลลง
ไปสูเบื้องลางทางหุบนี้ ซึ่งเปนตนน้ําของลําน้ําพอง แมน้ําสําคัญสายหนึ่งของภาคอีสาน

4

ภาพที่ 1. สภาพภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติภกู ระดึง
3.1.3 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติภูกระดึงแบงออกไดเปนสองสวน คือ สภาพ
ภูมิอากาศบนที่ระดับต่ําตามเชิงเขาและสภาพภูมิอากาศบนยอดภูกระดึง สภาพภูมิอากาศบนที่ระดับต่ําตาม
เชิงเขา มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,242 มิลลิเมตร/ป ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายป 72% อุณหภูมิเฉลี่ยราย
ป 25.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ํ าสุดในเดือนมกราคมและอุ ณหภูมิสูงสุดในเดื อนเมษายน สวนสภาพ
ภูมิอากาศบนยอดภูกระดึงจะมีความแตกตางจากสภาพภูมิอากาศในที่ราบต่ําเปนอยางมาก ปริมาณน้ําฝนบน
ยอดภูกระดึงเพิ่มขึ้นอีกประมาณไมต่ํากวา 30% ของปริมาณน้ําฝนบนที่ต่ํา ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายป 90%
อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 19.7 องศาเซลเซียส ในชวงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดอยูระหวาง 0 - 10
องศาเซลเซียส
3.1.4 สภาพทางธรณีวิทยา
ลักษณะโครงสรางทางธรณีของภูกระดึงเกิดขึ้นในมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic
Era) เปนชุดหินโคราช (Korat group) ประกอบดวยชั้นหินสําคัญ 4 หมวด (Formation) คือ (1) หมวดหิน
ภูพาน (Phu Phan Formation) เปนหินชั้นที่มีอายุนอยที่สุดและอยูชั้นบนสุดของโครงสรางภูกระดึง พบทัว่ ไป
บนหลังแปหรือที่ระดับความสูงตั้งแต 990 เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้นไป (2) หมวดหินเสาขัว (Sao Krua
Formation) พบตั้งแตระดับความสูง 600 เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้นไป เปนชั้นหินที่มีอายุเกาแกกวาชั้นหิน
ในหมวดหินภูพาน (3) หมวดหินพระวิหาร (Phra Wihan Formation) เปนชั้นหินที่มีขนาดบางที่สุดของ
ภู ก ระดึ ง พบในระดั บ ความสู ง 400 – 600 เมตร จากระดั บ น้ํ า ทะเล และ (4) หมวดหิ น ภู ก ระดึ ง (Phu
Kradueng Formation) นับเปนชั้นหินที่เกาแกมีอายุมากกวาชั้นหินทั้ง 3 หมวดที่กลาวมาขางตนและเปนหิน
ชั้นฐานของโครงสรางภูกระดึง
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ภาพที่ 2. สภาพทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศทางเดินขึ้นยอดภูกระดึง
3.1.5 สภาพทางปฐพีวิทยา
เนื่องจากดินของภูกระดึงมีวัตถุตนกําเนิดดินมาจากหินหลายชนิดปะปนกัน เชน
หินดินดาน หินแอนดีไซด หินแกรนิต และหินปูน เปนตน ทําใหยากตอการจําแนกดินวาอยูในกลุมดินชุดใด
ไดเดนชัด แตอยางไรก็ตามไดมีการจําแนกดินของภูกระดึง โดยจําแนกตามสภาพปาและสังคมพืชตางๆ ซึ่ง
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ (1) ดินในปาเต็งรัง พบในระดับความสูงจากน้ําทะเลตั้งแต 300 - 500 เมตร ดิน
ตื้นถึงลึกปานกลาง (2) ดินในปาเบญจพรรณไมมีสัก จะพบไดในระดับความสูงระหวาง 500 - 800 เมตร
จากระดับน้ําทะเล ลักษณะดินตื้นในบริเวณที่มีความชันสูงและพบหินโผลอยูทั่วไป (3) ดินในปาดิบแลง พบ
บริเวณที่ราบภูกระดึง ตั้งแตระดับความสูง 280 - 750 เมตร จากระดับน้ําทะเล ดินคอนขางลึก (4) ดินในปา
ดิบเขา พบบริเวณระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 1,000 เมตร และ (5) ดินในปาสน พบบริเวณบนที่
ราบยอดภูกระดึง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 1,200 เมตร
3.2 ทรัพยากรชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรปาไม
ลั ก ษณะและชนิ ด สั ง คมพื ช ของภู ก ระดึ ง ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ได แ ก ความ
แตกตางของความสูง (elevation) ภูมิอากาศ (climatic) สภาพดิน-หิน (edaphic) และชีวปจจัย (biotic) รวมทั้ง
การรบกวนของคน สัตวและไฟปา ปาในอุทยานแหงชาติภูกระดึงเปนปาที่มีสภาพอุดมสมบูรณที่สุดแหง
หนึ่งมีทั้งปาผลัดใบ (Deciduous Forests) และปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergreen Forests) ซึ่งพบไดที่
ระดับความสูงตางๆ จําแนกไดเปน 6 ชนิด คือ
3.2.1.1 ปาเต็งรัง ปาแดง ปาแพะ หรือปาโคก (Deciduous Dipterocarp Forest) พบ
บนพื้นที่ราบเชิงเขาและบนที่ลาดชัน ตั้งแตระดับความสูงประมาณ 250 - 600 เมตร จากระดับน้ําทะเล มี
พื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 8 % ของพื้นที่อุทยานแหงชาติภู
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3.2.1.2 ปาเบญจพรรณหรือปาผลัดใบผสม (Mixed Deciduous Forest) จะเปน
สังคมพืชหลักของ ภูกระดึง พบไดตามพื้นที่ราบเชิงเขาและที่ลาดชันตามไหลเขารอบภูกระดึง จนถึงระดับ
ความสูงประมาณ 950 เมตร จากระดับน้ําทะเล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 233 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
67 % ของพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง
3.2.1.3 ปาดิบแลง (Seasonal Rain Forest หรือ Dry Evergreen Forest) เปนปาไม
ผลัดใบประเภทหนึ่ง พบตามฝงลําธารของหุบเขาที่ชุมชื้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
ตั้งแตเชิงเขาจนถึงระดับความสูงประมาณ 950 เมตร จากระดับน้ําทะเล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ (17 ตาราง
กิโลเมตร) หรือ ประมาณ 5 % ของพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง
3.2.1.4 ปาดิบเขา (Lower Mountain Forest หรือ Hill Evergreen Forest) สังคมพืช
ชนิดนี้จะพบเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต 1,000 เมตร ขึ้นไป มีเนื้อที่ประมาณ (31
ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ 9% ของพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง
3.2.1.5 ปาละเมาะเขา (Lower Montane Scrub) จัดอยูในประเภทปาไมผลัดใบ
สภาพปา พบเฉพาะบนที่ราบยอดภูกระดึงที่ระดับความสูงระหวาง 1,200 – 1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ (3 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ 1 % ของพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง
3.2.1.6 ปาสนเขา-กอ-ทุงหญา (Pine-Oak-Savanna Forest) พบเฉพาะบนที่ราบยอด
ภู ก ระดึง ที่ ร ะดับ ความสูงจากระดับน้ํ า ทะเลระหวาง 1,200 – 1,316 เมตร มี เ นื้ อที่ ประมาณ (35 ตาราง
กิโลเมตร) หรือประมาณ 10 % ของพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง

ภาพที่ 3. ปาสนเขา-กอ-ทุงหญา (Pine-Oak-Savanna Forest)
สําหรับพรรณพืชที่สําคัญที่มีเฉพาะในประเทศไทยและในบริเวณอุทยานแหงชาติภูกระดึง
เพียงแหงเดียว ซึ่งพบในปาดิบและทุงหญา มีจํานวน 11 ชนิด คือ ขาวก่ําผา (Didymocarpaus biserratus
Barnett) หญาระรื่น (Eulalia smitinandiana Bor) ซอ (Gmelina siamica) Goldfussia anfractiosa กาฝาก
กอดํา (Henslowia sessilis Graib) หญานายเต็ม (Isachne smitinandiana A. Camus) Liparis Rostellularia
cradengensis หัวยาขาวเย็น (Smilax miaro-china T. Koyama) Sporobolus kerri และStauropyne
kradengensis
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3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา
สัตวปาในเขตอุทยานแหงชาติภูกระดึง ประกอบดวย พบสัตวบกมีกระดูกสันหลัง
(Terrestrial vertebrates) รวม 266 ชนิด จําแนกไดดังนี้ คือ
3.2.2.1 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammals) พบ 36 ชนิด โดยในจํานวนนี้เปนสัตวปา ที่
ใกลสูญพันธุ 4 ชนิด คือ เลียงผา (Cpricornis sumatraensis) ชางปา (Elephas maximus) เสือดาว (Panthera
pardus) และเสือโครง (Panthera tigris)
3.2.2.2 สัตวปกหรือนก (Aves or Birds) พบจํานวน 171 ชนิด ไมพบวาเปนนกที่มี
สถานภาพเปนสัตวปาสงวนและใกลสูญพันธุแตอยางใด
3.2.2..3 สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) สัตวประเภทนี้จะพบอยูในพื้นที่ 39 ชนิด ซึ่งไม
พบสถานภาพเปนสัตวปาสงวน แตพบวามีสัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด ที่ถูกจัดใหมีสถานภาพใกลสูญพันธุ คือ
เตาเดือย (Testudo impressa)
3.2.2.4 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibia) ไมพบวาเปนสัตวที่มีสถานภาพเปน
สัตวปาสงวนและใกลสูญพันธุแตอยางใด
3.3 ทรัพยากรมนุษย
สําหรับในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง ไมมีชุมชนใดๆ อาศัยอยูในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ สําหรับชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบแนวเขตอุทยานแหงชาติประกอบไปดวยหมูบานที่อยูในพื้นที่
อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จํานวน 2 ตําบล คือ ตําบลศรีฐานและตําบลภูกระดึง และหมูบานที่อยูในพื้นที่
อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 1 ตําบล คือ ตําบลวังกวาง
สภาพสังคม โดยรวมของตําบลศรีฐาน ตําบลภูกระดึง อําเภอภูกระดึง และตําบลวัง
กวาง อําเภอน้ําหนาว ชุมชนจะกระจายกันอยูเปนกลุมๆ แตละกลุมถือวาเปน 1 หมูบาน ปจจุบันใน 1 หมูบ า น
จะแยกเป น คุ ม เพื่ อ สะดวกในการปกครอง โดยมี ห มู บ า นและคณะกรรมการหมู บ า นคอยดู แ ล สํ า หรั บ
ภูมิลําเนาและลักษณะการยายถิ่นของประชากร สวนใหญเปนคนพื้นเพเดิมยายมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ
จํานวนปที่ตั้งหลักแหลงในที่อยูปจจุบันสวนใหญเกิน 30 ปขึ้นไป ลักษณะอาชีพ สวนใหญครัวเรือนในทุก
พื้นที่เปนครัวเรือนเกษตรกร สวนอาชีพอื่นๆ ที่พบไดแก คาขาย รับจาง รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.4 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอุทยานแหงชาติภูกระดึงสามารถจําแนกออกไดเปน 4
ประเภท คือ
3.4.1 ประเภทหนาผา (Cliffs) ประกอบดวย ผานกแอน ผาหลมสัก ผาหมากดูก
ผาจํ า ศี ล ผานาน อ ย ผาเหยี ย บเมฆ และผาแดง โดยเฉพาะผานกแอ น เป น จุ ด ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มจาก
นักทองเที่ยวในการมานั่งรอดู พระอาทิตยขึ้นในตอนเชา ตลอดจนนั่งชมทิวทัศนและถายรูป และผาหลมสัก
ซึ่งเปนหนาผาที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูกระดึงเปนจุดที่สามารถชมพระอาทิตยตกไดชัดเจนตลอดทั้งป
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3.4.2 ประเภทน้ําตก (Waterfalls) ประกอบดวย น้ําตกวังกวาง น้ําตกถ้ําสอเหนือ
น้ําตกเพ็ญพบ น้ําตกเพ็ญพบใหม น้ําตกโผนพบ น้ําตกถ้ําใหญ น้ําตกธารสวรรค น้ําตกถ้ําสอใต และน้ําตก
ตาดฮอง
3.4.3 ประเภททุงหญา-ปาสน (Savanna-Pine) เปนสถานที่ทองเที่ยวที่อยูทามกลาง
ทุงหญา-ปาสนซึ่งไดแก องคพระพุทธเมตตา สระอโนดาต สระแกว ลานวัดพระแกว และหลังแป
3.4.4 ประเภทปาปด (Wilderness Areas) เปนแหลงทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติ
ภูกระดึงที่เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมความสวยงามของธรรมชาติไดเฉพาะในเดือน เมษายน – พฤษภาคม
ของทุกป โดยจะตองมีเจาหนาที่เปนผูนําทาง สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก น้ําตกผาน้ําผา น้ําตกขุนพอง
น้ําตกรัตนา น้ําตกหงสทอง โหลนฟาโลมดิน โหลนเจดีย แงงทิดหา และผาสองโลก

ภาพที่ 4. น้ําตกขุนพอง
3.5 สิ่งอํานวยความสะดวก
อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู ก ระดึ ง มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ที่
ศูนยบริการนักทองเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)และวังกวาง (หลังแป) ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1. สิ่งอํานวยความสะดวก ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)และวังกวาง (หลังแป)
หมายเหตุ
ลําดับที่ ประเภทสิ่งอํานวยความสะดวก ศูนยฯ ศรีฐาน ศูนยฯ วังกวาง
1.
บานพักนักทองเที่ยว
13 หลัง 1. มีลูกหาบสําหรับ
2.
เรือนแถว
1 หลัง
2 หลัง แบกหามสัมภาระ
3.
หองน้ํา-หองสุขา
9 หลัง
10 หลัง นักทองเที่ยว
4.
ลานจอดรถ
5,600 ตร.ม.
- 2. ไฟฟาศูนยฯ
5.
พื้นที่กางเต็นท
2 ไร
47 ไร วังกวางมาจาก
6.
เต็นทโดม 3 คนนอน
50 หลัง เครื่องกําเนิดไฟฟา
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

เต็นทโดม 6 คนนอน
เต็นทเคบิ้น 6 คนนอน
รานอาหาร
รานขายของที่ระลึก
ไฟฟา
น้ําประปา

20 หลัง
40 หลัง
12 ราน
28 ราน
9 ราน
3 ราน
24 ชั่วโมง 18.00 – 22.00 น.
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

และโซลาเซลล
3. ศูนยฯ วังกวาง
มีโทรศัพทระบบ
Pin Phone ไวบริการ
นักทองเที่ยว

สําหรับรานอาหารและรานขายของที่ระลึกนอกจากจะมีที่ 2 ศูนยบริการนักทองเที่ยวแลว ก็ยังมี
ระหวางทางขึ้นยอดภูกระดึง (เชิงเขา – หลังแป) และตามหนาผาตางๆ สําหรับการจองบานพักที่ศูนยฯ ศรี
ฐานและวังกวาง ตองจองและชําระคาธรรมเนียมที่สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช กรุงเทพฯ หรือโดยผานระบบออนไลนทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต http://www.dnp.go.th หรือ
โทรศัพทหมายเลข 0-2562-0760 สวนเต็นทขนาดตางๆ สามารถจองและชําระคาธรรมเนียมตางๆ ไดที่
อุทยานแหงชาติภูกระดึง
4. การจําแนกเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง
จากแผนแมบทการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง ซึ่งจัดทําโดยศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2534) ไดมีการจัดแบงเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึงออกเปน
เขตตางๆ โดยอาศัยสภาพแวดลอมและการใชประโยชนพื้นที่เปนเกณฑดังนี้
4.1 เขตบริการ (Intensive Use Zone) เขตนี้เปนบริเวณที่มีการพัฒนาสิ่งกอสรางและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวในเขตนี้ประกอบดวย ศูนยบริการนักทองเที่ยวศรี
ฐานและศูนยบริการนักทองเที่ยววังกวาง
4.2 เขตทองเที่ยวและนันทนาการ (Outdoor
Recreation
Zone) เปนบริการที่ให
นักทองเที่ยวไดประกอบกิจกรรมตางๆ เพื่อการพักผอนหยอนใจสามารถเขาถึงไดโดยไมกอใหเกิดการ
ทําลายหรือความเสียหายตอธรรมชาติ ไดแก บริการจุดทองเที่ยวที่กําหนดไวใหตามทางเดินเทาบนที่ราบ
ภูกระดึงและทางเดินเทาขึ้น-ลงภูกระดึง
4.3 เขตการใชพื้นที่เพื่อวัตถุประสงคพิเศษ (Special Use Zone) เขตนี้ที่มีอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติภูกระดึง คือ สถานีวิทยุโทรคมนาคมของกองทัพอากาศเพียงแหงเดียว
4.4 เขตหวงหาม (Strict Natural Reserved Zone) เขตนี้กําหนดขึ้นเพื่อครอบคลุมบริเวณ
ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีคุณคายิ่งในทางวิทยาศาสตร เหมาะแกการอนุรักษเพื่อการคนควา วิจัย ไดแก
พื้นที่ราบยอดภูกระดึงทางดานทิศเหนือครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ของที่ราบยอดภูกระดึง
4.5 เขตปาเปลี่ยว (Primitive Zone) เปนบริเวณพื้นที่ที่ยังคงลักษณะความเปนธรรมชาติ
ดั้งเดิมอยูอยางมาก ไดแก บริเวณที่ราบยอดภูกระดึงและพื้นที่ไหลเขา เชิงเขา และที่ราบอื่นๆ โดยรอบ
ภูกระดึง
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สําหรับการจําแนกเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติภูกระดึงดังกลาวขางตนมีความเหมาะสมแลว
โดยอุทยานแหงชาติภูกระดึงไดนํามาปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน แตสิ่งที่จะตองเรงทําตอไปคือ
การจัดทําผังบริเวณใหมทั้งที่ศูนยบริการนักทองเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) และศูนยบริการนักทองเที่ยววังกวาง
(ยอดเขา) ถึงแมอุทยานแหงชาติภูกระดึง จะเคยไดจัดทําผังบริเวณมาแลว แตในสภาพความเปนจริง ไม
สามารถนําปฏิบัติได เนื่องจากปญหาทางดานเศรษฐ-สังคม และการเมือง ดังนั้นจึงเห็นสมควรอยางยิ่งที่
จะตองเรงจัดทําผังบริเวณใหมในของทั้ง 2 ศูนยบริการนักทองเที่ยว
5. ศักยภาพและประเด็นปญหา
อุทยานแหงชาติภูกระดึงเปนแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความโดดเดนทางดานกายภาพ และความสวยงามทางดานทัศนียภาพมีศักยภาพสูง
สําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
5.1 ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
5.1.1 ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน: ภูกระดึงเปนอุทยานแหงชาติมี
ศักยภาพสูงในการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน เนื่องจากมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงตอทรัพยากรและการ
ดําเนินการจัดการ
5.1.2 ศักยภาพของทรัพยากรทองเที่ยว: จุดทองเที่ยวตางๆ ในอุทยานแหงชาติภู
กระดึง มีลักษณะธรรมชาติที่งดงามแปลกตา และมีความหลากหลาย ทั้งน้ําตก หนาผา ทุงหญา-ปาสน และ
แหล ง น้ํ า ธรรมชาติ นอกจากนี้ แ ล ว สภาพบรรยากาศในช ว งฤดู ห นาว ก็ เ ป น สิ่ ง ท า ทายและดึ ง ดู ด ให
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาเยือน เพื่อไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นบนยอดภูกระดึง
5.1.3 ศักยภาพของทองถิ่น/ชุมชน: ชุมชนที่อยูโดยรอบอุทยานแหงชาติภูกระดึงมี
ศักยภาพสูงในการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งในแงสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ความสามารถในการรวมกลุมเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน รวมทั้งทักษะและความถนัดในดานการ
ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว
5.1.4 ศักยภาพดานเครือขายแหลงทองเที่ยวใกลเคียง: แหลงทองเที่ยวที่อยูใกลเคียง
อุทยานแหงชาติภูกระดึงสามารถสรางเปนเครือขายการทองเที่ยวที่นาสนใจมีอยูเปนจํานวนมาก ทั้งในอําเภอ
ภูกระดึง อําเภอภูหลวง อําเภอผาขาว อําเภอวังสะพุง อําเภอดานซาย และอําเภอภูเรือ
5.1.5 ศักยภาพดานการคมนาคมสง: อุทยานแหงชาติภูกระดึงตั้งอยูในจุดที่เสนทาง
คมนาคมสะดวกสามารถติดตอกับจังหวัดเลย จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเพชรบูรณ
5.2 ขอจํากัดในการพัฒนาอุทยานแหงชาติภูกระดึง
5.2.1 อุทยานแหงชาติภูกระดึงมีขีดความสารถในการรองรับนักทองเที่ยวคอนขาง
จํากัดโดยเฉาพะอยางยิ่งแหลงทองเที่ยวประเภทหนาผาและน้ําตก
5.2.2 แหลงทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติภูกระดึงอยูบนภูเขสูง การเขาถึงยาก ตอง
ใชวิธีเดินเทาขึ้นไปตามความลาดชันและทางราบจนถึงที่พักแรมเปนระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ซึ่งตอง
ใชเวลาในการเดินทางมาก คือ ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง ในแตละเที่ยว สงผลใหนักทองเที่ยวตองเผื่อเวลา
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เฉพาะสําหรับการเดินทางขึ้น – ลง ถึง 2 วัน และตองเลือกชวงวันหยุดติดตอกันหลายๆ วัน ซึ่งมีเฉพาะใน
เดือนธันวาคม – มกราคม ทําใหเกิดภาวะความแออัดคับคั่งของนักทองเที่ยว
5.2.3 ขอจํากัดในดานงบประมาณและบุคลากรของอุทยาน เปนขอจํากัดที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งของอุทยานแหงชาติภูกระดึง ซึ่งในชวงที่ผานมาอุทยานแหงชาติภูกระดึงไดรับงบประมาณ
คอนขางนอย เมื่อพิจารณาจากขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และสภาพปญหา/ความตองการในการจัดการ
ในสวนของบุคลากร
5.3 สภาพปญหา
5.3.1 ปญหาดานการบริหารและจัดการ ซึ่งเปนปญหาใหญของอุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง ไดแก การที่ยังไมสามารถควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวใหสอดคลองกับความสามารถในการรองรับ
(Carrying Capacity) ไมมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้อุทยาน
แหงชาติภูกระดึงยังขาดทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารจัดการ ทั้งงบประมาณ กําลังเจาหนาที่และมาตรการ
ทําใหไมสามารถจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนในการบริการการทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ
5.3.2 ปญหาดานจิตสํานึกของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวบางกลุมขาดจิตสํานึกใน
การดูแลสภาพสิ่งแวดลอม ขาดมารยาท ไมมีความเคารพในธรรมชาติ และมีความมักงาย ซึ่งกอปญหาใหกับ
ภูกระดึงอยางมากมาย
5.3.3 ปญหาการลักลอบลาสัตวและเก็บหาของปา ในเขตอุทยานแหงชาติภูกระดึง
อันเนื่องมาจากความเคยชิน ความขาดแคลนพื้นที่ทําการเกษตร และความยากจนของราษฎรในหมูบาน
โดยรอบอุทยานแหงชาติภูกระดึง
5.3.4 ปญหาการเลี้ยงสัตวในเขตอุทยานแหงชาติ ราษฎรที่อาศัยโดยรอบแนวเขต
อุทยานแหงชาติภูกระดึง มักจะปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปหากินในเขตอุทยานฯ ในชวงหนาแลง เนื่องจากความ
แหงแลงของพื้นที่โดยรอบ พืชอาหารสัตวหายาก ประกอบกับทุกหมูบานไมมีทุงหญาสาธารณะสําหรับเลี้ยง
สัตวแตอยางใด
5.3.5 ปญหาไฟปา ซึ่งสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
อุทยานแหงชาติภูกระดึง สาเหตุเกิดมาจากกิจกรรมของราษฎร ทั้งจุดไฟหาของปาและเพื่อลาสัตวปา
6. วิสัยทัศน
อุทยานแหงชาติภูกระดึง สวรรคบนดินของนักทองเที่ยว
7. พันธกิจ
1. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในอุทยานแหงชาติใหอยูในระดับมาตรฐานสากล
2. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูในสภาพสมบูรณและยั่งยืน
3. บริหารจัดการอุทยานแหงชาติใหเปนแหลงศึกษาและวิจัย
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8. กลยุทธ
1. ดานจัดการทองเที่ยวและนันทนาการ
2. ดานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
3. ดานการจัดการและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
4. ดานการฟนฟูทรัพยากร
5. ดานการมีสวนรวม
6. ดานการศึกษาวิจัย
9. แผนการจัดการอุทยานแหงชาติภูกระดึง
แผนงานการจัดการอุทยานแหงชาติภูกระดึง จําแนกออกไดเปน 2 สวน คือ แผนงาน/โครงการที่
ดําเนินการโดยงบประมาณปกติ และแผนงาน/โครงการที่ตองการจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงค
9.1 แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการโดยงบประมาณปกติ ประกอบดวย
9.1.2 โครงการอาสมัครพิทักษภูกระดึง
9.1.2 โครงการมัดจําบรรจุภัณฑ
9.2 แผนงาน/โครงการที่ตองการดําเนินการ ดังแสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2. แผนงาน/โครงการของอุทยานแหงชาติภูกระดึง
แผนงาน/โครงการ
ลําดับความสําคัญ
1. แผนงานจัดการปริมาณนักทองเที่ยว
1 โครงการกําหนดเขต (Zone) และเสนทางการทองเที่ยว เพื่อ
(1)
กระจายนักทองเที่ยว
2.โครงการจัดหาและพัฒนาผูนํากลุมนักทองเที่ยว
(2)
3. โครงการจัดทําโครงขายการทองเที่ยวในกลุมพื้นที่ทองเที่ยว
(2)
4. โครงการประชาสัมพันธการจัดการทองเที่ยวภูกระดึงแนวใหม
(1)
2. แผนงานจั ด การทรั พ ยากรท อ งเที่ ย วและสภาพแวดล อ มของ
ภูกระดึง
1. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวทาง
(1)
ธรรมชาติของภูกระดึง
2. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน บริเวณโดยรอบองคพระพุทธ
(2)
เมตตาและลานวัดพระแกว
3. โครงการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
(1)
4. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยบนภูกระดึง
(1)
5. โครงการภูกระดึงปลอดไฟปา
(1)

งบประมาณ
500,000
500,000
2,000,000
1,000,000

5,000,000
400,000
7,000,000
2,000,000
100,000
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3. แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดของนักทองเที่ยว
1. โครงการปรั บ ปรุ ง เส น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ภ ายในอุ ท ยาน
(1)
แหงชาติภูกระดึง
2. โครงการจัดทําเอกสารแผนพับ แนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(2)
3. โครงการในการกํากับดูแลพฤติกรรมนักทองเที่ยว
(1)
4. โครงการฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ ในเรื่ อ งการ
(1)
จัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
4. แผนงานจัดการดานบริการและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับนักทองเที่ยว
1. โครงการปรับปรุงถนนเขาสูภูกระดึง และโครงขายถนนสาย
(2)
รองที่เชื่อมระหวางชุมชนโดยรอบภูกระดึง
2. โครงการปรับปรุงเสนทางขึ้น-ลงภูกระดึง
(1)
ตารางที่ 2. (ตอ)
แผนงาน/โครงการ
ลําดับความสําคัญ
3. โครงการปรับปรุงศูนยบริการนักทองเที่ยวศรีฐานและ
(1)
ศูนยบริการวังกวาง
5. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
(1)
5. แผนงานในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ใน
กระบวนการทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของ ภูกระดึง
1. โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม/องคกรของประชาชนใน
(2)
ทองถิ่นในดานการจัดการการทองเที่ยว
2. โครงการสนับสนุนการจัดบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แบบ
(1)
พักตามบาน(Home Stay
3. โครงการใหความรูความเขาใจแกนกั ทองเที่ยวและประชาชน
(2)
ในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของภูกระดึง
6. แผนงานในการสงเสริมการจางงาน การกระจายรายได และความ
เจริญสูทองถิ่น
1. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสนิ คาหัตถกรรม
(2)
2. โครงการสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นโดยรอบภูกระดึง ผลิต
(2)
อาหารสําหรับกิจการทองเทีย่ ว

200,000
500,000
250,000
250,000

10,000,000
5,000,000
งบประมาณ
10,000,000
500,000

250,000
1,000,000
750,000

500,000
500,000
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7. แผนงานฟน ฟูสภาพธรรมชาติ
1. โครงการปลูกปาฟนฟูบนยอดภูกระดึง
2. โครงการกอสรางฝายตนน้ํา
รวมงบประมาณ

(1)
(1)

2,000,000
5,000,000
55,2000,000

