บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ กํ า หนดคาธรรมเนี ย มที่ เ หมาะสมในการเข& า อุ ท ยาน
แหงชาติเขาใหญ 2 บริเวณ คือ สวนกลาง และน้ําตกสาริกา โดยการหาสวนเกินผู&บริโภคจากเทคนิค
การเดินทางแบบรายบุคคล และหาความเต็มใจจะจาย จากเทคนิคเหตุการณสมมติ ทําการสอบถาม
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังสวนกลางของอุทยานแหงชาติเขาใหญ จํานวน 500 ชุด และ
บริเวณน้ําตกสาริกา จํานวน 204 ชุด ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2556
ผลการศึ กษาพบวา สวนกลางของอุ ทยานแหงชาติ เ ขาใหญและน้ํ า ตกสาริ กา มี ส วนเกิ น
ผู& บ ริ โ ภค 4,754 บาทตอครั้ ง และ 5,495 บาทตอครั้ ง ตามลํ า ดั บ สวนความเต็ ม ใจจะจาย
คาธรรมเนียมทั้ง 2 บริเวณ มีคา 62 บาทตอครั้ง ซึ่งเป=นมูลคาที่สูงกวาคาธรรมเนียมเข&าชมอุทยาน
แหงชาติ เขาใหญในป>จจุ บัน ผลการศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช&ในการกําหนดคาธรรมเนียมที่
เหมาะสมได& โดยไมควรปรั บคาธรรมเนี ย มในสวนบริ เ วณน้ํ า ตกสาริ กาเพราะศั กยภาพของแหลง
ทองเที่ยวยังไมเหมาะสม แตสามารถปรับเพิ่มคาธรรมเนียมบริเวณสวนกลางเป=นที่ระดับราคา 80
บาท เพราะจะทําให&อุทยานแหงชาติเขาใหญมีรายรับเพิ่มขึ้น จะได&นําไปใช&ในการอนุรักษและพัฒนา
เพื่อดํารงการให&บริการของระบบนิเวศตอไป รวมทั้งยังชวยในการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวอีกทาง
หนึ่งด&วย
คําสําคัญ:อุทยานแหงชาติเขาใหญการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทคนิคต&นทุนการเดินทาง
แบบรายบุคคล เทคนิคเหตุการณสมมติ

คํานํา
เนื่องด&วยในปCงบประมาณ 2556 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปDา และพันธุพืช โดยสถาบันนวัตกรรม
อุทยานแหงชาติและพื้น ที่คุ&มครอง สํ านั กอุ ทยานแหงชาติ ได& สนั บสนุน งบประมาณตามแผนงานกิจ กรรม
อนุรักษ ฟFGนฟู และพัฒนาปD าไม& กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ ให& ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้น ที่
คุ&มครองทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได& ดําเนินโครงการศึกษาความเต็มใจจายธรรมเนีย มคาเข&า อุท ยาน
แหงชาติ โดยคณะทํา งานได&เ ลือกอุทยานแหงชาติเ ขาใหญ เป=น พื้น ที่นํารองดําเนินงานโครงการ เนื่องจาก
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีความสําคัญและมีคุณคาในระดับโลก ได&รับความสนใจจากนักทองเที่ยวเป=นจํานวน
มากโดยที่อัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมผานเข&าอุทยานแหงชาติยังไมสอดคล&องกับมูลคาที่แท&จริงของพื้นที่ ซึ่ง
กรมอุ ทยานแหงชาติ สั ต วปD า และพั น ธุ พื ช มี น โยบายที่ จ ะปรั บ อั ต ราคาผานเข& า อุ ทยานแหงชาติ ดั งนั้ น การ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของพื้นที่อนุรักษในรูปของตัวเงินจึงจําเป=นอยางยิ่งในการศึกษาความเต็มใจ
จายธรรมเนียมคาเข&าอุทยานแหงชาติเขาใหญ เพื่อนําข&อมูลที่ได&จากการวิเคราะหไปสูจัดการที่เหมาะสมและ
เป=นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีตอไป
คณะทํางานขอขอบคุณ สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุ&มครอง สํานักอุทยานแหงชาติ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ และสํานักงานโครงการเรงเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ&มครอง ที่ให&
การชวยเหลือสนับสนุนข&อมูลทางวิชาการ ตลอดจนทําให&โครงการวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปได&ด&วยดี

วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมจากสวนเกินผู&บริโภค (Consumer Surplus) โดย
เทคนิคต&นทุนการเดินทางแบบรายบุคคล (Individual Travel Cost Method – ITCM)
2. เพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนี ยมที่เหมาะสมจากความเต็มใจจะจายคาธรรมเนียมคาเข&าชมของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยใช&เทคนิคสมมติเหตุการณ (Contingent Valuation Method- CVM)
3. เพื่อหาอัตราคาธรรมเนียมที่ทําให&อุทยานแหงชาติได&รายรับรวมสูงสุด โดยการประเมินคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอคาธรรมเนียมเข&าอุทยานแหงชาติเขาใหญ

การตรวจเอกสาร
อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ที่ตั้ง
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ตั้งอยูในบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ระหวางเส&นรุ&งที่ 14 องศา 5 ลิปดาเหนือ
ถึง 14 องศา 25 ลิปดาเหนือ และเส&นแวงที่ 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 11 อําเภอ 4
จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 2,165.55
ตารางกิโลเมตร หรื อ 1,353,471.53 ไร อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีพื้นที่ใหญเป=นอันดับ 3 ของประเทศ
ไทย อุทยานแหงชาติเขาใหญยังมีพื้นที่ตอเนื่องกับผืนปDาในเขตอุทยานแหงชาติทับลานและอุทยานแหงชาติ
ปางสีดา (http://www.paiduaykan.com, 2558)

ทรัพยากรปDาไม&
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเดนคือ พื้นที่ด&านตะวันออกของเทือกเขา
พนมดงรัก ซึ่งสูงโดดมาจากที่ราบภาคกลางแล&วกอตัวเป=นแนวเขตที่ราบสูงโคราชมี ย อดเขารมเป=นยอดเขาที่
สูงที่สุดคือ 1,351 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สวนเทือกเขาที่สําคัญก็มีค วามสู ง ใกล& เ คี ย งกั น คื อ เขา
แหลม เขาเขี ย ว เขาสามยอด เขาฟj า ผา เขากํา แพง เขาสมอปู น และเขาแก&ว ซึ่งมีความสูงเทากับ 1,326
1,292 1,078 875805 และ 802 เมตรจากระดั บ น้ํา ทะเลปานกลาง ครอบคลุมด&วยปDาดิบชื้น (Moist
evergreen forest) เป=นสวนใหญ อีกทั้งมีปDาประเภทอื่นๆ ได&แ ก ปDา ผสมผลัด ใบ (Mixed deciduous
forest) ปDา ดิบ เขา (Hill evergreen forest) ปDาดิบแล&ง (Dry evergreen forest) และทุงหญ&า
(Grassland) ผสมผสานกัน เหมาะสมเป=นสถานที่พักผอนหยอนใจทางธรรมชาติที่สําคัญมากเทาเทียมกับการ
เป=นต&นน้ําลําธารที่หลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการใช&สอยของชุมชนในภูมิภาคโดยรอบ ชนิด
พรรณไม&ในอุทยานแหงชาติเขาใหญมีมากมายหลายประเภท ตั้งแตไม&ยืนต&น เฟqรน กล&วยไม& เห็ด รา ไลเคน
มอสส ได&มีการศึกษาประเมินพันธุไม&ในอุทยานแหงชาติเขาใหญมีจํานวน 2,000 - 2,500 ชนิด โดยพบวามีไม&ยืน
ต&นจํานวน 219 ชนิด กล&วยไม& จํานวน 120 ชนิด เฟqรน จํานวน 145 ชนิด ไลเคนที่ผากล&วยไม&และเขาเขียว
จํานวน 108 ชนิด ทั้งนี้เพราะพื้นที่แหงนี้เป=นจุดรวมการแพรกระจายพันธุของพืชตางๆ

ทรัพยากรสัตวปDา
อุ ท ยานแหงชาติ เ ขาใหญเป= น แหลงที่ มี สั ต วปD า ชุ ก ชุ ม มาก จากการศึ ก ษาตามโครงการการ
อนุ รักษช& างปD า และการจั ดการพื้ นที่ ปjองกั น (Elephant Conservation and Protected area
management) โดย Mr.Robert J. Dobiasภายใต& ค วามรวมมื อ ของ WWF และ IUCN ในปC พ.ศ.
2527 - 2528พบวามีจํานวนประชากรช&างประมาณ 250 ตัวสัตวปDาที่สามารถพบเห็นได&บอยๆ และตาม
โอกาสเอื้อ อํ า นวย ได&แ ก เก&ง ( muntiacusmuntjak) กวาง ( Cervus unicolor) ตามทุ งหญ& า ทั่ ว ๆไป
นอกจากนี้ยังพบเสือโครง (Pantheratigris) กระทิง (Bosgaurus) ชะมด (Hibiscus surattensis) กระตายปDา
(Lepus pequensis) ฯลฯ จํ า นวนกวา 200 ชนิ ด นกที่น าสนใจและพบเห็ นบอยๆ ได&แก นกเงื อก(Hornbill)
นกขุนทอง (Halichoereskallochroma) นกพญาไฟใหญ(Pericrocotusflammeus) นกขุนแผน (Urocissaerythrohyncha)
นกแต&วแร&ว (Pitta gurneyi) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurusmacrocercus) นกเขา (Streptopeliachinensis) นก
กระปูด (Centopussinensis) ไกฟjา (Lophurasp.) และนกกิ น แมลงชนิ ด ตางๆ รวมทั้ ง มี ผี เ สื้ อ ชนิ ด ตางๆที่
สวยงามไมน&อยกวา 5,000 ชนิด

ทรัพยากรการทองเทีย่ ว
อุ ท ยานแหงชาติ เ ขาใหญ นั บ วาเป= น แหลงกํ า เนิ ด ของต& น น้ํ า ลํ า ธารที่ ทํา ให& เ กิ ด ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่เป=นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เนื่องจากมีน้ําตกที่สวยงาม มีทั้งน้ําตกน&อยใหญซึ่งเกิดขึ้นหลายแหง ซึ่ง
ได&ดําเนินการสํารวจและทําเส&นทางเดินเท&าไปถึงแล&วประมาณ30แหง โดยแตละแหงมีความสวยงามแตกตาง
กันไปตามสภาพธรรมชาติของภูมิประเทศ

น้าํ ตกสาริกา
เป=นน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ตั้งอยูที่ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายกหางจากตัวเมือง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางหลวงหมายเลข 3049 เป=นระยะทาง 12 กิโลเมตรแล&วแยกซ&ายเข&าทาง
หลวง 3050 อีก 3 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสายเป=นน้ําตกขนาดใหญสายน้ําไหลตกจากหน&าผาเป=นทอด ๆ
ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร แตละชั้นมีอางรับน้ํา มีน้ํามากในฤดูฝน สวนฤดูแล&งน้ําแห&ง บริเวณ
ด&านลางของน้ําตกมีบริการห&องอาบน้ําและห&องสุขาแยกชาย-หญิง มีร&านอาหาร มีร&านขายของที่ระลึกหากขับ
รถไปเองจะมีปjายบอกทางตลอด
การเข& า น้ํ า ตกสาริ ก าจะต& อ งเสี ย คาเข& า อุ ท ยานแหงชาติ ผู& ใ หญ 40 บาท/คน เด็ ก 20 บาท/คน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผู&ใหญ 400 บาท/คน เด็ก 200 บาท/คน

สวนกลาง
น้ํา ตกกองแก& ว อยูหางจากศูนยบริการนักทองเที่ยวประมาณ 100 เมตร เป= น น้ํา ตกเล็ ก ๆที่เกิดจาก
ห&วยลําตะคอง ในฤดูฝนจะสวยงามมาก ใกล&บริเวณน้ําตกจะมีสะพานแขวนเข&าลําห&วย 2 สะพาน นอกจากนี้ยังมีห&วยลําตะ
คองเป=นแนวเขตแบง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
น้ําตกผากล&วยไม& เป=นน้ําตกขนาดกลางที่อยูในห&วยลําตะคองหางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติเขา
ใหญประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเข&าถึงได&โดยทางรถยนตและทางเดินเท&า น้ําตกผากล&วยไม&จะมีกล&วยไม&
หวายแดงขึ้นอยู ซึ่งเป=นลักษณะเฉพาะของน้ําตกแหงนี้
น้ําตกเหวสุวัต เป=นน้ําตกที่มีชื่อเสียงมากจนเป=นที่รู&จักของประชาชนโดยทั่วไป น้ําตกเหวสุวัตอยูสุด
ถนนธนะรัชตหรือจะเดินเท&าตอจากน้ําตกผากล&วยไม&ไปก็ได&ประมาณ 3 กิโลเมตร มีลักษณะเป=นสายน้ําตกลง
มาจากหน&าผาสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณด&านลางของน้ําตกเป=นแองน้ําและลําธาร ในชวงฤดูฝนน้ําจะมาก
และไหลแรง และคอนข&างเย็นจัด
น้ําตกผาไทรคูและน้ําตกผากระชาย เป=นน้ําตกขนาดกลางที่เกิดจากห&วยโกรกเค&บริเวณเขาแหลมอยู
ทางด&านทิศเหนือของอุทยานแหงชาติเขาใหญอยูหางจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ขญ.2 (ผากระดาษ)
ประมาณ 12 – 15 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 15 เมตร
อยูใต&ถัดไปจากน้ําตกเหวสุวัต หางจากน้ําตกเหวสุวัตน้ําตกเหวไทร เป=นน้ําตกอีกแหงหนึ่งที่700 เมตร
น้ําตกนี้มีลักษณะเป=นหน&าผากว&างเต็มลําห&วย สูงประมาณ 5 เมตร
น้ําตกเหวประทุน เป=นน้ําตกที่อยูในห&วยลําตะคองอีกแหงหนึ่ง ซึ่งอยูถัดจากน้ําตกเหวไทร ประมาณ 2
กิโลเมตร
น้ําตกตาดตาภู น้ําตกนี้อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต&ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ เกิดจากห&วยระย&า
เป=นน้ําตกที่มีลักษณะเป=นโขดหิน และลานหินที่มีน้ําไหลหลั่นเป=นทอดลาดเอียงไปข&างลางประมาณ 100 เมตร
น้ําตกตาดตาคง เป=นน้ําตกที่งดงามและสูงอีกแหงหนึ่ง ซึ่งอยูถัดไปจากน้ําตกตาดตาภู ประมาณ 4
กิโลเมตร การเดินทางจะเริ่มต&นที่ด&านหลังอาคารโภชนาการเกาททท .เขาใหญรวมระยะทางประมาณ 15
กิโลเมตร หรือเริ่มต&นที่ กม.55 ถนนเขาใหญ – ปราจีนบุรีก็ได& ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

กลุมน้ําตกผาตะแบก น้ําตกนี้เป=นน้ําตกที่เกิดบนห&วยน้ําซับซ&อน ลักษณะของน้ําตกเป=นชั้นๆลดหลั่น
กันลงไป 5 ชั้น จากปากทางเข&าบนถนนสายเขาใหญ – ปราจีนบุรี ชวงระหวาง กม .6.5 – 7มีทางเดินเข&า
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
น้ําตกเหวนรก น้ําตกขนาดใหญและสูงที่สุดอยูทางทิศใต&ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีทั้งหมด 3 ชั้น
ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร มีน้ําไหลผานหน&าผาชั้นนี้จะพุงไหลลงสูหน&าผาชั้นที่ 2 และ 3 ที่อยูถัดลงไปใกล&ๆ
กัน สายน้ําจะไหลลงสูหุบเหวเบื้องลางเป=นมุม 90 องศา สูงประมาณ 150 เมตร ในฤดูฝนน้ําจะไหลแรงมาก

สถานที่กางเต็นทลําตะคอง เป=นสถานที่กางเต็นทที่เป=นพื้นที่คอนข&างโลงแจ&ง มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร
มีห&วยลําตะคองไหลผาน สามารถเดินทางได&โดยใช&เส&นทางปราจีนบุรี– น้ําตกเหวสุวัตตั้งอยูหางจากแยกปราจีนบุรี
ประมาณ 3 กิโลเมตร แตเนื่องจากเป=นสถานที่กางเต็นทที่เปqดได&ไมนานนัก จึงมีจํานวนต&นไม&ที่ให&รมเงาน&อย
ป>จจุบันทางอุทยานแหงชาติเขาใหญ กําลังปรับปรุงโดยการปลูกต&นไม&เพิ่มเติม สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณสถานที่กางเต็นทลําตะคอง ได&แก ศูนยบริการนักทองเที่ยวจํานวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงคจํานวน
2 หลัง ร&านอาหารจํานวน1 หลัง ห&องน้ําจํานวน7 หลัง และเต็นทสําหรับเชาจํานวน 53 หลัง
นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวและหอดูสัตวที่นาสนใจ ได&แก
-จุดชมทิวทัศน กม.20 ถนนปราจีนบุรี- เขาใหญ เป=นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศนด&านจังหวัดปราจีนบุรี
-จุดชมทิวทัศน กม .30 อยูบนถนนธนะรัชตอยู ที่ ร ะดั บ ความสู ง ประมาณ 680 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล สามารถชมวิวทิวทัศนด&านทิศเหนือของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ได&ในบริเวณกว&างและสวยงาม
มองเห็นเทือกเขาสลับซับซ&อน แม&แตทุงนาหมูบ&านทามะปรางที่อยูหางไกล
-จุดชมทิวทัศนผาเดียวดาย ถ&ามาจากที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาใหญหรื อ ผากล& ว ยไม& ทางขึ้นเขา
เขียวจะอยูซ&ายมือ ของถนนสายปราจีนบุรี-เขาใหญ บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ให& สั ง เกตลานจอดรถทางด&าน
ขวามือ สวนทางเข&าไปจุดชมทิวทัศนผาเดียวดาย มีทางเดินเล็กๆเข&าสูปDาดิบเขา บริเวณด&านซ&ายมือลงไปตาม
ทางชันอีกเล็กน&อยจะถึงจุดชมวิวทิวทัศน ซึ่งเป=นลานหินยื่นออกมาจากหน&าผา มองเห็นเขารมและปDาดงดิบ
หนาทึบ จนถึงทุงงูเหลือม และเขาสมอปูน จากลานหินจะมีทางเดินแยกไปชมทิวทัศนได&อีกหลายมุม ถนนขึ้น
เขาเขียวจะไปสิ้นสุดที่ศูนยควบคุ ม และรายงานเขาเขียวของกองทัพอากาศตรงดานรักษาการฯจะมีจุดชมวิว
อีกแหงหนึ่ง คือ ผาตรอมใจ ซึ่งจะมองเห็นผืนปDาได&ในบริเวณกว&าง

-จุดชมทิวทัศนเขาเขียว นับเป=นจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามนาชมและเป=นที่นิยมของ (ผาตรอมใจ )
นักทองเที่ยวเป=นอยางมาก มีลักษณะคล&ายผานกเค&าที่ภูกระดึง จะมองเห็นภูเขารมขวางอยูเป=นแนวยาว และ
ทิวทัศนที่สวยงามด&านจังหวัดปราจีนบุรี ตอนเช&าตรูจะเห็นพระอาทิตยขึ้นยามเช&าเป=นดวงกลมสีแดงเหนือสัน
เขารมที่สวยงาม
-จุดชมทิวทัศน กม.9 อยูชวงกิโลเมตรที่9 ถนนขึ้นเขาเขียว สามารถมองทิวทัศนปDาไม&และภูเขาด&าน
ทิศเหนือตลอดแนวได&อยางดี
หอดูสัตว เป=นสถานที่ที่จัดทําขึ้นสําหรับการซุมดูสัตวปDา นักทองเที่ยวสามารถเข&าไปใช&ประโยชนได&
ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. จํานวน2 แหง ได&แก
-หอดูสัตวหนองผักชีอยูบริเวณหนองผักชี ซึ่งเป=นแหลงน้ําของสัตวปDารอบๆหนองน้ํา เป= น ทุงหญ&าคา
กว&างใหญมีโปDงสัตว ปากทางเข&าอยูบริเวณ กม.36 ถนนธนะรัชตเดินเท&าเข&าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
-หอดูสัตวมอสิงโต อยูบริเวณอางเก็บน้ํามอสิงโต รอบๆมีลักษณะเป=นทุงหญ&าโลงๆ ที่เหมาะสําหรับ
การซุมดูสัตวปDาที่มากินดินโปDง ซึ่งเป=นดินที่มีแรธาตุสําคัญของสัตวกินพืช อยูหางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติ
เขาใหญประมาณ 500 เมตร

กิจกรรมการทองเที่ยว
ภายในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญมีกิจกรรมที่นาสนใจสําหรับบริการนักทองเที่ยว ดังนี้
สองสั ต ว เป= น กิ จ กรรมที่ ใ ช& ไ ฟสองสั ต วในเวลากลางคื น ไปตามถนนสองข& า งทาง เป= น กิ จ กรรมที่
นักทองเที่ยวให&ความนิยมมาก สามารถติดตอขออนุญาตได&ที่ที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาใหญ ภายในเวลา
18.00 น.
เดินปDาศึกษาเส&นทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีเส&นทางเดินปDาระยะสั้นและเส&นทาง
เดิ น ปD า ประเภททองไพร สามารถสอบถามรายละเอี ย ดการเดิ น ปD า แ ล ะ ติ ด ต อ เจ& า ห น& า ที ่ นํ าทางได& ที่
ศูนยบริการนักทองเที่ยว แบงเป=น
-เส&นทางศึกษาธรรมชาติ(Nature trail)เส&นศูนยบริการนักทองเที่ยว – น้ําตกกองแก&วระยะทาง
ประมาณ 1,200 เมตร เส&นทางนี้จะปูด&วยตัวหนอน มีปjายสื่อความหมายตลอดเส&นทาง นักทองเที่ยวสามารถ
เดินเองได&

-เส&นทางเดินปDาประเภทไมพักแรม(Hiking trail) มีอยู 13 เส&นทาง จัดทําอยูบริเวณที่ทําการ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีระยะทางตั้งแต 1-8 กิโลเมตร ใช&เวลาเดินทางประมาณ 1-5 ชั่วโมง ต&องติดตอขอ
อนุญาตจากเจ&าหน&าที่กอนเข&าไป
-เส& น ทางเดิ น ปD า ประเภททองไพร(Trekking)เป= น เส& น ทางที ่ ต& อ งมี ก ารพั ก ค& า งแรมในปD า
โดยมากเป=นเส&นทางที่อยูรอบอุทยานแหงชาติ ใช&เวลาค&างคืนตั้งแต 1 – 3 คืน สามารถติดตอเดินปDาได&ที่หนวย
พิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญที่อยูใกล&เคียง และที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ดูนกอุทยานแหงชาติเขาใหญเป=นแหลงดูนกที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง ที่สามารถพบนกมากกวา 340 ชนิด มีทั้งนก
อพยพและนกประจําถิ่น โดยมีแหลงดูนกที่นาสนใจทั้งหมด 6จุด ได&แกบริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยวและคาย
พักกองแก&ว บริเวณริมถนนธนะรัชตบริ เ วณที่ ทํา การฯ – มอสิ ง โต บริ เ วณดานช&าง – บึงไผ บริเวณผา
กล&วยไม& – เหวสุวัต และบริเวณเขาเขียว

ภาพที1่ แผนทีท่ องเทีย่ วอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ที่มา:า:http://www.rakkhaoyai.com/uploads/2011/12/map-khaoyai.jpg (2015)

การเดินทาง
http://www.paiduaykan.com (2558) ระบุวา
อุทยานแหงชาติเขาใหญ(
ขาใหญ(สวนกลาง)
สวนกลาง)
1.โดยรถสวนตัว
-ถนนพหลโยธินผานรังสิต ถึงสระบุรีเลี้ยวขวาเข&าถนนมิตรภาพ ผานมวกเหล็กและเลี้ยวขวาอีกครั้ง
หนึ่งตรงทางแยกกอนถึงอําเภอปากชองตรงกิโลเมตรที่ 58 เข&าสูทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 ถนนธนะ
รั ช ต ประมาณ 25 กิ โ ลเมตร ถึ ง ดานตรวจจากนั้ น เส& น ทางจะไตขึ้ น เขาไปอี ก 14 กิโลเมตร จะถึงที่ทําการ
อุทยานแหงชาติ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 200 กิโลเมตร
-ถนนพหลโยธิ น ผานรั ง สิ ต ผานหนองแคเลี้ ย วขวาเข& า สู ทางหลวงแผนดิ น หมายเล ข 305แล&ว
เปลี่ยนไปใช&ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 33 ถนนสุว รรณศรผานตัว เมืองนครนายกถึงสี่แยกเนินหอมหรือ
วงเวี ย นนเรศวร กอนเข& า ตั ว เมื องปราจี น บุ รี เ ลี้ ย วซ& า ยเข& า สู ทางหลวงจั งหวั ด หมายเลข 3077
ถนน
ปราจี น บุ รี –เขาใหญ ถึ ง ดานตรวจเนิ น หอม ถนนเริ่ ม เข& า สู ปD า และไตขึ้ น ที่ สู ง รวมระยะทางประมาณ
160 กิโลเมตร
-ถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาบริเวณรังสิตเข&าทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 มุงสูตัวเมืองนครนายก
แล&วเปลี่ยนไปใช&ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศรถึ ง สี่ แ ยกเนิ น หอมหรื อ วงเวียนนเรศวร เลี้ยว
ซ&ายเข&าถนนปราจีนบุร-ี เขาใหญ รวมระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
2. รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารประจําทางเส&นทางที่ 1ขึ้นรถโดยสารประจําทาง กรุงเทพฯ- นครราชสีมา หรือมาจากที่อื่น
ให&ลงที่แยกเข&าอําเภอปากชอง กรณี ที่ ร ถโดยสารไมเข& า ตั ว อํา เภอปากชองจะมี รถโดยสารประจําทาง
จากปากชองมาถึงที่ดานตรวจเก็บคาธรรมเนียม เที่ยวแรกจากอําเภอปากชองเวลา 06.00 น. และเที่ ย ว
สุ ด ท& า ย เวลา 17.20 น. ซึ่ ง รถโดยสารประจํา ทางจะออกรถทุ ก ครึ่ ง ชั่ ว โมง คาโดยสาร 30บาท โดย
จะหมดระยะแคที่ดานเก็บคาธรรมเนียม แล&วโบกรถตอขึ้นไปที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
รถโดยสารประจําทางเส&นทางที่ 2ขึ้นโดยสารรถประจําทางกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี มาลงที่แยกวงเวียน
นเรศวร ยืน รอโบกรถหรือเหมารถมอเตอรไซดที่แยกนี้ไปลงดานเนิ นหอม ดานเก็ บ คาธรรมเนีย มอุทยาน
แหงชาติเขาใหญแล&วโบกรถตอขึ้นอุทยานแหงชาติ

3.โดยรถไฟ
ขึ้นรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ลงที่สถานีอํา เภอปากชอง จั ง หวั ด นครราชสี ม าแล&วตอรถสอง
แถวที่ตลาดอําเภอปากชอง ลงที่ดานเก็บคาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ แล&วโบกรถตอขึ้นไป
ที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาใหญ

อุทยานแหงชาติเขาใหญ (น้ําตกสาริกา)
า)
1.รถสวนตัว เส&นทางกรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ – นครนายก – น้ําตกสาริกา
แยกรังสิตไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผานอําเภอองครักษ จนถึงอําเภอเมือง
นครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตรแล&วไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
แล&วแยกซ&ายเข&าทางหลวงหมายเลข 3050 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะเป=นทางลาดยางตลอดสายจนถึงน้ําตก
สาริกา
2.รถสวนตัว เส&นทางกรุงเทพฯ - หินกอง – นครนายก – น้ําตกสาริกา
ทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงอําเภอ
เมืองนครนายก ระยะทาง 137 กิโลเมตรแล&วไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 ระยะทางประมาณ 12
กิโลเมตร แล&วแยกซ&ายเข&าทางหลวงหมายเลข 3050 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะเป=นทางลาดยางตลอดสาย
จนถึงน้ําตกสาริกา
3.รถตู&โดยสารปรับอากาศ
รถตู&โดยสารปรับอากาศสาย เขื่อนคลองทาดาน - ฟqวเจอรพารครังสิต - อนุสาวรียชัยฯ เส&นทางที่วิ่ง
ผานได&แก เขื่อนขุนดานน้ําตกนางรองน้ําตกวังตะไคร&แยกประชาเกษมจ.นครนายกสี่แยก จปร.ฯ สี่แยกบาง
อ&ออ.องครักษศูนยการแพทยอ.ธัญบุรีดรีมเวิลดฟqวเจอรพารครังสิตดอนเมืองอนุสาวรียชัยฯ (ปากซอยเวอร
เวียร รถปอ.522)
อัตราคาธรรมเนียมผานเข&าอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ตามประกาศกรมอุทยานแหงชาติสัตวปDาและพันธุพืช ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมผานเข&าอุทยานแหงชาติเขาใหญดังนี้

- นักทองเที่ยวชาวไทย ผู&ใหญ 40 บาท/คน, เด็ก 20 บาท/คน
- นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ผู&ใหญ 400 บาท/คน, เด็ก 200 บาท/คน
- รถจักรยาน 20 บาท/คัน
- รถจักรยานยนต 30 บาท/คัน
- รถยนต (ไมเกิน 4 ล&อ) 50 บาท/คัน
- รถบัสเล็ก (ไมเกิน 24 ที่นั่ง) 100 บาท/คัน
- รถบัสใหญ (24 ที่นั่งขึ้นไป) 200 บาท/คัน
- รถบรรทุก 1-4 ตัน 4 ล&อ 200 บาท/คัน
- รถบรรทุก 4 ตัน 6 ล&อ 300 บาท/คัน
- รถบรรทุก 4 ตัน 6 ล&อขึ้นไป ห&ามผาน

