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ABSTRACT

 The objectives of this research were to study physical characteristics of road circulation, 
the maximum carrying capacity of parking areas and the current usage of roads and parking areas, 
as well as the opinions of visitors and park personnel toward traffic circulation management in 
Khao Yai National Park. The physical characteristics and road use survey were carried out at main 
and secondary roads and nine parking areas during weekends and long holidays. Questionnaires 
were used to collect the opinions of visitors and park personnel on park circulation management. 
The results revealed that the most intensive road use was on the secondary road to Heaw Suwat 
waterfall and on the main highway No. 2090 during the weekends and long holidays. The highest 
number of vehicles recorded during long holidays on those roads was 275 and 270 vehicles per 
hour, respectively, with the heaviest usage during the day from 12:01-13:00. The maximum number 
of vehicles the national park can accommodate was limited to 1,216 vehicles or 1,387 vehicles 
per hour by the number of cars in all parking areas at any time. The highest use of parking was at 
the Lam Ta Klong campground, averaging 1,281 vehicles per day during long holidays.  However, 
at the Pha Deaw Dai view point, the parking area was found to be always over capacity, while the 
remaining car parking areas were found to be over capacity occasionally. Most visitors and park 
personnel agreed that Khao Yai National Park should have regulations limiting vehicle speed and 
size, and prohibiting parking on the road shoulder. Recommendations on road circulation management 
included providing a shuttle minibus or tram service to popular tourism sites within the national 
park and public announcements on road and car park regulations.
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ค�าน�า

 อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ได ้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่สองของ

ประเทศในปี 2548  (ส�านักอุทยานแห่งชาติ, 2549) เป็น

อุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาต ิจากสถตินิกัท่องเทีย่วย้อนหลงั 

3 ปี พบว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เฉลี่ย 997,538 คน (ส�านัก

อุทยานแห่งชาติ, 2550)  เนื่องจากเป็นอุทยานแห่งชาติ

ที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวที่

น่าสนใจหลายแห่ง นักท่องเที่ยวนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว

ในการเดินทางท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเทศกาลและวัน

หยุดเสาร์-อาทิตย์ ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณรถหนาแน่น

ในอุทยานแห่งชาติทั้งช่วงถนนทางหลวงแผ่นดิน 2090 

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของระบบสัญจร ขีดความสามารถสูงสุดใน

การรองรับยานพาหนะภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปริมาณการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ตลอดจนความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกี่ยวกับระบบการสัญจรภายในอุทยานแห่งชาติ โดยท�าการส�ารวจ

ลักษณะทางกายภาพของระบบสัญจร เก็บข้อมูลปริมาณรถบนถนนสายหลัก-รอง และลานจอดรถ 9 แห่ง ในช่วง

วันหยุดเทศกาลและวันเสาร์-อาทิตย์ และใช้แบบสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ประโยชน์ถนนสายรองไปน�้าตกเหวสุวัต และถนนสายหลัก 2090 (ด่านปากช่อง) 

หนาแน่นที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางสายอื่นๆ ทั้งในช่วงเทศกาล และวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีปริมาณรถสูงสุด

ในช่วงเทศกาล ค่าเฉลี่ย 275 และ 270 คัน/ชั่วโมง ตามล�าดับ และช่วงเวลาที่มีการใช้ถนนดังกล่าวมากที่สุดคือ ระหว่าง

เวลา 12.01-13.00 น. ระบบสัญจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกจ�ากัดด้วยปริมาณที่จอดรถภายในอุทยานแห่ง

ชาติ ซึ่งสามารถรองรับยานพาหนะได้ทั้งสิ้น 1,216 คัน/ครั้ง หรือโดยเฉลี่ย 1,387 คัน/ชั่วโมง ลานจอดรถที่มีปริมาณ

การใช้ประโยชน์สูงสุดคือ ลานจอดรถพื้นที่ลานกางเต็นท์ล�าตะคอง เฉลี่ย 1,281 คัน/วัน ในช่วงเทศกาล แต่ลานจอด

รถที่มีปัญหาเกินขีดความสามารถในการรองรับได้คือ ลานจอดรถผาเดียวดาย ส�าหรับลานจอดรถแห่งอื่นๆ มีปัญหา

ปริมาณที่จอดรถไม่เพียงพอบ้างในวันหยุดเทศกาล แต่พบไม่บ่อยครั้ง  ส�าหรับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง

ชาติเขาใหญ่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการจ�ากัดความเร็วในการขับขี่ ก�าหนดขนาดของยานพาหนะ ก�าหนดจุดจอดรถที่

เหมาะสมและไม่ให้จอดบนไหล่ทาง ข้อเสนอแนะในการจัดการระบบสัญจรในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ จัดให้มี

รถบริการนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ และประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบการใช้ยานพาหนะและการ

จอดรถในอุทยานแห่งชาติ

ค�าส�าคัญ: การสัญจร  ขีดความสามารถในการรองรับ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

และ 3077  ซึ่งตัดผ่านกลางอุทยานแห่งชาติ รวมไปถึง

บนถนนสายรองไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยาน

แห่งชาติ ท�าให้เกิดปัญหาทั้งด้านมลภาวะ สัตว์ป่าถูก

รบกวน และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามมา 

ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

ระบบการสัญจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อลด

ความหนาแน่นของปริมาณการจราจรในอุทยานแห่ง

ชาติเขาใหญ่ โดยศึกษาลักษณะกายภาพและขีดความ

สามารถสูงสุดในการรองรับของระบบการสัญจร 

ศึกษาถึงปริมาณการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน และเสนอ

แนะแนวทางที่ เหมาะสมในการจัดการระบบการ

สัญจรในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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อุปกรณ์และวิธีการ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้อุปกรณ์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนที่แสดงเส้นทางสายหลักใน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุปกรณ์การนับจ�านวน กล้อง

ถ่ายภาพ แบบสอบถามนกัท่องเทีย่วและเจ้าหน้าที ่เครือ่ง

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส�าเร็จรูป 

โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

ข้อมูลทุติยภูมิ 
 การศึกษาปัญหาและสถานการณ์ของการ

ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หลักการและทฤษฏีที่

เกี่ยวข้องกับระบบการสัญจร การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อน�าไปสู่การสร้าง

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

ข้อมูลปฐมภูมิ 
 1. ศกึษาลกัษณะกายภาพและขดีความสามารถ

สูงสุดในการรับได้ของระบบสัญจรภายในอุทยานแห่ง

ชาติ โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะถนนสายหลัก สาย

รองไปยังแหล่งท่องเที่ยว และลานจอดรถประกอบด้วย

การด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้

    1.1 วดัระยะทางของถนนแต่ละช่วง ความ

กว้างของถนนและไหล่ทางและระบบช่องทางการ

จราจรบนถนนสายหลักหมายเลข 2090 ถนนสายหลัก

หมายเลข 3077 ถนนสายหลัก 3182 ถนนสายรองไป

ยังน�้าตกเหวสุวัต และถนนสายรองไปยังค่ายสุรัสวด ี

(Figure 1)

  1.2 ศึกษาที่ตั้งของลานจอดรถ วัดขนาด

เนื้อที่ ตลอดจนค�านวณจ�านวนสูงสุดของยานพาหนะ

ประเภทต่างๆ ทีล่านจอดรถแต่ละแห่งสามารถให้บรกิาร

ได้ (Figure 1)

 2. ศึกษาปริมาณการใช้ประโยชน์ของระบบ

สัญจรในอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยการด�าเนินการ

ต่าง ๆ ดังนี้

  2.1 วัดปริมาณยานพาหนะบนถนนสาย

หลัก-รอง และลานจอดรถภายในอุทยานแห่งชาติ ใน

ช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเสาร์- อาทิตย์ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ถึง เมษายน พ.ศ.2551 จ�านวน 

26 ครั้ง ช่วงเทศกาล จ�านวน 14 ครั้ง และเสาร์-อาทิตย์ 

จ�านวน 12 ครั้ง โดยท�าการวัดเป็นรายชั่วโมงตั้งแต่เวลา 

8:00-17:00 น. 

  2.2 วิเคราะห์ปริมาณการใช้ประโยชน์

สูงสุด ต�่าสุด และค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและรายวัน บน

ถนนสายหลัก-รอง และลานจอดรถในอุทยานแห่งชาติ 

  2.3 เปรยีบเทยีบปรมิาณของยานพาหนะ

ที่จอดในลานจอดรถกับค่าขีดความ สามารถสูงสุดที่

ลานจอดรถรับได้ เพื่อศึกษาว่าปริมาณการใช้ประโยชน์

ระบบสัญจรเกินค่าขีดความสามารถสูงสุดที่รับได้

หรือไม่ 

 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการ

จัดการระบบการสัญจรในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ประกอบด้วยการด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้

   3.1 ก�าหนดกลุม่ประชากรและสุม่ตวัอย่าง

นักท่องเที่ยว จากสูตร (Yamane, 1973) ได้ตัวอย่าง

ขั้นต�่า 399 ตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงขั้นต�่า 50 ตัวอย่าง 

  3.2 ออกแบบเครื่องมือในการรวบรวม

ข้อมูลความคิดเห็น คือ แบบสอบถามนักท่องเที่ยวและ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย

ค�าถามปลายเปิดและปลายปิด 

  3.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ 

ในการจัดการระบบการสัญจรภายในอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่
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Figure 1 Map of roads and parking areas in Khao Yai National Park.

ผลและวิจารณ์

 ผลการศึกษาการจัดการระบบการสัญจร

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อธิบายผลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ลักษณะกายภาพของระบบสัญจร

 การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของถนน พบว่า

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีถนนตัดผ่าน ด้วยเส้นทาง

หลวงหมายเลข 2090 บรรจบกับเส้นทางหลวงหมายเลข 

3077 และมีเส้นทางหลวงหมายเลข 3182 (เขาเขียว) 

ถนนสายรองแยกจากเส้น 2090 ไปค่ายสุรัสวดี และ

ถนนสายรองไปน�้าตกเหวสุวัต เป็นถนนลาดยาง 2 ช่อง

ทางจราจรแบบไปและกลับ ซึ่งถนนในอุทยานแห่งชาติ

เป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจึงมีการจ�ากัดความเร็ว

ในการเดินทางที่ 60 กิโลเมตร/เซนติเมตร ความยาว

ถนน ความกว้างถนนเฉลี่ย และความกว้างไหล่ทาง 

แสดงใน Table 1
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Table 1 Physical properties of roads in Khao Yai National Park.

 การศึกษาลักษณะกายภาพของลานจอดรถ 

พบว่าพื้นที่ลานจอดรถเป็นปูนซีเมนต์และลานก้อน

กรวด มีการตีช่องส�าหรับจอดรถไว้ตามประเภทรถที่

สามารถรองรบัได้ และบางแห่งยงัไม่มกีารตช่ีองจอดรถ 

ซึ่งขนาดพื้นที่ในการจอดรถยนต์แบบตั้งฉากกับ

แนวทางเดินรถ ก�าหนดไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร/คัน 

และรถจกัรยานยนต์เท่ากบั 2.40 ตารางเมตร/คนั (ประกาศ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 41, 2537) Table 2 แสดงขนาด

พื้นที่ของลานจอดรถ และความสามารถในการรองรับ

ได้สูงสุดของลานจอดรถ ค�านวณจากปริมาณพื้นที่ และ

จ�านวนช่องจอดรถที่รับได้เป็นรายชั่วโมง (คัน/ชั่วโมง) 

ทั้งนี้ระบบสัญจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูก

จ�ากัดด้วยลักษณะทางกายภาพของถนนและปริมาณที่

จอดรถภายในอุทยานแห่งชาติ จากการศึกษาพบว่า มี

ปริมาณที่จอดรถทั้งสิ้น 1,216 คัน และรองรับปริมาณ

ยานพาหนะสูงสุดได้เฉลี่ย 1,387 คัน/ชั่วโมง

ปริมาณการใช้ประโยชน์ของระบบสัญจรใน
ช่วงเทศกาลและเสาร์-อาทิตย์
 การศกึษาการใช้ประโยชน์ถนนสายหลกั-รอง 

พบปริมาณรถมากที่สุดในช่วงวันหยุดเทศกาลบน

ถนนสายรองไปน�้าตกเหวสุวัต เฉลี่ย 275 คัน/ชั่วโมง 

ปรมิาณรถเข้า-ออกมากในช่วงเวลา 12.01-13.00 น. ส่วน

ช่วงเสาร์-อาทิตย์ ปริมาณรถมากที่สุดในถนนสายหลัก 

2090 เฉลีย่ 167 คนั/ชัว่โมง ปรมิาณรถเข้า-ออกมแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. และลดลงในช่วงเวลา 15.01 น. 

เป็นต้นไป (Table 3) เนื่องจากถนนทั้งสองเส้นทางนี้

มีแหล่งท่องเที่ยว/ประกอบกิจกรรมที่ส�าคัญตั้งอยู ่

หลายแห่ง ซึ่งลานจอดรถในแหล่งท่องเที่ยวทั้งสอง

เส้นทางนี้สามารถรองรับจ�านวนรถเข้ามาในเส้นทาง

ดังกล่าวได้ดี แต่ในช่วงวันหยุดเทศกาลจะมีปริมาณรถ

มากกกว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นในเส้นทางที่มี

การใช้ประโยชน์มาก ควรมีการบ�ารุงรักษาถนนให้อยู่

ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีป้ายเตือนเป็นระยะในจุดที่

เสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต/ุบรเิวณทีพ่บสตัว์ป่า ตรวจสอบ

ราวกันตก/คอนกรีตบริเวณทางโค้งให้อยู่ในสภาพที่ดี

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนในถนนสายหลัก 3182 และ 

3077 และถนนสายรองไปค่ายสรุสัวด ีมกีารใช้ประโยชน์

น้อยกว่า เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทางมีเพียง

แห่งเดียว ปริมาณรถเฉลี่ยมีปริมาณใกล้เคียงกันทั้งใน

ช่วงเทศกาลและเสาร์-อาทิตย์

 การใช้ประโยชน์ลานจอดรถในช่วงเทศกาล

และเสาร์-อาทิตย์ พบว่า ลานจอดรถที่มีปริมาณรถ

มากที่สุด คือลานจอดรถลานกางเต็นท์ล�าตะคองทั้งใน

ช่วงเทศกาลและเสาร์-อาทิตย์ เฉลี่ย 1,281 และ 825 

คัน/วัน เนื่องจากกิจกรรมที่ประกอบในพื้นที่เป็นการ

กางเต็นท์พักแรม การหมุนเวียนของรถแต่ละชั่วโมง

จึงมีค่อนข้างน้อย ท�าให้ปริมาณการใช้ประโยชน์เฉลี่ย

ในลานจอดรถแต่ละชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับขีดความ

สามารถสูงสุดในการรองรับได้ในแต่ละแห่ง พบว่ามี

เพียงแห่งเดียว ในช่วงเทศกาลมีปริมาณรถเกินขีดความ

สามารถในการรองรับได้ในช่วงเวลา 9.01-12.00 น. คือ 

ลานจอดรถจุดชมวิวผาเดียวดาย (Figure 2) เมื่อพิจารณา

จากความถี่ของจ�านวนครั้งที่ปริมาณรถมีจ�านวนมาก

กว่าความจุของลานจอดรถ พบว่า ลานจอดรถที่มีปริมาณ

รถหนาแน่น คือ ลานจอดรถหอดูสัตว์หนองผักชีและ

จุดชมวิวผาเดียวดาย โดยในช่วงเทศกาลมีหลายครั้งที่
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Table 2 Maximum capacity of  parking areas in Khao Yai National Park.

Table 3 Average frequency of road use on holidays and weekends, from November 
 2007-April 2008.

ปริมาณรถมากเกินในทุกชั่วโมงที่ท�าการเก็บข้อมูล 

ช่วงเสาร์-อาทิตย์ มีจ�านวน 1-3 ครั้ง ที่ปริมาณรถหนา

แน่นตั้งแต่เวลา 9.01-17.00 น. ส่วนลานจอดรถน�้าตก

เหวนรกและลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ มีการรองรับได้

ที่ไม่เกินความจุของลานจอดรถ แสดงใน Table 4

 อย่างไรกด็ ีปรมิาณรถบนถนนเฉลีย่ต่อชัว่โมง 

กับความจุที่ลานจอดรถจะรองรับได้ เมื่อเปรียบเทียบ

แล้วมเีพยีงถนนสายหลกั 3182 ทีม่ปัีญหา ซึง่ลานจอดรถ

จุดชมวิวผาเดียวดายสามารถรองรับได้เพียง 16 คันต่อ

ชั่วโมง แต่ปริมาณการเข้า-ออกมีมากในช่วงเช้าและเย็น 

รวมถึงในเส้นทางอื่นๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง

และมปีรมิาณรถหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงวนัหยดุเทศกาล 
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ดังนั้นแนวทางในการจัดการ คือ ควรมีการจัดรถรับส่ง

บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว

เป็นรอบๆ โดยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ

และใช้บริการ เพื่อลดการใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง 

จัดที่จอดรถบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมและมีรถส่วน

รวมบริการส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเช้าเย็นกลับ เก็บ

ค่าธรรมเนยีมเพิม่ส�าหรบัรถทีจ่ะเข้าไปจอดภายในแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ ก�าหนดไม่ให้จอด

รถบริเวณไหล่ทางโดยเฉพาะบริเวณลานกางเต็นท์ทั้ง

สองแห่ง และควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อ

ความเป็นระเบียบและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและ

เจ้าหน้าที่ต่อการจัดการระบบการสัญจรภายในอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอุทยาน

แห่งชาติ ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดิน

ทางร้อยละ 76.5 ลักษณะการเดินทางเข้า-ออกอุทยาน

แห่งชาติส่วนใหญ่จะเดินทางเข้า-ออกเส้นทางเดิม คือ 

ทางด่านปากช่อง (ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่) ร้อยละ 61.6 หรือ

ทางด่านเนินหอม (ปราจีนบุรี) ร้อยละ 24.4 ความคิดเห็น

ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการระบบการสัญจร

และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องภายในอุทยาน

Figure 2 Occupancy  rates compared with carrying capacity of the car parking areas 
 during holidays and weekends  in Khao Yai National Park.
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แห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมที่

เหน็ด้วย ( X  = 3.99; SD = 0.49) 3 ล�าดบัแรก คอื 1) การที่

อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ�ากดัความเรว็ในการขบัขีภ่ายใน

อทุยานแห่งชาต ิเพือ่ความปลอดภยัต่อนกัท่องเทีย่วและ

สัตว์ป่า ( X  = 4.45; SD = 0.61) 2) การที่อุทยานแห่ง

ชาติจะก�าหนดขนาดของยานพาหนะ เช่น รถบัส และ

รถที่มีการดัดแปลงท่อ/ส่งเสียงดังไม่ให้เข้าอุทยาน

แห่งชาติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับสัตว์ป่า ( X  = 

4.30; SD = 0.74) 3) การก�าหนดจุดจอดรถไม่ให้จอด

บริเวณไหล่ทางหรือที่ห้ามจอด ( X  = 4.28; SD = 0.65) 

โดยมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดการระบบการ

สัญจร คือ อุทยานแห่งชาติควรเคร่งครัดในกฎจราจร

ในพื้นที่อนุรักษ์ ควบคุมและจ�ากัดรถที่ส่งเสียงดังไม่ให้

เข้าในพื้นที่ จ�ากัดเวลาในการใช้ถนน รวมถึงจัดระบบ

การเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่มีต่อการจัดการระบบการ

สัญจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่าเจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 71 อายุ

การท�างานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 1-10 ปี ร้อยละ 54.2 ( X   = 

1.31; SD = 0.79) เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นที่เห็นด้วย

ต่อการจัดการระบบการสัญจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 90.16 โดย

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการระบบการสัญจร 

คือ ควรมีการจ�ากัดจ�านวนรถของนักท่องเที่ยวให้มี

ประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนพื้นที่

อนุรักษ์ เข้มงวดในการตรวจจับปรับนักท่องเที่ยวที่ให้

อาหารสัตว์และการส่องสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวม

ถึงห้ามรถที่มีมลภาวะทางเสียงเกินมาตรฐานเข้ามาใน

พื้นที่ ควรปรับปรุงให้มีลูกระนาดในจุดที่เหมาะสมเพื่อ

ความปลอดภัย ในพื้นที่จอดรถควรมีช่องจอดรถให้

ชัดเจน จัดให้มีรถส่วนรวมเพื่อช่วยลดความหนาแน่น

และเสียงของรถยนต์ชนิดต่างๆ และสนับสนุนให้มี

เจ้าหน้าที่สายตรวจจราจรให้มากขึ้น

Table 4 Frequency of vehicles using parking areas that were over capacity (holidays, 
 n=14 , weekends, n=12)
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สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป
 ผลการศึกษาระบบการสัญจรภายในอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า มีการใช้ประโยชน์บนถนน

มากที่สุดในเส้นทางหลัก 2090 และเส้นทางรองไป

น�้าตกเหวสุวัตในปริมาณที่ใกล้เคียงกันในช่วงเทศกาล 

เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญตั้งอยู ่

การใช้ประโยชน์ในลานจอดรถปริมาณรถจะมากใน

บรเิวณลานกางเตน็ท์ทัง้ 2 แห่ง ซึง่ส่วนใหญ่จะประกอบ

กิจกรรมอยู่ในพื้นที่ เมื่อน�าความถี่ของจ�านวนครั้งที่เกิน

ความจุในการรองรับของลานจอดรถมาพิจารณา พบว่า 

ลานจอดรถหอดูสัตว์หนองผักชีและจุดชมวิวผาเดียว

ดายมีปริมาณรถหนาแน่นในทุกชั่วโมงช่วงเทศกาล 

ส่วนลานจอดรถแห่งอื่นๆ มีปริมาณรถเกินในบางจุด

และบางช่วงเวลา  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนัก

ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ พบว่านักท่อง

เที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง

เข้า-ออกอุทยานแห่งชาติ และมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย

กบัการจ�ากดัความเรว็รถในการขบัขีภ่ายในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ 

การก�าหนดขนาดของยานพาหนะและรถที่ดัดแปลง

ท่อ/ส่งเสยีงดงัไม่ให้เข้าอทุยานแห่งชาต ิและการก�าหนด

จุดจอดรถให้เหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะให้อุทยาน

แห่งชาติเคร่งครัดในกฎจราจรในพื้นที่อนุรักษ์ ควบคุม

และจ�ากัดเวลาในการใช้ถนน ส่วนความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ

จัดการระบบการสัญจร เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับ

สัตว์ป่าและสภาพแวดล้อม โดยเสนอแนะให้มีการจ�ากัด

จ�านวนรถของนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ประชา

สมัพนัธ์ตามสือ่ต่างๆ เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

การใช้รถใช้ถนนในอุทยานแห่งชาติ และจัดให้มีรถ

ส่วนรวมเพื่อลดความหนาแน่นและเสียงของรถชนิด

ต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น

ฐานข้อมูลในการวางแผนระบบการสัญจรภายใน

อุทยานแห่งชาติและศึกษาการใช้ประโยชน์ทั้งแบบไป

เช้า-เยน็กลบัและการพกัค้าง เพือ่ใช้ในการวางแผนจดัการ

ยานพาหนะให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เกินขีดความสามารถ

ในการรองรับได้

 2. มีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

ในการเข้าพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนสถานการณ์การท่อง

เที่ยวและการเดินทางให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะใน

ช่วงเทศกาล 

 3. ควรก�าหนดเวลาเปิดอุทยานแห่งชาติให้ช้า

ลงและปิดให้เร็วขึ้น คือ เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. และ

ปิดเวลา 20:00 น. จากเวลาเดิม 6:00-21:00 น. หากมี

ความจ�าเป็นต้องเข้า-ออกนอกเวลาดงักล่าว ให้ขออนญุาต

ทางอทุยานแห่งชาตเิป็นกรณไีป เพือ่ลดการใช้ประโยชน์

บนถนนและอุบัติเหตุต่างๆ จากการสัญจรในช่วงที่สัตว์

ออกหากิน และไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่า

 4. มีการจัดระบบการเข้า-ออกลานจอดรถโดย

ตีช่องส�าหรับจอดรถ มีป้ายแสดงเวลาสูงสุดในการจอด

รถและท�าทางม้าลายเพื่อความปลอดภัย และลดการ

เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ 

จดุชมวิวกิโลเมตรที่ 30 และบริเวณลานกางเต็นท์ทั้ง

สองแห่ง ควรมีบัตรในการเข้าจอดในพื้นที่ส�าหรับนัก

ท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ในพื้นที่ เพื่อทราบจ�านวนที่

แน่นอนและเตรียมการรองรับต่อไป

 5. ควรมีการจัดระบบรถรับส่งนักท่องเที่ยว

ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เช่น น�้าตกเหวสุวัต จุดชมวิว

ผาเดียวดาย โดยจัดรอบในการให้บริการที่ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว เพื่อลดการใช้ยานพาหนะ และอุบัติเหตุ

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยอนาคต จากการ

ศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า การศึกษาขีดความสามารถ

สูงสุดในการรองรับได้ของระบบสัญจรในอุทยานแห่ง

ชาติ ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้ใน

การก�าหนดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน เช่น ศึกษาผลกระทบ

จากยานพาหนะบนถนนที่เกิดกับสัตว์ป่า ระบบนิเวศ

บริเวณเส้นทางถนน สภาวะแวดล้อม ประกอบกับความ

คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ น�าผลของการ
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ศึกษาในแต่ละด้านมาจัดระดับของผลกระทบที่ยอมรับ

ได้หรือยอมรับไม่ได้โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อ

ก�าหนดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานหรือวิธีการศึกษาที่ใช้ใน

การก�าหนดขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับได้ของ

ถนนในอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่หรอือทุยานแห่งชาตอิืน่ๆ 

ที่มีลักษณะปัญหาใกล้เคียงกัน ให้การจัดการระบบการ

สัญจรภายในอุทยานแห่งชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค�านิยม

    ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ   บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการ ทีก่รณุาให้ค�าแนะน�าและแก้ไขตรวจทาน

ผลงานทางวิชาการฉบับนี้ให้สมบูรณ์ รวมถึงหัวหน้า

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการ

อ�านวยความสะดวกทุกๆ ด้าน

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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