
สําเนา 

ประกาศกรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 
เร่ือง  การกําหนดจํานวนนกัทองเท่ียวท่ีเขาไปในอุทยานแหงชาต ิ

............................................................ 

   ดวยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดทําการศึกษาและประเมินความสามารถ            

ในการรองรับไดของอุทยานแหงชาติ เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม           

อันเกดิจากการทองเท่ียว โดยเฉพาะในชวงวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดนกัขัตฤกษ แหลงทองเท่ียวหลายแหง               

มีนักทองเท่ียวเขาไปทองเท่ียวจํานวนมากจนอาจนําไปสูความเส่ือมโทรมของสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอม           

ทําใหยากแกการฟนฟูและบริหารจัดการใหคงสภาพเดมิได 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ  ตลอดจนการดูแลรักษา

ความปลอดภยัแกนักทองเท่ียว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงออกประกาศไวดังนี ้
1. กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวท่ีจะเขาไปทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ ดังนี ้

          1.1  อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง  อุทยานแหงชาตดิอยผาหมปก(แมฝาง)  
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท  และอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม  
                             1.2  อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย 

           1.3  อุทยานแหงชาตเิขาใหญ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี  จังหวัดนครนายก                  

และจังหวัดนครราชสีมา 

             1.4  อุทยานแหงชาติเอราวัณ  จังหวัดกาญจนบรีุ  
                            1.5  อุทยานแหงชาตแิกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ                              
                              1.6  อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร  และอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 
ตามบัญชีแนบทายประกาศ 

   2.  หากมีความประสงคจองท่ีพักของอุทยานแหงชาต ิสามารถจองผานเว็ปไซดของกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ท่ี www.dnp.go.th หรือโทรศัพทหมายเลข 0 2562 0760-2 
   3.  ผูประสงคเขาไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติท่ีมีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวไว ขอให

ติดตอสอบถามหรือสํารองการเขาไปใชบริการลวงหนากอนการเดนิทางท่ีอุทยานแหงชาติโดยตรง ดังนี ้
                               3.1  อุทยานแหงชาติหวยน้ําดงั โทรศัพทหมายเลข  053 263 910  
(ตลอด 24 ช่ัวโมง) และ 053 248 491 (ระหวาง 08.00 น. – 17.00 น.)              
                               3.2   อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก โทรศัพทหมายเลข 053 453 517-8 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) 
                               3.3  อุทยานแหงชาติดอยอนิทนนท  โทรศพัทหมายเลข  053 268 550                              

(ตลอด 24 ช่ัวโมง) และ 053 268 577 (ระหวาง 08.00 น. – 17.00 น.) 
                               3.4  อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย  โทรศพัทหมายเลข  053 295 041 
(ตลอด 24 ช่ัวโมง) และ 053 210 244 (ระหวาง 08.00 น.–17.00 น.)  

 
 

3.5  อุทยานแหงชาติ... 
 
 

http://www.dnp.go.th/
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3.5   อุทยานแหงชาติภูกระดึง โทรศัพทหมายเลข 042 871 333  (ตลอด 24 ช่ัวโมง)  
และหมายเลข  042 871 458 ระหวางเวลา (07.00 น.-18.00น.) 

 3.6   อุทยานแหงชาติเขาใหญ โทรศัพทหมายเลข 08 1877 3127  และหมายเลข                 
08 6092 6531  (ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

                      3.7   อุทยานแหงชาติเอราวัณ โทรศัพทหมายเลข 034 574 722 และ 034 574 234  
                      3.8   อุทยานแหงชาตแิกงกระจาน โทรศัพทหมายเลข 032 459 293 ระหวางเวลา                   

(08.00 น. – 16.30 น.) 
                       3.9   อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โทรศัพทหมายเลข 076 472 145-6                           

                      3.10  อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน  โทรศัพทหมายเลข 076 595 045 
และ 076 421 365 (ระหวางเวลา 08.00 น.-17.00น.) 

ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 
 
      ลงนาม  เฉลิมศักดิ์  วาณิชสมบัต ิ
          (นายเฉลิมศักดิ์  วาณิชสมบัติ) 
       อธบิดีกรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบทายประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ฉบับลงวันที่   20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 
อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง 

 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

ศูนยบริการนกัทองเท่ียว  (ก่ิวลม) 500 34  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิสวนกลาง                  

(ลานกางเต็นท เอ้ืองเงิน) 

 900  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ ท่ี นด.1 (โปงเดือด) 100 100  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ ท่ี  นด.2 (โปงรอน) 100 100  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ ท่ี นด.5 (น้ําตกแมหาด) 150   

 
 

อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก(แมฝาง) 
 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

ท่ีทําการอุทยานแหงชาตแิละบริเวณบอน้าํรอน 500 300  

ดอยผาหมปก (ลานกางเต็นทก่ิวลม)  700  

เสนทางศึกษาธรรมชาติดอยผาหมปก 10/ชุด  
 ระยะหางแตละชุดไมนอยกวา  

10 นาทีไมเกิน 100 คน/วัน 

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ ท่ี ดป3 (น้ําตกโปงน้ําดัง) 200   
ถํ้าหวยบอน 100   

น้ํารู 300   
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บัญชีแนบทายประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ฉบับลงวันที่   20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี อน.1  (แมกลาง) 400   

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี อน.2  (แมแจม) 250 160  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี อน.3(น้าํตกแมยะ) 450   

น้ําตกวชิรธาร 250   

น้ําตกสิริธาร 150   

สถานท่ีกางเตน็ทดงสน  500  

พระมหาธาตุเจดีย 700   

เสนทางศึกษาธรรมชาติก่ิวแมปาน 30/ชุด  ระหวางเวลา (08.00น.–15.00 น.) 

ระยะหางรอบละไมนอยกวา 30 นาที 

(ไมเกิน 150 คน ตอวัน) 

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ  อน.8 (ดอยผาตั้ง) 100   

ลานกางเต็นท  (ดอยผาตั้ง)  150  

น้ําตกสิริภูมิ 200   

เสนทางศึกษาธรรมชาต-ิดอยอางกา 10/ชุด  ระยะหางแตละชุดไมนอยกวา 5 นาที 

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี  อน.5(ยอดดอย) 500   

 
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

ลานกางเต็นทยอดปุย  300  

บริเวณบานพักดอยสุเทพ-ปุย  200  

ครูบาศรีวิชัย-น้ําตกหวยแกว 1,100   

วังบังบาน 100   

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ ทป3 (น้ําตกแมสา) 1,300 50  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ ทป5 (น้ําตกหมอกฟา) 190 300  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ ทป6 (น้ําตกตาดหมอก) 100   
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บัญชีแนบทายประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ฉบับลงวันที่   20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 
อุทยานแหงชาติภูกระดึง 

 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

ศูนยบริการนกัทองเท่ียว ศรีฐาน  (เชิงเขา)  300  

ศูนยบริการนกัทองเท่ียว วังกวาง  (บนเขา)  5,000  

น้ําตกตาดฮอง 200   

วังอีเมือง 100   

 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

บริเวณท่ีพักโซนน้าํตกกองแกว  200  

บริเวณท่ีพักโซนทิวทัศน  50  

บริเวณท่ีพักโซนคายสุรัสวด ี  260  

บริเวณท่ีพักโซนธนรัตน  90  

น้ําตกเหวสุวัต 450   

น้ําตกเหวนรก 200   

น้ําตกผากลวยไม 500   

ลานกลางเต็นทผากลวยไม  800  

ลานกลางเต็นทลําตะคลอง  600  

จุดชมวิว  ผาเดียวดาย 15   

จุดชมวิว  ผาตรอมใจ 20   

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี ขญ.9  (ไสใหญ) 
(การลองแกงหินเพิง) 

500   

น้ําตกสาลิกา 300   

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี ขญ.4  (คลองปลาก้ัง)   400 200  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี ขญ.2  (ผากระดาษ)  400 100  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาต ิท่ี ขญ.10 (ประจันตคาม) 
น้ําตกตะครอ   

500 300  
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บัญชีแนบทายประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ฉบับลงวันที่   20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 
อุทยานแหงชาติเอราวัณ 

 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

น้ําตกเอราวัณ 2,000 742  

ถํ้าพระธาต ุ 20 / ชุด   

ถํ้าวังบาดาล 10 / ชุด   

 
 

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

ท่ีทําการอุทยานแหงชาตแิกงกระจาน                        

(ริมอางเก็บน้าํเข่ือนแกงกระจาน) 

 600  

เกาะสะแกวัลย  50  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ กจ.3 (น้ําตกปาละอู) 500 300  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ กจ.4    (บานกราง) 500 400  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติท่ี กจ.19  (เขาพระเนินทุง) 500 150  
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บัญชีแนบทายประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ฉบับลงวันที่   20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 

 

จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

    อาวชองขาด 470 220  

    หาดไมงาม 1,073 400  

แหลงดํานํ้าต้ืน    

    อาวไมงาม 56   

    เกาะสต็อรค 45   

    อาวจาก 48   

    อาวผักกาด 45   

    เกาะมังกร 51   

    อาวสุเทพ 57   

    อาวหินกอง 40   

แหลงดํานํ้าลึก    

    อาวแมยาย 45   

    เกาะตอรินลา 47   

    อาวเตา 48   

    กองหินริชิลิว 40   
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บัญชีแนบทายประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ฉบับลงวันที่   20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมลัิน 

 
จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได 

บริเวณ ไป – กลับ 
(คนตอชวงเวลา) 

พักคางคืน 
(คน) 

หมายเหต ุ

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ สล.1 (เกาะส่ี)          

(หาดหนาและหาดเล็ก) 

250 120  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ สล.2 (เกาะแปด) 200 60  

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตท่ีิ สล.3 (เกาะตาชัย) 70   

แหลงดํานํ้าต้ืน    

    เกาะเมียงหรือเกาะส่ี 2 แหง 80   

    เกาะหา – เกาะหก หรือ เกาะบายู 1 แหง 30   

    เกาะเจ็ด  100   

    เกาะสิมิลัน  หรือเกาะแปด 2 แหง 100   

    เกาะเกา หรือ เกาะบางู 1 แหง 70   

แหลงดํานํ้าลึก    

    เกาะเมียง หรือเกาะส่ี 1 แหง 40   

    เกาะหา – เกาะหก 1 แหง 40   

    เกาะเจ็ด 40   

    หินปูซาร 80   

    เกาะสิมิลัน  (เกาะแปด)  3 แหง  100   

    เกาะเกากองหิน คริสตมาส  3 แหง 100   

    เกาะบอนหรือเกาะทะลุ  2 แหง 60   

    เกาะตาชัย 2 แหง 50   
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