
 

 

บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดรับการประกาศจัดตั้งใหเปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศ

ไทย เมื่อป พ.ศ. 2505  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่  2,168.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396.96 ไร  

ไร ใน 4 จังหวัด ไดแก สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก ผืนปาเขาใหญ เปนแหลงกําเนิดของ

ตนน้ําลําธารที่สําคัญเชน แมน้ํานครนายก แมน้ํามูล  แมน้ําลําตะคอง อุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมและ

สัตวปานานาชนิด เชน ชางปา กวาง เกง กระทิง ตลอดจนมีเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม (กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551)  

เมื่อวันที ่ 14 กรกฎาคม 2548  ผลจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที ่

29 (The 29th Session of the World Heritage Committee) ณ เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

ไดมีมติ เห็นชอบใหผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ ซึ่งรวมถงึพืน้ที ่ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยาน

แหงชาติปางสดีา อุทยานแหงชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ (UNESCO, 2008) 

ไดรับการขึ้นบัญชีแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติตามหลกัเกณฑที ่ 4 ที่ยูเนสโกกําหนด กลาวคือมีความ

โดดเดนดานความหลากหลายทางชีวภาพที่ประกอบดวย ชนิดพนัธุหายาก มีคุณคาโดดเดน ที่ตกอยูใน

ภาวะอนัตราย แตยังสามารถดํารงชวีิตอยูได ซึ่งผืนปาแหงนี้มีชนิดพนัธุสัตวปามากกวา 805 ชนดิ (มี

ชนิดพนัธุที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 1 ชนิด ชนิดพนัธุใกลสูญพันธุ 4 ชนิด และชนิดพันธุที่

เสี่ยงตอการคุกคาม 19 ชนดิ  (ฝายวิชาการ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ, 2551) 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ นับไดวามีความอุดมสมบูรณทางสภาพปาและสัตวปาที่ชุกชุม และมี

ความสวยงามตามธรรมชาติ จึงทําใหเปนสถานที่พักผอนที่สําคัญและเปนที่รูจักของชาวไทยและ

ชาวตางชาติ ประกอบกับมีการคมนาคมที่สะดวกจึงทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปใชประโยชนใน
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พื้ นที่ อุ ทยานแห งชาติ เพื่ อประกอบกิ จกรรมต า งๆ   ซึ่ งส งผลกระทบในด านการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรองรับการใชประโยชนของนักทองเที่ยว  เชน  ปญหาความแออัด  

ส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ และผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการซึ่งนําไปสูความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากร สูญเสียความเปนธรรมชาติและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ หากไมไดรับการจัดการ

อยางถูกวิธี  

ในป  พ.ศ. 2550 อุทยานแหงชาติเขาใหญมีนักทองเที่ยว    871,268 คน ในจํานวนนี้มี

นักทองเที่ยวพักคางคืน 130,758 คน (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551) และกิจกรรม

หลักที่ นั กท อง เที่ ยว ใหความสนใจ  ได แก  การ เดินป าศึ กษาธรรมชาติ  เลนน้ํ าตก  ดูนก  

สองสัตว และกางเต็นทพักแรม  ปจจุบัน เขาใหญมีที่พักที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวสําหรับการ 

กางเต็นทพักแรมใน 2 พื้นที่ คือ ลานกางเต็นทลําตะคองและลานกางเต็นทผากลวยไม  (กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551)  ซึ่งสามารถรองรับนักทองเที่ยวได 1,400 คนตอวัน แตในชวง

วันหยุดมีนักทองเที่ยวสูงถึง 3,400 คน จากสถิตินักทองเที่ยวที่มาพักแรมที่ลานกางเต็นทผากลวยไม

ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวพบวานักทองเที่ยวเขาไปในวันธรรมดาเฉลี่ย 206 คน/วัน และในวันหยุดเฉลี่ย 

1,108 คน/วัน และมีรอยละ 50 ที่พักแรมบริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม โดยนักทองเที่ยวประเภท

กางเต็นทพักแรมมีอัตราการใชน้ําเฉลี่ย 227 ลิตร/คน/วัน และนักทองเที่ยวไปกลับใชน้ําเฉลี่ย 19 ลิตร/

คน/วัน ( พัฒนา มูลพฤกษ, 2551 อางถึงในบริษัท เอเชีย แล็ป คอนซัลแตนท จํากัด,2547) ซึ่งพบวามี

ปริมาณการใชน้ําในชวงวันธรรมดา 25,981 ลิตร/วัน มีการใชน้ําชวงวันหยุด 128,809 ลิตร/วัน ในที่นี้

นักทองเที่ยว 1 คนทําใหเกิดน้ําเสียรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช ดังนั้นน้ําเสียที่เกิดขึ้นในวันธรรมดา

และวันหยุด บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมจึงเทากับ 20,784.80 และ 103,047.20 ลิตรตามลําดับ  

ที่ผานมาอุทยานแหงชาติเขาใหญประสบปญหามาก เนื่องจากมีนักทองเที่ยวมากเกินขีด

ความสามารถในการรองรับได (Carrying Capacity)โดยเฉพาะอยางยิ่งมีนักทองเที่ยวหนาแนนมาก

ในชวงเดือน ต.ค.-ก.พ.ของทุกปทําใหเกิดผลกระทบตามมาคือสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 2551)   ดวยเหตุนี้ จึงมีความ

จําเปนที่จะตองหามาตรการที่เหมาะสมมาใชในการปองกันผลกระทบจากน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งจาก

กิจกรรมการทองเที่ยวและจากรานอาหารในพื้นที่กางเต็นทลําตะคองและผากลวยไม    

www.ssru.ac.th



  3 

ปจจุบันผลิตภัณฑรักษาความสะอาดสวนใหญ มีสารเคมีที่ไมสามารถยอยสลายไดใน

ธรรมชาติ เชน LAS (Linear Alkyl Benzene Sulfonate) ซึ่งเปนอันตรายตอสัตวที่อยูในน้ําและตกคาง

อยูในระบบนิเวศเปนเวลานาน และทําลายกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพและมีผลตอความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยูในระบบนิเวศ การนําผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เชน น้ํายาลางจาน น้ํายาซักผา น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา มาใชในพื้นที่อุทยานแหงชาติ จึงเปนอีก

วิธีการหนึ่งที่ชวยลดการปนเปอนของสารเคมีสูระบบนิเวศ และรักษาไวซึ่งความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยเฉพาะบริเวณผืนปาอนุรักษของประเทศไทย  

ดังนั้น  การศึกษาครั้ งนี้ จึ งมีแนวทางที่ จะลดผลกระทบจากการทองเที่ ยวในพื้นที่ 

ลําตะคองและผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยการนําผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตร 

ตอส่ิงแวดลอม มาใชในพื้นที่ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา บริเวณลําตะคองเปรียบเทียบ

กอนและหลังใชผลิตภัณฑ ซึ่งจะชวยใหกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น สงผลกระทบตอระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดลอมนอยที่สุด นอกจากนี้ ยังเปนการชวยสรางความตระหนักใหกับนักทองเที่ยว และเจาหนาที่

ที่อยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ  ใหมีสวนรวมในการอนุรักษผืนปามรดกโลกโดยมีวิถีการดําเนิน

ชีวิตและทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณภาพน้าํและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําบริเวณลําตะคองภายหลังจากการใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.3.1 ทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําที่เกิดขึ้นเมื่อมีการนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาใช ซึ่งเปนการชวยลดการปนเปอนของสารเคมีสูระบบนิเวศ 

1.3.2 สามารถนําขอมูลที่ศึกษามาใชในการเฝาระวังคุณภาพน้ําและติดตามผลกระทบจากการ

ทองเที่ยวในอนาคตได 

1.3.3 ผลการศึกษาสามารถเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชกับอุทยานแหงชาติ 

แหงอื่นๆ ในประเทศไทย 
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1.4 สัญลักษณและคํายอ 
คํายอ   ความหมาย 
BOD   Biochemical Oxygen Demand 

DO   Dissolved Oxygen 

FOG   Fat Oil and Grease  

DI   Diversity Index 
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