
 

 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่มีตอ

คุณภาพน้าํลําตะคอง บริเวณลานกางเตน็ทลําตะคองและผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญได

ดําเนนิการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 โดยมีผลการศึกษา ดังนี ้

 
5.1 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีบริเวณลานกางเต็นทลําตะ

คองและลานกางเต็นทผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญ ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยเปรียบเทียบคาพารามิเตอร  (DO, BOD, FOG, NO3
-, PO4

3-, 

Total Coliform Bacteria, E. coli) ในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม (ตุลาคม 2552) และหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(พฤศจิกายน 52-มกราคม 53) โดยมีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละพารามิเตอรสรุปได ดังนี้ 

คา DO ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ณ 

บริเวณลําตะคองมีคาใกลเคียงกันโดยจุดที่มีคา DO สูงสุดในชวงกอนใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 4 มีคา

เทากับ 8.2 mg/l และในชวงใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 5 มีคาเทากับ 8.4 mg/l  สําหรับลานกางเต็นท 

ผากลวยไมคา DO ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑมีคาแตกตางกัน ซึ่งจุดที่มีคา DO สูงสุดในชวง

กอนใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 10 มีคาเทากับ 8.34 mg/l และในชวงหลังใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 8 มีคา

เทากับ 8.61 mg/l แตทุกจุดเก็บตัวอยางน้ําที่บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมทั้งกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑมีคา DO เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือตองมากกวา 6 mg/l 
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คา BOD บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑ มีความแตกตางกัน 

โดยมีจุดที่มีคา BOD สูงสุดในชวงกอนใชคือจุดที่ 3 มีคาเทากับ 3.34 mg/l และในชวงหลังใชคือ จุดที่ 

1 มีคาเทากับ 3.05 mg/l  

คา BOD ณ ลานกางเต็นทผากลวยไมในชวงในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑ มีความ

แตกตางกัน จุดที่มีคา BOD สูงสุดในชวงกอนใชผลิตภัณฑคือจุดที่ 6 มีคาเทากับ 3.35 mg/l และ

ในชวงหลังใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 7 มีคาเทากับ 1.96 mg/l 

โดยทุกจุดที่ศึกษามีคา BOD ลดลงหลังจากที่ใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดเพื่อส่ิงแวดลอม 

แมวาจะอยูในชวงเทศกาลทองเที่ยว แตทั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา ทุกจุดเก็บตัวอยางน้ํามีคา BOD เกิน

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) ที่กําหนดไวคือตองไมเกิน 1.5 mg/l 

 คา FOG ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ณ 

บริเวณลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนชวงเดือน

ที่อยูนอกเทศกาลทองเที่ยว ไมสามารถตรวจพบคา FOG ในน้ํา แตในพื้นที่ลานกางเต็นทผากลวยไม 

ในจุดที่มีรานอาหาร พบคา FOG ในน้ําอยูที่ 8.33 mg/l 

ผลการวิเคราะห FOG บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผากลวยไมในชวงหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมพบวา มีคา FOG ในบางจุดศึกษาเนื่องจากเปนชวงเวลาที่

เปนเทศกาลทองเที่ยวจึงมีนักทองเที่ยวเดินทางมาพักคางแรมและประกอบอาหาร จํานวนมากจึงทําให

มีไขมันบางสวนสะสมอยูในแหลงน้ํา พบคา FOG สูงสุดที่ลานกางเต็นทลําตะคองจุดที่มีรานอาหาร มี

ปริมาณ FOG 16.33 mg/l   

คาไนเตรตที่พบบริเวณลานกางเต็นทลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีคาสูงสุดในจุดที่ 4 ซึ่งเปนจุดที่มีรานอาหารมีคาเทากับ 5.96 mg/l และในชวง

หลังใชผลิตภัณฑคือจุดที่ 5 มีคาเทากับ 6.23 mg/l  

 ลานกางเต็นทผากลวยไมคาไนเตรต มีคาสูงสุดในชวงกอนและหลังการใชผลิตภัณฑรักษา

ความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมคือจุดที่ 10 มีคาเทากับ 5.72 mg/l และ 5.78 mg/l ตามลําดับ 

ทุกจุดเก็บตัวอยางน้ําที่บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมและลานกางเต็นทลําตะคองมีคา NO3
- เกินคา
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มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) ที่กําหนดไวคือไมเกิน 5 mg/l โดยภาพรวมพบวาแมคาไน

ไตรตจะสูงขึ้นภายหลังจากที่ใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แตเมื่อเทียบกับ

จํานวนนักทองเที่ยวและปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมของนักทองเที่ยวแลว นับวาไนเตรตมีคา

สูงขึ้นไมมากนัก ประกอบกับเปนชวงฤดูแลงจึงทําใหอัตราการไหลของน้ํามีชาและคอนขางนิ่ง ทําให

การปนเปอนของไนเตรตยังสะสมตกคางอยูในพื้นที่ศึกษา และพบวา จุดที่มีคาไนเตรตสูงที่สุดของทั้ง

สองพื้นที่ศึกษาคือจุดสุดทายที่มีการเก็บตัวอยางซึ่งสะสมปริมาณสารไนเตรตตกคางในแหลงน้ํา

มากกวาจุดอื่นๆ  

ผลการศึกษาคาฟอสเฟตบริเวณลานกางเต็นทลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสรุปไดวาจุดที่มีคาฟอสเฟตสูงสุดคือจุดที่ 3 มีคาเทากับ 1.38 mg/l  ซึง่

เปนจุดที่มีพืชน้ําเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (Eutrophication) มี

สารอาหารในแหลงน้ํามากจึงทําใหพืชน้ําเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ในชวงหลังใชผลิตภัณฑฟอสเฟตมี

คาสูงสุดคือจุดที่ 1 มีคาเทากับ 1.12 mg/l และในทุกจุดศึกษาคาฟอสเฟตลดลงหลังจากการใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 คาฟอสเฟตบริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม โดยจุดที่มีคาฟอสเฟตมากที่สุดคือจุดที่ 5 มีคาเทากับ 1.06 mg/l และในชวงหลงัใช

ผลิตภัณฑมีคาฟอสเฟตมากที่สุดคือจุดที่ 5 มีคาเทากับ 0.93 mg/ l 

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด ณ บริเวณลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาด

ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีคาสูงสุดบริเวณจุดที่ 5 มีคาเทากับ 1,589 MPN Index/100ml และในชวง

หลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แตอยูในชวงเทศกาลทองเที่ยวคือ จุดที่ 

2 มีคาเทากับ 157,216.33 MPN Index/100ml  จากผลการศึกษาพบวาทุกจุดเก็บตัวอยางน้ําที่ลําตะ

คองในชวงเทศกาลทองเที่ยว (ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552- มกราคม 2553)มีปริมาณเชื้อ

แบคทีเรียทั้งหมด เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือตองไมเกิน 5,000 MPN 

Index/100ml 

ปริมาณเชื้อ E.coli  บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและอยูนอกเทศกาลทองเที่ยว จุดที่มีปริมาณเชื้อ E.coli สูงสุดคือจุดที่ 
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5 มีคาเทากับ 95.33 MPN Index/100ml และในชวงหลังใชผลิตภัณฑฯ ซึ่งอยูในเทศกาลทองเที่ยวคือ 

จุดที่ 3 มีคาเทากับ 15,596.33 MPN Index/100ml   พบวาจุดเก็บตัวอยางน้ําที่ลําตะคองในชวง

เทศกาลทองเที่ยวที่จุด 2และ 3 ซึ่งไดรับน้ําทิ้งจากหองน้ําและกิจกรรมการกางเต็นทพักแรมของ

นักทองเที่ยว มีปริมาณเชื้อ E.coli ที่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือตองไม

เกิน 4,000 MPN Index/100ml  

 ผลการศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม ในชวงกอนใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สรุปไดวา จุดที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด 

สูงสุดในชวงกอนใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 4 มีคาเทากับ 4,016.66 MPN Index/100ml และในชวงหลังใช

ผลิตภัณฑซึ่งอยูในชวงเทศกาลทองเที่ยวคือ จุดที่ 2 มีคาเทากับ 116,401 MPN Index/100ml  ผล

การศึกษาพบวาทุกจุดเก็บตัวอยางน้ําที่บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมทั้งกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือตองไมเกิน 5,000 MPN Index/100ml 

สําหรับปริมาณเชื้อ E.coli ณ ลานกางเต็นทผากลวยไมในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จุดที่มีปริมาณเชื้อ E.coli สูงสุดคือจุดที่ 1 และจุดที่3 มีคาเทากับ 

57.66 MPN Index/100ml และในชวงหลังใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 2 มีคาเทากับ 27,294.4 MPN 

Index/100ml  และจุดที่มีคานอยที่สุดคือ จุดที่ 5 มีคา 972.22 MPN Index/100ml   ซึ่งเปนจุดที่อยู

ทายน้ําและมีระยะหางจากพื้นที่ลานกางเต็นท จึงมีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้าํผวิดนิ (ประเภทที ่2) 

กําหนดไวคือตองไมเกิน 5,000 MPN Index/100ml   

ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทั้งสองพื้นที่ศึกษา บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผากลวยไม 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีความสัมพันธกับกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งสงผลตอปริมาณแบคทีเรียและ 

E.coli ในแหลงน้ํา ที่สูงเกินมาตรฐานในระดับสูงมาก จึงควรมีมาตรการปองกันการใชน้ําจากแหลงน้ํา 

เพื่อประกอบกิจกรรมการชะลางภาชนะของนักทองเที่ยวโดยตรง รวมถึงการรณรงคใหนักทองเที่ยวไม

ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล รวมถึงลางภาชนะและการขับถายสิ่งปฏิกูลจากนักทองเที่ยวสูแหลงน้ําทั้งในและ

นอกเทศกาลทองเที่ยว  
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สรุปการวิเคราะหทางสถิติ 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําไดนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณภาพน้ํากอน

และหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยใชวิธีการทางสถิติ t-test 

(paired samples test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 สรุปได ดังนี้ 

(1) คา BOD : บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมทุกเดือนที่ศึกษาระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีคา BOD แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ .05  เชนเดียวกับบริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง มีคา BOD ในเดือนพฤศจิกายนกับเดือน

มกราคม แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 

(2) คา DO : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองมีคา DO ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม แตกตางกัน ทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา DO ระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทั้ง 3 เดือน แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ .05  

(3) คา NO3
- : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองมีคา NO3

- ระหวางระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือน แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ .05 แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา NO3
- ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือนไมแตกตางกัน  

(4) คา PO4
3- : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา PO4

3- 

ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3เดือน ไมแตกตาง

กัน  

(5) คา FOG : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองมีคา FOGระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในเดือนพฤศจิกายน แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ .05 แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา FOG ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือน ไมแตกตางกัน  
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(6) คา Total Coliform : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง มีคา Total Coliform ระหวางกอน

และหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม

และเดือนมกราคม แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม

มีคา Total Coliform ระหวางระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือน แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05  

(7) คา E.coli : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองมีคา E.coli ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนมกราคม ไมแตกตางกัน แต

ในเดือนธันวาคม แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมี

คา E.coli ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือน 

แตกตางกัน ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05  
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5.2 สรุปผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางชีวภาพบริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและลานกาง

เต็นทผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญ ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ในระหวางการศึกษาวิจยัไดพบสัตวไมมีกระดูกสันหลงัประเภทพืน้ทองน้าํสรุปไดดังนี ้

ในเดือนตุลาคม ซึ่งเปนกอนชวงเวลาที่มกีารใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม เปนชวงปลายฤดูฝนและอยูกอนถงึเทศกาลทองเที่ยว พบสัตวไมมีกระดูกสันหลงัประเภท

พื้นทองน้ํา รวม 1385 ตัว รองลงมาคือ เดอืนมกราคม ตลุาคม และ พฤศจิกายน พบจํานวน 897, 890  

และ 845 ตัว ตามลําดับ   

เมื่อพิจารณาเฉพาะจํานวนชนิดของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา พบวา เดือน

ตุลาคม 2552 มีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา มากกวาเดือน

พฤศจิกายน  เดือนธันวาคม  และเดือนมกราคม  และบริ เ วณลานกาง เต็นทผากลวยไม 

จุดศึกษา  ที่ 4 พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํามากกวาบริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง 

สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา ที่สามารถพบไดทุกจุดศึกษา และทุกเดือนในการเก็บ

ตัวอยาง คือ จิงโจน้ํา 

สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําที่พบในจํานวนมากอยางโดดเดน คือ แมลงกลุม

มวนจิงโจน้ํา (Gerridae) และมวนจิงโจน้ําเล็ก (Vellidae) ตามลําดับ เนื่องจากมวนจิงโจน้ําและมวน

จิงโจน้ําเล็กเปนกลุมแมลงที่อาศัยอยูบนผิวน้ํา ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดงายในแหลงน้ํา และสามารถ

พบอาศัยอยูในถิ่นอาศัยที่เปนแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหลได หรือในแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําที่ดีถึง

คุณภาพน้ําคอนขางสกปรก ซึ่งถือไดวามีความทนทานตอสภาพมลภาวะไดคอนขางดี 

ผลการศึกษาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (Diversity 

Index: DI) พบวาใน เดือนตุลาคม 2552 มีคาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ประเภทพื้นทองน้ํามากกวาในเดือนธันวาคม 2552 มกราคม 2553 และพฤศจิกายน 2552 ตามลําดับ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง ในเดือนตุลาคม 2552 จุดเก็บตัวอยางที่ 8 มีคา

ดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํามากที่สุด (DI = 0.8651) และอยู
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ในชวงฤดูกาลกอนการทองเที่ยว และเปนจุดเก็บตัวอยางที่พบคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด (DI = 

0.6923) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริเวณจุดศึกษามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบไดทั้ง

ระบบนิเวศน้ํานิ่งและน้ําไหล ประกอบกับเปนชวงฤดูฝนทําใหการปนเปอนจากกิจกรรมการใช

ประโยชนของมนุษยมีสะสมในแหลงน้ํานอยกวาในชวงฤดูหนาว  

กอนเทศกาลการทองเที่ยว ซึ่งเปนชวงเดียวกับกอนใชผลิตภัณฑฯ ดัชนีความหลากหลายของ

สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา อยูระหวาง 0.0567 - 0.8651 และชวงฤดูกาลทองเที่ยว 

ดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา อยูระหวาง 0.1243 - 0.6346  

เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมคาดัชนีความหลากหลาย พบวา คาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมี

กระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําในชวงเทศกาลทองเที่ยวมีแนวโนมนอยกวาชวงกอนเทศกาล

ทองเที่ยว  

ผลการวิเคราะหทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคาปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และ

ดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) พบวา คา Sig = 0.133 (> 

0.05) ดังนั้น คาปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ประเภทพื้นทองน้ํา (DI) ไมมีความสัมพันธทางสถิติ  

และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคา pH และดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูก

สันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) พบวา คา Sig = 0.689 (> 0.05) ดังนั้น คา pH และดัชนีความ

หลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติเชนกัน 

 ในภาพรวมคาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําในชวง

เทศกาลทองเที่ยวมีคานอยกวาชวงกอนเทศกาลทองเที่ยว เนื่องจากในชวงทองเที่ยวเปนชวงเวลาที่มี

นักทองเที่ยวเขามาใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เพื่อการพักผอนหยอนใจและประกอบ

กิจกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการชะลาง ทําความสะอาดตางๆ ซึ่งเปน

การรบกวนสิ่งมีชีวิตโดยตรง ทําใหส่ิงมีชีวิตหลบหนีอาศัยอยูในบริเวณอื่นที่ปลอดภัย และการปนเปอน

ของแหลงน้ําจากกิจกรรมการทองเที่ยวจึงทําให ส่ิงแวดลอมที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต

เปลี่ยนแปลงสภาพไปทั้งลักษณะทางกายภาพและทางเคมี เชน การเกิดการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่อยู

อาศัย ความขุนของน้ํา สีของน้ํา กลิ่น ความลึกของน้ํา การไหลของกระแสน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลาย
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ในน้ํา คา pH สารเคมีที่ละลายปนมาในน้ํา ประกอบกับในเดือนตุลาคมซึ่งเปนชวงกอนเทศกาล

ทองเที่ยวเปนชวงฤดูฝนทําใหการปนเปอนจากกิจกรรมการใชประโยชนของมนุษยมีสะสมในแหลงน้ํา

นอยกวาในชวงฤดูหนาว 

5.3 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นนกัทองเที่ยวตอการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดทีเ่ปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดนักทองเทีย่วมาใชในพืน้ทีอุ่ทยานแหงชาติมากที่สุดคอื สบูคิด

เปนรอยละ 94.1 รองลงมาคือแชมพู รอยละ 85.1 และน้ํายาลางจาน รอยละ 72.7  
 ประเภทของผลิตภัณฑรักษาความสะอาดมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดในความคิดเห็น

ของนักทองเทีย่วคือสบู น้ํายาลางจาน และแชมพู คิดเปนรอยละ 89.1. 79.9 และ 29.8 ตามลาํดับ 

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่ควรนํามาจําหนายในอทุยานแหงชาติ

มากที่สุดคือแชมพ ู รองลงมาคือ น้ํายาลางจาน และสบู คิดเปนรอยละ 53.7, 45.5 และ 33.0 

ตามลําดับ 

ทั้งนี ้นกัทองเที่ยวสวนใหญรอยละ 98.3 ตองการใหอุทยานแหงชาตมิีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหกับนักทองเทีย่วโดยมีความยินดีในการจายเงนิตั้งแต 5 

บาท ถงึ 200 บาทโดยทีน่ักทองเที่ยวรอยละ 25 ยินดีในการจายเงิน 20 บาท รองลงมาคือ จํานวน 10 

บาทและ 100 บาท คิดเปนรอยละ 21.1 และ 14.3 ตามลําดับ 

 
5.4 สรุปผลการศกึษา 

1. การใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสงผลใหคุณภาพน้ํามีคา BOD 

และฟอสเฟต ลดลง 

2. จํานวนนักทองเทีย่วมีความสัมพันธกับคุณภาพน้าํ โดยมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกนักับ

คา BOD, ฟอสเฟตและไนเตรท แตมีความสัมพนัธในทศิทางตรงกนัขามกับคา DO   

3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําที่ศึกษา เชน พฤติกรรมของนักทองเทีย่ว ปจจัยทางกายภาพ 

คุณภาพอากาศ อัตราการไหลของน้ํา ปริมาณน้ําฝน ฯลฯ 

4. คาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพืน้ทองน้ําในชวงเทศกาล
ทองเที่ยวมีคานอยกวาชวงกอนเทศกาลทองเทีย่ว  
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5. กิจกรรมการทองเทีย่ว อาจเปนการรบกวนสิ่งมชีีวิตโดยตรง ทาํใหส่ิงมีชีวิตหลบหนอีาศัยอยูใน

บริเวณอื่นทีป่ลอดภัย เนื่องจากถิน่ที่อยูอาศัยของสิ่งมีชวีิตเปลี่ยนแปลงสภาพไปทั้งลักษณะ

ทางกายภาพและทางเคมี เชน ความขุนของน้าํ สีของน้าํ กลิน่ ความลึกของน้าํ การไหลของ

กระแสน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลาย คา pH สารเคมีทีป่นเปอนในระบบนิเวศ  

5.5 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการบําบดัน้ําทิ้งจากหองน้าํ จุดลางจาน และรานอาหาร ในพื้นที่อุทยานแหงชาติและ

พื้นที่อนุรักษของประเทศไทย ตลอดจนถงึรีสอรท โฮมสเตย และบานพกัอาศัยที่อยูริมแหลงน้ํา 

2.  การใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาด ไดรับความรวมมอืเปนอยางดีจากเจาหนาที่และ

นักทองเที่ยวซึง่รวมกนัใชผลิตภัณฑที่จัดเตรียมไว 

3. อาจมีการจําหนายผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในพื้นที่อุทยาน

แหงชาติเพื่อเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวที่อยากมสีวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งจากผลการศกึษาพบวานกัทองเที่ยวสวนใหญยินดทีี่จะจายเงิน 20 บาทเพื่อซ้ือ

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพื่อใชในอทุยานแหงชาต ิ

4. ควรหลีกเลีย่งการใชสารเคม ีและสงเสริมการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม หรือผลิตจากธรรมชาติ ใหกับนักทองเที่ยว รานอาหารและเจาหนาที่อุทยานฯ  

5. รณรงคใหนักทองเที่ยวไมทิง้ขยะและ ลางจาน แปรงฟน และทาํกิจกรรมอ่ืนๆ สงผลใหเกิดการ

ปนเปอนของแหลงน้ําธรรมชาติ  

6. ควรมีมาตรการที่เขมงวดในการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวทีพ่ักแรม เนือ่งจากมีการขาดแคลน

น้ํา การปนเปอนของน้าํทิง้ ปญหาการจัดเกบ็ขยะในชวงเทศกาลทองเที่ยว  

7. ควรมีการประยุกตใชรูปแบบการพกัแรมเชิงนิเวศ รวมกบัการศึกษาขีดความสามารถในการ

รองรับนักทองเที่ยว การจัดการขยะและน้าํทิ้ง รวมกับการสรางสื่อใหความรูกับนักทองเทีย่ว 

เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนควรศึกษาความสัมพนัธระหวาง คุณภาพน้าํและดัชนีชีวัด

คุณภาพน้าํทางชีวภาพโดยการศึกษาวิจัยในระยะยาวตอไป  

8. สงเสริมใหเจาหนาที่ของอุทยาน และเยาวชนในพื้นที่ มสีวนรวมในการศึกษาวิจยัและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้าํและคณุภาพสิ่งแวดลอม  
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