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งานวิจยันี้เปนการศึกษาผลกระทบจากการนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม มาใชบริเวณลานกางเตน็ทลําตะคองและผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญในชวงเดือน
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บานพักเจาหนาที่อุทยาน และรานอาหารที่ตั้งอยูบริเวณลําตะคอง ไดแก น้าํยาลางจาน สบูเหลว น้ํายา

ซักผาและน้ํายาทาํความสะอาดอเนกประสงค ผลการศึกษาคุณภาพน้าํเปรียบเทยีบกอนและหลังใชมี

พารามิเตอรทีศ่ึกษาไดแก DO, BOD, ไนเตรท, ฟอสเฟต, และไขมัน น้ํามนัและไขขน รวมถงึดัชนชีี้วัด

ทางชีวภาพ คุณภาพน้าํหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีข้ึนโดยมีปริมาณ BOD ฟอสเฟต ลดลงอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%   

ผลการศึกษาสัตวไมมีกระดกูสันหลังประเภทพื้นทองน้าํที่พบในจํานวนมากคือแมลงกลุมมวนจิงโจน้ํา 

(Gerridae) และมวนจิงโจน้าํเล็ก (Vellidae) ซึ่งอาศัยอยูในแหลงน้าํที่มีคุณภาพน้าํที่ดีถงึคุณภาพน้าํ

คอนขางสกปรก  

จากการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวสรุปไดวา ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมที่ควรนํามาจําหนายในอุทยานแหงชาติมากที่สุดคือแชมพู น้ํายาลางจาน และสบู 

ตามลําดับ ทั้งนี้ นักทองเที่ยวรอยละ 98.3 ตองการใหอุทยานแหงชาติมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑรักษา

ความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหกับนักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวสวนใหญมีความยนิดใีนการ

จายเงินจํานวน 20 บาท เพื่อซ้ือผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใชในพื้นที่

อุทยานแหงชาติ   ทั้งนี้ ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีความเหมาะสมในการ

นําไปประยุกตใชกับพื้นที่อนุรักษอ่ืนของประเทศไทยเพื่อชวยลดการปนเปอนของสารเคมีสูระบบนิเวศ 
 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
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Abstract 

 This research studied impacts of eco-friendly cleansers on Lam Ta Khong River at 

Lam Ta Khong and Pha Kluay Mai Campsites in Khao Yai National Park during October 

2009 to January 2010. Eco-friendly cleansers such as dish washer, liquid soap, detergent, 

and cleanser were utilized in campsites for tourists, restaurants and staff accommodations 

along Lam Ta Khong River.  The Prominent parameters which are Dissolved Oxygen (DO), 

Biochemical Oxygen Demand (BOD), Nitrate, Phosphate and Fat Oil and Grease (FOG) 

have been monitored monthly as well as bio-indicators. The results of this research can be 

indicated that, after implemented environmental friendly cleansers BOD and Phosphate 

were decreased with the significant level of 95%. For bioindicator, Gerridae and Vellidae 

were the most number of species have been recorded in this area which can indicated 

water quality between slightly poor to good quality.    

 From tourist questionnaires can concluded that shampoo, dish washer, and soap 

are proper eco-friendly cleansers for sale in the national park. 98.3 percent of tourists agree 

with the promotion of eco-friendly cleanser in national park. Especially, they have willingness 

to pay average 20 baht. Consequently, eco-friendly cleansers are appropriate for 

implemented in other protected areas in order to decreased discharge of chemical 

contamination into natural ecosystem. 

 
Keywords: Eco-friendly Cleansers, Khao Yai National Park
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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    
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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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บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่มี 

ตอคุณภาพน้ําลําตะคอง ณ ลานกางเต็นทลําตะคองและลานกางเต็นทผากลวยไมอุทยานแหงชาติ 

เขาใหญมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาประกอบดวย 

 2.1 อุทยานแหงชาติเขาใหญ  

 2.2 นิเวศวิทยาน้ําจืดและดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา 

 2.3 ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีอาณาเขตคาบเกี่ยวติดตอกันถึง 11 อําเภอของ 4 จังหวัด คือ

จังหวัด สระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ไดรับสมญาวาเปน

อุทยานมรดกของกลุมประเทศอาเซียน เปนปาผืนใหญในเทือกเขาพนมดงรัก ในสวนหนึ่งของดง

พญาไฟหรือดงพญาเย็นในอดีต ประกอบดวยขุนเขานอยใหญสลับซับซอนหลายลูก เปนแหลงกําเนิด

ของตนน้ําลําธารที่สําคัญถึง 5 สาย เชน แมน้ํานครนายก แมน้ํามูล อุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมและ

สัตวปานานาชนิด เชน ชางปา กวาง เกง กระทิง ตลอดจนมีเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม อุทยาน

แหงชาติเขาใหญมีเนื้อที่ 2,168.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396.96 ไร 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประกอบดวยเทือกเขาสลับซับซอนกันหลายลูก ไดแก เขารม ซึ่งเปน

ยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351 เมตร เขาแหลมสูง 1,326 เมตร เขาเขียวสูง 1,292 เมตร เขาสามยอดสูง 
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1,142 เมตร เขาฟาผาสูง 1,078 เมตร เขากําแพงสูง 875 เมตร เขาสมอปูนสูง 805 เมตร และเขาแกว

สูง 802 เมตร ซึ่งวัดความสูงจากระดับน้ําทะเลเปนเกณฑ และยังประกอบดวยทุงกวางสลับกับปาไมที่

อุดมสมบูรณ ดานทิศเหนือและตะวันออกพื้นที่จะลาดลง ทางทิศใตและตะวันตกเปนที่สูงชันไปเรื่อย ๆ 

นอกจากนี้ยังเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารที่สําคัญถึง 5 สาย ดังนี้ 

แมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ํานครนายก ซึ่งอยูในพื้นที่ทางทิศใตของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่ง

มีความสําคัญตอการเกษตรกรรมและระบบทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนี้ แมน้ําทั้ง 2 สายนี้ 

พบกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเปนแมน้ําบางปะกงแลวไหลลงสูอาวไทย 

แมน้ําลําตะคองและแมน้ําพระเพลิง ซึ่งอยูในพื้นที่ทางทิศเหนือ ไหลไปหลอเลี้ยงพื้นที่

เกษตรกรรมของที่ราบสูงโคราช ไปบรรจบกับแมน้ํามูล ซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญของภาคอีสาน ตอนลาง

ไหลลงสูแมน้ําโขง 

หวยมวกเหล็ก ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปริมาณน้ําไหลตลอดทั้งป และให

ประโยชนทางดานการเกษตร โดยเฉพาะการปศุสัตวของภูมิภาคนี้ ไหลลงสูแมน้ําปาสัก ที่อําเภอ

มวกเหล็ก  

2.1.1 ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากพื้นที่ของอุทยานแหงชาติเขาใหญมีสภาพเปนปารกทึบ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม 

ทําใหเกิดฝนตกชุกตามฤดูกาล อากาศไมรอนจัดและหนาวจัดจนเกินไป จัดอยูในประเภทเย็นสบาย 

เหมาะแกการเดินทางทองเที่ยว และประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดตาง ๆ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป

ประมาณ 23 องศาเซลเซียส 

จากรายงานสภาพภูมิอากาศบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญในรอบ 10 ป (พ.ศ.2542-2551) 

ซึ่งอางอิงจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนอุทยานแหงชาติเขาใหญ (สถานีที่ 431031-อุทยานแหงชาติ

เขาใหญ จ.นครราชสีมา) พบวาในป พ.ศ. 2542 เดือนที่ฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน มีปริมาณ

ฝนรวม 330.6 มิลลิเมตร เดือนที่ฝนตกนอยที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนรวม 30.8 

มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552)  
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2.1.2 พรรณไมและสัตวปา 

1. ปาเบญจพรรณแลง: ลักษณะของปาชนิดนี้อยูทางดานทิศเหนือ ซึ่งมีระดับความสูงระหวาง 

200-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ประกอบดวยไมยืนตนประเภทผลัดใบ เชน มะคาโมง ประดู ตะแบก 

ตะเคียนหนู แดง นนทรีย ซอ ปออีเกง สมอพิเภก ตะคล้ํา เปนตน พืชช้ันลางมีไมไผและหญาตาง ๆ 

รวมทั้งกลวยไม ในฤดูแลงปาชนิดนี้จะมีไฟลุกลามเสมอ และตามพื้นปาจะมีหินปูนผุดขึ้นทั่ว ๆ ไป 

 2. ปาดงดิบแลง: ลักษณะปาชนิดนี้มีอยูทางทิศตะวันออก ซึ่งเปนที่ราบลูกเนินในระดับความ

สูง 200-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไมชั้นบน ไดแก ไมยางนก พันจํา เคี่ยมคะนอง ตะเคียนทอง 

ตะเคียนหิน ตะแบก สมพง สองสลึง มะคาโมง ปออีเกง สะตอ ซาก และคอแลน เปนตน ไมยืนตนชั้น

รองมี กะเบากลัก หลวงขี้อาย และกัดลิ้น เปนตน พืชจําพวกปาลม เชน หมากลิง และลาน พืชชั้นลาง

ประกอบดวยพืชจําพวกมะพราว นกคุม พวกขิง ขา กลวยปาและเตย เปนตน 

 3. ปาดงดิบชื้น: ลักษณะปาชนิดนี้เปนปาที่อยูในระดับความสูง 400-1,000 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล จะมีชนิดไมคลายคลึงกับปาดงดิบแลง เพียงแตวาไมวงศยางขึ้นอยูเปนจํานวนมาก เชน 

ยางกลอง ยางขน ยางเสี้ยน และกระบาก โดยเฉพาะพื้นที่ถูกรบกวนจะพบชมพูปาและกระทุมน้ํา

ข้ึนอยูทั่วไป พันธุไมผลัดใบ เชน ปออีเกง สมพง และกวาว ปาดิบชื้น บนที่สูงขึ้นไปจะมี ยางปาย และ

ยางควน นอกจากไมยางแลวไมชั้นบนชนิดอื่น ๆ ยังมีเคี่ยมคะนอง ปรก จําปปา พะดงและทะโล ไมชั้น

รอง ไดแก กอน้ํา กอรัก กอดาง และกอเดือย 

 4. ปาดิบเขา ปาชนิดนี้เกิดอยูในที่ที่มีอากาศเย็นบนภูเขาสูง ที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 

1,000 เมตรขึ้นไป สภาพปาแตกตางไปจากปาดงดิบชื้นอยางเห็นไดชัด ไมมีไมวงศยางขึ้นอยูเลยพันธุ

ไมที่พบเปนไมเนื้อออน เชน พญาไม มะขามปอมดง ขุนไม และสนสามพันป และไมกอชนิดตาง ๆ ที่

พบขึ้นในปาดงดิบชื้น นอกจากกอน้ําและกอตาง ๆ ความสูงจากระดับน้ําทะเล 600-900 เมตรเทานั้น 

ตามเขาสูงจะพบกําลังเสือโครงขึ้นกระจัดกระจาย ไมชั้นรอง ไดแก เก็ดลานสมแปะ แกนมอ เพลา

จังหัน และหวา พืชช้ันลางไดแก ตางผา กําลังกาสาตัวผู กูด และกลวยไมดิน 

 5. ทุงหญาและปารุนหรือปาเหลา ลักษณะปาชนิดนี้เปนผลเสียเนื่องจากการทําไรเล่ือนลอย

ในอดีต กอนมีการจัดตั้งปาเขาใหญเปนอุทยานแหงชาติไดมีราษฎรอาศัยอยูและไดแผวถางปาทําไร 
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เมื่อมีการอพยพราษฎรลงไปสูที่ราบ บริเวณไรดังกลาวถูกปลอยทิ้ง ตอมามีสภาพเปนทุงหญาคาเสีย

สวนใหญ บางแหงมีหญาแขม หญาพง หญาขนตาชางเลาและตองกง และยังมีกูดชนิดตาง ๆ ข้ึน

ปะปนอยูดวย เชน โขนใหญ กูดปด โขนผี กูดงอดแงด 

เนื่องจากในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีการปองกันไฟปาเปนอยางดี พื้นที่ปาหญาหรือปา

เหลานี้จึงไมถูกรบกวนจากไฟปาเลย ดังนั้น จึงมีพันธุไมเบิกนําจํานวนไมนอย แพรพันธุกระจัดกระจาย

ทั่วไป เชน สอยดาว บรมือ ลําพูปา เล่ียน ปอหู ตลงแตบ ฯลฯ ปจจุบันพื้นที่ปาทุงหญาบางแหงไดกลับ

ฟนคืนสภาพเปนปาละเมาะบางแลว 

 2.1.3 สัตวปา 

 อุทยานแหงชาติเขาใหญมีทั้งทุงหญา หนองน้ํา ลําธาร ปาผลัดใบไปจนถึงปาดงดิบ ความ

หลากหลายของถิ่นอาศัยนี้นํามาซึ่งความหลากหลายของสัตวปาโดยเฉพาะในปาดงดิบจะพบสัตว

นานาชนิดอาศัยอยูตั้งแตบนเรือนยอดไมลงมาตามลําตนและพื้นปาแมกระทั่งลึกลงไปใตผืนดิน ทั้ง

สัตวปาที่หากินในเวลากลางวันและเวลากลางคืน  

 จากการสํารวจพบวาในผืนปามรดกโลกแหงนี้มีสัตวปาที่ไมรวมแมลงมากกวา 800 ชนิด เปน

สัตวเล้ียงลูกดวยนมกวา 112 ชนิด สัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 209 ชนิด นกมีราว 

392 ชนิด สวนผีเสื้อและแมลงมีมากกวาพันชนิด สัตวเหลานี้ลวนแตมีถิ่นอาศัยเฉพาะในบริเวณปาเขต

รอนและมีความสําคัญระดับโลกโดยมีสัตวปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุเชน ชางปา เสือโครง วัวแดง 

ฯลฯ สัตวที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุอีกหลายสิบชนิดเชน เสือลายเมฆ แมวลายหินออน กระทิง ชะนี

มงกุฎ หมีควาย เลียงผา นกโกโรโกโส เปนตน (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551ก) 

จากการศึกษาตามโครงการการอนุรักษชางปาและการจดัการพืน้ที่ปองกนั (ELEPHANT 

CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGMENT) โดย MR. ROBERT J.DOBIAS 

ภายใตความรวมมือของ WWF และ IUCN ในป พ.ศ. 2527-2528 พบวามีจาํนวนประมาณ 250 เชือก 

นกที่นาสนใจและพบเหน็บอย  ไดแก นกเงือก นกขนุทอง นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแตวแลว นก

โพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไกฟา และนกกนิแมลงชนิดตางๆ นกเงือกทั้ง 4 ชนิด ทีพ่บบน

เขาใหญนับวาเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทีช่อบดูนกเปนอยางด ีเพราะสามารถพบเหน็ไดทั่วไป  
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2.1.4 สถิตินักทองเที่ยว 

จากสถิตินักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญป 2547 จํานวน 840,240 คน ป 2548 จํานวน 

771,903 คน เฉพาะเดือนธันวาคม 2550 มีนักทองเที่ยวสูงสุดถึง 210,300 ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ

มีสถานที่กางเต็นทรองรับได 1,400 คนตอวัน แตในชวงวันหยุดมีนักทองเที่ยวมาพักกางเต็นทสูงสุด 

2,700 คนตอวัน ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 สถิตินักทองเที่ยวบนอุทยานแหงชาติเขาใหญ พ.ศ. 2547-2550 

สถิตินักทองเที่ยวเขาใหญ 

ป พ.ศ. จํานวนนักทองเที่ยว 

2547 840,240 คน 

2548 903,823 คน 

2549 939,556 คน 

2550 771,903 คน 

แหลงที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพนัธุพืช (2551) 

หมายเหต ุ:  - เฉพาะเดือน ธ.ค.50 มีนักทองเทีย่วขึ้นเขาใหญถึง 210,300 คน   

  - ชวงเดือนต.ค.2550-มิ.ย.2551 มีจํานวนนักทองเที่ยวไปกลับ 529,096 คน/ พักคาง  

   132,695 คน        

  - ในชวงวนัหยดุเคยมีนักทองเที่ยวสูงสุด 3,400 คนตอวัน     

  - วันธรรมดามนีักทองเที่ยวต่าํสุด 40 คนตอวัน     

  - นักทองเที่ยวไป-กลับ 528,096 คน พกัคาง 132,695 คน    

  - ทั้งอทุยานฯ รองรับการกางเต็นทได 1,400 คน/วนั แตมีนักทองเที่ยวจริง 1,800  

   คน/วนั และมีสถิติมากถึง 2,700 คน/วนั 
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2.2 ระบบนิเวศวิทยาน้ําจืดและดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ํา  

2.2.1  ระบบนิเวศวิทยาน้ําจืด (บริษัท อิโคลัส เอ็นวี จํากัด, 2543) 

ระบบนิเวศวิทยาน้าํจืดเปนสวนที่มีความใกลชิดกับการดํารงชีวิตของมนุษย และมักไดรับ

ผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ นอกจากนี้ระบบนเิวศน้าํจืดยังประกอบดวยสิ่งตางๆ ทัง้มีชวีิตและไมมี

ชีวิตที่มีความสัมพันธสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง

นิเวศวิทยาที่สําคัญ ไดแก 

1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพพืน้ดินที่อยูโดยรอบ (Changes in surrounding land use 

patterns) โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพของพืน้ดินที่อยูรอบแหลงน้าํ ยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 

เชน ทาํใหแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชวีิตแตกตางไปจากเดิม ส่ิงมีชวีิตในบริเวณดังกลาวซึง่มีวงจรชีวิต

ทั้งหมดหรือบางสวนในแหลงน้าํจะถกูทาํลายตามไปดวย เชน สัตวคร่ึงบกครึ่งน้าํ รวมทัง้สัตวไมมี

กระดูกสันหลงัหรือสัตวหนาดิน 

2) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา (Changes in water depth) การพัฒนาที่ทาํใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงระดับน้ํา การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในระบบนิเวศน้ําจืดตามธรรมชาติอาจเกิดขึน้ เปน

ระยะโดยเฉพาะในแมน้ําลาํธาร โดยเฉพาะในชวงฤดูน้าํหลากและฤดูแลง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึน้ตอ

ระบบนิเวศจะรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําที่เปลี่ยนไปจากการ

เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะระดบัน้ําที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือเปนการเปลีย่นแปลงที่ถาวร ซึ่ง

จะทาํใหที่อยูอาศัยของสิ่งมชีีวิตเปลี่ยนแปลงไปดวย 

3) การเปลี่ยนแปลงของความเร็วหรือการไหลของน้าํ (Changes to the flow regime) การ

ไหลของน้าํเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของระบบนิเวศน้ําจืด ซึง่การเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือการ

ไหลของน้าํนอกจากจะมีผลโดยตรงตอส่ิงมชีีวิตและแหลงที่อยูอาศัยในระบบนิเวศแลว ยังเกีย่วของกับ

ปริมาณความเขมขนของสารตางๆ เชน ปริมาณออกซเิจนละลาย ธาตุอาหารและสารแขวนลอยตางๆ 

รวมทัง้ปริมาณน้ํา ซึ่งจะทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ 

4) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแหลงน้าํ (Changes in physical characteristic of 

water body) อาจเกิดเนื่องจากการพฒันา เชน การลดหรือเพิ่มขนาดพืน้ที่ การขุดลอกหรือ
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เปลี่ยนแปลงเสนทางเดนิของกระแสน้าํ ทาํใหเกดิการเปลี่ยนแปลงแหลงที่อยูอาศัยของสิง่มีชีวิตใน

ระบบนิเวศนั้นๆ รวมทัง้โครงสรางของระบบนิเวศอาจสญูเสียไป  

5) การเปลีย่นแปลงที่เกิดจากภาวะมลพิษ (Changes on water quality from pollution) โดย

ปกติแหลงน้ําในธรรมชาติจะมีการเปลีย่นแปลงของคุณภาพทางเคมีซึง่จะเปนผลใหเกิดความ

หลากหลายในการดํารงชีวติของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํานัน้ๆ กิจกรรมของมนุษย ทาํใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํเกนิกวาระดับปกติที่ส่ิงมีชวีิตจะสามารถทนทานได เชน การมีธาตุอาหารหรือ

สารพิษเพิ่มข้ึน ก็จะทําใหองคประกอบและความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงไป ในระยะยาว

ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแหลงน้ําไดอีกดวย  

นอกจากนี้ส่ิงสําคัญที่จะตองพิจารณาในการวิเคราะหผลกระทบก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีตอ

ระบบนิเวศนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูในระดับที่เกิดขึ้นตามปกติในธรรมชาติหรือไม และผลกระทบ

หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้น (short term) หรือระยะยาว (long term) 

การศึกษาสถานภาพของระบบนิเวศน้ําจืดและขอมูลที่จําเปน 

 การศึกษาสถานภาพของระบบนิ เวศน้ํ าจืดจะทําใหทราบถึงโครงสราง  (structure) 

องคประกอบ (composition) และการทํางานของระบบ (function) ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ขอมูล

เกี่ยวกับสถานภาพของระบบนิเวศน้ําจืดที่จําเปนสําหรับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมอาจแบง

หมวดหมูได ดังนี้ 

1) พื้นที่แหลงน้ําในประเทศ ไดแก แมน้ํา คู คลอง หนอง บึง และอางเก็บน้ําตาง ๆ รวมทั้งที่ 

เปนแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น 

2) ทรัพยากรชีวภาพหรือชนิดพันธุของส่ิงมีชีวิตที่พบในน้ําจืด ไดแก ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก เชน 

แพลงกตอนพืชและสัตว สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง เชน ตัวออน แมลง และพวกกุง ปู หอย 

เปนตน สัตวน้ําจําพวกปลา และพืชน้ําประเภทตาง ๆ โดยพิจารณาเกี่ยวกับสถานภาพ

และความสําคัญของชนิดพันธุนั้น ๆ 

3) คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ และเคมีภาพ ตลอดจนมลพิษตาง ๆ ที่มีผลตอการดํารงชีวิต

ของพืชและสัตวน้ํา เชน อุณหภูมิ ความขุน ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณออกซิเจน

ละลาย และปริมาณธาตุอาหารพืช เปนตน 

4) การจําแนกพื้นที่ลุมน้ําในประเทศ รวมทั้งประเภทการใชประโยชน (watershed and land 

use classification) 
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5) การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําจืด ไดแก การทําการประมงในพื้นที่ รวมทั้งการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการพัฒนาทรัพยากรประมงตลอดจนภาวะเศรษฐกิจการประมงที่

เกี่ยวของ 

6) กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและคุมครองแหลงที่อยู

อาศัย ชนิดพันธุและการใชประโยชนในพื้นที่แหลงน้ําจืดตาง ๆ ของประเทศรวมทั้งใน

ระดับระหวางประเทศที่มีความตกลงไว 

 

2.2.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา 

โดยทั่วไปการวิเคราะหคุณภาพน้ําสามารถแบงประเภทดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําเปน 3 ประเภทคือ 

(ชลาทร ศรีตุลานนทและคณะ, 2525) 

 1)  คุณภาพน้ําทางกายภาพ (Physical parameter) ไดแก ความขุน สี การนําไฟฟา ของแข็ง

ทั้งหมดในน้ํา สารแขวนลอย อุณหภูมิ ความโปรงแสง 

 2) คุณภาพน้ําทางเคมี (Chemical parameter) ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ความกระดาง 

ออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen: DO) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ธาตุและ

สารประกอบที่ละลายอยูในน้ํา เชน โลหะ ธาตุอาหารพืชน้ํา  

 3) คุณภาพน้ําทางชีวภาพ (Biological parameter) ไดแก จุลินทรียประเภทตางๆ ที่ปนเปอน

อยูในน้ํา แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ โปรโตซัว สาหราย เปนตน  

 สามารถสรุปรายละเอียดของดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําที่สําคัญ ไดดังนี้ 

  (1) อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิของน้ําเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําพื้นฐาน ซึ่ง

หมายถึงระดับความรอนของน้ํา โดยปกติน้ําตามธรรมชาติจะไดรับพลังงานความรอนจากการแผรังสี

ของดวงอาทิตยและการถายเทความรอนจากบรรยากาศและพื้นดิน อุณหภูมิของน้ําเปนปจจัยสําคัญที่

มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ซึ่งตามปกติอุณหภูมิของน้ําตาม

ธรรมชาติจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศซึ่งขึ้นอยูกับฤดูกาล ระดับความสูงและสภาพภูมิประเทศ 

นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความเขมของแสงดวงอาทิตย กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอย ความ

ขุนและสภาพแวดลอมทั่วๆไปของแหลงน้ํา (แสงสรรค ภูมิสถานและคณะ, 2547) และสําหรับอุณหภูมิ

ของน้ําในแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําตามธรรมชาติของประเทศไทย มีคาอยูระหวาง 20-35 องศา

เซลเซียส (เกษม, 2530) 

  (2) ความเปนกรด-เบส (pH) หมายถึง ความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน คาพีเอชจะ

แสดงถึงความเปนกรด-เบสของน้ําเสียนั้นๆ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549) ปกติแหลงน้ําธรรมชาติมี
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พีเอชอยูระหวาง 5-9 แตมีกรณีที่พีเอชอาจสูงหรือต่ํากวานี้ในแหลงน้ําธรรมชาติที่อยูในดินเปรี้ยว อาจ

ไดรับอิทธิพลจากการเปนกรดของดินทําใหคาพีเอชของน้ําต่ําจนเปนอันตรายตอสัตวน้ํา  สวนมากสัตว

น้ําจะตายเมื่อพีเอชนอยกวา 4 และพีเอชมากกวา 11 น้ําในธรรมชาติสวนมากมีคาความเปนกรดเปน

ดางเล็กนอยเนื่องจากมีคารบอเนตและไบคารบอเนตละลายอยู คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา

ในชวง 7-8.5 ส่ิงมีชีวิตในน้ําจะเจริญเติบโตไดเปนอยางดี น้ําที่เหมาะสมแกการเลี้ยงสัตวมากที่สุดจะ

อยูระหวาง 6.5-8.5 หรือ 9 เปนอยางสูง น้ําที่มีพีเอชต่ําจะมีความอุดมสมบูรณนอยกวาแหลงน้ําที่มีพี

เอชสูงและสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะสามารถทนตอพีเอชไมเทากัน ระดับพีเอชอาจแปรผันไปตามอิทธิพล

ของสิ่งมีชีวิตในน้ํา เชน จุลินทรีย แพลงกตอนพืชและพืชน้ํา (ปยนุช คาของและคณะ, 2549) 

  (3) ความโปรงใส (Transparency) และความขุน (Turbidity) ความขุน หมายถึง น้ําที่

มีสารแขวนลอยซึ่งขัดขวางทางเดินของแสงที่ผานน้ํานั้นความขุนจะเกิดจากการที่น้ํานั้นมีสาร

แขวนลอยอยู เชน ดินละเอียดหรืออาจเปนพวกอินทรียสาร อนินทรียสาร แพลงกตอน และสิ่งมีชีวิต

เล็กๆ ซึ่งสารพวกนี้จะกอใหเกิดการกระจายและการดูดซึมของแสงแทนที่จะปลอยใหแสงผานไปเปน

เสนตรง สารแขวนลอยดังกลาวอาจจะมีขนาดตั้งแตคอลลอยดซึ่งละเอียดมาก (ใหญกวา 0.2 มิลลิ

ไมครอน แตเล็กกวา 10 มิลลิไมครอน) จนกระทั่งถึงหยาบ (102 ถึง 103 มิลลิไมครอน) พวกหลังนี้

ตกตะกอนไดงายแตพวกแรกจะไมตกตะกอนและจะเปนสาเหตุของความขุนของน้ําตามทะเลสาบ อาง

เก็บน้ําหรือน้ําที่คอนขางสงบนิ่ง (แสงสรรค ภูมิสถานและคณะ, 2546)  แหลงน้ําโดยทั่วไปที่มีความ

โปรงใสอยูระหวาง 30-60 เซนติเมตร จัดวาเปนแหลงน้ําที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

ส่ิงมีชีวิตในน้ํา หากมีคาต่ํากวา 30 เซนติเมตร น้ํามีความขุนมากเกินไป ซึ่งอาจทําใหเกิดการขาดแคลน

ออกซิเจนได แตถาความโปรงใสมีมากกวา 60 เซนติเมตร ก็แสดงวาแหลงน้ํานั้นขาดความอุดม

สมบูรณ (ปยนุช คาของและคณะ, 2549) 

  (4) ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen: DO) ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย

น้ํามีความสําคัญมากตอแหลงน้ําและเปนปจจัยที่สําคัญของการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในน้ํา ปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายน้ําจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อุณหภูมิของอากาศ ความเค็ม 

ความเร็วของกระแสน้ําและอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้น ปริมาณออกซิเจนที่

ละลายน้ํายังเปนดัชนีแสดงคุณภาพน้ําที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งดวย เพราะออกซิเจนเปนธาตุที่สําคัญ

ตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา ปริมาณออกซิเจนจะเพิ่มข้ึนเมื่ออุณหภูมิของน้ําลดลง เชน 
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ออกซิเจนจะมีความสามารถในการละลายน้ําเพิ่มข้ึน 40 เปอรเซ็นต เมื่ออุณหภูมิของน้ําลดลงจาก 25 

องศาเซลเซียสไปจนกระทั่งเกือบ 0 องศาเซลเซียส ในน้ําธรรมชาติที่มีคุณภาพดีมักมีออกซิเจนละลาย

อยูในน้ําอยูระหวาง 5-7 มิลลิกรัมตอลิตร (ชลทร ศรีตุลานนทและคณะ, 2525) 

  (5) ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical oxygen demand: BOD) 

ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี หรือ บีโอดี คือปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลาย

สารอินทรียชนิดที่ยอยสลายไดภายใตสภาวะที่มีออกซิเจนที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในเวลา 5 วัน 

ซึ่งคาบีโอดีนี้บอกใหทราบถึงปริมาณการเจือปนของสารอินทรียที่มีอยูในน้ําและเปนการวัดคาความ

สกปรกของแหลงน้ําที่จะกําจัดความสกปรกโดยธรรมชาติและยังมีรายงานวา คาบีโอดีจะบอกถึงความ

สกปรกของน้ําในรูปของออกซิเจน ซึ่งแบคทีเรียที่ตองการใช ถามีสารอินทรียในน้ํามากออกซิเจนจะถูก

ใชในกระบวนการทางชีวเคมีมากขึ้น ทําใหคาบีโอดีสูงแตถาสารอินทรียนอย กระบวนการยอยสลายก็

จะมีนอยทําใหคาบีโอดีลดต่ําลง สําหรับประเทศไทย กองมาตรฐานคุณภาพน้ํา (2534) ไดกําหนดคาบี

โอดีของแหลงน้ําผิวดินซึ่งมิใชทะเลและแยกประเภทน้ําตามการใชประโยชนไวดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 เกณฑมาตรฐานคาบีโอดี 

ประเภทคุณภาพน้าํ คาบีโอดี 

1 เปนไปตามธรรมชาติ 

2 ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร 

3 ไมเกิน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

4 ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

แหลงที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2540 

  (6) ฟอสฟอรัส (Phosphorus)  ฟอสฟอรัสเปนสารอาหารที่สําคัญสําหรับส่ิงมีชีวิตใน

การสรางเซลลใหม มักอยูในรูปของ ฟอสเฟต โพลีฟอสเฟตและอินทรียฟอสเฟต ปริมาณฟอสฟอรัสใน

น้ําเสียที่เหมาะสมจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การปลอยน้ํา

ทิ้งที่มีฟอสฟอรัสในแหลงน้ําอาจจะกระตุนการเติบโตของพืชน้ําอยางรวดเร็วจนเกิดสภาพผิดปกติเกิด
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เปนปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (Eutrophication)  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549)  การหมุนเวยีนของ

ฟอสฟอรัสตางจากธาตุอ่ืนที่ไมมีการหมุนเวียนผานรูปที่เปนกาซ  ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่มีอยูใน

ธรรมชาตินอยมาก และเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

ดวยเหตุนี้ฟอสฟอรัสจึงถูกใชหมุนเวียนอยูระหวางสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในปริมาณที่จํากัด ดังนั้น

ฟอสฟอรัส จึงเปนปจจัยที่จํากัดจํานวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหลายชนิด ฟอสฟอรัสถือเปนธาตุอาหาร

จํากัดบนพื้นดิน เพราะเกิดจากการชะลางเทานั้น ในการเกษตรกรรมจะใชปุยฟอสเฟตในรูปของ

สารประกอบอนินทรีย แตถาปุยเหลานี้ถูกชะลางลงสูแหลงน้ํามากจะเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

ของพืชน้ําเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น(Eutrophication)ตามมาเชนกัน (ปยนุช คาของและคณะ, 

2549)   

  (7) ไนโตรเจน (Nitrogen)  สารประกอบไนโตรเจนที่เกี่ยวของกับน้ําเสียแบงออกเปน  

2  ประเภท  คือ  สารประกอบอินทรียไนโตรเจน เชน โปรตีน กรดอะมิโนและสารประกอบอินทรีย  

ไนโตรเจน เชน แอมโมเนีย ไนไตรทและไนเตรต สารประกอบไนโตรเจนรูปตางๆ มีความสัมพันธกันโดย

สามารถเปลี่ยนรูปกลับไปมากันไดโดยปฏิกิริยาชีวเคมีแบคทีเรีย ไนโตรเจนเปนตัวบงชี้ถึงความสะอาด

ของน้ํา  โดยในการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ  ถาพบสารประกอบไนโตรเจนในรูป

อินทรียไนโตรเจน  (Org-N)  และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3  -N)  ในปริมาณมาก  อาจแสดงวาน้ํานั้น

มีความสกปรกและมีการปนเปอน  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549)  ถามีไนโตรเจนในน้ํามากจะทํา

ใหพืชมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วหรือเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (Eutrophication) ตามมา (ปย

นุช คาของและคณะ, 2549)  

 (8) ปริมาณไขมัน น้ํามันและไขขนในน้ํา (Fat Oil and Grease :FOG) น้ํามันและ

ไขมัน หมายถึงปริมาณน้ํามันและไขมันที่ปนเปอนในน้ําเมื่อน้ํามันและไขมันลอยอยูบนผิวน้ําทําให

ออกซิเจนจากอากาศไมสามารถถายเทลงสูน้ําได น้ํามันและไขมันเปนสารอินทรียที่มีแอลกอฮอล 

(alcohol) หรือกลีเซลรอลหรือกลีเซอรีน (glycerol and glycerin) เปนองคประกอบที่สะสมอยูในพืช

และสัตวโดยธรรมชาติ ซึ่งตางกับน้ํามันแรซึ่งเปนสารไฮโดรคารบอนเมื่ออยูในสถานะที่เปนของเหลวที่

อุณหภูมิปกติเรียกวา น้ํามัน แตถาอยูในสถานะที่เปนของแข็งที่อุณหภูมิปกติเรียกวา ไขมัน ไขมันจะมี

ความคงตัวมากกวาสารประกอบอินทรียอ่ืนๆ ทําใหถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียไดยาก ถามีสารละลาย

ดาง เชน โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ฯลฯ จะทําใหกลีเซอรีนถูกปลอยออกมาเกิดเกลือดาง (alkali 
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salt) ของกรดไขมัน (fatty acid) น้ํามันและไขมันอาจปนเปอนกับน้ําเสียที่มาจากบานเรือน เชน เนย 

น้ํามันหมู เนยเทียม น้ํามันและน้ํามันพืช ธัญพืช ผลไมบางชนิด ฯลฯ 

ไขขนเมื่อถูกปลอยมากับน้ําเสียจะเคลือบอยูที่ผิวน้ําทําใหเกิดปญหายุงยากทั้งภายในทอ

ระบายน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียและถาไมมีการกําจัดออกจากน้ําเสียจะทําใหเกิดปญหาตอพวก

ส่ิงมีชีวิตในน้ําและทําใหเปนคราบน้ํามันที่ผิวของแหลงน้ํา ไมควรปลอยน้ําเสียที่มีไขขนมากกวา 15-20 

มิลลิกรัมตอลิตรลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (นิลุบล พินิจการและคณะ, 2544) 

2.2.3 ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยการศึกษาชนิดและปริมาณสัตวหนาดิน 
 สัตวหนาดินประกอบดวยสิ่งมีชีวิตที่ไมมีกระดูกสันหลัง (invertebrates) เชน ตัวออนแมลง 

หนอน หอยฝาเดียว และหอย 2 ฝา เปนตน มีความสําคัญในหวงโซอาหารของระบบนิเวศโดยเฉพาะ

เปนอาหารของสัตวน้ําขนาดใหญ เชน ปลา และทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารตาง ๆ  

นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนดรรชนีในการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของแหลงน้ําและผลกระทบจาก

ภาวะมลพิษตาง ๆ 

1) สําหรับกรณีที่ทราบวาโครงการพัฒนาจะทําใหเกิดผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางออม
ตอคุณภาพน้ําในพื้นที่ศึกษาหรือมีการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของแหลงที่อยูอาศัยของ

สัตวหนาดิน ควรจะตองทําการศึกษาในรายละเอียดของชนิดและปริมาณสัตวหนาดิน 

2) การเก็บรวบรวมตัวอยางสัตวหนาดินควรปฏิบัติใหครอบคลุมทุกฤดูกาลของป โดยใช
เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอยางที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ 

3) สําหรับการจําแนกทางอนุกรมวิธาน (taxonomy) ของสัตวหนาดินจะตองวิเคราะหอยาง

นอยในระดับครอบครัว (family) แตควรจําแนกใหถึงระดับสกุล (genus) หรือชนิดพันธุ

(species) ก็จะมีความเหมาะสมหากทําไดโดยเฉพาะเมื่อตองการนําผลการศึกษาไปใชใน

การติดตามตรวจสอบผลกระทบหรือเปนดรรชนี (biotic index) สําหรับแสดงถึง

สภาพแวดลอม  

4) ขอมูลที่จะตองรายงานคือ รายชื่อ จํานวน และองคประกอบของชนิดพันธุที่พบ (species 

composition) ปริมาณที่พบแตละชนิด (abundance) โดยระบุเปนจํานวนตัวตอพื้นที่ 1  

ตารางเมตร เปนตน 

ทําการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสํารวจในพื้นที่ศึกษากับผลการสํารวจ หรือขอมูลทุติย

ภูมิที่เคยมีการสํารวจมากอนในพื้นที่หรือระบบนิเวศน้ําจืดที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความอุดมสมบูรณหรือความเขมแข็งและเปราะบางของระบบนิเวศในพื้นที่ นอกจากนี้ควรวิเคราะห

เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity) ของชนิดสัตวหนาดินที่พบดวย 

www.ssru.ac.th



  17 

สัตวขนาดเล็กในแหลงน้ํา จะใชเปนตัวบงชี้คุณภาพลําน้ํา ลําธาร โดยศึกษาสัตวที่มีขนาด

ใหญกวา 2 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถสังเกตไดงายจากตาเปลาหรือแวนขยาย โดยสามารถแบงออกเปน

กลุมใหญๆ ดังนี ้

2.2.3.1 แมลง เปนกลุมสัตวที่พบมากที่สุดในลําธาร สวนใหญใชชีวิตในน้ําเฉพาะชวงวัยออน 

และข้ึนไปใชชีวิตบนบกเพื่อผสมพันธุ เมื่อโตเต็มวัย แตก็มีอีกหลายชนิดที่อาศัยอยูในน้ําตลอดชีวิต 

วงจรชวีิตแมลง 

วงจรชีวิตแมลงมีอยู 2 แบบ แบบแรกเปนกลุมที่มีวงจรชีวิต 3 ข้ันตอน (ภาพที่ 2.1) ดังนี้ 

                                                           ตัวออน 

                              

                                 ไข                                                     ตัวโตเต็มวัย 

ภาพที่ 2.1 แมลงกลุมที่มวีงจรชีวิต 3 ข้ันตอน 

ตัวออนประเภทนี้ (nymph) ดูเหมือนสัตวที่โตเต็มวัยแตปกยังไมพัฒนาเต็มที่ ในระยะเติบโต 

ตองลอกคราบหลายครั้งตามขนาดที่เปลี่ยนแปลง หลังลอกคราบแตละครั้ง ตุมที่ปกจะขยายใหญข้ึน 

และเมื่อลอกคราบครั้งสุดทาย จะกลายเปนแมลงมีปกที่โตเต็มวัย เชน แมลงปอ 

แมลงกลุมที่สองมีวงจรชีวิต 4 ข้ันตอน (ภาพที่ 2.2) ดังนี้ 

                                                                 ตัวออน 

                             ไข                                                                        ดักแด 

                                                                 ตัวโตเต็มวัย 

ภาพที่ 2.2 แมลงกลุมที่มวีงจรชีวิต 4 ข้ันตอน 
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ตัวออนประเภทนี้ (Larva) ดูไมเหมือนสัตวที่โตเต็มวัยเลยมักกินอาหารและลอกคราบ

จนกระทั่งมีขนาดใหญเต็มที่ จึงลอกคราบครั้งสุดทายและกลายเปนดักแด ชีวิตชวงนี้เปนระยะฟกตัว

โดยเนื้อเยื่อในรางกายจัดระบบใหมหมด จากนั้นจึงจะโผลออกมาจากรังดักแด กลายเปนแมลงที่โต

เต็มวัย เชน ยุง 

การสรางผลกระทบตอระบบนิเวศในน้ํา จึงสามารถสงผลกระทบตอจํานวนแมลงที่บินอยูใน

อากาศ จากหวงโซอาหาร ถาตัวออนแมลงปอถูกมลภาวะตายไป ผลที่ตามมา คือ จํานวนประชากรยุง

แพรเชื้อโรคสูงขึ้น 

2.2.3.2 สัตวมีกระดอง เปนสัตวที่มีเปลือกแข็งหุมลําตัว บางครั้งเรียกวากระดองและมีขามี

ขอมากกวา 8 ขา เชน กุง ปู เมื่อเติบโตจบคับเปลือก จะลอกคราบและทิ้งเปลือกเกาไป 

2.2.4 สัตวตัวชี้บงมลภาวะ (นฤมล, 2542)  

สัตวสวนใหญที่อาศัยอยูในธารน้ําไหลเปนตัวชี้วัดระดับมลภาวะในน้ําไดเราเรียกสัตวเหลานี้

วา “ตัวบงชี้” หลายกลุมยังอาจพบไดตามบอบึงน้ํานิ่งอีกดวย “ขอมูลชีวิตสัตว” นี้ไดจัดเรียงกลุมสัตว

ตามลําดับความทนทานตอสภาวะ จากกลุม/ชนิดที่ทนไดนอยและอาศัยอยูไดแตในน้ําสะอาดมากไป

จนถึงพวกที่ทนมลภาวะไดดี สังเกตสัญลักษณคุณภาพน้ําที่สัตวแตละกลุมสามารถอาศัยอยูไดกํากับ

ไปดวย 

                 น้าํสะอาดมาก                                น้ําสะอาด 

                  น้ําคุณภาพพอใชได                        น้าํสกปรก     

   สัตวบางกลุมมีตัวบงชี้คุณภาพน้ําระดับตางๆ หลายประเภทรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
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2.2.4.1 ตัวออนแมลงเกาะหิน    (แมลงในอันดับ Plecoptera)  

ตัวออนแมลงเกาะหินหายใจทางเหงือกและตองการปริมาณออกซิเจนสูงมักพบตามธารน้ํา

ไหลแรง ถาออกซิเจนเริ่มลดลง หลายชนิดจะลุกขึ้นทําทาวิดพื้น เพื่อเพิ่มแรงกระแสน้ําไหลผานบนตัว 

จะเปนสัตวกลุมแรกๆ ที่หายไปหากเกิดมลภาวะ มีทั้งที่กินพืชและที่ลาเหยื่อกินเนื้อ (ภาพที่ 2.3) 

 

                                 

 

 

ภาพที ่2.3 ตวัออนแมลงเกาะหนิ 

2.2.4.2 ตัวออนชีปะขาว       (แมลงในอันดับ Ephemeroptera ) 

ตัวออนชีปะขาวกินตะไครที่ข้ึนตามวัชพืชน้ําและกอนหิน มีเหงือกและสวนใหญตองอยูในน้ํา

สะอาดมาก หรือน้ําสะอาดมีออกซิเจนสูง ถาสัตวกลุมนี้หายไปจึงเปนสัญลักษณเตือนภัยถึงมลภาวะ 

แตตัวออนชีปะขาววายน้ําและตัวออนชีปะขาวกระโปรง มีความทนทานตอมลภาวะเปนพิเศษ (ภาพที่ 

2.4) 

             

ภาพที่ 2.4 ตัวออนชีปะขาว 
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2.2.4.3 ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํา         (แมลงในอันดับ Trichoptera ) 

ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํามีอยู 2 พวกใหญๆ ไดแก พวกที่อาศัยอยูในปลอกและพวกที่อยู

โดดๆ พวกที่ไมมีปลอกมักจะเปนสัตวกินเนื้อ บางประเภทชักใยดักสัตวตัวเล็กๆ ที่ลอยอยูในน้ํา พวกที่

อยูในปลอกใชเม็ดกรวดเม็ดทราย หรือเศษใบไมมาสรางบาน โดยเชื่อมวัสดุเหลานี้ดวยใยเหนียวจาก

ปาก ทั้ง 2 พวกไมคอยทนมลภาวะ ยกเวนตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําซิโก ซึ่งทนมลภาวะได

พอสมควร (ภาพที่ 2.5) 

 

                    

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้าํ  

2.2.4.4 กุง     (สัตวไมมกีระดูกกระดองในอันดับ Decapoda ) 

กุงกินพืชและสัตวตัวเล็กๆ เปนอาหาร กุงน้ําตกชอบน้ําสะอาดคอนขางมาก แตกุงฝอยอาจทน

มลภาวะไดบาง (ภาพที่ 2.6) 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 กุง 
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2.2.4.5 ตัวออนของแมลงปอ & ตัวออนแมลงปอเข็ม  (แมลงในอันดับ Odonata) 

สัตวกลุมนี้เปนนักลา มีกรามใหญ จับทั้งแมลง ลูกออด และแมแตปลาตัวเล็กๆ กิน จึงเปนตัว

ควบคุมประชากรแมลงที่เปนพาหะนําโรคที่สําคัญมาก เชน ยุงและริ้นดํา แมลงปออาจใชเวลาเปนตัว

ออนอยูในน้ําหลายป กวาจะโตเปนตัวเต็มวัยบินไดมีชีวิตอยูไมกี่สัปดาห สวนใหญชอบน้ําคอนขาง

สะอาด (ภาพที่ 2.7) 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ตัวออนของแมลงปอ 

2.2.4.6 หอย     (สัตวน้ําในไฟลัม Mollusca) 

หอยเปนสัตวกินพืชมีเปลือกแข็ง โดยรางกายขัดสารออกมาสรางเปลือกขึ้นเอง ถาน้ําเริ่มเปน

กรด จะเปนสัตวกลุมแรกๆ ที่หายไป หอยแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ หอยสองฝา และหอยฝาเดยีว พวก

หลังมีเปลือกหลายรูปแบบ ไดแก หอยหมวกเจกน้ําจืดรูปทรงกรวยแบนคลายฝาชี อาศัยในน้ําสะอาด

ไหลแรง และพวกหอยฝาเดียวที่มีเปลือกขดเปนวงเกลียว พวกนี้บางประเภทมีแผน “ประตู” 

(operculum) ปดฝาหอยโดยทั่วไป มักจะทนมลภาวะไดนอยกวาพวกไมมีประตู เพราะหอยฝาเดียวไม

มีประตูไมไดใชเหงือกหายใจเหมือนหอยอื่นๆ (ภาพที่ 2.8) 

 

   

ภาพที่ 2.8 หอย 
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2.2.4.7 มวนน้ํา     (แมลงในอันดับ Hemiptera) 

เปนสัตวกลุมที่หลากหลายมาก มีทั้งพวกอาศัยอยูแตบนผิวน้ํา และพวกที่อาศัยอยูในน้ํา มวน

น้ําสวนมากเปนสัตวกินเนื้อ มีปากเปนเข็มแหลมใชจิ้มดูดของเหลวในรางเหยื่อ เกือบทุกประเภททน

มลภาวะไดพอสมควร มีเวนแตมวนจานปากยาว พวกนี้ตองอยูในน้ําสะอาดมาก (ภาพที่ 2.9) 

             

 

 

ภาพที่ 2.9 มวนน้ํา 

2.2.4.8 ดวงน้ํา   (แมลงในอันดับ Coleoptera) 

เปนกลุมที่หลากหลายมากเชนกัน มีทั้งพวกที่กินเนื้อและพวกที่กินพืช ตัวเต็มวัยหายใจจาก

ฟองอากาศที่เก็บไวตามขนบนตัวหรือใตปก (ภาพที่ 2.10) 

                 

 

 

 

 

ภาพที2่.10 ดวงน้ํา 
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2.2.4.9 หนอนตัวแบน  (หนอนในอันดับ Tricladida ) 

ตัวแบนราบ จึงหายใจผานผิวบางไดโดยตรง ไถตัวหากินตามพื้นใตน้ํา โดยกลืนเหยื่อเล็กๆ เขา

ไปทั้งตัว ทนมลภาวะไดพอสมควร (ภาพที่ 2.11) 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 หนอนตัวแบน 

2.2.4.10 หนอนแมลงวนั     (แมลงในอันดับ Diptera) 

เปนสัตวกลุมใหญ มีหลายประเภทรวมถึงพวกที่สามารถทนสภาพแวดลอมไดเกือบทุกอยาง 

แมแตในน้ําสกปรกมากยังอาจพบหนอนแมลงวันบางประเภทได พวกที่ทนทานที่สุด ไดแก  หนอนริ้น

น้ําจืด และหนอนแมลงวันดอกไม หนอนริ้นน้ําจืดมักเปนตัวสีแดง มีสารคลายเลือดซึ่งเก็บออกซิเจนได

ดี สวนหนอนแมลงวันดอกไมมีปลองลําตัวปลองสุดทายแปรรูปเปนหางกลวงปรับความยาวได จึงยืด

หางขึ้นไปหายใจถึงผิวน้ําได หนอนแมลงวันสวนมากกินเศษพืชซากสัตวเปนอาหาร (ภาพที่ 2.12) 

                        

 

 

 

ภาพที่ 2.12 หนอนแมลงวนั 
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2.2.4.11 ตัวออนแมลงชาง     (แมลงในอันดับ Megaloptera) 

เปนแมลงขนาดใหญและเปนนักลาที่ดุราย จับแมลงอื่นกินเปนอาหาร มีอายุยืนบางครั้งถึง 3 

ป แมลงชางกรามโตชอบน้ําสะอาดในขณะที่แมลงชางปกลายทนมลภาวะไดคอยขางดี บางประเภทใช

หางดูดอากาศจากผิวน้ําไดโดยตรง (ภาพที่ 2.13) 

            

 

 

 

ภาพที่ 2.13 ตัวออนแมลงชาง 

2.2.4.12 เหาน้ํา    (สัตวไมมีกระดองในอันดับ Isopoda) 

กินเศษใบไมเนาเปนอาหาร และทนมลภาวะไดดี 

2.2.4.13 ปู (สัตวไมมีกระดองในอันดับ Decapoda) 

กินพืชและสัตวตัวเล็กๆ หรือเศษซากของพืชและสัตว อยูไดในหลายพื้นที่โดยทั่วไปไมใชตัว

บงชี้ที่ดีนัก เพราะใชชีวิตอยูทั้งในน้ําและบนบก จึงเลี่ยงมลภาวะในน้ําได อยางไรก็ตาม ปูลําหวยทนน้าํ

คอนขางสกปรกได      

2.2.4.14 ปลิง   (หนอนในชั้นยอย Hirudinea ) 

เปนกลุมสัตวกินเนื้อที่กินสัตวไมมีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆ เชน หอยฝาเดียวเปนอาหาร ปลิงดูด

เลือดคนหายากมาก  
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2.2.4.15 ตัวหนอนไสเดือน  (หนอนในชั้นยอย Oligochaeta) 

ตัวหนอนหรือไสเดือนเปนหนอนแทๆ (worm) รูปรางผอมยาว ไมใชตัวออนหนาตาคลายหนอน

อยางหนอนแมลง ( larva ) มีวงจรชีวิตสั้นและออกลูกหลานไดเร็วมาก อาศัยในโคลนตม กินเศษ

ตะกอนซากพืชซากสัตวปกติเปนอาหารแกสัตวอ่ืน แตจะพบเปนจํานวนมากในน้ําสกปรกที่สัตวอ่ืนอยู

ไมได หายใจผานผิวบางโดยตรง หลายชนิดมีสารเฮโมโกลบินสีแดงเก็บออกซิเจนไดดี  

2.2.4.16 จิงโจน้ํา (แมลงในอันดับ Hemiptera) 

            จิงโจน้ําเปนแมลงที่มักพบอยูบนผิวน้ํา  อาศัยอยูรวมกันเปนกลุมพบไดทั่วไป  มีลําตัวผอม

ยาวสีดํา   น้ําตาล มีขาหนาสั้น  สวนขา  2  คูหลังเรียวยาว  จิงโจน้ําจะใชขาสองคูนี้ในการเคลื่อนที่เทา

มี  2  ปลอง  ขาปกคลุมดวยขนละเอียดแนนยากแกการเปยกน้ํา  และจากการที่มันมีน้ําหนักตัวที่เบา 

ขาของมันจึงทําใหมันสามารถวิ่งไปบนผิวน้ําได โดยมีแรงพยุง  ที่เรียกวา  แรงตึงผิว 

(Surface  tension)  แรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ําเขาไวดวยกันทําใหผิวน้ํามีลักษณะเหมือนผิวหนังที่

มีความยืดหยุน  จึงทําใหจิงโจน้ําไมจม  จึงไกลไปมาบนผิวน้ําราวกับนักสเก็ตน้ําแข็ง  พรอมใชขาหนา

ในการจับเหยื่อ  และใชขาคูหลังบังคับทิศทาง (ภาพที่ 2.14) 

                  

 

 

ภาพที ่2.14 จิงโจน้ํา 

นักวทิยาศาสตรนิยมใชสัตวหนาดินเปนตวัชี้วัดทางชีวภาพในการตรวจวัดคุณภาพน้ําของ

แหลงน้ําไหล (นฤมล, 2542) เนื่องจาก                                                                                                      

 1) เคลื่อนที่ไดนอย ทําใหไดรับผลกระทบจากมลพิษโดยตรง                                                            

 2) มีความหลากหลายของชนิดพนัธุ และมีการแพรกระจายกวาง                                                  

 3)  มีความไวตอการถูกรบกวน และฟนตัวชา 
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4)  บางชนิดมขีนาดใหญ สามารถมองเหน็ไดดวยตาเปลา                                                              

5)  เปนอาหารของสัตวน้ํา                                                                                                            

6) ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้าํสามารถบงบอกถึงสถานะภาพของ

แหลงน้ําได เนือ่งจากสิง่มีชวีติแตละชนิดจะดํารงชีวิตอยูในแหลงน้ําทีม่ีสภาพแตกตางกนั                                 

7) การใชส่ิงมชีีวิตเปนตวัชี้วดัคุณภาพน้ํานั้นมีความสะดวกกวาการตรวจสอบคุณภาพน้ําทาง

กายภาพและทางเคมี เพราะการตรวจสอบทางกายภาพและทางเคมนีั้นมพีารามิเตอรอยู

หลายตวั                                                                                                                                                     

8) การตรวจสอบคุณภาพน้าํทางชวีภาพยงัสามารถแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของการ

เปลี่ยนแปลงหรือสภาวะมลพิษในแหลงน้ําได                                                                                   

9) ตัวชี้วัดทางชีวภาพสามารถประเมินคุณภาพแหลงน้าํไดดีกวาการตรวจวัดคุณภาพน้ําทาง

กายภาพและเคมี เชน การสังเกตดวยตาเปลาไมสามารถบอกไดวาแหลงน้าํไดรับการปนเปอน

จากธาตุอาหารพืช แตสังเกตไดจากสาหรายทีเ่จริญอยางรวดเร็ว (plankton bloom) 

2.3 ผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่มีตอสิ่งแวดลอม  

ปจจุบันผลิตภัณฑรักษาความสะอาดสวนใหญในทองตลาด จะมีสารเคมีตกคางสูส่ิงแวดลอม 

เชน ผลิตภัณฑที่มีสารอินทรียพวก LAS (Linear Alkyl Benzene Sulfonate) เมือ่ปลอยลงสูแหลงน้ํา 

จะไปทําลายเหงือกปลาและสิ่งมีชวีิตที่อยูในน้าํ ผลกระทบของผลิตภัณฑทําความสะอาดทีม่ีตอ

ส่ิงแวดลอม (สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย, 2551) มีดังนี้  

2.3.1 ผงซักฟอก  

ผลกระทบของผงซักฟอกทีม่ตีอส่ิงแวดลอม เนื่องจากสารเคมีหลายชนดิ เชน สารลดแรงตึงผิว

บางชนิด เชน  

- alkylphenol ethoxylate (APEO) เปนสารลดแรงตึงผิวแบบไมมีประจุ ซึ่งสามารถ

สลายตัวอยูในรูปที่มีความเสถียรและเปนพษิมากขึน้ นอกจากนี ้APEOs ยังสามารถ

สะสมในสิง่มชีีวิตได 

- สารลดความกระดางของนํ้าเปนสารที่ลดความกระดางของนํา้และชวยใหสารลดแรงตึงผิว 

สามารถทําหนาที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ มีอยูหลายชนดิที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน 
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•  Phosphonate เปนสารทีย่อยสลายทางชีวภาพไดยาก และมักเกิดการรวมตัวกับโลหะ

หนกัในตะกอนดินเปนสารทีม่ีโครงสรางซบัซอน 

• Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) เปนสารที่ยอยสลายทางชวีภาพไดยาก 

และมักเกิดการรวมตัวกับโลหะหนกัในตะกอนดินเปนสารที่มีโครงสรางซับซอน 

• nitrilotriacetic acid (NTA) เปนสารที่ยอยสลายทางชีวภาพไดยาก และมักเกิดการรวม 

ตัวกับโลหะหนักในตะกอนดินเปนสารทีม่ีโครงสรางซบัซอน และยังเปนสารกอมะเร็ง 

     • ฟอสเฟตกบัปรากฏการณยูโทรฟเคชัน 

 • ซีโอไลตกับการเกดิสารแขวนลอยในนํา้ 

 • สาร STPP ในสารซักฟอกจะลดความกระดางโดยดึงอนุภาคแคลเซียม (Ca) และ 

 แมกนีเซยีม (Mg) ออกจากนํ้า แคลเซียมหรือแมกนีเซียมจะเขาแทนทีโ่ซเดียมในโมเลกุล 

ของ STPP ซึ่งเปนสารลดความกระดางที่ทาํหนาที่ไดประสิทธิผลดีแตสามารถกอใหเกิด

ปญหาตอส่ิงแวดลอมได หลายประเทศมีความเหน็วาฟอสเฟตอาจเปนตนเหตุทาํใหเกิด

ปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (Eutrophication) ในแหลงนํา้ ดังนัน้จึงไดใหความสนใจกับสาร

ซักฟอกที่ไมมสีวนประกอบของฟอสเฟตโดยใชสารอื่นทดแทนเปนสารลดความกระดาง 

2.3.2 ผลิตภัณฑทําความสะอาดสาํหรบัถวยชาม  

ประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวและสารประกอบเคมีอ่ืนๆ หลายชนิด บางชนิดยอยสลายทาง

ชีวภาพไดยาก บางชนิดเปนสารพษิ หรือสารกอมะเร็งเมื่อเกิดการสะสมและตกคางในแหลงนํ้า

ธรรมชาติ จะทําใหสมดุลในสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป เกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในหวงโซอาหาร 

- สารลดแรงตึงผิว สารลดแรงตึงผิวโดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนที่ละลายในนํ้า (water 

soluble component) และสวนที่ละลายในไขมัน (fat soluble component) ซึ่งสวนที่ละลายไขมันซึม

เขาไปในเหงือกของปลา ทําใหความสามารถในการควบคุมปริมาณเกลือเสียไป สารลดแรงตึงผิวบาง

ชนิด เชน alkylphenol ethoxylate (APEO) เปนสารลดแรงตึงผิวแบบไมมีประจุ ยอยสลายทางชวีภาพ
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ไดยาก โดยจะสลายตัวอยูในรูปที่มีความเสถียรและเปนพิษมากขึ้น นอกจากนี ้ APEOs ยังสามารถ

สะสมในสิง่มชีีวิตได 

- สารลดความกระดางของน้ํา ชนิด phosphate และ polyphosphate เปนสารที่มี 

ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ ดังนั้นเมื่อทิง้ลงแหลงนํ้านิง่ เชน ทะเลสาบ บึง อางเก็บนํา้ จะกลายเปน

สารอาหารใหกับพืชนํ้า ซึ่งจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหแหลงนํา้ตื้นเขิน และเมื่อพืชนํา้เหลานีต้าย

ลง จะเกิดการเนาเสียของแหลงนํ้า มีผลกระทบตอสัตวนํ้า สารลดความกระดางของนํา้อื่นๆ เชน 

zeolite, polyacrylates, NTA, EDTA และphosphonate สลายตัวทางชวีภาพไดชา นอกจากนี้ 

phosphonate และ EDTA มักเกิดการรวมตัวกับโลหะหนักในตะกอนดินกลายเปนสารที่มีโครงสราง

ซับซอน ซึ่งทําใหเกิดการสะสมของสารพษิ  

- สารกันเสีย ใสเพื่อปองกนัการเสื่อมสภาพของผลิตภณัฑ บางชนิดยอยสลายทางชีวภาพ

ยาก บางชนิดมีความเปนพษิและอันตรายตอส่ิงแวดลอม เชน ฟอรมาลิน 

- สารฟอกขาว สวนมากใชในผลิตภัณฑทําความสะอาดสําหรับถวยชาม  สําหรับเครื่องลาง 

จาน สารฟอกขาวประเภทคลอรีน เชน hypochlorite จะท ําใหเกิดสารประกอบ organochlorine ซึ่ง

คอนขางเสถียร ทําใหเกิดการสะสมในสิ่งแวดลอม 

2.3.3 แชมพู   

สารเคมีที่เปนสวนประกอบของแชมพูบางชนิดมกีารยอยสลายไดยาก หรือไมยอยสลายเลย 

ทําใหเกิดการสะสมในสิง่แวดลอม บางชนิดเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตและหวงโซอาหารในแหลงน้าํและดนิ 

บางชนิดเปนสารกอมะเร็ง  สารเคมีที่ประกอบอยูในแชมพู ไดแก  

- สารลดแรงตึงผิว โดยทั่วไปประกอบดวยสวนที่ละลายในนํา้ และสวนที่ละลายในไขมัน 

ซึ่งสวนที่ละลายในไขมันจะซมึผานเขาไปในเหงือกปลา ทาํใหความสามารถในการควบคุมปริมาณ

เกลือเสียไป นอกจากนี้สารลดแรงตึงผิวแตละชนดิยอยสลายทางชวีภาพไดแตกตางกนั บางชนิด

สลายตัวไดยากและเกิดการสะสมและตกคางในแหลงนํา้ ทําใหสมดุลในสภาวะแวดลอมทางนํา้

เปลี่ยนแปลงและอาจกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในนํา้ได อยางไรก็ตามการยอยสลายทางชีวภาพ
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ของสารลดแรงตึงผิวจะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ปริมาณออกซิเจน

ละลาย ปริมาณจุลินทรียในแหลงนํ ้า หรือระยะเวลาที่ใชในการยอยสลาย หากปจจัยเหลานี้มจีํากดัจะ

ทําใหการสลายตัวชาลง 

- สารลดความกระดางของนํ้า เชน ฟอสเฟต และโพลฟิอสเฟตประกอบดวยฟอสฟอรัสซ่ึง

เปนธาตุอาหาร เมื่อปลอยสูแหลงนํ้าในปริมาณทีม่าก จะทําใหเกิดความอุดมสมบรูณของแหลงนํา้มาก

เกินไป พืชนํ้าเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเมื่อตายลงกอใหเกิดปญหาการเนาเสียของแหลงนํ้า สาร

ลดความกระดางของนํ้าชนดิอื่น เชน zeolite, polyacrylates, NTA, EDTA และ phosphonate 

สลายตัวไดคอนขางชา สวน EDTA และ phosphonate เชื่อวาทําใหเกิด mobility ของโลหะหนัก

เพิ่มข้ึน นอกจากนี ้NTA ยังเปนสารกอมะเร็งอีกดวย 

- สารกันเสีย บางชนดิยอยสลายทางชวีภาพไดยาก และบางชนิดมีความเปนพษิเปน

อันตรายตอสุขภาพ เชน ฟอรมาลดีไฮด และ isothiozolinones สามารถทําใหเกิดอาการแพได 

นอกจากนี้สารกันเสยียังทาํใหประสิทธิภาพของระบบบาํบัดของเสียลดลง โดยฆาแบคทีเรียที่มคีวาม

จําเปนในกระบวนการบําบดั 

- สารทาํอิมัลชัน บางชนิดยอยสลายไดยาก หรือไมยอยสลาย ทําใหเกิดการตกคางและ 

สะสมในสิง่แวดลอม บางชนดิมีความเปนพิษ ทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในหวงโซอาหาร 

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมหรือที่ไดรับฉลากเขียว (Green Label) 

จะหลีกเลี่ยงการเติมสารเคม ี เชน secondary alkane sulphonate (SAS), linear alkylbenzene 

sulphonate (LAS), nitriloacetic acid (NTA), phosphonates  ซึ่งเปนสารที่มีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต

ในระบบนิเวศ โดยการนาํสารที่สกัดจากสารธรรมชาติมาใชแทนสารเคมีบางชนิด ซึ่งจะชวยรักษาความ

สมดุลของระบบนิเวศไดในระยะยาว 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทัศนาวลัย อุฑารสกุล (2550) ไดประยุกตระบบการจัดการสิง่แวดลอมเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยว ที่อุทยานแหงชาติศรีนาน จงัหวัดนาน ไดศึกษาถงึการใชทรัพยากรของนกัทองเทีย่วพบวา

นักทองเที่ยวตองการใชพื้นทีใ่นการพักแรมอยางนอย 2 ตารางเมตร/คน ใชน้าํประมาณ 10.8 ลิตร/คน/
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วัน และสรางขยะประมาณ 600 กรัม/คน/วนั  และไดจดัทําคูมือพกัแรมเชิงนเิวศ ลดผลกระทบจากการ

ทองเที่ยวดวยการเพิม่ถังขยะและประชาสมัพันธใหนักทองเทีย่วรวมกนัแยกขยะและใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมทัง้เพิม่กิจกรรมการเรียนรูดานดาราศาสตรใหกับ

นักทองเที่ยว   ซึ่งกจิกรรมดังกลาวไดรับความสนใจและรวมมืออยางดียิง่จากนักทองเที่ยว และ

สามารถเปนแนวทางในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุทยานแหงชาติได หากมีการจัดการที่

เหมาะสม 

 ปยนุช คาของ และคณะ (2549) ศึกษาคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาบริเวณทาเทียบเรือ

โดยสารในเขตของกรุงเทพมหานคร และการประเมินสถานการณคุณภาพน้ําไดเก็บตัวอยางน้ํามา

วิเคราะหบริเวณทาเทียบเรือโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 11 สถานี โดยเริ่มดําเนินการ

วิจัยตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 5 เดือน เก็บตัวอยางทุก

วันที่ 1 และวันที่ 5 ของเดือน ทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางดานกายภาพและทางเคมีรวมทั้งสิ้น 9 

พารามิเตอร คือ อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน้ํา

ทั้งหมด บีโอดี ทีเคเอ็น น้ํามันและไขมัน และฟอสฟอรัสในน้ํานําคาตางๆ มาเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

 สุจยา ยอดเพชร และคณะ (2543) กลาวไววา การเก็บตัวอยางน้ําในแหลงน้ําที่เปนแหลงน้ํา

ไหล ทําการเก็บที่จุดกึ่งกลางความกวางของแหลงน้ําที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ สวนใน

แหลงน้ํานิ่งทําการเก็บที่ระดับความลึก 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบแหลงน้ําที่มีความลึกเกินกวา 2 เมตร 

สําหรับแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและแบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม ใหเก็บที่ระดับความลึก 30 

เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางตามวิธีที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ (2537) เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน สวนดัชนีคุณภาพน้ํา

บางดัชนีไดทําการตรวจวัดและวิเคราะหทันทีในภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิน้ํา ความนําไฟฟา ความ

เปนกรด-ดาง และความโปรงแสง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา  ดัชนีคุณภาพน้ําอื่นๆ เก็บตัวอยางมา

ทําการตรวจวัด/วิเคราะห ในหองปฏิบัติการ 

 แสงสรรค ภูมิสถาน และคณะ (2547) ศึกษาคุณภาพน้ําและประเมินผลกระทบของกิจกรรม

นันทนาการตอคุณภาพน้ําบริเวณน้ําตกเอราวัณเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในแตละฤดูกาล ชวงเวลาและ
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บริเวณที่มีระดับการใชประโยชนแตกตางกันและศึกษาขีดความสามารถในการฟอกตัวของน้ําบริเวณ

น้ําตกเอราวัณ ผลการศึกษา พบวาคุณภาพน้ําโดยภาพรวมบริเวณน้ําตกเอราวัณอยูในเกณฑดี สวน

การเปรียบเทียบความแตกตางพบวา ฤดูกาลที่แตกตางกันสงผลใหคุณภาพน้ําในดาน สี อุณหภูมิ 

ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ํา ปริมาณของแข็ง แขวนลอย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา คาความเปน

กรดเปนดาง และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับการ

ใชประโยชนที่ตางกันระหวางวันหยุดและวันธรรมดาสงผลใหคุณภาพน้ําในดาน สี ความขุน อุณหภูมิ 

และคาความเปนกรดเปนดาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับการใชประโยชนที่

ตางกันในแตละบริเวณสงผลใหคุณภาพน้ําในดานปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ํา คา ความเปนกรดเปน

ดาง และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน การศึกษา

ความสามารถในการฟอกตัวของน้ําพบวาสามารถฟนคืนสภาพสูสภาพเดิมโดยใชเวลาประมาณ 4–16 

ชั่วโมง 

 ชลาทร ศรีตุลานนท และคณะ (2525) การศึกษาคุณสมบัติทางดานฟสิกสและเคมีของน้ําจาก

ลุมน้ําลําตะคอง เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม 2524 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2525 พบวามี pH อยูในชวง 6.8 - 

8.85 อุณหภูมิของน้ํา 20.5 - 31 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 3.1 - 9.8 มิลลิกรัม

ตอลิตร ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี 0.25 - 3.1 มิลลิกรัมตอลิตร 

 ศุภกิจ นนทนานันท และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาโครงการ การบริหารจัดการและวาง

แผนการใชทรัพยากรเชิงบูรณาการบริเวณลุมน้ําสงครามดวยระบบฐานขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ 

กลาวไววาในการตรวจวัดคาคุณภาพน้ํานิยมใชคาดัชนีคุณภาพน้ําเพื่อบอกคุณภาพของแหลงน้ํา โดย

คาดัชนีคุณภาพน้ํานี้คํานวณจากคาตัวแปรตางๆ ที่ตรวจวัดไดแลวทําการคํานวณซึ่งคาที่ไดจะอยู

ในชวง 0 ถึง 100 (0 เทากับคุณภาพต่ําที่สุด และ 100 เทากับคุณภาพดีที่สุด) และนําคาตัวแปรตางๆ 

ที่ไดจากการตรวจวัดในพื้นที่มาคํานวณดวยวิธี Unweighted Mulitiplication River Water Quality 

Index เพื่อนํามาแสดงแสดงถึงระดับคุณภาพน้ําของแหลงน้ํา การคํานวณคาดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปคิด

จากการรวมคะแนนดัชนีคุณภาพน้ํา 9 ดัชนี ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH), ออกซิเจนละลายน้ํา 

(DO), ของแข็งทั้งหมด (TS), แบคทีเรียกลุมฟคัล (Fecal Coliforms), ไนเตรท (NO3), ฟอสเฟต  

(PO3-
4), ความขุน (Turbidity), อุณหภูมิของน้ํา (Temp), คาบีโอดี (BOD) และนําคาดัชนีคุณภาพน้ําที่
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วิเคราะหไดเทียบกับคามาตรฐานของกองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กฤษณา  อินตะยศ (2549) ศึกษาความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภท 

พื้นทองน้ําในบางบริเวณของแมน้ําลาว จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาระหวางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 

2549 โดยเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา และเก็บตัวอยางน้ําจากจุดเก็บ

ตัวอยางทั้งหมด 6 จุด จากการศึกษาพบสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําทั้งหมด 3,768 ตัว 

58 วงศ 8 อันดับ พบวาคาดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพในเดือนธันวาคม มีมากที่สุด รองลงมา

คือ เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ตามลําดับ  จากการประเมินคุณภาพน้ําทางชีวภาพ โดยใช 

ASPT พบวาระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2549 มีคุณภาพน้ําระหวางคอนขางดี ถึง คอนขาง

สกปรก และจากการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีบางประการ ทั้ง 6 จุดศึกษา ตลอด 3 

เดือน พบวา  จุดที่ 1 คือ อุทยานแหงชาติขุนแจ และ จุดที่ 2 บานโปงน้ํารอน จัดเปนแหลงน้ําประเภทที่ 

2  คือ คุณภาพน้ําคอนขางดี จุดที่ 3 บานทุงรวงทอง จุดที่ 4 บานมวงคํา และ จุดที่ 5 บานทาสันกลาง 

จัดเปนแหลงน้ําประเภทที่ 4 คือ คุณภาพน้ําคอนขางสกปรก และจุดที่ 6 บานปาบง จัดเปนแหลงน้ํา

ประเภทที่ 3 คือ คุณภาพน้ําปานกลาง 

สุภาภรณ    กาสุริยะ (2549) ศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพเคมีภาพและชีวภาพ โดยใช

แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวเปนดัชนี  ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549  ถึง  เดือน

มกราคม  พ.ศ. 2550 ในการเก็บตัวอยางแพลงกตอนในจุดศึกษาทั้ง 8  จุด พบแพลงกตอนพืช ทั้งหมด 

6 Division 44 speciesโดย แพลงกตอนพืชใน Division Chlorophyta มีปริมาณที่พบมากที่สุด 

รองลงมาคือ Division Euglenophyta โดย Division นี้จะพบวามีความหลากหลายของสปชีสมากกวา

Divisionอ่ืนๆ ชนิดที่เดนคือ Euglena  spp., Stombomonas sp บงชี้คุณภาพน้ําไมดี (ยุวดี, 2540) 

และ Divition  Cyanophyta มีจํานวนนอยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ และพบแพลงกตอนสัตวเพียง ชนิด

เดียวคือ Carchesium colonial  bell  animalcyles. สําหรับแพลงกตอนพืชและสัตวดังกลาว 

สามารถใชเปนดัชนีแสดงคุณภาพน้ําไดและการประเมินคุณภาพน้ําโดยใชมาตรฐานขององคการ

อนามัยโลก(WHO) สามารถแบงคุณภาพน้ําของแหลงน้ําไดเปน 3 ระดับ   ดังนี้ ระดับที่ 1 คุณภาพน้ํา

ชั้นดีเยี่ยม ไดแก จุดศึกษาที่ 6 เดือนพฤศจิกายน, จุดศึกษาที่ 2 ในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม 
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ระดับที่ 2 คุณภาพน้ําชั้นดีมาก ไดแก จุดศึกษาที่ 1,7 ,8 ในเดือนธันวาคม และจุดศึกษาที่ 1,3,5,7 ใน

เดือนมกราคม  จุดศึกษานอกจากนี้จัดอยูในระดับที่  3  คุณภาพน้ําชั้นดี 

เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน และ สุภาพร  เทียมวงศ (2550) ศึกษาสัตวที่เปนตัวบงชี้ทาง

ชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยศึกษาในระบบนิเวศบก เกี่ยวความหลากชนดิเฉพาะของนกทีเ่ปน

สัตวปาคุมครองและถิ่นที่อยูอาศัย และศึกษาระบบนิเวศแหลงน้ํา เกี่ยวกับความหลากชนิดและจํานวน

สัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินในแหลงน้ําที่แบงตามประโยชนการใชงาน จํานวน 4 แหลง ทั้ง 3 ฤดูใน 

1 ป ผลการศึกษาแหลงน้ําที่ใชประโยชนดานการประมง พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน 7 อันดับ 

14 วงศ   แหลงน้ําที่ใชในการบําบัดน้ํา พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน ฤดู  9 อันดับ  14 วงศ    

แหลงน้ําที่ใชประโยชนดานประปา พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินโดยรวมทั้ง 3 ฤดู  7  อันดับ 16 

วงศ   และ แหลงน้ําที่ใชประโยชนดานนันทนาการ พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน ฤดู  7  อันดับ  

13 วงศ   ผลการประเมินคุณภาพน้ําดวยสัตวหนาดิน  โดยการใช BMWP Score พบวาคุณภาพน้ําทั้ง 

4 แหลง มีคุณภาพปานกลาง  

ยุวดี พีรพรพิศาล (2540) การศึกษาคุณภาพน้ําในอางแกว มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใช

แพลงกตอนเปนดัชนีชีวภาพระหวางเดือน เมษายน 2539 – พฤษภาคม 2540 พบวาสามารถใช 

แพลงกตอนพืช 4 สปชีส และแพลงกตอนสัตว 2 สปชีส เปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ํา โดยแพลงกตอนพืช 3 

สปชีส ไดแก Planktolyngbya limnetice Lemmerman , Aulacoseira granalata (Ehrenberg) Ralfs 

และ Trachelomonas volvocseira Ehrenberg บงชี้คุณภาพน้ําไมดี สวน Dinobryon divergens 

Imhof บงชี้คุณภาพน้ําดี แพลงกตอนสัตวที่บงชี้คุณภาพน้ําไมดี ไดแก Polyarthra vulgaris และบงชี้

คุณภาพน้ําดี ไดแก Tetramastrix opoliensis คุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําอางแกวจัดตามมาตรฐาน

คุณภาพน้ําจืดผิวดินอยูในประเภท 2 และเมื่อจัดตามความมากนอยของสารอาหารจัดเปน 

Mesotrophic reservoir คุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํานี้ยังมีความเหมาะสมที่จะทํามาเปนน้ําดิบเพื่อทํา

น้ําประปาแจกจายในมหาวิทยาลัย สามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยตองผานการบําบัด

ที่เหมาะสมกอน 

วิลาสินี วัฒนาวงศดอน  (2540) การศึกษาสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ                      

(Macroinvertebrate ) ในบึงหนองเอียดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 และวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 
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2540 พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ 2 ไฟลัม 5 อันดับ 11 วงศ 13 ชนิด และ 2 ไฟลัม 6 อันดับ 8 

วงศ 8 ชนิด ตามลําดับ โดยพบมวนน้ํา ( O.Hemiptera ) เปนจํานวนมากที่สุด และที่พบเปนจํานวนมาก

รองลงมา คือ กุง ( O.Decapoda ) จากการเก็บตัวอยาง สัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญบริเวณ

ตะกอนดิน ไมพบวามีสัตวชนิดใดอาศัยอยู ทั้งนี้เพราะบริเวณตะกอนดิน ประกอบดวย เศษเนาเปอยของ

ซากพืช เปนจํานวนมาก จึงทําใหอัตราการยอยสลายสูง ไมเหมาะสมตอการอยูอาศัยของสัตวไมมี

กระดูกสันหลังขนาดใหญ จากการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ํา จากบึงหนองเอียด 

พบวาน้ํามีคุณภาพที่ไมคอยดีนัก เนื่องมาจากอิทธิพลของสารอินทรีย และสารอนินทรียภายในบึงเอง 

และการเจือปนของสารดังกลาว นาจะมาจากซากผักตบชวา และพืชน้ําอื่นๆในบึง มากกวาปจจัย

ภายนอก เพราะบริเวณโดยรอบ ของบึง จะมีแนวของตนธูปฤาษีข้ึนอยูอยางหนาแนน ชวยกันไมใหหนา

ดิน และตะกอนไหลลงสูบึงได 

นฤมล แสงประดับ และคณะ (2541) ศึกษาความสัมพันธระหวางสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนา

ดิน ในแหลงน้ําจืดกับปจจัยคุณภาพสิ่งแวดลอมในลุมน้ําพองวิธีการเก็บตัวอยางเชิงปริมาณและตวัอยาง

น้ําจากลุมน้ําพอง 24 สถานี แมน้ําชี 3 สถานี จํานวนสถานีละ 6 ซ้ํา ทุก 2 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป พบ

โครงสรางชุมชนสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน ในลําน้ําพองตอนบน ซึ่งมีการปนเปอนของสารอินทรีย

นอย มีความหลากชนิดของสัตวมากกวา ลําน้ําพองตอนลางที่มีการปนเปอนของสารอินทรียมากกวา 

และพบวาฤดูกาล มีผลมากตอชนิดและความหนาแนนของสัตว คือในฤดูฝนจะพบจํานวนชนิด และ

จํานวนตัวของสัตวลดลงอยางมาก เนื่องจากเกิดน้ําหลากพัดพาสัตวไปกับกระแสน้ํา การวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติวิเคราะหหลายตัวแปร พบวาสามารถจัดจําแนก สถานีตาง ๆ ไดดวยขอมูลองคประกอบทาง

ชีวภาพ ในแตละสถานีนั้น และสามารถแสดงปจจัยทางเคมี ฟสิกส ที่มีความสัมพันธตอคุณภาพน้ําได 

พบตัวออนแมลงชีปะขาว และตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํามาก ในบริเวณแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี คือมี

คา DO สูง และ BOD ต่ํา พบตัวออนแมลงสองปก เชน หนอนแดง (Chironomidae) มากในบริเวณที่ มี

มลภาวะมีการปนเปอนของสารอินทรียสูง ตัวออนร้ินน้ํากรอย (Chaoborus sp.) พบมากในบริเวณที่มี

คาการนําไฟฟาสูง และพบไสเดือนน้ําจืดซึ่งเปนสัตวที่ มีความทนทานมากที่สุด มีปริมาณมากในบริเวณ

ที่มีการปนเปอนของสารอินทรียสูงมาก                           

พรอมทั้งระบุไววาการเก็บตัวอยางดวยวิธีเชิงปริมาณขอมูลระดับวงศ ใหผลการวิเคราะห

เชนเดียวกับ ขอมูลระดับสกุลหรือชนิด ระบบคาคะแนน BMWP/ASPT และ/หรือดัชนี EPT และดัชนี
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ความหลากหลาย Shannon- Weiner's index ลวนเปนวิธีที่ใชได สําหรับประเมินการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของน้ํา จากการปนเปอนของสารอินทรีย  
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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 สถานที่ทําการวิจัย 

พื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดกําหนดพื้นที่วิจัยเปน 2 

บริเวณไดแก บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและลานกางเต็นทผากลวยไม (ภาพที่ 3.1- 3.2) และ

กําหนดจุดศึกษาพื้นที่ละ 5 จุด ตั้งแตบริเวณตนธารน้ําไหลกอนถึงลานกางเต็นทจนถึงบริเวณทายลํา

น้ําทั้ง 2 แหง โดยมีหลักเกณฑในการกําหนดจุดศึกษา คือ ตองเปนตัวแทนของสถานีปนเปอน 

(Polluted sites) และสถานีอางอิง (Reference site) ของบริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผา

กลวยไม โดยพิจารณาการปนเปอนที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวรวมถึงการใชประโยชนอ่ืนๆ เชน 

การลางจาน การประกอบอาหาร การชําระลางรางกาย รวมไปถึงการใชประโยชนจากลําธาร ซึ่งได

กําหนดจุดศึกษาดังตาราง 3.1 
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ตารางที่ 3.1 กําหนดจุดศึกษา 

ตําแหนง จุดศึกษา พิกัด 

ลานกางเต็นทลําตะคอง 

1 บริเวณใกลกับหองน้ําที่แรกของลานกางเตน็ทลําตะคอง พิกัด 47P 0757070 

 UTM 1595927 

2 บริเวณโขดหินหางจากจุดที ่6 ประมาณ 100 เมตร ของ

ลานกางเต็นทลําตะคอง 

พิกัด 47P 0757134  

UTM 1595977 

3 บริเวณที่ปลอยน้ําออกจากหองน้ําตรงกลางลานกางเต็นท

ลําตะคอง 

พิกัด 47P 0757236  

UTM 1595951 

4 บริเวณสะพาน ของลานกางเต็นทลําตะคอง พิกัด 47P 0757326  

UTM 1595925 

5 บริเวณทายน้าํตรงสะพานทางเขาลานกางเต็นทลําตะ

คอง 

พิกัด 47P 0757556  

UTM 1595849  

ลานกางเต็นทผากลวยไม 

6 บริเวณตนน้าํของลานกางเต็นทผากลวยไม พิกัด 47P 0158649  

UTM 1596465 

7 บริเวณใกลกับหองน้ําที่แรกของลานกางเตน็ทผากลวยไม พิกัด 47P 0758778  

UTM 1596612 

8 บริเวณตรงกลางของหองน้ําของลานกางเต็นทผากลวยไม พิกัด 47P 0758877  

UTM 1596675 

9 บริเวณตรงกลางระหวางจุดที่ 3 กับ 5 เปนจุดที่ 4 ของ

ลานกางเต็นทผากลวยไม 

พิกัด 47P 0759008  

UTM 1596536 

10 บริเวณทายน้าํ ของลานกางเต็นทผากลวยไม พิกัด 47P 0759043  

UTM 15965558 
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ภาพที่ 3.1 จุดเก็บตัวอยางบริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551 

 

1 2

3
4

5
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ภาพที่ 3.2 จุดเก็บตัวอยางบริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551 
 
3.2 เครื่องมือ อุปกรณ 
 3.2.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาคุณภาพน้าํทางกายภาพและเคมีประกอบดวย 

  3.2.1.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

(1) เครื่องมือที่ใชในภาคสนาม   

   - เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) 

   - เครื่อง pH meter  

   - เครื่อง Conductivity meter 

   - เครื่อง DO meter 

  (2) เครื่องมือที่ใชในการหาคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD: Biochemical Oxygen 

Demand) ใชวิธี Direct method โดยใช DO meter  

   - ตูอบ (BOD Incubator) เปนตูสามารถควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

และตองมืดเพื่อปองกันการเกิดออกซิเจนเพิ่มข้ึนจากสาหราย 

   - เครื่อง DO meter 

  (3) เครื่องมือที่ใชในการหาคาไนโตรเจนในรูปไนเตรทโดยใชสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

6 

7 

8 

9 

10 

น้ําตกผากลวยไม 
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 Spectrophotometer 

   - เครื่อง Spectrophotometer 

   - เครื่องอังน้ํา (Water bath) 

  (4)เครื่องมือที่ใชในการหาคาฟอสเฟต โดยใช Spectrophotometer 

   - เครื่อง Spectrophotometer 

  (5) เครื่องมือที่ใชในการหาปริมาณไขมันน้ํามันและไขขนในน้ํา (FOG) 

   - เครื่องชั่ง (Balance) ชนิดละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง 

   - เครื่องอังน้ํา (Water bath) 

   - เตาอบ (Oven) 

   - ภาชนะทําแหง (Dessicator) 

  3.2.1.2 อุปกรณที่ใชในการศึกษา 

  (1) อุปกรณที่ใชในภาคสนาม   

   - ขวดพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 1 ลิตร จํานวน 240 ขวด 

   - Label เพื่อบอกลักษณะและรายละเอียดของตัวอยางน้ํา 

   - เชือกฟาง 

   - ตุมเหล็ก 

   - นาฬิกาจับเวลา 

   - กลองถายรูป 

   - กลองโฟมใสขวดน้ําตัวอยาง 

  (2) อุปกรณที่ใชในการหาคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD: Biochemical Oxygen 

Demand) ใชวิธี Direct method โดยใช DO meter  

   - ขวด BOD ขนาด 300 มิลลิลิตรพรอมจุกแกว 

   - เครื่องเติมอากาศ 

   - น้ํากลั่น 

  (3) อุปกรณที่ใชในการหาคาไนโตรเจนในรูปไนเตรท โดยใช Spectrophotometer 

   - หลอดทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร 

   - สารละลายมาตรฐานไนเตรต 

   - สารละลายโซเดียมอารเซไนต 

   - สารละลาย Brucine-Sulfanilic Acid Solution 

   - สารละลายกรดซัลฟวริค  
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   - สารละลายโซเดียมคลอไรด 

  (4) อุปกรณที่ใชในการหาคาฟอสเฟต โดยใช Spectrophotometer 

   - กระดาษกรอง Whatman เบอร 40  

   - กรดซัลฟวริค 5 N 

   - สารละลาย Potassium Antimonyl Tartrate Solution 

   - สารละลาย Ammonium Molybdate Solution 

   - กรด Ascorbic Acid 0.1N 

   - น้ํายาผสม (Combined Reagent) 

   - สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 

  (5) อุปกรณที่ใชในการหาปริมาณไขมันและน้ํามันในน้ํา (FOG) 

   - กรวยแยก 

   - บีกเกอรขนาด 100, 250และ1,000 มล. 

   - กระบอกตวงแกว (Cylinder) ขนาด 50 และ 1,000 

   - กระดาษกรอง WHATMAN เบอร 40  

   - ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flash) ขนาด 100 และ 1,000 มล. 

   - กรวยกรองแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 7เซนติเมตร 

   - ชามระเหย (Evaporating dish) 

   - Sulfuric acid (H2SO4) AR grade 

   - n-Hexane (C6H14)AR grade 

   - Sodium Sulfate Anhydrous (Na2SO4anhydrous) AR grade 

 

 3.2.2 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาคุณภาพน้าํโดยใชดัชนชีีว้ัดทางชวีภาพ

ประกอบดวย อุปกรณที่ใชในการสาํรวจ เก็บตัวอยาง และวินจิฉัยตัวอยาง ไดแก 

1. ขวดแกวเก็บตัวอยาง ขนาด 20 มิลลิลิตร สําหรับดองตัวอยาง 

2. 70% เอทิลแอลกอฮอล สําหรับดองตัวอยาง 

3. สวิงจับแมลง (Sweep net) 

4. กระดาษบันทึก ปากกา pigment ink และอุปกรณเครื่องเขียนชนิดตางๆ 

5. กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอซูม (stereo zoom microscope) 

6. กลองถายภาพดิจิตอล และอุปกรณในการถายภาพ 

7. แผนสไลด (microscope slide) และแผนปดสไลด (cover glass) 
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8. ปากคีบ (forceps) 

9. เข็มเขี่ย 

10. พูกัน 

11. จานเลี้ยงเชื้อ (petri dish) 

12. หลอดหยด (dropper) 

13. กระดาษสติ๊กเกอร 
14. กลองเก็บแผนสไลด 
15. กลองเก็บตัวอยาง 
16. ถาดกนลึก 

17. น้ํากลั่น 

18. ตะแกรงรอน 

 
3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 
ข้ันตอนในการศึกษามีดงันี ้

1. สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ลานกางเต็นทลําตะคองและผากลวยไม ศึกษาสถานภาพ 

ของพื้นที่ในดานกายภาพ ดานชีวภาพ ชนิดของพืชและสัตวที่พบในพื้นที่  

2. กําหนดจุดเก็บตัวอยางบริเวณลานกางเต็นททั้ง 2 แหงโดยวิธี stratified random  

sampling กําหนดจุดเก็บตัวอยางพื้นที่ละ 5 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยจะวิเคราะหคุณภาพน้ําในชวง

เทศกาลทองเที่ยว เดือนละ 3 วัน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 

3. จัดทําคูมือพักแรมเชิงนิเวศเพื่อรณรงคใหนักทองเที่ยวเกิดความตระหนักในการใช 
ทรัพยากร และทราบถึงผลกระทบจากกิจกรรมการทองเที่ยวและการใชทรัพยากรที่มีตอส่ิงแวดลอม 

และรณรงคใหนักทองเที่ยวและเจาหนาที่รวมกันใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

4. นําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน น้ํายาลางจาน ผงซักฟอก  

สบู  มาใช นั กท อ ง เที่ ย วและ เจ าหน าที่ ใ ช ในบริ เ วณพื้ นที่ ล านกาง เต็ นท ลํ าตะคองและ 

ผากลวยไม เปนระยะเวลา 3 เดือน 

5. เก็บตัวอยางน้ําเพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยใช Integrated  

Sampling  และเปรียบเทียบคุณภาพน้ํากอนและหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม  

1) การศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี มีพารามิเตอรที่ศึกษาไดแก  
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- อุณหภูมิ (Temperature) โดยใช DO meter 

- ความเปนกรด-เบส (pH) โดยใช pH meter 

- คาออกซิเจนละลาย (DO) โดยใช DO meter 

- คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ใช Dilution method ที่อุณหภูมิ 20 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 

- ไนโตรเจน ในรูปไนเตรท  โดยใช Spectrophotometer 

- ฟอสเฟต  โดยใช Spectrophotometer 

- Total Coliform Bacteria โดยใช วิธี MPN or Multiple tube fermentation 

technique)  

2) การศึกษาคุณภาพน้ําทางชีวภาพ 

วิเคราะหคุณภาพน้ําดวยวิธีการทางชีวภาพ จากแมลงน้ําและสัตวหนาดินที่พบในบริเวณลํา

ตะคองในพื้นที่กางเต็นททั้ง 2 แหง ศึกษาความหลากหลายของชนิด จํานวน สถานภาพและ

ความสําคัญของชนิดพันธุนั้น ๆ โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

-เก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญพื้นทองน้ํา ที่มีขนาดตั้งแต 0.2 – 0.5 

มิลลิเมตร ที่อาศัยอยูบนพื้นทองน้ําและที่เกาะอยูรอบพืชน้ํา โดยใชสวิงขนาดรูตาขาย 0.4 มิลลิเมตร 

สุมเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญซึ่งมีจุดเก็บตัวอยาง 10 จุด  ตักรอบๆ พืชน้ําที่ข้ึน

บริเวณตลิ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงกันในแตละจุดศึกษา เทตัวอยางลงใน ถาดกนลึก ทําการลางตะกอนพื้น

ทองน้ําที่ใหญๆ เชน กอนหิน เอาเศษขยะใบไมออก เอาสิ่งมีชีวิตที่ได รักษาสภาพตัวอยางดวย

แอลกอฮอล 75 % กอนนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ ในการเก็บตัวอยาง สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําตองเก็บจากปลายน้ําแลว

ทวนกระแสน้ํ าขึ้นไปเพื่อไม ให รบกวนสัตวที่อยู เหนือน้ํ า  ทําการแยกและวิ เคราะห โดยใช 

Stereomicroscope  

- เปรียบเทียบคุณสมบัติของกลุมสัตว (Community character) ระหวาง 10 สถานี โดย

พิจารณา ดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index)  
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คาดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) ใชสูตรของ Shannon – weiner index ที่ได

ดัดแปลงแลว (Odum, 1983) มีสูตร ดังนี้คือ  

 H’ = - (Pi log Pi) 

โดยที่  H’ = ดัชนีความหลากหลาย Shanon-Weiner 

           Pi = สัดสวนของจํานวนสิ่งมีชีวิตที่ i ตอจํานวนตัวอยางทั้งหมด 

            I = จํานวนตัวทั้งหมด 

6. เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้  
- เปรียบเทียบความแตกตางของผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีระหวางกอน

และหลังใชผลิตภัณฑ โดยใชวิธีการทางสถิติ (t-test)  

- ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูก 

สันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑโดยใชวิธีการทางสถิติ (correlation 

analysis)  

7. เก็บรวบรวมสถิตินักทองเที่ยวในชวงเวลาที่ศึกษาและทําแบบสอบถามการใชทรัพยากร 
ของนักทองเที่ยว   

8. สรุปและวิเคราะหผลการศึกษา 
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ภาพที่  3.3 แผนผังการดําเนินงานวิจยั 

 

 

 

สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ลานกางเตน็ทลําตะคองและผากลวยไม 

กําหนดจุดเกบ็ตัวอยางน้าํบริเวณลานกางเต็นททัง้ 2 แหง 

นําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มาใช

ในพืน้ที่ลานกางเตน็ทและรานอาหาร บานพกัเจาหนาที ่

สรุปผลการศึกษาและจัดทาํรายงานฉบับสมบูรณ 

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหคุณภาพน้าํทาง กายภาพ เคมี

และชีวภาพ 

เปรียบเทยีบผลการศึกษากอนและหลงัและวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
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3.4 ระยะเวลาทําวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน ตัง้แตเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

เดือน ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ลานกาง

เต็นทลําตะคองและผากลวยไม  

            

2. กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําบริเวณลาน

กางเต็นททั้ง 2 แหง 

             

3. จัดทําคูมือพักแรมเชิงนิเวศ              

3.นําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม มาใชในพื้นที่  

            

4. วิเคราะหคุณภาพน้ําทาง กายภาพ เคมี

และชีวภาพ 

            

5. เปรียบเทียบผลการศึกษากอนและหลัง

และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

            

6. เก็บขอมูลสถิตินักทองเที่ยวและ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

            

7. สรุปและวิเคราะหผล             

8. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             
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บทที่ 4 

 
ผลการศึกษาและการวิเคราะหผล 

 
4.1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีบริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและ

ลานกางเต็นทผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญ ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยเปรียบเทียบคาพารามิเตอร  (DO, BOD, FOG, NO3
-, 

PO4
3- , Total Coliform Bacteria, E. coli) ในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม (ตุลาคม) และหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(พฤศจิกายน 52-มกราคม 53) โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละ

พารามิเตอรดังนี้ 

4.1.1 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 

  ผลการวิ เคราะหป ริมาณออกซิ เจนละลาย (DO) บริเวณลานกางเต็นท 

ลําตะคองและผากลวยไม รวม 10 จุดศึกษา ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แสดงดังตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาด

ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) mg/l 

สถานที ่ จุดที่ กอนใช หลังใช 

1 7.61 8.19 

2 7.85 8.02 

3 7.67 7.5 

4 8.25 8.2 

ลําตะคอง 

5 7.98 8.44 

6 8.02 8.28 

7 8.13 8.61 

8 7.78 8.5 

9 7.95 8.42 

ผากลวยไม 

10 8.34 8.28 

คา DO ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ณ 

บริเวณลําตะคองมีคาใกลเคียงกันโดยจุดที่มีคา DO สูงสุดในชวงกอนใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 4 มคีา

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

ผากลวยไมคา DO ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑมีคาแตกตางกัน ซึ่งจุดที่มีคา DO สูงสุด

ในชวงกอนใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 10 มีคาเทากับ 8.34 mg/l และในชวงหลังใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 

8 มีคาเทากับ 8.61 mg/l แตทุกจุดเก็บตัวอยางน้ําที่บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมทั้งกอนและ
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หลังใชผลิตภัณฑมีคา DO เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือตอง

มากกวา 6 mg/l 

4.1.2 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) 

 ผลการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) 

บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผากลวยไม รวม 10 จุดศึกษา ในชวงกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แสดงดังตารางที่4.2  

ตารางที่ 4.2 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD)ในชวงกอนและ

หลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

ปริมาณออกซิเจนที่จุลนิทรียใชในการยอยสลาย 
สารอินทรีย (BOD) mg/l 

สถานที ่ จุดที่ กอนใช หลังใช 

1 3.05 3.05 

2 2.99 1.99 

3 3.34 2.44 

4 3.27 2.51 

ลําตะคอง 

5 2.98 2.17 

6 3.35 1.47 

7 3.05 1.96 

8 2.91 1.83 

9 2.71 1.5 

ผากลวยไม 

10 3.14 1.75 
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คา BOD บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑ มีความ

แตกตางกัน โดยมีจุดที่มีคา BOD สูงสุดในชวงกอนใชคือจุดที่ 3 มีคาเทากับ 3.34 mg/l และในชวง

หลังใชคือ 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 ลดลงหลังจากที่ใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดเพื่อ

ส่ิงแวดลอม แมวาจะอยูในชวงเทศกาลทองเที่ยว ทั้งนี้ทุกจุดเก็บตัวอยางน้ํามีคา BOD ที่เกิน

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือตองไมเกิน 1.5 mg/l 

4.1.3 ปริมาณไขมันและน้ํามันในน้ํา (FOG) 

  เนื่องจากผลการวิเคราะหปริมาณไขมันและน้ํามันในน้ํา(FOG) บริเวณลานกาง

เต็นทลําตะคองและผากลวยไม รวม 10 จุดศึกษา ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแยกเปนรายเดือนแสดงดังตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3 ปริมาณไขมันและน้ํามนัในน้ํา (FOG) ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

ปริมาณไขมนัและน้ํามันในน้ํา (FOG) mg/l 

สถานที ่ จุดที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1 0 0 0 0 

2 0 8.33 0 0 

3 0 8.33 0 0 

4 0 16.66 0 0 

ลําตะคอง 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 8.33 

7 0 0 0 8.33 

8 8.33 0 0 0 

9 0 8.33 0 0 

ผากลวยไม 

10 0 0 0 8.33 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวาคา FOG ระหวางชวงกอนและหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมพบวา บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองในเดือนพฤศจิกายน ในจุด

ที่ 2, 3, 4 จะพบคา FOG เทากับ 8.33, 8.33, 16.66 mg/l ตามลําดับ นอกนั้นไมสามารถตรวจพบ

คา FOG ในพื้นที่ศึกษา  บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม พบคา FOG ในเดือนตุลาคม จุดที่ 3 จะ

มีคา FOG เทากับ 8.33 ในเดือนมกราคมในจุดที่ 1, 2, 5 จะมีคา FOG เทากับ 8.33, 8.33, 8.33 

ตามลําดับ 
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4.1.4 ปริมาณของไนเตรต (NO3-) 

 ผลการวิเคราะหปริมาณของไนเตรต (NO3
-) บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผา

กลวยไม รวม 10 จุดศึกษา ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม แสดงดังตารางที่ 4.4  

ตารางที่ 4.4 ปริมาณของไนเตรต (NO3
-) ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

ปริมาณไนเตรต (NO3
-) mg/l 

สถานที ่ จุดที่ กอนใช หลังใช 

1 5.59 6.21 

2 5.93 6.18 

3 5.66 6.17 

4 5.96 6.2 

ลําตะคอง 

5 5.77 6.23 

6 5.64 5.62 

7 5.67 5.69 

8 5.65 5.66 

9 5.69 5.65 

ผากลวยไม 

10 5.72 5.78 
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ลานกางเต็นทลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม คา NO3
- มีคาสูงสุดในจุดที่ 4 มีคาเทากับ 5.96 mg/l และในชวงหลังใชผลิตภัณฑคือ

จุดที่ 5 มีคาเทากับ 6.23 mg/l  

 ลานกางเต็นทผากลวยไมคา NO3
- มีคาสูงสุดในชวงกอนและหลังการใชผลิตภัณฑรักษา

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

เก็บตัวอยางน้ําที่บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมและลานกางเต็นทลําตะคองมีคา NO3
- เกินคา

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) ที่กําหนดไวคือไมเกิน 5 mg/l  

4.1.5 ปริมาณของฟอสเฟต (PO4
3-) 

 ผลการวิเคราะหปริมาณของฟอสเฟต (PO4
3-) บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผา

กลวยไม รวม 10 จุดศึกษา ในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมแสดงดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ปริมาณของฟอสเฟต (PO4
3-) ในชวงกอนและหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ปริมาณฟอสเฟต (PO4
3-) 

สถานที ่ จุดที่ กอนใช หลังใช 

1 1.19 1.12 

2 1.08 0.99 

3 1.38 0.12 

4 1.02 0.99 

ลําตะคอง 

5 1.06 0.98 

6 0.84 0.87 

7 0.77 0.88 

8 0.81 0.86 

9 0.72 0.87 

ผากลวยไม 

10 1.06 0.93 

คาฟอสเฟตบริเวณลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม โดยจุดที่มีคาฟอสเฟตสูงสุดคือจุดที่ 3 มีคาเทากับ 1.38 mg/l และในชวงหลังใช

ผลิตภัณฑคือจุดที่ 1 มีคาเทากับ 1.12 mg/l และในทุกจุดศึกษาคาฟอสเฟตลดลงหลังจากการใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 คาฟอสเฟตบริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยจุดที่มีคาฟอสเฟตมากที่สุดคือจุดที่ 5 มีคาเทากับ 1.06 mg/l และ

ในชวงหลังใชผลิตภัณฑมีคาฟอสเฟตมากที่สุดคือจุดที่ 5 มีคาเทากับ 0.93 mg/l 
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4.1.6 ปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)และเชื้ออี โคไล (E.coli) 

ผลการวิเคราะหเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดในน้ํา (Total Coliform Bacteria) และเชื้ออี โคไล 

(E.coli) บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผากลวยไม รวม 10 จุดศึกษา ในชวงกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แสดงดังตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 ปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดและเชื้ออี โคไล ในน้ําในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

Total Colifrom  

(MPN Index/100ml) 

E. coli  

(MPN Index/100ml) สถานที ่ จุดที่ 

กอนใช หลังใช กอนใช หลังใช 

1 696.16 118,272 29.5 1,792.66 

2 707.66 157,216.33 69.33 9,702.33 

3 1003.16 98,718 57.16 15,596.33 

4 1263 114,983 47.33 1,401 

ลําตะคอง 

5 1589.16 115,156.33 95.33 2,033 

6 740 103,454 57.66 19,800 

7 946.66 116,401 29.33 27,294.4 

8 818.33 96,440.6 57.66 15,123.3 

9 4,016.66 101,458 34.33 4,117.22 

ผากลวยไม 

10 738.33 74,000.5 37.66 972.22 
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ปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ณ บริเวณลําตะคองในชวงกอน

ใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จุดที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด 

สูงสุดคือ จุดที่ 5 มีคาเทากับ 1,589 MPN Index/100ml และในชวงหลังใชผลิตภัณฑแตอยูในชวง

เทศกาลทองเที่ยวคือ จุดที่ 2 มีคาเทากับ 157,216.33 MPN Index/100ml  จากผลการศึกษา

พบวาทุกจุดเก็บตัวอยางน้ําที่ลําตะคองในชวงเทศกาลทองเที่ยว (ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552- 

มกราคม 2553)มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) 

กําหนดไวคือตองไมเกิน 5,000 MPN Index/100ml 

ปริมาณเชื้อ E. coli  บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความ

สะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจุดที่มีปริมาณเชื้อ E. coli สูงสุดคือจุดที่ 5 มีคาเทากับ 95.33 

MPN Index/100ml และในชวงหลังใชผลิตภัณฑซึ่งอยูในเทศกาลทองเที่ยวคือ จุดที่ 3 มีคาเทากับ 

15,596.33 MPN Index/100ml   พบวาจุดเก็บตัวอยางน้ําที่ลําตะคองในชวงเทศกาลทองเที่ยวที่

จุด 2และ 3 ซึ่งไดรับน้ําทิ้งจากหองน้ําและกิจกรรมการกางเต็นทพักแรมของนักทองเที่ยว มี

ปริมาณเชื้อ E. coli   ที่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือตองไมเกิน 

5,000 MPN Index/100ml (Fecal Coliform Bacteria) 

 พบวาปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม ในชวงกอนใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจุดที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด  

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

หลังใชผลิตภัณฑซึ่งอยูในชวงเทศกาลทองเที่ยวคือ จุดที่ 2 มีคาเทากับ 116,401 MPN 

Index/100ml  ผลการศึกษาพบวาทุกจุดเก็บตัวอยางน้ําที่บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมทั้งกอน

และหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด 

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

สําหรับปริมาณเชื้อ E. coli   ณ ลานกางเต็นทผากลวยไมในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษา

ความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จุดที่มีปริมาณเชื้อ E. coli   สูงสุดคือจุดที่ 1และ3 มีคา

เทากับ 57.66 MPN Index/100ml และในชวงหลังใชผลิตภัณฑคือ จุดที่ 2 มีคาเทากับ 27,294.4 
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MPN Index/100ml  และจุดที่มีคานอยที่สุดคือ จุดที่ 5 ซึ่งอยูทายน้ําและมีระยะหางจากพื้นที่ลาน

กางเต็นทมากที่สุด ซึ่งพบวามีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 2) กําหนดไวคือ

ตองไมเกิน 5,000 MPN Index/100ml 

4.1.2 การวิเคราะหทางสถิติ 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําไดนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณภาพน้ํา

กอนและหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยใชวิธีการทางสถิติ  

t-test (paired samples test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดผลดังตารางที่ 4.7 

โดยกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 

 H0: คุณภาพน้ําในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไมมี

ความแตกตางกับคุณภาพน้ําหลังใชผลิตภัณฑ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

H1: คุณภาพน้ําในชวงกอนใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมี

ความแตกตางกับคุณภาพน้ําหลังใชผลิตภัณฑ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณภาพน้ําในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

พารามเิตอร สถานที ่ t sig t sig t sig 

ลําตะคอง 15.631 0.000* 0.777 0.443 3.065 0.005* 

BOD ผากลวยไม 5.693 0.000* 6.607 0.000* 9.94 0.000* 

ลําตะคอง 6.236 0.000* -7.557 0.000* 0.553 0.585 

DO ผากลวยไม 3.11 0.004* -12.869 0.000* 3.44 0.002* 

ลําตะคอง -7.293 0.000* -7.293 0.000* -7.293 0.000* 

N ผากลวยไม -0.349 0.73 -0.349 0.73 -0.349 0.73 

ลําตะคอง 1.655 0.109 1.655 0.109 1.655 0.109 

P ผากลวยไม -0.978 0.336 -0.978 0.336 -0.978 0.336 

ลําตะคอง -2.112 0.043* - - - - 

FOG ผากลวยไม 0 1 1 0.326 -1.361 0.184 

ลําตะคอง -3.754 0.001 -10.62 0.000* -9.411 0.000* 
Total 

Coliform 

Bacteria ผากลวยไม -4.448 0.000* -5.672 0.000* 

-

10.595 0.000* 

E. coli   ลําตะคอง -1.566 0.128 -4.213 0.000* -1.887 0.068 

 ผากลวยไม -3.599 0.001 -7.291 0.000* -2.59 0.015 

หมายเหตุ : * มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ผลการวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพน้ําในชวงกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษา

ความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมพบวา 

 (1) คา BOD : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง มีคา BOD ระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนมกราคม 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมทุก

เดือนที่ศึกษามีคา BOD แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(2) คา DO: บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองมีคา DO ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และบริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา DO ทั้ง 3 เดือน 

ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(3) คา NO3
- : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองมีคา NO3

- ระหวางระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา NO3
- ระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

(4) คา PO4
3- : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา PO4

3- 

ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3เดือน ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(5) คา FOG: บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองมีคา FOG ระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในเดือนพฤศจิกายน แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา FOG ระหวางกอนและ

หลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือน ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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(6) คา Total Coliform Bacteria : บริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง มีคา Total Coliform 

Bacteria ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเดือน

พฤศจิกายน เดือนธันวาคมและเดือนมกราคม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แต ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมคา Total Coliform Bacteria ทั้ง 3 เดือนระหวางกอนและ

หลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

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

ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนมกราคม ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในเดือนธันวาคม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  ณ บริเวณลานกางเต็นทผากลวยไมมีคา E.coli ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑ

รักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้ง 3 เดือน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  
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4.2 ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางชีวภาพ 

ผลการศึกษาสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา บริเวณลําตะคอง ณ ลานกาง

เต็นทลําตะคองและผากลวยไม รวม 10 จุดศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

สามารถสรุป สรุปไดดังตาราง 4.8  และแผนภูมิแสดงสัดสวนของสิ่งมีชีวิตที่พบในแตละเดือน 

แสดงไวดังภาพที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.8 จํานวนตวั อันดับ และจํานวนวงศของสัตวไมมีกระดูกสนัหลงัประเภทพื้นทองน้ํา 

ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – เดือนมกราคม 2553 

เดือนตุลาคม 2552 เดือนพฤศจิกายน 2552 เดือนธันวาคม 2552 เดือนมกราคม 2553 

พื้นที่ศึกษา จุดที ่ ตัว  อันดับ  วงศ ตัว  อันดับ  วงศ ตัว  อันดับ  วงศ ตัว  อันดับ  วงศ 

1 185 8 11 46 3 3 58 2 4 94 3 4 

2 252 4 8 262 4 7 80 4 5 98 3 4 

3 73 5 9 57 4 7 89 2 3 66 3 4 

4 288 2 2 176 3 4 202 3 5 169 4 6 

ผากลวยไม 

5 50 3 5 52 5 6 130 4 6 106 3 4 

รวม 848 22 35 593 19 27 559 15 23 533 16 22 

6 303 4 5 20 4 4 46 5 5 97 3 4 

7 19 4 8 15 4 5 19 3 3 17 4 5 

8 13 5 6 16 6 6 15 6 6 20 5 6 

9 67 7 8 72 5 7 160 6 7 67 6 7 

ลําตะคอง 

10 84 5 7 74 2 2 15 5 6 103 3 5 

รวม 486 25 34 197 21 24 255 25 27 304 21 27 

รวมทั้งหมด 1,385 12 25 890 9 13 845 9 14 857 10 16 
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ภาพที่ 4.1 สัดสวนของสิง่มชีีวิตทีพ่บในพืน้ที่ศึกษาเดือนตุลาคม 2552

ผากลวยไม ลําตะคอง 
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ภาพที่ 4.2 สัดสวนของสิง่มชีีวิตทีพ่บในพืน้ที่ศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2552 
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ภาพที่ 4.3 สัดสวนของสิง่มชีีวิตทีพ่บในพืน้ที่ศึกษาเดือนธนัวาคม 2552 

ผากลวยไม ลําตะคอง 
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ภาพที่ 4.4  สัดสวนของสิง่มชีีวิตทีพ่บในพืน้ที่ศึกษาเดือนมกราคม 2553 

ผากลวยไม ลําตะคอง 
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ภาพที่ที ่4.5 สัดสวนของสิง่มีชีวิตทีพ่บในพื้นที่ศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2552 - เดือนมกราคม   

2553 

ผากลวยไม ลําตะคอง 
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เมื่อพิจารณาเฉพาะจํานวนชนิดของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา พบวา 

เดือนตุลาคม 2552 มีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา มากกวา

เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม และบริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม 

จุดศึกษา  ที่ 4 พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํามากกวาบริเวณลานกางเต็นทลําตะ

คอง สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา ที่สามารถพบไดทุกจุดศึกษา และทุกเดือนในการ

เก็บตัวอยาง คือ จิงโจน้ํา 

จํานวนตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําพบมากที่สุดในเดือนตุลาคม 

2552 มีจํานวน 1,385 ตัว ซึ่งมากกวาในเดือนพฤศจิกายน 2552 มกราคม 2553 และธันวาคม 

2552 ตามลําดับ และบริเวณพื้นที่ลานกางเต็นทผากลวยไมพบจํานวนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ประเภทพื้นทองน้ํามากกวาบริเวณพื้นที่ลานกางเต็นทลําตะคอง และจุดเก็บตัวอยางที่พบมาก

ที่สุดของบริเวณพื้นที่ลานกางเต็นทผากลวยไม คือ จุดที่ 4 พบถึง 835 ตัว ซึ่งเปนชวงกอนฤดูกาล

ทองเที่ยวและอยูในชวงปลายฤดูฝน จึงมีจํานวนตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา

จํานวนมากกวา  

4.2.2  ผลการศึกษาดัชนคีวามหลากหลาย (Diversity Index: DI) 

 จากขอมูลขอ 4.2.1 สามารถนํามาหาคาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสัน

หลังประเภทพื้นทองน้ํา โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9 และผลการเปรียบเทียบคาดัชนี

ความหลากหลายระหวางและหลังใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแสดง 

ดังตารางที่ 4.10  
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ตารางที ่4.9 ดัชนีความหลากหลายระหวางเดือนตุลาคม 2552 - เดือนมกราคม 2553 

ดัชนีความหลากหลาย  

กอนใชผลิตภัณฑ หลังใชผลิตภณัฑ 
พื้นที่ศึกษา 

จุด

เก็บ ต.ค. 2552 

พ.ย. 

2552 

ธ.ค. 

2552 ม.ค. 2553 

คา DI เฉล่ียแตละ

จุดเก็บตัวอยาง 

1 0.0567 0.2153 0.2155 0.3136 0.2003 

2 0.3303 0.1173 0.3677 0.2613 0.2692 

3 0.5569 0.3907 0.2732 0.1714 0.3481 

4 0.2938 0.1977 0.3992 0.3805 0.3178 

ผากลวยไม 

5 0.5689 0.5608 0.4115 0.4024 0.4859 

6 0.2500 0.5768 0.4479 0.365 0.4099 

7 0.8301 0.6881 0.3949 0.7163 0.6573 

8 0.8651 0.6740 0.6636 0.5663 0.6923 

9 0.5738 0.5534 0.4476 0.6086 0.5459 

ลําตะคอง 

10 0.7319 0.0175 0.6695 0.2425 0.4154 

คา DI เฉล่ียแตละเดือน 0.5058 0.3992 0.4291 0.4028 0.4342 

คา DI เฉลี่ยแตละ

ชวงเวลา 
0.4525 0.4159 
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เมื่อพิจารณาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา พบวา

ใน เดือนตุลาคม 2552 มีคาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา

มากกวาในเดือนธันวาคม 2552 มกราคม 2553 และพฤศจิกายน 2552 ตามลําดับ  และบริเวณ

ลานกางเต็นทลําตะคอง ในเดือนตุลาคม 2552 จุดเก็บตัวอยางที่ 8 มีคาดัชนีความหลากหลาย

ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํามากที่สุด (DI = 0.8651) และอยูในชวงฤดูกาลกอน

การทองเที่ยว และเปนจุดเก็บตัวอยางที่พบคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด (DI = 0.6923)  

ตารางที่ 4.10 ดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) กอนและหลังใชผลิตภัณฑ 

พื้นที่

ศึกษา 

จุด

เก็บ 
DI กอนทองเทีย่ว 

DI ชวงฤดูกาล

ทองเที่ยว 
เปรียบเทยีบคา DI 

1 0.0567 0.2481  

2 0.3303 0.1243  

3 0.5569 0.2784  

4 0.2938 0.3258  

ผา

กลวยไม 

5 0.5689 0.4582  

6 0.2500 0.4632  

7 0.8301 0.5997  

8 0.8651 0.6346  

9 0.5738 0.5365  

ลําตะคอง 

10 0.7319 0.3098  
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 กอนเทศกาลการทองเที่ยว ซึ่งเปนชวงเดียวกับกอนใชผลิตภัณฑฯ ดัชนีความหลากหลาย

ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา อยูระหวาง 0.0567 - 0.8651 และชวงฤดูกาล

ทองเที่ยว ดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา อยูระหวาง 

0.1243 - 0.6346  จากตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบในภาพรวมคาดัชนีความหลากหลาย พบวา คา

ดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําในชวงเทศกาลทองเที่ยวมี

แนวโนมนอยกวาชวงกอนเทศกาลทองเที่ยว  

 ในภาพรวมคาดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพืน้ทองน้าํในชวง

เทศกาลทองเที่ยวมีคานอยกวาชวงกอนเทศกาลทองเที่ยว เนื่องจากในชวงทองเที่ยวเปนชวงที่มี

ผูคนเขามาใชพื้นที่ในอุทยานเพื่อการพักผอนหยอนใจและจัดกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปนการ

รบกวนสิ่งมีชีวิตโดยตรง ทําใหส่ิงมีชีวิตหลบหนีอาศัยอยูในบริเวณอื่นที่ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม

ที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงสภาพไปทั้งลักษณะทางกายภาพและทางเคมี เชน 

การปรับเปล่ียนสภาพพื้นที่อยูอาศัย ความขุนของน้ํา สีของน้ํา กลิ่น ความลึกของน้ํา การไหลของ

กระแสน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา คา pH สารเคมีที่ละลายปนมาในน้ํา   

4.2.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับดัชนคีวามหลากหลายของสัตว 

ไมมีกระดกูสนัหลังประเภทพื้นทองน้าํ 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับดัชนคีวามหลากหลายของสัตวไมมี

กระดูกสันหลงัประเภทพื้นทองน้าํในแตละพื้นที่ศึกษา เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังใช

ผลิตภัณฑ มีรายละเอยีดดังแสดงในตารางที ่4.11 
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 ตารางที ่4.11  คุณภาพน้ําและดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลงัประเภทพืน้ทองน้าํ ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – เดือนมกราคม 2553

ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค. 53 กอนใช หลังใช 
สถานที่ จุดที่ 

DO pH DI DO pH DI DO pH DI DO pH DI DO pH DI DO pH DI 

1 8.02 6.65 0.0567 7.43 7.56 0.2153 9.94 7.62 0.2155 7.49 7.62 0.3136 8.02 6.65 0.057 8.22 7.36 0.2002 

2 8.13 6.33 0.3303 7.8 7.33 0.1173 10.23 7.44 0.3677 7.82 7.58 0.2613 8.13 6.33 0.33 8.49 7.17 0.2691 

3 7.78 6.82 0.5569 7.68 7.32 0.3907 10.03 7.5 0.2732 7.81 7.52 0.1714 7.78 6.82 0.557 8.32 7.29 0.348 

4 7.95 6.68 0.2938 7.67 7.41 0.1977 10.46 7.53 0.3992 7.15 7.44 0.3805 7.95 6.68 0.294 8.3 7.26 0.3178 

ผากลวยไม 

5 8.34 6.52 0.5689 7.54 7.36 0.5608 9.82 7.5 0.4115 7.49 7.38 0.4024 8.34 6.52 0.569 8.29 7.19 0.4859 

6 7.61 6.85 0.25 7.1 7.55 0.5768 9.5 7.51 0.4479 7.98 7.35 0.365 7.61 6.85 0.25 8.04 7.31 0.4099 

7 7.85 7.07 0.8301 6.96 7.49 0.6881 9.52 7.53 0.3949 7.59 7.33 0.7163 7.85 7.07 0.83 7.98 7.35 0.6573 

8 7.67 6.61 0.8651 6.99 7.37 0.674 8.34 7.47 0.6636 7.19 7.37 0.5663 7.67 6.61 0.865 7.54 7.2 0.6922 

9 8.25 6.7 0.5738 6.82 7.39 0.5534 10.17 7.52 0.4476 7.61 7.52 0.6086 8.25 6.7 0.574 8.21 7.28 0.5458 

ลําตะคอง 

10 7.98 6.49 0.7319 6.76 7.5 0.0175 10.38 7.55 0.6695 8.2 7.5 0.2425 7.98 6.49 0.732 8.33 7.26 0.4153 
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จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ

สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา พบวา ในชวงกอนใชผลิตภัณฑมีคา DO ระหวาง 8.34 – 

7.61 mg/l ซึ่งคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีเนื่องจากมีคา DO เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 

2) ที่กําหนดไวคือ DO มากกวา 6 mg/l 

และในตารางที่ 4.12 ไดนําผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํามาหาความสัมพันธทางสถิติ โดยใช

การวิเคราะหทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) เพื่อความสัมพันธระหวาง

คุณภาพน้ํา (DO, pH) กับดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) 

โดยกําหนดสมมติฐานวา 

H0  : คุณภาพน้ํา (DO, pH)  กับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ประเภทพื้นทองน้ํา ไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ  .05 

H1  :  คุณภาพน้ํา (DO, pH)  กับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ประเภทพื้นทองน้ํา มีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญ  .05 

ตารางที่ 4.12 ความสัมพันธทางสถิติระหวางคณุภาพน้าํกับดัชนีความหลากหลายของสตัวไมมี

กระดูกสันหลงัประเภทพื้นทองน้าํ 

เปรียบเทยีบคุณภาพน้าํ N r* Sig 

DO - DI 20 -0.386 0.133 

pH - DI 20 -0.095 0.689 

    *P < 0.05 

 ผลการวิเคราะหทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคาปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และ

ดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) พบวา คา Sig = 0.133 (> 

0.05) ดังนั้น คาปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ประเภทพื้นทองน้ํา (DI) ไมมีความสัมพันธทางสถิติ  
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และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคา pH และดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูก

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

หลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติเชนกัน 

4.3 ผลการศึกษาความคดิเห็นนักทองเที่ยวตอการใชผลิตภณัฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

 จากการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาด 

ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญ

ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 สรุปไดดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 ความคิดเหน็ของนกัทองเที่ยวตอการการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ 

 ส่ิงแวดลอม  
ความคิดเห็น รอยละ 

(n= 129) 

1.การนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดมาใชในพื้นที่อุทยานแหงชาติ 

-  สบู 94.1 

-  แชมพู 85.1 

-  น้ํายาลางจาน 72.7 

2.ประเภทของผลิตภัณฑรักษาความสะอาดมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด 

-  สบู 89.1 

-  แชมพู 29.8 

-  น้ํายาลางจาน 72.9 

3.ผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่ควรนํามาจําหนายในอุทยานฯ 

-  สบู 33.0 

-  แชมพู 53.7 

-  น้ํายาลางจาน 45.5 

4.ความคิดเห็นตอการใหอุทยานแหงชาติมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ใหกับนักทองเที่ยว 

-เห็นดวย 98.3 

5.จํานวนเงินที่นักทองเที่ยวยินดีใชเพื่อซื้อผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใชในพื้นที่อุทยาน

แหงชาติ  

- ไมระบุ 13.4 

- 5 บาท 2.7 

- 10 บาท 24.1 

- 20 บาท 25.0 

- 30 บาท 6.3 

- 40 บาท 0.9 

- 50 บาท 10.7 

- 100 บาท 14.3 

- 150 บาท 0.9 

- 200 บาท 1.8 
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 จากตารางที ่ 11 สรุปไดวาผลิตภัณฑรักษาความสะอาดนกัทองเทีย่วมาใชในพืน้ที่อุทยาน

แหงชาติมากที่สุดคือ สบูคดิเปนรอยละ 94.1 รองลงมาคือแชมพ ู 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 
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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

www.ssru.ac.th



  79 

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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ภาคผนวก ก 
ภาพการนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใช

ในพื้นที่วิจัย และตัวอยางปายรณรงค
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ภาคผนวก ก   
การนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชในพ้ืนที่ลานกางเต็นท 
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การเก็บตวัอยางน้ําและบันทึกขอมูลภาคสนาม  
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ตัวอยาง ปายรณรงคการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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ตัวอยางสติ๊กเกอร ติดที่ขวดผลิตภัณฑ  
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ภาคผนวก ข 
แบบสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยว 
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แบบสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาด 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริเวณลานกางเต็นท …................................... 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
คําชี้แจง : โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย ลงในชองวางหนาคําตอบที่ทานเลือก หรือใสหมายเลข

แสดงลําดับที่ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ                ชาย                           หญิง 
2. อายุ                
                         ต่ํากวา 15 ป                15-20 ป               21-25 ป               26-30 
ป                
                         31- 40 ป                     มากกวา 40 ป 
3. ระดับการศึกษา 
                         ประถมศึกษา              มัธยมศึกษา               ปริญญาตรี                
                         สูงกวาปริญญาตรี       อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 
4. อาชีพ 
                         นักเรียน/นักศึกษา       รับราชการ                รัฐวิสาหกิจ                
                         นักวิจัย                        ธุรกิจสวนตัว            พนักงานบริษัท 
                         อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 

ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

5. โปรดเรียงลําดับเหตุผลของการเดินทางมาทองเที่ยวที่นี่ โดย ลําดับที่ 1 หมายถึง เหตุผลลําดับแรก ,  

ลําดับที่ 2 หมายถึง เหตุผลลําดับที่ 2 ..... (ทานสามารถเลือกเรียงกี่ลําดับก็ได) 
           เหตุผล                         ลําดับท่ี                       เหตุผล                     ลําดับท่ี  
     1) พักผอน                                ............                            7) กางเต็นทพักแรม           ...........   
     2) ดูสัตวปา                              ............                            8) ชมทิวทัศน                    
............                             
     3) ชมพรรณไม/ดอกไม              ............                             9) ขี่จกัรยาน                    ............    
     4) ดูนก                                    ............                            10) เดินปา                        
............                            
     5) ศึกษา/วิจัย                            ............                           11) ถายรูป                       
............                             
     6) เลนน้ําตก                             ............                            12) อื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 
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ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว (ตอ) 

6. ทานเดินทางมาจากจังหวัดใด ................................................................ 

7. ทานกางเต็นทพักแรมในอุทยานแหงนี้เปนครั้งที่ ..............จํานวน.................. คืน 
8. ทานนําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดประเภทใดมาดวยบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 สบู                   แชมพู                น้ํายาลางจาน         อื่นๆ (โปรด
ระบุ)................................... 
9. ทานคิดวาผลิตภัณฑรักษาความสะอาดประเภทใดที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด 

 สบู                   แชมพู                น้ํายาลางจาน         อื่นๆ (โปรด
ระบุ)................................... 

10.ทานคิดวาผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมประเภทใดที่ควรนํามาจําหนายในอุทยาน
แหงชาติ (เรียงลําดับ) 

 สบู                   แชมพู                น้ํายาลางจาน         อื่นๆ (โปรด
ระบุ)................................... 

11. ทานเห็นดวยหรือไมหากอุทยานแหงชาติมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมใหกับนักทองเที่ยว 

  เห็นดวย                                                   ไมเห็นดวย   

12. หากอุทยานแหงชาติจัดเตรียมผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหกับนักทองเที่ยว
ทานยินดีรวมจายใหกับอุทยานเปนจํานวนเงิน........................บาท 

13. ทานอยากใหอุทยานแหงชาติเขาใหญมีการจัดกิจกรรมใดใหกับนักทองเที่ยว 

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

..............................................................................................................................................................     
14. ขอเสนอแนะอื่นๆ       
..............................................................................................................................................................       

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
ขอขอบคุณท่ีทานสละเวลาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูวิจัย 

 
 

 
 

วันที่................................ 
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ภาคผนวก ค 
การเผยแพรผลงานวิจัย 
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Mr. Tatsanawalai Utarasakul                    9 April 2010 

Suan Sunandha Rajabhat University 

Thailand 

 

Dear Mr. Tatsanawalai Utarasakul, 

 

CONFIRMATION OF ACCEPTANCE: PRESENTATION DURING ACADEMIC SESSION, WORLD 

ECOTOURISM CONFERENCE, KUALA LUMPUR, 8 – 11 JULY 2010 

 

Title of Paper: ECO-FRIENDLY CLEANSERS: THE PROMINENT KEY FOR ECO-CAMPSITE 

DEVELOPMENT IN KHAO YAI NATIONAL PARK, THAILAND 

 

Thank you very much for submitting your abstract for consideration. There has been an overwhelming 

response from the academic fraternity from all over the world and the abstracts are mainly of high 

quality. As the Academic Session can only accommodate a limited number of papers, the paper review 

committee had to work overtime to reach a consensus on the selected abstracts. As such I would like to 

apologise for the slight delay in issuing this confirmation letter. 

 

It gives me great pleasure to inform you that your paper has been accepted by the committee. 

Congratulations and I am sure the conference delegates will have a lot to gain from listening to your 

presentation, which is highly pertinent to the theme of WEC 2010.  

 

However, I would like to brief you on the conditions of our invitation. Firstly this invitation is subject to 

your registration as a paying delegate on or before 16 April 2010. Registration can be made online at 

http://www.discoverymice.com/WEC2010/world-ecotourism-conference-2010-registration.htm. 

Secondly, all conference fees, accommodation, travelling and incremental expenses are to be borne by 

the successful author(s). Thirdly, the author (s) are requested to comply with the deadlines for 

registration as delegate as well as for submission of the full paper on or before 28 May 2010 for 

review, failing which the Organisers reserve the right to withdraw the opportunity for the author(s) to 

make a presentation. All information can be obtained from the official website: 

www.WorldEcotourismConference.com. Enquiries pertaining your registration can be directed to 

registration@worldecotourismconference.com. As a paying speaker, your full paper will be included in 

the conference proceedings which will be distributed to the participants in the form of a CD Rom. 

 

I am also glad to inform that as a paper presenter you are eligible to pay the early bird registration fee. 

Please key in Promo Code: SP1090 when you make your online registration to activate this special 

offer. 

 

Again I would like to congratulate you and look forward to meeting you in Kuala Lumpur come July! 

 

Best wishes. 

 

 

 

Prof. Dr. Amran Hamzah 

Chairman 

Paper Review Committee 
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