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บทคัดยอ
อุทยานแหงชาติภูเรือเปนแหลงทองเที่ยวที่มีการเขาไปใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
เป นจํ านวนมาก การเพิ่ม ขึ้นของนักทองเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่อาจ
กอใหเกิดปญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานได วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษา
ขีด ความสามารถในการรองรับ การใชประโยชน ดา นนันทนาการในดา นคุณ ภาพน้ํ าตกของอุ ทยาน
แหงชาติภูเรือ โดยศึกษาน้ําตกจํานวน 4 แหง คือ น้ําตกหวยไผ น้ําตกหินสามชั้น น้ําตกหวยเตย และ
น้ําตกเลิศพบ ทําการเก็บตัวอยางน้ําดวยวิธีการจวงตัก ในชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย ชวงที่มีนักทองเที่ยว
ปกติและนักทองเที่ยวสูงสุด พารามิเตอรที่ใชวิเคราะหคุณภาพน้ําตก ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา ทีเคเอ็น
บีโอดี ของแข็งแขวนลอย อุณหภูมิ พีเอช คาความขุน และแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด ผลการศึกษาขีด
ความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการในดานคุณภาพน้ําตกของอุทยานแหงชาติ
ภูเรือ พบวาชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ และชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด ของน้ําตก
ทั้ง 4 แหง พบวามีระดับผลกระทบสูง และระดับการใชประโยชนดานคุณภาพน้ําอยูในระดับที่เกินขีด
ความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่
คําสําคัญ: อุทยานแหงชาติภูเรือ คุณภาพน้ํา น้ําตก ขีดความสามารถการรองรับได
Abstract
Phu Rua National Park is a tourist into use for activities is extremely allowing
an increase of tourists to exceed the capacity of the area, which may cause problems
in the management of natural resources of the park. The purpose of this research was
to study the recreational carrying capacity in terms of waterfalls quality of Phu Ruea
National Park water from the four waterfalls namely Huai Phai Waterfall, Hin Sam Chan
Waterfall, Huai Toei Waterfall and Lead Phob Waterfall were collected by using grab
sampling for the low visitor number period, medium visitor number period and high
visitor number period. Water quality analysis parameters were Dissolved Oxygen (DO),
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Suspended Solids
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(SS), Temperature, pH, Turbidity and Total Coliform Bacteria. The result recreational
carrying capacity in terms of waterfalls quality of Phu Ruea National Park found that
the low visitor number period, medium visitor number period and high visitor number
period of four waterfalls had high impact and exceeding recreational carrying capacity
level for waterfall quality.
Keywords: Phu Ruea National Park, water quality, waterfall, carrying capacity
บทนํา
การทองเที่ยวยั งคงเป นที่นิยมเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการรณรงคใหทองเที่ยว
ภายในประเทศไทย จากการเกิดกิจกรรมการทองเที่ยว พบวามีแหลงทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่ไดรับ
ผลกระทบจากกิ จ กรรมการท อ งเที่ ยว ซึ่งเปนปจจัย ที่สง ผลใหแหลงทองเที่ยวเกิด ความเสื่อมโทรม
โดยปญหาอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ปญหาขยะจากแหลงทองเที่ยว การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
จากความไมตั้งใจของนักทองเที่ยว หรือปญหามลพิษทางน้ําจากการทองเที่ยว เปนตน (Aimphan et al.,
2012) อุทยานแหงชาติภูเรือมีพื้นที่ครอบคลุมอําเภอภูเรือและอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตดาน
ทิศเหนือติดกับประเทศลาว รูปพรรณสัณฐานของภูเรือมีรูปรางลักษณะเหมือนเรือใหญ หินบางกอนมี
ลักษณะเหมือนถูกปนแตงไว เรียกวา “กวานสมอ” มีหมอกปกคลุมไวทามกลางปาที่อุดมสมบูรณ มีเนือ้
ที่ประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปาภูเรือประกอบดวยทิวเขาสูง เรียงสลับซับซอนเปนรูปตาง ๆ
สลับกับที่ราบเปนบางสวน สาเหตุที่ขนานนามวา “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดู
คลายเรือสําเภาใหญ และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคลายทองเรือ ตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศนที่
สวยงาม เหมาะสมทีจ่ ะจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ (Phu Ruea National Park, 2017) อุทยานแหงชาติ
ภูเรือเปนแหลงทองเที่ย งที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ตลอดจนมีทิวทัศนที่สวยงามและมีน้ําตกที่ขึ้นชื่อ
หลายแหง เชน น้ําตกห วยไผ น้ําตกหินสามชั้น น้ําตกหวยเตยและน้ําตกเลิศพบ เปนตน ในปจจุบัน
อุทยานแหงชาติแตละแหงรองรับปริมาณนักทองเที่ยวที่เขาไปใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
เปนอยางมาก หากมองในแงของเศรษฐกิจก็ถือวาเปนผลดี แตในทางกลับกันหากมองไปยังตัวแหลง
ทองเที่ยวแล วจะเห็ นว า การปลอยใหมีการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับไดของพื้นที่ อาจกอใหเกิดปญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของอุทยาน เชน ปญหาความ
แออัด สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ รวมทั้งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติจาก
กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เมื่ออยูในสภาวะเกินขีดความสามารถในการรองรับไดจนเกิดปญหาความ
เสื่อมโทรม ความแออัด อาจจะสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่จะลดลง และอาจสงผลตอ
การทองเที่ยวในระยะยาว จากปญหาที่กลาวมาผูว ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับ (carrying capacity) ดานนิเวศวิทยาและกายภาพ โดยวิเคราะหคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยาน
แหงชาติภูเรือ เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการในดานคุณภาพ
น้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด
ที่พื้นที่จะรองรับไดที่จะไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดการเสื่อมโทรมของพื้นที่ในอุทยานแหงชาติภูเรือ
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วิธีดําเนินการวิจัย
กําหนดเก็บตัวอยางน้ําตกจากอุทยานแหงชาติภูเรือ 4 จุด ไดแก น้ําตกหวยไผ น้ําตกหินสามชั้น
น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ ตามลําดับ น้ําตกหวยไผเปนน้ําตกขนาดกลาง สูงประมาณ 30 เมตร
ตั้งอยูบริเวณลําหวยไผ ในฤดูฝนมีปริมาณน้ํามาก มีสายน้ําพุงแรงลงมาจากบริเวณเปนลําน้ําสายเดียวลง
สูแองน้ําดานลาง ซึ่งแองนี้สามารถที่จะลงเลนน้ําได แตถาเปนฤดูแลงปริมาณน้ําจะนอย น้ําตกหวยไผอยู
หางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติ ประมาณ 2,000 เมตร เปนแหลงน้ําที่สําคัญในการใชทําน้ําประปาใน
อําเภอภูเรือ น้ําตกหินสามชั้นเปนน้ําตกขนาดเล็ก ลักษณะของตัวน้ําตกเปนชั้นหินลดหลั่นกันไป 3 ชั้น
จนถึ งตัวแอ งน้ํ าดา นลา ง สามารถลงเลนได โดยตั้งอยู หางจากศูนยบริก ารนัก ทองเที่ย วที่ 2 (ภูสน)
ประมาณ 300 เมตร ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก น้ําตกหวยเตยเปนน้ําตกขนาดเล็กมีลักษณะเปนลําน้ํา
สองสายมาบรรจบกัน ไหลลงสูแองน้ําเดียวกันซึ่งมีความสวยงามโดยเฉพาะชวงฤดูฝน เพราะมีปริมาณ
น้ํามาก อยูใกลกับศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ 2 (ภูสน) น้ําตกเลิศพบ มีขนาดสูงนอยกวา 2 เมตร กวาง
ประมาณ 7 เมตร ลักษณะน้ําตื้น ดังภาพที่ 1 (Figure 1) ชวงเวลาที่ใชในการเก็บตัวอยาง 3 ชวง ไดแก
ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด คือ ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ มีจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ย 353 คน ชวงที่มี
นักทองเที่ยวปกติ คือ ชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย มีจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ย 219 คน และชวงที่มี
นักทองเที่ยวนอย คือ ชวงวันทําการวันจันทร-ศุกร มีจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ย 81 คน โดยเก็บตัวอยาง
ชวงละ 4 ครั้ง เก็บตัวอยางเวลา 08.00 - 16.00 น. โดยเก็บตัวอยางในชวงเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน
2558 เนื่องจากเปนชวงฤดูรอนและตนฤดูฝน มีปริมาณน้ํานอยและมีแนวโนมสงผลกระทบตอคุณภาพ
น้ําตกมากที่สุด
การเก็บตัวอยางน้ํา
เก็บตัวอยางน้ํา ณ จุดเก็บตัวอยางที่กําหนดไวใชวิธีเก็บแบบจวงตัก (garb sample) พารามิเตอร
ที่วิเคราะห ในภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ (temperature) และพีเอช (pH) พารามิเตอรที่วิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ ไดแก แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด (total coliform bacteria) โดยการเก็บน้ําปริมาตร
300 ลูกบาศกเซนติเมตร คาความขุน (turbidity) เก็บน้ําปริมาตร 300 ลูกบาศกเซนติเมตร ไนโตรเจน
ในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) เก็บน้ําปริมาตร 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร ออกซิเจน
ละลายน้ํา (Dissolved Oxygen; DO) เก็บน้ําปริมาตร 900 ลูกบาศกเซนติเมตร บีโอดี (Biochemical
Oxygen Demand; BOD) เก็บน้ําปริมาตร 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร และของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solid; SS) เก็บน้ําปริมาตร 300 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยเก็บตัวอยางพารามิเตอรตาง ๆ
ของน้ําตกที่กึ่งกลางความกวางและความลึกของลําน้ํา โดยเลือกเก็บน้ําที่บริเวณน้ําคอนขางนิ่งและหาง
ออกจากบริเวณน้ําตก ในขณะที่คาแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดเก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร
นํามาวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสียตามวิธีการของ AWWA, APHA, WPCF (1998) และศึกษา
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของชุดทดลองตัวอยาง เก็บตัวอยางละ 4 ครั้ง แตละชุดมี 3 ซ้ํา วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ทดสอบอิทธิพลของทรีทเมนต โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน Analysis of Varian
(ANOVA) และการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Least Significance Difference (LSD) โดยใช
ความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05)
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Waterfall collector symbol

Figure 1 Four waterfall sampling points Source: Phu Ruea National Park (2017)
ขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ (Recreation Carrying Capacity; RCC)
ขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ หมายถึง ระดับการใชประโยชนสูงสุด
ของมนุษยดานนันทนาการซึ่งพื้นที่สามารถรองรับได โดยที่กอใหเกิดผลกระทบไมเกินคามาตรฐานที่
กํ า หนดไว ทั้ งยั งสามารถให ป ระสบการณที่ มีคุ ณ ภาพแก นัก ทอ งเที่ย วในการมาประกอบกิ จ กรรม
นันทนาการ รวมทั้งนักทองเที่ยวยังคงพึงพอใจตอสภาพแวดลอมที่พบเห็น (Wagar, 1964; Shelby &
Heberlein, 1986; WTO & UNEP, 1992; Aimphan, 2004; Thanaphan, 2004) ประเภทของขีด
ความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการมี 5 ประเภท ไดแก 1) ขีดความสามารถในการ
รองรับดานชีว-กายภาพ หรือดานนิเวศวิทยา (Bio-physical or Ecological Carrying Capacity; ECC)
2) ขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ (Physical Carrying Capacity; PCC) 3) ขีดความสามารถ
ในการรองรับดานสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility Carrying Capacity; FCC) 4) ขีดความสามารถใน
การรองรับดานจิตวิทยา (Psychological Carrying Capacity; PsCC) 5) ขีดความสามารถในการรองรับ
ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Carrying Capacity; SCC) การประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับดานนิเวศ (คุณภาพน้ํา) โดยทําการเปรียบเทียบคาที่ตรวจวัดไดกับคามาตรฐาน
ที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่กําหนดไว
เพื่อประเมิ นขี ดความสามารถในการรองรับดานนิเวศ (คุณภาพน้ํา) โดยจําแนกป จจัยผลกระทบต อ
คุณภาพน้ําผิวดิน ออกเปน 3 ระดับ คือ ผลกระทบนอยถึงไมมีผลกระทบ ผลกระทบปานกลาง และ
ผลกระทบระดับสูง ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย Pollution Control Department (2000) ซึ่ง
สัมพันธกับระดับความสามารถในการรองรับการใชประโยชนทางนันทนาการ ทั้งนี้ในเบื้องตนนี้ มีแนวคิด
ในการกําหนดคามาตรฐานคุณภาพผิวดินประเภทที่ 2 เปนคาสําหรับเปรียบเทียบ (standard value) เพื่อ
กําหนดระดับของผลกระทบ โดยระดับผลกระทบนอยถึงไมมีผลกระทบ คุณภาพน้ําจะไมแตกตางจากคา
มาตรฐาน สวนระดับผลกระทบปานกลาง และผลกระทบสูง จะมีความแตกตาง (ดานบวกและลบ) กับคา
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มาตรฐานมากขึ้น สวนแหลงน้ําผิวดินกําหนดคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 2 เปนคาสําหรับ
เปรียบเทียบ (standard value) เพื่อกําหนดระดับของผลกระทบ (Aimphan et al., 2005, 2007, 2012)
ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Configure water surface water quality criteria for analysis recreational carrying
capacity in terms of waterfalls quality of Phu Ruea National Park
1/

Level of impact
and carrying capacity
Standard
No/ Low impact
(Below carrying capacity)
Medium impact
(At and nearby carrying
capacity)
High impact
(Exceeding carrying capacity)

Surface water standard
pH
DO BOD
Temperature
(mg/l) (mg/l)
+ 3 ˚C of normal temperature
5-9
6
1.5
normal temperature
5.1-8.9
>6
<1.5

Total coliform bacteria
(MPN/100 ml)
5,000
<3,000

normal temperature + 1- 3 ˚C

5 or 9

6

1.5

3,000-5,000

> (normal temperature + 3 ˚C)

<5
>9

<6

>1.5

>5,000

1/

classified as 2nd class surface water quality standard. That is water source has received the
discharge from some activity which needed to be sterilized and water quality improvement
processing before consumption and for aquatic animals conservation, fishery, and swimming
Source Pollution Control Department (2000) and Aimphan et al. (2005, 2007, 2012)
Remark

ผลการวิจัย
1. คุณภาพน้ําตก
1.1 คุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย
การวิเคราะหคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือชวงมีนักทองเที่ยวนอย พบวา
น้ําตกทั้ง 4 แหง มีอุณหภูมิไมแตกตางกันมากนัก โดยอุณหภูมิอยูในชวง 23.65±1.72 ถึง 25.35±0.41
องศาเซลเซียส คาพีเอชเปนกรดออน โดยมีคาอยูในชวง 5.02±0.91 ถึง 6.66±0.18 น้ําตกหินสามชั้นมี
คาความขุนสูงสุดเทากับ 12.67±8.07 เอ็นทียู เนื่องจากน้ําตกแหงนี้มีใบไมรวงทับถมกัน และมีจํานวน
นักทองเที่ยวมากกวาน้ําตกอื่น ๆ ทําใหน้ําตกหินสามชั้นมีคาความขุนที่สูงกวาน้ําตกอื่น ๆ ในขณะที่
น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาความขุนเทากับ 6.32±4.97, 9.01±7.03 และ
3.38±2.44 เอ็นทียู ชวงที่มีนักทองเที่ยวนอยน้ําตกหวยไผ น้ําตกหินสามชั้น น้ําตกหวยเตย และน้ําตก
เลิศพบ พบวามีคาบีโอดีเทากับ 5.90±5.13, 6.23±4.55, 7.49±5.08 และ 7.75±0.81 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดั บ น้ําตกหิ น สามชั้น มี คาออกซิเจนละลายน้ําต่ําที่สุด เทากับ 5.60±2.27 มิลลิก รัมตอลิต ร
น้ําตกห วยไผ น้ําตกห วยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคา ออกซิเจนละลายน้ําเทา กับ 6.63±0.58,
6.23±1.91 และ 5.93±1.41 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ คาทีเคเอ็นของน้ําตก หินสามชั้นในชวงที่มี
นักทองเที่ยวนอย พบว ามี คา เทากับ 1.55±0.69 มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องจากน้ําตกแหงนี้มีใบไมรวง
ทั บ ถมกั น ในขณะที่ น้ํ า ตกน้ํ า ตกห ว ยไผ น้ํ า ตกห ว ยเตย และน้ํ า ตกเลิ ศ พบ มี ค า ที เ คเอ็ น เท า กั บ
2.02±0.54, 2.55±0.51 และ 1.69±1.41 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ คาของแข็งแขวนลอยน้ําตก
หวยไผ น้ําตกหินสามชั้น น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาเทากับ 2.07±0.75, 3.15±1.71,
3.56±1.70 และ 2.55±0.68 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดของน้ําตกหวยไผ
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น้ําตกหินสามชั้น น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาเทากับ 96.95±39.52, 91.05±41.63,
96.75±34.89 และ 141.45±93.14 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ดังตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Waterfall quality of Phu Ruea National Park for low visitor number period
Waterfalls

Huai Phai
Hin Sam Chan
Huai Toei
Lead Phob

Turbidity Temperature
˚
(NTU)
( C)
6.32±4.97
12.67±8.07
9.01±7.03
3.38±2.44

24.90±0.69
23.65±1.72
25.02±0.81
25.35±0.41

BOD
(mg/l)
5.90±5.13
6.23±4.55
7.49±5.08
7.75±0.81

Waterfall Quality
DO
TKN
(mg/l)
(mg/l)
6.63±0.58
5.60±2.27
6.23±1.91
5.93±1.41

2.02±0.54
1.55±0.69
2.55±0.51
1.69±1.07

Suspended
solids
(mg/l)
2.07±0.75
3.15±1.71
3.56±1.20
2.50±0.68

pH
6.66±0.18
5.05±0.52
5.02±0.91
6.11±0.68

Total coliform
bacteria
(MPN/100 ml)
96.95±39.52
91.05±41.63
96.75±34.89
141.45±93.14

1.2 คุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ
การวิ เ คราะหคุณ ภาพน้ํา ตกในเขตอุทยานแหง ชาติภู เรือชว งมีนัก ทองเที่ ยวปกติ
พบว า น้ํ า ตกทั้ ง 4 แห ง มี อุ ณ หภู มิไ มแ ตกตา งกั นมากนั ก โดยอุ ณ หภู มิ อ ยู ในช วง 21.62±3.06 ถึ ง
23.65±3.40 องศาเซลเซีย ส คาพีเอชเปนกรดออ น โดยมีคาอยูในชวง 5.79±0.48 ถึง 6.87±0.11
คาความขุ นของน้ํ าตกหวยไผ น้ํ าตกหินสามชั้น น้ํา ตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคา เทากับ
3.96±3.83, 7.84±3.27, 8.21±4.80 และ 3.82±1.49 เอ็นทียู ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติน้ําตกหินสามชั้น
พบว ามี คาบี โอดีน อยที่สุ ด เท ากั บ 1.92±1.88 มิ ลลิกรั มตอลิตร ในขณะที่น้ําตกหวยไผน้ําตกหวยเตย
และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาบีโอดีเทากับ 3.10±4.74, 2.51±3.79 และ 2.04±3.05 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดับ ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย น้ําตกหินสามชั้น และน้ําตกเลิศพบ
พบวามีคาออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 3.04±0.65, 4.63±0.88, 5.02±1.16 และ 4.53±3.12 มิลลิกรัม
ตอลิตร ตามลําดับ คาทีเคเอ็นของน้ําตกหินสามชั้นในชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ พบวามีคานอยที่สุด
เทากับ 1.36±0.59 มิลลิกรั มตอลิตร ในขณะที่น้ําตกน้ําตกหวยไผ น้ํา ตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ
มีคาทีเคเอ็นเทากับ 2.15±1.28, 1.60±0.44 และ 1.62±0.87 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ คาของแข็ง
แขวนลอยของน้ําตกหินสามชั้นพบวามีคามากที่สุด มีคาเทากับ 3.75±1.08 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตกหวย
ไผ น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาเทากับ 1.56±0.51, 3.62±0.98 และ 1.75±0.53
มิลลิ กรั มตอลิตร ตามลําดับ แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดของน้ําตกหวยไผ น้ําตกหิน สามชั้น น้ําตก
หวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาเทากับ 122.65±26.24, 115.75±19.30, 123.55±30.53 และ
122.65±36.46 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ดังตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Waterfall quality of Phu Ruea National Park for medium visitor number period
Waterfalls

Huai Phai
Hin Sam Chan
Huai Toei
Lead Phob

Turbidity Temperature
˚
(NTU)
( C)
3.96±3.83
7.84±3.27
8.21±4.80
3.82±1.49

23.40±15.6
21.62±3.06
24.00±2.68
23.65±3.40

BOD
(mg/l)
3.10±4.74
1.92±1.88
2.51±3.79
2.04±3.05

Waterfall quality
DO
TKN
(mg/l)
(mg/l)
3.04±0.65
4.63±0.88
5.02±1.16
4.53±3.12
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2.15±1.28
1.36±0.59
1.60±0.44
1.62±0.87

Suspended
solids
(mg/l)
1.56±0.51
3.75±1.08
3.62±0.98
1.75±0.53

pH
6.87±0.11
5.86±0.52
5.79±0.48
6.30±0.69

Total coliform
bacteria
(MPN/100 ml)
122.65±26.24
115.75±19.30
123.55±30.53
122.65±36.46
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1.3 คุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด
การวิ เคราะหคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือชวงมีนักทองเที่ยวสูงสุด
พบว า น้ํ าตกทั้ ง 4 แห ง มี อุ ณ หภู มิ ไ มแ ตกต างกั นมากนั ก โดยอุ ณ หภู มิอยู ในช วง 22.77±2.61 ถึ ง
24.57±2.78 องศาเซลเซีย ส คาพีเอชเปนกรดออน โดยมีคาอยูในชวง 5.62±0.30 ถึง 6.83±0.24
คาความขุนของน้ําตกหินสามชั้นพบวามีคาความขุนมากที่สุด เทากับ 15.78±1.16 เอ็นทียู เนื่องจาก
น้ําตกแหงนี้มีใบไมรวงทับถมกัน และมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวาน้ําตกอื่น ๆ ทําใหน้ําตกหินสามชั้นมี
คาความขุนที่สูงกวาน้ําตกอื่น ๆ ในขณะที่น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคา
ความขุนเทากับ 8.36±12.43, 6.28±4.38 และ 7.32±1.78 เอ็นทียู คาบีโอดีชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด
ของน้ําตกหวยไผ น้ําตกหิ นสามชั้น น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาเทากับ 2.10±1.40,
5.70±6.30, 3.86±6.62 และ 2.33±2.84 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด
น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย น้ําตกหินสามชั้น และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาออกซิเจนละลายน้ําเทากับ
5.82±1.00, 5.15±1.68, 4.86±2.20 และ 4.63±1.34 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ คาทีเคเอ็นของ
น้ําตกหินสามชั้นในชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด พบวามีคาทีเคเอ็นสูงสุดเทากับ 2.49±0.27 มิลลิกรัมตอ
ลิตร เนื่องจากน้ําตกแหงนี้มีใบไมรวงทับถมกัน ในขณะที่น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ
มีคาทีเคเอ็นเทากับ 2.39±0.39, 2.08±0.79 และ 1.35±0.77 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ คาของแข็ง
แขวนลอยน้ําตกหินสามชั้นพบวามีคามากที่สุด มีคาเทากับ 4.82±2.76 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตกหวยไผ
น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ พบวามีคาของแข็งแขวนลอยเทากับ 2.16±0.39, 4.00±0.97 และ
3.00±0.73 มิ ลลิ กรัม ตอลิตร ตามลําดับ แบคทีเรีย โคลิฟอรมทั้งหมดของน้ําตกหินสามชั้น พบวามี
คาสูงสุดเทากับ 236.05±18.46 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ในขณะที่น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย และ
น้ําตกเลิศพบ พบวามีคาเทากับ 125.75±49.13, 94.25±27.60 และ 148.55±30.56 เอ็มพีเอ็น/100
มิลลิลิตร ดังตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Waterfall quality of Phu Ruea National Park for high visitor number period
Waterfalls

Turbidity
(NTU)

Huai Phai
Hin Sam Chan
Huai Toei
Lead Phob

8.36±12.43
15.78±1.16
6.28±4.38
7.32±1.78

Temperature
˚
( C)
23.20±3.45
22.90±3.63
22.77±2.61
24.57±2.78

BOD
(mg/l)
2.10±1.40
5.70±6.30
3.86±6.62
2.33±2.84

Waterfall Quality
DO
TKN
(mg/l)
(mg/l)
5.82±1.00
5.15±1.68
4.86±2.20
4.65±1.34

2.39±0.39
2.49±0.27
2.08±0.79
1.35±0.77

Suspended
solids
(mg/l)
2.16±0.39
4.82±2.76
4.00±0.97
3.00±0.73

pH
6.83±0.24
5.70±0.49
5.62±0.36
5.71±0.55

Total coliform
bacteria
(MPN/100 ml)
125.75±49.13
236.05±18.46
94.25±27.60
148.55±30.56

การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการในดานคุณภาพน้ําตก
ของอุทยานแหงชาติภูเรือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติและชวงที่มีนักทองเที่ยว
สู งสุ ด พบว า น้ํ า ตกหิ นสามชั้ น น้ํ าตกห วยไผ น้ํา ตกห วยเตยและน้ํา ตกเลิ ศพบ ระดับ ผลกระทบสู ง
(high impact) และระดับการใชประโยชนดานคุณภาพน้ําปจจุบันอยูในระดับที่เกินขีดความสามารถใน
การรองรับไดของพื้นที่ (Exceeding CC) ดังตารางที่ 5 (Table 5)
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Table 5 Level of recreational carrying capacity of waterfalls quality of Phu Ruea National
Park
Low visitor number period
Waterfalls

Level of
impact

Huai Phai

High impact

Hin Sam Chan

High impact

Huai Toei

High impact

Lead Phob

High impact

Level of
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying

Medium visitor number
Level of period Level of
impact
High impact
High impact
High impact
High impact

carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying

High visitor number period
Level of
impact
High impact
High impact
High impact
High impact

Level of
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying
capacity
Exceeding
carrying

อภิปรายผล
1. คุณภาพน้ําตก
ลักษณะทางกายภาพของน้ําตกทั้ง 4 แหง ในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ พบวาสีของน้ําตกหิน
สามชั้น มีลักษณะคอนขางขุน และมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเกิดจากใบไมที่รวงทับถมเนื่องจากน้ําตกแหงนี้ไมมี
การไหลของน้ําตก มีนํา้ ขัง ในหนาแลงมีน้ําแหงขอด มีนักทองเที่ยวมากเพราะเปนน้ําตกที่อยูใกลที่ทํา
การอุทยาน ไมตองเดินไกล น้ําตกหวยไผ ลักษณะของน้ํามีสีใส ไมมีกลิ่น แตมีความขุนอยูบางเล็กนอย
ไมคอยมีนักทองเที่ยวไปเที่ยวเนื่องจากน้ําตกหวยไผอยูไกล ตองใชเวลาการในเดินทางมาก น้ําตกหวย
เตยลักษณะของน้ํามีสีใส ไมมีกลิ่นและมีความขุนเล็กนอย น้ําตกเลิศพบ ลักษณะสีของน้ําใสมาก ไมมี
กลิ่น เนื่องจากมีการไหลของน้ําและมีนักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยว เนื่องจากอยูไมไกลจากที่ทําการอุทยาน
คาความขุนของน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ ชวงที่ 1 คือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด ชวงที่ 2 คือ
ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ และชวงที่ 3 คือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย โดยในชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุดมี
แนวโน มมีคาความขุ นสูงกวาช วงนักทองเที่ยวปกติและชวงนักทองเที่ยวนอย โดยน้ําตกหินสามชั้น
ในชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด มีคาความขุนสูงสุด เทากับ 15.78±1.16 เอ็นทียู ดังตารางที่ 4 (Table 4)
คาอุณหภูมิ ของน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ ชวงที่ 1 คือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด ชวงที่ 2 คือ
ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ และชวงที่ 3 คือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย โดยอุณหภูมิของน้ําตกทั้ง 3 ชวงไม
แตกตางกันมาก คาของแข็งแขวนลอยของน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ 4 แหง พบวาชวงที่ 1 คือ
ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด มีคาของแข็งแขวนลอยสูงกวาชวงที่ 2 คือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ และชวงที่
3 ชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย โดยเฉพาะน้ําตกหินสามชั้นชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด มีคาของแข็งแขวนลอย
มากที่ สุดเทากับ 4.82±2.76 มิลลิกรัม/ลิตร ดังตารางที่ 4 (Table 4) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากน้ําตกมี
นักทองเที่ยวไปทํากิจกรรมที่น้ําตกแหงนี้มากที่สุด เนื่องจากเปนน้ําตกที่อยูใกล จึงทําใหน้ําตกหินสามชั้น
มี ค า ของแข็ ง แขวนลอยสู ง กว า น้ํ า ตกอื่ น ๆ ในขณะที่ น้ํ า ตกห วยไผ เป นน้ํ า ตกที่อ ยู ไ กลที่ สุด ทํา ให
นักทองเที่ยวไปทํากิจกรรมนอย สงผลใหคาของแข็งแขวนลอยนอย ตามลําดับ
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จากงานวิจัยของ Phetyoo & Benprom (2012) ไดศึกษาผลการวัดคาของแข็งแขวนลอย
ในน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูกระดึง พบวาคาของน้ําตกทั้ง 6 แหง มีคาแตกตางกัน โดยคาของแข็ง
แขวนลอยของน้ําตกวังกวาง มีคาของแข็งแขวนลอยเทากับ 42 มิลลิกรัมตอลิตร มีคามากกวาน้ําตกอื่น ๆ
อาจมีสาเหตุมาจากน้ําตกแหงนี้อยูใกลกับสถานประกอบการ ทําใหมีสารแขวนลอยตาง ๆ เปนจํานวน
มาก ในขณะที่น้ําตกเพ็ญพบ น้ําตกเพ็ญพบใหม น้ําตกถ้ําใหญ น้ําตกธารสวรรค และน้ําตกโผนพบ มีคา
ของแข็งแขวนลอยเทากับ 10.0, 6.8, 13.0, 11.0 และ 10.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งพบวาคา
ของแข็งแขวนลอยของน้ําตกวังกวางในอุทยานภูกระดึง มีคามากกวาน้ําตกทั้ง 4 แหงของอุทยานแหงชาติ
ภูเรือ เนื่องจากน้ําตกวังกวางมีสถานประกอบการอยูใกล ในขณะที่น้ําตกทั้ง 4 แหงในอุทยานแหงชาติ
ภูเรือเป นน้ําที่มาจากธรรมชาติเพียงอยางเดียว คุณภาพน้ําทางเคมีของน้ําตกทั้ง 4 แหงในเขตอุทยาน
แหงชาติภูเรือ คาพีเอชอยูในชวงที่ไมแตกตางกันมากนัก คืออยูในชวงระหวาง 5.6±0.36 ถึง 6.87±0.11
เปนกรดออน ๆ จากงานวิจัยของ Phetyoo & Benprom (2012) ไดศึกษาผลการวัดคาพีเอชในน้ําตก
ในเขตอุทยานแหงชาติภูกระดึง จํานวน 6 แหง พบวาคาพีเอชในน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูกระดึง
ทั้ง 6 แหง มีคาคอนขางเปนกรดออน โดยมีคาอยูในชวง 5.54 - 6.89 ยังแสดงใหเห็นวาคาพีเอชของน้ําตก
ทั้ ง 6 แห ง มี ค า ไม ต า งกั นมากนั ก ค า บี โ อดี ของน้ํ า ตกทั้ ง 4 แห ง ในอุ ทยานแห งชาติ ภู เรื อ ช วงที่ มี
นักทองเที่ยวนอย มีคาบีโอดีอยูในชวง 5.9±5.13 ถึง 7.75±0.81 มิลลิกรัมตอลิตร ดังตารางที่ 2 (Table
2) พบว า ในช วงที่ มี นั กทอ งเที่ ย วน อยที่สุ ด มีคา บี โอดี สูงกว า ช วงที่มีนักทอ งเที่ย วสู งสุด และชว งที่ มี
นักทองเที่ยวปกติ อาจจะมีผลมาจากชวงที่มีนักทองเที่ยวนอยเปนฤดูรอน (หนาแลง) น้ําตกแหงขอด
ไมมีการไหลของน้ํา จากงานวิจัยของ Laowansiri (2013) ไดศึกษาคาบีโอดี ของน้ําตกในอุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง 6 แหง ไดแก น้ําตกวังกวาง น้ําตกเพ็ญพบ น้ําตกเพ็ญพบใหม น้ําตกถ้ําใหญ น้ําตกธารสวรรค
และน้ํ า ตกโผนพบ พบว าคาบี โอดีชว งที่ มีนักทองเที่ย วสู งสุดน้ําตกวังกวางสูงที่สุด มี คา เทา กั บ 1.4
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร และช ว งที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วปกติ พ บว า คา บี โ อดี มี คา เท า กั บ 1.3 มิ ล ลิก รั ม ต อ ลิ ต ร
คาออกซิเจนละลายน้ําของน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด และชวงที่มี
นักทองเที่ยวปกติ และชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย ชวงที่ 1 ของน้ําตกทั้ง 4 แหง มีคาออกซิเจนละลายน้ํา
สูงกวาชวงที่ 2 และ 3 โดยเฉพาะน้ําตกหวยไผ ชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย มีคาออกซิเจนละลายน้ํามาก
ที่สุดเทากับ 6.63±0.58 มิลลิกรัมตอลิตร ดังตารางที่ 2 (Table 2) อาจมีสาเหตุมาจากนักทองเที่ยวนอย
สงผลใหมี สิ่งสกปรกลงสูแหลงน้ําตกนอย สงผลใหปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลาย
สารอินทรียนอย จึงทําใหมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําสูง คาทีเคเอ็นของน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติ
ภูเรือ ชวงที่ 1 คือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด ชวงที่ 2 คือ ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติ และชวงที่ 3 ชวงที่มี
นักทองเที่ยวนอยที่สุด โดยพบวาคาทีเคเอ็นทั้ง 3 ชวงของน้ําตกทั้ง 4 แหง โดยชวงที่ 1 มีแนวโนมคาสูง
กว า ช วงที่ 2 โดยเฉพาะน้ํ า ตกหิ นสามชั้ น ในช ว งที่ มี นัก ท อ งเที่ ย วสู ง สุด พบว า มีคา ที เคเอ็ นเทา กั บ
2.49±0.27 มิลลิกรัมตอลิตร ดังตารางที่ 4 (Table 4) อาจมีสาเหตุมาจากน้ําตกแหงนี้ไมมีการไหล
ของน้ํา มีการทับถมของใบไม ทําใหคาทีเคเอ็นไดมีคาสูงกวาน้ําตกอื่น ๆ ในขณะที่น้ําตกหวยไผ น้ําตก
หวยเตย และน้ําตกเลิศพบ ในชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด มีคาทีเคเอ็นเทากับ 2.39, 2.08 และ 1.35
มิลลิ กรั มตอ ลิตร ตามลําดับ คา แบคทีเรีย โคลิฟอรมทั้งหมด ของน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ
โดยเฉพาะน้ํ า ตกหิ น สามชั้ น ช ว งที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วสู ง สุ ด มี ค า แบคที เ รี ย โคลิ ฟ อร ม ทั้ งหมด เท า กั บ
236.05±18.46 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ดังตารางที่ 4 (Table 4) เนื่องจากน้ําตกแหงนี้ไมมีการไหลของ
น้ํา และมี ใบไมทับ ถม และมี จํ า นวนนัก ทอ งเที่ย วทํา กิจ กรรมมากที่สุด ทําใหน้ําตกหิ นสามชั้ นมี คา
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แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดที่สูงกวาน้ําตกแหงอื่น ๆ สวนคาแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดของน้ําตกอีก 3
แหง ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด คือ น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย และน้ําตกเลิศพบ มีคาเทากับ 125.75,
94.25 และ 148.55 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตามลําดับ และพบวาแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา
แตกตางกันของชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด นักทองเที่ยวปกติ และนักทองเที่ยวนอย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Laowansiri (2013) ไดศึกษาคาแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด
ของน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูกระดึง 6 แหง พบวา ชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุดน้ําตกวังกวางมีคา
แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด มีคาสูงสุดเทากับ 314 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร อาจมีสาเหตุน้ําตกแหงนี้
อยูใกลกับสถานประกอบการ ซึ่งมีการปลอยน้ําทิ้งที่มีคราบไขมันและน้ํามันจากการทํากิจกรรมตางๆ
เชน การซักลาง การใชหองน้ํา รวมทั้งการอุปโภคบริโภคผานแหลงน้ําแหงนี้
2. ขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูเรือ
ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการในดานคุณภาพ
น้ํ า ตกของอุ ทยานแห ง ชาติ ภู เ รื อ ช วงที่ มีนั กท อ งเที่ ย วนอ ย ช ว งที่ มี นัก ทอ งเที่ ย วปกติ แ ละช ว งที่ มี
นั ก ท อ งเที่ ย วสู ง สุ ด พบว า น้ํ า ตกหิ นสามชั้ น น้ํา ตกหว ยไผ น้ํา ตกหว ยเตยและน้ํา ตกเลิ ศพบ ระดั บ
ผลกระทบสูงและระดับการใชประโยชนดานคุณภาพน้ําปจจุบันอยูในระดับที่เกินขีดความสามารถใน
การรองรับไดของพื้นที่ ดังตารางที่ 5 (Table 5) แตทั้งนี้การศึกษาความสามารถในการรองรับการใช
ประโยชน ดา นนันทนาการ มี การศึกษา 5 ดา น โดยการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับดาน
ชีวกายภาพหรือดานนิเวศวิทยา เชน การลดลงของชนิดพันธุสัตวปาและพันธุพืชที่เคยปรากฏในบริเวณ
แหลงทองเที่ยว การพังทลายของดินบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ การเกิดมลพิษในแหลงน้ํา เปนตน
ดังนั้นการศึกษาคุณภาพน้ําตกจึงเปนสวนหนึ่งของการประเมินขีดความสามารถในการรองรับการใช
ประโยชนดานนันทนาการ Aimphan et al. (2012) ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชน
ดานนันทนาการในพื้นที่การใชประโยชนดานนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติภูกระดึง
การปลอยใหมีการเพิ่มของนักทองเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่อาจกอใหเกิด
ปญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวเอง เชน ปญหาความ
แออัด สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการนําไปสูความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร มีผลทําใหความพึงพอใจของนักทองเที่ยวลดลง และเปนผลเสียตอการทองเที่ยวในระยะยาว
ดวย ดังนั้น การศึกษาความสามารถในการรองรับการใชประโยชนนันทนาการของพื้นที่ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดการทรัพยากรนันทนาการใหอํานวยประโยชนได
สูงสุด และยั่งยืนตลอดไป และสอดคลองกับหลักการจัดการของอุทยานแหงชาติของประเทศไทย
ดังนั้นเนื่องจากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการนันทนาการน้ําตกของอุทยานแหงชาติภูเรือ
จังหวั ดเลย พบวามี คาเกินขี ดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ ผูวิจัยขอเสนอแนะใหอุทยาน
แหงชาติภูเรือควรมีมาตรการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว และมีการเพิ่มแนวทางในการปดอุทยานภูเรือ
ในชวงฤดูรอน (หนาแลง) เพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําตกและลดปญหาที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
น้ําตก
สรุปผลการวิจัย
วิเคราะหคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแหงชาติภูเรือ จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน
ในบริ เวณอุทยานแห งชาติภู เรือ อําเภอภูเรือ จั งหวัดเลย พบว าขี ดความสามารถในการรองรับการใช
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ประโยชน ด านนั นทนาการในด านคุณภาพน้ํา ตกของอุทยานแห งชาติภู เรือ ชวงที่มีนักท องเที่ยวนอย
ชวงที่มีนักทองเที่ยวปกติและชวงที่มีนักทองเที่ยวสูงสุด พบวาน้ําตกหินสามชั้น น้ําตกหวยไผ น้ําตกหวยเตย
และน้ําตกเลิศพบ มีระดับผลกระทบสูงและระดับการใชประโยชนดานคุณภาพน้ําปจจุบันอยูในระดับที่
เกินขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่
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รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารอางอิง
Aimphan D. Carrying Capacity Course Materials 308511 Recreation and Nature Tourism. Department
of Conservation, Faculty of Forestry. Kasetsart University, Bangkok Thailand, 2004.
Aimphan D, Yeemin T, Pattanakiat S. et al. Final Report Study Carrying Capacity of Mu Ko Surin
National Park Phang Nga Province and Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park Rayong
Province Project. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok Thailand present to
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2005.
Aimphan D, Yeemin T, Pattanakiat S, Somgleep N. et al. Final Report Study Carrying Capacity Tourism
Coral Reef of Mu Ko Chang National Park Trat Province Project. Faculty of Forestry, Kasetsart
University, Bangkok Thailand Present to UNEP GEF Project on Reversing Environmental
Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (UNEP GEF SCS), 2007.
Aimphan D, Chimchome V, Sungkaew S. et al. Final Report Recreational Carrying Capacity in Terms of
Waterfalls Quality of Phu Kradueng National Park. Faculty of Forestry, Kasetsart University,
Bangkok Thailand Present to Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2012.
AWWA, APHA, WPCF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed.
Washington D.C. APHA, 1998.
Laowansiri S. Recreational carrying capacity in terms of waterfalls quality of Phu Kradueng National
Park. SDU Research Journal Sciences and Technology. 2013; 6(2): 139-152.
Phetyoo R, Benprom K. Analysis of Water Quality in Phu Kradueng National Park, Loei Province.
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, 2012.
Phu Rua National Park Information. Phu Rua National Park, 2014. Available at: http://www.dnp.go.th/
parkreserve/forprint.asp?npid=33&lg=1. Accessed November 28, 2017.
Pollution Control Department. Water Quality Standards and Water Quality Standards in Thailand. Ministry
of Science, Technology and the Environment. Bangkok, 2000.
Shelby B, Heberlein TA. Carrying Capacity in Recreation Settings. Oregon State University Press. U.S.A., 1986.
Thanaphan N. Standard-Based Approaches to Carrying Capacity and Limits of Acceptable Change
(LAC). Course materials 308521 planning and design parks and recreation areas. Department of
Conservation, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok Thailand, 2004.
Wagar JA. The Carrying Capacity of Wild Lands for Recreation. Forest service mono graph 2.
society of American foresters. Washington, D.C., 1964.
WTO & UNEP. Guidelines: Development of National Parks and Protected Areas for Tourism. Tourism
and environment technical series. WTO/UNEP Joint Publication with the Assistance of IUCN., 1992.

368

