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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการน ้าเสียในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย 
และเพื่อศึกษาทางเลือกการจดัการน ้ าเสียส าหรับอุทยานแห่งชาติท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั โดยกรณีศึกษา
จากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็ และอุทยานแห่งชาติเอราวณั การศึกษาน้ีเป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน ้ าเสียจาก
กิจกรรมท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติมีเพิ่มข้ึนทุกปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าทะเลและคุณภาพน ้ า
ในแม่น ้ าล าคลองเส่ือมโทรมลง แหล่งท่ีมาของน ้ าเสียในอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เกิดจากห้องน ้ า
สาธารณะ บา้นพกันกัท่องเท่ียว  ร้านอาหารและสถานประกอบการโดยรอบอุทยานฯ สาเหตุส าคญั
ท่ีท าให้เกิดน ้ าเสีย คือ น ้ าจากการช าระลา้งส่ิงปฏิกูล เศษอาหารและไขมนั ทั้งน้ี อุทยานแห่งชาติ 
มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารและแหล่งน ้ าใชส้อย
ในครัวเรือน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพลงังาน จึงควรเร่งหามาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหา
การบริหารจดัการน ้าเสียเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศดั้งเดิมและเพื่อสามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตได ้โดยการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์และนโยบายท่ีมุ่งเนน้การจดัการน ้ าเสียท่ีชดัเจน การจดัสรร
งบประมาณ รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยหีรือนวตักรรมมาใชแ้กปั้ญหาน ้ าเสีย โดยแนวทางการแกปั้ญหา
น ้ าเสียในอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ การจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศแหล่งก าเนิดน ้ าเสีย การจดัตั้งภาคี
เครือข่ายร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัราชมงคลทัว่ประเทศเพื่อศึกษาวิจยัและพฒันา
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย การปรับปรุงห้องน ้ าสาธารณะให้มีรูปแบบทันสมัย สะอาด สวยงาม และใช้
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นจุดสนใจและการสร้างการมีส่วนร่วมบ ารุงรักษา 
ไดแ้ก่ การจดัเก็บค่าบริการจากนกัท่องเท่ียวเพื่อมาใชจ่้ายแกปั้ญหาน ้ าเสีย และใชจ่้ายส าหรับงานวิจยั
และพฒันาและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของอุทยาน โดยติดตั้งเคร่ืองหยอดเหรียญบริเวณหนา้ห้องน ้ าสาธารณะ 
หรือรวมไวก้บัค่าเขา้ชมอุทยานท่ีมีอตัราสมเหตุสมผล รวมถึงการจดัตั้งคณะท างานภาคีร่วมกบัชุมชน
และสถานประกอบการโดยรอบอุทยาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทส าคญัในการมีส่วนร่วม
บริหารอุทยาน 
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This work is Qualitative research. The Case study of the Khao Laem Ya-Mu Ko Samet 
National Park and the Erawan National Park are representative of the marine’s National parks and 
inland's National parks in Thailand respectively were included in this study to reflecting at the 
wastewater management in Thailand’s National park and the alternative choices for disparities of 
the National park's wastewater sustainability guideline. The collected data were based on an 
informal interview conducted in the administrator or the officer's agencies in their National Park. 
In the work presented in the study, visitation to the National Park have increased dramatically 
every year. Tourism generates large quantities of wastewater and the management of this has 
become problematic. The wastewater is often discharged directly, insufficient wastewater 
facilities or leak into lagoons and bays as a result of pollution. Sources of wastewater in the 
National Park related activities around the area such as motels, restaurants, etc. The National Park 
has widely been acknowledged as a vital country development which the water source for human 
activities. For the Sustainability of Wastewater Management in National Park's success and keep 
the primary ecological system, The most important policies and vision framework from the 
administrator is the convention for the protection and sustainability development of the national 
park that provides the solution for wastewater management, the educational partnership with 
universities like Rajabhat University or Rajamangala University of Technology to research and 
development suitable technologies for wastewater treatment in each area such as the water 
pollution inventory data in term of GIS, the environmental capacity study for wastewater forecast 
in order to upgrade the wastewater-treatment facilities in the future, wastewater treatment 
facilities it would be appropriate to the type of National Parks with A.I., prescript for wastewater 
fee into the National Park’s toll, and empowerment of public participation around the National 
Park area is an important element of the planning process to Sustainable development.  
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