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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน รวมถึงประเภท
และปริมาณของขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว  (Green national park) และเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับอุทยานแห่งชาติดังกล่าว เป็นการศึกษาแบบ
ผสมผสานทั้งวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือและผู้ผลิต
ขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย 
พบว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือได้เก็บรวมรวบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่งใน
แต่ละปีมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงตามลำดับ ซึ่งช่วงเดือนที่มีปริมาณขยะสูง จะสอดคล้องกับช่วง
เทศกาลวันสำคัญต่างๆ และช่วงฤดูหนาวที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาตินี้ ประเภทขยะมูล
ฝอยที่มีแนวโน้มปริมาณลดลง คือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ส่วนขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มปริมาณ
เพ่ิมขึ้น คือ ขยะย่อยสลาย สำหรับขยะทั่วไปนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2560 - 2561 แต่ลดลง
เล็กน้อยในปี พ.ศ. 2562 

อุทยานแห่งชาติภูเรือมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการเก็บรวบรวม การขนส่ง การคัดแยก 
การกำจัด และการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้
ใหม่ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท และกำจัดด้วยวิธีการที่แตกต่างกันตามประเภทของ
ขยะมูลฝอย ตลอดจนมีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ทั้งในส่วนสำนักงาน ร้านค้า/ร้านอาหาร 
พ้ืนที่เขตบริการ โดยการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยว รวมถึงกำหนดมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก  3Rs แก่สำนักงาน ร้านค้า/
ร้านอาหาร เป็นต้น 

อุทยานแห่งชาติภูเรือได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากโครงการประกวด
อุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวประกอบด้วย
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เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 17 เกณฑ ์โดยมีด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอย 4 เกณฑ์ ได้แก่ การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs การคักแยกขยะมูลฝอย การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย และการกำจัดขยะมูลฝอย โดยอุทยานแห่งชาติภูเรือมีการดำเนินการในภาพรวมได้
ดี ไม่มีขยะตกค้าง มีนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่บางส่วนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง รวมถึงการ
กำจัดขยะทั่วไปยังใช้วิธีการกำจัดที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เช่น จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับจัดการขยะให้เพียงพอ เพ่ิมมาตรการการการ
จัดการขยะในช่วงเทศกาล อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และปรับปรุงระบบกำจัดขยะให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล เป็นต้น 

การดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินี้ ควรพัฒนาสื่อหรือรูปแบบมาตรการที่
จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดขยะภายในอุทยานแห่งชาติ รวมถึงการผลักดันมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวให้นำไปใช้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เกณฑ์อุทยานแห่งชาติ
สีเขียวควรได้รับการพัฒนาเกณฑ์ในด้านการคุ้มครองและบำรุงรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและการศึกษาหาความรู้ด้วย  เพ่ือพัฒนา
มาตราฐานของอุทยานแห่งชาติในอนาคต 
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The purpose of this study aimed to study current waste management systems, 

including the type and amount of waste of Phu Ruea National Park, Loei Province, to 

assess waste management operation under Green National Park Project, and to 

recommend appropriate waste management guidelines for the national park. This study 

is mixed study of both quantitative and qualitative methods. The literature review of 

related documents, academic articles, so on and semi-structured interview with key 

informant involving waste management and waste producer in the national park. The 

study found that the Phu Ruea National Park has collected the amount of waste since 

2017. The annual amount of waste decreased from 2018 to 2019. The highest waster 

rate usually is in various important festival days, long weekend and the winter which is 

high season for tourists. The types of solid waste which have the tendency of 

decreasing amount are recyclable and hazardous waste. The increasing amount of solid 

waste is decomposed waste. For general waste, it has the tendency to increase in 2017 

- 2018 but slightly decrease in 2019. 
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Waste management system of Phu Ruea National Park includes waste collection, 

waste transport, waste separation, waste disposal, and waste management according to 

3R principles: Reduce, Reuse and Recycle. Waste is separated into 4 types and 

disposals with different methods according to the type of waste. As well as waste 

management in accordance with the 3Rs principles, waste management in national 

park office, restaurant/shops and service zone area are organized by public relations 

and requesting cooperation from staffs, personnel, entrepreneurs and tourists. 

Phu Ruea National Park has certified the environmental management assessment 

from the Green National Park in 2019. The Green National Park Project consists of 17 

criteria for environmental management assessment, with 4 criteria related to waste 

management; waste reduction according 3Rs principle, separation, collection, and 

disposal. In general, Phu Ruea National Park has performed sound waste management 

according to the criteria. There was no remaining waste in the area, however waste 

separation was partially practiced incorrectly. Moreover, general waste disposal was not 

appropriate. Recommendations for waste management in the national park were such 

as appropriate tool procurement, adequate waste management equipment, more 

waster management measures during high season, waste disposal improvement, etc. 

Waste management operations in this national park area should develop specific 

media or measures that will affect the behavior of waste reduction in national parks. 

The responsible agencies should push the green tourism more widely by collaborating 
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with other agencies. Green national park criteria should be developed for the 

protection and maintenance of ecosystems and natural resources. As well as, there 

should be more promotion and supports the national park as a source of research and 

education in order to develop standards of the national park in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์
จากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ฆริกา คันธา ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อชี้แนะ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เขียน
ในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา รวมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา และรองศาสตร์จารย์ ดร.
สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำแนะนำ ความคิดเห็น และตรวจสอบแก้ไข
ที่เป็นประโยชน์ จึงทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่สนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์  เพ่ือช่วยในการศึกษาของผู้วิจัยและ
ดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณคุณสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ คุณณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์ 
อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ คุณอนุสรณ์ ศรีประไหม หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ และเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติภูเรือทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทำให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ และขอมอบความสำเร็จและคุณประโยชน์ทั้งหมดจากการทำ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่ พล.ต.ต. สุนทร และนางลำพาส พิศปั้น ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา ตลอดจนพ่ีน้อง และ
เพ่ือน ๆ ทุกคนที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นกำลังใจแก่ผู้เขียนตลอดมา จนทำให้การศึกษาครั้งนี้
ประสบผลสำเร็จได้ตามท่ีตั้งใจ 

 
ภัทรภรณ์ พิศปั้น 
กันยายน 2563 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวใน
รูปแบบการศึกษา ผจญภัย การสัมผัสกับธรรมชาติที่มีความสวยงาม ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่นในด้าน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ ประกอบกับนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งการเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น มีผลบวก คือ นักท่องเที่ยวได้รับความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อน
คลายความเคลียดจากการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ด้าน
การนันทนาการ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและศึกษาความรู้ ทำให้เกิดการ
เจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นและในระดับชาติ ช่วยให้เงินตราจากต่างประเทศไหล
เข้าสู่ประเทศ กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การจ้าง
งาน และกระจายรายได้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนัก
อุทยานแห่งชาติ, 2560ก, น. 1-2) 

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบด้านลบเช่นเดียวกัน  เช่น ค่าครองชีพในพื้นที่ที่
เพ่ิมสูงขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และ
ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสีย จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 พบว่า 
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 
27.93 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอย 27.37 ล้านตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 2 เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคท่ีเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่า
แนวโน้มของปริมาณขยะจะเพ่ิมมากขึ้น แต่ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 นั้นมีแนวโน้มดี
ขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เช่น 



2 
 

 

เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤต การจัดการขยะโดยการแปรรูป
เป็นพลังงาน การส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด  โดยปริมาณ
ขยะมูลฝอย 27.93 ล้านตัน มีการถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.76 ล้านตัน
หรือร้อยละ 35 เพ่ิมจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15 มีการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 10.85 ล้านตันหรือร้อย
ละ 39  ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตันหรือร้อยละ 26 
โดยใช้วิธีกำจัดแบบการเทกอง การเผากลางแจ้ง การเผาเตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีการบำบัดมลพิษทาง
อากาศ รวมถึงการลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ หรือลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2562, น. 71)  

ปัญหาขยะมูลฝอยเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
รวมทั้งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสัตว์ป่า รวมถึงสิ่งแวดล้อม เกิดการกระจายมลพิษไปสู่น้ำ ดิน และ
อากาศ ทำลายทัศนียภาพ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปัญหา
ขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวมักเกิดจากปริมาณนักท่องเที่ยวและอัตราการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว จึงส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม
อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหาการบริหารจัดการขยะที่พบเห็นบ่อยในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ปัญหาขยะ
ตกค้างสะสมเนื่องจากไม่สามารถเก็บขนได้หมด และไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างทันเวลา 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดเทศกาล (กัลยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล, 2553, น. 75, 

83) ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งสูญเสีย
งบประมาณมากในการบริหารจัดการที่เกิดข้ึน 

 อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหาขยะที่พบเห็นบ่อยในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ปัญหาขยะตกค้างสะสมเนื่องจาก
ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บ เก็บขน และกำจัดได้อย่างทันเวลาจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดเทศกาล ทำให้เกิดมลพิษทางทัศนียภาพ กลิ่นเหม็น ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของอุทยานแห่งชาติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการ
ท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลง ส่งผลต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณนั้น และการทิ้งขยะที่ไม่ถูกประเภทซึ่งทำให้จัดการได้ยาก สูญเสียงบประมาณมากในการ
จัดการ  

อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในกลุ่มอุทยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน นับเป็นอุทยานอันดับที่  16 ของประเทศไทย  ซึ่ งเป็น พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยาและความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
ของสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นยอดดอยสูงที่คล้ายกับเรือสำเภาใหญ่ และความหลากหลายทางธรรมชาติ 
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เช่น ภูเขา หน้าผา น้ำตก ลานหิน ลานกว้าง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 1, 153-161) ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมในการเข้าไปประกอบกิจกรรม
นันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ส่งผลให้
มีปริมาณขยะตกค้างมากเป็นอันดับที่ 6 จากรายงานปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างภายในแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติที่มีปริมาณมากที่สุด 10 อันดับ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในช่วง
เทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 3 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างประมาณ 9,887.23 กิโลกรัมภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากจำนวนนักท่องเที่ยว 
34,094 คน (ไทยพีบีเอสนิวส์, 2560) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชได้พยายามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์งดการนำเข้าโฟม
และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 
การดำเนินโครงการขยะคืนถิ่น โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงการ
ประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national park) ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 
เพ่ือให้การท่องเที่ ยวและนันทนาการใน อุทยานแห่ งชาติ มีความสมดุลกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป  

การศึกษานี้จึงได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการและดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสี
เขียวด้านขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน และการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ
ประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ รวมถึงขยายผลไปสู่อุทยานแห่งชาติอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนต่อไปใน
อนาคต ตลอดจนการพัฒนาโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวในอนาคต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดปัญหาและผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดการปัญหาขยะที่ไม่ครบวงจรและขาดประสิทธิภาพ 

 

1.2 คำถามงานวิจัย 

1.2.1  ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างไร 
1.2.2  อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีประเภทของขยะมลูฝอยเป็นอย่างไรและมีปริมาณเท่าไร 
1.2.3  อุทยานแห่งชาติมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านขยะมูลฝอยของโครงการประกวดอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว (Green national park) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอย่างไร 
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1.2.4  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ควรเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค ์

1.3.1  เพ่ือศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน รวมถึงประเภทและปริมาณของ
ขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย  

1.3.2  เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการประกวด
อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national park) ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 

1.3.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
จังหวัดเลย  

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ทราบประเภทและปริมาณขยะมูลฝอย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับอุทยานแห่งชาติภูเรือ  

1.4.2  เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพ่ือให้อุทยาน
แห่งชาติมีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเกณฑ์ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national park) ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถขยายผลระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยสู่อุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดปริมาณและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการ
ปัญหาขยะที่ไม่ครบวงจร ขาดประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยในอนาคต 

1.4.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national 
park) ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาให้ อุทยานแห่งชาติมีการบริการจัดการที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานสากล  
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1.5.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้ ขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

1.5.1.1  ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
1.5.1.2  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของอุทยานแห่งชาติภูเรือซ่ึง

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1)  การคัดแยกขยะมูลฝอย 
2)  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
3)  การขนส่งขยะมูลฝอย 
4)  การกำจัดขยะมูลฝอย 
5)  การจัดการขยะตามหลัก 3Rs  ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ

(Reuse) และการนำขยะมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
1.5.1.3  เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว (Green national park) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

1.5.2  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตขยะมูลฝอยภายใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย การวางแผน และการบริหารจัดการ
การดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  

2) ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
3) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ  
 

1.5.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 

1.5.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้คำอธิบายศัพท์เฉพาะที่เก่ียวข้องไว้  
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน ลูกจ้าง และข้าราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
“ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษของเหลือใช้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว จากกระบวนการผลิต การ

อุปโภคบริโภคของมนุษย์ หรือเสื่อมสภาพจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้งบ้านเรือน สถานที่สาธารณะ โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ โดยหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“การจัดการขยะมูลฝอย” หมายถึง วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่จะทำให้ขยะมูลฝอยที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที่ไม่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการตั้งแต่ลดขยะจากแหล่งกำเนิด การ
คัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ รวมถึงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ 
(Reuse) และ การนำขยะมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

“พฤติกรรมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยว” หมายถึง การกระทำที่แสดงออกมาใน
ระดับปฏิบัติหรือกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ 
จังหวัดเลย เช่น พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น 

 “ปริมาณขยะมูลฝอย” หมายถึง ปริมาณโดยน้ำหนักของขยะที่ทำการชั่ง โดยชั่งเป็นน้ำหนัก
สด มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและอภิปรายผล ดังนี้ 

2.1  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
2.3  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
2.4  โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national park) 
2.5  กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เก่ียวข้องการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

2.1.1  ความหมายของขยะมูลฝอย  
กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป., น. 5) ให้คำจำกัดความคำว่า ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษ

กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์ ซาก
สัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติด
เชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน  ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

นัยนา เดชะ (2557, น. 8-9) ให้คำจำกัดความคำว่า มูลฝอย หมายถึง สิ่งของที่เหลือใช้ จาก
การอุปโภคบริโภค อาจจะไม่ต้องการใช้ หรือเสื่อมสภาพจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้งบ้านเรือน สถานที่
สาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ เช่น เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า รวมถึง มูลสัต ว์ 
ซากสัตว์ และอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจ เนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค ทำให้เกิดมลพิษและทัศนียภาพไม่สวยงาม    

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2548, น. 46) ให้คำจำกัดความคำว่า ขยะมูลฝอย (Waste) 
หมายถึง เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์ ขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะนั้น ๆ เช่น ขยะจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย มีลักษณะเป็น
เศษอาหารที่เหลือจากการปรุงอาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษกระดาษ เศษผ้า สิ่งปฏิกูลและเศษ
ของที่ไม่ใช้แล้ว 

พรรณศิริ ศิริพันธ์ (2546) และกัลป์ยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล (2553) อ้างถึงใน ศิวทัญญู 
พวงทองแค (2558, น. 5) ได้กล่าวว่า ขยะเป็นเศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอย
ของมนุษย์ อาจมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะนั้น ๆ เช่น ขยะจากบ้านเรือน
เป็นเศษของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น กล่าวคือ ขยะที่เหลือทิ้งจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของ
มนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการบวนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค โดยลักษณะของ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ซึ่งถ้าเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ภายในอุทยานแห่งชาติ แหล่งกำเนิดก็จะเป็นบริเวณร้านค้า พรรณศิริ (2546) และกัลป์ยาภัสร์ (2553) อ้างถึงใน ศิวทัญญู พวงทองแค (2558: 5) 

จากคำจำกัดความข้างต้น สรุปว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือใช้หรือไม่ต้องการใช้
แล้ว จากกระบวนการผลิต การอุปโภคบริโภคของมนุษย์ หรือเสื่อมสภาพจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง
บ้านเรือน สถานที่สาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูล
สัตว์ ซากสัตว์ โดยหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือ
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ครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน 
 

2.1.2  ประเภทของขยะมูลฝอย 
กรมควบคุมมลพิษ (2551, น. 13-16) ได้แบ่งประเภทของขยะตามลักษณะทางกายภาพออก 

เป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1)  ขยะอินทรีย์ (Compostable waste) มูลฝอยย่อยสลาย ขยะสด หรือขยะเปียก 

คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษ
อาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจาก
การทดลองในห้องปฏิบัติการ  

2)  ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษ แก้ว เศษ
พลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT ยางรถยนต์ เศษโลหะ อะลูมิเนียม เป็นต้น 

3)  ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน
หรือมีองค์ประกอบวัตถุดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออก
ไซต์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรืออาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์ เช่น เข็มฉีดยา ภาชนะบรรจุสาร
กำจัดแมลงหรือศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี หลอดฟลู ออเรสเซนซ์ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ เป็นต้น  

4)  ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือ 
จากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร 
ฟอล์ยเปื้อนอาหาร ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น แต่ในปัจจุบันยัง
สามารถนำขยะมูลฝอยทั่วไปบางชนิดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำหัตถกรรม
จากวัสดุเหลือใช้ เช่น มูลฝอยป้ายไวนิลมาเป็นทำเป็นกระเป๋า แจกันดอกไม้ โคมไฟจากขวดพลาสติก 
เป็นต้น  เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยและสร้างรายได้ ขยายผลพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2561, น. 27) 
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2.1.3  แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย 
แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยนั้นสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ หากแบ่งแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย

ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะสามารถแบ่งได้ ดังนี้ (พัฒนา มูลพฤกษ์, 2539 อ้างถึงใน วศัน สดศรี, 
2548, น. 28-30)  

1)  ขยะจากบ้านพักอาศัย (Residential waste) ขยะที่เกิดจากกิจกรรมการดำรงชีพ
ของคนที่อยู่อาศัย อยู่ในบ้านพักอาศัย อาคารชุด หรืออพาร์ทเมนต์ ได้แก่ เศษอาหารจากการเตรียม
อาหารหรือจากการเหลือใช้ เศษกระดาษ เศษพืชผัก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ใบไม้  ภาชนะหรือ
อุปกรณ์ท่ีชารุดหรือเสื่อมสภาพ เศษแก้ว เป็นต้น 

2)  ขยะจากธุรกิจการค้า (Commercial waste) หมายถึง ขยะที่เกิดจากสถานที่ที่มี
การประกอบกิจการค้าขาย ขนส่ง หรือบริการทางการค้าซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นสินค้าประเภทใด ได้แก่  
อาคารสานักงาน ตลาด ร้านอาหาร ร้านขายของชำ โรงแรม ซึ่งมักจะมีภาชนะเก็บขยะเป็นของตนเอง 
ขยะที่เกิดอาจมีเศษอาหาร เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุก่อสร้างหรืออาจมีของเสียอันตรายปนอยู่ด้วย 

3)  ขยะจากสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (Recreational waste) หมายถึง ขยะที่เกิด
จากสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัด ชายหาด เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ สระ
ว่ายน้ำ ซึ่งกิจกรรมในการพักผ่อนมักต้องมีการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ทำให้เกิดขยะ ส่วนใหญ่
ขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดประเภทนี้จะเป็นเศษอาหาร ขยะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษหรือ
พลาสติก กระป๋องโลหะ เป็นต้น 

4)  ขยะจากการเกษตร (Agricultural wastes) แหล่งกำเนิดขยะที่สำคัญมาจาก
กิจกรรมการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร มักประกอบด้วย มูลสัตว์ เศษหญ้า เศษพืชผัก 
ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น  ในอดีตของเสียจากการเกษตรเหล่านี้ส่วนใหญ่ (ยกเว้นภาชนะ
บรรจุยาปราบศัตรูพืช) มักถูกนำไปไถกลบลงบนพ้ืนที่ที่ทำการเพาะปลูก ซึ่งถือเป็นการหมุนเวียนเอา
ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ แต่ในปัจจุบันมีการเร่งผลผลิตให้ได้ปริมาณมากข้ึน ตามจำนวนประชากร
ที่เพ่ิมข้ึนทำให้มีการปุ๋ยเคมีมาใช้แทน ทำให้ปริมาณมูลฝอยจากการเพิ่มปริมาณมากข้ึน 

5)  ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastes) ขยะเหล่านี้จะมีลักษณะที่
แตกต่างกันไปตามกระบวนการผลิตและประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอาหาร 
เศษกระดาษ ขี้เถ้า และมักมีสารอันตรายปะปนอยู่ด้วย เช่น กากสารเคมีวัตถุไวไฟ ผลิตภัณฑ์ที่
หมดอายุ เป็นต้น 

6)  ขยะจากโรงพยาบาล (Hospital wastes) มักถูกจัดไว้ในกลุ่มของมูลฝอยอันตราย 
(Hazardous waste) เพราะอาจมีมูลฝอยติดเชื้อ (Infection waste) อาจมีการแพร่กระจายเชื้อโรค
ได ้จึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่น่าพิจารณาจัดการแยกออกต่างหากจากมูลฝอยที่มาจากแหล่ง
อ่ืน ๆ 
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สำหรับแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ  ซึ่งได้มีการกำหนด
แหล่งกำเนิดขยะจากสถานที่ท่องเที่ยวไว้ 5 ประเภท ได้แก่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2536 อ้างถึงใน วศัน 
สดศรี, 2548, น. 30) 

1)  นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งกำเนิดขยะที่สำคัญที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ปริมาณ
และลักษณะของขยะในแหล่งท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวน และลักษณะกิจกรรมของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ก่อให้เกิดปัญหาขยะที่ตกค้างในพ้ืนที่ ส่งผลให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ 

2)  ประชากรท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว มีความสำคัญต่อปริมาณ และลักษณะของขยะใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของจำนวนประชากรท้องถิ่นต่อจำนวน
นักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ถ้าจำนวนประชากรท้องถิ่นมีมาก ปริมาณ และลักษณะ
ของขยะจะมีสภาพที่คล้ายคลึงกับแหล่งชุมชนทั่วไป แต่ถ้าจำนวนประชากรท้องถิ่นมีน้อย ขยะจะมี
สภาพเป็นขยะที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง 

3)  โรงแรมหรือที่พักแรม จำนวนและขนาดของที่พักแรมประเภทต่าง ๆ เป็นตัวแปรที่สำคัญ
ต่อการเกิดขยะอย่างหนึ่ง ถ้าแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวนโรงแรม หรือมีที่พักแรมมากและมีขนาดใหญ่ 
แสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความนิยมพักค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มาก ซึ่งส่งผลให้เกิดขยะ
ปริมาณมากข้ึน จึงยากต่อการจัดการ หรือต้องใช้งบประมาณในการจัดการที่สูงขึ้น 

4)  ร้านอาหาร มีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณ และลักษณะของขยะ ถ้าแหล่งท่องเที่ยวมี
ร้านอาหารจำนวนมาก ขยะประเภทเศษอาหาร และภาชนะบรรจุอาหารจะมีมากขึ้นตามไปด้วย และ
อาจได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยที่เกิดการทับถมกันของขยะมูลฝอย 

5)  จากธรรมชาติ แต่ละแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกันไป ซึ่งได้แก่ ขยะที่เกิดจากกิ่งไม้ ใบไม้
แห้ง การตัดแต่งก่ิงไม้ใบไม้ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งการดูแลจัดการที่ไม่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่ จึงทำให้กิ่งไม้ 
ใบไม้ กีดขวางบริเวณทางเดิน หรือทางถนน ส่งผลให้เกิดอันตราย หรือ ทัศนียภาพไม่สวยงามได้ เกิด
เป็นปัญหาจากขยะธรรมชาติได้  
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2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการขยะมูลฝอย 

การจัดการขยะมูลฝอยมีอยู่หลายขั้นตอน โดยจะเริ่มตั้งแต่การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัด
แยกขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย และการกำจัดขยะมูลฝอยใน
ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น ระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จะต้องเป็น
วิธีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สุขภาพ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ต้องประหยัดที่สุดภายใต้เงื่อนไขบังคับต่าง ๆ 

  
2.2.1  การลดปริมาณขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2547, น. 11-29) 

2.2.1.1  ลดการใช้หรือการลดปริมาณการผลิตมูลฝอย (Reduce) คือ การลดปริมาณ
การผลิตขยะ ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการลดปริมาณขยะลง โดยการเลือกซื้อสินค้าที่
จำเป็นในการดำรงชีวิต หลีกเลี่ยงการสินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าที่กำจัดได้ยาก เช่น โฟมหรือพลาสติก 
โดยการใช้ภาชนะแทน การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว ฯลฯ  

2.2.1.2  การใช้ซ้ำ (Reuse) คือ การนำบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
โดยสามารถนำเอาสินค้านั้นกลับมาใช้ได้อีก โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือแปรรูป เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์
หรือสินค้าที่มีการออกแบบให้มีการใช้งานมากกว่า 1 ครั้ง เช่น ถ่านแบตเตอรี่แบบชาร์ จใหม่ได้ การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ (Repair) ให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีก หรือบำรุงรักษาให้มีอายุการ
ใช้งานนานขึ้น การนำวัสดุอ่ืน ๆ กลับมาใช้ซ้ำ หรือดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การใช้
ถุงพลาสติกท่ีซ้ำ ใช้กระดาษท้ังสองหน้า หรือการนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นแจกัน เป็นต้น 

2.2.1.3  การรีไซเคิล (Recycle) คือ เป็นการนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรสภาพโดยกรรมวิธีต่าง ๆ หรือกระบวนการ
ผลิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งสามารถทำได้โดยคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก 
โลหะ/อโลหะ เป็นต้น จากนั้นนำไปขยะไปที่ศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิล เช่น โรงรับซื้อขยะรีไซเคิล ขยะ
เหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

 2.2.1.4  การหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธสินค้าบรรจุภัณฑ์ (Refuse) คือ การรู้จักปฏิเสธ 
งดการใช้ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่เห็นว่าเป็นการทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม 
เช่น การปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือน้อยชิ้น หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่มีการบรรจุ
หรือห่อหุ้มหลายชั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

2.2.1.5  การเลือกใช้สินค้าบรรจุภัณฑ์คืนบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ผลิต (Return) เช่น เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคได้ หรือซื้อสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถคืนระบบมัดจำ (Deposit refund system) เช่น สินค้าประเภทขวดน้ำอัดลม 
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2.2.2  การคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ  

ตามลักษณะองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด แต่อาจแยกด้วยมือหรือเครื่องจักรกล การคัดแยกขยะมูลฝอย 
สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจะต้องจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือถังขยะให้
เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบคัด
แยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาความจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูล
ฝอยไปกำจัดต่อไป เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 

2.2.2.1  หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ , 
2552, น. 22,25) 

1)  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือถังขยะ โดยทั่วไปจะมีการแบ่งแยก
ประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ ตามประเภทขยะมูลฝอย โดยภายในภาชนะจะมีถุง
บรรจุเพ่ือความสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย โดยทั่วไปแบ่งถังขยะออกเป็น 4 ประเภท 
(ภาพท่ี 2.1) ดังนี้ 

 (1) ถังขยะสีเขียว ใช้สำหรับรองรับขยะที่เน่าเปื่อยและย่อยสลายได้เร็ว
หรือขยะเปียก ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ำหมักจุลินทรีย์ได้ เช่น 
เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น 

(2) ถังขยะสีเหลือง ใช้สำหรับรองรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
หรือรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ/อโลหะ อะลูมิเนียม เป็นต้น 

(3) ถังขยะสีส้มหรือสีเทาฝาสีส้ม ใช้สำหรับรองรับขยะที่มีพิษหรือเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ขวดยา 
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ  เป็นต้น ขยะประเภทนี้
จำเป็นต้องมีการคัดแยกไว้ต่างหาก โดยนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป 

(4) ถังขยะสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ใช้สำหรับรองรับขยะทั่วไป ที่ย่อยสลาย
ยากหรือย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก โฟมและฟอยล์
ที่เปื้อนอาหาร พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป เป็นต้น 

โดยภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ควรมีความทนทาน แข็งแรงตาม
มาตรฐานสากล มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย รวมถึงสามารถป้องกัน
แมลงวัน หนู สุนัขและสัตว์อ่ืน ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้ 
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ภาพที่ 2.1  ถังขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท 
 

แหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2561, น. 2  
 

การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถดำเนินการได้ 4 ทางเลือก (กรมควบคุมมลพิษ, 2552, 
น. 28-29) คือ 

ทางเลือกท่ี 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 
ทางเลือกท่ี 2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 
ทางเลือกท่ี 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแห้ง และขยะอันตราย (Three cans) 
ทางเลือกท่ี 4 การคัดแยกขยะสด และขยะแห้ง (Two cans) 
ซึ่งในแต่ละทางเลือกนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการนำไปประยุกต์ใช้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่

กับบริบทของแต่ละชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 2.1  
 

ตารางที่ 2.1 แสดงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทั้ง 4 ทางเลือกในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 
ทาง 
เลือก 

รูปแบบ 
ภาชนะรองรับขยะมลู

ฝอย 
ข้อดี ข้อเสีย 

สรุป 
ผลงาน 

 

1 
 

แยกขยะมลูฝอยท่ี
ใช้ได้ใหม่ทุก
ประเภทและแยก
ขยะมูลฝอยที่ต้อง
นำไปกำจัดแต่ละวิธี
ได ้

 

แบ่งตามประเภทขยะ
มูลฝอย 

 

วัสดุที่นำ
กลับไปใช้
ประโยชน์ใหมม่ี
คุณภาพดีมาก 

 

- พาหนะเก็บขนต้องมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถ
เก็บขนขยะมลูฝอยท่ีแยก
ไว้ไดห้มด 
- เพิ่มจำนวนภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอยมากขึ้น 

ดีมาก 

2 แยกขยะมลูฝอย 4 
ประเภท (Four 
cans) 

แบ่งเป็นถังขยะ 
รีไซเคิล ขยะทั่วไป 
ขยะย่อยสลายได้ และ
ขยะอันตราย 

วัสดุที่นำ
กลับไปใช้
ประโยชน์ใหมม่ี
คุณภาพด ี

เพิ่มจำนวนภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยมากขึ้น 

ด ี
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ทาง 
เลือก 

รูปแบบ 
ภาชนะรองรับขยะมลู

ฝอย 
ข้อดี ข้อเสีย 

สรุป 
ผลงาน 

3 แยกขยะสด ขยะ
แห้ง และขยะ
อันตราย (Three 
cans) 

แบ่งเป็นถังขยะสด 
ขยะแห้ง และขยะ
อันตราย 

ง่ายต่อการนำ
ขยะสดไปใช้
ประโยชน์และ
ขยะอันตรายไป
กำจัด 

วัสดุที่นำกลับไปใช้
ประโยชน์ยังปะปนกันอยู่
ไม่ได้แยกประเภท พอใช้ 

4 แยกขยะสดและ
ขยะแห้ง (Two 
cans) 

แบ่งเป็นถังขยะแห้ง
และถังขยะเปยีก 

ง่ายต่อการนำ
ขยะเปียกไปใช้
ประโยชน ์

สับสนต่อนิยามคำว่าขยะ
เปียก ขยะแห้งทำให้ทิ้งไม่
ถูกต้องกับถังรองรับ 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2552, น. 28 
 

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าทางเลือกที่ 1 สามารถรวบรวมวัสดุที่จะนำมาใช้ใหม่ได้ใน
ปริมาณมาก และมีคุณภาพดีมาก แต่เนื่องจากประชาชนอาจจะยังไม่สะดวกต่อการคัดแยกขยะมูล
ฝอยทุกประเภท ดังนั้นในเบื้องต้นเพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยควรเริ่มที่
ทางเลือกที่ 2 คือแบ่งการคัดแยกขยะออกเป็น 4 กลุ่ม (ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป และ
ขยะอันตราย) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่และสะดวกต่อ
การกำจัด ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้นำการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 4 กลุ่มดังกล่าวมาเป็นข้อมูลสำหรับ
การเก็บข้อมูลต่อไป 

 

2.2.3  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย (Storage and collection)  หมายถึง กิจกรรมตั้งแต่การเก็บ

ขยะมูลฝอยใส่ในภาชนะ ไปจนถึงการรวบรวมมูลฝอยเพ่ือที่จะขนถ่ายต่อไปยังแหล่งกำจัด การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  ควรมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) ที่ มีการ
จัดระบบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของมูลฝอยตามประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยสีต่าง ๆ 
เพ่ือลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงภาชนะควรมีฝาปิดมิดชิด 
น้ำไม่สามารถรั่วซึมได้ รวมถึงควรมีจำนวนจุดที่ตั้งที่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และเหมาะสม
กับลักษณะของพ้ืนที่ เช่น หมู่บ้านจัดสรร กำหนดให้จุดรวบรวม 1 จุด ต่อจำนวนครัวเรือน 50-80 
หลังคาเรือน จุดแรกจะตั้งที่ปากประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านที่อยู่ในซอยจะตั้งหน้าปากซอย แต่ละ
ครัวเรือนจะรวบรวมขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ มาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะมูลฝอย  (กรมควบคุมมลพิษ, 
2552, น. 25) 
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2.2.4  การขนส่งขยะมูลฝอย  
การขนส่งขยะมูลฝอย (Transportation) เป็นการนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่ง

ชุมชนต่าง ๆ ใส่ในยานพาหนะไปยังสถานที่กําจัด หรือทําประโยชน์อย่างอ่ืน โดยการขนส่งขยะ
โดยทั่วไปจะพิจารณาได้ 2 วิธี (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป., น. 69-70) คือ 

1) การขนส่งขยะโดยรถเก็บขนขยะจากจุดกําเนิดขยะ ไปยังโรงงานคัดแยกและแปรสภาพ
ขยะ หรือสถานที่กําจัดขยะเที่ยวต่อเที่ยว ซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งขยะที่ระยะทางไม่ไกลมาก 
สามารถให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดโดยตรงได้ 

2) การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่าย ซึ่งจะเป็นการขนส่งขยะที่เก็บรวบรวมได้จากรถยนต์เก็บ
ขนขยะ แต่ละคันมาถ่าย ณ สถานีขนถ่ายขยะก่อน แล้วจึงส่งขยะคราวละมาก ๆ เพ่ือไปยังสถานี
กําจัด หรือสถานที่ใช้ประโยชน์จากขยะอีกครั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งขยะที่มีระยะทางไกลและมี
ปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย  เพ่ือถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่
รถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยสถานีขนถ่ายขยะจะมีความจําเป็นหรือเหมาะสม ในกรณีที่ 

(1) ระยะทางจากจุดกําเนิดขยะห่างจากสถานที่กําจัดมาก เช่น แหล่งกําจัดขยะ อยู่ห่าง
จากระบบรวบรวมขยะมากกว่า 15 กิโลเมตร 

(2) มีศูนย์กําจัดขยะรวมสําหรับใช้ร่วมกันหลายเมือง แต่ละเมืองควรสร้างสถานีขนถ่าย
ประจําเมือง ก่อนขนส่งไปกําจัด ณ ศูนย์กําจัดขยะรวม 

(3) เมื่อมีความหนาแน่นของบ้านเรือนต่ำ ปริมาณขยะมีไม่มากพอ  
(4) ต้องการลดระยะทางในการขนส่งไปยังสถานที่กําจัด หรือใช้ประโยชน์จากขยะ  
(5) ต้องการใช้สถานีขนถ่ายเป็นจุดคัดแยกขยะในการนําขยะกลับมาใช้ใหม่   

ซึ่งในการจัดการขยะมูลฝอย สามารถจัดให้มีระบบที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการแปรสภาพ
ขยะมูลฝอย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพเพ่ือลดปริมาณเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดย
วิธีคัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ออกมา วิธีการบดให้มีขนาดเล็กลง และวิธีอัด
เป็นก้อนเพ่ือลดปริมาตรของขยะมูลฝอยให้ได้ร้อยละ 20-75 ของปริมาตรเดิม ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือและลักษณะของขยะมูลฝอย ผลที่ได้รับจากการแปรสภาพมูลฝอยจะช่วยให้การเก็บ
รวบรวมขนถ่ายและขนส่งได้สะดวกข้ึน สามารถลดจำนวนเที่ยวของการขนส่ง ช่วยให้ไม่ปลิวหล่นจาก
รถบรรทุกและช่วยรีดเอาน้ำออกจากขยะมูลฝอย ทำให้ไม่มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลในขณะขนส่ง 
ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดยสามารถจัดวางซ้อนได้อย่างเป็น
ระเบียบจึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าวัสดุในการกลบทับ ช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบได้อีก
ทางหนึ่งด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2547, น. 19)  
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2.2.5  การกำจัดขยะมูลฝอย  
วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย (Disposal) ที่ใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลายวิธี 

เช่น การนำขยะมูลฝอยไปกองทิ้งบนพ้ืนดิน ทิ้งลงทะเล หมักทำปุ๋ย เผากลางแจ้ง การเผาในเตาเผา
ขยะ และฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นต้น การกำจัดขยะมูลฝอยที่กล่าวมานั้น บางวิธีเป็นวิธีการ
กำจัดที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่ง
วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ทำให้บริเวณท่ีกำจัดขยะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค 
เช่น แมลงวัน ยุง และแมลงสาบ เป็นต้น 

(2) ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ำ และพ้ืนดิน 
(3) ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรำคาญ อันเนื่องมาจาก เสียง กลิ่น ควัน ผง และฝุ่นละออง 
การทิ้ง (Dumping) เป็นการกำจัดขยะโดยการนำขยะไปถมที่พ้ืนดิน (Open dump) หรือทิ้ง

ลงทะเล (Dumping at sea) ปล่อยให้ขยะสลายตัวไปเองตามธรรมชาติ โดยมีข้อดี คือ วิธีการไม่
ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนัก กำจัดขยะได้ทุกชนิด บางครั้งสามารถนำมาใช้ในการถมที่ได้ แต่มีข้อเสีย 
คือ ถ้าเป็นการถมที่พ้ืนดินจะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก เพ่ือป้องกันเหตุรำคาญต่าง ๆ ทำให้
บางครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่ง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เปลืองเนื้อที่มาก และใช้เวลานานกว่า
จะใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้ (ณรงค์ ณ เชียงใหม่, 2530, น. 183) ซึ่งวิธีการกองทิ้งบนดิน การนำไปทิ้ง
ทะเล รวมทั้งเผากลางแจ้ง ถือว่าเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้เกิดปัญหาภาวะ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อม สำหรับวิธีที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง คือ การเผาในเตาเผา 
การฝังกลบ และการทำปุ๋ย (อนันต์ ศิริพงศ์วัฒนา , 2552 , น. 9-10) ซึ่งการเลือกใช้วิธีการใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ต้นทุนการดำเนินงาน ความพร้อมขององค์กร ปริมาณ
และประเภทของขยะ ซึ่งสามารถแบ่งเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ (กรม
ควบคมุมลพิษ, 2547, น. 25-29) ดังนี้  

1) ระบบหมักทำปุ๋ย (Composting) เป็นการทำลายขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ เช่น 
เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ โดยขบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ แปรสภาพ
สารอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย ที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูปมีสีดำหรือสีน้ำตาล และมีน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) รวมทั้งพลังงานความร้อนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา และสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน โดย
ขบวนการหมักทำปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 2 ขบวนการ คือขบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic 
decomposition) ซ่ึงเป็นขบวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น ส่วนอีกขบวนการเป็นขบวนการหมักแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic decomposition) ขบวนการนี้มักจะเกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซ
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ไข่เน่า (Hydrogen sulfide: H2S) แต่ขบวนการนี้จะมีผลดีที่เกิดก๊าซมีเทน (Methane gas) ซึ่งเป็น
ก๊าซที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้ 

2) ระบบการเผาในเตาเผา (Incinerator) เป็นการทำลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาทำลาย
ในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือทำลายหรือเปลี่ยนสภาพขยะมูล
ฝอยที่อยู่ในรูปของแข็งให้กลายเป็นก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไอน้ำ (H2O) รวมทั้ง
ของแข็งส่วนที่ไม่ติดไฟอีกต่อไป เช่น เถ้าหนัก เถ้าลอย เป็นต้น โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาที่  
850-1,200 องศาเซลเซียส เพ่ือให้การทำลายที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ในการเผามักก่อให้เกิดมลพิษด้าน
อากาศ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfer dioxide: SO2) และ 
ไดออกซิน (Dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
และดักมิให้อากาศที่ผ่านปล่องออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่
กำหนด รวมถึงสามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น้ำร้อน ไอน้ำ 
และกระแสไฟฟ้า การกําจัดขยะมูลฝอยวิธีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายสูง เหมาะสําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยที่
มีเชื้อโรคจากโรงพยาบาล และของเสียที่มีพิษจากโรงงานพวกยาฆ่าแมลงที่เป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ 
แต่ทั้งนี้จะต้องใช้ระดับของอุณหภูมิให้สูงเพียงพอที่จะเผาไหม้ หรือทําลายพิษของของเสียแต่ละชนิด 

3) ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เป็นการกำจัดขยะมูลฝอย โดยการ
นำไปฝังกลบ ในพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน  จากนั้นจึงทำ
การออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจมีการบดอัดขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรกล เพ่ือให้ขยะมูลฝอย
ยุบตัวและมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วทำการปิดทับด้วยวัสดุถมกลบ เช่น ดินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
หรือใช้พลาสติกปิดคลุม มีการวางมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระบบกันซึมที่ก้น
หลุมเพ่ือป้องกันน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate) ไหลออกสู่น้ำใต้ดินซึ่งถือว่าเป็นน้ำเสียที่มีค่าความ
สกปรกสูงไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน ทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินเสื่อมสภาพลงจนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่
ใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค มีระบบรวบรวมน้ำชะขยะมูลฝอยไปบำบัด มีระบบระบายก๊าซที่เกิด
จากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ มีการตรวจสอบการรั่วซึมของหลุมฝังกลบ มีระบบติดตาม
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการป้องกันน้ำท่วม กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อ
สภาพภูมิทัศน์ รูปแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล อาจใช้วิธีขุดให้ลึกลงไปในชั้นดินหรือการ
ถมให้สูงขึ้นจากระดับพ้ืนดิน หรืออาจจะใช้ผสมหลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ  

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบข้อพิจารณาในด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของวิธีการกำจัด
ขยะมูลฝอยแบบการเผา การหมักปุ๋ย และการฝังกลบได้ ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 แสดงสรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย 
 

ข้อพิจารณา 
วิธีการกำจัดมูลฝอย 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
 

1. ด้านเทคนิค 
     1.1 ความยากง่าย
ในการดำเนินการและ
ซ่อมบำรุง 
 

 

 
- ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง 
การเดินเครื่องยุ่งยาก 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมี
ความชำนาญสูง 

 

 
- ใช้ เทคโน โลยี สู งพอ 
ควร 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมต้อง
มีระดับความรู้สูงพอควร 

 

 
- ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมี
ระดับความรู้ธรรมดา 

     1.2 ประสิทธิภาพ
ในการกำจัด 
- ป ริ ม าณ มู ล ฝ อย ที่
กำจัดได้ 
 
- ความสามารถในการ
ฆ่าเช้ือโรค 

 

 
- ลดปริมาตรได้ 60-65 % 
ที่เหลือต้องนำไปฝังกลบ 
 
- สามารถกำจัดได้ 100 % 

 

 
 

- ลดปริมาตรได้ 30 -5 
% ที่เหลือต้องนำไปฝัง
กลบเผา 
- สามารถกำจัดได้ 70 
% 

 

 
 

- สามารถกำจัดได้ 100 % 
 
 
-กำจัดได้เพียงเล็กน้อย 

     1.3 ความยืดหยุ่น
ของระบบ 

- ต่ำ หากเกิดปัญหาเครื่อง 
จักรกลชำรุดไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

- ต่ ำ  หาก เกิ ดปัญ หา
เครื่องจักรกลชำรุดไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 

- สูง แม้ว่าเครื่องจักรกลจะ
ชำรุดยังสามารถกำจัดหรือ
รอการกำจัดได้ 

     1.4 ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- น้ำผิวดิน 
- น้ำใต้ดิน 
- อากาศ 
- กลิ่น แมลง พาหะนำ
โรค 

 

 
 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
- มี 
- ไม่มี 

 

 
 

- อาจมีได้ 
- อาจมีได้ 
- ไม่มี 
- อาจมีได้ 

 

 
 

- มีความเป็นไปได้สูง 
- มีความเป็นไปได้สูง 
- อาจมีได้ 
- ม ี

     1.5 ลักษณะสมบัติ
ของมูลฝอย 

- ต้องเป็นสารที่เผาไหม้ได้มี
ค่ าค วาม ร้ อน ไม่ ต่ ำก ว่ า 
4,500 kJ/kg และความช้ืน
ไม่มากกว่า 40 % 

- ต้ อ งเป็ นสารที่ ย่ อย
สลายได้ มีความช้ืน 50-
70 % 

- รับมูลฝอยได้ เกือบทุก
ประเภท ยกเว้ยมูลฝอยติด
เชื้อ หรือสารพิษ 

     1.6 ขนาดที่ดิน - ใช้พื้นที่น้อย - ใช้พื้นที่ปานกลาง - ใช้พื้นที่มาก 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 เงินลงทุนในการ
ก่อสร้าง 

 
 

- สูงมาก 

 
 

- ค่อนข้างสูง 

 
 

- ค่อนข้างต่ำ 
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ข้อพิจารณา 
วิธีการกำจัดมูลฝอย 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
    2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนิ นการและซ่ อม
บำรุง 

- สูง - ค่อนข้างสูง - ค่อนข้างต่ำ 

    2.3 ผลพลอยได้จาก
การกำจัด 

- ได้พลังงานความร้อนจาก
การเผา 

- ปุ๋ ยอินทรีย์ จากการ
หมักและพวกโลหะที่
แยกก่อนหมัก 

- ได้ก๊าซมีเทนเป็น
เชื้อเพลิง 
- ปรับพื้นท่ีเป็นสวน 
สาธารณะ 

 
แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2552, น. 34 
 

2.2.6  การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว 
กรมควบคุมมลพิษ (2536) อ้างถึงใน วศัน สดศรี (2548, น. 37-38) ได้กล่าวถึงปัญหาการ

จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว ไว้ดังนี้ 
1) มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและตกค้างในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากการ

เก็บขนขยะไม่ทั่วถึง รวมทั้งขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
2) ภาชนะรองรับขยะขาดแคลน ชำรุด หรือรูปแบบไม่สอดคล้องกับทัศนียภาพ 
3) ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กิจการ หรือนักท่องเที่ยว ผู้เป็นแหล่ง

ทำให้เกิดขยะ 
4) ยังไม่มีวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม 
5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดยังไม่รัดกุมเพียงพอ 
จึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขการจัดการขยะ โดยการเลือกใช้วิธีกำจัดขยะที่เหมาะสม ซึ่ง

พิจารณาในด้านประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและขนาดพ้ืนที่ รวมทั้งความจำเป็นในการอนุรักษ์รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว โดยสามารถจำแนกแหล่งท่องเที่ยว ได้ดังนี้ 

1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อที่จำกัด มีความจำเป็นในการอนุรักษ์  
สภาพแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการกำจัดขยะ  
ดังนั้นแนวทางการจัดการที่เหมาะสม คือ การเก็บรวบรวมไว้ให้มีปริมาณมากพอ แล้วจึงลำเลียงทาง
เรือไปให้องค์กรท้องถิ่นในจังหวัดเดียวกันช่วยกำจัด 

2) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ถ้ำ น้ำตก เป็นต้น ทีม่ัก
มีเนื้อที่และอาณาเขตกว้างขวาง ควรเลือกใช้วิธีกำจัดโดยการหมักทำปุ๋ย  เพราะสามารถลดปริมาณ
ขยะ และยังได้ปุ๋ยจากการหมักด้วย ขยะที่เหลือ อาจใช้การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล โดยคัดเลือก
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พ้ืนที่ซึ่งควรอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่แวะชมของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ในกรณีที่แหล่ง
ท่องเที่ยวไม่มีสถานที่กำจัดที่เหมาะสม ควรจัดเตรียมภาชนะบรรจุขยะขนาดใหญ่พอเหมาะเพ่ือ
รวบรวมไว้ แล้วทำการขนส่งให้ทางองค์กรในท้องถิ่นช่วยกำจัดให้ 

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางการแก้ไขในด้านการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ควรจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมภาชนะหรือถังบรรจุในสถานที่ท่องเที่ยว ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บกวาดทำ
ความสะอาด ยานพาหนะในการเก็บขน ค่าจ้างบุคลากร เป็นต้น 

2) จัดกำลังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ และมีจำนวนเพียงพอ 
3) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ช่วยดูแลรักษาความสะอาดในสถานที่

ท่องเที่ยว 
อำไพ ศิริลักษณ์ (2540) อ้างถึงใน ปราณี ไพบูลย์สมบัติ (2546, น. 10-13) ได้สรุปการ

จัดการขยะ ในแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
1) อัตราการเกิดขยะ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ จะมีอัตราการเกิดขยะที่แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น จำนวนนักท่องเที่ยว ลักษณะสถานที่ท่องเที่ยว ความนิยมของสถานที่
ท่องเที่ยว ความสวยงามดึงดูดใจ การคมนาคมสะดวกสบาย ระยะทาง สิ่งอำนวยความสะดวกของ
บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวประเภทถ้ำ น้ำตก อุทยานแห่งชาติ 
ป่าเขา หาดทราย เกาะ หรือสถานที่เป็นแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้พักค้างคืนได้และมีการนำ
อาหารไปรับประทานได้ จะมีอัตราการเกิดขยะประมาณ 0.06-0.45 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งจะมีอัตรา
เกิดขยะสูงกว่าสถานที่ท่องเที่ยวประเภทที่ไม่พักค้าง เช่น วัด อุทยานประวัติศาสตร์ ที่แสดง
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ซึ่งมีอัตราการเกิดขยะประมาณ 0.02-0.06 กิโลกรัม/คน/วัน  

2) การเก็บกักขยะ สถานที่ท่องเที่ยวควรจะทำการเก็บรวบรวมขยะทุก ๆ วัน หรือวันเว้นวัน
ตามปริมาณของขยะ ภาชนะที่รองรับจัดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ในอัตราส่วนที่พอเหมาะกับจำนวน
นักท่องเที่ยว ไม่มีปริมาณมากเกินไปจนทำลายความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ใช้วัสดุทำถังรองรับ
ขยะตามความเหมาะสมของผู้ดูแลและใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น การใช้ไม้ไผ่ ซึ่งปัญหาที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะ พบว่า  ภาชนะไม่มีฝาปิดมิดชิด โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติที่เป็น
ป่าเขา ทำให้สัตว์ป่าสามารถรื้อค้นได ้ มีอายุการใช้งานสั้นเกินไป เพราะขาดการดูแลรักษา  

3) การเก็บรวบรวมขยะ การเก็บรวบรวมขยะในสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นแบบถังคงท่ี 
ที่มีรถเข็น รถบรรทุก มาเก็บขนเพ่ือนำไปทำลาย ช่วงเวลาที่มาเก็บขนควรเริ่มตั้งแต่เวลา

ประมาณ 8.00-10.00 น. เพ่ือให้สถานที่ท่องเที่ยวสะอาดก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือน สำหรับใน
เขตที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่จะทำการแบ่งเขตเพ่ือขนขยะ ซึ่งปัญหาที่พบโดยทั่วไปพบว่า การเก็บรวบรวม
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ขยะยังมีปัญหาดังนี้ คือ พนักงานเก็บขน ทำงานหลายหน้าที่ ตั้งแต่เก็บขนขยะ ตัดหญ้า ดูแลสนาม 
กวาดพื้น หรือกวาดขยะ และอุปกรณ์ช่วยในการเก็บขนไม่เพียงพอ 

4) การขนส่งและการขนถ่าย สถานที่ท่องเที่ยวแทบทุกแห่งไม่ได้ให้ความสำคัญของการขนส่ง 
ขยะและการขนถ่าย เนื่องมาจากมีพ้ืนที่เก็บขนน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
นอกจากนั้นสถานที่กำจัดหรือทำลายก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น จึงไม่เห็นความสำคัญที่

จะขนถ่าย 
ยกเว้นบางแห่งมีการคัดแยกขยะก่อน ซึ่งทำให้ปริมาณขยะลดลง และช่วยลดภาระการขนส่ง

ด้วย 
5) การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ส่วนใหญ่พนักงานเก็บขนขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวจะทำการ

คัดแยกขยะไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง ดังนั้น ผู้ดูแล
สถานที่ท่องเที่ยวจึงควรให้การสนับสนุน ทั้งนี้เพราะเป็นการลดปริมาณขยะก่อนที่จะถูกทำลาย 

6) การทำลายขยะ การทำลายขยะโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีกองกลางแจ้ง เมื่อขยะแห้งแล้วจึง
เผา บางแห่งที่ทำการทำลายสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่รู้เท่าทัน ส่วนการเผาในเตามีน้อยมาก ทั้งนี้เพราะ
ประสิทธิภาพของเตาเผาต่ำหรือแตกชำรุด 
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2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

2.3.1 ประวัติการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสภาพภูมิประเทศที่เป็นยอดดอยสูง คล้าย 

“เรือสําเภาใหญ่” ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติภูเรือได้รับการเสนอให้เป็นสถานที่ 
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมเติมจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยนายสุจินต์ เพชรดี ปลัดจังหวัดเลย ใน
คราวที่นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางไปราชการที่อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึงเมื่อปี พ.ศ. 2519 และเมื่ออําเภอภูเรือได้สํารวจพ้ืนที่และรายงานต่อจังหวัดเลยตาม
หนังสือที่ ลย.58/2165 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2519 ว่าพ้ืนที่ป่าภูเรือมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
สำคัญหลายแห่ง เช่น ป่าไม้ น้ำตก ทิวทัศน์ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้ กรมป่าไม้จึง
ได้มีคำสั่งที่ 391/2520 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2520 ให้นายมโน มนูญสราญ พนักงานป่าไม้ 2 เดินทางไป
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของป่าภูเรือในท้องที่อําเภอภูเรือและอําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปรากฏว่าป่าแห่งนี้
อยู่ในเขตป่าหมายเลข 23 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2506 ให้รักษาไว้ให้เป็นป่า
ถาวรของชาติ และพ้ืนที่ป่าภูเรือมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมที่จะ
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสํารวจลงวันที่ 19 สิงหาคม 2520 

ข้อมูลดังกล่าวได้เสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยาน 
แห่งชาติ ซึ่งก็มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2521 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2521 เห็นชอบให้กําหนดพ้ืนที่
ป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินป่าภูเรือ ในท้องที่ตําบล
อาฮี ตําบลท่าลี่ อําเภอท่าลี่ และตําบลลาดค่าง ตําบลหนองบัว ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
มีพ้ืนที่ที่ประมวลผลได้ในขณะนั้นประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 75,525 ไร่ ให้
เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 124 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2522 อุทยานแห่งชาติภูเรือจึงนับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 16 ของประเทศไทย  (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 1-2) 
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2.3.2 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งอยู่ประมาณเส้นละติจูดที่ 19 องศา 28 ลิปดา ถึงเส้นละติจูดที่ 19 

องศา 43 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 101 องศา 40 ลิปดา ถึงเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 57 ลิปดา
ตะวันออก อยู่ในเขตปกครองของตําบลน้ำทูน ตําบลท่าลี่ อําเภอท่าลี่ และ ตําบลลาดค่าง ตําบล
หนองบัว ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดกับ  ตําบลน้ำทูน อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
ทิศใต้            ติดกับ  ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
ทิศตะวันออก   ติดกับ  ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
ทิศตะวันตก     ติดกับ  ตําบลลาดค่าง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 2) 

 
2.3.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมที่มียอดสูงแหลมยื่นอยู่ตรง

ปลายทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยภูเขาลูกที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งก็คือบริเวณยอดแหลมของภูเรือและบริเวณยอดแหลมของภูมะเฟือง นอกจากนี้
ยังมีภูเขาอีกลูกที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ซึ่งคือบริเวณพ้ืนที่ภูเขาภูกุ  ซึ่งยอดภูกุ มี
ความสูงประมาณ 1,248 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ในบริเวณยอดเขาแหลมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นที่ตั้งของยอดภูเรือนั้น จัดได้
ว่าเป็นส่วนที่แหลมที่สุดของพ้ืนที่ แต่มีความสูงของยอดเขาเพียง 958 เมตรจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง เป็นยอดเขาที่ต่อเนื่องกับยอดภูเรือที่มีความสูง 1,024 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมี
แนวหน้าผาที่เชื่อมต่อจากบริเวณยอดภูเรือไปยังยอดที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติภูเรือที่มีความสูง
ประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นยอดที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป สภาพ
พ้ืนที่ในแนวดังกล่าวมีความชันค่อนข้างมากจนเป็นหน้าผาที่ใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติของอุทยาน
แห่งชาติภูเรือในปัจจุบัน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 7-8) 
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2.3.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
อุทยานแห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในจังหวัดเลย ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน 
(ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม  - กลางเดือนตุลาคม ) ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป และสมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่
(ประมาณกลางเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้จังหวัด
เลยมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป นอกจากนี้อุณหภูมิของจังหวัดเลยค่อนข้างเย็นสบายตลอดทั้งปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 25.7 องศาเซลเซียส เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเลย
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีเทือกเขาสลับซับซ้อน อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว และ
ในช่วงฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี  
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 26; สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา. ศูนย์ภูมิอากาศ, 
2560, น. 1) 

 
2.3.5 สังคมพืช  
สังคมพืชที่ปรากฏในอุทยานแห่งชาติภูเรือ สามารถจัดแบ่งป่าออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ป่าไม่

ผลัดใบ 2 ชนิดป่า คือ ป่าดิบเขาและป่าสนเขา ป่าผลัดใบ 2 ชนิดป่า คือ ป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง 
ซึ่งพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือมีลำดับของการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชตามความสูงจากป่าเต็งรังที่อยู่ใน
พ้ืนที่ต่ำต่อต่อด้วยป่าผสมผลัดใบและเปลี่ยนเป็นป่าดิบเขาเมื่อความสูงของพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน   

ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) เป็นป่าที่พบในพ้ืนที่สูงได้รับอิทธพลของความชื้นที่เกิด
จากเมฆ หมอก มีการกระจายในพื้นท่ีที่มีความสูง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปทำให้
อุณหภูมิมีค่าท่ีต่ำกว่าพ้ืนที่ที่ต่ำกว่า แต่ในบริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจะพบการกระจายของป่า
ดิบเขาในพ้ืนที่ที่มีความสูงประมาณ 600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อาจเป็นเพราะพ้ืนที่ดัง 
กล่าวมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ สังคมพืชป่าดิบเขาครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 8.34 ตารางกิโลเมตร
หรือร้อยละ 6.81 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีชนิดไม้เด่นในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ก่อขน (Lithocarpus 
tubulosus A. Camus) แข้งกวาง (Wendlandia tinctorial A. DC.) ติ้วขน (Cratoxylum 
formosum (Jack) Dyer) ใบเสมา (Ormosia henryi Prain) ไม้เหมือดคนใบใหญ่ (Helicia sp.) ก่อ
กระดุม (Quercus semiserrata Roxb.) และตะเกราน้ำ (Eriobotrya bengalensis Hook. f.) หว้า
ใบมัน (Syzyginm sp.) ขี้อ้ายดง (Walsura villosa Wall.) และกระโดงแดง (Bhesa robusta Ding 
Hou) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 49-50) 
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ป่าสนเขา (Pine forest) เป็นป่าที่มีการกระจายเป็นบริเวณแคบ ๆ ตามสันเขาที่มีความสูง
ของพ้ืนที่เกิน 750 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป สภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ำและค่อนข้าง
ขาดความชื้นในฤดูแล้ง ซึ่งมีการกระจายของป่าชนิดนี้เป็นบริเวณกว้างตามสันเขาตอนกลางของ
อุทยานแห่งชาติ สังคมพืชป่าสนเขาครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 3.62 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีสนสองใบ (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) และสนสามใบ (Pinus 
kesiya Royle ex Gordon) เป็นไม้เด่นของสังคมพืช (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 
2549, น. 64) 

ป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) พบกระจายอยู่ทั่วไปใน
พ้ืนที่ที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์ มีความสูงไม่เกิน 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สำหรับพื้นที่
อุทยานแห่งชาติภูเรือจัดเป็นป่าผสมผลัดใบแบบไม่มีไม่สักขึ้นร่วมด้วย เริ่มพบการกระจายของป่าตั้ง 
แต่ขอบของอุทยานแห่งชาติทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อยขึ้นไปทางเหนือ ทางทิศตะวันตกของ
อุทยานแห่งชาติ และบริเวณทางข้ึนอุทยานฝั่งทางด้านทิศใต้ที่เป็นพ้ืนที่ลาด โดยกระจายตามระดับ
ความสูงประมาณ 800-900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สังคมพืชป่าผสมผลัดใบครอบคลุมพ้ืน 
ที่ประมาณ 76.11 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 62.17 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ กางขี้มอด 
(Albizia odoratissima Benth.) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Craib) ทองหลางใบมน 
(Erythrina suberosa Roxb.) ยาบใบยาว (Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib) ขะเจ๊าะ 
(Millettia leucantha Kurz) กระพ้ีเขาควาย (Dalbergia cultrate Grah. Ex Benth.) กาสามปีก 
(Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) กระพี้
จั่น (Millettia brandisiana Kurz) เสลาเปลือกหนา (Lagerstroemia villosa Wall.) และช้าแป้น 
(Callicarpa arborea Roxb.) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 75) 

ป่าเต็งรัง มักข้ึนในอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัดในปัจจัยทางด้านภูมิอากาศท่ีมีฤดูแล้งชัดเจน ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำและกักเก็บน้ำในดินได้น้อย พบในพ้ืนที่ที่มีความสูงไม่เกิน 900 เมตรจากระดับ 
น้ำทะเลปานกลาง ในพ้ืนที่อุทยานภูเรือพบการกระจายของป่าเต็งรังตามรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่บริเวณโดยรอบของหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติภูเรือที่ 1 (ห้วยทรายขาว) เรื่อยลงมาถึงบริเวณใกล้ ๆ กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ง 
ชาติภูเรือท่ี 2 (หนองบัว) สังคมพืชป่าเต็งรังครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 7.48 ไร่หรือร้อยละ 6.11 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) เต็ง 
(Shorea obtuse Wall.) ก่อแพะ (Quercus kerrii Craib) ก่อนก (Lithocarpus polystachyus 
Rehd.) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble) และกระพี้เขาควาย (Dalbergia cultrate Grah. Ex 
Benth.) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549, น. 89-90) 
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2.3.6 ทรัพยากรสัตว์ป่า  
จากการสำรวจความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2547 พบว่า ความหลากของชนิดสัตว์ทั้งหมด 257 ชนิด จำแนกจำนวนชนิดของสัตว์ป่า
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  1) สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 20 ชนิด เช่น กบหนอง (Fejervarya 
limnocharis) เขียดอ่อง (Rana nigrovittata) อ่ึงน้ำเต้า (Microhyla ornata) คางคกบ้าน (Bufo 
melanostictus) เป็นต้น 2) สัตว์เลื้อยคลาน 38 ชนิด เช่น จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus 
frenatus) กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor) งูสิงดง (Ptyas korros) เป็นต้น 3) นก 162 ชนิด เช่น 
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกกระจี๊ดตะโพกเขียว 
(Phylloscopus inornatus) เป็นต้น และ 4) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 37 ชนิด เช่น กระต่ายป่า (Lepus 
peguensis) หนูท้องขาว (Rattus rattus) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni) เป็นต้น 

ประเทศไทยได้กำหนดสถานภาพสัตว์ป่าเพ่ือใช้คุ้มครองชนิดที่มีจำนวนประชากรน้อยและ
ชนิดที่มีการแพร่กระจายเป็นขอบเขตจำกัดไม่ให้หมดหรือสูญหายไปจากพ้ืนที่และ/หรือไม่ให้สูญพันธุ์
ไปจากโลก โดยจำแนกเป็น (1) สถานภาพที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
พ.ศ. 2546 พบว่า ไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวน และมีจำนวนชนิดสัตว์ป่าที่มี
สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ทั้งหมด 194 ชนิด แบ่งเป็นนก 161 ชนิด เช่น นกกะปูดใหญ่ 
(Centropus sinensis) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกปรอดเหลืองหัวจุก 
(Pycnonotus melanicterus) เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 20 ชนิด เช่น แมวดาว (Prionailurus 
bengalensis) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) เป็นต้น 
สัตว์เลื้อยคลาน 12 ชนิด เชน่ เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis 
unicolor) ตะกวด (Varanus bengalensis) เป็นต้น และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 1 ชนิด ได้แก่ 
คางคกเล็ก (Bufo parvus) ส่วนสัตว์ป่าอีกจำนวน 63 ชนิด แบ่งเป็น สัตว์เลื้อยคลาน 22 ชนิด สัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก 19 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 17 ชนิด นก 1 ชนิด ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย
กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวงกำหนดให้
สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 แต่สัตว์ป่าทั้ง 63 ชนิดและรวมทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่น
ทั้งหมดท่ีอาศัยและแพร่กระจายอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ (2) สถานภาพเพ่ือการอนุรักษ์ตามภาวะของ
การถูกคุกคามและทำให้ปริมาณประชากรตลอดจนขอบเขตการแพร่กระจายลดลง  พบว่า สัตว์ป่า
จำนวน 257 ชนิดในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีสัตว์ป่าจำนวน 7 ชนิดที่สำนักงานนโยบายและแผน
และองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of 
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Nature: IUCN)  กำหนดให้มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามและ/หรือเป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม 
ดังนี้ 

1) สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 (2005) ได้กำหนดให้มีสัตว์ป่ามีสถาน 
ภาพเพ่ือการอนุรักษ์ตามภาวะถูกคุกคามในประเทศไทย แจกแจงเป็น (1) สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ 
(Endangered: EN) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง เต่าปูลู เต่าเหลือง (2) สัตว์ป่ามีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นเหนือ หมาจิ้งจอก หมาใน และ (3) สัตว์
ป่าใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened: NT) จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ลิ่นชวา แย้เหนือ เหยี่ยวปีกแดง 
ไ ก่ ฟ้ า พ ญ า ล อ  ( Nabhitabhata & Chan-ard, 2005, pp. 31, 65, 71, 75, 98-99, 108; 
Sanguansombat, 2005, pp. 132-137) (Nabhitabhata J. และChan-ard T., 2005: 31,65,71,75,98-99,108; Sanguansombat W., 2005: 132,137) 

2) องค์ กรระหว่ างประเทศ เพ่ื อการอนุ รักษ์ ธรรมชาติ  (International Union for 
Conservation of Nature: IUCN) กำหนดให้มีสัตว์ป่ามีสถานภาพเพ่ือการอนุรักษ์ตามภาวะถูก
คุกคามในระดับโลกจำนวน 2 ชนิด แจกแจงเป็น (1) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: 
CR) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ลิ่นชวา เต่าเหลือง (2) สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) จำนวน 3 
ชนิด คือ เต่าปูลู  หมาใน เสือโคร่ง (International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN), 2000, 2014, 2015a, 2015b, 2019; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช, 2549, น. 107-140) 

  

2.3.7 สถิตินักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือของกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่า ปี พ.ศ. 2558 – 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ เท่ากับ 170,387 194,295 182,668 181,353 และ 169,643 คน ตามลำดับ เมื่อดู
แนวโน้มในระยะ 5 ปีผ่านมา (พ.ศ. 2558- 2560) จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น
สูงสุดในปี พ.ศ. 2559 และลดลงเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ที่ผ่านมา โดยในเดือนที่มี
ปริมาณนักท่องเที่ยวมาก จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 105,122 102,211 
346,520 236,143 และ 73,506 ตามลำดับ ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูเรือ
โดยในเดือนธันวาคมและมกราคมจะเป็นเดือนที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นช่วงปลายปีเลย
ไปจนถึงหลังต้นปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีวันหยุดเทศกาลระยะยาวในช่วงนี้ เช่น วันสิ้นปี วันปี
ใหม่ เป็นต้น ดังตารางที่ 2.3 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559ก, ลำดับที่ 74; 2559
ข, ลำดับที่ 72; 2560ก, ลำดับที่ 73; 2561ก, ลำดับที่ 73; 2562ข, ลำดับที่ 73) 
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 
 

     ปีงบประมาณ 
เดือน 

จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) 
รวม 

2558 2559 2560 2561 2562 
ตุลาคม 19,838 20,097 12,686 16,381 21,219 105,122 

พฤศจิกายน 19,311 16,071 13,039 16,967 17,345 102,211 
ธันวาคม 59,523 66,786 66,644 67,149 60,530 346,520 
มกราคม 39,821 51,242 49,298 42,118 33,022 236,143 

กุมภาพันธ์ 10,173 14,774 15,557 11,482 10,787 73,506 
มีนาคม 3,723 3,645 3,872 4,056 2,980 21,520 
เมษายน 3,496 2,772 3,654 3,678 2,690 19,378 

พฤษภาคม 2,701 2,838 2,421 2,396 2,077 14,345 
มิถุนายน 2,626 2,401 3,087 3,223 2,580 17,056 
กรกฎาคม 2,868 6,563 4,619 5,329 7,604 30,034 
สิงหาคม 3,133 3,918 3,853 3,768 3,744 21,062 
กันยายน 3,174 3,188 3,938 4,806 5,065 22,469 

รวม 170,387 194,295 182,668 181,353 169,643 1,009,366 

 
แหล่งที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2559ก, ลำดับที่ 74; 2559ข, ลำดับที่ 72;  
               2560, ลำดับที่ 73; 2561, ลำดับที่ 73; 2562, ลำดับ 73 
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2.4 โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national park) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้
มอบนโยบายในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในระดับสากล  โดยให้ดำเนินโครงการ
ประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national parks) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในระดับสากล กระตุ้นให้อุทยานแห่งชาติ
กระตือรือร้นและตื่นตัวในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
ยกย่องเชิดชู เผยแพร่การดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว ซึ่งมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนด
หลักเกณฑ์การประกวด และมอบโล่รางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวแก่อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการ
คัดเลือก ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีเกณฑป์ระเมินอุทยานเขียว จำนวนทั้งหมด 
17 เกณฑ์ ครอบคลุมการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้แก่  (1) การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (2) การ
จัดการด้านพลังงานไฟฟ้า (3) การลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (4) การคัดแยกขยะ (5) การเก็บ
รวบรวมขยะก่อนนำไปกำจัด (6) การกำจัดขยะ (7) การจัดการด้านน้ำเสีย (8) การจัดการห้องน้ำ-
ห้องสุขา (9) การจัดการความสะอาดและความเป็นระเบียบ (10) การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ร้านอาหาร (11) การบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว (12) การจัดการพ้ืนที่กางเต็นท์ (13) การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่บริการ (14) การส่งเสริมและความร่วมมือกับชุมชน/ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
(15) การจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (16) การจัดการร้านขายของที่ระลึก และ (17) การจัดการ
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยแต่ละเกณฑ์มีรายละเอียดในการให้คะแนนดังภาคผนวก ข 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  สำนักอุทยานแห่งชาติ , 2561, น. 1,6; กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2560ข, น. 1-18) 

ในปี 2559 มีอุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว จำนวน 8 แห่ง 
ปี 2560 จำนวน 14 แห่ง ปี 2561 จำนวน 13 แห่ง และปี 2562 จำนวน 24 แห่ง โดยมีอุทยาน
แห่งชาติจำนวน 4 แห่งที่ได้รับรางวัลอุทยานสีเขียว 2 ปี คือ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ. อุบลราชธานี 
และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ. พิษณุโลก (ปี 2559 และ 2561) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  
จ. น่าน และอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ. ชัยภูมิ (ปี 2560 และ 2562) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 
2.4 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559, 2560, 2562; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
, 2561ข)  
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ตารางที่ 2.4 อุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจำปี 2559–2561 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ผาแต้ม  
2. ภูหินร่องกล้า  
3. เขาใหญ่   
4. หมู่เกาะอ่างทอง   
5. หมู่เกาะช้าง  
6. น้ำตกพลิ้ว    
7. เอราวัณ  
8. แก่งกระจาน  
    

1. ดอยอินทนนท์  
2. ดอยหลวง  
3. ดอยภูนาง  
4. ภูพาน  
5. อ่าวพังงา  
6. เขาสามร้อยยอด      
7. ธารโบกขรณี  
8. เขาสก  
9. แจ้ซ้อน  
10. ดอยภูคา  
11. ดอยผ้าห่มปก     
12. ตาดโตน 
13. เขื่อนศรีนครินทร์  
14. เขาคิชฌกูฏ  
 

1. ผาแต้ม  
2. ภูหินร่องกล้า  
3. แม่วาง  
4. เขาหลวง  
5. ดอยสุเทพ-ปุย  
6. แม่วงก์  
7. ศรีน่าน  
8. เขาแหลม  
9. ภูชาง  
10. คลองลาน  
11. หมู่เกาะชุมพร     
12. น้ำหนาว  
13. ไทรโยค  
 

1. หมู่เกาะสุรินทร์ 
2. หมู่เกาะสิมิลัน  
3. ดอยภูคา  
4. แม่ปิง  
5. เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง  
6. ศรีลานนา  
7. ภูกระดึง  
8. น้ำตกชาติตระการ  
9. ภูสอยดาว  
10. ภูผาเทิบ  
11. ห้วยน้ำดัง  
12. แหลมสน  
13. น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  
14. เขาชะเมา-เขาวง  
15. ภูเรือ  
16. แม่จริม  
17. ตาดโตน  
18. คลองวังเจ้า  
19. หาดวนกร  
20. ออบหลวง  
21. กุยบุรี  
22. ตะรุเตา  
23. ลานสาง  
24. ถ้ำปลา-น้ำตกผ่าเสื่อ 

 
แหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559, 2560, 2562; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

                    พันธุ์พืช, 2561ข 
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2.5 กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยาน
แห่งชาต ิ

กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ มีทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติ และการให้อำนาจแก่องค์การปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ เนื่องจากภายในอุทยานแห่งชาติ สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้
เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น การกำจัดส่วนใหญ่จึงเป็นภาระรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อุทยานแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 

2.5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในหลายประการด้วยกัน เช่น การรับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
ในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูล
ฝอยของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงการกําหนดให้
รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ (หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 57 (2)) โดย
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามมาตรา 250 หมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการกำหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศในหมวด 6 มาตรา 258 ช. ด้าน
อ่ืน ๆ (3) จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2560, น. 15, 75, 80)  
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2.5.2 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายหลักฉบับใหม่ที่ใช้ในการสงวน 

อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ซึ่ง
ใช้แทนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ที่ถูกยกเลิกไปในพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยข้อบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ จะอยู่ในส่วนที่ 3 การคุ้มครอง บำรุง ดูแล 
และรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตรา 18 กล่าวถึงการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
แต่ละแห่ง เพ่ือการคุ้มครอง บำรุง ดูแล รักษา และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ โดย อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวิธีการดำเนินการแนวทางการจัดการ และการกำกับดูแลการใช้พ้ืนที่ และให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างไรก็
ตามการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติ ทางอุทยานแห่งชาติไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง
ครบวงจร เนื่องจากข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น พ้ืนที่กำจัดขยะไม่เพียงพอ ทำให้การกำจัดขยะของ
อุทยานแห่งชาติเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ใน
การดำเนินการแทน ซึ่งในหมวด 3 เงินคา่บริการหรือเงินค่าตอบแทน มาตรา 29 ได้กำหนดให้อุทยาน
แห่งชาติสามารถเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ใน
อุทยานแห่งชาติ และให้แบ่งเงินในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา 29 แก่
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ เพ่ือนำไปใช้ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟ้ืนฟูอุทยานแห่งชาติตามมาตรา 30 
(สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562, น. 150-151, 154)  
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2.5.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ใช้

ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ โดย
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในส่วนของการกำหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติเป็นเขตอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ซึ่งจะต้องมีการ
ดำเนินการบริหารจัดการไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 และตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น (ส่วนที่ 3 เขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มาตรา 42) ซึ่งแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 ควรประกอบไปด้วยแผนงานและแนวทางการดำเนินงานในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 36) 

1) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ 
2) การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด 
3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
4) การประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน

ตามแผน 
5) การจัดองค์กรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และระหว่างส่วนราชการกับเอกชน รวมทั้งการกำหนดอัตรากำลัง
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามแผน 

6) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ คำสั่ง และประกาศที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามแผน 

7) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
การดำเนินงานตามแผน และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2535, น. 3, 13-14)  
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2.5.4 แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 – 2564 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณา

การ พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางสำหรับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการบริหารจัดการอุทยาน และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
สามารถเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 4 ด้านหลัก คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพ่ิมประสิทธิภาพและการบูรณาการในการบริหารจัดการ 

ซึ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะนั้นอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2: การดูแล
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในกลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการป้องกัน
และจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
คุณภาพ ศักยภาพไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ  
ประกอบด้วย  

1) แผนงานพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินโครงการจัดการขยะในอุทยาน
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติ  
โดยการให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง มีการรณรงค์และขอความร่วมมือในการลดปริมาณขยะจาก
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ จัดระบบการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ และปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเก็บและกำจัดขยะในอุทยานแห่งชาติ 

2) แผนงานพัฒนาพลังงานสะอาด ซึ่งได้ดำเนินโครงการการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
จากภาคการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการท่องเที่ยว โดยให้
อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวแยกขยะและนำขยะกลับบ้าน และขอความร่วมมือ
นักท่องเที่ยวให้ใช้สิ่งของจำเป็นในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น งดใช้โฟม (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2560ก, น. 36, 42, 71, 76) 
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2.5.5 การจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยยุค 4.0 
ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ว่า 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ปรับแก้จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ เพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง รวมถึงผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 แห่งที่กำลัง
เผชิญ คือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ผลักดันแนวคิดการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
4.0 ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และให้อุทยานแห่งชาติก้าวสู่ความ
เป็นสากลได้มาตรฐานโลก   

อุทยานแห่งชาติ 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ งกำหนด
เป้าหมาย คือ การลดก๊าซเรือนกระจก ลดขยะ แปรรูปขยะเป็นพลังงานด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ลดปริมาณน้ำเสีย ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ขยายการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐ ใช้มาตรการการเงินการคลัง ลงทุนเทคโนโลยีที่สะอาด เพิ่ม
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ โดยมีกลไกขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติสีเขียวเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนอุทยาน
แห่งชาติ 4.0 ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดทดแทน การลดขยะเป็นศูนย์ การลดปริมาณน้ำเสียเป็น
ศูนย์ การพัฒนากระบวนการจัดการการท่องเที่ยวให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิด
ประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2560ก, น. 23-28; ทรงธรรม สุขสว่าง, ม.ป.ป., น. 1-7) 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

กัลยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยใน
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยว
เฉลี่ย 4.3 ตันต่อวัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนท์ ร้อยละ 31.8 องค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่ คือ ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 56.6 โดยผลจากการสำรวจจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบการ พบว่า จุดอ่อนอยู่ที่การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด คือ ไม่มีการคัดแยก
ขยะ ขยะล้นถัง ที่ตั้งถังขยะไม่เหมาะสม ความถี่ในการเก็บขนยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในวันที่มี
ปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนข้อจำกัดซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกที่สำคัญ คือ ขาดการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และนักท่องเที่ยวยังไม่ เห็นถึง
ความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติ รวมถึงการขาดความรู้ในด้านการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ซึ่งมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย คือ  

1) เน้นการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ จุดกำเนิด โดยจัดให้มีระบบถังแยก พร้อมทั้งจัดระบบการ
เก็บขนให้มกีารคัดแยกขยะสอดคล้องกับระบบถัง 

2) เพ่ิมจำนวนถังขยะและตั้งในที่เหมาะสมในวันที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 
3) ขนาดของถังขยะควรมีความเหมาะสมต่อการรองรับน้ำหนักของมนุษย์ในการเก็บขน 
4) ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและปัญหาขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแก่

นักท่องเที่ยว 
5) บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติ เช่น มาตรการ 

3Rs คือ ลดการสร้างขยะมูลฝอย นำกลับมาใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 
 

จิตรตี มณีไสย์ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูล
ฝอยที่เป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี 
พบว่า ขยะมูลฝอยนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2553) และฤดูกาลท่องเที่ยว 
(เดือนพฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554) มีปริมาณ 445.00 - 809.10 และ 310.61 – 1,255.93 
กิโลกรัมต่อวัน อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.20 กิโลกรัมต่อวันต่อคน ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้ในฤดูกาลท่องเที่ยว 768.29 กิโลกรัมหรือร้อยละ 16.37 ของปริมาณที่ เกิดขึ้นทั้ งหมด 
องค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร เฉลี่ยร้อยละ 53.77 รองลงมา ได้แก่ พลาสติก แก้ว 
กระดาษ ร้อยละ 29.49, 7.23 และ 3.71 ตามลำดับ จากสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยเหมาะสมต่อ
การกำจัดด้วยวิธีเผา เนื่องจากมีของแข็งระเหยปริมาณสูงคือร้อยละ 84.13 – 88.73 และมีปริมาณ
เถ้าต่ำคือร้อยละ 11.27 – 15.87 และกำจัดเศษอาหารด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย แนวทางการจัดการขยะ
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มูลฝอย คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยผู้มาเยือนและเจ้าหน้าที่ ณ ถังรองรับขยะมูลฝอย โดยแยก
เป็น 3 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และขยะทั่วไป 
สำหรับเศษอาหารควรจัดเก็บทุกวันโดยนำมาหมักปุ๋ยร่วมกับเศษใบไม้ กิ่งไม้หรือหญ้าแห้ง ซึ่งลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปทิ้งถึงร้อยละ 70.14 

 

เกียรติไกร อายุวัฒน์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะเสม็ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือจัดระบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้และใน
ระยะยาว บนข้อจำกัดต่าง ๆ โดยเกาะเสม็ด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
หญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย จัดอยู่ในพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
ระดับนานาชาติ โดยแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะเสม็ดมีจำนวนเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการผลิตขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษาสามารถ
กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการจัดการขยะเป็นสองแนวทาง คือ (1) การขนย้ายขยะมูลฝอย
ทั้งหมดที่จัดเก็บได้บนเกาะเสม็ด โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ นำขนส่งโดยเรือจากเกาะเสม็ดขึ้นมา
กำจัดบนฝั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ จากนั้นขนส่งโดยรถขนส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) การจัดการขยะมูลฝอยที่เก็บขึ้นได้บนเกาะก่อน ซึ่งใช้ระบบคัด
แยกขยะมูลฝอย รีไซเคิล หมักทำปุ๋ย หรือเผาทำลาย สำหรับส่วนที่เหลือขนส่งโดยเรือจากเกาะเสม็ด
ขึ้นมากำจัดบนฝั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จากนั้นขนส่งโดยรถขนส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
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บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 

3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed method research) ทั้งวิธีการศึกษา
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้ได้คำตอบ
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทและปริมาณของ 
ขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  การปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ
ประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว รวมถึงเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

1) ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ  เช่น 
เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ อินเทอร์เน็ต สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2) กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวมถึงจัดทำแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ให้มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

3) สำรวจพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ และสังเกตการ
ดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งแต่ การคัดแยก การเก็บรวบรวม 
การขนส่ง การกำจัด และการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ 
(Reuse) และการนำขยะมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

4) สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของอุทยานแห่งชาติภูเรือ การดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ด้านการจัดการมูลฝอยของโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล
ประเภทและปริมาณขยะมูลฝอยจากอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า/
ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของร้านค้า/ร้านอาหาร การมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ และนักท่องท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ความคิดเห็นต่อการ
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จัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ  

5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางด้านเนื้อหา สถิติ 
และสรุปผลการศึกษา 

6) เสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัด
เลย แนวทางการปฏิบัติเพ่ือรองรับการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวสำหรับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ 
และแนวทางการพัฒนาโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวในอนาคต 

 

3.2 กรอบการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภู เรือ  จังหวัดเลย โดยเริ่มตั้งแต่ 
การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การกำจัด และการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs  การ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว จากนั้นจะทำการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยวิธีการวิเคราะห์ TOWS matrix เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
รองรับการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวสำหรับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ  และแนวทางการพัฒนา
โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวในอนาคต ซึ่งสามารถแสดงกรอบการศึกษา ไดดั้งภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  กรอบการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

      ข้อมูลปฐมภูมิ 

• แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

• แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า/
ร้านอาหาร 

• แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
รคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การ
กำจัด และการจัดการขยะตามหลัก 3R  
ได้แก่ Reduce ลดการบริโภคหรือใช้อย่าง
ประหยัด Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle 
การนำขยะมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 
การคัดแยก ก็บรวบรวม การขนส่ง การ
กำจัด และการจัดการขยะตามหลัก 3R  

ได้แก่ Reduce ลดการบริโภคหรือใช้อย่าง
ประหยัด Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle 

 

ข้อมูลทุติยภูมิ 

• ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอย
ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

• การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยของ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

• เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโครงการอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว 

 
 

• แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ  

• แนวทางการปฏิบัติเพ่ือรองรับการ
ประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว
สำหรับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ 

• แนวทางการพัฒนาโครงการประกวด
อุทยานแห่งชาติสีเขียวในอนาคต  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ของการจัดการขยะมูลฝอย  

(SWOT analysis)  
+  

การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ TOWS matrix 

+ 

การวิเคราะหเ์กณฑ์การประเมินอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2560 
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มเป้าหมายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตขยะมูลฝอย
ภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งมีการแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ในการวิจัยครั้งนี้ 
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) บุคคลที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัด
เลย เพ่ือให้ได้ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติงาน จึงได้
กำหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive selection) จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 

(1) กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย การวางแผน และการบริหารจัดการการ
ดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 2 ราย ได้แก่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ และ 
หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ 

(2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ เจ้าหน้าเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย เจ้าหน้าที่ขนส่งขยะมูลฝอย และเจ้าหน้าที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 3 ราย (อนุสรณ์ ศรีประ
ไหม, 2562ก)  

2) ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพ่ือให้ได้ข้อมูลการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในร้านค้า/ร้านอาหาร ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection) 
โดยให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการที่จะได้รับการสัมภาษณ์ จำนวน 1 
ราย (อนุสรณ์ ศรีประไหม, 2562ก) 

3) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดย
บังเอิญ (Accidental selection) จำนวน 3 ราย 
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3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 
3.4 .1.1 แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (Structure interview) ซึ่ งใช้ ในการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ และ
นักท่องเที่ยว ซึ่งแบบสัมภาษณ์จะมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended question) ซึ่ง
รายละเอียดของข้อสัมภาษณ์จะมีความแตกต่างกันตามบทบาทที่เกี่ยวข้องของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย คำถาม 7 ประเด็น ได้แก ่

ประเด็นที่ 1 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งรายละเอียดของ
ข้อสัมภาษณ์จะมีความแตกต่างกันตามบทบาทที่เกี่ยวข้องของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ของ
นักท่องเที่ยว จะเป็นการสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
เช่น พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
นโยบาย และโครงการที่เก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่พบในพ้ืนที่ แนวโน้มสภาพปัญหาขยะมูลฝอยใน
อนาคต และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
ประเด็นที่ 5 การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินด้านการสิ่งแวดล้อมของโครงการอุทยาน

แห่งชาติสีเขียวเฉพาะด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs การคัด
แยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะก่อนนำไปกำจัด และการกำจัดขยะ 

ประเด็นที่ 6 การมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า และนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

ประเด็นที่  7 การสนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภู เรือต่อ
ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ  

 

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
นำแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความความ

ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช จำนวน 1 ท่าน ทำการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์และถูกต้องตามคำวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีต่อไป 
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3.5 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
1) การสัมภาษณ์ข้อมูล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ  

ภูเรือ ร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภู เรือ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ  
ขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – participant observertion) เพ่ือสังเกตสภาพพ้ืนที่ 
ตำแหน่งที่ตั้ง สภาพถังขยะ สถานที่รวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย ความสะอาดของพ้ืนที่ และการ
ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก 
เก็บรวบรวม การขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอย โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง  

 
3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและปริมาณขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการอุทยานแห่งชาติ

สีเขียว 
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3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลจากการศึกษาสภาพความเป็นจริง 
การสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิ แล้วดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

3.6.1 นำข้อมูลปฐมภูมิจากการศึกษาสภาพความเป็นจริง การสังเกต แบบสัมภาษณ์มาจัด
หมวดหมู่ตามหัวข้อ และสรุปประเด็นสำคัญ 

3.6.2 นำข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่าง ๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Contect analysis) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายในสำหรับการ
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) เช่น โครงสร้าง นโยบาย แผน โครงการ การ
บริหารจัดการ สถานที่ ข้อมูล บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ และปัจจัยภายนอก สำหรับ
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายของ
รัฐ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ TOWS matrix เพ่ือกำหนดกล
ยุทธ์สำหรับการวางแผนปรับปรุง แก้ไข พัฒนาองค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 
SO (Strengths – Opportunities) การนำจุดแข็งภายในที่มีอยู่มาสร้างความได้เปรียบจากโอกาส
ภายนอกที่เอ้ืออำนวยให้มาใช้ประโยชน์หรือนำไปแก้ไขจุดอ่อน 2) กลยุทธ์ WO (Weaknesses – 
Opportunities) การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดยพิจารณาจากโอกาสภายนอกที่ เอ้ืออำนวยผลประโยชน์
ต่อองค์กร 3) กลยุทธ์ ST (Strengths – Threats) การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดยนำจุดแข็ง
ภายในมาใช้ประโยชน์ และ 4) กลยุทธ์ WT (Weaknesses – Threats) การแก้ไขหรือลดความ
เสียหายที่เกิดจากจุดอ่อนภายในองค์กรและอุปสรรคภายนอก (ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2541, น. 205; อนิ
วัช แก้วจำนงค์, 2555, น. 102-103) 

3.6.3 ประเมินความสอดคล้องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติภูเรือกับเกณฑ์
การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2560 เฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย (Green national park) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ, 
2560ข , น. 3-6) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้วิธีการวิเคราะห์ สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่ำสุด (Min) และค่าร้อยละ (Percentage)  

3.6.4  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อธิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการ 
ขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูล
ฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จำนวน 5 คน รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยวิธีการวิเคราะห์ TOWS Matrix ซึ่ง
รายละเอียดผลการศึกษาสามารถนำเสนอเป็น 9 ตอน ดังนี้ 

4.1 ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
4.2 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
4.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
4.4 การจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติ  

ภูเรือ จังหวัดเลย 
4.5 การจัดการขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
4.6 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ  

ภูเรือ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
4.7 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
4.8 เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติ 

สีเขียว (Green national park)  
4.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยใช้เทคนิค 

SWOT analysis และการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้ วยวิธีก ารวิ เคราะห์  TOWS matrix 
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4.1 ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 

อุทยานแห่งชาติภูเรือมีการเก็บรวมรวบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงาน ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
ภายในหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของโครงการ
ประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ตามเกณฑ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs โดยอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ มีการแบ่งขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะ 
รีไซเคิล และขยะอันตราย สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย
ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผล
การศึกษาประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ดังนี้ 

 
4.1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2560 
อุทยานแห่งชาติภูเรือมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 130,315.35 

กิโลกรัมต่อปี หรือมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 13,031.54 กิโลกรัมต่อเดือน และ 425.19 
กิโลกรัมต่อวัน (ข้อมูลเดือนมีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560) เมื่อแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอย พบว่า 
ขยะรีไซเคิลมีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ 60,935.50 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 46.76 
รองลงมา คือ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย และขยะอันตราย มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 30 ,668.55 
30,335.40 และ 8,375.90 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 23.53 23.28 และ 6.43 ตามลำดับ 
(ภาพที่ 4.1) โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ปริมาณ 21,107 กิโลกรัม เนื่องจาก
ภายในเดือนกรกฏาคมเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน จำนวน 2 ครั้ง (วันที่ 8-10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560: วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 28 -30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560: วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันหยุดสุดสัปดาห์) ซึ่งนักท่องเที่ยวพักผ่อนใน
อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นระยะเวลานานและผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณมาก ทั้งนี้มีปริมาณขยะมูล
ฝอยน้อยที่สุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 7 ,340.71 กิโลกรัม เนื่องจากในเดือนนี้มีปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่น้อยที่สุด ซึ่งหากพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ย เท่ากับ 0.08 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยเดือนที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ เดือน
กรกฎาคม เท่ากับ 680.90 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 0.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และเดือนที่มีอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยน้อยที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 236.80 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 0.10 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับเดือนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากและน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมต่อคนต่อวัน พบว่า เดือนที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยน้อยที่สุดกลับ
เป็นเดือนธันวาคม ซึ่งมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.01 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เนื่องจากเดือน
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ธันวาคมอยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวปริมาณมาก แต่มีปริมาณขยะมูลฝอยน้อย
กว่าเดือนกรกฎาคม จึงทำให้มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมต่อคนต่อวันต่ำ (ตารางที่ 4.1 และ
ภาพที่ 4.2) (อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2560ก) 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.1  สัดส่วนประเภทขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2560 
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2560ก 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ปี พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 4.1  ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือนและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
                 ป ีพ.ศ. 2560 
 

เดือน 

ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท (กิโลกรัม) 

รวม 
ปริมาณ

นักท่องเที่ยว 

อัตราการเกดิ 
ขยะมูลฝอย 

ขยะ 
ย่อยสลาย 

ขยะ 
รีไซเคิล 

ขยะ
อันตราย 

ขยะ 
ทั่วไป 

กก./วัน 
กก./
คน/
วัน 

มกราคม - - - - - 49,298 - - 
กุมภาพันธ์ - - - - - 15,557 - - 
มีนาคม 1,284.00 5,731.00 1,182.00 1,944.35 10,141.35 3,872 327.14 0.08 
เมษายน 2,813.00 4,251.00 1,312.00 2,171.38 10,547.38 3,654 351.58 0.10 
พฤษภาคม 1,471.00 3,481.00 5.50 2,383.21 7,340.71 2,421 236.80 0.10 
มิถุนายน 1,234.00 5,531.00 1,162.00 1,884.25 9,811.25 3,087 327.04 0.11 
กรกฎาคม 5,654.00 9,970.00 765.00 4,718.80 21,107.80 4,619 680.90 0.15 
สิงหาคม 4,446.00 6,174.00 842.00 3,504.31 14,966.31 3,853 482.78 0.13 
กันยายน 1,744.00 5,765.00 1,118.00 1,682.87 10,309.87 3,938 343.66 0.09 
ตุลาคม 3,514.40 6,330.50 623.90 3,927.30 14,396.10 16,381 464.39 0.03 
พฤศจิกายน 4,030.00 5,750.00 504.50 3,888.77 14,173.27 16,967 472.44 0.03 
ธันวาคม 4,145.00 7,952.00 861.00 4,563.31 17,521.31 67,149 565.20 0.01 

รวม 30,335.40 60,935.50 8,375.90 30,668.55 130,315.35 190,796 - - 
ค่าสูงสุด 5,654.00 7,952.00 1,312.00 4,718.80 21,107.80 67,149 680.90 0.15 
ค่าต่ำสุด 1,234.00 3,481.00 5.50 1,682.87 7,340.71 2,421 236.80 0.01 
ค่าเฉลี่ย 3,033.54 6,093.55 837.59 3,066.86 13,031.54 12,594.10 425.19 0.08 
ร้อยละ 23.28 46.76 6.43 23.53 100.00 - - - 

 

 
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2560ก; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560, 2561ก 
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4.1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2561 
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนประมาณ 107,469.62 กิโลกรัมต่อปี หรือ

มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 8,955.80 กิโลกรัมต่อเดือน และ 293.37 กิโลกรัมต่อวัน (ข้อมูล
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561) ซึ่งเมื่อแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอย พบว่า ขยะท่ัวไปมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ 37,648.42 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 35.03 รองลงมา คือ ขยะย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 35,254.00 32,116.00 และ 
2,451.20 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 32.80 29.88 และ 2.28 ตามลำดับ (ภาพที่ 4.3)  
มีปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดในเดือนมกราคม ปริมาณ 35,739.12 กิโลกรัม เนื่องจากตรงกับวัน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดยาว และมีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยที่สุดในเดือนกันยายน เท่ากับ 
1,404.52 กิโลกรัม ซึ่งหากพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ย เท่ากับ 0.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยเดือนที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อวัน
สูงสุด คือ เดือนมกราคม เท่ากับ 1,152.87 กิโลกรัมต่อวัน แต่เนื่องจากมีปริมาณนักท่องเที่ยวมาก  
ทำให้มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวัน (0.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) น้อยกว่าเดือนมีนาคม ซึ่งมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันมากที่สุดคือ 0.05 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และเดือนที่มีอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยต่อวันน้อยที่สุด คือ เดือนกันยายน เท่ากับ 236.80 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
เดือนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากและน้อยที่สุด แต่หากพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน พบว่า เดือนที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยน้อยที่สุดมีทั้งหมด 4 เดือน ได้แก่ กันยายน 
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.01 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
เนื่องจากเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต่อ เดือนน้อยที่สุด ส่วนเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน ธันวาคมนั้น อยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว มีปริมาณนักท่องเที่ยวมาก จึงมีปริมาณขยะมูล
ฝอยต่อคนน้อยกว่า จึงทำให้มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมต่อคนต่อวันต่ำ (ตารางที่ 4.2 และ
ภาพที่ 4.4) (อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2561ก) 
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ภาพที่ 4.3  สัดส่วนประเภทขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2561ก 
 

 
 
ภาพที่ 4.4  ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ปี พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 4.2  ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือนและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
                 ป ีพ.ศ. 2561 
 

เดือน 

ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท (กิโลกรัม) 

รวม 
ปริมาณ 

นักท่องเที่ยว 

อัตราการเกดิ 
ขยะมูลฝอย 

ขยะ 
ย่อยสลาย 

ขยะ 
รีไซเคิล 

ขยะ
อันตราย 

ขยะ 
ทั่วไป 

กก./
วัน 

กก./
คน/
วัน 

มกราคม 12,012.00 11,313.00 619.20 11,794.92 35,739.12 42,118 1,152.87 0.03 
กุมภาพันธ์ 3,363.00 4,313.00 276.00 3,166.85 11,118.85 11,482 397.10 0.04 
มีนาคม 1,334.00 1,633.00 1,222.00 1,593.55 5,782.55 4,056 186.53 0.05 
เมษายน 778.00 548.00 20.00 943.03 2,289.03 3,678 76.30 0.02 
พฤษภาคม 658.00 407.00 13.00 883.33 1,961.33 2,396 63.27 0.03 
มิถุนายน 1,119.00 872.00 20.00 1,107.06 3,118.06 3,223 103.94 0.03 
กรกฎาคม 1,822.00 1,461.00 14.00 2,272.58 5,569.58 5,329 179.66 0.03 
สิงหาคม 821.00 660.00 8.00 759.93 2,248.93 3,768 72.55 0.02 
กันยายน 529.00 425.00 5.00 445.52 1,404.52 4,806 46.82 0.01 
ตุลาคม 2,029.00 1,400.00 0.00 2,485.07 5,914.07 21,219 190.78 0.01 
พฤศจิกายน 2,540.00 1,813.00 3.00 2,995.80 7,351.80 17,345 245.06 0.01 
ธันวาคม 8,249.00 7,271.00 251.00 9,200.78 24,971.78 60,530 805.54 0.01 

รวม 35,254.00 32,116.00 2,451.20 37,648.42 107,469.62 179,950 - - 
ค่าสูงสุด 12,012.00 11,313.00 1,222.00 11,794.92 35,739.12 60,530 1,152.87 0.05 
ค่าต่ำสุด 529.00 407.00 0.00 445.52 1,404.52 2,396 46.82 0.01 
ค่าเฉลี่ย 2,937.83 2,676.33 204.27 3,137.37 8,955.80 14,995.84 293.37 0.02 

ร้อยละ 32.80 29.88 2.28 35.03 100.00 - - - 

 
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2561ก; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561ก, 2562 
               ข 
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4.1.3 ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2562 
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 73,333.63 กิโลกรัมต่อปี หรือ

มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 6,111.14 กิโลกรัมต่อเดือน และ 200.57 กิโลกรัมต่อวัน (ข้อมูล
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562) ซึ่ งเมื่ อแบ่ งตามประเภทขยะมูลฝอย พบว่า ขยะ 
ย่อยสลาย มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ 28,681.00 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 39.11
รองลงมา คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 25,541.63 
18,655.00 และ 456.00 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 34.83 25.44 และ 0.62 ตามลำดับ (ภาพ
ที่ 4.5) มีปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดในเดือนธันวาคม เท่ากับ 19,564.22 กิโลกรัม และน้อยที่สุดใน
เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 842.77 กิโลกรัม ซึ่งหากพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า ในปี  
พ.ศ. 2562 มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย เท่ากับ 0.017 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยเดือนที่มีอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยต่อวันมากที่สุด คือ เดือนธันวาคม เท่ากับ 631.10 กิโลกรัมต่อวัน แต่เนื่องจากมี
ปริมาณนักท่องเที่ยวมาก ทำให้มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวัน (0.012 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) 
น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันมากที่สุด คือ 0.024 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน และเดือนที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อวันน้อยที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 27.19 
กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งมีหรือมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน เท่ากับ 0.0131 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.6) (อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2562ก) 
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ภาพที่ 4.5  สัดส่วนประเภทขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2562 
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2562ก 
 

 
 
ภาพที่ 4.6  ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ปี พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 4.3  ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือนและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
                 ป ีพ.ศ. 2562 
 

เดือน 
ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท (กิโลกรัม) 

รวม 
ปริมาณ

นักท่องเที่ยว 

อัตราการเกดิ 
ขยะมูลฝอย 

ขยะ 
ย่อยสลาย 

ขยะ 
รีไซเคิล 

ขยะ
อันตราย 

ขยะ 
ทั่วไป 

กก./วัน 
กก./คน/

วัน 

มกราคม 4,826.00 3,667.00 93.00 5,037.18 13,623.18 33,022 439.46 0.0133 
กุมภาพันธ์ 2,672.00 1,956.00 35.00 2,524.87 7,187.87 10,787 256.71 0.024 
มีนาคม 583.00 434.00 10.00 612.75 1,639.75 2,980 52.90 0.018 
เมษายน 480.00 416.00 10.00 468.96 1,374.96 2,690 45.83 0.017 
พฤษภาคม 312.00 235.00 5.00 290.77 842.77 2,077 27.19 0.0131 
มิถุนายน 515.00 414.00 38.00 514.11 1,481.11 2,580 49.37 0.019 
กรกฎาคม 1,580.00 641.00 37.00 1,470.04 3,728.04 7,604 120.26 0.016 
สิงหาคม 838.00 611.00 26.00 868.44 2,343.44 3,744 75.60 0.020 
กันยายน 986.00 711.00 26.00 954.65 2,677.65 5,065 89.26 0.018 
ตุลาคม 3,230.00 2,472.00 40.00 3,462.68 9,204.68 19,296 296.93 0.015 
พฤศจิกายน 3,753.00 2,574.00 45.00 3,293.96 9,665.96 17,578 322.20 0.018 
ธันวาคม 8,906.00 4,524.00 91.00 6,043.22 19,564.22 53,422 631.10 0.012 

รวม 28,681.00 18,655.00 456.00 25,541.63 73,333.63 160,845 - - 
ค่าสูงสุด 8,906.00 4,524.00 93.00 6,043.22 19,564.22 53,422 631.10 0.024 
ค่าต่ำสดุ 312.00 235.00 5.00 290.77 842.77 2,077 27.19 0.0131 
ค่าเฉลี่ย 2,390.08 1,554.58 38 2,128.47 6,111.14 13,403.75 200.57 0.017 

ร้อยละ 39.11 25.44 0.62 34.83 100.00 - - - 

 
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2562ก; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2562ข, 2563 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2563) 
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4.1.4 ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2560 – 2562 
เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวม พบว่า ปี พ.ศ. 2560 – 2562 มีปริมาณขยะมูล

ฝอยลดลงตามลำดับ โดยปี พ.ศ. 2561  มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 17.53 
และปริมาณขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2562 ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ร้อยละ 43.73 และ 
31.76 ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 ปีเดือนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม และช่วง
เดือนที่มีปริมาณขยะสูง จะสอดคล้องกับช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ และฤดูกาลของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเทศกาลวันสำคัญที่มีวันหยุดระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน เช่น เดือนเมษายนเป็น
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ซึ่งอาจมีวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์ที่ทำให้วันหยุดมากขึ้น เป็นต้น 
รวมถึงช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมักจะมาท่องเที่ยวเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ เพ่ือมา
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และอากาศหนาวเย็น ซ่ึงช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูเรือจะ
อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะเดือนมกราคมและเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับเทศกาลวัน
สิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (ภาพที่ 4.7) ไม่เพียงแต่ปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมจะลดลง อัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยลดลงเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.08 กิโลกรัมต่อคนต่อ
วัน ปี พ.ศ. 2561 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ลดลงร้อยละ 75 จาก
ปี พ.ศ. 2560) และปี พ.ศ. 2562 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.017 หรือประมาณ 0.02 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ลดลงร้อยละ 78.75 จากปี พ.ศ. 2560) ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน แต่เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือกับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ 
พบว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยน้อยมากเมื่อ เทียบกับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.22 และ 1.01 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
ตามลำดับ (กัลยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล, 2553, น. 72; ดวงพร เกียรติดำรง, 2550, น. 51) อาจเป็น
เพราะความแตกต่างในด้านระยะเวลาและช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยแต่ละท่าน  
ความนิยมของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของ
อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นข้อมูลตลอดทั้งปี รวมทั้งนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูเรือส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวแบบไม่พักค้าง เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ส่วนใหญ่อยู่ที่ยอดภูเรือ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวน้อย และขนาดพ้ืนที่เขตบริการของอุทยาน
แห่งชาติภูเรือไม่มากนัก ทำให้ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีจำกัด 
โอกาสที่จะผลิตขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จึงน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้การดำเนินงานตามนโยบาย 
โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่ให้ความสำคัญในด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยของ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จึงทำให้มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ลดลงและน้อยกว่าอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ 
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สัดส่วนประเภทขยะมูลฝอยของแต่ละปี พบว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือมีขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
เป็นขยะทั่วไปและขยะย่อยสลายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนขยะอันตรายนั้นมีสัดส่วนที่น้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาองค์ประกอบของ 
ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่า ขยะแห้งและขยะ
เปียกมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 51.87 และ 47.80 ตามลำดับ และพบขยะอันตรายใน
สัดส่วนที่น้อยมาก คือ ร้อยละ 0.33 เท่านั้น (ดวงพร เกียรติดำรง, 2550, น. 51) เมื่อพิจารณา
แนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท พบว่า ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ ขยะย่อยสลาย 
และขยะทั่วไป เนื่องจากขยะมูลฝอยที่เกิดจากการรับประทานอาหารและการประกอบอาหารเป็นขยะ
ที่มีการเปื้อนของอาหาร และมีกลิ่นเหม็น ยุ่งยากในการนำไปทิ้งนอกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ทำให้
นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่นำขยะจำพวกเศษอาหารออกนอกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ สำหรับขยะทั่วไปนั้น 
ในปี พ.ศ 2560 – 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจเกิดจาก
ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ออกจากขยะทั่วไปในระยะแรกยังไม่ดีมากพอ 
จึงทำให้ขยะทุกประเภทปะปนกัน ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปที่อุทยานแห่งชาติต้องนำไปกำจัดจึงมาก
ขึ้น ต่อมามีสัดส่วนลดลงในปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากมาตรการในการส่งเสริมการลด การคัดแยก การ
นำออกขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ ส่งผลให้สัดส่วนขยะทั่วไปลดลงจากเดิม ส่วนขยะมูลฝอยที่มี
แนวโน้มลดลง คือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เนื่องจากขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายสามารถคัด
แยกได้ง่าย ไม่มีการปนเปื้อนอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และสามารถจำหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ในแก่
ตนเอง ทำให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงให้
ความร่วมมือในการนำขยะรีไซเคิลออกจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ส่งผลให้มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่
อุทยานแห่งชาติต้องกำจัดเองลดลง สำหรับขยะอันตรายนั้น อุทยานแห่งชาติมีกฎระเบียบห้ามนำเข้า
ขยะที่เป็นมลพิษในเขตพ้ืนที่ ประกอบกับกิจกรรมนันทนาการส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวมีการใช้สินค้า
ประเภทขยะอันตรายในพ้ืนที่น้อยอยู่แล้ว ส่งผลให้ขยะอันตรายมีปริมาณท่ีลดลง (ภาพท่ี 4.8)  
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ภาพที่ 4.7  ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 

ภาพที่ 4.8  สัดส่วนประเภทขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
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4.2 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 

อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินการตามนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย การ
กำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์บุคลากร
และนักท่องเที่ยว  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.2.1 กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ  

4.2.1.1 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 1) เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 27 

มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่งหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 
18 บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดสั่งให
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี และต้องได้รับโทษ ตามมาตรา 25 ระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช, 2546ก )  

2) เรื่อง การนำบรรจุภัณฑ์เข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ควบคุมพิเศษในอุทยาน
แห่งชาติ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เขตควบคุมพิเศษต้องแจ้งจำนวนบรรจุภัณฑ์ท่ีทำจากพลาสติก แก้ว และอะลูมิเนียม หรือวัสดุที่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกประเภท ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ณ จุดตรวจสอบที่
อุทยานแห่งชาติ และในกรณีที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไม่นำบรรจุภัณฑ์หรือขยะมูลฝอยออกมา
จากเขตอุทยานแห่งชาติ หรือไม่นำมาทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการทิ้งขยะมูลฝอย จะถือว่ามี
ความผิดตามมาตรา 16 (18) ฐานทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง  ๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพ่ือการนั้นภายใน
อุทยานแห่งชาติแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504 และต้องรับโทษ ตามมาตรา 27 
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2546ข ) 

3) เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ลด 
คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 โดย
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่
จัดเตรียมไว้ เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย รวมทั้ง
รณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ได้หลายครั้งหรือภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแทนบรรจุภัณฑ์
พลาสติก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559ค )  
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4) เรื่อง รณรงค์ไม่นำพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยขอความร่วมมือไม่นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ได้แก่ ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ช้อน -ส้อมพลาสติก ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอด
พลาสติก และถุงพลาสติกหูหิ้วเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 
2561ค )  

 

4.2.1.2 กฎระเบียบ “12 วิธี เป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว” เป็นกฎระเบียบในการ
ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ข้อ (ภาพที่ 4.9) โดยมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขยะ
มูลฝอย 3 ข้อ ดังนี้ 

1) ไม่นำภาชนะท่ีทำด้วยโฟมหรือขยะท่ีเป็นมลพิษเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  
2) ช่วยแยกขยะและทิ้งลงในถังขยะตามท่ีอุทยานแห่งชาติเตรียมไว้ 
3) ช่วยกันนำขยะออกจากอุทยานแห่งชาติ (สำนักอุทยานแห่งชาติ และส่วน

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่, 2560)  
 

 
 

ภาพที่ 4.9  12 วิธี เป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว  
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2560ข (อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2560ข)  

 
จากกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุทยานแห่งชาติได้ให้

ความสำคัญในด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขยะบรรจุ
ภัณฑ์ หรือขยะที่เป็นมลพิษ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีการผลิตขยะมูลฝอยประเภทนี้เป็นจำนวนมาก 
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รวมทั้งมีขยะประเภทนี้มีระยะเวลาการใช้งานสั้น แต่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมายในปัจจุบัน โดยมีการห้ามนำ
ขยะมูลฝอยที่เป็นมลพิษ บรรจุภัณฑ์โฟม และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าในอุทยานแห่งชาติ การแจ้ง
จำนวนบรรจุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้าพ้ืนที่ควบคุมพิเศษ การส่งเสริมให้ใช้ภาชนะที่ใช้ได้หลาย
ครั้งหรือย่อยสลายได้ง่ายแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนการให้นำขยะมูลฝอยที่ตนเองเป็นผู้ผลิต
ออกจากอุทยานแห่งชาติ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการจะทิ้งขยะภายในพ้ืนที่ จะต้องมีการคัดแยก
ประเภทขยะที่ถูกต้องและทิ้งลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งมีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านการ
ประชาสัมพันธ์โดยตรง การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การตรวจตราดูแล การดำเนินโครงการต่าง ๆ และ
การรณรงค์ในสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เห็น
ความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากขยะมูลฝอย ลดภาระในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าที่ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ  

 
4.2.2 การดำเนินการตามนโยบายและโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายและโครงการ

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นผู้สั่งการ ให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งในความรับผิดชอบดำเนินการตาม ซึ่งในปัจจุบันมีนโยบาย
และโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทั้งหมด 1 นโยบาย และ 2 
โครงการ ประกอบด้วย นโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการขยะคืนถิ่น และโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.2.2.1 นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
นโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในหน่วยงานกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียของประเทศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมี
หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในองค์กรให้แก่หน่วยราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 
โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้  
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1) อาคาร สำนักงาน พื้นที่ดำเนินการ มีการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย
อย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป โดยมีการติดตั้งถัง
ขยะแยกประเภทอย่างพอเพียงและเจ้าหน้าที่สามารถทิ้งขยะในถังขยะแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง 

2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลงหรือควบคุมปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต้องนำไปกำจัดไม่ให้เพ่ิมขึ้น 

3) ร้านค้าภายในโรงอาหารไม่มีการใช้กล่องโฟม 
4) จำนวนถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่ทิ้งในถังขยะลดลง  
สำหรับในส่วนของอุทยานแห่งชาติ มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ อุทยาน

แห่งชาติดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
1) ติดประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้ 

(1) เรื่อง ห้ามนำภาชนะท่ีทำด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  
(2) เรื่อง การนำบรรจุภัณฑ์เข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ควบคุมพิเศษในอุทยาน

แห่งชาติ  
(3) เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ 

ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
2) ดำเนินโครงการขยะคืนถิ่น คัดแยกขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ การ

นำขยะเปียกในโรงครัวมาหมักทำปุ๋ยหรือนำไปเลี้ยงสัตว์ การเก็บขยะในโอกาสต่างๆ การมัดจำขยะ
ตามจุดต่างๆ เป็นต้น 

3) รายงานผลการดำเนินงานทั้งภายในอาคาร/สำนักงาน/และแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชทุกสิ้นเดือน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช, 2560ข )  

4) ดำเนินการมาตรการส่งเสริมนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายภายในหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการแจกถุงขยะ เพ่ือ
แยกขยะ คือ ถุงสีขาวสำหรับขยะแห้ง และถุงสีดำสำหรับขยะเปียก โดยให้นักท่องเที่ยวนำขยะออก
จากอุทยานแห่งชาติ เริ่มดำเนินการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช, 2561ค ) 

4.2.2.2 โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือมีหลาย

โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการขยะคืนถิ่น และโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมโดย
โครงการขยะคืนถิ่นนั้น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
อุทยานแห่งชาติ สำหรับโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมจะให้ความสำคัญในด้านการลดขยะ 
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พลาสติกภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) โครงการขยะคืนถิ่น 
โครงการขยะคืนถิ่น  เริ่มดำเนินการมาตั้ งแต่ ปี  พ.ศ. 2559 เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้

นักท่องเที่ยวนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในบริเวณที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ หากนักท่องเที่ยวจะ
เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติสามารถนำขยะมูลฝอยมาแลกรางวัลเป็นของขวัญได้ เช่น ถุงผ้า สมุด 
เกียรติบัตร ของที่ระลึก เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมแรงจูงให้นักท่องเที่ยวนำขยะออกนอกอุทยาน เพ่ือลดปัญหา
ขยะตกค้างในอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าปกติ 
รวมทั้งให้ทางอุทยานแห่งชาติขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารในพ้ืนที่ ให้หาบรรจุ
ภัณฑ์รองรับอาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาบริการนักท่องเที่ยวแทน
การใช้บรรจุภัณฑ์รองรับอาหารจากโฟมและพลาสติก เพ่ือให้อุทยานแห่งชาติมีปริมาณขยะมูลฝอยที่
ลดลง และสร้างจิตสำนึก ความตระหนักถึงความสำคัญในการนำขยะมูลฝอยไปทิ้งภายนอกพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอุทยานแห่งชาติภูเรือจะทำกิจกรรมโครงการขยะคืนถิ่นใน
เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น 
วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันแม่ และวันพ่อ เป็นต้น เนื่องจากในวันปกติ (จันทร์-ศุกร์) มีปริมาณ
นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อจำกัดด้านกำลังคน และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกวันได้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 
2559ง; ณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์, 2562; อนุสรณ์ ศรีประไหม, 2562ข)  

2) โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็น

กิจกรรมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ รวมถึงลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง (Single – use plastics) ได้แก่ ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร แก้วน้ำพลาสติก ถุงพลาสติกหู
หิ้ว หลอด ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด และช้อน -ส้อมพลาสติก โดยมีการจัดตั้งจุดรับ -ฝาก
ถุงพลาสติก และจุดยืม-คืนถุงผ้า หรือแจกบรรจุภัณฑ์บรรจุทดแทนพลาสติก ณ ด่านเก็บค่าบริการ
บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้โฟมและพลาสติก ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันระบบนิเวศไม่ให้เสียหายหรือถูกทำลาย โดยทาง
อุทยานแห่งชาติภูเรือจะดำเนินโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับโครงการขยะ

คืนถ่ิน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561จ; ณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์, 2562; อนุสรณ์ ศรี
ประไหม, 2562ข)  
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จากนโยบายและโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยข้างต้น เป็นแนวทางการดำเนินงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้การอุทยานแห่งชาติมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงสอดคล้องกับแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 – 
2564 ซึ่งเป็นกรอบในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2: การดูแลรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ให้
ความสำคัญในด้านการคัดแยกและการลดปริมาณขยะมูลฝอยของร้านค้า เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
และนักท่องเที่ยว รวมถึงการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินผล
และปรับปรุงการดำเนินงาน สำหรับโครงการขยะคืนถิ่นจะให้ความสำคัญในเรื่อง การให้นักท่องเที่ยว
นำขยะมูลฝอยที่ตนผลิตออกจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และขอความร่วมมือร้านค้า/ร้านอาหารใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนบรรจุภัณฑ์โฟมและพลาสติก และโครงการทำดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม จะให้ความสำคัญในเรื่องการงดใช้บรรจุภัณฑ์โฟมและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง  โดย
การมีบรรจุภัณฑ์บรรจุทดแทนพลาสติก เช่น ถุงผ้า ให้กับนักท่องเที่ยว  

จะเห็นได้ว่าทั้งนโยบายและโครงการที่กล่าวมา จะมุ่งเน้นให้อุทยานแห่งชาติลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่ และมีการคัดแยกขยะที่ดี ณ แหล่งกำเนิด ให้อุทยานแห่งชาติเหลือปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต้องนำไปจำกัดให้เหลือน้อยที่สุด เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่การจัดการขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน และเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

สำหรับการเข้าร่วมโครงการขยะคืนถิ่นและโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมของ
นักท่องเที่ยว ค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
อุทยานแห่งชาติภูเรือค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวมาก ทำให้
นักท่องเที่ยวเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่ และปฏิบัติตนเป็นนักท่องเที่ยว
ที่ดี อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงมาตรการจูงใจให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น ปัจจุบันถุงผ้าที่ใช้แลก
ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยวค่อนข้างมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่เหมาะสมกับปริมาณสิ่งของที่นักท่องเที่ยวมี 
ดังนั้นควรมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการการจัดการให้เหมาะสมกับปัจจุบัน รวมถึงมีมาตรการใหม่ ๆ 
เข้ามาใช้ เช่น การมัดจำขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย อาจจะทำให้อุทยานแห่งชาติมีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4.2.3 การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบ่งออกเป็น 5 

ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนันทนาการ และฝ่ายก่อสร้าง
และบำรุง โดยฝ่ายงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 2 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายนันทนาการ และฝ่ายก่อสร้างและบำรุง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนี้  

1) ฝ่ายนันทนาการ มีหน้าที่ในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยาน
แห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ประสานงาน และรายงานผลการดำเนินงานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูล
ฝอยแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป เยาวชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินกิจกรรม  
ต่าง ๆ เช่น โครงการขยะคืนถิ่น โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น  

2) ฝ่ายก่อสร้างและบำรุง มีหน้าที่ในการเป็นผู้ปฏิบัติในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ต่าง ๆ ได้แก่ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการ
กำจัดขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ (อนุสรณ์ ศรีประไหม, 2562ข)  

การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ทางการ จะทำให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้ปฎิบัติงานอย่างชัดเจนเหมาะสมตาม
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อประสานงาน ควบคุมดูแลการดำเนินงานได้ง่ายและตรงจุด 
การปฎิบัติงานมีการดำเนินการตามแบบแผน ทำให้สามารถประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
4.2.4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ

ภูเรือนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรในหลาย
รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) จัดประชุมชี้แจง บุคลากร และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เพ่ือสื่อสารภายในองค์กร 
มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางวิธีการปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอย และขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร ในการดูแลรักษาความสะอาด การปฏิบัติตามมาตรการการ
จัดการขยะมูลฝอยต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตลอดจนการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับ
เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการในแต่ละร้าน เพ่ือกำชับ ควบคุม ดูแลการดำเนินการด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่ 
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2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล โปสเตอร์ ใบปลิว สื่อออนไลน์ เป็นต้น ใน
การชี้แจงกฎระเบียบ และให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือบริเวณด่าน
เก็บค่าบริการ ด่านตรวจ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต้นท์  และบ้านพักอุทยานแห่งชาติ 

3) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวโดยตรง หรือ การใช้ระบบส่งเสียงตามสาย 
ในการชี้แจงกฎระเบียบ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยต่าง ๆ  

4) จัดเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ NO FOAM ออกรณรงค์ และขอความ
ร่วมมือนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายนอกอุทยานแห่งชาติ ในการงดการใช้โฟม 
ลดการใช้และนำเข้าพลาสติกภายในอุทยานแห่งชาติ บริเวณด่านเก็บค่าบริการ และตลาดหน้าทางเข้า
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

5) จัดเจ้าหน้าที่ เดินตรวจตรา แจ้ง และกำชับให้นักท่องเที่ยว ห้ามนำเข้าโฟม 
พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง  การทิ้งขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในบริเวณที่กำหนด รวมถึงแจก
ถุงพลาสติกให้นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เพ่ือนำขยะกลับไปทิ้งภายนอกอุทยานแห่งชาติ  
ภูเรือ 

6) การสอดแทรกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการค่าย
ต่าง ๆ เช่น โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ เพ่ือ
ปลูกจิตสำนัก ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่เยาวชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ณัฐยศ 
ชัยชนะทรัพย์, 2562; อนุสรณ์ ศรีประไหม, 2562ข) 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.10  สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ  
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ภาพที่ 4.11  เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมขยะคืนถ่ิน บริเวณด่านเก็บค่าบริการ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
แหล่งที่มา: อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2562ข (อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2562ข)  

 

4.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูล
ฝอยตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำขยะมูลฝอยมาแปรรูป
เพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
4.3.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้จัดพ้ืนที่สำหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยกระจายทั่วทั้งพ้ืนที่

แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยที่สำคัญ ทั้งหมด 7 แห่ง 15 จุด ดังนี้ 
1) บริเวณด่านเก็บค่าบริการ 1 จุด  
2) ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ 4 จุด ได้แก่ สำนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1

ลานจอดรถ 1  ลานจอดรถ 2 และร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
3) บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูเรือ 3 จุด ได้แก่ หน้าบ้านสารภีดอย หน้าบ้านพญาไม้ 

และบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
4) ด่านตรวจที่ 2 (ผาโหล่นน้อย) 1 จุด 
5) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) 4 จุด ได้แก่ บริเวณลานจอดรถ หน้าห้องสุขา 

หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 และสำนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 
6) บริเวณแหล่งท่องเที่ยวยอดภูเรือ 1 จุด  
7) ศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่า 1 จุด  
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โดยมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 
1) ถังพลาสติกฝาสูง ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวนทั้งหมด 33 ถัง แบ่งตามการคัด

แยกขยะมูลฝอย (ภาพท่ี 4.12) ดังนี้ 
(1) ถังขยะแบบแยกประเภทขยะมูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะย่อยสลาย ถัง

ขยะอันตราย ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล จำนวน 8 ถัง พร้อมทั้งโครงเหล็กวางถังขยะเพ่ือ
ป้องกันถังขยะล้ม ตั้งอยู่ 2 จุด บริเวณลานจอดรถ 1 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ และลานจอดรถ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน)   

(2) ถังขยะแบบแยกประเภทขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ถังขยะย่อยสลาย ถัง
ขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล จำนวน 24 ถัง พร้อมทั้งโครงเหล็กวางถังขยะเพ่ือป้องกันถังขยะล้ม 
ตั้งอยู่ 8 จุด ได้แก่ บริเวณด่านเก็บค่าบริการ 1 จุด ลานจอดรถ 2 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ 1 
จุด บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูเรือ 3 จุด (บ้านสารภีดอย บ้านพญาไม้ บ้านพักเจ้าหน้าที่) ด่านตรวจที่ 
2 (ผาโหล่นน้อย) 1 จุด และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) 2 จุด (หน้าห้องสุขา หน้าศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว)  

(3) ถังขยะแบบไม่แยกประเภท จำนวน 1 ถัง ตั้งอยู่ 1 จุด บริเวณศูนย์เรียนรู้การ
เพาะชำกล้าไม้และปลูกป่า 

2) ถังพลาสติกฝาสวิง ขนาดความจุ 9 ลิตร เป็นถังขยะแบบแยกประเภทขยะมูลฝอย 
4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะอันตราย ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล มีจำนวน 8 ถัง 
ตั้งอยู่ 2 จุด บริเวณสำนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 และสำนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 
(ภูสน) 

3) กล่องพลาสติกตั้งโต๊ะ เป็นถังขยะอันตรายสำหรับใส่ถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 2 กล่อง 
ตั้งอยู่ 2 จุด บริเวณสำนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 และร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

4) โครงเหล็กแขวนถุงพลาสติก เป็นภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทุกประเภท จำนวน 1 
ถุง ตั้งอยู่ 1 จุด บริเวณยอดภูเรือ 
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ภาพที่ 4.12  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ก) ถังพลาสติกฝาสูง ขนาดความจุ  
120 ลิตร (ข) ถังพลาสติกฝาสวิง ขนาดความจุ 9 ลิตร (ค) กล่องพลาสติกตั้งโต๊ะ (ง) 
โครงเหล็กแขวนถุงพลาสติก 

 
จากการสำรวจสภาพถังขยะและจุดที่ตั้งถังขยะ (ภาพที่ 4.13 – 4.16) พบว่า ถังขยะส่วน

ใหญ่อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีคราบสกปรก และกลิ่นเหม็น เนื่องจากมีการเก็บขนขยะและทำความ
สะอาดถังขยะอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันปัญหาขยะล้นถังและกลิ่นเหม็น ถังขยะบางส่วนที่มีสภาพ
ชำรุด แตกหรือรั่ว และฝาครอบปิดชำรุดหรือสูญหาย แต่สภาพจุดที่ตั้งถังขยะนั้นสะอาด ไม่มีขยะร่วง
หล่น ไม่มีถังขยะล้ม เนื่องจากมีโครงเหล็กวางถังขยะอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพ้ืนที่สำหรับ
วางถังขยะที่ชำรุดแล้ว อยู่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่า แต่พบว่าบริเวณดังกล่าว
มีถังขยะบางส่วนที่ล้มและกระจัดกระจาย ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบ   

 

ก ข

 

ค

 

ง
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ภาพที่ 4.13  แผนผังแสดงจุดที่ตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ บริเวณท่ีทำ 
การอุทยานแห่งชาติภูเรือ บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูเรือ และศูนย์เรียนรู้การเพาะชำ
กล้าไม้และปลูกป่า 
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ภาพที่ 4.14  แผนผังแสดงจุดที่ตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือบริเวณด่าน 
ตรวจที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 4.15  แผนผังแสดงจุดที่ตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ บริเวณ 
 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) 
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ภาพที่ 4.16  แผนผังแสดงจุดที่ตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ บริเวณยอดภู
เรือ (ก) และด่านเก็บค่าบริการ (ข) 

 
การเก็บขนขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จะมีเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 3 

คน การจัดเก็บขยะมูลฝอยจะข้ึนอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและช่วงเวลา หากเป็นช่วงวันหยุด
ยาวหรือช่วงเทศกาลท่องเที่ยว (เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์) โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 
ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมาก เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยจะมาจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน วันละ 5 - 6 
เที่ยว ในช่วงเวลา 07.00 น. - 17.00 น. เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพ้ืนที่ แต่หากเป็นช่วงปกติ 
จัดเก็บขยะมูลฝอยวันละเที่ยว หรือ 2 - 3 วันต่อเที่ยว ในช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขน แล้วจึงนำไปจัดการที่จุดคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยต่อไป (วิจิตร หอม
ชื่น,วาสนา ผดุงโกเม็ด และพรชัย ทับพิมล, 2562) 

 
 
 
 
 
 

ก ข 
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4.3.2 การขนส่งขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูเรือใช้วิธีการขนส่งโดยตรง จากสถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยไปยัง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากระยะทางในการขนส่งไม่ไกลมากนักจึงไม่มีสถานีขนถ่าย ซึ่ง
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย คือ รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ แบบเปิดข้าง
เทท้าย จำนวน 1 คัน (ภาพที่ 4.17) มีสภาพรถดี ค่อนข้างใหม่ ไม่มีขยะหกเรี่ยราดหรือตกหล่นกลาง
ทางขณะขนส่ง แต่พบปัญหาน้ำชะชยะมูลฝอยรั่วไหลขณะเทขยะใส่รถบรรทุกขยะมูลฝอย 

เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งขยะ เริ่มจากจุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 จุดที่ 2 ด่านตรวจ
ที่ 2 (ผาโหล่นน้อย) จุดที่ 3 ยอดภูเรือ จุดที่ 4 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 จุดนี้จะเก็บขนขยะบริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 และบริเวณบ้านพักอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากนั้นจะออกมายังถนนสาย
หลัก ลงมายังจุดที่ 5 ศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่า จากนั้นจะเก็บขยะที่จุดที่ 6 ด่านเก็บ
ค่าบริการ เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะย้อนขึ้นมาไปยังจุดกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งอยู่ระแวกเดียวกับจุดคัด
แยกขยะ ซึ่งมีระยะห่างจากถนนสายหลักประมาณ 200 เมตร (ภาพที่ 4.19) แต่หากพบว่าถังขยะจุด
ไหนเต็ม เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูล
ฝอยให้มาเก็บขยะ ณ จุดนั้นก่อนได้ เส้นทางการเก็บขนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (วิจิตร 
หอมชื่น และคณะ, 2562)   (วิจิตร หอมชื่น et al., 2562)  

 

 ภาพที่ 4.17  รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 
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ภาพที่ 4.19  เส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
แหล่งที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย (อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2561ข) 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.18  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย 
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4.3.3  การคัดแยกขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีแหล่งกำจัดขยะมูลฝอย 1 แห่ง ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ 

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติภูเรือเอง ซึ่งในพ้ืนที่จะมีโรงคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน 1 แห่ง พื้นมี
ลักษณะเป็นดิน มีหลังคาสังกะสีปกคลุม โครงสร้างเป็นไม้ท่อนและผนังเป็นไม้ไผ่  และไม่มีประตู 
(ภาพที่ 4.20) ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อรถบรรทุกขยะมูลฝอยเก็บขนขยะ ณ จุดเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือเสร็จแล้ว เมื่อเข้ามายังแหล่งกำจัดขยะ จะเทขยะมูลฝอย
ทั้งหมดลงริมขอบบ่อฝังกลบ แล้วจึงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลาย และขยะอันตรายออกจากบ่อ
ฝังกลบ โดยเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ 3 คน (ภาพที่ 4.21) โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วจะถูก
นำไปเก็บไว้ในโรงคัดแยกขยะมูลฝอยที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นจึงกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้วิธี
แตกต่างกันตามประเภทของขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1) ขยะย่อยสลาย  
ขยะย่อยสลายที่มายังจุดกำจัดขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือนี้ ส่วนใหญ่จะ

เป็นเศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้จากการประกอบอาหาร หรือรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยว ที่
นำมาทิ้งถังขยะที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งใช้วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการหมักทำ
ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพในถังพลาสติก จัดทำคอกสังกะสีไว้เพ่ือทิ้งขยะจำพวกใบไม้ เศษไม้ โดยไม่มีการ
เผา (ภาพที่ 4.22) ซึ่งส่วนขยะเศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดจากร้านค้า/ร้านอาหาร 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) ด่านตรวจที่ 2 (ผาโหล่นน้อย) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ทางอุทยาน
แห่งชาติภูเรือได้ประสานผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารให้แต่ละร้าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 
จัดทำถังหมักขยะย่อยสลาย (ภาพที่ 4.23) เพ่ือกำจัดขยะย่อยสลาย ณ แหล่งกำเนิด บางครั้ง
เจ้าหน้าที่จะนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้มาแจกจ่ายผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ประจำ
บริการที่มีถังหมักขยะย่อยสลาย เพ่ือช่วยในการย่อยสลาย และลดกลิ่นเหม็น รวมถึงนำปุ๋ยที่ได้ไปใส่
ต้นไม้ บำรุงดินภายในอุทยานแห่งชาติ หรือใช้ในบ้านเรือนของตนเอง 

2) ขยะรีไซเคิล  
ขยะรีไซเคิลที่ทางอุทยานแห่งชาติคัดแยกเก็บไว้ที่โรงคัดแยกขยะมูลฝอย มีทั้งหมด 5 

ประเภท ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก โลหะ กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม ใช้วิธีการกำจัดขยะรี
ไซเคิลโดยการจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลเอกชน เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับอุทยานแห่งชาติ 
หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่มีปริมาณขยะมาก เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เจ้าหน้าที่ไม่มีกำลังคน
มากพอสำหรับการคัดแยกขยะรีไซเคิลทั้งหมดได้ เพ่ือให้การกำจัดขยะมูลฝอยทันเวลาไม่เกิดขยะมูล
ฝอยตกค้างในพ้ืนที่มากจึงเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาคัดแยกขยะรีไซเคิล
แล้วนำไปขาย เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้  
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3) ขยะอันตราย 
ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องแก๊ส ถ่านไฟฉาย เป็นต้น จะถูก

คัดแยกไว้ยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอยเช่นเดียวกับขยะรีไซเคิล เมื่อมีปริมาณพอสมควรจะถูกนำไปทิ้ง ณ 
พ้ืนที่กำจัดขยะขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4) ขยะทั่วไป 
ขยะมูลฝอยที่เหลือที่ไม่ได้รับการคัดแยก จะใช้วิธีการกำจัดวิธีฝังกลบในบ่อฝังกลบ

ขนาดประมาณ กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 5 เมตร โดยไม่มีการวางวัสดุปูพ้ืนและวัสดุปิดหน้า
บ่อ (ภาพที่ 4.24) ขยะมูลฝอยจะถูกบีบอัดโดยการเหยียบย่ำของเจ้าหน้าที่ขณะทำการคัดแยกขยะมูล
ฝอย เมื่อขยะมูลฝอยเต็มบ่อฝังกลบจะใช้วิธีการกลบด้วยดินและไม่มีท่อระบายก๊าซออกจากบ่อ ซึ่ง
เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อม อาจทำ
ให้เกิดการปนเปื้อนในดิน น้ำชะขยะมูลฝอยซึมลงสู่น้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
สุขภาพจากแมลงวันที่มาต่อมขยะมูลฝอย ส่วนพ้ืนที่ฝังกลบเดิม ไม่ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ (ภาพท่ี 4.25) (วิจิตร หอมชื่น และคณะ, 2562) (วิจิตร หอมชื่น et al., 2562)  

สำหรับการป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล โดยการสวมถุงมือยาง ใส่รองเท้าบู้ท และผ้าปิดจมูกปิดปากขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
สวมใส่เป็นบางครั้ง ทำให้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.20  โรงคัดแยกขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
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ภาพที่ 4.21  การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บ่อฝังกลบ 

ภาพที่ 4.22  คอกสังกะสีสำหรับทิ้งใบไม้ เศษไม้ 

ภาพที่ 4.23  ถังหมักขยะย่อยสลาย 
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4.3.4 การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs  
อุทยานแห่งชาติภูเรือมีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การ

ใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่  (Recycle) ทั้งในส่วน
สำนักงาน ร้านค้า/ร้านอาหาร พ้ืนที่ เขตบริการ โดยการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่  บุคลากร 
ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร และนักท่องเที่ยว โดยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

1) มีป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs สำหรับเจ้าหน้าที่และ
นักท่องเที่ยว  

2) ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร งด หรือลดการใช้สิ่งของ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหาขยะมูลฝอย และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีบริการยืมถุงผ้าแลกถุงพลาสติกสำหรับนักท่องเที่ยว 

ภาพที่ 4.24  บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

ภาพที่ 4.25  พ้ืนทีบ่่อฝังกลบขยะมูลฝอยเดิม 
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3) มีมาตรการให้ร้านค้า/ร้านอาหาร จำหน่ายขวดเครื่องดื่มที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด 
เพ่ิมเครื่องดื่มประเภทขวดแก้วเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคแทนเครื่องดื่มประเภทขวดพลาสติก และ
ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนบรรจุภัณฑ์โฟม และพลาสติก 
รวมถึงเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งบรรจุภัณฑ์คืนกลับคืนสู่ผู้ผลิตได้ เช่น เครื่องดื่มน้ำอัดลม เพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติ 

4) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น สบู่เหลว ยาสระผม เป็นต้น ในห้องสุขา ห้องพัก
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

5) มีการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ แทนการทิ้งให้
เป็นขยะมูลฝอย  เช่น ถังขยะ ป้ายสื่อความหมาย เป็นต้น  

6) มีการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานร่วมกัน และใช้ซ้ำวัสดุสำนักงาน เช่น การใช้กระดาษ 
2 หน้า ใช้ซ้ำกล่องกระดาษและแก้ว 

7) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือให้สามารถเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ได้ (วิจิตร หอมชื่น และคณะ, 2562; อนุสรณ์ ศรีประไหม, 2562ข)  
(วิจิตร หอมช่ืน et al., 2562; อนุสรณ์ ศรีประไหม, 2562ข)  

 

 
 
ภาพที่ 4.26  การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
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ภาพที่ 4.27  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
 

 

4.4 การจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ขยะมูลฝอย
ภายในร้านอาหารจะมีการคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย และขยะ 
รีไซเคิล โดยขยะทั่วไปจะมีการเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ แล้วนำไปทิ้งที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยด้วยตนเอง
หรือนำไปทิ้งที่ถังขยะของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ขยะย่อยสลายจะนำไปทิ้งที่ถังหมักขยะย่อยสลายของ
ทางร้านที่มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน ซึ่งจัดทำตามมาตรการของอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ ขยะรีไซเคิลจะใช้วิธีการกำจัดโดยการจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลเอกชน เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับร้านค้า สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs จะเป็นการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติและเกณฑ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs ของโครงการ
ประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว เช่น การงดใช้โฟม การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในร้านค้า/ร้านอาหาร การจำหน่ายเครื่องดื่มแบบขวดแก้ว 
แต่สำหรับขยะพลาสติกนั้นก็มีบางส่วนที่ทางร้านไม่สามารถลดได้ เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหารสำหรับ
ซื้อกลับ (ผู้ประกอบการร้านอาหาร ก ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2563)  
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4.5 การจัดการขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ พบว่า มีพฤติกรรมที่ความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล โดย
นักท่องเที่ยวแบบไป-กลับ มีจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ในการท่องเที่ยวที่ยอดภูเรือ ซึ่งใช้ระยะเวลา
ท่องเที่ยวไม่นาน ประกอบกับมาตรการห้ามนำรถส่วนตัวขึ้นบริเวณยอดภูเรือของอุทยานแห่งชาติภู
เรือ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นยอดภูเรือจะต้องขึ้นรถสองแถวบริการบริเวณศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวที่ 2 ทำให้นักท่องเที่ยวมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ผลิตในพ้ืนที่น้อยและทิ้งขยะบริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมากกว่าการนำขยะไปทิ้งบริเวณยอดภูเรือ โดยทิ้งขยะลงในถังขยะของ
อุทยานแห่งชาติภูเรือโดยตรง ไม่ทิ้งเรี่ยราด หรือทิ้งไว้ข้าง ๆ ถังขยะในกรณีที่ขยะล้นถัง และมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยหากบริเวณนั้นมีถังขยะแบบแยกประเภท นอกจากนี้นักท่องเที่ยวแบบไป-กลับ
บางส่วนมีการเข้าร่วมโครงการขยะคืนถิ่นทำให้ต้องเก็บขยะมูลฝอยไว้ที่รถเพ่ือนำออกมาทิ้งภายนอก
อุทยานแห่งชาติ  เพ่ือแลกกับของที่ระลึกจากอุทยานแห่งชาติภูเรือบริเวณด่ านเก็บค่าบริการ 
(นักท่องเที่ยว ก, 2563; นักท่องเที่ยว ข, 2563) แต่จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักท่องเที่ยวและสำรวจขยะมูลฝอยในถังขยะนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการทิ้งขยะที่
เหมาะสม คือ มีการทิ้งขยะมูลฝอย ณ จุดที่อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ทิ้งขยะลงพ้ืนเกลื่อน
กลาด อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยภายในถังขยะนั้น ยังมีการทิ้งขยะมูลฝอยผิดประเภท อาจเนื่องมาจาก
การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคัดแยกขยะมูลฝอย การไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้จากการคัด
แยกขยะมูลฝอย  

สำหรับนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนในบ้านพักของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ส่วนใหญ่จะทิ้งขยะ
ภายในบ้านพัก โดยไม่มีการนำขยะออกมาทิ้งภายนอก การจัดการขยะภายในบ้านพักจึงเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในการทำความสะอาดและนำขยะออกมาทิ้ง ซึ่งถังขยะภายในบ้านพัก
อุทยานแห่งชาตินั้นไม่ใช่ถังขยะแบบแยกประเภท ทำให้ขยะทุกประเภทรวมกัน นอกจากนี้ยังมีการ
นำเข้าสินค้าจากภายนอกเข้ามาอุปโภคบริโภคภายในพ้ืนที่ เช่น ตลาด ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่ง
ร้านค้าภายนอกบางร้านยังคงมีการใช้ถุงพลาสติกอยู่ สินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าจะเป็นอาหาร ผลไม้ 
ขนม และเครื่องดื่ม ทำให้มีการผลิตขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือมากกว่านักท่องเที่ยว
แบบไป-กลับ (นักท่องเที่ยว ค, 2563) นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนบริเวณลานกาง
เต้นท์ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จะมีพฤติกรรมในการนำเข้าสินค้าจากภายนอกเข้ามาอุปโภคบริโภค
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนในบ้านพัก แต่จะทิ้งขยะลงถังขยะที่อุทยานแห่งชาติจัดเตรียม
ไว้ให้บริเวณลานกางเต้นท์ ซึ่งเป็นถังขยะแบบแยกประเภท ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนมีการคัดแยก
ประเภทขยะก่อนทิ้ง แต่บางส่วนยังมีการรวมขยะทุกประเภทใส่ถุงใบเดียวแล้วนำมาทิ้ง อาจ
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เนื่องมาจากถุงขยะไม่เพียงพอ หรือไม่อยากเดินมาทิ้งขยะหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ไดม้ีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์
ลดถุงพลาสติกแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวบริเวณตลาดทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ  ให้
ร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติงดใช้บรรจุภัณฑ์โฟมและพลาสติก ดำเนินโครงการขยะคืน
ถิ่น และโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม การเดินตรวจตราพ้ืนที่และการแจกถุงพลาสติก
ให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้คัดแยกขยะ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวบางส่วนให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่ และอาจมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนจากการประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างสม่ำเสมอ (อนุสรณ์ 
ศรีประไหม, 2562ข) 

เมื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ และอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ ที่
นักท่องเที่ยวเคยไปเยือน พบว่า ไม่แตกต่างกันมากในภาพรวม คือ มีการดำเนินโครงการขยะคืนถิ่น 
โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม การงดนำโฟมและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ การให้คัดแยกขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยออกนอกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
เนื่องจากเป็นข้อสั่งการจากทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้อุทยานแห่งชาติทั่ว
ประเทศดำเนินการ แต่แตกต่างกันด้านมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยที่ทางอุทยานแห่งชาติแต่ละ
แห่ง มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติประเภทแหล่งน้ำและน้ำตกแห่งหนึ่ง 
จะใช้มาตรการค่ามัดจำขยะมูลฝอย การจำกัดประเภทและจำนวนเครื่องดื่มที่นักท่องเที่ยวสามารถ
นำเข้าในบริเวณน้ำตก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวนำขยะลงมาทิ้งภายนอกบริเวณน้ำตก ซึ่งทางอุทยาน
แห่งชาติภูเรือไม่ได้มีการนำมาตรการค่ามัดจำขยะมูลฝอยมาใช้ และความเข้มงวดในการตรวจตรา
ดูแลพ้ืนที่ กำชับนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติ โดยอุทยานแห่งชาติบางแห่งที่มี
นักท่องเที่ยวน้อย ความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจจะน้อยกว่าอุทยานแห่งชาติที่
ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยว เนื่องจากได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในด้านประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก  

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ พบว่า
นักท่องเที่ยวค่อนข้างมีความพึงพอใจในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
เนื่องจากพ้ืนที่เขตบริการมีความสะอาด ไม่มีขยะเกลื่อดกลาด พบขยะล้นถังบ้างแต่ไม่มีกลิ่นเหม็น 
เจ้าหน้าที่มีการรณรงค์ให้เข้าร่วมกิจกรรมอุทยานแห่งชาติอย่างดี  และช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวนั้น ปริมาณนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไม่มากนัก ทำให้อุทยานแห่งชาติภูเรือมีการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ (นักท่องเที่ยว ก, 2563; นักท่องเที่ยว ข, 2563; นักท่องเที่ยว ค, 
2563) 
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4.6 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
แห่งชาตภิูเรือ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

4.6.1 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 
ภูเรือ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 
ภูเรือ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่คุ้มครอง ตามแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ (Protected 
area committee: PAC) โดยมีนายอำเภอภูเรือ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ดำรง
ตำแหน่งกรรมการ เช่น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น โดยมีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน ดำเนินงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติในส่วนที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ (อุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2559) 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูเรือนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นการรับรู้การดำเนินการต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ 
ในการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติภูเรือในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูเรือจะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ  เช่น การให้คำแนะนำในการ
ดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว การเสนอแนะประเด็นใหม่ ๆ เพ่ือให้อุทยานแห่งชาติภูเรือ
พิจารณาดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ พูดคุย ทำความเข้าใจกับชุมชนใน
พ้ืนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของอุทยานแห่งชาติภูเรือ หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาในส่วนที่กรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติภูเรือ เช่น การแก้ปัญหาประชาชนไร้ที่ดินทำกินตาม
แนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ทวงคืนผืนป่า 
เป็นต้น นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติภูเรือยังเป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติภูเรือของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติให้สามารถดำเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง  

สำหรับในด้านการจัดการขยะมูลฝอยนั้น อุทยานแห่งชาติภูเรือจะใช้การบริหารจัดการภายใน
องค์กรเป็นหลักในการจัดการขยะมูลฝอยหรือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็น
หน้าที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูเรือโดยตรงในการดูแล บริหารจัดการพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย การคัดแยก การเก็บรวบรวม 
การขนส่ง การกำจัด และการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs เป็นต้น และปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที่อุทยานแห่งชาติสามารถจัดการได้เอง ซึ่งทางคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ
นั้น มีส่วนร่วมบ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับชุมชน เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นอย่างดี เช่น การพูดคุยกับผู้ประกอบการรถสองแถวขึ้นยอดภูเรือ ในการสื่อสารทำความ
เข้าใจกับนักท่องเที่ยวเรื่องการรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว และจัดเตรียมถังขยะไว้ที่รถ เพื่อนำ
ขยะมูลฝอยออกมาทิ้งนอกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ (ณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์, 2563; สำเร็จ ภูแสนศรี, 
2563) 

 

4.6.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายใน
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการนั้น จะอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติ
ตามมาตรการและข้อแนะนำที่ทางอุทยานแห่งชาติเป็นผู้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการคัดแยก
ขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs การปฏิบัติตามเกณฑ์การ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว เช่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณร้านอาหารและด้านการจัดการขยะมูลฝอย การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขยะมูล
ฝอย ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูเรือมีการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการ โดยการให้
ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้านอาหาร ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็นนั้น ๆ เช่น การคัด
แยกขยะมูลฝอย การทำถังหมักขยะย่อยสลาย การทำความสะอาดร้านค้า การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 
บางครั้งทางอุทยานแห่งชาติภูเรือจะนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการกำจัดขยะย่อยสลายของอุทยาน
แห่ งชาติมาแจกจ่ายให้กับร้านค้า/ร้านอาหาร เพ่ือช่วยในการย่อยสลายของขยะมูลฝอย 
(ผู้ประกอบการร้านอาหาร ก ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ, 2563)  

 

4.6.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยวนั้น จะอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย รวมถึงการได้รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์
ด้านขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ เช่น การงดใช้โฟม การนำขยะมูลฝอยออกนอกพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ การรับรู้ข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือและป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับการ
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คัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะตามหลัก 3Rs และกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
(นักท่องเที่ยว ก, 2563; นักท่องเที่ยว ข, 2563; นักท่องเที่ยว ค, 2563) 
 

4.7 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีการจัดการและแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการภายในเท่านั้น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสำรวจพ้ืนที่ พบว่า 
อุทยานแห่งชาติภูเรือมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1) อุทยานแห่งชาติภูเรือ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยมาดูแลรับผิดชอบโดยตรง การเก็บรวบรวม การขนส่ง การคัดแยก และการกำจัดขยะมูลฝอย 
ดำเนินการด้วยเจ้าหน้าที่เพียง 3 คน ทำให้ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมาก เกิด
ภาวะงานล้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เกิดปัญหาขยะตกค้างที่จุดเก็บรวบรวมและบ่อฝังกลบ หรือเกิดผล
กระทบด้านกลิ่นเหม็น หรือทัศนียภาพไม่สวยงาม เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการคัดแยก และฝังกลบ
ได้ทันเวลา จึงต้องโยกย้ายเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอ่ืนๆ มาช่วยงานชั่วคราว  

2) อุทยานแห่งชาติภูเรือยังไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน การกำจัดขยะมูลฝอย
ในปัจจุบันใช้วิธีการฝังกลบอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่มีวัสดุปิดหน้าบ่อทำให้เกิดกลิ่นเหม็น 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแมลง โดยเฉพาะแมลงวันซึ่งเป็นปัญหาระดับอำเภอ เนื่องจากอำเภอ
ภูเรือเป็นแหล่งปลูกแก้วมังกรที่สำคัญซึ่งมีการใช้ปุ๋ยมูลขี้ไก่ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บุคลากร และประชาชนที่อยู่โดยรอบได้ 

3) การเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นการเทขยะจากถังขยะทุกประเภทสู่รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
ช่องเดียวที่ไม่มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย ทำให้ขยะทุกประเภทปะปนกัน เป็นการเพ่ิมภาระงานแก่
เจ้าหน้าที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

4) การคัดแยกขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่  คัดแยกโดยการเทขยะมูลฝอยทั้งหมดจาก
รถบรรทุกขยะมูลฝอยลงบ่อฝังกลบก่อน แล้วจึงเกิดค่อยคัดแยกขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย จากในบ่อฝังกลบขึ้นมาใส่ตะกร้า ทำให้ขยะทุกประเภทปะปน การคัดแยกไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอทำให้มีปริมาณขยะท่ีต้องกำจัดมากข้ึน  

5) ถังขยะที่มีสภาพดี ตรงตามมาตรฐานมีปริมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาก เกิดปัญหาถังขยะล้น และการทิ้งขยะผิดประเภท ในกรณีที่ถังขยะที่ถูก
ประเภทเต็ม  
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6) ถังขยะภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือบางประเภทมีสีไม่ตรงกับมาตรฐานสากล รวมทั้งถัง
ขยะประเภทเดียวกันมีสีที่แตกต่างกัน ต้องสังเกตประเภทจากสัญลักษณ์ที่อยู่ที่ถังแทน ทำให้อาจเกิด
ความสับสนในการทิ้งขยะมูลฝอยได้ 

7) จากการสำรวจสภาพถังขยะ พบว่า มีถังขยะบางส่วนที่มีสภาพชำรุด แตกหรือรั่ว  อีกทั้ง
ส่วนใหญ่ฝาครอบปิดชำรุดหรือหาย รวมทั้งบริเวณที่เก็บถังขยะชำรุดนั้นมีถังขยะชำรุดล้มและกระจัด
กระจาย ดูไม่เป็นระเบียบ   

8) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันใกล้เต็มความสามารถในการรองรับแล้ว ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ถึงต้นปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น จึงจำเป็นต้องหาพ้ืนที่เพ่ือขุดบ่อฝังกลบขยะ
แห่งใหม่ เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นใหม่  

สภาพปัญหาขยะมูลฝอยโดยรวมของอุทยานแห่งชาติภูเรือ พบว่า ในช่วงเวลาปกติซึ่งไม่ใช่
ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูเรือนั้น การจัดการขยะมูลฝอยสามารถดำเนินการได้อย่าง
ดี ไม่เกิดปัญหาขยะตกค้าง กลิ่นเหม็น หรือทัศนียภาพไม่สวยงาม เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอย
ค่อนข้างน้อยและสามารถกำจัดได้อย่างทันเวลา แต่การจัดการขยะมูลฝอยบางส่วนยังขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล การดำเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงปัญหาขยะตกค้างในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปราณี ไพบูลย์สมบัติ (2546, น. 50) และ พิทยา จตุวรพัฒน์ (2551, น. 25-35) ที่พบว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยจะแปรผันตรงกับระยะเวลาที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับวันธรรมดา 
(จันทร์-ศุกร์) และวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้
ทันเวลา ประกอบกับการขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ทำให้ไม่
สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ได้ในระยะเวลาอันสั้น จนเกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง ซึ่งสาเหตุอาจ
เกิดจากการขาดความตระหนักถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติเองที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว ซึ่งมี
ทิศทางความสัมพันธ์ในเชิงบวก กล่าวคือ ซึ่งหากอุทยานแห่งชาติมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวมีความตระหนักถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยที่สูงขึ้น จะทำให้นักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยไปในแนวทางที่เหมาะสม ส่งผลให้มีปริมาณขยะ
มูลฝอยลดน้อยลง การจัดการขยะมูลฝอยก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป (ชูชีพ ศิริ, 2549, น. 53-54; 
วิทิตา หัตถกรรม, 2547, น. 135-138, 140-142; สุริยะ หาญพิชัย และจันทร์ฉาย จันทร์ลา, 2561, น. 
76-83)   
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   ดังนั้น การปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยของอุทยานแห่งชาติ การเพ่ิมความตระหนักถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะลด
ปริมาณขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ซึ่งการลดการใช้หรือ Reduce 
ตามหลักของ 3Rs เป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดผลกระทบมากที่สุด วิธีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ (ฆริกา คันธา และณพงศ์ นพเกตุ, 2561, 
น. 504-507) เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งขยะและการนำขยะที่นักท่องเที่ยวก่อขึ้นออกไปจาก
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น การใช้หลักการจ่ายค่าใช้จ่ายเท่ากับปริมาณขยะที่ทิ้ง หรือ Pay-as-
you-throw ซึ่งเป็นเครื่องมือเศรษฐศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้ได้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เช่นเดียวกับ
พ้ืนที่ท่องเที่ยวในทะเล โดยมาตรการนี้ดำเนินการให้ผลดีสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือน (Oosterhuis, Papyrakis, & Boteler, 2014, pp. 51)(Oosterhuis F.,Papyrakis E. และBoteler B., 2014: 51)  

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการองค์กร และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ของผู้บริหาร และการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 
เช่น การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับรายได้ การได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน เป็นต้น ยังเป็นปัจจัย
สำคัญที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืน เนื่องจากทำให้
พนักงานเห็นประโยชน์ ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะผู้บริหารทำเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (ณัชชา ลิมปศิริ
สุวรรณ และขวัญกมล ดอนขวา, 2558, น. 56-57; พฤฒินันท์ สุฤทธิ์,รัตน์สุดา ทนันปา,อุบลวรรณ 
สิทธิธรรม,ศรีเนตร สมเปาจี,สายศิริ มีระเสน และวุฒิชัย จริยา, 2560, น. 54-56)  

 

4.8 เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว (Green national park)  

โครงการประกวดอุทยานแห่ งชาติสี เขียว (Green national parks) เป็นโครงการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวาระของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
ได้มอบหมายให้ดำเนินการนโยบายการพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือการ
พัฒนาอุทยานแห่งชาติที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านอุทยานแห่งชาติด้านอุทยานแห่งชาติระยะ 
20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การดูแล รักษา ทรัพยากรการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเกณฑ์ด้านการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม และดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงเกณฑ์การ
ประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว แนวทางการพัฒนา
โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวในอนาคต รวมถึงแนวทางสำหรับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ ใน
การปฏิบัติเพ่ือรับรองอุทยานสีเขียว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
4.8.1 เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว (Green national park)  
เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว 

(Green national park) เป็นแนวทางการดำเนินการเพ่ือให้อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยมุ่งไปสู่
การเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรฐานสากล โดยมีการจัดกลุ่มอุทยาน
แห่งชาติ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทภูเขา ประเภทน้ำตกและแหล่งน้ำ และประเภทเกาะ
และชายหาด โดยในปี พ.ศ. 2562 มีการประเมินการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติหลัก ๆ 3 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งอำนวยความ
สะดวกและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 17 เกณฑ์ ได้แก่ 1) การ
กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 2) การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า 3) การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้
หลัก  3Rs 4) การคัดแยกขยะมูลฝอย 5 ) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก่อนนำไปกำจัด  
6) การกำจัดขยะมูลฝอย 7) การจัดการด้านน้ำเสีย 8) การจัดการห้องน้ำ-ห้องสุขา 9) การจัดการ
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 10) การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณร้านอาหาร 11) การบริการ
บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว 12) การจัดการพ้ืนที่กางเต็นท์ 13) การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่บริการ 
14) การส่งเสริมและร่วมมือกับชุมชน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 15) การจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
16) การจัดการร้านขายของที่ระลึก และ 17) การจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยใน
แต่ละเกณฑ์จะมีรายละเอียดในการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังภาคผนวก ข มีคะแนนเต็ม
ข้อละ 4 คะแนน รวมทั้งหมด 68 คะแนน สามารถแบ่งผลการตรวจประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับทอง (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ระดับเงิน (คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป)  และระดับทองแดง 
(คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป) (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562, น. 3; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช.  สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2561, น. 1, 6) ซึ่งจากรายละเอียดในการประเมินจะเห็นได้
ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เกณฑ์การ
ประเมินจะเน้นในด้านการพัฒนาพ้ืนที่เขตบริการ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งประเทศไทย
ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการบริการที่ยั่งยืนและเป็นต่อมิตร
สิ่งแวดล้อม  
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืชได้พัฒนาปรับปรุงโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวอยู่เสมอ เห็นได้จากการ
พัฒนาหลักเกณฑ์การประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ที่ในปี พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้วย 15 เกณฑ์
คะแนนเต็มข้อละ 4 คะแนน รวมทั้งหมด 60 คะแนน โดยอุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์อุทยาน
แห่งชาติสีเขียวจะต้องได้รับคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 85 หรือตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2560 – 2562 อุทยานแห่งชาติได้ใช้หลักเกณฑ์การประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวของ ปี พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์ขึ้นมาเป็น 17 เกณฑ์ คะแนนเต็มข้อละ 4 คะแนน รวม
ทั้งหมด 68 คะแนน โดยเพ่ิมประเด็นของการจัดการพ้ืนที่กางเต็นท์ และการจัดการร้านขายของที่
ระลึกเข้ามา รวมถึงปรับเปลี่ยนคะแนนขั้นต่ำที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2560  จะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85 หรือตั้งแต่ 57.8 คะแนนขึ้นไป ปี พ.ศ. 2561 ต้องผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 หรือตั้งแต่ 47.6 คะแนนขึ้นไป และปี พ.ศ. 2562 ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หรือ 
40.8 คะแนนขึ้นไป รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562, น. 3; กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2561, น. 121; ม.ป.ป., น. 2) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าคะแนนขั้นต่ำที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 -2562 มี
การลดลงตามลำดับ ซึ่งอาจมาจากความต้องการที่จะส่งเสริมให้อุทยานแห่งชาติสามารถผ่านเกณฑ์
อุทยานแห่งชาติสีเขียวให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นกำลังใจให้กับอุทยานแห่งชาติในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในระดับเบื้องต้นก่อน  อย่างไรก็ตามการลดคะแนนขั้นต่ำในการ
ผ่านเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียวก็ต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
อุทยานแห่งชาติให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม สามารถยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ หรือส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ใน
อนาคต เมื่ออุทยานแห่งชาติมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับเบื้องต้นแล้ว ควรมี
การพัฒนาหรือปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติมีประสิทธิภาพในระดับที่ดีข้ึนต่อไป 
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ตารางที่ 4.4 โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2559 – 2562 
 

ประเด็น 
โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national park) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. จำนวนเกณฑ์การประเมิน 15 17* 17 17 
2. คะแนนเต็ม 60 68 68 68 
3. คะแนนผ่านเกณฑ์อุทยาน
แห่งชาติสีเขียว 

ร้อยละ 85 
(51 คะแนน) 

ร้อยละ 85 
(57.8 คะแนน) 

ร้อยละ 70 
(47.6 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
(40.8 คะแนน) 

 
แหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562, น. 3; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  
               สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2561, น. 121; ม.ป.ป., น. 2 
หมายเหตุ: เพ่ิมเกณฑก์ารจัดการพ้ืนที่กางเต็นท์ และการจัดการร้านขายของที่ระลึก 
 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติภูเรือในปัจจุบัน เป็นการดำเนินการตาม
รายละเอียดที่ระบุในเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว เพ่ือให้อุทยานแห่งชาติสามารถผ่านเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียวได้ โดยมีการ
ดำเนินการครบทั้ง 17 เกณฑ์ ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้เข้ารับการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสี
เขียว ในปี พ.ศ. 2562 และได้ผลการตรวจประเมินเท่ากับร้อยละ 85.40 หรือรางวัลอุทยานแห่งชาติสี
เขียวระดับเหรียญทอง ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 15 จากอุทยานแห่งชาติที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 25 แห่ง 
(กรมประชาสัมพันธ์. สำนักข่าว, 2562) สามารถดำเนินการได้ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลรักษาความสะอาด
พ้ืนที่ การบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว และการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ยังดำเนินการตามรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์ไม่ครบทุกข้อหรือมีประสิทธิภาพไม่
ค่อยดีนักในบางเกณฑ์ที่ต้องอาศัยระยะเวลาและงบประมาณสูงในการปรับปรุง ซึ่งอุทยานแห่งชาติ  
ภูเรือกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี  เช่น การพัฒนา ปรับปรุง
พ้ืนที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น  

เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการอุทยานแห่งชาติสี เขียว 
ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ ได้แก่ 

 1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ มีการกำหนด
แนวทางการลดขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ในเรื่องการลด
ปริมาณขยะ สามารถดำเนินการได้ครบทั้งการลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการ
รายงานปริมาณขยะในแต่ละเดือนที่นำไปรีไซเคิล 
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2) การคักแยกขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ ต้องมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ 2 
ประเภทขึ้นไป มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ในเรื่องการคัดแยกขยะ ถังขยะส่วนใหญ่มี
สภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่มีขยะล้นออกมา พนักงานและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ทิ้งขยะถูกต้องตามประเภท
ของขยะ 

3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก่อนนำไปกำจัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ ต้องมีที่เก็บ
รวบรวมขยะโดยตั้งในพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีหลังคาปกคลุม ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีการแยกตามประเภท
ของขยะที่คัดแยกได้ มีการจัดการถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ไม่มีน้ำชะขยะรั่วไหล ไม่มีขยะล้นออกมา
นอกถัง ไม่ก่อให้เกิดกลิ่น แมลง สัตว์พาหะ และเหตุรำคาญอ่ืน ๆ 

4) การกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ ต้องมีการกำจัดขยะ ไม่มีขยะตกค้าง
ในอุทยานแห่งชาติ การกำจัดขยะถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละประเภท และมีการกำจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับจัดการขยะมูลฝอยนั้น อุทยานแห่งชาติ  
ภูเรือมีการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้วิธี 3Rs ได้ดี คือ มีการกำหนดแนวทางและ
ดำเนินการด้านการลดขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs ทั้งในส่วนสำนักงาน ร้านค้า/ร้านอาหาร มีการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs รวมถึงมีการเก็บข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละเดือน ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยนั้นมีการคัดแยกขยะเป็น 
4 ประเภท (ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) ถังขยะส่วนใหญ่มีสภาพดี มีฝาปิด 
ไม่รั่วซึม แต่มีสีไม่ตรงกับมาตรฐานสากล และพบถังขยะบางส่วนที่ฝาปิดและตัวถังชำรุด นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังมีการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง แม้จะมีการจัดเตรียมถังขยะ
แยกประเภทและป้ายสื่อความหมายในการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยก็ตาม  

สำหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จุดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบริการของอุทยานแห่งชาติภูเรือ อย่างไรก็ตามพบปัญหาขยะล้นถังบ้างใน
ช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ แต่สามารถจัดการเก็บขนไปกำจัดภายในวันเดียว เนื่องจากแหล่งกำจัด
ขยะมูลฝอยอยู่ภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเอง และมีการล้างทำความสะอาดถังขยะอย่างสม่ำเสมอ
เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลง บริเวณที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะมูลฝอยและโรงคัดแยกขยะมูลฝอยไม่อยู่
ใกล้แหล่งน้ำ โรงคัดแยกขยะมูลฝอยมีหลังคาสังกะสีปกคลุม โครงสร้างเป็นไม้ท่อนและผนังเป็นไม้ไผ่ 
พ้ืนมีลักษณะเป็นดิน มีการแยกตามประเภทขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 

ตลอดจนการดำเนินการด้านกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาขยะตกค้างภายในพ้ืนที่ 
สามารถกำจัดขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายได้อย่างถูกต้อง แต่การกำจัดขยะทั่วไปยัง
ใช้วิธีการฝังกลบอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลสารต่าง ๆ ออก
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สู่ภายนอก รวมทั้งปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลิ่นเหม็น ทัศนียภาพไม่สวยงาม และสุขภาพ
อนามัย จากแมลง และสัตว์พาหะต่าง ๆ ได้ 

การดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวนั้น ทำให้อุทยานแห่งชาติมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของอุทยานแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน  
มีการบริการที่มีคุณภาพ ผ่านการดำเนินการตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม เป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการเป็นต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยว 
อ่ืน ๆ  ซึ่งในการดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

1) ระยะเวลาหรือช่วงเวลาในการตรวจประเมินอุทยานชาติแห่งชาติที่ไม่เหมาะสม เช่น 
ระยะเวลาที่เร่งรัดในการตรวจประเมิน ทำให้ไม่พิจารณาถึงรายละเอียดเท่าที่ควร หรือเป็นช่วงเวลาที่
ไม่มีการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว ทำให้คณะกรรมการไม่เห็นภาพรวมในการบริหารจัดการ จึง
ส่งผลต่อการให้คะแนนซึ่งต้องให้คะแนนตามสภาพที่ปรากฎ  

2) การตีความหมายของเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันตามคณะกรรมการ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเที่ยงตรงในการให้คะแนนของคณะกรรมการแต่ละชุด  

3) อุทยานแห่งชาติยังขาดความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน โดยเฉพาะ
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของรายการเอกสารหลักฐานและการนำเสนอที่ไม่ชัดเจน (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562, น. 4-5)  

ตามท่ีกล่าวไปแล้ว โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวนั้น ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในด้านการ
พัฒนาพ้ืนที่ เขตบริการ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ร่วมกับการบริการที่ยั่ งยืนและเป็นมิตร ต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช 
ต้องการผลักดันอุทยานแห่งชาติให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เกณฑ์
การประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวจึงมีเกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
ปฏิบัติตามได้ง่าย ครอบคลุมการบริหารจัดการภายใน การควบคุมดูแลร้านค้า/ร้านอาหารที่ได้รับการ
อนุญาต มาตรการในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลอุทยานแห่งชาติของผู้ประกอบการ ชุมชน 
อย่างไรก็ตามในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพียงการได้รับ
สื่อในการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามที่อุทยานแห่งชาติมีหน้าที่
ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติเท่านั้น  

นอกจากนี้ยังพบว่า เกณฑ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับของแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
Green & Clean Hospital ของกรมอนามัย ซึ่งส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ผ่านกลยุทธ์ CLEAN ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจ (Communication) การสร้างบทบาทนำเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
ดำเนินงาน (Leader) การเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) การสร้างกิจกรรมเพ่ือสร้าง
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จิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม (Activity) การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น (Network) และ
กิจกรรม GREEN ประกอบด้วย การจัดการขยะมูลฝอย (Garbage) การพัฒนาส้วมมาตราฐานสะอาด 
เพียงพอ ปลอดภัย (Restroom) การจัดการพลังงาน (Energy) การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
(Environment) การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภคในโรงพยาบาล (Nutrition) ซึ่ง
มีการแบ่งผลการประเมินเป็นระดับ 3 ระดับได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก (กรมอนามัย. 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม , 2559 , น. 2-4) และในแต่ละเกณฑ์จะมีรายละเอียดในการประเมิน
เช่นเดียวกับโครงการอุทยานสีเขียว ซึ่งทั้งโครงการ Green & Clean Hospital และโครงการอุทยาน
แห่งชาติสีเขียวเป็นการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ก่อผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการดำเนินงานขององค์กรเพ่ือสร้างความพึงพอใจและเป็น
ต้นแบบที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และผู้ใช้บริการ 

เกณฑ์การประเมินของโครงการ Green & Clean Hospital นั้น มีความละเอียดและเข้มงวด
ในด้านของการจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด และการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจาก
ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งในการดำเนินการตามเกณฑ์ในระดับดี
มาก จะต้องมีการส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรม GREEN กล่าวคือ มีการสร้างสิ่ งต่าง ๆ ด้วยวิธี  
ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ การบริการ ระบบการบริหารจัดการ
องค์กร หรือเกิดผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในด้านของการพัฒนาศักยภาพและการดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมให้ความรู้ การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติ  เป็น
ต้น และมีการวางเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว คือทุก ๆ ไตรมาสใน
ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2560-2564) จะต้องมีโรงพยาบาลที่การผ่านเกณฑ์การประเมินในร้อยละที่สูงขึ้น 
และมีระดับที่ดีขึ้น (กรมอนามัย. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2559, น. 5-8, 16-32) ซึ่งทำให้จะต้องมี
การปรับปรุงการดำเนินงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งในส่วนนี้ของการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
ศักยภาพและการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการวางเป้าหมาย
การดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างชัดเจน ยังไม่มกีารกล่าวถึงอย่างชัดเจนในเกณฑ์การ
ประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว 7 ประการ (7 Green) ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ซึ่งให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วม
ของหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว การบริการ ร้านค้า และร้านอาหาร ประกอบด้วยแนวคิด 7 ประการ ได้แก่  

(1) หัวใจสีเขียว (Green heart) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน เห็น
ความสำคัญ ตระหนักถึงคุณค่าและสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันสร้างการ
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รับรู้ และปฏิบัติเพ่ือป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557ก)  

(2) รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green logistics) เน้นวิธีการเดินทางและรูปแบบการ
คมนาคมขนส่งที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557ข)  

(3) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green attraction) แหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการตาม
กรอบนโยบายและดำเนินงานตามทิศทางของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำ
แนวคิดสีเขียว 7 ประการมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2557ค)  

(4) กิจกรรมสีเขียว (Green activity) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย สอดคล้อง
กลมกลืนกับคุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว และส่งผลกระทบทางลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้และสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557ง)  

(5) ชุมชนสีเขียว (Green community) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ต้องมี
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน มีการดำเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2557จ)  

 (6) บริการสีเขียว (Green service) การบริการที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย
มาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ให้บริการ รวมถึงการเลือกใช้บริการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2557ฉ) 

(7) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green plus) การสร้างจิตอาสา สนับสนุน
แรงกาย สติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือร่วมมือดำเนินการในการปกป้อง  รักษา และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557ช)  

จะเห็นได้ว่าแนวคิดสีเขียว 7 ประการนั้น จะมุ่งเน้นการเติบโตสีเขียว ผ่านการมีส่วนร่วมของ
หลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ให้บริการ เช่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การบริการ 
ร้านค้า และร้านอาหารในพ้ืนที่ และผู้ใช้บริการ ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยว ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ให้ร่วมกันสร้างเครื่อข่ายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ มากกว่าการพัฒนาองค์กร เพ่ือ
รองรับการใช้บริการที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  
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ผู้วิจัยจึงได้นำเกณฑ์การประเมินของโครงการ Green & Clean Hospital และแนวคิด 
สีเขียว 7 ประการมาพิจารณาร่วมกับเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ในการเสนอแนวทางการพัฒนา
โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวในอนาคต เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
4.8.2 แนวทางการพัฒนาโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวในอนาคต  
1) กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุทยานแห่งชาติสีเขียว 
เมื่อเป้าหมายของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียวในระยะแรกสำเร็จไปด้วยดีแล้ว 

แสดงให้เห็นว่าอุทยานแห่งชาติบางส่วน มีความสามารถในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นไปอีก ดังนั้น ในอนาคตการดำเนินโครงการใน
ระยะกลางและระยะยาวควรมีการวางเป้าหมายเป็นลำดับอย่างชัดเจน มีแนวทางการดำเนินงาน และ
เกณฑ์การให้คะแนนที่เข้มข้นและท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการแบ่งระดับความเข้มข้นของเกณฑ์
การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว สำหรับอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว 
เพ่ือเตรียมความพร้อมอุทยานแห่งชาติในระดับเบื้องต้น และสำหรับอุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์
อุทยานแห่งชาติสีเขียวแล้ว เพื่อให้อุทยานแห่งชาติมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) กำหนดเกณฑ์สำหรับอุทยานแห่งชาติแต่ละประเภท 
ควรมีการปรับปรุงข้อปฏิบัติของเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียวให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน และ

ความเข้มงวด เหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์ และความเปราะบางของอุทยานแห่งชาติแต่ละประเภท 
โดยอาจแบ่งตามเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกและอุทยานแห่งชาติทางทะเล หรือแบ่งตามการจัดกลุ่ม
อุทยานแห่งชาติของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติประเภทภูเขา 
อุทยานแห่งชาติประเภทน้ำตกและแหล่งน้ำ และอุทยานแห่งชาติประเภทเกาะและชายหาด เพ่ือให้
การจัดการสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และความเปราะบางของ
พ้ืนที ่

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตลาดหรือร้านค้าชุมชน เป็นต้น ในการสร้าง
เครื่อข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่จากการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียวในท้องถิ่น 
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4) กำหนดเกณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการเพ่ิมเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

อุทยานแห่งชาติ เช่น การอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนตัว มาตรการการดูแลฟ้ืนฟูเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการอุทยานแห่งชาติ และ
ตอบสนองวัตถประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 

5) การประเมินผลและพัฒนาเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ โดยใช้แนวคิด PDCA (Plan 

– Do - Check - Act) เพ่ือให้อุทยานแห่งชาติมีหลักในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6) การเปิดเผยข้อมูลการประเมินผล 
ควรมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่เป็นสาธารณะในการเปิดเผยผลการประเมินอุทยานแห่งชาติ

สีเขียว ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พบ วิธีการแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
การดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้อุทยานแห่งชาติที่ได้รับ
การประเมิน หรืออุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติได้อย่างถูกจุด และถูกต้องเหมาะสม 

7) ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการตรวจประเมินให้เหมาะสม 
ควรมีปรับเปลี่ยนเวลาลงตรวจประเมินให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

เพ่ือให้เห็นสภาพจริงของการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุด
เทศกาล เป็นต้น 

 
4.8.3 แนวทางสำหรับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติเพื่อรับรองอุทยานแห่งชาติสี

เขียว 
จากการศึกษาเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า หากอุทยาน

แห่งชาติใดต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ควรมีการเตรียมตัวตาม
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับรองอุทยานแห่งชาติสีเขียว ดังนี้  

1) ติดตามข้อมูลข่าวสารช่วงเวลาในการเข้าร่วมการประกวดโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว 
และศึกษารายละเอียดของเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจำปีนั้น ๆ เพ่ือบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกัน 
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2) กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ โดยนโยบายจะต้องสอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์อุทยานแห่งชาติ  
สีเขียว รวมถึงจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นหลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติ 

3) จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครัน มีสภาพพร้อมใช้งาน และ
ดำเนินงานตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติ ตามรายละเอียดที่อยู่ในเกณฑ์การประเมิน
อุทยานแห่งชาติสีเขียว พร้อมทั้งถ่ายรูปการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดทำสื่อนำเสนอเป็น
เอกสารประกอบการรับสมัคร โดยนำเสนอให้ครบถ้วนตามแต่ละประเด็นตามเกณฑ์อุทยานแห่งชาติ  
สีเขียว 

4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบบุคลากรภายในอุทยานแห่งชาติ และชี้แจ้งข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติ  
สีเขียวและมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กับชุมชนและนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม
และสื่อต่าง ๆ 

5) อบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการร้านอาหาร เพ่ือให้ดำเนินการ
ตามมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณร้านอาหาร การฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น  

6) เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ทั้งการรวบรวมและการเก็บฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะ  
รีไซเคิล และขยะอันตราย รวมถึงผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

7) จัดทำวัสดุสื่ อความหมาย เช่น ป้ าย โปสเตอร์  ใบปลิว เป็นต้น ในการรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ เตือนภัย ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
อุทยานแห่งชาติ โดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการนำเสนอ 

8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ รวมถึงการ
อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 
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4.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยใช้
เทคนิค SWOT analysis และการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
TOWS matrix  

4.9.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของอุทยานแห่งชาติภูเรือที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 

4.9.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) พิจารณาปัจจัยภายในสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของอุทยานแห่งชาติภู เรือ ได้แก่ สถานที่  ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
งบประมาณ บุคลากร และระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4  

 

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
 

ประเด็น จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

สถานท่ี 1. อุทยานแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และนันทนาการที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และประเทศชาติ แหล่งรวมของทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่
สำคัญ แหล่งต้นทางของระบบนิเวศ ช่วย
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2. อุทยานแห่งชาติภูเรือมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจาก
มีความโดดเด่นด้านความสวยงาม ความ
หลากหลายทางธรรมชาติ  และภูมิอากาศ
เหมาะแก่การท่องเที่ยว 

1. บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันใกล้ เต็ม
ความสามารถในการรองรับแล้ว ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ถึงต้นปี พ.ศ. 
2563 เท่านั้น จึงจำเป็นต้องหาพื้นที่เพื่อขุดบ่อ
ฝังกลบขยะแห่งใหม่ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่
จะเกิดขึ้นใหม่ 

ภาวะผู้นำ 3. ผู้บริหารของอุทยานแห่งชาติภู เรือ ให้
ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยว
และการนันทนาการในพื้นที่ และเข้มงวดใน
การดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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ประเด็น จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

การบริหาร
จัดการ 

4. มีการแบ่งเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
สำหรับการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่
อย่างเหมาะสม ได้แก่ เขตบริการ (Service 
zone) เขตเพื่ อการพักผ่อนหรือศึกษาหา
ความรู้  (Outdoor recreation zone) เขต
สงวนสภาพธรรมชาติ (Primitive zone) เขต
ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ (Recovery zone) และ
เขตกันชน (Buffer zone) 
5. พื้นที่ เขตบริการ มีขนาดพื้นที่ไม่มากนัก 
สามารถดูแลจัดการได้ง่ายและทั่วถึง 

2. ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
3. มีปริมาณขยะตกค้างในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
4. ไม่มีการจัดระเบียบถังขยะที่ชำรุดแล้ว ทำให้
บริเวณที่เก็บถังขยะชำรุดนั้นมีถังขยะชำรุดล้ม
และกระจัดกระจาย ดูไม่เป็นระเบียบ   
5. เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะมูลฝอยโดยการเทขยะ
จากรถบรรทุกขยะมูลฝอยลงบ่อฝังกลบก่อน 
แล้วจึงเกิดค่อยคัดแยกขยะ จากในบ่อฝังกลบ
ขึ้นมาใส่ตะกร้า ทำให้ขยะทุกประเภทปะปน 
การคัดแยกไม่มีประสิทธิภาพมากพอทำให้มี
ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดมากข้ึน 

เครื่องมือ/
อุปกรณ ์

 6. ถังรองรับขยะมูลฝอยบางส่วน มีสภาพชำรุด 
มีสี ไม่ตรงกับมาตรฐานสากล ไม่มีการแยก
ประเภทถังขยะ 
7. จุดทิ้งขยะมูลฝอยบางจุด เป็นถังขยะรวม ทำ
ให้ขยะมูลฝอยทุกประเภทอยู่รวมกัน 
8. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบช่องเดียวที่ไม่มี
การแยกประเภทขยะมูลฝอย ทำให้ขยะทุก
ประเภทปะปนกัน เป็นการเพิ่มภาระงานแก่
เจ้าหน้าท่ี 

งบประมาณ 6. มีงบประมาณในการบริหารจัดการ จัดซื้อ
เครื่องมืออุปกรณ์ และพัฒนาพื้นที่จากภาครัฐ 

 

บุคลากร 7. มีฝ่ายรับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยตรง 
8. จำนวนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมีจำนวน
มาก สามารถโยกย้ายกำลังคนได้ 
9. เจ้ าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า/
ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ส่วน
ใหญ่เป็นคนในท้องที่ มีความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทำให้การ
พูดคุย การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
เป็นไปด้วยดีและไม่ยุ่งยาก 
 

9. บุคลากรในระดับปฏิบัติการยังไม่เพียงพอ 
ขาดความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
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ประเด็น จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

 10. การเก็บรวมรวบข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ยังไม่เพียงพอ 
ขาดความสมบูรณ์ 

 

4.9.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) พิจารณาปัจจัยภายนอกสำหรับการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ความร่วมมือจากประชาชนและ
หน่วยงานภายนอก เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.5  

 

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
นโยบายของรัฐบาล 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่ง

ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ 
2. นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนมีการใช้จ่ายซื้อของ และท่องเที่ยว
ภายในประเทศ รวมถึงการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

กฎหมาย 3. รัฐธรรมนูญให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ 
คุ้ ม ค ร อ ง  ฟื้ น ฟู  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
4. อุทยานแห่งชาติแห่งชาติมีกฎหมายหลักใน
การบริหารจัดการ คือ พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 

ความร่วมมือจาก
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
หน่วยงานภายนอก 

5. หน่วยงานภายนอก เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรอิสระ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
สื่ อ ม วล ชน  แ ล ะ ป ระ ช าชน  เป็ น ต้ น  ให้
ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการ
จัดการอุทยานแห่งชาติในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ให้ความรู้  การสนับสนุนงบประมาณ  การ

1. ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เนื่อง 
จากยั งขาดความตระหนั ก  ขาด
จิต สำนึ ก  การไม่ ให้ ค วามสำคัญ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม 
ตลอดจนการขาดความรู้ในการลด 
การคัดแยก และการนำขยะมูลฝอย
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ประเด็น โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กิจกรรมเพื่อสังคม 

กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่  ทำให้มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งเป็นจำนวน
มาก 

เทคโนโลยี 6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำ
ให้ ก า ร ว า งแ ผ น  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 

 

สภ าพ เศ รษ ฐกิ จ
และสังคม 

7. ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การเติบโตสีเขียว (Green growth) ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างสูง อุทยานแห่งชาติจึงได้รับความ
สนใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน 
ทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะจับจ่ายใช้
สอย 

สิ่งแวดล้อม  3. ปัญหาแมลงวันในพื้นท่ีอำเภอภูเรือ 
ซึ่งเป็นปัญหาระดับท้องถิ่น เนื่องจาก
อำเภอภูเรือเป็นแหล่งผลิตแก้วมังกรที่
สำคัญของประเทศ ท่ีมีการใช้ปุ๋ยคอก
ในการปลูกแก้วมังกร 

 
4.9.2 การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยวิธีการวิเคราะห์ TOWS matrix  

4.9.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO strategy) 
1) จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือปรับปรุงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ

มูลฝอย เช่น ถังขยะแบบแยกประเภทที่มีสีตรงตามมาตรฐานสากลให้มีปริมาณเพียงพอ และ
ครอบคลุ ม พ้ื นที่ บ ริ ก าร รถขนส่ งขยะมู ลฝอยแบ บแยกประ เภท ขยะมู ลฝอย  เป็ น ต้ น 
(S6,O3,O5,O6,O7) 

2) ส่ งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยว รณรงค์กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ชี้แจ้งกฎระเบียบในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผ่านสื่อและช่องทางที่หลากหลาย
และเข้าใจง่าย เช่น ป้ายสื่อความหมาย สื่ออินโฟกราฟิก ( Infographic) สื่อแอนิเมชัน (Animation) 
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ หรือหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เป็นต้น (S2,S9,O1,O6,O7) 

3) เพ่ิมมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีปริมาณ
นักท่องเที่ยวสูง เช่น จัดเจ้าหน้าที่ หรือเยาวชนอาสาที่มีความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย มาดูแลและ
แนะนำนักท่องเที่ยวในการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ จุดทิ้งขยะมูลฝอยที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ เช่น 
บริเวณลานกางเต้นท์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพ่ิมจุดที่ตั้งขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาล เป็นต้น 
(S5,S7,S8,S9,O5,O7) 
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4.9.2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST strategy) 
1) ติดตั้งถังหมักขยะย่อยสลายสำหรับนักท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ประกอบอาหาร 

บริเวณลานกางเต้นท์  เพ่ือคัดแยกขยะย่อยสลายที่ เกิดจากนักท่องเที่ ยว ณ  แหล่งกำเนิด 
(S4,S5,S6,S7,T1) 

2) ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
อุทยานแห่งชาติ เช่น การเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการแทรกกิจกรรมการความรู้ในด้านปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะการทำกิจกรรมจิตอาสา เช่น การเก็บขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้เข้า
ร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เป็นต้น (S2,S3,S6,S7,T1) 

4.9.2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO strategy) 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมด้านขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 

เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติ 
ให้ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปแนะนำหรืออบรมให้กับ
นักท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ให้เห็นถึง
ความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน (W4,W5,W9,W10,O2,O5) 

2) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูลภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการขยะมูลฝอย 
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม  ข้อมู ลทางกายภาพ  ข้อมู ลชี วภาพ  การใช้ประโยชน์ที่ ดิ น  เป็ นต้ น 
(W10,O2,O5,O6) 

3) ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล (W2,O3,O5,O6) 

4) การใช้ระบบเทคโนโลนีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการอุทยานแห่งชาติ เช่น การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสังคม (W1,O6) 

4.9.2.4 กลยุทธ์เชิงเชิงรับ (WT strategy) 
1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติภูเรือ และหน่วยงานอื่น ๆ ใน

พ้ืนที่อำเภอภูเรือในการแก้ปัญหาแมลงวัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลและประชาชนใน
พ้ืนที่ เป็นต้น (W2,W3,T2) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน รวมถึงประเภท
และปริมาณของขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 2) เพ่ือประเมินการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green 
national park) 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุตยภูมิ
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
5.1.1 ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
อุทยานแห่งชาติภูเรือมีการเก็บรวมรวบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดย

แบ่งขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ประมาณ 130,315.35 กิโลกรัมต่อปี หรือมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 13,031.54 กิโลกรัมต่อเดือน (ข้อมูลเดือนมีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 
2560) เมื่อแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอย พบว่า ขยะรีไซเคิลมีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ 
60,935.50 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 46.76 รองลงมา คือ ขยะท่ัวไป ขยะย่อยสลาย และขยะ
อันตราย มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 30,668.55 30,335.40 และ 8,375.90 กิโลกรัมต่อปี หรือคิด
เป็นร้อยละ 23.53 23.28 และ 6.43 ตามลำดับ โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย เท่ากับ 0.08 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  

ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ประมาณ 107,469.62 กิโลกรัมต่อปี หรือมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 8,955.80 กิโลกรัมต่อเดือน (ข้อมูลเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 



104 
 
2561) ซึ่งเมื่อแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอย พบว่า ขยะทั่วไปมีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ 
37,648.42 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 35.03 รองลงมา คือ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 35,254.00 32,116.00 และ 2,451.20 กิโลกรัมต่อปี 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32.80 29.88 และ 2.28 โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย เท่ากับ 0.02 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  

ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 73,333.63 กิโลกรัมต่อปี หรือมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 6,111.14 กิโลกรัมต่อเดือน (ข้อมูลเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 
2562) ซึ่งเมื่อแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอย พบว่า ขยะย่อยสลาย มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ 
28,681.00 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 39.11 รองลงมา คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 25,541.63 18,655.00 และ 456.00 กิโลกรัมต่อปี หรือคิด
เป็นร้อยละ 34.83 25.44 และ 0.62 ตามลำดับ โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย เท่ากับ 0.017 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  

เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวม พบว่า ปี พ.ศ. 2560 – 2562 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยลดลงตามลำดับ โดยปี พ.ศ. 2561  มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 17.53 
และปี พ.ศ. 2562 ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ร้อยละ 43.73 และ 31.76 ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 
3 ปี เดือนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนที่มีปริมาณขยะสูง จะ
สอดคล้องกับช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ มีวันหยุดระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน และฤดูกาลหนาว
ของประเทศไทย และฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 
โดยเฉพาะเดือนมกราคมและธันวาคม นอกจากนี้ยัง พบว่า ประเภทขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มปริมาณ
ลดลง คือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ส่วนขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มปริมาณเพ่ิมขึ้น คือ ขยะย่อย
สลาย ส่วนขยะทั่วไปนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2560 - 2561 แต่ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2562 

 
5.1.2 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้จัดพ้ืนที่สำหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยกระจายครอบคลุมพ้ืนที่เขต

บริการทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งการเก็บขนขยะมูลฝอยจะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยและช่วงเวลา ใช้
วิธีการขนส่งขยะมูลฝอยโดยตรง จากสถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตาม
ถนนหลักของอุทยานแห่งชาติ โดยอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีโรงคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 แห่ง ซึ่ง
คัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะรี
ไซเคิล (ขวดแก้ว ขวดพลาสติก โลหะ กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม) และมีแหล่งกำจัดขยะมูลฝอย 1 
แห่ง โดยขยะมูลฝอยจะถูกกำจัดด้วยวิธีแตกต่างกันตามประเภทของขยะมูลฝอย โดยขยะย่อยสลาย 
ใช้วิธีการหมักทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิล ใช้วิธีการจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล
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เอกชน ขยะอันตรายจะถูกนำไปทิ้ง ณ พื้นที่กำจัดขยะอันตรายขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และขยะทั่วไป ใช้วิธีการกำจัดวิธีฝังกลบอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ตลอดจน
มีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ทั้งในส่วนสำนักงาน ร้านค้า/ร้านอาหาร พ้ืนที่เขตบริการ โดย
การขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ดำเนินการโดย การ
ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และกำหนดมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 
3Rs แก่สำนักงาน ร้านค้า/ร้านอาหาร เป็นต้น  

 
5.1.3 การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการประกวด

อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green national park)  
อุทยานแห่งชาติภูเรือสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ

โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยในภาพรวมได้ดี ช่วงเวลา
ส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหาขยะตกค้างภายในพ้ืนที่ แต่การคัดแยกขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยวและ
เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย ถังขยะส่วนใหญ่มีสภาพดี แต่มีสีไม่ตรงกับมาตรฐานสากล และพบปัญหาขยะล้นถังบ้าง
ในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ แต่สามารถจัดการเก็บขนไปกำจัดภายในวันเดียว ด้านกำจัดขยะมูล
ฝอย สามารถกำจัดขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายได้อย่างถูกต้อง แต่การกำจัดขยะ
ทั่วไปยังใช้วิธีการฝังกลบอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  

เกณฑ์การประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว 
(Green national park) ยังขาดในประเด็นของการดูแลและพัฒนาบุคลากรของอุทยานแห่งชาติ การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม การวางเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่าง
ชัดเจน และการสร้างเครือข่ายในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ดังที่กล่าวไปแล้ว 

 
5.1.4 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัด

เลย 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้เทคนิค 

SWOT analysis และกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วยวิธีการวิเคราะห์ TOWS matrix ผู้วิจัยได้
เสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 กลยุทธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือด้วยวิธีการวิเคราะห์ TOWS 
Matrix 

 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

แหล่งงบประมาณ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
1.1 จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือปรับปรุงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการขยะมูลฝอย (S6,O3,O5,O6,O7) 
1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รณรงค์กิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม ชี้แจ้งกฎระเบียบในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผ่าน
สื่อและช่องทางที่หลากหลายและเข้าใจ (S2,S9,O1,O6,O7) 

1.3 เพ่ิมมาตรการการคัดแยกขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลสำคัญที่มี
ปริมาณนักท่องเที่ยวสูง (S5,S7,S8,S9,O5,O7) 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
2.1 ติดตั้งถังหมักขยะย่อยสลายสำหรับนักท่องเที่ยว ในพ้ืนที่

ประกอบอาหาร บริเวณลานกางเต้นท์ (S4,S5,S6,S7,T1) 
2.2 ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติ (S2,S3,S6,S7,T1) 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมด้านขยะมูลฝอยที่

ถูกต้อง เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และผู้ประกอบการ
ร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติ (W4,W5,W9,W10,O2,O5) 

3.2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูลภายในอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ (W10,O2,O5,O6) 

3.3 ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะมูลฝอยให้
ถูกหลักสุขาภิบาล (W2,O3,O5,O6) 

3.4 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (W1,O6) 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
สถาบันการศึกษา 
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กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ/

แหล่งงบประมาณ 
4. กลยุทธ์เชิงเชิงรับ (WT Strategy) 

4.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติภู เรือ และ
หน่วยงาน อ่ืน ๆ ใน พ้ืนที่ อำเภอภู เรือในการแก้ปัญหาแมลงวัน  
(W2,W3,T2) 

 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ  
สำนักงานเกษตรอำเภอ 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.2.1.1 การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ

ภูเรือ เนื่องจากเวลาและงบประมาณจำกัด ควรมีการศึกษารูปแบบป้ายสื่อความหมายที่เหมาะสมใน
การให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก รวมถึงรูปแบบมาตรการด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยของนักท่องเที่ยว เช่น มาตรการบังคับ
และควบคุม มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ มาตรการด้านการบริหารจัดการ เป็น
ต้น แก่ผู้ผลิตขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยว เพ่ือนำผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตขยะมูลฝอยในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

5.2.1.2 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภู
เรือ ซึ่งพบว่าการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้น 
ในอนาคตอาจมีการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงนโยบายจากผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง
หรือกรม  
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5.2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
5.2.2.1 ควรผลักดันมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวให้ขยายวงกว้างข้ึน โดยร่วมมือกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการร่วมกันพัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน 
ๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ที่ร่วมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมในการพัฒนาเกณฑ์
มาตราฐานสิ่ งแวดล้อมและตรวจประเมินอุทยานประวัติศาสตร์สี เขียว เนื่องจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน่วยงานนำร่องที่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ
ให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลสำเร็จน่าพึงพอใจได้ สามารถขยายผลการดำเนินการ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยได้ 

5.2.2.2 เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาตินั้น นอกเหนือการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและนันทนาการสำหรับประชาชนแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในด้านการ
คุ้มครองและบำรุงรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น
แหล่งค้นคว้าวิจัยและการศึกษาหาความรู้ด้วย ดังนั้นในการพัฒนามาตราฐานอุทยานแห่งชาติใน
อนาคต ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญในด้านการคุ้มครองและบำรุงรักษา
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและ
การศึกษาหาความรู้ด้วย  
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green-park.pdf 
กรมอนามัย. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2559. แนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2546ก (27 มกราคม). ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะท่ีทำด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ.  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2546ข (7 พฤศจิกายน). ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การนำบรรจุภัณฑ์เข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ควบคุมพิเศษในอุทยานแห่งชาติ.  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2549. แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

จังหวัดเลย เล่มที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด. 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559ก. สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค้นวันที่ 28 เมษายน 2562 จาก 
http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=17751ce9-2b4b-485e-
a6f8-8b46683c27ba.pdf 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559ข. สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค้นวันที่ 28 เมษายน 2562 จาก 
http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=898db428-c6c5-4fa0-
9c71-439e887839fb.pdf 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559ค (6 มกราคม). ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ.  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559ง. โครงการขยะคืนถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559.  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2560ก. สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค้นวันที่ 28 เมษายน 2562 จาก 
http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=75c8830b-2a84-4b8e-
ad23-291717dfaefe.pdf 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2560ข (31 มกราคม). ที่ ทส 0910.4/2086. การดำเนินงาน
ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2561ก. สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติ 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2561ข. ผลการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 
2561.  ค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จาก 
https://www.facebook.com/DNP1362/posts/2142313869416843/ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2561ค (21 พฤศจิกายน). ที่ ทส 0910.404/27533. การ
ส่งเสริมนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย.  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2561จ. โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 
กิจกรรม: การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ.  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2562ข. สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.  ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จาก 
http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=7c95f5bd-a93f-4768-
950f-2ee3663cd2e4.pdf 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2563. สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  ค้นวันที่ 30 มกราคม 2562 จาก 
http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=91260beb-bb01-4fb6-
bf7e-d802421e83a3.pdf 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  สำนักอุทยานแห่งชาติ. 2561. โครงการประกวดอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ประจำปี 2561.  ค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2562 จาก 
http://park.dnp.go.th/file/โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว%2061.pdf 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  สำนักอุทยานแห่งชาติ. ม.ป.ป. อุทยานแห่งชาติสีเขียว 
(Green National Park).  ค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จาก 
http://park.dnp.go.th/file/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%84%
E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%8A.pdf 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ. 2560ก. แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติ
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564. 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ. 2560ข. เกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว 
ปี 2560 ปรับปรุงเมื่อ 3 สิงหาคม 2560.  ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จาก 
http://park.dnp.go.th/file/เกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว%20ปี%202560%20ปรับปรุง
เมื่อ%203%20สิงหาคม%202560.pdf 

กัลยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล. 2553. การจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัด

 

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=2fb6cdf4-f20f-4f6b-ae76-1dd0d73d36e5.pdf
http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=2fb6cdf4-f20f-4f6b-ae76-1dd0d73d36e5.pdf
https://www.facebook.com/DNP1362/posts/2142313869416843/
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เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2557ก. แนวคิดสีเขียว 7 ประการ: หัวใจสีเขียว.  ค้นวันที่ 25 ธันวาคม 

2562 จาก https://7greens.tourismthailand.org/howtobeheart/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2557ข. แนวคิดสีเขียว 7 ประการ: รูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว.  ค้น

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จาก https://7greens.tourismthailand.org/howtobelogistics/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2557ค. แนวคิดสีเขียว 7 ประการ: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว.  ค้นวันที่ 25 

ธันวาคม 2562 จาก https://7greens.tourismthailand.org/howtobeattraction/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2557ง. แนวคิดสีเขียว 7 ประการ: กิจกรรมสีเขียว.  ค้นวันที่ 25 

ธันวาคม 2562 จาก https://7greens.tourismthailand.org/howtobeactivity/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2557จ. แนวคิดสีเขียว 7 ประการ: ชุมชนสีเขียว.  ค้นวนัที่ 25 ธันวาคม 

2562 จาก https://7greens.tourismthailand.org/howtobecommunity/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2557ฉ. แนวคิดสีเขียว 7 ประการ: บริการสีเขียว.  ค้นวันที่ 25 ธันวาคม 

2562 จาก https://7greens.tourismthailand.org/howtobeservice/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2557ช. แนวคิดสีเขียว 7 ประการ: ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม.  ค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จาก 
https://7greens.tourismthailand.org/howtobeplus/ 

เกียรติไกร อายุวัฒน์. 2557. โครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิส
เทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(2), 1-8.  

ฆริกา คันธา และณพงศ์ นพเกตุ. 2561. การบริหารจัดการขยะชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับชุมชนในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต, 6(3), 497-508.  

จิตรตี มณีไสย์. 2554. การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นแนวทางจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

ชูชีพ ศิริ. 2549. การจัดการขยะในเทศบาลตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลับเชียงใหม่.  

ชูเพ็ญ วิบุลสันติ. 2541. การตัดสินใจทางการตลาดยาและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
อุปสรรคขององค์กรอุตสาหกรรม. วารสารการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ, 7 (มกราคม-

มีนาคม), 203-209.  
ณรงค์ ณ เชียงใหม่. 2530. สุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน = Community Environmental Health. 
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กรุงเทพมหานคร: หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ และขวัญกมล ดอนขวา. 2558. การสื่อสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม กรณีศึกษา บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 9(2), 47-
59.  

ณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์. อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ. 2562 (7 ตุลาคม ). การสัมภาษณ์. 
ณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์. อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ. 2563 (7 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
ดวงพร เกียรติดำรง. 2550. แบบจำลองการจัดการขยะในพ้ืนที่นันทนาการทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

ทรงธรรม สุขสว่าง. ม.ป.ป. การจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยยุค 4.0.  ค้นวันที่ 11 สิงหาคม 
2562 จาก http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=555526dc-
b72d-46fb-abbc-d011ac453e98.pdf 

ไทยพีบีเอสนิวส์. 2560. เขาใหญ่แชมป์ขยะตกค้างมากกว่า 4.5 ตัน.  ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/259680 

นักท่องเที่ยว ก. นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ. 2563 (7 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
นักท่องเที่ยว ข. นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ. 2563 (7 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
นักท่องเที่ยว ค. นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ. 2563 (7 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
นัยนา เดชะ. 2557. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลเลม็ด 

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

ปราณี ไพบูลย์สมบัติ. 2546. ชนิด ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ก ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ. ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ. 2563 (7 เมษายน). การสัมภาษณ์. 

พฤฒินันท์ สุฤทธิ์, รัตน์สุดา ทนันปา, อุบลวรรณ สิทธิธรรม, ศรีเนตร สมเปาจี, สายศิริ มีระเสน และวุฒิ
ชัย จริยา. 2560. บทบาทของโรงงานอุตสาหกรรมในการดำเนินงานเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 
13(2), 48-57.  

พิทยา จตุวรพัฒน์. 2551. การบริหารจัดการขยะในอุทยานแห่งชาติ.  ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จาก 
http://frc.forest.ku.ac.th/frcdatabase/bulletin/Document/C00623.pdf 
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วศัน สดศรี. 2548. การประชาสัมพันธ์เรื่อง การคัดแยกขยะสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกสาริกา 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

วิจิตร หอมชื่น, วาสนา ผดุงโกเม็ด และพรชัย ทับพิมล. เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและบำรุง. 2562 (6 
ตุลาคม). การสัมภาษณ์. 

วิทิตา หัตถกรรม. 2547. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย กรณีศึกษา อุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

ศิวทัญญู พวงทองแค. 2558. ชนิด และปริมาณขยะจากกิจกรรมการท่องเที่ยว บริเวณหาดโละตาลัม 
เกาะพีพีดอน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2535. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535.  ค้นวันที่ 10 สิงหาคม 2562 จาก 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER0/DRAWER052/GENERAL/DATA000
0/00000066.PDF 

สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา. ศูนย์ภูมิอากาศ. 2560. ภูมิอากาศจังหวัดเลย.  ค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
จาก http://climate.tmd.go.th/data/province/ตะวันออกเฉียงเหนือ/ภูมิอากาศเลย.pdf 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2560. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.  ค้นวันที่ 
5 สิงหาคม 2562 จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2562. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562.  ค้นวันที่ 10 
สิงหาคม 2562 จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/071/T_0145.PDF 

สำนักอุทยานแห่งชาติ และส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่. 2560. 12 วิธี เป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสี
เขียว.  ค้นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 จาก 
http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=4420 

สำเร็จ ภูแสนศรี. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ. 2563 (12 เมษายน). การสัมภาษณ์. 
สุริยะ หาญพิชัย และจันทร์ฉาย จันทร์ลา. 2561. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลำ

นารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 12(1), 67-85.  
อนันต์ ศิริพงศ์วัฒนา. 2552. ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขต

องค์การบริหานส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐ
ประศาสศนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การบริหารจัดการและการดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านขยะมูลฝอย 

ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 

คำชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้จัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการและการดำเนิน
โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ รวมถึงผู้ผลิตขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย การวางแผน และการบริหาร
จัดการการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ส่วนที่ 4 สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งรายละเอียดของ

ข้อสัมภาษณ์จะมีความแตกต่างกันตามบทบาทที่เก่ียวข้องของผู้ถูกสัมภาษณ์  
ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่พบในพ้ืนที่ แนวโน้มสภาพปัญหาขยะมูลฝอยใน

อนาคต และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ประเด็นที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
ประเด็นที่ 5 การดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรับรองเกณฑ์การประเมินอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว ได้แก่ การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะก่อน
นำไปกำจัด และการกำจัดขยะ 

ประเด็นที่ 6 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

ประเด็นที่  7 การสนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภู เรือต่อ
ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การบริหารจัดการและการดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านขยะมูลฝอย 

ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 

 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์ ................ วันที่เก็บข้อมูล ……………………………….… เวลา ................................... 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ……………………………………………………………………. ตำแหน่ง .............................................................. 
สถานที่ ............................................................................. โทรศัพท์ ................................................... 
 

ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย การวางแผน และการบริหารจัดการการ
ดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ประเด็นที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ในพ้ืนที่ที่ท่าน
รับผิดชอบในปัจจุบัน เป็นอย่างไร (กฎระเบียบ ข้อบังคับ/นโยบาย/โครงการ/แผนการดำเนินงาน/
กลไกการสื่อสาร/งบประมาณ/บุคลากร/เครื่องมือ/การติดตามประเมินผล) 

ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่พบในพ้ืนที่ แนวโน้มสภาพปัญหาขยะมูลฝอยใน
อนาคต และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
ประเด็นที่ 5 การดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรับรองเกณฑ์การประเมินอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว ได้แก่ การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะก่อน
นำไปกำจัด และการกำจัดขยะ 

ประเด็นที่  6 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ  บุคลากร
ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร และนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ  
ภูเรือ  
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การบริหารจัดการและการดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านขยะมูลฝอย 

ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์ ................ วันที่เก็บข้อมูล ……………………………….… เวลา ................................... 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ……………………………………………………………………. ตำแหน่ง .............................................................. 
สถานที่ ............................................................................. โทรศัพท์ ................................................... 
 
ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ประเด็นที่ 1 แนวทางการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ ในพ้ืนที่ที่
ท่านรับผิดชอบในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  

1)  การคัดแยกขยะมูลฝอย              
2)  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  
3)  การขนส่งขยะมูลฝอย 
4)  การกำจัดหรือทำลายขยะมูลฝอย   
5)  การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ

การนำขยะมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่พบในพ้ืนที่ แนวโน้มสภาพปัญหาขยะมูลฝอยใน

อนาคต และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ประเดน็ที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
ประเด็นที่ 5 การดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรับรองเกณฑ์การประเมินอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว ได้แก่ การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะก่อน
นำไปกำจัด และการกำจัดขยะ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การบริหารจัดการและการดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านขยะมูลฝอย 

ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์ ................ วันที่เก็บข้อมูล ……………………………….… เวลา ................................... 
ผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………..............................…. ประเภท ร้านค้า/ร้านอาหาร 

สถานที่ ............................................................................. โทรศัพท์ ................................................... 
 
ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
 

ประเด็นที่ 1 แนวทางการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในร้านค้า/ร้านอาหารของท่าน 
เป็นอย่างไร เช่น การคัดแยกขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย การ
กำจัดขยะมูลฝอย และการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) 
และการนำขยะมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่พบในพ้ืนที่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
ประเด็นที่ 5 การดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรับรองเกณฑ์การประเมินอุทยาน

แห่งชาติสีเขียว ได้แก่ การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะก่อน
นำไปกำจัด และการกำจัดขยะ  

ประเด็นที่ 6 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหารต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นอย่างไร  

ประเด็นที่ 7 อุทยานแห่งชาติภูเรือมีการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยของท่านหรือไม่ 
อย่างไร เช่น งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ การให้ความรู้ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

122 

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การบริหารจัดการและการดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านขยะมูลฝอย 

ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์ ................ วันที่เก็บข้อมูล ……………………………….… เวลา ................................... 
สถานที่ ............................................................................. โทรศัพท์ ................................................... 
 
ส่วนที่ 4 สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
 

ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือของท่าน เป็น
อย่างไร เช่น พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ นโยบาย และโครงการที่เก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่พบในพ้ืนที่  
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจดัการขยะมูลฝอย 
ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติ 

ภูเรือเป็นอย่างไร 
ประเด็นที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือกับอุทยาน

แห่งชาติอ่ืน ๆ ที่ท่านเคยไปเยือนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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ภาคผนวก ข 

เกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2560 
 

เกณฑ์ / ตัวชี้วัด การให้คะแนน รายละเอียด 
1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีการกำหนดนโนบายสิ่งแวดล้อม 
2. โครงสร้างของหน่วยงาน มีผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 
3. มีการประชุมคณะกรรมการ 
4. มีการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับ
ทราบและนำไปปฏิบัติ 

- การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ และหลักการในการ
ทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และเกณฑ์
การปฏิบัติตัวเพื่อให้เป็นอุทยานแห่งชาติสีเขียว 
- นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดี จะต้องมีความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบาย  แก่พนักงาน 
รวมถึงบุคคลภายนอก พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
- โครงสร้างของหน่วยงาน มีผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ก่อ
ให้้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเปิดช่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน 
หรือการเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีมาตรการในการประหยัดไฟฟ้า  
2. มีการใช้พลังงานทดแทน  
3. มีการสื่อสาร รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า เช่น ติดโปสเตอร์ 
ป้ายเชิญชวน sticker เป็นต้น  
4. มีการจัดการได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในอุทยาน 

  - มาตรการในการประหยัดหลังงานไฟฟ้า  
1. ตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ  
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส   
3. ปิดสวิสซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน  
4. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง  
5. ปีตหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน  
6. ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ ต้องใช้แสงสว่างมาก เช่น ทางเดิน 
เป็นต้น 
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เกณฑ์ / ตัวชี้วัด การให้คะแนน รายละเอียด 
7. ใช้พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่นำมาใช้แทน น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงาน ชีวมวล เป็นต้น 

3. การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีการกำหนดแนวทางการลดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs 
2. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องการลด
ปริมาณขยะ  
3. สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง การลด Reduce การใช้ซ้ำ 
Reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle  
4. มีการรายงานปริมาณขยะในแต่ละเดือนที่นำไป Recycle 

 แนวทางการลดปริมาณขยะ โดยใช้หลกั 3Rs คือ 
1. Reduce คือ การลดการใช้ เช่น  
-ห้ามนำโฟม และพลาสติก เข้าในร้านอาหารและภายในพื้นที่อุทยาน 
-การใช้ผ้าเช็ดมือแทนการใช้กระดาษทิชชู 
-การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์หรือนำ้ยาแบบเติม 
- การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนกังานร่วมกันภายในพื้นที่อุทยานฯ  
2. Reuse การนำสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้งานแล้ว และยัง สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก เช่น  
- ใช้ซ้ำวัสดุสำนกังาน เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า  
- ตัดแปลงของเหลือใช้ หรือประดิษฐ์เพือ่ใช้ประโยชน ์ 
3. Recycle คือ การนำหรอืเลือกใช้ทรัพยากรที่ สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำ
กลับมาใช้ใหม่ เช่น  
- การคัดแยก แกว้ กระดาษ พลาสติก เพื่อนำไปขาย  
- เลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 

4. การคัดแยกขยะ 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ 2 ประเภทขึน้ไป 
2. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเร่ืองการคัดแยก
ขยะ 
3. ถังขยะทั่วไปมีสภาพดี ไม่ร่ัวซึม ไม่มขียะล้นออกมา 
4. พนักงานและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ทิ้งขยะถกูต้องตามประเภท
ของขยะ 
 

การคัดแยกขยะ เพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม ่
โดยทั่วไปการแยกประเภทของถังรองรับมูลฝอยตามสีต่างๆแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1. ถังสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว 
ขวดพลาสติก กระดาษ เป็นต้น  
2. ถังสีเขียว (ขยะอินทรยี์) รองรับขยะทีเ่น่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมัก
ทำปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหารผัก ผลไม้ เศษใบไม้ เป็นต้น  
3. ถังสีฟ้า (ขยะทั่วไป) รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ เช่น โฟม ห่อลกูอม เป็นต้น  
4. ถังสีแดง (ขยะอันตราย) รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น 
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ เป็นต้น  
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เกณฑ์ / ตัวชี้วัด การให้คะแนน รายละเอียด 
หมายเหตุ : ถังขยะควรมีป้ายแสดงประเภทของขยะที่ชัดเจน ถังขยะสะอาด อยู่ในสภาพ
ดี ไม่ร่ัวซึม และมีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ  

5. การเก็บรวบรวมขยะก่อนนำไปกำจัด 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีที่เก็บรวบรวมขยะ  
2. ที่เก็บรวบรวมขยะตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม มีหลังคาปกคลุม ไม่
อยู่ใกล้แหล่งน้ำ  
3. มีการแยกตามประเภทของขยะที่คัดแยกได้  
4. การจัดการถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ไม่มีน้ำชะขยะรั่วไหล ไม่มี
ขยะล้นออกมานอกถัง ไม่ก่อให้เกิดกลิ่น แมลง สัตว์พาหะ และ
เหตุรำคาญอื่น ๆ  

- ที่เก็บรวบรวมขยะ หมายถึง สถานที่ทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมขยะ ก่อนส่งไปกำจัด  
- ที่เก็บรวบรวมขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล คือ ไม่มีน้ำชะขยะรั่วไหล ไม่มีขยะล้นออกมา
นอกถัง ไม่ก่อให้เกิดกลิ่น แมลง สัตว์พาหะ และเหตุรำคาญอื่น ๆ  

6. การกำจัดขยะ 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีการกำจัดขยะ  
2. ไม่มีขยะตกค้างในอุทยานแห่งชาติ  
3. มีการกำจัดขยะถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละประเภท  
4. มีการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

การจัดการขยะแต่ละประเภท  
ขยะทั่วไป นำไปฝังกลบ หรือหน่วยงานท้องถิ่นรับไปกำจัด  
ขยะเศษอาหาร เศษใบไม้ นำไปหมกัทำปุ๋ย หรือนำไปเลี้ยงสัตว์  
ขยะรีไซเคิล นำไปขาย  
ขยะพิษ รวบรวมให้บริษัทที่ได้รับใบอนญุาตหรือท้องถิ่นนำไปกำจัด  

การกำจัดอยา่งถูกหลักสุขาภบิาล  
ฝังกลบ คือ การนำขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการฝังกลบ
โดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีการวางระบบตา่ง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปลดปล่อยมลสารต่าง ๆ 
ออกสู่พื้นทีภ่ายนอก แล้วบดอัดให้ยุบตวัลง หลังจากนั้นใช้ดินกลบทบัและบดให้แน่นอีก
ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาในด้านกลิ่น แมลง สัตว์พาหะ และเหตุราคาญอื่น ๆ  
เผา คือ การทำลายขยะมูลฝอยอินทรีย์ในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้อง
และเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาที่ 850-1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้การ
เผาที่สมบูรณ์ที่สุด  
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7. การจัดการด้านน้ำเสีย 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย  
2. มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
3. น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  
4. มีระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมทุกจุด บริเวณที่ก่อให้เกิดน้ำ
เสีย  

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกบัที่ (On-site treatment) หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียที่
ติดต้ังไว้รองรับน้ำเสียได้ไม่เพียงพอ กับจำนวนนกัท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ทั้งในช่วงฤดู
ท่องเที่ยวและนอกฤดูท่องเท่ียว รวมทั้ง มีน้ำเสียไหลล้นออกจากถังเกรอะ กอ่ใหเ้กิด
พาหะนำโรค และส่งกลิ่นเหม็น รบกวนนักท่องเที่ยว มกีารระบายนำ้เสียลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง  
 

8. การจัดการห้องน้ำ - ห้องสุขา 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อในเรื่องความสะอาด  
2. สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อในเรื่องความเพียงพอ  
3. สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อในเรื่องความปลอดภัย  
4. มีการจัดการได้ครบถ้วนทั้งด้านความสะอาด ความเพียงพอ 
และความปลอดภัย และครอบคลุมห้องน้ำ - ห้องสุขา ส่วนใหญ่
ในพื้นที่อุทยาน  

ความสะอาด (Healthy)  
1. พื้น ผนัง โถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพด ีใช้งานได้  
2. น้ำใช้เพียงพอ ภาชนะที่ใช้ในหอ้งน้ำสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
3. กระดาษชำระเพยีงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหนา่ยหรือ
บริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระ อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
4. อ่างล้างมือ กอ๊กน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้  
5. สบู่ล้างมือ พร้อมใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพด ีไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ
หรือบริเวณใกล้เคียง  
7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น  
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด  
9. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ 

ความเพียงพอ (Accessibility)  
10. ห้องน้ำ – ห้องสุขา พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  
11. จัดมีให้ส้วมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และหญิงตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งที่ 

ความปลอดภัย (Safety)  
12. บริเวณที่ต้ังส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว  
13. มีการแยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย หญิง โดยมีปา้ยหรอืสัญลักษณ์ที่ชัดเจน  
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14. ประตู ที่จับเปิด – ปิดและที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
15. พื้นห้องส้วมต้องแห้ง  
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  

9. การจัดการความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  
2. มีการกำหนดแผนในการทำความสะอาดและความเป็น
ระเบียบชัดเจน  
3. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้  
4. มีการจัดการความสะอาดและความเป็นระเบียบครอบคลุม
พื้นที่ส่วนใหญ่ในอุทยาน  

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบ หมายถึง  
- การกำจัดของที่ไม่ต้องการ หรือของที่ไม่ใช้แล้ว หากไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่  
- การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย  
- การทำความสะอาดอปุกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดแผนในการ
ทำความสะอาด และผู้รับผิดชอบชัดเจน  
- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของอุทยานแห่งชาติที่กำหนดไว้  

1 0 . ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม บ ริ เว ณ
ร้านอาหาร 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 - 2 ข้อ  
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 - 4 ข้อ  
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 5 - 6 ข้อ  
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 7 –10ข้อ  

 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณร้านอาหาร ได้แก่  
1. สถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไปสะอาด เป็นระเบยีบ  
2. บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ พื้นทำด้วยวัสดุถาวรแข็งเรียบ 
สภาพดี  
3. บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร มกีารระบายอากาศ รวมทั้งกลิ่นและควันจากการปรุง
อาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบายควัน หรอืพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี  
4. ถังขยะภายในร้านอาหารไม่รั่วซึม และมีฝาปิด  
5. มีท่อหรือรางระบายน้ำที่มีสภาพดี ไมแ่ตกร้าว ระบายน้ำจากห้องครัวและที่ลา้ง
ภาชนะ อุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหลง่บำบัดได้ดี และต้องไม่ระบายนำ้เสียลงสู่แหล่ง
น้ำสาธารณะโดยตรง  
6. มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใชก้ารได้ดี ก่อนระบายนำ้เสียลงสู่ที่บำบัดน้ำเสีย  
7. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปือ้นที่สะอาด และ
สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม  
8. ผู้สัมผัสอาหารต้องใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงแล้วทุกชนิด  
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9. มีการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน  
10. คุณภาพของอาหาร/สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้  

11. การบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อในเรื่องความสะอาด  
2. สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อในเรื่องความปลอดภัย  
3. สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อในเรื่องการบริหารจัดการ  
4. มีการจัดการได้ครบถ้วนทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย 
และการบริหารจัดการ และครอบคลุมบ้านพักส่วนใหญ่ของ
อุทยาน  

ความสะอาด (Healthy)  
1. พื้น ผนัง เพดาน สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีหยากไย ่ 
2. หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพใช้
งานได้  
3. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น  
4. ไม่มีแมลง และพาหะนำโรค  

ความปลอดภัย (Safety)  
5. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น กระติกนำ้ร้อน พัดลม ไม่ชำรุด อยู่ใน
สภาพใช้งานได้  
6. ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  
7. ประตู หน้าตา่ง กลอน มุ้งลวด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
8. มีอุปกรณ์ดับเพลิงตั้งอยู่ประจำ 

การบริหารจัดการ (Management)  
9. มีการแบ่งโซนที่พักเจา้หน้าทีแ่ละผู้ใชบ้ริการที่พัก (นักท่องเที่ยว)  
10. มีเจ้าหน้าที่สำรองที่พกั/เจ้าหนา้ที่สำรองที่พักผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ที่
มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบจองที่พัก การขอเล่ือนวันเข้าพกั ค่าตอบแทนที่พัก  
11. มีระบบซ่อมแซม บำรุงรักษา บ้านพัก ให้พร้อมใช้งานเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเปิด
ฤดูกาลท่องเที่ยว 

12. การจัดการพื้นที่กางเต็นท ์

0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 - 2 ข้อ  
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 - 4 ข้อ  

 การบริหารจัดการ (Management)  
1. มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบ ดังนี้  
- ห้องน้ำ – เส้นทางเข้าถึง - ถังขยะ, จดุทิ้งขยะ - พื้นที่จอดรถ - ที่ซักล้าง  
2. มีการแบ่งโซนพื้นที่กางเต็นท์ชัดเจน ไม่ขัดแย้งกับการใช้ประโยชน์ระหว่าง
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3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 5 - 6 ข้อ  
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 7 – 9ข้อ 
 

นักท่องเที่ยวไป-กลับ  
3. จัดให้มีจุดบริการเต็นท์ มีเจ้าหน้าที่สำรองที่พัก กางเต็นท์ บริการอุปกรณ์กางเต็นท์ 
และลงทะเบียนนักท่องเที่ยว 

ความสะอาด (Healthy)  
4. พื้นที่กางเต็นท์โดยรวมมีความสะอาด  
5. อุปกรณ์สำหรับการกางเต็นท์ เครื่องนอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีคราบ
สกปรก  
6. ห้องน้ำ ห้องสุขาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสะอาด 

ความปลอดภัย (Safety)  
7. มีระบบไฟส่องสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  
8. มีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์  
9. มีการจัดการนักท่องเที่ยวโดยมีป้าย/มีเอกสาร/หรือการประกาศเตือนและแจ้งวิธี
ปฏิบัติในการใช้พื้นที่กางเต็นท์ 

13. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่บริการ 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

1. มีการจัดการด้านภูมิทัศน์ในอุทยาน  
2. มีความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่อุทยาน โดยมีการใช้พืชพื้นถิ่น
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์  
3. มีการดูแลบำรุงรักษาอยา่งสม่ำเสมอ  
4. มีการจัดการด้านภูมิทัศน์ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่  
ในอุทยาน  

การจัดการด้านภูมิทัศน์ (Landscaping) หมายถึง  
1. พื้นที่มีขอบเขต มีความสวยงาม น่าอยู่  
2. พื้นที่มีความสะอาด ได้รับอากาศบรสิุทธิ์ และความร่มเย็นในพื้นที่  
3. มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่เฉพาะ หรือพื้นที่ใช้ประโยชน์ ชัดเจน  

14. การส่งเสริมและร่วมมือกับชุมชน/ภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 - 2 ข้อ  
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 - 4 ข้อ  

 ชุมชน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที ่หมายถึง เยาวชน ปราชญ์ชาวบา้น ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร
ในพื้นที่ เข้ามามีสว่นร่วม ดังนี้  
1. ส่วนร่วมวางแผน หรือบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นที ่ 
2. ส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เก็บขยะ ปลกูต้นไม้ เป็นต้น  
3. การก่อตั้งชมรม องค์กร ซึ่งมีบทบาทต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 5 - 6 ข้อ  
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 7 – 8 ข้อ 

4. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนมาออกร้านในพื้นที่อุทยานฯ  
5. ชุมชนมีรายได้จากการถูกจ้างงาน หรอืจากการทำธุรกิจที่เกีย่วข้องกับการท่องเท่ียว 
เช่น การนำเที่ยว การให้บริการในกิจกรรมการท่องเท่ียว  
6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ ซ่ึงประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ ผู้แทนส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนหรอืองค์กรชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน สือ่มวลชนใน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นต้น  
7. มีการอบรมให้ความรู้ โดยเจา้หนา้ที่อทุยานฯ 
8. มีการติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล 

15. การจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 - 2 ข้อ  
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 - 4 ข้อ  
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 5 - 6 ข้อ  
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 7 – 8 ข้อ 
 

 - ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเป็นส่วนสำคัญที่จะให้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับอุทยาน
ฯ แก่นักทอ่งเที่ยวกอ่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงศูนย์บริการนักท่องเท่ียวในที่นี้ 
รวมถึงศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยวชั่วคราว หรือศูนย์นิทรรศการหรือทีจ่ัดไว้แสดง
นิทรรศการ โดยพจิารณาจาก  
1. มีศูนย์บริการนักท่องเท่ียวและมีเจา้หน้าที่ประจำ 
2. มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ขอ้มูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 
นิทรรศการ website ฯลฯ  
3. นิทรรศการมีความน่าสนใจ และมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพด ี 
4. มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มอีัธยาศัยดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
พอสมควร  
5. ภาษาที่ใช้ในนิทรรศการมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
6. มีการประชาสัมพันธ์ สือ่สาร เกีย่วกบัการจัดการสิ่งแวดล้อม  
7. วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในสื่อ ประชาสัมพนัธ์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
8. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กับผู้ที่มารับบริการ 
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16. การจัดการร้านขายของที่ระลึก 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 ข้อ 
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ครบทุกข้อ 

 1. มีการนำสินค้าที่เป็นของท้องถิ่น/ชุมชนและสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน 
แห่งชาติมาวางจำหนา่ย  
2. มีการออกแบบร้านขายของที่ระลึกทีก่ลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  
3. ติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน  
4. สินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพเหมาะสม มีความหลากหลาย มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็น
สัดส่วน บริเวณที่จัดจำหน่ายมีความสะอาด 

17. การจัดการด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 
0 คะแนน = ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด 
1 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 1 - 2 ข้อ  
2 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 3 - 4 ข้อ  
3 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 5 - 6 ข้อ  
4 คะแนน = สามารถดำเนินการได้ 7 – 8 ข้อ 

 มาตรการดูแลความปลอดภยั และสังเกตสัญลักษณ์ที่แสดงการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว เช่น  
1. กำหนดช่วงเวลาปลอดภยัต่อการท่องเท่ียว  
2. มีป้าย/สัญลักษณ์เตือนภัย เช่น การเล่นน้ำ สัตว์อันตราย ถนนลื่น ฯลฯ  
3. ปิดประกาศเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุร้าย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ให้
ชัดเจนและประชาสัมพันธ์สายด่วน 1362 และ 1669  
4. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ตามจุดท่องเท่ียวที่มีความเส่ียง ซ่ึงเจ้าหนา้ที่ต้องผ่าน
การฝึกอบรมการกูภ้ัย  
5. มีอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการกู้ชีพและกูภ้ัย เช่น กระเป๋ายา ชูชีพ สัญญาณเตือนภัยแบบ
มือหมุน และแผ่นกระดานรองหลังที่ พร้อมใช้งาน  
6. มีไฟฟ้าส่องสว่าง สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  
7. มีอุปกรณ์ดับเพลิง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้  
8. มีแผนรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น น้ำป่า ไฟป่า ดินถล่ม เป็นต้น   

 
แหล่งที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2560ข, น. 1-18 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2560ข)  
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