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บทคัดย่อ

 การศึกษาทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดท�ากระทะน�้าส�าหรับเป็นแหล่งน�้าของสัตว์

ป่าในฤดูแล้ง ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้แบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็นของ 

นักท่องเที่ยว จ�านวน 400 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 350 คน และชาวต่างชาติ 50 คน

 ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการสัตว์ป่าโดย

ใช้กระทะน�้า ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการจัดท�ากระทะน�้าเพื่อให้สัตว์ป่ามีน�้ากินในฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหาความ

เสี่ยงที่สัตว์ป่าจะออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์ไปหาแหล่งน�้าในพื้นที่ของราษฎร และเห็นว่าการจัดท�ากระทะน�้าอยู่

ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เนื่องจากมีการดูแลความสะอาด มีการเปลี่ยนน�้าอยู่สม�่าเสมอ 

และไม่เป็นการท�าลายระบบนิเวศเนื่องจากต�าแหน่งที่จัดท�าอยู่ในแปลงหญ้า 

 นักท่องเที่ยวทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า กระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไม่เป็นทัศนอุจาด ควรน�า

ไปเป็นต้นแบบส�าหรับพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสัตว์ป่า โดย

ปัจจุบันจ�านวนกระทะน�้าที่จัดท�าแล้วมีปริมาณมากเพียงพอ ในอนาคตจึงไม่จ�าเป็นต้องจัดท�าเพิ่มอีก

ค�าส�าคัญ : กระทะน�้า  ทัศนคติและข้อคิดเห็น  อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

Abstract

 A social study on the attitudes of tourists towards artificial ponds in Kuiburi national 

park was carried out. Questionnaires were submitted to 400 tourists, of which 350 of Thai  

nationality and 50 coming from foreign countries.

 The results show that both Thai and foreign tourists have a positive attitude towards 

the use of artificial ponds in wildlife management.  Most of the tourists agree that the artifi-

cial ponds are built to provide water to wildlife during the dry season, which can reduce the  
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พื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีต้ังอยู่ในเขตเงาฝน 

(rain shadow) ส่งผลให้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าพื้นที่

อื่น ๆ เกิดภาวะฝนแล้งและความไม่แน่นอนของสภาพ

ภูมิอากาศ รวมทั้งสภาพดินในพื้นที่บางส่วนไม่สามารถ

กักเก็บน�้าตามธรรมชาติไว้ได้ ท�าให้สัตว์ป่ามีปัญหา

ขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

และเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER  

of Kuiburi) จึงได้ด�าเนินการจัดท�ากระทะน�้าซึ่งเป็นสิ่ง

ก่อสร้างขนาดเล็ก รูปร่างทรงกลม หรือ มน จัดท�าขึ้น 

ด้วยโครงเหล็ก ปูนซีเมนต์ และคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ขนาด 7 เมตร มก้ีนลกึจากพืน้ดนิประมาณ 80 เซนตเิมตร 

มีปริมาณความจุ 12,000 ลิตร สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ

น�้าหรือกักเก็บน�้าไว้เพื่อให้สัตว์ป่ามีน�้ากินในฤดูแล้ง  

ลดความเสี่ยงที่สัตว์ป่าจะออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ไปหา

แหล่งน�้าอื่นในพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

อย่างไรก็ตาม การจัดท�ากระทะน�้าส�าหรับสัตว์ป่า

เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับประเทศไทย จึงได้รับการวิพากษ์

วิจารณ์จากบางฝ่ายถึงความเหมาะสมจนเป็นกระแส

ทางสังคม โดยบางคนวิจารณ์ว่าเป็นทัศนอุจาด หรืออาจ

ค�าน�า

เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า และมีการต่อต้านไม่ให้มีการจัด

ท�าในพื้นที่อนุรักษ์อื่น  

ดังนั้นการจัดท�าประชาพิจารณ์จากนักท่องเที่ยว

ที่มาเท่ียวชมสัตว์ป่าเพ่ือส�ารวจทัศนคติและข้อคิดเห็น 

จึงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจส�าหรับการพัฒนา ปรับปรุง

แก้ไข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการระบบนิเวศ จึง

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลและ

ทิศทางที่ถูกต้องก่อนการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต

likelihood of Human Wildlife Conflict events, due to wildlife leaving the protected area to find 

water sources in the surrounding agriculture areas. The number of artificial ponds currently 

located in the protected area is enough to provide the necessary water for wildlife; therefore, 

future park management activities should focus only on ponds’ cleaning and maintenance.

 The use of artificial ponds in Kuiburi national park can be considered an effective  

model of wildlife management that can be utilized in other protected areas.

Keywords: Artificial ponds, Social study, Kuiburi national park

ภาพที่ 1  ลักษณะของกระทะน�้าในอุทยานแห่งชาต ิ

            กุยบุรี



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 256080

วิธีการศึกษา

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง

ขึ้นเพื่อศึกษาทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ

การจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ส�าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย

แบบสอบถามแต่ละชุดได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ยกเว้นนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติ) และความถี่ในการมาเที่ยวชมและท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและข้อคิดเห็น

ของนักท่องเที่ยวต่อการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่ง

ชาติกุยบุรี โดยมีประเด็นดังนี้

1. การรับรู้เกี่ยวกับการจัดท�ากระทะน�้าเพื่อแก้ปัญหา

สัตว์ป่าขาดแคลนน�้า ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

2. การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดท�ากระทะน�้า

ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

3. การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการดูแลกระทะน�้าภายหลัง

การจัดท�าแล้ว

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี

5. ความคิดเห็นด้านทัศนียภาพของกระทะน�้าใน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบ

นิเวศ

7. ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของกระทะน�้า

8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ากระทะน�้าเพื่อ

ใหส้ัตว์ป่าในอนาคต

9. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้กระทะน�้าใน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นต้นแบบส�าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์

อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน�้าส�าหรับสัตว์ป่า

10. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ/แนวทางในการจัดท�า

กระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี หรือวิธีการอื่นใด

ท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนอกจากการท�า

กระทะน�้า

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ท�าการสุ่มสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่อง

เที่ยวชมสัตว์ป่า รวมถึงท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ในอุทยานแห่ง

ชาติกุยบุรี ในปี พ.ศ. 2559 

จ�านวนตัวอย่างได้ประมาณค่าโดยใช้จ�านวนนัก

ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2556, 

2558 และ 2559 จากข้อมูลของ ส�านักอุทยานแห่งชาติ 

(2559) ซึ่งมีจ�านวนเฉลี่ย 10,139 คนต่อปี น�ามาก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยแทนค่าในสมการของ Yamane 

(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

โดยที่  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง, N = ขนาด

ของประชากร (สถิติจ�านวนนักท่องเที่ยว), e = ค่า

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

เพราะฉะนั้นขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที่ได ้จาก

สมการดังกล่าว คืออย่างน้อย 385 คน ซึ่งในการศึกษา

ครั้งนี้จึงได้ท�าการเลือกสัมภาษณ์ จ�านวน 400 คน โดย

แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 350 คน และนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ 50 คน 
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3.  การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

ท�าการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ

ด้วยตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการ

หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว

กับทัศนคติการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางด้านสถิติ ซึ่งใช้การทดสอบ

แบบ Chi-Square Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

โดยมีสมมติฐานดังนี้

H
0
 = ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อ

ทัศนคติการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ไม่

แตกต่างกัน

H
1
 = ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อ

ทัศนคติการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

แตกต่างกัน

ผลการศึกษาและวิจารณ์

1. กรณีนักท่องเที่ยวชาวไทย

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่องเที่ยว

ชาวไทย 350 คน แบ่งเป็นผู้หญิง 186 คน (ร้อยละ 53.10) 

ผู้ชาย 164 คน (ร้อยละ 46.90) ช่วงชั้นอายุที่มีจ�านวน

มากที่สุดคือระหว่าง 21 – 30 ปี มี 102 คน (ร้อยละ 

29.10) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.00) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานเอกชน (ร้อยละ 28.00) ส่วน

ใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท 

(ร้อยละ 40.00) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.40) เดินทางมา

จากกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 30.90)

ตารางที่ 1  อายุและเพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถาม

     เพศ
      ช่วงอายุ

รวม
15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี > 60 ปี

ชาย 14 43 36 39 20 12 164

(4.0) (12.3) (10.3) (11.1) (5.7) (3.4) (46.9)

หญิง 24 59 42 36 25 0 186

(6.9) (16.9) (12.0) (10.3) (7.1) (0.0) (53.1)

รวม 38 102 78 75 45 12 350

(10.9) (29.1) (22.3) (21.4) (12.9) (3.4) (100.0)
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ภาพที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชาวไทย
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1.2 ทัศนคติต่อการจัดท�ากระทะน�้า

พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ  ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.00) 

มาครั้งแรก เนื่องจากนักท่องเที่ยวตั้งใจมาชมช้างป่า

และสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ เพราะมีการประชาสัมพันธ์ท�าให้

นักท่องเท่ียวมีความพอใจที่จะมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่นี่ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ จตุรเทพ (2559) ว่า

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีประสบความส�าเร็จด้านการจัดการ

สัตว์ป่า และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากกว่าอุทยานแห่ง

ชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อย่าง

เห็นได้ชัด

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.00) รับทราบ

ว่าการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นการ

แก้ปัญหาสัตว์ป่าขาดแคลนน�้าและทราบถึงสภาพปัญหา

ที่เกิดข้ึนและการขาดน�้าจะท�าให้สัตว์ป่าไม่สามารถด�ารง

ชีวิตอยู่ได้ 

นักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.00) เห็นด้วย

กับการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพราะ

เป็นการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง 

ยึดถือเอาประโยชน์ที่สัตว์ป่าจะได้รับมาเป็นล�าดับแรก

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.00) ไม่ทราบว่า 

เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนน�้าในกระทะอยู่สม�่าเสมอ ดังนั้นจึง

ควรมีการประชาสัมพันธ์และมีการสื่อสารเพื่อท�าความ

เข้าใจมากขึ้นโดยผ่านทางข่าวสารจากอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี และจากชมรมท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่ที่มาจากจังหวัดอื่น ๆ จะได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย

กว่านักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.00) เห็นด้วยกับ

แนวคิดในการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

เพื่อให้ช้างป่าและสัตว์ป่ามีน�้ากินในฤดูแล้ง เนื่องจาก

เห็นว่าปัญหาที่ส�าคัญที่สุด คือ ภัยแล้ง การจัดท�ากระทะ

น�้าเพื่อให้สัตว์ป่ามีน�้ากินในฤดูแล้งจะช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนของสัตว์ป่าได้มาก 

ภาพลักษณ์ที่นักท่องเท่ียวมองเห็นกระทะน�้าใน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี นักท่องเที่ยวทุกคน (ร้อยละ 100) 

มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่เป็นทัศนอุจาด 

เพราะนักท่องเที่ยวมองถึงประโยชน์ที่สัตว์ป่าจะได้รับ

มากกว่า 

ในส่วนของระบบนิเวศในบริเวณที่มีการจัดท�า

กระทะน�้า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.00) เห็น

ว่ากระทะน�้าไม่เป็นการท�าลายระบบนิเวศ เพราะการ

จัดท�ากระทะน�้าอยู่ในบริเวณแปลงหญ้า หรือแปลงพืช

อาหาร ซึ่งไม่มีการตัดต้นไม้แต่อย่างใด 

การจัดท�ากระทะน�้าโดยภาพรวม นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ ่ (ร้อยละ 74.00) เห็นว่ามีความเหมาะสม มี

ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.73 อยู่ในเกณฑ์มีความเหมาะสมมาก 

เนื่องจากสภาพกระทะน�้าปัจจุบันยังคงพบร่องรอยของ

ช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ทั้งกินและ

เล่นน�้า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.00) เห็นว่า

กระทะน�้าไม่เป็นอันตรายต่อช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ 

โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีความลาดชันน้อยและไม่ได้

ลึกมาก ร้อยละ 92.30 เห็นว่าสัตว์ป่ามีสัญชาตญาณการ

ทรงตัวดีจึงไม่ลื่นล้ม และร้อยละ 7.70 เห็นว่าควรดูแล

เรื่องความสะอาดของน�้า เพราะสิ่งปฏิกูลที่สัตว์ป่าถ่าย

ลงน�้าอาจหมักหมมท�าให้เกิดเชื้อโรคได้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.00) เห็นว่าใน

อนาคต ควรเพิ่มกระทะน�้าเพื่อให้สัตว์ป่า เนื่องจากนัก

ท่องเที่ยวยังไม่ทราบจ�านวนกระทะน�้าในปัจจุบัน คงเห็น

เป็นเพียงบางจุดเท่านั้น และในสายตาของนักท่องเที่ยว 

การเพิ่มกระทะน�้าเป็นทัศนคติเชิงบวก สร้างสรรค์ โดย

ปัจจุบันจ�านวนกระทะน�้าที่จัดท�าไว้แล้วมีปริมาณมาก

เพียงพอ ในอนาคตจึงไม่จ�าเป็นต้องจัดท�ากระทะน�้าเพิ่ม

ขึ้นอีก

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.00) เห็นว่าพื้นที่อนุรักษ์

หลายแห่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้า ควรจัด
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ท�ากระทะน�้าเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก

เห็นว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นต้นแบบการจัดท�า

กระทะน�้าที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว

วิธีการอื่นในการแก้ไขภัยแล้งมีนักท่องเที่ยว 

ชาวไทย 70 คน (ร้อยละ 71.43) ให้ความเห็นว่าควรจัด

ท�าฝายตามล�าห้วยซึ่งมีประโยชน์และเก็บน�้าได้นานกว่า

กระทะน�้า นักท่องเที่ยวร้อยละ 14.29 แนะน�าให้ขุดบ่อ

ขนาดใหญ่ไว้รองรับน�้าและควรขุดลอกบ่อเก่าให้กว้าง

และลึกกว่าเดิมเน้นล�าห้วยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาใน

เวลาที่สัตว์ป่าขาดแคลนน�้า นักท่องเที่ยวร้อยละ 11.43 

แนะน�าให้มีการท�าฝนเทียม และร้อยละ 2.85 แนะน�าให้

เจาะบ่อบาดาล 

ข้อเสนอแนะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย 80 คน  

(ร้อยละ 27.50) ให้ข้อเสนอแนะว่ากระทะน�้าที่ด�าเนิน

การไปแล้วท�าได้ดี นักท่องเที่ยวร้อยละ 25.00 คิดว่าหาก

จ�านวนสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มแหล่งน�้าให้เพียงพอด้วย 

นักท่องเที่ยวร้อยละ 18.75 เห็นว่าควรมีการตกแต่งด้วย

สีธรรมชาติบริเวณขอบกระทะปูนให้สีปูนดูกลมกลืน

กับธรรมชาติมากขึ้น เช่น ผสมปูนกับดิน (สีฝุ่นดินผง) 

เพื่อให้สีคล้ายดินโดยรอบแต่หากมีอุปสรรคไม่สามารถ

ท�าได้การเห็นเป็นขอบปูนก็ไม่ได้ท�าให้ความสวยงามของ

ธรรมชาติลดลงแต่อย่างใด หากเทียบกับประโยชน์ที่ได้

รับจากการท่ีสัตว์ป่าได้มีแหล่งน�้าถือว่ากระทะน�้าช่วยแก้

ปัญหาได้มาก นักท่องเที่ยวร้อยละ 16.25 เสนอแนะว่า

ควรดูแลสภาพของกระทะน�้าและคุณภาพของน�้าที่น�า

มาเติมอย่างสม�่าเสมอ นักท่องเที่ยวร้อยละ 5.00 คิดว่า

ควรจัดท�าในจุดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านเพราะจะ 

ท�าให้รบกวนสัตว์ป่า นักท่องเที่ยวร้อยละ 3.75 เสนอแนะ 

ว่าควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของกระทะน�้า

ให้สาธารณชนได้รับทราบ และร้อยละ 3.75 เห็นว่าควร

ดูแลงบประมาณให้เหมาะสมด้วย 

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานและทัศนคติ

ของนักท่องเที่ยว

พบว่าปัจจัยพื้นฐานของนักท่องเที่ยวและทัศนคติ

ต่อการจัดท�ากระทะน�้าที่มีความสัมพันธ์กัน มีดังนี้ 

1.3.1 อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์

กับการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ

จัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยผู้ที่เป็น

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน จะมีโอกาสรับรู้ข้อมูลดังกล่าว

ได้มากที่สุด รองลงมาคือผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 

มีการรับทราบข้อมูลดังกล่าวมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม

ที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 7,500 และ 7,500 - 15,000 บาท

ต่อเดือน

1.3.2 ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ย ม ี

ความสัมพันธ ์กับการรับทราบข ้อมูลเกี่ยวกับการ 

รับทราบเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดและการเปลี่ยน

น�้าในกระทะน�้า โดยกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีการรับทราบข้อมูลดังกล่าวมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม

ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ 

ปวช.

กลุ่มที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน มีการรับ 

ทราบข้อมูลดังกล่าวมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่มีอาชีพ

เป็นเกษตรกร

กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 7,500 บาทต่อเดือน มี

การรับทราบข้อมูลดังกล่าวมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่

มีรายได้ 7,500 - 15,000 บาทต่อเดือน
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ตารางที่ 2  อายุและเพศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถาม

ทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดท�ากระทะน�้า

ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ปัจจัยพื้นฐานของนักท่องเที่ยว

เพศ อายุ การ

ศึกษา

อาชีพ รายได้

1.การทราบหรือไม่ทราบว่าการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อแก้ปัญหา

สัตว์ป่าขาดแคลนน�้า

 -  -  - + +

2.การเห็นด้วยกับการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  -  -  -  -  -

3.การทราบว่าเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนน�้าในกระทะอยู่อย่างสม�่าเสมอ  -  -  +  +  +

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  -  -  -  -  -

5.กระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นทัศนอุจาดหรือไม่  -  -  -  -  -

6.การจัดท�ากระทะน�้าเป็นการท�าลายระบบนิเวศหรือไม่  -  -  -  -  -

7.การจัดท�ากระทะน�้าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือไม่  -  -  -  -  -

8.กระทะน�้าเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าหรือไม่  -  -  -  -  -

9.ในอนาคต ควรที่จะจัดท�ากระทะน�้าเพื่อให้สัตว์ป่าต่อไปอีกหรือไม่  -  -  -  -  -

10.พื้นที่อนุรักษ์หลาย ๆ แห่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้า ควรที่จะจัดท�า

กระทะน�้า   เพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์หรือไม่

 -  -  -  -  -

หมายเหตุ:  + มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ

            

2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชาวต่างชาติ 

50 ตัวอย่าง เป็นเพศชาย 31 คน (ร้อยละ 62.00) และ

หญิง 19 คน (ร้อยละ 38.00) โดยนักท่องเที่ยวทั้งเพศ

ชายและหญิงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 

 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

90.00) มาเป็นครั้งแรก เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

เดินทางมาประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวสถานที่มีชื่อเสียง

ด้านการชมช้างป่าและกระทิงที่หาดูได้ยากจึงท�าให้ 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือกมาที่อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี โดยที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีช้างป่าและกระทิง

ให้เห็นทุกวัน เพราะการจัดการพื้นที่หากินเป็นวงรอบ

ทั้งแปลงหญ้า แหล่งน�้า จึงเป็นแหล่งดึงดูดให้ช้างป่าและ

สัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ มารวมกันอยู่ในพื้นท่ีนี้ จึงเกิดการ

ท่องเที่ยวชมช้างป่าและสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์ขึ้น

 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

สูงกว่าระดับปริญญาตรีในสัดส่วนที่เท่ากันคือ (ร้อยละ 

34.00) 

 การประกอบอาชีพจะไม่แตกต่างกันมากนัก  

แต ่สัดส ่วนของอาชีพลูกจ ้างหรือพนักงานเอกชน

มากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัวและกลุ่มที่เกษียณอายุแล้ว

เพียงเล็กน้อย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.00) 

มาจากทวีปยุโรป โดยชนชาติที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่มาก

ที่สุด คือ ชนชาติฝรั่งเศส 

 รายละเอียดการแจกแจงความถี่ของนักท่อง

เท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

แสดงดังตารางที่ 3  และภาพที่ 2 
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ตารางที่ 3  ข้อมูลอายุและเพศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถาม

     เพศ
      ช่วงอายุ

รวม
15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี > 60 ปี

ชาย 3 9 8 3 3 5 31

(6.0) (18.0) (16.0) (11.1) (5.7) (10.0) (62.0)

หญิง 2 5 0 6 3 3 19

(4.0) (10.0) (0.0) (12.0) (6.0) (6.0) (38.0)

รวม 5 14 8 9 6 8 50

(10.0) (28.0) (16.0) (18.0) (12.0) (16.0) (100.0)

ภาพที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชาวต่างชาติ

สัญชาติของนักท่องที่ยวชาวต่างชาติ 

(ร้อยละ)
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2.2 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการ 

จัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.00) ไม่ทราบว่ามีการ

จัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อแก้ปัญหา

ช้างป่าและสัตว์ป่าขาดแคลนน�้า เนื่องจากข้อจ�ากัดทาง

ด้านภาษาของมัคคุเทศก์ที่น�าเที่ยวชมสัตว์ป่า บางส่วน 

(ร้อยละ 42.0) รับทราบและเข้าใจในการจัดท�ากระทะ

น�้า ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ ภรทิพย์ (2559) 

ว่าควรพัฒนาศักยภาพของผู้น�าเที่ยวท้องถิ่นเป็น 2 ด้าน 

คือ ด้านเนื้อหาที่ผู ้น�าเที่ยวควรใช้สื่อกับนักท่องเท่ียว

และด้านทักษะของการเป็นนักสื่อความหมายทั้งในเรื่อง

ความรู้และเทคนิคในการสื่อความหมายธรรมชาติ

 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.00) เห็นด้วยกับการจัด

ท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพราะเห็นว่าวิธี

การนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสัตว์ป่าได้ดี

ที่สุด เป็นวิธีการที่ดีที่จะท�าให้สัตว์ป่ามีน�้ากินในฤดูแล้ง

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.00) ไม่ทราบ 

ว่าเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนน�้าในกระทะอยู ่สม�่าเสมอ 

เพราะข้อจ�ากัดด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

เป็นภาษาต่างประเทศ

 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.00) เห็นด้วยกับแนวคิด

ในการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อให้

สัตว์ป่ามีน�้ากินในฤดูแล้ง เพราะเห็นว่าการให้สัตว์ป่ามี

น�้ากินในฤดูแล้งเป็นเรื่องที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์กับ

สัตว์ป่ามากที่สุดเป็นล�าดับแรก

 นักท่องเที่ยวทั้งหมด (ร้อยละ 100) เห็นว่า

กระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไม่เป็นทัศนอุจาด 

เช่นเดียวกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 

โดยให้เหตุผลว่าการจัดท�ากระทะน�้าไม่ได้ท�าให้ความ

สวยงามของธรรมชาติลดน้อยลงเมื่อเทียบกับประโยชน์

ที่สัตว์ป่าได้รับ โดยกระทะน�้าช่วยแก้ปัญหาได้ดี ชาว

ต่างชาติมีทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดท�ากระทะน�้าที่มี

มาตรฐานและมีการติดตามประเมินผลอยู่เสมอ

 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.00) เห็นว่ากระทะน�้าไม่

เป็นการท�าลายระบบนิเวศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวทราบ

ถึงสภาพบริเวณที่จัดท�าในพื้นที่แปลงหญ้า ซึ่งไม่ได้ส่ง

ผลต่อการตัดต้นไม้แต่อย่างใด และเป็นสิ่งก่อสร้างขนาด

เล็กไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่า

 โดยภาพรวมของการจัดท�ากระทะน�้า มีค่า

คะแนนเฉลี่ย 2.48 คืออยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม 

โดยให้เหตุผลว่าสัตว์ป่าได้รับประโยชน์มาก และควรจัด

ท�ากระทะน�้าให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติมากขึ้น

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.00) เห็นว่า

กระทะน�้าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า 

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.00) เห็นว่า 

ในอนาคตควรเพิ่มกระทะน�้าส�าหรับสัตว ์ป ่าได ้ใช ้

ประโยชน์ เนื่องจากกระทะน�้าเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญ

ต่อสัตว์ป่า

 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.00) เห็นว่าพื้นที่อนุรักษ์

หลายแห่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้า ควรจัดท�า

กระทะน�้าเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวทาง

ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีด�าเนินการไปแล้ว

 ส�าหรับวิธีการอื่นในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

มีนักท่องเที่ยวร้อยละ 80.00 ให้ความคิดเห็นว่าควรจัดท�า 

ฝายตามล�าห้วย ร้อยละ 10 คิดว่าอาจใช้ระบบปั๊มน�้า 

พลังงานแสงอาทิตย์ดึงน�้ามาเติมลงในกระทะน�้า และ

ร้อยละ 10.00 เสนอว่าควรต่อท่อจากแหล่งน�้าธรรมชาติ

มายังพื้นที่ที่ไม่มีน�้า 

 ข้อเสนอแนะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 7 คน 

ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยเห็นว่าหากจ�านวนสัตว์ป่าเพิ่มข้ึน

ต้องเพิ่มแหล่งน�้าให้เพียงพอด้วย 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน 

และทัศนคตขิองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 พบว่าปัจจัยพื้นฐานของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติและทัศนคติต่อการจัดท�ากระทะน�้า มีความสัมพันธ์
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กันเพียงประการเดียวคือ ระดับการศึกษาและการเห็น

ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและ

ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่ง

ชาติกุยบุรี

ปัจจัยพื้นฐานของนักท่องเที่ยว

เพศ อายุ การ

ศึกษา

อาชีพ

1.การทราบหรือไม่ทราบว่าการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อแก้ปัญหาสัตว์ป่า

ขาดแคลนน�้า

 -  -  -  -

2.การเห็นด้วยกับการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  -  -  +  -

3.การทราบว่าเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนน�้าในกระทะอยู่อย่างสม�่าเสมอ  -  -  -  -

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดท�ากระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  -  -  -  -

5.กระทะน�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นทัศนอุจาดหรือไม่  -  -  -  -

6.การจัดท�ากระทะน�้าเป็นการท�าลายระบบนิเวศหรือไม่  -  -  -  -

7.การจัดท�ากระทะน�้าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือไม่  -  -  -  -

8.กระทะน�้าเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าหรือไม่  -  -  -  -

9.ในอนาคต ควรที่จะจัดท�ากระทะน�้าเพื่อให้สัตว์ป่าต่อไปอีกหรือไม่  -  -  -  -

10.พื้นที่อนุรักษ์หลาย ๆ แห่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้า ควรที่จะจัดท�ากระทะน�้า   

เพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์หรือไม่

 -  -  -  -

หมายเหตุ:  + มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ

สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติมีทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดท�ากระทะ

น�้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยทุกคน (ร้อยละ 100) 

เห็นว่ากระทะน�้าที่จัดท�าแล้วในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ไม่เป็นทัศนอุจาด เพราะมองถึงประโยชน์ที่สัตว์ป่าจะ

ได้รับมากกว่าผลกระทบด้านอื่น (ถ้าหากจะมี) และส่วน

ใหญ่เห็นว่ากระทะน�้าไม่เป็นการท�าลายระบบนิเวศและ

ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เพราะเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่อง

ความสะอาดของน�้า มีการเปลี่ยนน�้าอยู่สม�่าเสมอ โดย

จ�านวนกระทะน�้าที่จัดท�าไว้แล้วมีปริมาณมากเพียงพอ 

ในอนาคตจึงไม่จ�าเป็นต้องจัดท�ากระทะน�้าเพิ่มขึ้นอีก 

และควรมีการจัดหาแหล่งน�้าอื่นส�าหรับเติมลงกระทะน�้า

แทนการน�าน�้าจากที่อื่นมาเติม เพื่อเป็นการลดภาระค่า

ใช้จ่าย เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาลและสูบน�้าด้วยระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

นอกจากนี้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนเห็นว่าอาจมีการ

ตกแต่งกระทะน�้าด้วยวัสดุธรรมชาติบริเวณขอบกระทะ 

ให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้น และควรดูแลสภาพ

ของกระทะน�้าและคุณภาพของน�้าที่น�ามาเติมอย่าง

สม�่าเสมอ ควรมีการตรวจวัดคุณภาพของน�้าในกระทะ

สูงกว่าปริญญาตรี จะรู้สึกเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา

คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช.
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น�้าอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้แล้วยังเห็นว่าพื้นที่อนุรักษ์

อื่น ๆ  ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้าส�าหรับสัตว์ป่า 

ควรจัดท�ากระทะน�้าเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ โดย

ใช้แนวทางการจัดท�ากระทะน�้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

เป็นต้นแบบ และควรมีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของ

กระทะน�้าให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบมากขึ้น รวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณในการดูแลให้เหมาะสมด้วย


