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พรพรรษ์ ภู่กฤษณา: แนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํ านึกการอนุรักษ์ ธ รรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยาน
แห่ ง ชาติ ท างทะเล. (GUIDELINES FOR ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES TO ENHANCE OF NATURE
CONSERVATION AWARENESS FOR COMMUNITIES NATIONAL MARINE PARK AREAS) อ.ที ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หลัก:
ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา, 261 หน้ า.
การวิจัยในครั งนี มีวัตถุประสงค์1) เพือศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล 2) เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลและ 3)
เพือนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุม ชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมี กลุ่ม ตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ 1)
ผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝังทะเลและป่ าชายเลน2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลั ย
และ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยผู ้ วิจัยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสังเกต แบบสัม ภาษณ์ และ
จัดการสนทนากลุ่มเพือให้ ได้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ผลการวิจัยพบว่า
1) กรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในด้ านสภาพของบริ บท
พื นทีของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลและปั ญหาของกิจ กรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล จํานวน 3 พื นที ได้ แก่ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ ด ชุม ชนบริ เ วณ
เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู ่เกาะอ่างทอง พบว่า สภาพบริพื นที
ของชุมชนทั ง3 พื นทีมีล ั กษณะเหมือนกัน คือ มีนํ าทะเลใส มีแนวปะการังทีสวยงาม มี ความสมบูรณ์ของแนวปะการัง มี หาดทรายขาว เป็ นแหล่งท่องเทียวยอดนิยมของ
นักท่องเทียว ส่วนในเรืองของรูปแบบกิจกรรมนั นชุมชนทั ง3 พื นทีมีล ั กษณะทีคล้ายกันอยู่ 2 พื นที คือชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขา
แหลมหญ้ า-เกาะเสม็ดและชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างทีมีรูปแบบกิจกรรมในการอนุรักษ์ปะการังโดยการปลู กปะการังในท่อพีวีซีที
เหมือนกัน แต่สิงทีแตกต่างในเรืองกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังทีมีในเกาะหวาย คือ การมีศูนย์อนุรักษ์ทางทะเล ทีมูลนิธิ วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ (International
Cultural and Education Foundation : ICEF) ให้ นักท่องเทียวหรือบุคคลทีสนใจในเรืองการอนุรักษ์ปะการังได้ ศึกษา เรียนรู ้ และร่วมกันปลู กปะการัง ส่วนในเรื องปั ญหาของ
กิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังของชุมชนใน 3 พื นที มีล ั กษณะทีเหมือนกัน คือ เรืองการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและการได้ รับความร่วมมือของประชนในพื นที
2) ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ใน 6 ด้ าน ดังนี 1)
ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและประเมินผลจากการสั มภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่าความ
ต้ องการส่วนใหญ่ในด้ านต่าง ๆ ดังนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ ต้ องการความสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้ านงบประมาณ ด้ านความรู ้ ด้ านสือ และด้ านการดําเนินกิจ กรรม
อย่างต่อเนือง 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม ต้ องการพัฒนาศักยภาพในด้ านการสือสาร โดยการใช้ แบบประเมิน3) ด้ านเนื อหากิจกรรม ความต้ องให้ มี เ นื อหาในแต่ละบริ บทของ
พื นที เช่น จุดเด่น-จุดด้ อยของทรัพยากรในแต่ละพื นที4) ด้ านกิจกรรม ต้ องการรูปแบบกิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกับบริ บทของพื นที 5) ด้ านสือ ต้ องการสือทีมี ความ
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและการเพิมปริมาณของสือในเรืองของการอนุรักษ์ปะการัง และ 6) ด้ านการวัดและประเมินผล ต้ องการให้ มีการวัดการประเมินผลในด้ านการ
อนุรักษ์ปะการังเกิดขึ นจริงตามลั กษณะความเป็ นจริงของพื นที
3) นําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุม ชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังนี 1) ด้ าน
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการัง 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการัง3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการัง4)
ด้ านรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการัง 5) ด้ านสือในการการอนุรักษ์ปะการัง 6) ด้ านการวัดและการประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ปะการัง พบว่าความต้ องการส่วนใหญ่
ในด้ านต่าง ๆ ดังนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังต้ องการพัฒนาและกําหนดด้ านวัตถุประสงค์และการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ในด้ าน
งบประมาณ ด้ านความรู ้ ด้ านสือแหล่งเรียนรู ้และด้ านการดําเนินกิจกรรม 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังต้ องการสร้ างผู ้ เชียวชาญในพื นที มีการ
พัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ และการทํางานร่วมกันเป็ นภาคีเครือข่าย3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังพัฒนาหลั กสู ตรระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ
ประชาชนในการกําหนดรูปแบบให้ เหมาะสมกับพื นที4) ด้ านรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการัง มีรูปแบบกิจกรรมตามวัย มีความหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของพื นที5)
ด้ านสือในการการอนุรักษ์ปะการัง ต้ องการสือทีมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและการเพิมปริมาณของสือในเรืองของการอนุรักษ์ และมีแหล่งเรี ยนรู ้ 6) ด้ านการวัด
และการประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ปะการัง ต้ องการให้ มีการวัดและการประเมินผลในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและมีการพัฒนาให้ เกิดขึ นจริง ตามบริบทของพื นที
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The purposes of this research were to: 1) conduct a good case study in organizing learning activities to enhance of nature conservation
awareness for communities National Marine Park areas 2) studies on organizing learning activities to enhance of nature conservation awareness for
communities National Marine Park areas and 3) to propose guidelines for organizing learning activities to enhance of nature conservation awareness for
communities National Marine Park areas. There were four groups: 1) the management and conservation of coral personnel in Department of Marine and
Coastal Resources 2) NGOs in the conservation of coral reefs. 3) university professors and 4) individuals in communities who live around National
Marine Parks. The researcher used random sampling and data collection by observation, interview and focus group management approach to the
guidelines for organizing learning activities to enhance of nature conservation awareness for communities National Marine Park areas.
The results showed that:
1) a good case study in the organizing learning activities to enhance of nature conservation awareness for communities National Marine
Park areas. Conditions in the context of coral conservation activities model and problem of the coral actives of three communities National Marine Park
areas ; Koh Samet, Rayong, National Marine Park Khao Laem Ya - Koh Samet, Koh Wai, Trat, National Marine Park Koh Chang. Koh Samui, Surattani,
National Marine Park Angthong. I found that three communities National Marine Park areas, Koh Samet, Rayong, National Marine Park and Khao Laem
Ya - Koh Samet Koh Wai, Trat, National Marine Park Koh Chang had the similar activities. Conditions in the context of the using of PVC pipe in plant the
coral. Koh Wai, Trat, National Marine Park Koh Chang had deterrent activities, it had International Cultural and Education Foundation: ICEF in order to
education, the individual, tourist who interested in coral conservation and coral pant together. In the context of coral conservation activities problem, it
found that three communities National Marine Park areas, it lacked and support from the local government.
2) organizing learning activities to enhance of nature conservation awareness for communities National Marine Park, the National Marine
Park in six areas: 1) the objectives, 2) the activist 3) the content 4) the activities 5). the media and 6) the measurement and evaluation. The demand in
most aspects: 1) the objective needs the support of government agencies in the areas of budget, and media awareness of the activities continued 2)
the activist need to improve personality by using assessment 3) the content of events need to contain the context of areas such as strength - weakness
of the resources in each area, 4) the activities need to a variety of activities appropriate to the context of the area, 5) the media need to modern of the
media events and increasing the amount of media in the conservation of coral and 6) the measurement and evaluation need to evaluation of the
conservation of coral by the actual reality of the area.
3) presents organizing learning activities to enhance of nature conservation awareness for communities National Marine Park six aspects:
1) the objectives of the activities to conserve coral, 2) the activist to conserve coral 3) the content to coral conservation activities 4) the activities
patterns of the coral 5). the media for the conservation of coral and 6) the measurement and evaluation activities in the conservation of coral. The
demand in most aspects: 1) the objectives of the activities to conserve coral need to develop and define the objectives and support of the government
budget in the knowledge media sources. And activities, 2) the activist to conserve coral need to create a specialist in the area and development of
performance potential and work together as a partnership networks. 3) the content to coral conservation activities need to develop between state
agencies and the public in a format appropriate to the area. 4) the activities patterns of the coral with age and appropriate to the context of a variety of
areas. 5). the media for the conservation of coral with current and update, increase of media and learning resources of conservation. 6) the
measurement and evaluation activities in the conservation of coral need to the measurement and evaluation of the theory, practice and the development
of the actual and context of the area.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จได้ด้ วยความกรุณาและเมตตาอย่างสูงจาก ผศ.ดร.มนัสวาสน์
โกวิทยา อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุม
เจริญวัฒนา และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ดร.ชนินทร สุขเจริ ญ ทีคอยได้ กรุณาให้ ข้อคิด
คําปรึกษา คําแนะนําและตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องต่าง ๆ ด้ วยความเอาใจใส่ ความห่วงใยและให้
กําลังใจแก่ผู ้ วิจัยเป็ นอย่างดียิงตลอดมา ผู ้ วิจัยรู ้ สึกซาบซึ งและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ผูวิ้ จัยขอกราบขอบพระคุณผู ้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม และใน
การเก็บ รวบรวมข้ อมูล ผู ้ วิจัย ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากผู ้ อํานวยการสถาบัน วิจัย และ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน ผู ้ อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล ผู ้ อํานวยการศูนย์ วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยฝั งตะวันออก นักวิชาการ
ประมง ชํ านาญการ และพัฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน อาจารย์
มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความ
อุปถัมภ์ของบริษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน) หัวหน้ าศูนย์การเรียนรู ้ เพือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และ
กรรมการมูลนิ ธิวัฒนธรรมและการศึก ษานานาชาติ ประธานโครงการ Green Hotel ที Fair
House Villa Hotel และประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล จํานวน 3
พืนที คือ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะ
เสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างและชุมชนบริ เวณ
เกาะสมุย จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทองทีช่วยสละเวลา
อันมีคา่ ในการให้ สัมภาษณ์และเข้ าร่วมการสนทนากลุ่ม จนได้ ข้อมูลครบถ้ วน ทําให้ วิทยานิพนธ์
สําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี อีกทั งต้ องขอขอบคุณผู ้ ทีคอยช่วยเหลือทุกท่านทีไม่สามารถเอ่ยนามได้
ครบถ้ วน
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ ภาควิ ช าการศึก ษาตลอดชี วิ ตทุก ท่า น ที ได้ ป ระสิท ธิ
ประสาทวิชาความรู ้ แก่ผู ้ วิจัยคอยให้ คําแนะนํา ความช่วยเหลือและให้ กําลังใจเสมอมา
สุดท้ ายนี ผู ้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดาและญาติ ๆ ทีคอยให้ การสนับ สนุนทุก ๆ ด้ าน
และขอขอบคุณ เพือน ๆ พี ๆ ทุกท่านทีคอยให้ ความกํ าลังใจ ให้ คําปรึ กษา คําแนะนําและการ
ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็ นอย่างยิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี จะมีคุณค่าและประโยชน์
ต่อวงการงานด้ านการเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังในประเทศของชุมชนบริ เวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลในประเทศไทย
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเ ป็ นสิงที มีความสําคัญ และเป็ นประโยชน์ ต่อมนุษ ย์ ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมและเป็ นสิงทีเกิ ดขึ นเอง โดยทีทรัพยากรธรรมชาติเป็ นแหล่งของปั จจัย ที
จําเป็ นต่อการดํารงชี วิตของมนุษย์ เป็ นแหล่งที อยู่อาศัย เป็ นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้ างทีอยู่
อาศัย เป็ นแหล่งทีมาเครื องนุ่มห่ม เป็ นแหล่งทีมาของยารักษาโรค เป็ นปั จจัยในการดํารงชีวิตที
มนุษย์และสิงมีชีวิตอืนขาดไม่ได้ เป็ นปั จจัยทีสําคัญในการผลิตหรื อเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรม มีความสําคัญด้ านวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ มีความสําคัญ
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ เนืองจากทรัพยากรธรรมชาติเป็ นส่วนหนึงของระบบนิเวศน์
ทั งระบบนิเวศน์บนบก ระบบนิเวศน์ทางนํ าและมีความสําคัญต่อการหมุนเวียนหรื อวัฏจักรของแร่
ธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศน์ (กรมส่งเสริมคุณภาพและสิงแวดล้ อม , 2556 : ออนไลน์)
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิงทีมีความสําคัญเป็ นต้ นทุนหรื อวัตถุดิบทีมนุษย์นํามาใช้ เพื อ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศใดก็ตามทีอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั น
จะมี ค วามรํ ารวยและมี ค วามเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิ จ แต่ เ มื อใดก็ ต ามที มนุ ษ ย์ นํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ไม่ถูก วิธีก็ทํ าให้ ท รัพยากรธรรมชาติบ างชนิ ดหมดสิ นไปจากโลกนี ได้
ดัง นั นจึ ง ควรที จะเรี ย นรูถ้ ึ ง ความสํ า คัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ เรี ย นรู ้ถึ ง ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและเข้ าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั นเพือการวางแผนการจัดการที มี
คุณภาพ (กรมส่งเสริมคุณภาพและสิงแวดล้ อม , 2556 : ออนไลน์ ) ดังที เกษม จันทร์ แก้ ว (2541)
ได้ ให้ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ไว้ ว่าเป็ นสิงต่าง ๆ ทีมีอยู่ตามธรรมชาติและให้ ประโยชน์
ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึง ซึงสอดคล้ องกับที ชัยศรี ธาราสวัสดิ พิพัฒน์(2548) ให้ ความหมาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ ไว้ ว่า สิงที เกิ ดขึ นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์สามารถสนองความ
ต้ องการของมนุษย์ ได้ ห รื อมนุษย์ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิ น นํ า ป่ าไม้
ทุ่งหญ้ า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน รวมทั งกําลังจากมนุษย์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นส่วนหนึง
ของสิงแวดล้ อม มีทั งแบบทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติและแบบทีมนุษย์ไม่ได้ สร้ างขึ นและมีประโยชน์
ต่อมนุษย์
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ทรัพยากรทางทะเลทีสําคัญ ได้ แก่ ป่ าชายเลน ชายฝังและชายหาด แนวปะการังและหญ้ า
ทะเลและทรัพยากรประมงทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, 2556 : ออนไลน์ ) แนว
ปะการัง เป็ นแหล่งทีมีระบบนิเวศน์ทีสลับซับซ้ อน เปรียบเสมือนป่ าดิบชื น มีความหลากหลายของ
ชนิ ดพัน ธุข์ องสิงมีชี วิตสูงมาก สิงมีชี วิตทั งพื ช และสัตว์มีความสัมพัน ธ์ กัน เป็ นห่วงโซ่อาหารที
สลับซับซ้ อนและเป็ นไปอย่างสมดุล โดยสิงมีชีวิตเหล่านั นใช้ แนวปะการังเป็ นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่ง
วางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัยและแหล่งหากิน(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง,
2550) แนวปะการังเป็ นแหล่งทีมีผลผลิตทางชีวภาพสูง ผลผลิตประเภทปลาเศรษฐกิจหลายชนิด
พบในแนวปะการัง ปะการังเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีเปราะบางและต้ องใช้ เวลายาวนานในการ
เติบโต (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, 2552 : ออนไลน์)
แนวปะการังในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ โดยจะแบ่งออกเป็ น
หมู่เกาะทางฝั งอันดามันและทางฝั งอ่าวไทย แนวปะการังฝั งทะเลอันดามันมีพนที
ื แนวปะการังรวม
ทั งสิ นประมาณ78 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดพังงามีขนาดพืนทีของแนวปะการังมากทีสุดคือ
25.60 ตารางกิโลเมตร ส่วนจังหวัดทีมีพื นทีแนวปะการังน้ อยทีสุดคือ จังหวัดระนองมีเพียงแค่
2.57 ตารางกิโลเมตรเท่านั นแนวปะการังโดยส่วนใหญ่ในแต่ละจังหวัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปาน
กลาง สําหรับจังหวัดสตูลมีแนวโน้ มทีมีสภาพแนวปะการังทีสมบูรณ์ทีสุด ส่วนจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดพังงาแนวปะการัง มีแนวโน้ มเป็ นไปในทางทีกําลังจะเสือมโทรมทีสุด ส่วนแนวปะการังฝั ง
อ่าวไทย มีพื นทีปะการังรวมทั งหมดประมาณ45,500 ไร่ แบ่งเป็ น อ่าวไทยฝั งตะวันออกพบแนว
ปะการังกระจายอยู่รอบเกาะต่าง ๆ ตั งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและจังหวัดตราด มีพื นที
รวมประมาณ 17,500 ไร่ ส่ว นอ่าวไทยฝั งตะวัน ตกพบปะการั งบริ เ วณรอบเกาะ ในจัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานี พื นทีรวม29,500 ไร่ จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีพื นทีปะการัง
มากทีสุดในอ่าวไทยประมาณ 24,000 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, 2550)
พื นที ที มีความสําคัญ ในการอนุรัก ษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อมมากที สุดใน
ประเทศไทย คือ อุทยานแห่งชาติ ซึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ ความหมาย
อุทยานแห่งชาติไว้ ว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง ทีดินซึงรวมทั งพื นทีดินทัวไป ภูเขา ห้ วย หนอง
คลอง บึ ง บาง ลํานํ า ทะเลสาบ เกาะและชายฝั งที ได้ รับ การกํ าหนดให้ เ ป็ นอุท ยานแห่งชาติ
ลักษณะทีดินดังกล่าวเป็ นทีทีมีสภาพธรรมชาติทีน่าสนใจและมิได้ อยู่ในกรรมสิทธิ หรื อครอบครอง
โดยชอบด้ วยกฎหมาย ของบุคคลใดซึงมิใช่ทบวงการเมือง ทั งนี การกําหนดดังกล่าวก็เพือให้ คงอยู่
ในสภาพเดิม เพือสงวนไว้ ให้ เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาและความรืนรมย์ของประชาชนสืบไป โดย
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อุทยานแห่งชาติของไทยทุกแห่งจะต้ องมีพื นทีไม่น้อยกว่า10 ตารางกิโลเมตร ตามหลักสากลของ
การจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึงวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยนั น
มี 3 ประการ คือ 1) เพือคุ ้ มครองพื นทีธรรมชาติทีมีทรัพยากรทีดโ ดเด่นและหาได้ ยากในพื นทีนั น
ซึงได้ แก่ พืช สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ทีสวยงาม สิงทีน่าสนใจทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม มิใ ห้ เ สือมสภาพลงไป 2) เพื อให้ เ ป็ นสถานที สําหรับ การศึก ษาธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อมของนักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนทัวไป ซึงพื นทีอุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็ น
ห้ องทดลองทางธรรมชาติกลางแจ้ ง ทีสามารถค้ นคว้ าวิจัย 3) เพือการท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจ
เนื องจากในเขตอุท ยานแห่งชาติมีทิ วทัศน์ ท างธรรมชาติที สวยงามเหมาะกับการใช้ ป ระโยชน์
ทางการท่องเทียว เพือให้ เกิดความสุขกายสุขใจและช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน
ประจํา (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2549) ในปั จจุบันมีพื นทีทีได้ รับการประกาศ
เป็ นอุทยานแห่งชาติมีจํานวน 148 แห่ง (ข้ อมูลปี พ.ศ. 2550) แบ่งออกเป็ นอุทยานแห่งชาติทางบก
จํานวน 124 แห่ง และอุทยานแห่งชาติท างทะเล จํานวน 24 แห่ง (สํานักอุท ยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2555 : ออนไลน์)
พระราชบัญ ญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2536 กล่าวไว้ ว่า
เขตอนุรักษ์ หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ า เขตสงวนเพือการท่องเทียว
และพื นที เขตคุ ้ มครองอย่างอืนเพื อสงวนและรัก ษาสภาพธรรมชาติตามที มีก ฎหมายกํ าหนด
การอนุรั ก ษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อ ม จะต้ อ งอาศัย ความร่ วมมือ จากทุก ฝ่ าย ทั ง
ภาครัฐบาลและเอกชน โดยดําเนินการแก้ ไขแนวคิดและจิตสํานึกของคนให้ มีความรู ้ ความเข้ าใจว่า
สิงแวดล้ อมมีความสําคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์ และสิงทีมีชี วิตซึงทุกคนต้ องมีส่วนร่ วมใน
ความรั บ ผิ ด ชอบ การให้ การศึก ษากับ ประชาชนจึ ง เป็ นสิ งที มี ค วามสํ า คัญ เป็ นอย่ า งมาก
ดังความหมายของการศึกษาทีกล่าวไว้ ว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือความเจริ ญ
งอกงาม ของบุคคลและสัง คมโดยการถ่ ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทาง
วัฒนธรรม การสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู ้ อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้ อม สัง คม การเรี ย นรู ้ และปั จ จัย เกื อหนุน ให้ บุคคลเรี ย นรู ้ อย่างต่อเนืองตลอด
ชีวิต การศึกษานับเป็ นรากฐานทีสําคัญทีสุดประการหนึงในการสร้ างสรรค์ความเจริ ญก้ าวหน้ า
และแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในสังคม เนืองจากการศึกษาเป็ นกระบวนการทีช่วยให้ คนได้ พัฒนาตนเอง
ด้ านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้ านต่าง ๆ ทีจะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ อย่างมีความสุข รู ้ เ ท่าทันการ
เปลียนแปลง รวมเป็ นพลังสร้ างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยังยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแห่งชาติ, 2539) ในปั จจุบันการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที 2) 2545 สามารถแบ่งได้ ดังนี การศึก ษาในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545
ได้ ให้ ความหมายของการศึกษา การศึกษาในระบบ (Formal Education) หมายถึง การศึกษาที
กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล
ซึงเป็ นเงื อนไขของการสํา เร็ จ การศึก ษาที แน่ น อน ส่ว นการศึก ษานอกระบบ (Non-Formal
Education) หมายถึง การศึกษาทีมีความยืดหยุ่นในการกํ าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัด
การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึงเป็ นเงือนไขสําคัญของการ
สําเร็จการศึกษา โดยเนื อหาและหลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและ
ความต้ องการของบุคคลแต่ละกลุ่มและการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หมายถึง
การศึกษาทีให้ ผู ้ เรี ยนได้ เรี ยนรู ้ ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาสโดย
ศึก ษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อมหรื อแหล่งความรู ้ อืน ๆ สอดคล้ องกับ ที
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 กล่าวไว้ ว่า การส่งเสริ มการ
เรียนรู ้ ตลอดชีวิต มุ่งสร้ างกระแสสังคมให้ การเรียนรู ้ เป็ นหน้ าทีของคนไทยทุกคนตั งแต่วัยเด็กและ
ส่งเสริ มการเรี ย นรู ้ ร่ วมกัน ของคนต่างวัย ควบคู่กับ การส่ง เสริ มให้ อ งค์ก ร กลุ่มบุค คล ชุมชน
ประชาชน และสือทุกประเภทเป็ นแหล่งเรี ย นรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ สือสารด้ วยภาษาทีเข้ าใจง่าย
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกทีสอดคล้ องกับความต้ องการของผู ้ เรียนและสร้ างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ ทีมีคุณภาพและสนับสนุนปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเรียนรู ้ ตลอดชีวิต ดังนั น ชุมชน จึงเป็ นแหล่ง
สําคัญทีมีส่วนช่วยในเรืองของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถินเป็ นอย่างมาก ดังที ชยันต์
วรรธนะภูติ (2536) ได้ ให้ ความหมายของ ชุมชน ไว้ ว่าเป็ นการศึกษาและอธิบายอย่างเป็ นระบบว่า
ชุมชนนั นมีสภาพโดยรวมเป็ นอย่างไร มีเงือนไขทางด้ านสิงแวดล้ อม รูปแบบการผลิตหรื อการทํา
มาหากิน มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนอย่างไร มีการจัดระเบียบสังคมอย่างไร
โครงสร้ างอํานาจในชุมชนเป็ นอย่างไร องค์กรชาวบ้ านมีอย่างไร มีปัจจัยหรื อมีอิทธิพลจากชุมชน
ภายนอกมาเกียวข้ องอย่างไร ชุมชนมีองค์ความรู ้ ทีได้ สะสมมาอย่างไร มีวิธีการ มีศักยภาพอย่างไร
ในการแก้ ปั ญ หาและมี ปั จ จัย อะไรที มีบ ทบาทสํ าคัญ ในการกํ าหนดทิ ศทางและรู ป แบบของ
ความสัม พั น ธ์ ข้ อ มูล เหล่า นี ถ้ าสามารถเก็ บ รวบรวมได้ ก็ จ ะนํ า มาซึ งความเข้ า ใจในการ
เปลียนแปลงและปั ญหาทีเกิดขึ นจากการเปลียนแปลงเห็นได้ ว่าและดังทีพจนานุกรมศัพท์สังคม
วิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) ให้ ความหมายว่า ชุมชน ไว้
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ว่าเป็ นกลุ่มย่อยทีมีลักษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความ
สนใจร่ วมทีประสานงานในวงแคบกว่า ซึงสอดคล้ องกับที ชนินทร์ เจริ ญ กุล (2548) กล่าวไว้ ว่า
ลักษณะของชุมชนปรับเปลียนไปตามลักษณะหน้ าที (Functional Community) มากกว่าทีจะเป็ น
ชุมชนลักษณะทางภูมศิ าสตร์ (Geographical Community) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของคนใน
ขอบเขตพื นที(Area) จะเปลียนไปเป็ นลักษณะของเครือข่ายของกลุ่มทีมีกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
คล้ ายคลึงกัน มีความสนใจร่วมกัน มีความรู ้ สึกเป็ นพวกเดียวกัน ชุมชนเป็ นแหล่งสําคัญในการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติ
ในชุมชนได้ มีการใช้ ประโยชน์ต่าง ๆ จากทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพและนํา
ในด้ านทางเศรษฐกิจเกียวกับการผลิต การจําหน่ายสินค้ าและการบริการต่าง ๆ เพือทําให้ มีความ
เป็ นอยู่ดีขึ นสะดวกสบายมากขึ นทรัพยากรทางทะเลอย่างแนวปะการังได้ ถูกนํามาใช้ ประโยชน์ทั ง
โดยตรงและโดยทางอ้ อม ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังดึงดูดให้ มีการใช้ ประโยชน์จากแนว
ปะการังมากขึ น ทั งในด้ านการประมงและการท่องเทียว ซึงมีความสําคัญมากทางเศรษฐกิจทั งใน
ปั จจุบันและอนาคต การพัฒนาพื นทีชายฝั งทะเลเพืออุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
แนวปะการังและจากปั จ จัย ทางธรรมชาติ เช่น พายุ คลืนสึน ามิ (Tsunami) การฟอกขาวของ
ปะการัง (Coral Bleaching) การโผล่พ้นนํ าในช่วงเวลาทีนํ าลงตํามาก การไหลของนํ าจืดลงสู่ทะเล
การแย่งพื นที โดยสาหร่าย พรมทะเลและจากกิ จ กรรมของมนุษ ย์ เช่น การระเบิดปลา การทิ ง
สมอเรือในแนวปะการัง การดํานํ า เรื อชนหรือเกยตื น การเหยียบยําและการเก็บสิงมีชีวิตในแนว
ปะการัง เครื องมือประมง การขุดร่ องนํ า ขยะ นํ ามัน สารอาหาร ฯลฯ จึงต้ องมีก ารประเมิ น
สถานภาพแนวปะการัง เพือกําหนดวิธีการทีเหมาะสมต่อการบริ หารจัดการด้ านการใช้ ประโยชน์
อนุรักษ์ และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแนวปะการังต่อไป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง,
2550) ซึงสอดคล้ องกับ การสัมภาษณ์ ป ระชาชนในชุมชนที ว่า “ในชุมชนได้ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
ปะการังเป็ นอย่างมากโดยขาดการสํานึกถึงคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ ปะการัง…” (ประชาชนใน
ชุมชนเกาะเสม็ด จ.ระยอง, สัมภาษณ์ , 17 มีนาคม 2556) “กิ จ กรรมที ประชาชนทํ าแล้วส่งผล
กระทบต่อปะการัง ได้แก่ การทอดสมอเรื อ การเหวี ยงแหหาปลาในแนวปะการัง และการพา
นักท่องเทียวมาดํานําดูปะการังโดดไม่มีความรู้และขอบเขตของเวลาในการดํานํา รวมไปถึงการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของนักท่องเทียวเกี ยวกับเรื องปะการังในแต่ละบุคคล...” (ประชาชนในชุมชนเกาะ
หวาย จ.ตราด, สัม ภาษณ์ , 11 มีน าคม 2556) และ “ผู้ป ระกอบการในธุรกิ จ โรงแรมที มี ก าร
ดําเนิ นการใช้ผลประโยชน์จากแนวปะการังเพื อแสวงหารายได้...” (ประชาชนในชุมชนเกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ธานี, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2556)
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จากกิ จ กรรมดัง กล่า วที ประชาชนได้ ทํ า โดยขาดจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุรั ก ษ์ ป ะการั ง
การส่งเสริมให้ มีการศึกษาในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังให้ เกิดขึ นในชุมชนนั นเป็ นสิงทีมีความสําคัญ
และผู ้ ทีมีบทบาทสําคัญมากทีสุด คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชน ซึงเป็ นกําลังสําคัญในการทํา
ให้ ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ น ดังนั นการให้ ความรู ้ กับคนในชุมชนจึงเป็ นสิงที
มีความสําคัญ ดังเช่นเรื องการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการัง
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ทีหน่วยงานต่าง ๆ ต้ องให้ การสนับทางด้ านการศึกษา
ในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังให้ กับประชาชนทีอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ทั งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพือให้ ชุมชนเป็ นกําลังสําคัญในการอนุรักษ์ ปะการังในท้ องถินต่อไป
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาทีกล่าวมาผู ้ วิจัยจึงตระหนักว่าการนําเสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็ นสิงสําคัญและมีความจําเป็ นสําหรับประชาชนทีจะช่วยให้ ประชาชน
เกิดการเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน ดังนั นผู ้ วิจัยจึงทําวิจัยเรืองแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างนึกจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล เพือเสริ มสร้ างให้ ประชาชนมีจิ ตสํานึกในการอนุรักษ์ ป ะการังและคงอยู่ใ น
ธรรมชาติต่อไป
คําถามการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้างนึกจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีเป็ นกรณีศึกษาทีดีเป็ นอย่างไร
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างนึกจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลตามความคิดเห็นของ 1) ผู ้ บริ หารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์
ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการ
อนุรัก ษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เ วณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง เป็ นอย่างไร
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3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างนึกจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลควรเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึก ษากรณี ศึก ษาที ดีใ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2. เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
3. เพื อนํ าเสนอแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย ในครั งนี ผู ้ วิจัย ได้ กํ า หนดขอบเขตการวิ จัย ออกเป็ น2 ส่วน คือ ขอบเขตด้ า น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและขอบเขตด้ านเนื อหาโดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี
1.ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ ่ มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรทีใช้ ในการศึกษาศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลคือ ชุมชน
บริ เ วณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า -เกาะเสม็ด ชุมชน
บริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เวณเกาะสมุย
จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
1.2 ประชากรทีใช้ ในการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล คือ 1)
ผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ า
ชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชน
ในชุมชนที อาศัยอยู่บริ เ วณอุท ยานแห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่น ในการอนุรัก ษ์
ปะการัง ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ าเกาะเสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชน
บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
1.3 ประชากรทีใช้ ในการนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ าง
จิตสํานึก การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเล คือ 1) ผู ้ บริ หารและ
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บุคลากรฝ่ ายการอนุรัก ษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2)
องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนที
อาศัยอยู่บริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี
ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุท ยานแห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด
ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างและชุมชนบริเวณเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
2. ขอบเขตด้ านเนื อหา
ขอบเขตด้ านเนื อหาในการศึกษาครั งนี เป็ นการศึกษาเนื อหาเกียวกับแนวทางการ
จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง ผู ้ วิจัยได้ ทําการสังเคราะห์ข้อมูลพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เอกสาร หนังสือ และงานวิจัย
ทีเกียวข้ อง และนํามาสรุปหัวข้ อในการวิจัยได้ 6 ด้ าน ดังต่อไปนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้
ดําเนินกิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านรูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและ
การประเมินผล
คําจํากัดความที ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจัยเพือนํ าเสนอแนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ผู ้ วิจัยได้ กําหนดนิยามศัพท์เพือให้
เกิดความเข้ าใจตรงกัน ดังนี
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง แนวปฏิบัติในการดําเนิน กิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6
ด้ าน ดังต่อไปนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิ จกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม 4) ด้ าน
รูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและการประเมินผล
จิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติ หมายถึง การแสดงออกซึงพฤติก รรมในการรู ้ จักใช้
ปะการังอย่างชาญฉลาดให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุดและใช้ เป็ นเวลานานทีสุด ทั งนี ต้องให้
การสูญเสียปะการังโดยเปล่าประโยชน์น้อยทีสุดและจะต้ องกระจายการใช้ ประโยชน์โดยทัวถึง
ปะการั ง หมายถึง สิงมีชีวิตทีอยู่ในบริ เวณของแต่ละชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล และเป็ นทีอยู่อาศัยของสิงมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดใต้ ท้องทะเล
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ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล หมายถึง กลุ่มประชาชนทีอาศัยอยู่รวมกัน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประกอบไปด้ วย จํานวน 3 พื นที ได้ แก่ ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า -เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
ประโยชน์ ที คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู ้ บ ริ หารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ป ะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั ง
ทะเลและป่ าชายเลน องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง และอาจารย์มหาวิทยาลัยให้
การศึกษาในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังให้ กับประชาชนทีอาศัยอยู่ในบริ เวณชุมชนบริ เวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํา นึก ในการอนุรัก ษ์ ป ะการั งประชาชนในชุมชนที อาศัย อยู่ บ ริ เ วณอุท ยาน
แห่งชาติทางทะเล
2. เกิดความร่วมมือและเคลือนไหวในการเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในด้ านการอนุรักษ์ ปะการังระหว่างผู ้ บริ หารและบุคลากร
ฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน องค์กรพัฒนา
เอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง อาจารย์มหาวิทยาลัย และกลุ่มประชาชนทีอาศัยอยู่รวมกันบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนือง

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้ อง
ในการวิจัยเรื อง แนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ผู ้ วิจัยได้ ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที
เกียวข้ อง ซึงมีหัวข้ อและรายละเอียด ดังต่อไปนี
ตอนที 1 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตอนที 2 จิตสํานึก
ตอนที 3 การอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ตอนที 4 ปะการัง
ตอนที 5 ชุมชน
ตอนที 6 อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 7 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 8 สนทนากลุ่ม
ตอนที 9 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ตอนที 10 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตอนที 1 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความสําคัญและจําเป็ นมากขึ นหลาย ๆ ประเทศ เนืองจาก
การศึกษาไม่ได้ จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มหรือไม่ได้ สิ นสุดลงเมือคนก้ าวพ้ นจากโรงเรียนทําให้ การศึกษา
มีลักษณะทีเปิ ดกว้ างเพือรองรับผู ้ ทีต้ องการและสนใจให้ สามารถเข้ าเรียนได้ ตามความจําเป็ น ด้ วย
เหตุนี การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเกิดขึ นและพัฒนาอย่างต่อเนืองเพือตอบสนองความต้ องการ
ของแต่ละบุคคลได้ อย่างทัวถึงและเป็ นที สนใจมากขึ นของประชาชนทุก เพศ ทุก วัย (วรรัตน์
อภินนั ท์กูล, 2549)
การจัด การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ นการจัดการศึก ษาที เกิ ดขึ นนอกเหนื อ จาก
การศึกษาในระบบโรงเรียน ไม่ว่าการศึกษานั นจะจัดขึ นโดยเฉพาะหรื อเป็ นส่วนหนึงของกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีมุ่งเน้ นให้ ผู ้ เรียนรู ้ จักแก้ ปัญหาฝึ กอาชีพ และพัฒนาความรู ้ เฉพาะทางตามความต้ องการ
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และความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย โดยการจัดจะยึดปรัช ญาทางการศึก ษาเป็ นแนวทางการ
ดําเนินงาน
1.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบ
ได้ มีผู ้ ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ ดังนี
อุ่นตา นพคุณ (2523) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึง
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ทีสถาบันต่าง ๆ ในสังคมจัดขึ นโดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์ทีจะให้
การเรี ย นรู ้ แก่ ป ระชากรที สามารถกํ า หนดเป้ าหมายได้ ผู ้ รั บ การศึก ษาเองก็ มี เ จตนาและ
วัตถุประสงค์ในการทีจะเรียนรู ้
รัตนา พุ่มไพศาล (2528) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึง
การศึกษาสําหรับผู ้ ทีขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็ นการจัดการศึกษาทีตอบสนอง
ความต้ องการของผู ้ เรียนตามทีผู ้ เรียนต้ องการ
เกีย รติวรรณ อมาตยกุล (2533) ได้ ใ ห้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ย น
หมายถึง กิจกรรมทีมีรูปแบบไม่แน่นอน จัดขึ นตามความเหมาะสม และความต้ องการของผู ้ เรี ยน
ยึดหลักปรัชญาทีว่าการศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู ้ เรี ยนให้ รู ้ จักใช้ ความคิด
ตัดสินใจ สามารถเรี ยนรู ้ ได้ ด้วยตนเองรวมทั งมีอิสระจากสิงแวดล้ อมมากที สุด โดยมีวิธีการเป็ น
ส่วนประกอบที จะทําให้ คนสมบูรณ์ยิงขึ น ดังนันจึงเป็ นกิจกรรมการศึกษาที จัดเพื อคนทุกคนใน
สังคม
โกวิท วรพิพัฒน์ (2537) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึง
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมทีจัดขึ นนอกระบบการศึกษาในโรงเรี ยนภาคปกติเพือส่งเสริ ม
ความรู ้ ความสามารถในด้ านความรู ้ ทัวไป และความรู ้ ดานวิ
้ ชาชีพ เพือให้ ประชาชนมีความเป็ นอยู่
ทีดีขึ นและสามารถทําหน้ าทีพลเมืองให้ ดีขึ น
สุรกุล เจนอบรม (2541) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึง
กิจกรรมทางการศึกษาทีจัดขึ นนอกระบบโรงเรี ยนภาคปกติมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู ้ ทีชัดเจน การจัดกิจกรรมการศึกษามีทั งทีจัดเป็ นเอกเทศ หรือเป็ นส่วนหนึงของกิจกรรมอืน ๆ
ทีจัดขึ นนอกระบบโรงเรียน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) ได้ ให้ ความหมาย
ไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การศึกษาทีมีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบการเรียนรู ้ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการเข้ าเรียน วิธีวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ซึงเป็ นหลัก สํ าคัญ ของการสํ าเร็ จ การศึก ษาโดยเนื อหาและหลัก สูต รที เรี ย นรู ้ จะต้ องมีค วาม
สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละกลุ่มบุคคล
อุดม เชยกีวงศ์ (2544) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึง
การศึก ษาทีมีความยืดหยุ่นในการกํ าหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบกิจ กรรม วิธีก ารจัดการศึกษา
ระยะเวลาทางการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึงเป็ นเงือนไขสําคัญของการศึกษาโดยใช้
เนื อหาและหลักสูตร เหมาะสมกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ย น หมายถึง
กิจกรรมการศึกษาทุกรูปแบบทีจัดให้ บริ การแก่ประชาชนทัวไป โดยมุ่งหวังให้ ผู ้ เรี ยนได้ รับทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติในการประกอบอาชีพ และรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพือ
เป็ นข้ อมูลในการดําเนินชีวิตและปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลียนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง
กิจกรรมทางการศึกษาและประสบการณ์ความรู ้ ใดๆ ก็ตามทีจัดขึ นนอกเหนือไปจากการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนภาคปกติ โดยบุคคล หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ เพือพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และทัศนคติทีพึงประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย เพือตอบสนองความต้ องการ ความสนใจและ
สามารถแก้ ปัญหาให้ แก่กลุ่มเป้าหมายนั น ๆ ได้
Coombs (1974) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึง กิจกรรม
การศึกษาทีจัดขึ นนอกระบบโรงเรี ยนและอาจจะเป็ นกิจกรรมหลักหรื อกิจกรรมย่อยของสถาบัน
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั งนี มีวัตถุประสงค์ทีจะตอบสนองความต้ องการ และความสนใจทาง
การศึกษาของผู ้ เรียน
Brembeck and Thompson (อ้ างถึงใน อุดม เชยกีวงศ์, 2541) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า
การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การศึกษาทีก่อให้ เกิดทักษะ ความรู ้ และทัศนคติต่าง ๆ ที
เกิดขึ นนอกระบบโรงเรียนเป็ นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ทีไม่มีมาตรฐานแน่นอน โดย
มีจุดมุ่งหมายนําไปสู่เป้าหมายทีตั งไว้ บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนในประเทศกําลัง
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พัฒนาส่วนใหญ่ มีเป้าหมายทีก่อให้ เกิดทักษะ ความรู ้ ต่าง ๆ ในการสร้ างอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ประชากร ทีสําคัญเท่าเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
สรุปได้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ย น หมายถึง การจัดกิจกรรมทีเป็ นการศึกษานอก
ระบบการศึกษาในโรงเรี ย นภาคปกติ ซึงประกอบด้ วยเนื อหา วิธีการสอน สือต่าง ๆ มีลัก ษณะ
ยืดหยุ่นและหลากหลาย เพือสนองความต้ องการของผู ้ เรี ยน เพือให้ ผู ้ เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ รวมทั ง
ได้ รับความรู ้ ความสารถทั งในด้ านความรู ้ ทัวไปและวิชาชีพ ซึงทําให้ ผู ้ เรียนมีความเป็ นอยู่ทีดีขึ น
1.2 ประเภทการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผู ้ เชียวชาญทางด้ านการศึกษาหลายท่านทั งในประเทศและต่างประเทศ ได้ แบ่งประเภท
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนออกเป็ นหลายด้ าน ดังนี
สุนทร สุนันท์ชัย (2540) ได้ อธิบายไว้ ว่า การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควร
จัดตามความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ ดูความต้ องการว่าต้ องการอะไร อย่างไรและควรจัด
อย่างนั นโดยทีกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนต้ องเป็ นผู ้ จัดการศึกษาให้ มีจํานวนมากขึ นและมี
การกระจายให้ หน่วยงาน เครือข่าย หรือองค์กรเอกชน เข้ ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เพือมิให้
เกิดความบกพร่องได้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนในทศวรรษหน้ า ควรประกอบด้ วย
1) กิจกรรมเสริ มสร้ างทักษะทางด้ านการอ่าน การเขียน โดยผู ้ เรี ยนสามารถอ่าน เขียน
พิมพ์ และคิดคํานวณได้ ดี รวมทั งการอ่านสัญลักษณ์จากคอมพิวเตอร์การใช้ อินเทอร์เน็ต เป็ นต้ น
2) กิจกรรมเพือเสริมสร้ างทักษะการคิด
3) กิ จ กรรมเพื อเสริ มสร้ างคุณ สมบัติเ ฉพาะตัวประกอบด้ วยความสามารถในการใช้
ทรัพยากร การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศ
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ได้ อธิบายไว้ ว่า ประเภทการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนแบ่ง
ตามกลุ่มเป้าหมายของผู ้ เรียนเป็ น 5 ประเภท โดยดังนี
1) การศึกษาแม่และเด็กหรือการศึกษาครอบครัวเป็ นกิจกรรมมุ่งเน้ นแม่และเด็ก
2) กิ จกรรมองค์การเยาวชนเป็ นการจัดการศึก ษาให้ แก่เ ยาวชนอันเป็ นกําลังของการ
พัฒนาประเทศ
3) การศึกษาผู ้ ใหญ่เป็ นการจัดการศึกษาให้ กับผู ้ ใหญ่ทมีี อายุ 15 ปี ขึ นไปเพือให้ โอกาส
เสริ ม ความรู ้ และใช้ เวลาว่า งให้ เกิ ด ประโยชน์ เ พือที สามารถนํ า ความรู ้ มาใช้ ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจําวัน
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4) การศึก ษาชุมชนเป็ นการจัดการศึก ษาให้ แก่ชุมชนเพื อเป็ นกิ จกรรมที ก่อให้ เกิ ดการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้ าน
5) การศึกษาพิเศษเป็ นการจัดการศึกษาให้ กลุ่มชุมชนในสภาพแวดล้ อมที แตกต่างกันใน
สังคม เช่น กลุ่มชนในพื นทีห่างไกล เป็ นต้ น
Knowles (1950) ได้ อธิบายไว้ ว่า กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน แบ่งตาม
พฤติกรรมการเรียนรู ้ ของผู ้ เรียน6 ลักษณะ ดังนี
1) ด้ านความรู ้ เช่น การบรรยาย การอภิปราย เป็ นต้ น
2) ด้ านความเข้ าใจ เช่น การยกตัวอย่างประกอบกรณีศึกษา เป็ นต้ น
3) ด้ านทักษะ เช่น การสาธิต การซ้ อม เป็ นต้ น
4) ด้ านทัศนคติ เช่น การให้ คําปรึกษา การอภิปรายอย่างอิสระ เป็ นต้ น
5) ด้ านค่านิยม เช่น การสัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้ น
6) ด้ านความสนใจ เช่น การจัดทัศนศึกษา การจัดฉายภาพยนตร์ เป็ นต้ น
Coombs (1974) ได้ อธิบายไว้ ว่า กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน แบ่งเป็ น 4
ด้ าน คือ
1) การศึกษาขั นพื นฐานเป็ นการจัดการศึกษาเพือส่งเสริ มให้ บุคคลได้ มีโอกาสการเรี ยนรู ้
ในการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็ น เพือให้ เข้ าใจทักษะในการดํารงชีวิต
2) การศึกษาเพือพัฒนาทักษะ ช่วยเสริ มสร้ างความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในด้ านการทํางาน
3) การศึกษาเพือปรับปรุงชุมชน เป็ นการส่งเสริมให้ ประชาชนได้ เรียนรู ้ เพือนําความรู ้ ไปใช้
ในชุมชนของตนเอง เพือทีจะปกครองตนเองได้
4) การศึกษาเพืออาชีพ ช่วยพัฒนาความรู ้ ทักษะ และศักยภาพ รวมถึงความสามารถใน
การพัฒนาอาชีพของตนเอง
Griffin (อ้ างถึงใน อุดม เชยกีวงศ์, 2541) ได้ อธิบายไว้ ว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนแบ่งเป็ น 5 ลักษณะ ดังนี
1) การจัดโครงการหรื อกิจกรรมทางด้ านสังคม หรื อการพัฒนา เช่น การควบคุมโรค
มาลาเรีย หรือการศึกษาผู ้ ใหญ่
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2) กิจกรรมทีจัดขึ นมีความสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและมีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู ้และสภาพแวดล้ อม ซึงมิปรากฏในกิจกรรมศึกษาในระบบ
โรงเรียน
3) กิ จ กรรมหรื อ โครงการที เกี ยวข้ องกั บ การเรี ย นรู ้ จากประสบการณ์ อัน นํ า ไปสู่
ความสามารถในการเป็ นผู ้ นํา และทําให้ เกิดการเปลียนแปลงทางด้ านพฤติกรรมของบุคคลเพือให้
เกิดความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
4) กิจกรรมทีมีเป้าหมายให้ ทั งเจ้ าหน้ าทีและผู ้ เรี ยนทีมีภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ หรื อ
เชื อชาติได้ รับโอกาสการเรียนรู ้ ในอีกสภาพแวดล้ อมหนึง
5) กิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เรียนได้ รับประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีมี
อยู่นอกหลักสูตร
สรุปได้ ว่า กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นการจัดการศึกษาให้ กับคนที
ไม่ได้ รับการศึกษาในโรงเรี ยนหรื อขาดโอกาสทางการศึกษา มีความยืดหยุ่นปรับ เปลียนไปตาม
ความต้ องการของผู ้ เรียนและต้ องคํานึงถึงความต้ องการ เพือประโยชน์สูงสุดของผู ้ เรียนทีจะไปช่วย
พัฒนาสังคม และเพิมวุฒิทางการศึกษา รวมทั งทําให้ ประชาชนมีความรู ้ ทางทักษะอาชีพมากขึ น
1.3 หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ได้ มีผให้
ู ้ หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ ดังนี
สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ได้ เสนอหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียน 6 ประการ ดังนี
1) ผู ้ เรียนเป็ นศูนย์กลางเป็ นการเรียนรู ้ ทีเน้ นการเรียนรู ้ ของผู ้ เรียนมากกว่าการสอนผู ้ เรียน
มีส่วนร่วมในทุกขั นตอนกระบวนการของการจัดการเรียนรู ้ รวมไปถึงการมีโอกาสในการวิพากษ์
วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนเพือนําไปสู่การแก้ ปัญหาของผู ้ เรียนเอง
2) หลักสูตรมีทางเลือกทีหลากหลายและยืดหยุ่น เป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
รวมไปถึงหลักสูตรด้ วยตัวผู ้ เรียนเองเพือให้ ตอบสนองความต้ องการสูงสุดของผูเรี้ ยน
3) ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็ นทางการ คือ เป็ นการสร้ างความเป็ นกันเองระหว่างผู ้ เรี ยน
และผู ้ สอน ทีทําให้ เห็นถึงบทบาททีมีความเสมอภาคกัน ยอมรับนับถือซึงกันและกัน
4) ความไว้ วางใจในทรัพยากรท้ องถิน เป็ นการนําเอาทรัพยากรในท้ องถินมาจัดการศึกษา
ทําให้ ได้ ทรัพยากรทีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพมากทีสุด เนืองจากทําให้ ผู ้ เรียนได้ เห็นของจริง
ซึงเป็ นสิงทีเกียวข้ องกับชีวิตการทํางานของผู ้ เรียนด้ วย
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5) การนําไปใช้ ประโยชน์ในทันที เป็ นกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี เป็ นการสร้ าง
และพัฒนาทักษะ สมรรถนะทีพร้ อมนําเอาไปใช้ งานได้ ทันทีเนืองจากมาจากเป็ นกิจกรรมระยะสั น
มีความเป็ นปั จจุบันและมีผลกระทบต่อผู ้ เรี ยนในทางตรง ดังนั นผู ้ เรี ยนจึงเกิดความสนใจเพือเอา
ความรู ้ ดังกล่าวนี ไปใช้ งาน
6) โครงสร้ างมีความยืดหยุ่น หรื อมีโครงสร้ างไม่สูง เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นอก
ระบบโรงเรี ยนหากมีการควบคุมสูงความยืดหยุ่น ตํา การทีเน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นศูนย์กลางจะประสบ
ปั ญหาในการนําไปใช้ ดังนั นเพือให้ เกิดความราบรืนในการเรียนรู ้ จึงควรมีความยืดหยุ่นหรื อมีการ
ควบคุมทีไม่สูงมากจึงจะใช้ วิธีการทีเน้ นผู ้ เรียนเป็ นศูนย์กลางได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ เสนอหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียน 10 ประการ ดังต่อไปนี
1) หลักความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสในการเข้ ารับ
บริการทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงกับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนจะต้ องได้ รับการศึกษา
เข้ าถึงโอกาสได้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงผู ้ ทพลาด
ี
ขาด ด้ อย โอกาสทางการศึกษา
2) หลักการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพือเป็ นการสนองตอบต่อความต้ องการของ
ผู ้ เรียนทีต้ องการจะเรียนรู ้จะต้ องมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปถึงแก่กลุ่มบุคคลทีอยู่ใน
พื นทีห่างไกลได้ รับโอกาสอย่างทัวถึงและเท่าเทียม
3) หลักความต่อเนือง ในการส่งเสริ มการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนให้ แก่ผู ้ รับบริ การทีมี
ความหลากหลาย การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการ
สร้ างแหล่งเรียนรู ้ ทีประชาชนสามารถเข้ าใช้ บริการได้ ซึงจะก่อให้ เกิดความต่อเนืองในการเรียนรู ้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) หลักความยืดหยุ่น ในการจัดการเรียนรู ้ ทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนจะต้ องอาศัย
ความยืดหยุ่น ในการจัดการเรียนรู ้ รูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงการวัดและประเมินผลด้ วย เพือทําให้
ผู ้ เรียนได้ มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ สอดคล้ องตามความสามารถของตนเอง
5) หลักการสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะต้ องอาศัยหลักการทีว่ายึดผู ้ เรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ผู้ ้
ทีนําความรู ้ ไปใช้ คือ ผู ้ เรียน ดังนั นการขับเคลือนกิจกรรมต่าง ๆ จะต้ องมาจากความต้ องการของ
ผู ้ เรียนเป็ นหลัก
6) หลักความสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิต หลักสูตรการเรียนรู ้ ต่าง ๆในกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้ ให้ แก่ผู ้ เรียนนอกระบบโรงเรี ยนจะเกิดขึ นได้และมีประสิทธิภาพดีทีสุด คือ จะต้ องมีความ
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สอดคล้ องกับชีวิตการทํางาน รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู ้ เรียนด้ วยจึงจะทําให้ ผู ้ เรียนเกิดความตระหนัก
ในกิจกรรมการเรียนรู ้ นั น ๆ
7) หลัก ความหลากหลาย ในการส่งเสริ มให้ ผู ้ เรี ย นให้ เกิ ดความรู ้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ ให้ ผู ้ เรียนจะต้ องมีความหลากหลายใช้ รูปแบบการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
ต่าง ๆ มาบูรณาการเพือให้ ผู ้ เรียนได้ เรียนรูเพื
้ อพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเอง
8) หลักความเป็ นประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะเกิดขึ นได้
ก็ด้วยอาศัยหลักของความเป็ นประชาธิปไตยทีผู ้ เรียนจะเรียนรู ้ เรืองใดก็ตาม ก็จะต้ องมาจากความ
สนใจในการเรียนรู ้ เรืองนั น ๆซึงผู ้ เรียนจะเรียนได้ ดี เมือผู ้ เรียนมีความพร้ อมทีจะเรียนรู ้
9) หลักการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนซึงเป็ นมวลประสบการณ์การ
เรียนรู ้ ทีเกิดขึ นนอกระบบโรงเรียน หน่วยงานทีจะส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ นั นไม่จําเพาะว่าจะต้ องเห็น
หน่วยงานการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน แต่ต้องมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีสนับสนุนให้ เกิดการ
ขับเคลือนขององค์ความรู ้ ไปสู่ผู ้ เรียนดังนั นจะต้ องอาศัยภาคีเครือข่ายในการร่วมกันสร้ างกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
10) หลักการพึงพาตนเอง ในการเรียนรู ้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้ องมาจากผู ้ เรียน
ทีมีแรงจูงใจในการเรี ยนมาจากตนเอง ซึงเป็ นลัก ษณะของผู ้ ใหญ่ที จะเรี ยนรู ้ อันมาจากความ
ต้ องการของตนเอง อีกทั งผู ้ ใหญ่จะต้ องพึงพาคนอืนน้ อยลงและพึงพาตนเองมากขึ น ดังนั นการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้ องเน้ นให้ ผู ้ เรียนได้ รับผิดชอบการเรียนรู ้ ด้วยตนเอง
สรุปได้ ว่า หลักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน มีความแตกต่างไปจากการศึก ษาในระบบ
โรงเรี ยน ซึงการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนจะต้ องยึดผู ้ เรี ย นเป็ นศูนย์ กลางและมีเป้ าหมายเพื อ
ตอบสนองความต้ องการของผู ้ เรียนให้ มากทีสุด ดังนั นหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที
จะพัฒนาให้ ผู ้ เ รี ย นมีศัก ยภาพสูงสุด คือ การจัดกิ จกรรมการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นมีความ
ยืดหยุ่น มีความเป็ นประชาธิปไตยมีความต่อเนือง เน้ นผู ้ เรียนเป็ นศูนย์กลาง ผู ้ เรียนมีส่วนร่วมและ
ปรับให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความต้ องการของผู ้ เรี ยนเพือทีสามารถนําความรู ้ ทีได้ ไปใช้
ประโยชน์ได้ ทันที
1.4 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้ มีผู ้ ให้ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ ดังนี
วิจิ ตร ศรี สะอ้ าน (2532) ได้ ใ ห้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง
กระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต คือ ไม่ต้องอาศัยระบบใด ๆ ทั งสิ นเป็ นการศึกษาทีสร้ าง
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เสริมบุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและความรู ้ ต่างๆ จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน การศึกษา
ประเภทนี ทําทีไหน เมือใด ก็ย่อมได้ เป็ นการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง จากสิงทีอยู่รอบตัว จากสมาชิก
ครอบครัว จากเพือน จากการทํางานตลอดจนกระทังจากสือสารมวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีขอบเขตกว้ างขวางกว่า การศึกษาทั งในและนอก
ระบบโรงเรียน
สุนทร สุนันท์ชัย (2532) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การ
ได้ รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ จากประสบการณ์ประจําวันในครอบครัว ชุมชน จากการทํางาน การ
เล่น ห้ องสมุด สือมวลชนและอืน ๆ ในสภาพแวดล้ อมของบุคคล
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง พ.ศ.2542 ในมาตรา 15 ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษา
ตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาทีให้ ผู ้ เรียนได้ เรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ตามศักยภาพ
ความพร้ อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สือ หรื อแหล่ง
ความรู ้ อืน ๆ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
Evan (1981) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง ผลของการเรี ยนรู ้
อันเกิดจากสถานการณ์ทีผู ้ เรี ยนหรื อแหล่งความรู ้ อย่างใดอย่างหนึงมีเจตจํานงเพือส่งเสริ มการ
เรียนรู ้ แต่ไม่ใช่ทั งสองปั จจัยเกิดตรงกัน
Coombs (1985 ) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง กระบวนการ
ตลอดชีวิตทีทุกคนได้ รับและสะสมความรู ้ ทักษะ เจตคติ และรู ้ แจ้ งจากประสบการณ์ประจําวัน
และการสัมผัสกับสิงแวดล้ อมทั งทีบ้ าน ทีทํางาน และทีเล่น จากตัวอย่าง และเจตคติของสมาชิก
ครอบครัว และเพือนจากการเดินทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสืออืนหรื อ โดยการฟั งวิทยุ ดู
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ ตามปกติแล้ วการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่มีการจัด ไม่มีระบบ และบางครั ง
ไม่ได้ ตั งใจ แต่มีส่วนทีเกียวข้ องกับการเรียนรู ้ ไปตลอดชีวิตของแต่ละบุคคลอยู่อย่างมาก แม้ แต่ผู ้ ที
มีการศึกษาในโรงเรียนมาแล้ วก็ตาม
Hideyoshi (1990 อ้ างถึงใน อุดม เชยดีวงศ์, 2551) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตาม
อัธยาศัย หมายถึง กระบวนการที มนุษ ย์ ได้ รับ การถ่ายทอด และสังสมความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ
ความคิด จากประสบการณ์ ในชีวิตประจํ าวัน และสิงแวดล้ อมตลอดชี วิต เป็ นการศึกษาที ไม่มี
องค์กร ไม่มีระบบ ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่ตั งใจ และเรื องทีได้ รับการถ่ายทอดก็เป็ นเรื องทีเกียวกับวิถี
ชีวิตในสังคม ตัวอย่างเช่น การเรี ยนรู ้ ในครอบครัว ในทีทํางาน สถานทีท่องเทียว การเรี ยนรู ้ จาก
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แบบอย่างและทัศนคติในครอบครัวหรื อเพือน การเรี ยนรู ้ จากการอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
และจากการท่องเทียว ตลอดจนการเรียนรู ้ โดยฟั งวิทยุ ดูภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็ นต้ น
สรุ ป ได้ ว่า การศึก ษาตามอัธ ยาศัย หมายถึง การศึก ษาที เกิ ด ขึ นตลอดชี วิ ต โดยเป็ น
กิจกรรมทีเกิดขึ นจากวิถีชีวิตโดยธรรมชาติ เกิดขึ นจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันรวมไปถึง
สภาพแวดล้ อม สือและแหล่งต่าง ๆ โดยเกิดจากความพร้ อมและโอกาสของผู ้ เรี ยนทีได้ เรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง ซึงสามารถเกิดการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ทุกช่วงวัยตลอดทั งชีวิต
1.5 หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ชัยยศ อิมสุวรรณ์ (2543) กล่าวถึงหลักการจัดการศึก ษาตามอัธยาศัย ว่าควรคํานึงถึง
หลักการได้ ดังนี
1) การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาเพือตัวผู ้ เรียนเองขึ นอยู่กับความสนใจใฝ่ รู ้ ความ
พอใจจะเรียนรู ้ จึงเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู ้ อย่างแท้ จริงเพราะผู ้ เรี ยนเป็ นผู ้ ตระหนักรู ้ เองว่าได้
เรียนรู ้ หรือไม่และผลการเรียนนั นเกิดประโยชน์อย่าไงร
2) การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นวิถีชีวิตเป็ นวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ เพราะมนุษย์จะเรียน
รู ้ อยู่ตลอดเวลาทั งทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ จะตั งใจหรือไม่ก็ตามแต่ไม่อาจปฏิเสธทีจะไม่
เรียนรู ้ ไม่ได้ เพราะการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นส่วนหนึงของชีวิต
3) สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มัก จะจัดบรรยากาศ สถานการณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้ อมที
เอื ออํานวยให้ บุคคลได้ เรียนรู ้ ตามความสนใจตามความต้ องการของตนเอง
4) การส่งเสริมให้ บุคคลสามารถเข้ าถึงการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้ องแพร่กระจายแหล่ง
ให้ มากขึ น หลากหลายขึ นใกล้ ผู ้ เรี ยนมากขึ นเพื อให้ สะดวกต่อการใช้ บริ ก าร บทบาทของนัก
การศึกษาตามอัธยาศัยจะต้ องส่งประสานงาน กระตุ ้ นหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชนชุมชน
ต่าง ๆ ให้ จัดแหล่งการเรียนรู ้ ให้ มากขึ นรวมทั งให้ คําแนะนําในการจัดการส่งเสริมมาตรฐาน
5) การส่งเสริมการเรี ยนรู ้ การศึกษาตามอัธยาศัยควรจะส่งเสริ มด้ านการอ่าน การเขียน
การพูด การฟั ง ในระดับทีจะแสวงหาความรู ้ ได้ และสนับสนุนให้ รู ้ จักการคิดวิเคราะห์เพือให้ นํา
ความรู ้ นั นไปใช้ ประโยชน์ได้
สรุปได้ ว่า การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยนั น ต้ องคํานึงถึงตัวผู ้ เรี ยน ให้ สามารถ
แสวงหาความรู ้ ศึกษาและเรียนรู ้ ได้ ด้วยตนเองตลอดเวลาและทุกสถานที ซึงหน้ าทีในการจัดนั นจึง
ไม่ใช่หน้ าทีของบุคคลใดบุคคลหนึง แต่ต้องเป็ นการรวมตัวของภาคีเครื อข่ายทางการศึกษา เพือ
เป็ นกําลังสําคัญในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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ตอนที 2 จิตสํานึก
จิตสํานึกมีหน้ าทีเป็ นเครื องมือคัดกรองสิงทีดีและป้องกันสิงทีให้ โทษแก่ตนเองและผู ้ อืน
การใช้ คําพูดทีสุภาพ การอ่อนน้ อมถ่อมตน ก่อให้ เกิดความรักความเมตตา ความสามัคคีขึ นใน
สังคม เมือจิตสํานึกแสดงอากัปกิริยาท่าทางหรื อพฤติกรรมใด ๆ ออกไปล้ วนถูกต้ องต่อกาลเทศะ
และสถานทีและบุคคล ก่อให้ เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน(บุญเลิศ สายสนิท, 2551)
2.1 ความหมายของจิตสํานึก
ได้ มีผู ้ ให้ความหมายของจิตสํานึกไว้ ดังนี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (อ้ างถึงใน มัลลิกา มัติโก, 2541) ได้ ให้ ความหมายไว้
ว่า ความสํานึกทางสังคมหรือความสํานึกสาธารณะ หมายถึง การรู ้ และคํานึงถึงสิงทีเป็ นส่วนรวม
ร่วมกัน และผู ้ อืนทีร่วมสัมพันธ์กันเป็ นกลุ่มเดียวกันการกําหนดกลุ่มสังคมหรือกลุ่มสาธารณะด้ วย
เกณฑ์ต่าง ๆ การทําให้ เกิดความสํานึกในกลุ่มต่าง ๆ
มัลลิกา มัติโก (2541) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง ความรู ้ สึก และ
ความคิดเห็น ทีมีต่อปรากฏการณ์ ใ นด้ านต่าง ๆ ทางสังคม ได้ แก่ มิติทางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ และสิงแวดล้ อม รวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาทีมี
ผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยรวม ตลอดจนแนวทางการแก้ ไขสภาวการณ์นั นๆ
ชวาลา เวชยันต์ (2544) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ความตระหนักในการรับใช้ สังคม หมายถึง
สภาวะทีบุคคลมีความรู ้ ความรู ้ สึกทางจิตใจ และพฤติกรรมทีสอดคล้ องกับแนวคิดการรับใช้ สังคม
โดยมองเห็นว่าตนเป็ นส่วนหนึงของสังคมหรือชุมชนทีเป็ นสมาชิกอยู่ เห็นคุณค่าและศักยภาพของ
ชุมชน และใส่ใจต่อปั ญหา และลงมือกระทําสิงใดสิงหนึงเพือร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน หรื อสังคม
นั นๆ
สุพจน์ ทรายแก้ ว (2546) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ความสํานึกทางสังคมหรื อความสํานึก
สาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกียวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้ คุณค่า
แก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิงต่าง ๆ ทีมีอยู่ในสังคมทีไม่มีผู ้ ใดผู ้ หนึงเป็ นเจ้าของร่วมกัน
เป็ นสิงทีสามารถสังเกตได้ จากความรู ้ สึกนึกคิดทีแสดงออกมา
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สรุปได้ ว่า จิตสํานึกต่อสังคม คือ หมายถึง ภาวะทีรู ้ ตัวของบุคคลทีมีความโน้ มเอียงทาง
ความคิด ความรู ้ สึกก่อนทีจะเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิ จกรรมทีมีส่วนช่วยให้ ผู ้ คนในสังคมเกิ ดการ
เปลียนแปลง หรือได้ รับการส่งเสริมด้ านต่าง ๆ ในทิศทางทีดีขึ น
2.2 การเกิดจิตสํานึก
ได้ มีผู ้ อธิบายการเกิดจิตสํานึกและจิตสํานึกต่อสังคมไว้ ดังนี
สุพจน์ ทรายแก้ ว (2545) ได้ อธิบายถึงการก่อรูปของจิตสํานึกว่าเป็ นกระบวนการทีมีความ
ต่อเนืองยากทีจะกําหนด แยกแยะหรือทําการจัดลําดับชั นเพือบ่งชี ว่าบุคคลมีความรู ้ สึกอยู่ทีใดได้
ชัดเจนและยังมีความเกียวกันกับคุณลักษณะทางด้ านสติปัญญาและการกระทําของมนุษย์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู ้ ทีมีองค์ประกอบสําคัญ3 ส่วน ได้ แก่
1) คุณลักษณะด้ านพุทธิพิสัย หมายถึง การได้ รับรู ้ (Cognition) หรื อการมีประสบการณ์
ตรงกับสิงต่างๆ ทั งทีเป็ นรูปธรรมและนามธรรมผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ทําให้ บุคคลรู ้ จักหรื อ
ระลึกถึง มีความเข้ าใจสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
คุณค่าของสิงดังกล่าวได้
2) คุณลักษณะด้ านจิตพิสัย หมายถึง ความรู ้ สึกทางจิตใจ (Affection) อันได้ แก่ ความ
สนใจหรื อใฝ่ ใจในสิงดังกล่าว โดยมีปฏิกิริยาสนองตอบการเห็นหรื อให้ คุณค่า การจัดระบบของ
คุณค่าและสร้ างเป็ นคุณลักษณะนิสัย
3) คุณลักษณะทางด้ านทักษะพิสัยหมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรื อการแสดงออกที
สามารถจะสังเกตรูปแบบความประพฤติได้ อย่างชัดเจน เรียกว่าบุคลิกภาพจิตสํานึกของบุคคลจึง
เป็ นการเรียนรู ้ ทีเกิดขึ นภายหลังจากการมีประสบการณ์ตรงกับสิงเร้ าการรับรู ้ ในส่วนนี ได้ ก่อรูปขึ น
ในจิตใจของบุคคลในรูปของความเชือ ค่านิยม ทัศนคติทีก่อให้ เกิดพฤติกรรม เป็ นคุณลักษณะทาง
จิตทีก่อรูปผ่านกระบวนการทางปั ญญา เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางสังคม
การเสริมสร้ างความรู ้ ให้ แก่บุคคลในสังคมตามกระบวนการเรียนรู ้ อย่างเป็ นระบบจะทําให้
ได้ ท รัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพผ่านกระบวนการจัดการศึกษา ซึงในทางสังคมศาสตร์ จะเรี ย ก
กิ จ กรรมหรื อกระบวนการดังกล่าวว่าเป็ นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) อัน เป็ น
กระบวนการทีมีผลทําให้ สมาชิกของสังคมเกิดการรับรู ้ มีจิตสํานึกและพฤติกรรมทีพึงประสงค์การ
กล่อมเกลาทางสังคมโดยอาศัยระบบการศึกษาเป็ นกลไกสําคัญ ในการดําเนิ นการมีรูป แบบที
สัมพันธ์และต่อเนืองกันไปทั ง3 ส่วน คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
และการศึกษาตามอัธยาศัย การกล่อมเกลาทางสังคมเพือเสริมสร้ างการเรี ยนรู ้ ให้ บุคคลมีการรับรู ้
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มีจิตสํานึก มีบุคลิกภาพหรื อมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์จึงเป็ นกระบวนการทีต้ องดําเนินการอย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวิต
สรุปได้ ว่า การเกิดจิตสํานึก ความรู ้ สึกทางด้ านสติปัญญาและการกระทําของมนุษย์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู ้ ทีมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้ แก่ คุณลักษณะด้ านพุทธิพิสัย คุณลักษณะ
ด้ านจิตพิสัย และคุณลักษณะทางด้ านทักษะพิสัย
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที ใช้ ในการศึกษาจิตสํานึกต่ อสังคม
ได้ มีผู ้ อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ ในการศึกษาจิตสํานึกต่อสังคมไว้ ดังนี
จากการศึกษาเอกสารทางจิตวิทยาทีเกียวข้ องกับจิตสํานึก (จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ
ผู ้ เขียน, 2544; สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546; Wallace และ Fisher, 1999; Feist, 1985; Engler,
1999) พบว่า การศึกษาเกียวกับจิตสํานึกเริมจริงจังเมือศตวรรษที 20 เรียกว่าศาสตร์แห่งจิตสํานึก
(Psychology of Consciousness) โดยมีพัฒนาการมาจากแนวคิดของนักจิตวิทยา 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ซึงนักจิตวิทยาคนสําคัญคือ Sigmund Freud ซึง
จะเน้ น ศึกษาในเรื องจิตไร้ สํานึก (Unsciousness) และกระบวนการทํ างานของจิตไร้ สํานึก โดย
นักจิตวิทยากลุ่มนี จะเชือว่าจิตไร้ สํานึกเป็ นสาเหตุสําคัญในการจูงใจให้ บุคคลมีพฤติกรรมแทบทุก
อย่างส่วนระดับจิตสํานึกจะมีการกล่าวถึงเพียงเล็กน้ อย ซึงโครงสร้ างบุคลิกภาพตามแนวคิดของ
ฟรอยด์มี 3 ลักษณะ คือ Id, Ego และ Super egoId เป็ นพลังทีติดตัวมาแต่กําเนิด ไม่มีระบบ ไม่มี
เหตุผล และไม่ขึ นอยู่กับเวลาประกอบด้ วยแรงขับทางชีวภาพ เช่น ความต้ องการอาหาร นํ าดืม
การขับของเสีย การหลีกเลียงความเจ็บปวด ความต้ องการทางเพศ ความก้ าวร้ าว เป็ นหลักของ
ความพอใจทันทีทีถูกกระตุ ้ นหรือได้ รับแรงขับโดยไม่คํานึงถึงข้ อเท็จจริ งหรื อความชอบธรรมใด ๆ
มักถือความพอใจของตนเป็ นหลัก Ego เป็ นพลังทีพัฒนามาจากการเรี ยนรู ้ โลกตามความเป็ นจริ ง
ตั งแต่วัยเด็กเพือสนองพลังId พลังนี จะรับรู ้ โลกตามข้ อเท็จจริ งจะเป็ นพฤติกรรมทีมีเหตุผลและ
สังคมยอมรับเด็กจะเกิดการเรียนรู ้ ว่าแรงขับของตนนั นจะไม่ได้ รับการตอบสนองทีพึงพอใจอย่าง
ทันทีทันใด เช่นเมือหิว ก็ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลารับประทานอาหาร นันคือการนําเอาโลกแห่ง
ความจริงมาพิจารณาการรอเวลาเพือสนองตอบต่อแรงขับ ทําให้ บุคคลจําเป็ นต้ องปรับบุคลิกภาพ
ให้ เหมาะสม ซึง Ego จะเป็ นตัวทีจะตัดสินว่าควรแสดงพฤติกรรมเช่นใดจึงจะเหมาะสมและแรงขับ
จาก Id ควรได้ รับความพึงพอใจในลักษณะใด Ego จึงเป็ นตัวกลางทีเชื อมโยงระหว่างความ
ต้ องการของ Id กับความต้ องการของ Super Ego
Super ego พัฒนามาจากกระบวนการเรี ยนรู ้ ของบุคคลในสังคมวัฒนธรรมนั น ๆ คือ
จิตสํานึกแห่งคุณธรรม ความดีงาม ความรู ้ สึกผิดชอบชัวดี Super Ego เป็ นสิงจําเป็ นอย่างมาก
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สําหรับจิตสํานึกของแต่ละบุคคล จะเป็ นตัวตัดสินว่าการกระทําใดเป็ นสิงทีถูกหรื อผิดนอกจากนี
ลําดับขั นของจิตสํานึกจากแนวคิดของ ฟรอยด์คือ จิตสํานึก (Consciousness) คือ การทีคนรู ้ ตัว
ตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่รู ้ ว่ารอบตัวเรามีอะไรเกิดขึ นจิตก่อนสํานึก (Preconsciousness)
เป็ นลําดับขั นทีอยู่ระหว่างจิตสํานึกและจิตใต้ สํานึกภาวะทางจิตยังไม่ถึงจิตสํานึกแต่พร้ อมจะไป
ถึงจิตสํานึกจิตใต้ สํานึก (Unconsciousness) คือ ความคิดความรู ้ สึกในด้ านลบเป็ นส่วนใหญ่
2) กลุ่มโครงสร้ างของจิต (Structuralism) นักจิตวิทยากลุ่มนี พยายามทีจะตอบว่า จิตคือ
อะไร ซึงผู ้ นําแนวคิดของกลุ่ม Structuralism คือ William Wundt ซึงได้ ศึก ษาว่าจิ ตใจที
ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง โดยพยายามแยกแยะจิตใจออกเป็ นส่วนย่อย ๆ เพือสืบค้ นว่าการสัมผัสรู ้
(Sensation) ความรู ้ สึก (Feeling) และมโนภาพ (Images) เกิดขึ นได้ อย่างไรทํางานร่วมกันภายใต้
ความรู ้ สึกได้ อย่างไรนอกจากนี ยังมีแนวคิดของของนักจิตวิทยาทีมุ่งศึกษาว่าจิตทํางานอย่างไรคือ
กลุ่ม Functionalism (การทํางานตามโครงสร้ างของจิต) ซึงผู ้ นําแนวคิดนี คือWilliam James ที
เชือว่าการทํางานของจิตใจเป็ นภาวะทีไม่หยุดนิงอยู่กับที และมีการปรับตัวกับสิงแวดล้ อมรอบตัว
ตลอดเวลา ประเด็นหลักทีแนวคิดนี สนใจคือการทํางานตามหน้ าทีของจิต การใช้ จิตใจ (Use)
เป้าหมายของจิตใจ การปรับจิตใจต่อสิงแวดล้ อมทีเปลียนแปลง James เชือว่า กระบวนการทาง
จิตใจไม่สามารถแยกแยะออกจากการทํางานของสมอง ซึงแนวคิดของกลุ่มนี เชือว่าเมือการสัมผัสรู ้
ความรู ้ สึก และมโนภาพ สัมพันธ์กันภายใต้ สถานการณ์แวดล้ อมทีเหมาะสมก่อให้ เกิดจิตรูปธรรม
ขึ น เช่น ความคิด อารมณ์ ความจํา การหาเหตุผล เป็ นต้ น ซึงจิตใต้ สํานึกจะมีกระบวนการ 3
ขั นตอนคือ 1) ขั นการรับรู(Cognition)
้
2) ขั นเกิดความรู ้ สึกหรื ออารมณ์(Affection or Feeling)
3) ขั นแนวโน้ มของการแสดงพฤติกรรม (Conation or Willing) หลักการและแนวคิดของ Wundt
และ James ได้ ถูกนําไปใช้ เป็ นแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่หลายแนวคิด ซึงกลุ่ม รู-้ คิด (Cognitive
Approach) ก็ เ ป็ นกลุ่ม หนึ งที ปรั บ แนวคิ ด นี ใหม่โ ดยใช้ กระบวนการศึก ษาและวิ ธี คิ ด แบบ
วิทยาศาสตร์ ทําให้ ขอบข่ายการศึกษาขยายกว้ างมากขึ นโดยนักจิตวิทยากลุ่มนี เชือว่าการรับรู ้ และ
แปลความหมายของแต่ละคนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทีพวกเขาแสดงออกมา การทีจะทําความ
เข้ าใจพฤติกรรมได้ จึงต้ องอาศัยการรู ้ ตัวหรือจิตวิญญาณการศึกษาเรืองการรู ้ ตัวจะเป็ นตัวเปิ ดเผย
ว่าอะไรอยู่ในจิต หรื อกระบวนการทางสมองทํางานอย่างไรในการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ
สิงแวดล้ อม
สรุปได้ ว่า จากแนวคิดทฤษฎีเรืองของจิตสํานึกของนักจิตวิทยาทั งสองกลุ่มจะเห็นได้ ว่ามี
จุดมุ่งหมายและประเด็น ที ใช้ ใ นการศึกษาต่างกัน คือ นัก จิ ตวิท ยากลุ่มจิ ตวิเ คราะห์ จ ะให้
ความสําคัญและมุ่งเน้ นทีจะศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในส่วนของจิตใต้ สํานึก ส่วนนักจิตวิทยา
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โครงสร้ างของจิตจะให้ ความสําคัญและมุ่งเน้ นศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในส่วนของจิตสํานึก
จากการศึกษาของผู ้ วิจัยเห็นว่ายังไม่มีทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเน้ นเกียวกับจิตสํานึกโดยตรงมากนัก
ส่วนใหญ่ผู ้ ทีจะศึกษาเกียวกับจิตสํานึกมักใช้ แนวคิดการศึกษาจิตพิสัยของKrathwohl แต่พบว่า
โมเดลระดับจิตสํานึกของ Kihlstrom (1984) ได้ กล่าวถึงระดับจิตสํานึกไว้ อย่างชัดเจน ผู ้ วิจัยจึงนํา
แนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวคิดในการศึกษาจิตสํานึก
สําหรับโมเดลระดับจิตสํานึก Farthing (1992) ได้ อธิบายแนวคิดของ Kihlstrom (1984)
ว่าแบ่งระดับขั นจิตสํานึกให้ เป็ นความแตกต่างของจิตสํานึกและจิตใต้ สํานึกอย่างชัดเจนซึงเป็ น
พื นฐานการรวมกันของการคิดใคร่ครวญและไตรรงค์ เฉวียงหงส์ (2544) ได้ อธิบายเพิมเติมถึง การ
แบ่งระดับจิตสํานึกเป็ น 3 ระดับ คือ
1) ขั นความตระหนักภายนอก(Peripheral Awareness) เป็ นจิตสํานึกขั นตําสุดยังไม่ถือ
ว่าเป็ นความตระหนักทีชัดเจน ลักษณะของจิตสํานึกขั นนี ประกอบด้ วยความจําระยะสั (Info.
น In
short-term memory) และความตระหนักต่อสิงเร้ าชัวขณะ (Stimuli vaguely aware)
1.1 ความจําระยะสั น คือ เหตุการณ์ทีเราได้ รับรู ้ สิงเร้ าจากประสาทสัมผัสทั ง5
เมือไม่นานนัก และได้ ตีความเหตุการณ์ นั นแล้ วอยู่ในความทรงจํ าระยะสั น เป็ นเพี ยงการจํ า
ชัวขณะหนึงเป็ นเหตุก ารณ์ ทีเราเคยตระหนักเมือไม่นานนัก และเหตุการณ์เหล่านั นยังคงอยู่ใ น
ความทรงจําเป็ นครั งคราวพอจะเกิดความตระหนักได้ ในบางขณะ เป็ นข้ อมูลจํานวนเล็กน้ อยทีเรา
เก็บไว้ ในลักษณะเตรียมพร้ อมทีจะใช้
1.2 ความตระหนักต่อสิงเร้ าชัวขณะ คือ เหตุการณ์ทีเราได้ รับรู ้ อยู่ในความทรงจํา
ระยะสั นและตระหนักต่อสิงเร้ านั นเช่น ในขณะทีเราขับรถไปตามท้ องถนน สิงเร้ าทีเรามองเห็น เช่น
ถนน รถคันอืน ๆ วัตถุต่าง ๆ หรือแม้ กระทังเสียงทีเราได้ ยิน แต่เราไม่ได้ ใส่ใจกับเสียงมากนัก
2) จิตสํานึกขั นต้ น(Primary Consciousness) เป็ นความสํานึกทีความตระหนักต่อสิงเร้ า
ต่าง ๆ ชัดเจนขึ นมีการรับรู ้ ความรู ้ สึก ความคิด ความทรงจํา เป็ นการแสดงออกทางความคิดต่อ
วัตถุหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ลักษณะของจิตสํานึกขั นนี ประกอบด้ วยความตั งใจจากการรับรู ้ ทาง
ประสาทสัมผัส (Attended Sensory Percepts) ความรู ้ สึก (Feeling) การระลึกได้ (Recalled
memories) และความรู ้ สึกภายใน: จินตภาพ (Inner speech: Mental images)
2.1 ความตั งใจจากการรับรู ้ ทางประสาทสัมผัสคือ สภาพทีมีความปรารถนาและ
จดจ่ออยู่กับการกระตุ ้ นประสาทสัมผัสทั 5ง ทีรับความรู ้ สึกและมีการแปลความหมายอย่างมีความ
ชัดเจนและเด่นชัดมากกว่าสิงอืนในขณะเดียวกัน เป็ นการตระหนักรู ้ เหตุการณ์รอบ ๆ ตัวด้ วย
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ประสาทสัมผัสโดยอาศัยประสบการณ์เดิมและการคิดและอยู่ภายใต้ การควบคุมของความคิดเป็ น
ระดับความเข้ มข้ นและเป็ นส่วนประกอบสําคัญของจิตสํานึก
2.2 ความรู ้ สึก หมายถึง ประสบการณ์ของอารมณ์เพียงชนิดเดียวเท่านั น เช่น ดี
ใจ เสียใจ ซึงหากเป็ นความหมายของคําว่า อารมณ์ (Emotion) จะใช้ ในความหมายทีกว้ างกว่า คือ
เป็ นการแสดงความรู ้ สึกต่างๆ อาจหลายชนิดรวมกัน
2.3 การระลึกได้ หมายถึง การทีบุคคลสามารถบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ จาก
ความจําโดยไม่มีเหตุการณ์นั นปรากฏตรงหน้ าเป็ นการฟื นความทรงจําด้ วยการนึก เป็ นการฟื น
ความทรงจําจากสิงของ บุคคล หรือเหตุการณ์ทีตนเคยพบมาแล้ วในอดีต ด้ วยการเรียกสิงทีอยู่ใน
ความทรงจําเก่าให้ กลับคืนมาด้ วยการนึกเอง
2.4 ความรู ้ สึกภายใน: จินตภาพ เป็ นการใช้ ความคิดในคนเรา เป็ นขั นทีก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจในสิงต่าง ๆ เช่น การรู ้ สึกแยกแยะลําดับชั นของสิงต่างๆ ซึงเป็ นการรวมกันระหว่างการ
คิดและภาษา เป็ นการใช้ ความคิดทีก่อให้ เกิดความเข้ าใจในสิงต่าง ๆ เพือทีจะนําไปสือสารกับคน
อืนต่อไป
3) จิตสํานึกขั นสะท้ อน(Reflective Concoiusness) เป็ นการแสดงความคิดจากบุคคลต่อ
สิงใดสิงหนึง นําไปสู่การประเมินการปฏิบัติตนเองและวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติตนเองใน
อนาคต จิตสํานึก ขั นนี ประกอบด้ วยการพิจารณาความคิดตนเอง (Introspection) และความ
ตระหนักของตนเอง (Self-awareness)
3.1 การพิจารณาความคิดตนเอง เป็ นการพิจารณาความคิดตน เป็ นการมองดู
ภายในจิตใจ เช่น เราคิดกับตัวเองว่า ฉันรับรู ้ อะไร กําลังรู ้ สึกอะไร กําลังคิดอะไร และเรากําลังหา
คําตอบให้ กับตนเอง นันแสดงว่าเรากําลังพิจารณาความคิดตนเอง เป็ นการสังเกต พิจารณาถึง
ความคิดภายในของตนซึงขึ นอยู่กับหลักการและการสังเกตเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์กับสิงเร้ า
ทีค่อนข้ างแน่นอน เป็ นการรายงานความรู ้ สึกทีได้รับจากการกระตุ ้ นจากสิงเร้ า
3.2 ความตระหนักของตนเอง เป็ นภาวะจิตทีไม่สามารถแยกออกเป็ นความรู ้ สึก
หรื อความคิดเพี ย งอย่างเดีย วทีโดดเด่น ได้ ซึงเกิ ดจากเจตคติที มีต่อสิงเร้ า อัน ได้ แก่ บุคคล
สถานการณ์ กลุ่มสังคมและสิงต่าง ๆ ทีโน้ มเอียงหรือพร้ อมทีจะตอบสนองในทางบวกหรื อทางลบ
ทีเกิดจากการเรียนรู ้ และประสบการณ์จะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนัก (Awarenwss)
กับจิตสํานึก (Consciousness) และเจตคติ (Attitudes)
ไตรรงค์ เฉวียงหงส์ (2544) ได้ สรุปลักษณะของจิตสํานึกในภาพรวมจากการจําแนกของ
William ไว้ ว่า
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1) จิตสํานึกเป็ นอัตวิสยั (Subjectivity) คือ เป็ นความคิดต่าง ๆ ทีเป็ นลักษณะเฉพาะตัว
ของบุคคล
2) จิตสํานึกมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง (Change) เป็ นการมองเห็นความแตกต่างใน
สิงทีผ่านมาทีคล้ ายกับเหตุการณ์เฉพาะหน้ า
3) จิตสํานึกเป็ นความคิดทีมีความต่อเนือง (Continuity) จากเหตุการณ์ในอดีตเชือมโยง
กับเหตุการณ์ในปั จจุบัน
4) จิตสํานึกเป็ นความตั งใจ(Intentionality) หรือความสนใจทีจะทําสิงนั นๆ
5) จิตสํานึกเป็ นกระบวนการเลือก (Selectivity) ทีจะให้ ความสนใจหรือตั งใจในสิงนั นๆ ที
เกิดจากความตระหนักในสิงเร้ าทั งภายนอกและภายใน
2.4 แนวคิดเกียวกับการวัดทางจิตวิทยา การวัดจิตสํานึก
ได้ มีผู ้ อธิบายแนวคิดเกียวกับการวัดทางจิตวิทยา การวัดจิตสํานึกไว้ ดังนี
จิตสํานึก เป็ นคุณ ลักษณะแฝงภายในของบุคคลซึงสังเกตได้ ย าก ซึงในการวัดทาง
จิตวิทยามักใช้ การวัดทางอ้ อม ซึง Krathwohl และ Bloom ได้ ศึกษาวิจัยการเรี ยนรู ด้ ้ านอารมณ์
ความรู ้ สึกของมนุษย์โดยแบ่งลําดับการเรียนรู ้ ด้านจิตพิสัยเป็ น5 ขั นดังนี (ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง,
2546 ; ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
1) การรับรู ้ (Receiving) เป็ นขั นแรกของความรู ้ สึกทีจะรับรู ้ ต่อสิงเร้ าหรื อปรากฏการณ์
รอบตัว เริมจากการจดจําสิงทีได้ รับการสัมผัส จนเกิดความตั งใจและให้ ความสนใจต่อสิงเร้ านั น
ประกอบด้ วย การตระหนัก (Awareness) ความเต็มใจในการรับรู ้ (Willingness to Receive) และ
การควบคุมหรือการเลือกให้ ความใส่ใจต่อสิงเร้ านั นๆ (Controlled and Selected Attention)
1.1 การตระหนัก เป็ นพฤติกรรมขั นแรกทีคนรู ้ จักกับสิงเร้ าว่ามันเป็ นอะไรเป็ นการ
รู ้ จักเบื องต้ นทียังไม่เห็นความสําคัญเป็ นการสังเกตเห็นปรากฏการณ์นั นโดยปราศจากความสนใจ
เช่น รู ้ จักสี รูปแบบ การจัดลําดับ
1.2 ความเต็มใจในการรับรู ้ เป็ นขั นเต็มใจหรือพอใจทีจะได้ รับมีความโอนอ่อนต่อ
สิงทีพบเห็นแต่เป็ นเพียงการบังคับใจเท่านั นเช่น ฟั งผู ้ อืนด้ วยความเต็มใจ อดทนทีจะทําอะไรให้
สําเร็จ
1.3 การควบคุมหรือการเลือกให้ ความใส่ใจต่อสิงเร้ านั นๆ เป็ นความรู ้ สึกต่อเนือง
จากขั นทีแล้ วเป็ นความรู ้ สึกทีจะบอกได้ ว่าอะไรควรเอาใจใส่อะไรไม่ควรเอาใจใส่ เช่น ความรู ้ สึก
ว่าชอบสิงนี อยากได้ สิงนั นคือสิงทีรับรู ้ มีมากมายแต่ความรู ้ สึกในระยะนี จําแนกได้ ว่าสิงใดพอใจ
สิงใดไม่พอใจเท่านั น
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2) การตอบสนอง (Responding) เมือได้ รับการกระตุ ้ นจนเกิดความสนใจในสิงเร้ าก็จะเกิด
ความยินยอม (Acquiescence) หรือเต็มใจทีจะตอบสนอง (Willingness to Response) และสร้ าง
ความพึงพอใจในการตอบสนองสิงเร้ านั น(Satisfaction in Response)
2.1 ความยินยอมทีจะตอบสนอง เป็ นความรู ้ สึกขั นเชือฟั งหรื อยินยอมทีจะทําแต่
อาจจะยังไม่พอใจเท่าไร เช่น ความตั งใจทีจะบังคับตนเองให้ ร่วมกิจกรรมกับคนอืน
2.2 ความเต็มใจทีจะตอบสนอง เป็ นความรู ้ สึกขั นร่วมกิจกรรมด้ วยความตั งใจ
ความร่วมมือ ทําตามความต้ องการด้ วยความสมัครใจ เช่น ร่วมมือในกิจกรรมของกลุ่มซึงเป็ น
สมาชิกแสดงความสนใจในการเข้ าร่วมโครงการ
2.3 ความพึงพอใจในการตอบสนองสิงเร้ านั น เป็ นความรู ้ สึกพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม เป็ นการยินยอมแบบเต็มใจและพึงพอใจจนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น สนุกกับ
การสนทนาเรืองใดเรืองหนึง
3) การเห็นคุณค่า (Valuing) ภายหลังทีมีการตอบสนองต่อสิงเร้ าต่าง ๆ จนเกิดความรู ้ สึก
พึงพอใจในสิงนั นแล้ วก็เริมเห็นถึงคุณค่าของสิงทีกระทําหรือตอบสนองนั น โดยมีขั นตอนของการ
เห็น คุณ ค่าประกอบด้ วย การรับ รู ้ คุณ ค่า (Acceptance of a Value) การชื นชอบคุณ ค่า
(Preference for Value) และการผูกพันยึดถือ (Commitment)
3.1 การรับรู ้ คุณค่า เป็ นการยอมรับทางอารมณ์ต่อข้ อเสนอหรื อคําสอนทีเขามี
พื นฐานอย่างเพียงพอเช่น การแสดงความปรารถนาอย่างต่อเนืองในการพัฒนาความสามารถใน
การพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 การชืนชอบคุณค่า เป็ นการเพิมความรู ้ สึกเอาใจใส่ในคุณค่าหรื อค่านิยมนั น
เพิมขึ นอีก เช่น แสดงความกล้ าหาญในการตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ทียังเป็ นปั ญหา พร้ อมทั ง
แสดงความคิดเห็นเกียวกับปั ญหานั นๆ
3.3 การผูกพันยึดถือ หรือความยินยอมรับ หมายถึงความเชือศรัทธาด้ วยอารมณ์
แน่นอน เช่น ความซือสัตย์ต่อกลุ่มทีเป็ นสมาชิก การยอมอุทิศตัวให้ กับความคิดและอุดมการณ์
ต่าง ๆ
4) การจัดระบบ (Organization) เมือเกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของค่านิยมนั นแล้ วจะ
เริมรวบรวมค่านิยามต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กันให้ อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน มีการเปรี ยบเทียบรวมถึงการ
จัดระบบค่านิยมต่าง ๆ เหล่านั นและกําหนดแนวทางของพฤติกรรมทีแสดงออกประกอบด้ วย 2
ขั นตอน คือ การสร้ างมโนทัศน์ในค่านิยม (Conceptualization of a Value) และการจัดระบบ
ค่านิยม (Organization of a Value System)
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4.1 การสร้ างมโนทัศน์ในค่านิยม คุณค่าหรือค่านิยมมีอยู่หลายรูปแบบความรู ้ สึก
ของคนอาจนําค่านิยมทีมีลักษณะเดียวกันอยู่ด้วยกัน อันเป็ นผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู ้ สึกมาแล้ วเรียกชือใหม่กลายเป็ นมโนภาพของคุณค่าใหม่ ซึงอาจเป็ นนามธรรมทางภาษา
หรือเป็ นรูปลักษณ์ก็ได้ เช่น การตัดสินใจในฐานะทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพืออนุรักษ์ แหล่ง
ทรัพยากร
4.2 การจัดระบบค่านิยม เป็ นการจัดค่านิยมทีสลับซับซ้ อนให้ อยู่ในระบบเดียวกัน
เพือให้ เกิดความสมดุลบางประการของความรู ้ สึก เช่น การยอมรับความจริ งใจในด้ านการปรับ
อารมณ์กับข้ อจํากัดของความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และเงือนไขทางด้ านกายภาพของ
เขาเอง
5) การสร้ างลักษณะนิ สัยตามค่านิย ม (Characterization by a Value or Value
Complex) เมือมีการจัดระบบค่านิยมหลากหลายให้ เป็ นระบบและลําดับความสําคัญของค่านิยม
ทีสร้ างขึ นแล้ วก็จะยึดถือและแสดงพฤติกรรมนั นในสถานการณ์ต่างๆ จนสร้ างเป็ นลักษณะนิสัย
กลายเป็ นส่วนหนึงของบุคลิกภาพและปรัชญาการดําเนินชีวิต ประกอบด้ วย 2 ขั นตอนย่อยคือ
การสรุปนัยทัวไป (Generalized Sat) และการสร้ างลักษณะนิสัย (Characterization)
5.1 การสรุปนัยทัวไป เป็ นความรู ้ สึกซึงให้ ความสอดคล้ องภายในกับระบบของ
เจตคติและค่านิยม ณ เวลาใดเวลาหนึง เป็ นความรู ้ สึกตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทีเกิดจากการ
เลือกสรรระดับ สูงจากกลุ่มของเจตคติและค่านิยม ตามธรรมดาคนมีเจตคติและค่านิยมอย่าง
มากมายทีคัดเลือกไว้ และยึดถือประพฤติปฏิบัติทีเห็นว่าดีงาม เมือเกิดเหตุการณ์หรื อปั ญหาใด ๆ
ขึ นเขาจะเอาความรู ้ สึกทียึดถือไปแก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ เช่น มีนิสัยแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ
5.2 การสร้ างลักษณะนิสัย เป็ นระดับความรู ้ สึกขั นสุดท้ ายทีผสมผสานสรุปรวม
ความรู ้ สึกทียึดเป็ นอุดมการณ์ ปรัชญาชีวิต เช่น การพัฒนาความมีสติ การดํารงชีวิตด้ วยคุณธรรม
ซึงบุคลิกลักษณะทั งหลายจะเกิดขึ นในระดับนี
สมพร สุทัศนีย์ (2544) อธิบายถึงการวัดทางจิตวิทยาว่า การวัดทางจิตวิทยาเป็ นการ
กําหนดค่าแก่พฤติก รรมต่าง ๆ ตามเกณฑ์ การกําหนดตัวเลขให้ แก่พฤติกรรม ซึงการวัดทาง
จิตวิทยาสามารถบอกระดับความมากน้ อยของพฤติก รรม เพื อประโยชน์ ใ นการเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างคน หรื อระหว่างกลุ่ม สามารถทราบความสามารถด้ านต่าง ๆ รวมทั งความรู ้ สึกนึกคิด
ความจํา ความต้ องการ ความสนใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ ซึงการวัดพฤติกรรมยังสามารถทําให้
อธิบายได้ ว่าพฤติกรรมเกิดขึ นได้ อย่างไรหากกล่าวถึงประโยชน์กว้ าง ๆ ของการวัดทางจิตวิทยา
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คือทําให้ รู ้ จักและเข้ าใจความแตกต่างของพฤติกรรมของบุคคลเพือประโยชน์ในด้ านการจัดการ
เรียนการสอนจัดวางตัวบุคคลให้ เหมาะกับความสามารถ ความสนใจ ทําให้ รู ้ จักบุคลิกภาพของ
บุคคลให้ เด่นชัดยิงขึ นเพือประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และทําให้ ช่วย
ในการตัดสินใจต่าง ๆ
สงบ ลักษณะ (2529) ได้ กล่าวถึงการวัดคุณลักษณะทางด้ านการรู ้ สึกว่าคุณลักษณะ
ทางด้ านความรู ้ สึกเป็ นความโน้ มเอียงทางอารมณ์ของบุคคลทีชักจูงให้ พอใจทีจะทําพฤติกรรมเข้ า
ใกล้ หรื อหนีห่างจากเป้าหมาย ซึงพฤติกรรมทางด้ านความรู ้ สึกจะประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3
ส่วนคือ ความรู ้ ความเข้ าใจในสิงนั นความรู ้ สึกพอใจชืนชอบในสิงนั นและการแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติเกียวกับสิงนั นซึงองค์ประกอบทั งสามส่วนจะเกียวข้ องสัมพันธ์กันเสมอองค์ประกอบหนึง
อาจนําไปสู่การเกิดคุณสมบัติในอีกประกอบหนึงได้ การกําหนดพฤติกรรมเพือวัดผลจึงควรระบุให้
ครบทั ง 3 ส่วน โดยเน้ นเป็ นพิเศษในองค์ประกอบทีสอง คือ ความรู ้ สึกชืนชอบในสิงนั น ซึง
องค์ประกอบของจิตสํานึกสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
1) องค์ประกอบทางด้ านความคิดหรื อด้ านพุทธิพิสัย (Cognition) คือ การทีได้
รับรู ้ หรือมีประสบการณ์ตรงกับสิงต่างๆ ทําให้ บุคคลมีความเข้ าใจ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้
2) องค์ ป ระกอบด้ า นท่ า ที ค วามรู ้ สึ กหรื อ ด้ า นจิ ต พิ สัย (Affection) คื อ
ส่วนประกอบด้ านอารมณ์ ความรู ้ สึกทีมีปฏิกิริยาตอบสนองการเห็นหรือการให้ คุณค่า
3) องค์ประกอบด้ านการปฏิบัติ หรื อ ด้ านทักษะพิสัย (Psycho-motor) คือ การ
เกิดแนวโน้ มในทางปฏิบัติเมือมีสิงเร้ าทีเหมาะสมในปั จจุบันการวัดทางจิตวิทยามีหลายวิธี ได้ แก่
การสังเกต การรายงานตนเอง การสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถาม และการใช้ แบบทดสอบ
(ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง, 2546)
การสังเกตเป็ นวิธีการศึกษาพฤติกรรมทีใช้ ได้ ง่ายและใช้ กันมากในการศึกษาวิจัยซึงการ
สังเกตแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การสังเกตตามสภาพธรรมชาติซึงมีทั งแบบไม่เป็ นทางการและ
สังเกตอย่างมีวัตถุประสงค์และการสังเกตในห้ องทดลองเมือต้ องการศึกษาพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึงทียากแก่การสังเกตในสถานการณ์ธรรมดาการสังเกตตนเองหรื อรายงานตนเอง เป็ นวิธีการ
ศึกษาพฤติกรรมภายในทีเป็ นข้ อมูลส่วนตัว แต่จะมีข้อจํากัดตรงทีมีอคติส่วนตัวเข้ ามาเกียวข้ อง
มากกว่าการสังเกตจากผู ้ อืนแต่การฝึ กการสังเกตด้ วยตนเองให้ ถูกต้ องและมีระบบจะทําให้ บุคคล
สามารถจําแนกสิงทีเขารู ้ สึก คิดหรือกระทําแล้ วรายงานด้ วยตนเองได้ การสัมภาษณ์ เป็ นการได้ รับ
ข้ อมูลจากคําพูดของผู ้ รับการสัมภาษณ์หรือการกระทําของตนเองและทําให้ ผู ้ สัมภาษณ์สังเกตเห็น
กริยาท่าทางการเคลือนไหวการใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครืองมือทีใช้ ประเมินพฤติกรรม สามารถเก็บ
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รวบรวมพฤติก รรมได้ รวดเร็วและประหยัดกว่าการสังเกตและการสัมภาษณ์ และสามารถเก็บ
ข้ อมูลได้ ครั งละมาก ๆ เสียเวลาและค่าใช้ จ่ายน้ อยการใช้ แบบทดสอบ มักเป็ นแบบทดสอบ
ความสามารถทีมีคําตอบถูกและผิด มักเป็ นแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา ความถนัดและผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน
ล้ วน สายยศและอังคณา สายยศ (2543) ได้ กล่าวถึงการวัดอารมณ์ความรู ้ สึกของคนว่า
เป็ นการวัดด้ านจิ ตใจ ประกอบด้ วยความสนใจ เจคติห รื อทัศนคติ ค่านิ ยม จริ ยธรรมและ
บุคลิกภาพ ซึงสรุปถึงธรรมชาติของความรู ้ สึกของมนุษย์รวมถึงวิธีการวัดย่อๆ ดังนี
1) ความสนใจ ความสนใจเป็ นความรู ้ สึก การเกิดความสนใจจึงเริ มจากการรับรู ้
ก่อน เมือรับรู ้ สิงเร้ านั นอย่างต่อเนืองความรู ้ สึกก็จะเกิดขึ นและถ้ าความรู ้ สึกเกิดการตอบสนอง
อย่างเต็มใจ เกิดความพึงพอใจ ความสนใจก็จะเกิดติดตามมา การจัดลําดับความรู ้ สึกของแครธ
โวลและคณะให้ ความสนใจเป็ นความรู ้ สึกขั นแรกมีทิศทางเข้ มข้ นตั งแต่การรับรู ้ จนถึงการชืนชอบ
ในคุณค่า ความสนใจเป็ นสิงหนึงทีจะทําให้ คนกระทําอะไรออกมาได้ การวัดความสนใจจึงมีความ
จําเป็ นและเป็ นการวัดว่าใครมีความสนใจด้ านใดมากน้ อยแค่ไหน
2) เจตคติ เจตคติเป็ นความรู ้ สึกทีเกิดการรับรู ้ จากสิงเร้ าตั งแต่ขั นต้ๆน จนถึงขั น
สูง ๆ คือ เกิดความสนใจ ความซาบซึ งพอใจและเจตคติติดตามมา การวัดเจตคติจะต้ องนิยามให้
ชัดเจน ส่วนมากนิยามเจคติจะเน้ นการเตรี ยมพร้ อม ความพร้ อมในการกระทํา มีความคงทน มี
ความคงเส้ นคงวาและมีทิศทาง เนืองจากเจตคติเป็ นมโนภาพ (Concept) ทีวัดได้ ยาก เครืองมือใน
การวัดจึงมีได้ หลายรูปแบบแล้ วแต่สถานการณ์ทีต้ องการวัด เครืองมือทีนิยมใช้ กันมีอยู่ 5 ชนิด คือ
การสัมภาษณ์ การสังเกต การรายงานตนเอง เทคนิคการจินตนาการและการวัดทางสรีระภาพ โดย
การกําหนดเป้าแล้ วเขียนแสดงความรู ้ สึกต่อเป้าแล้ วเลือกใช้ วิธีของเทอร์ สโตนหรื อของลิเกิร์ตหรื อ
ของออสกูด ก็ได้ แล้ วแต่ความเหมาะสม
3) ค่านิยม ค่านิยมหรือคุณค่า คือความรู ้ สึกต่อความเชือทีสังคมเห็นว่าดี-เลว มี
ความสําคัญไม่สําคัญพึงปรารถนา-ไม่พึงปรารถนา ซึงเป็ นอุดมการณ์หรือวิถีชีวิตของมนุษย์ เจคติ
หลาย ๆ เจคติจัดกลุ่มกันเป็ นค่านิยม ค่านิยมจึงเป็ นความรู ้ สึกหนักแน่นกว่าเจคติ และมีบทบาท
สําคัญต่อการกระทําของบุคคล ต่อการตัดสินใจ ค่านิยมเกิดจากบุคคลมีศรัทธาต่อสิงใดสิงหนึงซึง
เป็ นสิงทีเกิดการกระทําหรือปฏิบัติตามกันมา ค่านิยมของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามแหล่งทีมา
ของค่านิยมแหล่งใหญ่จึงเป็ นครอบครัว โรงเรี ยน เพือนสนิทและสือต่าง ๆ เครื องมือทีนิยมใช้ คือ
การสร้ างแบบทดสอบวัดค่านิยม
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4) จริยธรรม จริยธรรมเป็ นการพิจารณาตัดสินประพฤติหรือการลงมือกระทําโดย
อาศัยหลักของค่านิยมและหลักศีลธรรมเมือพบสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงการวัดจริ ยธรรม
เป็ นการวัดทียุ่งยาก เพราะบางครั งวัดได้ จริยธรรมสูงแต่การปฏิบัติจริง ๆ ขาดจริยธรรม ทั งนี เพราะ
การนิยามคําว่าจริยธรรมไม่ค่อยแน่นอนนันเอง การวัดจริ ยธรรมจึงมี 3 รูปแบบ คือ การวัดเนื อหา
ความรู ้ จริยธรรมโดยการสร้ างข้ อสอบ การวัดความรู ้ สึกทางจริยธรรมโดยการกําหนดเป้าแล้ วเขียน
แสดงความรู ้ สึกต่อเป้าแล้ วเลือกใช้ วิธีของเทอร์ สโตนหรื อของลิเกิร์ตหรื อของออสกูด ก็ได้ แล้ วแต่
ความเหมาะสม สิงทีต้ องระวังคือต้ องหาข้ อความแสดงความรู ้ สึกต่อเป้าให้ มีความเป็ นไปได้ มาก
ทีสุดสําหรับการสร้ างเครืองมือในการศึกษาจิตสํานึกจะศึกษาจากการสร้ างเครื องมือวัดทีเกียวกับ
ความคิด ความรู ้ สึก ซึงมีวิธีการสร้ างแบบวัดอารมณ์ทีนิยมใช้ มากทีสุด 3 แบบ (ล้ วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2544) คือ
1) วิธีการแบบเทอร์สโตน (Thurstone’s Method) เป็ นการกําหนดช่วงความรู ้ สึก
ของคนทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ส่วนดีของเครืองมือวัดอารมณ์นี คือไม่ต้องมีมาตรตัวเลขติดไว้ ให้ ผู ้ ตอบ
เห็น จะมีแต่ข้อความแสดงความรู ้ สึกทั งทางบวก กลาง และลบ ครบตามจํานวนมาตราตามที
กําหนดไว้ ตอนสร้ างตอนแรกเท่านั น ส่วนใหญ่จะกําหนดช่วงไว้ 11 ช่วง จากน้ อยทีสุดจนถึงมาก
ทีสุด มีขั นตอนการสร้ างเครืองมือวัดอารมณ์ 5 ขั นตอนดังนี
ขั นที1 กําหนดเป้าหมายหรื อประเด็นทีต้ องการวัดอารมณ์ ให้ ชัดเจนให้
ชัดเจน
ขั นที2 กําหนดโครงสร้ างของเรืองทีต้ องการจะวัดอารมณ์ให้ ชัดเจน และ
สร้ างข้ อความทีแสดงความรู ้ สึกต่อเป้าหมายนั นทั งทางบวกเป็ นกลาง และทางลบ
ขั นที 3 นํามาเขียนคําชี แจงและเลือกมาตรว่าจะเอาจํานวนเท่าไร โดย
แนวคิดเริ มแรกของเทอร์ สโตนใช้ 11 มาตรา แต่อาจกําหนดเป็ นอย่างอืนก็ได้ ตามความต้ องการ
การเขียนคําชี แจงควรบอกด้ วยว่าข้ อความนี วัดเรืองใดมีกีข้ อความ แนวการพิจารณาทําอย่างไร
ขั นที4 ให้ ผู ้ เชียวชาญซึงมีประสบการณ์ในเรืองนั นๆ พิจารณา และควร
มีจํานวนอย่างน้ อย 30 คน
ขั นที5 คํานวณค่ามาตรประจําข้ อ ซึงจะจะต้ องได้ ครบทุกตัว เช่น ตั งไว้
11 มาตร ต้ องได้ ค่าทั ง11 ค่า ซึงค่าแต่ละตัวจะต้ องได้ ค่ากระจายน้ อย ๆ ใกล้ 0 ค่ากระจายอย่าง
สูงไม่ควรเกิน 2.0 และทําการเลือกข้ อความเหล่านั นขั นสุดท้ าย
2) วิธีการแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) เป็ นวิธีทีนิยมใช้ กันมากทีสุดเนืองจากมี
ความเชือมันสูงและพัฒนาเพือวัดด้ านความรู ้ สึกได้ หลายอย่างเป็ นวิธีประเมินนํ าหนักความรู ้ สึก
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ของข้ อความหลังจากเอาเครื องมือไปวัดแล้ ว เป็ นลักษณะข้ อความที ให้ ผู ้ ตอบตอบว่าเห็นด้ วย
หรือไม่กับแต่ละข้ อความ โดยกําหนดช่วงความรู ้ สึกของคนเป็ น 5 ช่วง มีวิธีการสร้ างเครื องมือวัด 7
ขั นตอน ดังนี
ขั นที 1 กําหนดเป้ าหมายให้ ชัดเจนว่าต้ องการศึกษาเรื องใดและให้
ความหมายของสิงทีต้ องการวัดเพือให้ ทราบว่าสิงทีต้ องการวัดประกอบด้ วยคุณลักษณะใดบ้ าง
ขั นที2 เขียนข้ อความที มีความหมายทางบวกหรื อทางลบต่อเป้าหมาย
จํานวนข้ อความควรมีประมาณ 2 เท่าของข้ อความทีต้ องการใช้ จริง
ขั นที 3 การให้ ค่านํ าหนัก จะเป็ นการให้ คะแนนในแต่ละข้ อ อาจให้
คะแนนเป็ น 5 4 3 2 1 สําหรับข้ อความทางบวก หรื อคะแนน 1 2 3 4 5 สําหรับข้ อความทางลบก็
ได้ แล้ วแต่ความเหมาะสม
ขั นที4 ทดลองสร้ างข้ อคําถาม ซึงผู ้ วิจัยอาจนําไปให้ ผู ้ มีความรู ้ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องครบถ้ วนของคุณลักษณะที ต้ องการวัดและทดสอบโดยการนํ าไปให้ กลุ่มตัวอย่าง
ทดลองใช้
ขั นที5 นําคําตอบของกลุ่มตัวอย่างมาให้ คะแนนตามเกณฑ์ทีตั งไว้แล้ ว
รวมคะแนน และหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนทั งหมด
ขั นที 6 ทํ าการคัดเลือกข้ อความ โดยนําผลการคํานวณสหสัมพัน ธ์
ระหว่างบางส่วนกับทั งหมดมาคัดเลือก
ขั นที7 นําข้ อคําถามมาตรวจสอบความเทียงและความตรงของมาตรวัด
อารมณ์
3) วิธีการแบบออสกูด (Ocgood’s Method) เป็ นการสร้ างมาตรวัดเจตคติแบบนัยจําแนก
อาศัยทฤษฎีและผลงานวิจัยเกียวกับความหมายของคํา วิธีการสร้ างเครืองมือวัดมี 5 ขั นตอน ดังนี
ขั นที1 ศึกษาคําตรงข้ ามทีเกียวกับมโนภาพหรือเป้าเจตคติ เพือให้ ได้ คํา
ทีมีความหมายเกียวข้ องกับเป้าหมายมากทีสุด
ขั นที2 หาความถีของคําทีเกียวข้ องแต่ละคํา เลือกคําทีมีความถีสูง
ขั นที 3 นํ าคําที เลือกไว้ มาจัดเป็ นคําตรงกัน ข้ ามเป็ นคู่ ๆ แล้ วให้
ผู ้ เชียวชาญทางภาษาไทยแสดงความคิดเห็น
ขั นที4 นําคําตรงข้ ามแต่ละคู่มาสร้ างเป็ นมาตรวัดความรู ้ สึกต่อเป้าเจต
คติ มาตรทีใช้ อาจเป็ น 3-7 ช่อง แล้ วแต่ความต้ องการ
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ขั นที5 นําไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างแล้ วหาอํานาจจําแนกและศึกษา
คุณภาพอืน ๆ เช่น ความเชือมัน ความเทียง
2.5 กระบวนการพัฒนาจิตสํานึกต่ อสังคม
ได้ มีผู ้ อธิบายกระบวนการพัฒนาจิตสํานึกต่อสังคมไว้ ดังนี
จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับกระบวนการพัฒนาจิตสํานึกต่อสังคม (สุพจน์ ทราย
แก้ ว, 2546: ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543: นพมาศ ธีรเวคิน, 2539: ชวาลา เวชยันต์, 2544: นิภา
สุขพิทักษ์, 2535) พบว่า ลักษณะหรือพฤติกรรมทีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม มี
ดังนี
1) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
2) แนะนําให้ ประชาชนปฏิบัติตนเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม
3) ให้ ความร่วมมือแก่ทางราชการในการพัฒนาสังคม
4) ชักชวนให้ คนอืนเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคม
5) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง
6) ติดตามความเคลือนไหวของสังคม
7) ยอมเสียสละเวลาส่วนหนึงเพือทําประโยชน์ให้ แก่สังคม
8) เข้ าร่วมกิจกรรมทีเกียวข้ องกับสังคม
9) ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
10) ช่วยบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ในการเสริมสร้ าง พัฒนาสํานึกของคนจะต้ องอาศัยหลายฝ่ ายร่วมกันเกิดขึ นจากการคลุก
คลีอยู่กับความถูกต้ อง การปลูกฝั งอบรม การฝึ กปฏิบัติ การได้ เห็นตัวอย่าง กระบวนการเหล่านี จะ
ค่อย ๆ โน้ มนําใจของบุคคลให้ เกิดจิตสํานึกทีถูกต้ อง และสร้ างจิตสํานึกต่อสังคมให้ เกิดขึ นสําหรับ
กระบวนการทีสําคัญประกอบด้ วย
1) สถาบันครอบครัว ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวมีความสําคัญเป็ นอันดับ
แรก เพราะเป็ นจุดเริมต้ นทีช่วยให้ บุคคลเกิดจิตสํานึกเห็นความสําคัญของส่วนรวม ความใกล้ ชิด
ระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิงในการอบรมลูก เพราะความใกล้ ชิดระหว่างพ่อแม่กับ
ลูกจึงเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิงในการเลี ยงอบรมลูกเพราะความใกล้ ชิดจะเป็ นสือทีทําให้ เกิดความ
เข้ าใจซึงกันและกัน และกลายเป็ นเกิดความเห็นใจซึงกันและกัน สถาบันครอบครัวเป็ นพื นฐานของ
สังคมถ้ าครอบครัวมีแต่ความคลอนแคลนสังคมก็จะคลอนไปด้ วย ผู ้ ใหญ่ในครอบครัวมีพฤติกรรม
อย่างไรเด็กมักจะเลียนแบบ
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2) สถาบันการศึกษา การศึกษาเป็ นรากฐานของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็ นการ
พัฒนาในรูปใดจําเป็ นต้ องเริ มด้ วยการศึกษา การกําหนดเป้าหมายการศึกษาทีถูกต้ องสามารถ
นําไปสู่การพัฒนาทีแท้ จริง การจัดการศึกษาเพือการพัฒนาจิตใจ พัฒนาบุคคลให้ เกิดจิตสํานึกต่อ
สังคมเป็ นการจัดการศึก ษาที เน้ น ในทางจริ ย ธรรมโดยการบรรจุเ นื อหาในหลัก สูตรทุก ระดับ
การศึกษาตั งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา
3) กลุ่มเพื อน เป็ นกลุ่ม ที บ่ ง บอกถึ ง ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างบุค คล โดยที
ความสัมพันธ์อาจจะดึงดูดระหว่างบุคคลเพียงชัวครู่ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีลึกซึ ง
และยาวนาน เป็ นกลุ่มทีมีอิทธิพลในด้ านอารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ฯลฯ หลังจากทีเด็กเริมเปลียน
จากสังคมครอบครัวมาสู่ทีโรงเรียน จนกระทังเข้ าสู่สังคมทีกว้ างขึ น
4) สือมวลชน ในปั จจุบันถือว่ามีอิทธิพลอย่างยิงในการกระจายความคิด ความรู ้
หรือสิงใดสิงหนึงสู่การรับรู ้ ของประชาชนบทบาทหน้ าทีของสือคือ การเปิ ดโลกทัศน์ให้ บุคคลรับรู ้
ข้ อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกมากขึ นกว้ างไกลขึ นหากพิจารณาตลอดระยะการเจริ ญเติบโต
ของคนจะเห็นว่าถูกครอบงําจากสือไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม เป็ นการสะสมทีไม่เห็นการเปลียนแปลง
แบบฉับพลันแต่เป็ นการเปลียนแปลงแบบไม่รู ้ ตัว
ตอนที 3 การอนุรักษ์ ธรรมชาติ
3.1 ความหมายของการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ได้ มีผู ้ ให้ ความหมายและคํานิยามของการอนุรักษ์ ไว้ ดังนี
ทวีและทัศนี ย์ ทองสว่าง (2523) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการฉลาดเหมาะสม โดยใช้ อย่างประหยัด ให้ เกิดประโยชน์ และเกิ ด
คุณค่ามากทีสุด รวมทั งการปรับปรุงของเสียให้ นํากลับมาใช้ ใหม่ เพือให้ เกิดการสูญเสียน้ อยทีสุด
สุรภี โรจน์อารยานนท์ (2526) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การรู ้ จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุดและใช้ เป็ นเวลานานทีสุด
ทั งนี ต้ องให้ สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเปล่าประโยชน์น้อยทีสุด และจะต้ องกระจายการใช้
ประโยชน์โดยทัวถึงกันด้ วย
นิวัติ เรืองพานิช (2528) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การรู ้ จักใช้ ทรัพยากร
อย่างชาญฉลาด เพือให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุด ทั งนี ต้ องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์โดยน้ อยทีสุด และจะต้ องกระจายการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทัวถึงกันด้ วย
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เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2529) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การ
จัดการของมนุษย์ในการใช้ ชีวบริเวณ เพือให้ ประโยชน์ทีดีทีสุด
ยุพา วีระไวทยะ (2531) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ สิงแวดล้ อม
ทั งหลายในโลกอย่างมีเหตุผล เพืออํานวยให้ คุณภาพของการมีชีวิตอยู่อย่างดีตลอดไปสําหรับ
มนุษย์
สุรพล สุดารา (2535) ได้ ใ ห้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ และการ
บํารุงรักษาทรัพยากรนั นๆ อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ รู ้ จักใช้ เมือควรใช้ เก็บไว้ เมือควรเก็บ
ฟื นฟูและบูรณะเพือให้ คงทนและถาวร
เกษม จันทร์ แก้ ว (2540) ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม หมายถึง การใช้
สิงแวดล้ อมอย่างคุ ้ มค่าทีสุดและสมเหตุสมผลทีสุด ต้ องมีการศึกษาเพือให้ รู ้ จักทํานุบํารุงปรับปรุง
ป้องรักษาสงวน การใช้ อย่างชาญฉลาดและประหยัด ขณะเดียวกันก็จะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อตัว
มนุษย์ และระบบนิเวศอืน ๆ ด้ วย
ประชา อิน ทร์ แก้ ว (2542) ได้ ให้ ความหมายของการอนุรักษ์ ไว้ ว่า การอนุรัก ษ์ หมายถึง
การรู ้ จักใช้ ทรัพยากร อย่างชาญฉลาด ให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุดและใช้ ได้ เป็ นเวลา
ยาวนานทีสุด ทั งนี ต้ องให้ สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า ประโยชน์น้อยทีสุดและจะต้งกระจายการ
อ
ใช้ ป ระโยชน์จ ากทรัพยากรโดยทัวถึงกัน ด้ วย ฉะนั นการอนุรักษ์ จึงไม่ได้ หมายถึงการเก็บรักษา
ทรั พ ยากรไว้ เ ฉย ๆ แต่ ต้ อ งนํ า ทรั พ ยากรมาใช้ ประโยชน์ ใ ห้ ถูก ต้ องตามกาละ เทศะและ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม (2548) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึงการ
ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิงแวดล้ อมอย่างชาญฉลาด เพือให้ เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์
มากทีสุดและปริมาณของสิงแวดล้ อมเพียงพอต่อการใช้ ประโยชน์ยาวนานทีสุด
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที 4 สาขาพิษณุโลก (2553) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรัก ษ์
หมายถึ ง การใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อมอย่ างฉลาด โดยใช้ ใ ห้ น้ อย เพื อให้ เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด โดยคํา นึง ถึง ระยะเวลาในการใช้ ใ ห้ ย าวนาน และก่อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย หายต่อ
สิงแวดล้ อมน้ อยทีสุด รวมทั งต้ องมีการกระจายการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทัวถึง อย่างไรก็
ตาม ในสภาพปั จจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมมีความเสือมโทรมมากขึ น ดังนั นการ
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อนุรัก ษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อมจึ งมี ความหมายรวมไปถึ ง การ พัฒ นาคุณ ภาพ
สิงแวดล้ อมด้ วย
สรุปได้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การจัดการการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทอย่าง
ฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดหาได้ ยากให้ ลดจํานวนการใช้ ให้ น้อยลง และใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด สงวนและใช้ อย่างประหยัดและพยายามเพิมปริมาณให้ เพียงพอก่อนทีจะนําไปใช้ ในอนาคต
สิงทีสําคัญ คือ ควรหาวิธีการทีจะทําให้ มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ ใช้ ตลอดไป
3.2 ความสําคัญและความจําเป็ นของการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
สันทัด สมชีวิตา (2535) ได้ กล่าวไว้ ว่า มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด ทั งในฐานะทีเป็ นส่วนหนึงของธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็ นผู ้ ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติในการดํารงชีวิตจึงอาจกล่าวถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้เป็ น
4 ประการ ดังนี คือ
1) เป็ นแหล่งทีมาของวัตถุดิบและผลิตผล
2) เป็ นทีรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์และช่วยเกื อกูลให้ ชีวิตดํารงอยู่ได้
3) เป็ นแหล่งรองรับของเสียและของเหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค
4) ให้ ความรืนรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ความงามของธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม จึงช่วยให้ มีชีวิตรอดอยู่ได้ และสามารถทําให้ คุณภาพ
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ดี ขึ น แต่ ทั งนี จะต้ องอยู่ ภ ายใต้ เงื อนไขของการรู ้ จั ก ใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด (Wise Use) และมี ก ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมให้ เ ป็ นระบบอย่างเหมาะสม โดยจะต้ องคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรั บ
(Carrying Capacity) เพือให้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยังยืน (Sustainable Utilization) เพราะ
หากมีก ารตัก ตวงใช้ ป ระโยชน์ ที มากเกิ น ขนาด และขาดความระมัดระวังในการใช้ ก็ย่อมจะ
ก่อให้ เ กิ ด ความเสื อมโทรมของทรัพ ยากรและสิงแวดล้ อม จนกลายเป็ นปั ญ หาสิงแวดล้ อมที
ย้ อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็ นอยู่ของมนุษย์ในทีสุด
สรุปได้ ว่า ความสําคัญและความจําเป็ นของการอนุรักษ์ มีดังนี เป็ นแหล่งทีมาของวัตถุดิบ
และผลิตผล เป็ นทีรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์และช่วยเกื อกูลให้ ชีวิตดํารงอยู่ได้ เป็ นแหล่ง
รองรับของเสีย และของเหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริ โภคและให้ ความรื นรมย์แก่จิตใจ
ของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ความงามของธรรมชาติ
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3.3 วัตถุประสงค์ ของการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ได้ มีผกล่
ู ้ าวถึงวัตถุประสงค์และหลักการของการอนุรักษ์ ดังนี
ศิริพรต ผลสิทธุ์ (2531) ได้ กล่าวไว้ ว่า หลักการของการอนุรักษ์ ทรัพยากร ดังนี
1) การถนอม เป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั งปริ มาณและคุณภาพให้ มีอยู่นานทีสุด
โดยพยายามใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจับปลาทีมีขนาดโตมาใช้ ใน
การบริโภค ไม่จับปลาทีมีขนาดเล็กเกินไป เพือให้ ปลาเหล่านั นได้ มีโอกาสโตขึ นมาแทนปลาทีถูก
จับไปบริโภคแล้ ว
2) การบูรณะซ่อมแซม เป็ นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติทีเกิดความเสียหายให้
มีสภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั งอาจเรียกว่าพัฒนาก็ได้ เช่น ป่ าไม้ ถูกทําลายหมดไป
ควรมีการปลูกป่ าขึ นมาทดแทน จะทําให้ มีพื นทีบริเวณนั นกลับคืนเป็ นป่ าไม้ อีกครั งหนึง
3) การปรับปรุงและการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการนําแร่โลหะประเภทต่างๆ มาถลุง
แล้ วนําไปสร้ างเครื องจักรกล เครื องยนต์ หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ซึงจะให้ ประโยชน์แก่มนุษย์เรามาก
ยิงขึ น
4) การนํามาใช้ ใ หม่ เป็ นการนําทรัพยากรธรรมชาติทีใช้ แล้ วมาใช้ ใ หม่ เช่น เศษเหล็ก
สามารถนํากลับมาหลอม แล้ วแปรสภาพสําหรับการใช้ ประโยชน์ใหม่ได้
5) การใช้ สิงอืนทดแทน เป็ นการนําเอาทรัพยากรอย่างอืนทีมีมากกว่าหรื อหาง่ายกว่า มา
ใช้ ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทีหายากหรื อกําลังขาดแคลน เช่น นําพลาสติกมาใช้ แทนโลหะใน
บางส่วนของเครืองจักรหรือยานพาหนะ
6) การสํารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิมเติม เพือเตรี ยมไว้ ใช้ ประโยชน์ในอนาคต
เช่น การสํารวจแหล่งนํ ามันในอ่าวไทย ทําให้ ค้นพบแหล่งก๊ าซธรรมชาติปเ ็ นจํานวนมาก สามารถ
นํามาใช้ ประโยชน์ทั งในระยะสั นและในระยะยาว อีกทั งช่วยลดปริ มาณการนําเข้ าก๊ าซธรรมชาติ
จากต่าง
7) การประดิษฐ์ ของเทียมขึ นมาใช้ เพือหลีกเลียงหรือลดปริมาณในการใ ช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอืน ๆ ทีนิยมใช้ กัน ของเทียมทีผลิตขึ นมา เช่น ยางเทียม ผ้ าเทียมและผ้ าไหมเทียม เป็ นต้ น
8) การเผยแพร่ความรู ้ เป็ นการเผยแพร่ความรู ้ ความเข้ าใจในเรืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้ อมเพื อที จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ที และรั ฐ ควรมี บ ทบาทในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมโดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมอย่าง
รัดกุม
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9) การจัดตั งสมาคม เป็ นการจัดตั งสมาคมหรื อชมรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม
สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ (2533) ได้ กล่าวไว้ ว่า หลัก การของการ
อนุรักษ์ สิงแวดล้ อมไว้ 4 ประการ คือ เพือธํารงไว้ ซึงปั จจัยสําคัญของระบบสิงแวดล้ อมทีมีอิทธิพล
ต่อมนุษย์และสัตว์ ระบบการสนับสนุนการดํารงชีวิตเป็ นการปรับปรุงป้องกันพื นทีเพือการเกษตร
การหมุนเวียนแร่ธาตุ อาหารพืช ตลอดจนการทํานํ าให้ สะอาดเพือสงวนรักษาการกระจายของชาติ
พันธุ์ ซึงขึ นกับโครงการขยายพันธุ์ต่าง ๆทีจําเป็ นต่อการปรับปรุง การป้องกันธัญพืช สัตว์เลี ยงและ
จุลินทรีย์ต่าง ๆ รวมทั งสิงประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนการคุ ้ มครองอุตสาหกรรม
นานาชนิด ทีใช้ ทรัพยากรทีมีชีวิตเป็ นวัตถุดิบ เพือเป็ นหลักประกันในการใช้ พันธุ์พืชสัตว์และระบบ
นิเวศน์ เพือประโยชน์ในการยังชีพตามความเหมาะสมและอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ และเพือสงวน
รักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปกรรม ซึงเป็ นมรดกลํ าค่าไว้ สําหรับอนุชนรุ่นหลังรวมทั งระบบ
สิงแวดล้ อมอืน ๆ ทีมนุษย์สร้ างขึ น
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม (2548) ได้ ก ล่าวไว้ ว่า วัตถุประสงค์ใ นการอนุรัก ษ์
สิงแวดล้ อม มีดังนี
1) เพือรักษาให้ คงสภาพสิงแวดล้ อมเดิมให้ นานทีสุด เพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
สิงแวดล้ อมนั นเช่น การคงสภาพของขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย เป็ นต้ น
2) เพือรักษาปั จจัยสําคัญของระบบสิงแวดล้ อม ทีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ และสัตว์โดยเฉพาะ
ปั จจัยทีมีต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เช่น ป่ าไม้ แร่ธาตุพลังงาน เป็ นต้ น
3) เพือป้องกันการสูญพันธุ์หรือการสูญหายไปจากโลกนี ดยเฉพาะทรั
โ
พยากรธรรมชาติทีมีการ
ขยายพันธุ์ยาก และถูกทําลายได้ ง่าย ได้ แก่ ทรัพยากรสัตว์ป่า
4) เพือป้องกันผลกระทบทีเป็ นลักษณะต่อเนืองคล้ ายลูกโซ่ เนืองจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อมประเภทหนึงจะมีความเกียวเนืองกับทรัพยากรอืน ๆ อีกหลายขั นตอนดังนั นหากมีการ
ทําลายสิงแวดล้ อมหนึงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมอืน ๆ มาเป็ นแบบลูกโซ่ เช่น การทําลาย
แหล่งนํ าก็จะทําให้ เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมทีอาศัยนํ านั น
สรุ ปได้ ว่า การอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมมีวัตถุประสงค์ เพื อเก็บรักษาและใช้ ท รัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนสิงแวดล้ อมที มนุษ ย์ สร้ างขึ นอย่างดีและคุ ้ มค่า สามารถคุ ้ มครองให้ ระบบต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติดํารงอยู่ไปหรือเกิดความเสียหายน้ อยทีสุด
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3.4 หลักการของการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ได้ มีผกล่
ู ้ าวถึงหลักการของการอนุรักษ์ ดังนี
จรูญ สุภาพ และคณะ (2522) ได้ กล่าวไว้ ว่า หลักการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม คือ การรักษา
สิงแวดล้ อมให้ อยู่ในสภาวะทีเป็ นประโยชน์ต่อการยู่รอดของมนุษย์ทําได้ ดังนี คือ มีการวางแผน
ครอบครัว เพือไม่ให้ มีการใช้ ทรัพยากรสิ นเปลืองควบคุมความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีให้ เหมาะสม
เพื อไม่ใ ห้ ทํ าลายสิงแวดล้ อมหรื อปรับ ปรุ งวิธีก ารไม่ใ ห้ ก่อมลพิ ษทางนํ าหรื อทางอากาศและให้
การศึกษาแก่ประชาชนในด้ านสิงแวดล้ อม เช่น การรักษาดินให้ มีความอุดมสมบูรณ์การไม่ทิ งสิง
สกปรกลงสู่แหล่งนํ าต่างๆ ควบคุมการใช้ เชื อเพลิงมไ ่ให้ ก่อมลพิษทางอากาศ
เกษม จันทร์แก้ ว (2540) ได้ กล่าวไว้ ว่า หลักการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม คือ การใช้ อย่างชาญ
ฉลาด กล่าวคือ ในการทีจะใช้ ทรัพยากรแต่ละอย่างนั นต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลได้ ผลเสีย
ความขาดแคลนหรื อความหายากในอนาคต อีกทั งพิจารณาทางหลักเศรษฐศาสตร์ อย่างถีถ้ วน
ด้ วย ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของทีหายาก หมายถึงว่า ทรัพยากรใดทีมีน้อยหรื อหายาก ควร
อย่างยิงทีจะเก็บรัก ษาเอาไว้ มิให้ สูญไป บางครั งถ้ ามีของบางชนิดทีพอจะใช้ ได้ ก็ต้ องใช้ อย่าง
ประหยัดไม่ฟุ ่ มเฟื อย และหาวิธีการฟื นฟูสิงแวดล้ อมที ไม่ดีห รื อเสือมโทรมให้ ดีขึ น (ซ่อมแซม
ปรับ ปรุ ง ) กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพล่อแหลมต่อการสูญ เปล่าหรื อจะหมดไปถ้ า
ดําเนินการไม่ถูกต้ องตามหลักวิชา ควรอย่างยิงทีจะได้ หาทางปรับปรุงให้ อยู่ในลักษณะทีดีขึ น
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม (2548) ได้ กล่าวไว้ ว่า หลักการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม ดังนี
หลักการที 1 การใช้ แบบยังยืน ในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม โดยวิธีการใช้ นั นต้ องแบบยังยืน
(Sustainable Utilization) ซึงต้ องมีการวางแผนการใช้ คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิงแวดล้ อมนั น ๆ
พร้ อมทั งมีการเลือกเทคโนโลยีทีเหมาะสมทีจะใช้ ทรัพยากรให้ เหมาะสมกับชนิดทรัพยากรปริ มาณ
การเก็บเกียวเพือการใช้ ช่วงเวลาทีจะนํามาใช้ การบําบัดของเสีย และมลพิษให้ หมดไปหรื อเหลือ
น้ อยจนไม่มีพิษภัย
หลักการที 2 การฟื นฟูสิงเสือมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติและทีมนุษย์สร้ างขึ นเมือมีการใช้
แล้ วย่อมเกิดความเสือมโทรม เพราะใช้ เทคโนโลยีไม่เหมาะสม เก็บเกียวมากเกินความสามารถใน
การปรับตัวของระบบ มีสารพิ ษ เกิ ดขึ น เก็บ เกี ยวบ่อยเกิ นไป และไม่ถูก ต้ องตามกาลเวลา
จําเป็ นต้ องทําการฟื นฟูให้ ดีเสียก่อน จนทรัพยากรธรรมชาตินั นๆ ตั งตัวได้ จึงสามารถนํามาใช้ ได้ ใน
โอกาสต่อไป อาจใช้ เวลาฟื นฟูการกําจัด การบําบัด หรื อการทดแทนเป็ นปี ๆ
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หลักการที 3 การสงวนของหายาก ทรัพยากรบางชนิดหรือประเภทมีการใช้ มากเกินไปหรือ
มีการแปรสภาพเป็ นสิงอืนทําให้ บางชนิดของทรัพยากร/สิงแวดล้ อมหายาก ถ้ าปล่อยให้ มีการใช้
เกิดขึ นแล้ วอาจทําให้ เกิดการสูญพันธุ์ได้จําเป็ นต้ องสงวนหรือเก็บไว้ เพือเป็ นแม่พันธุ์ หรื อเป็ นตัว
แม่บ ทในการผลิตให้ มากขึ น จนแน่ใจว่าได้ ผลผลิตปริ มาณมากพอแล้ ว ก็สามารถนํ ามาใช้
ประโยชน์ได้
หลักการอนุรักษ์ ทั ง3 หลักการนี มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน กล่าวคือ ต้ องใช้ ร่วมกัน
ตั งแต่การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติต้องพินิจพิเคราะห์ให้ ดีว่าจะมีทรัพยากรใช้ ตลอดไปหรื อไม่ถ้าใช้
แล้ วมีสิงใดใช้ มากเกินไปจําเป็ นต้ องมีการสงวนหรื อเก็บไว้ รักษาเอาไว้ จะเห็นได้ ว่า ขั นตอนทั ง3
หลักการจะผสมผสานกันเสมอ
สรุปได้ ว่า หลักการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม เป็ นวิธีในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมทีสามารถทําได้
หลากหลายวิธีด้วยกันซึงจะอํานวยประโยชน์แก่มนุษย์ เช่น การรักษาไว้ ด้วยการซ่อมแซมหรื อ
ปรับปรุงให้ มีสภาพเดิม การพัฒนาให้ ดีขึ นกว่าเดิมจนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ มากขึ นเป็ นต้ นแต่
การที จะทํ าให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ ที ดีและมีค วามยังยื น ที สุด นั น สามารถกระทํ าได้ โดยผ่า น
กระบวนการทีดีทีสุด คือ การให้ การศึก ษาเพิมพูนความรู ้ ให้ กับ ประชาชนในด้ านสิงแวดล้ อม
ชี ให้ เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ และเห็นโทษของการทําลาย ทําให้ ประชาชนเกิดจิตสํานึก
และมีความตระหนักต่อปั ญหาสิงแวดล้ อมในปั จจุบัน และอนาคต ทําให้ สิงแวดล้ อมได้ รับการดูแล
เอาใจใส่ และพัฒนาไปในทางทีดี และถูกต้ อง
3.5 ประเภทสิ งแวดล้ อมที ควรอนุรักษ์ และแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ได้ มี ผู ้ ก ล่า วถึ ง ประเภทสิ งแวดล้ อมที ควรอนุรั ก ษ์ และแนวทางปฏิ บัติ ใ นการอนุรั ก ษ์
สิงแวดล้ อมไว้ ดังนี
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม (2548) ได้ กล่าวไว้ ว่า ประเภทสิงแวดล้ อมทีควรอนุรักษ์
มีดังนี
1) ทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะมีด้วยกัน 3 กลุ่มใหญ่ ได้ แก่ ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้
แล้ วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้ แล้ วไม่หมด และทรัพยากรธรรมชาติทีใช้ แล้ วสามารถสร้ าง
ทดแทนใหม่ได้ โดยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ได้ แก่บรรยากาศ ป่ าไม้ สัตว์ป่า นํ า ดิน แร่ธาตุและ
พลังงาน ทุ่งหญ้ า และพลังงานมนุษย์ เป็ นต้ น
2) ธรรมชาติ ที สมบู ร ณ์ จ ะมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที ยั ง มี ค วามอุด มสมบู ร ณ์ ด้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสมดุลของระบบนิเวศน์จะมีคุณค่าทางด้ านวิทยาการและสุนทรี ภาพอัน
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เป็ นเอกลักษณ์หรื อสัญลักษณ์ของท้ องถิน ซึงหากถูกทําลายไปจะไม่สามารถฟื นฟูให้ กลับมาสู่
สภาพเดิมได้ อีก เช่น เกาะ ภูเขา ถํ าหาดทราย แหล่งธรรมชาติทีเป็ นเอกลักษณ์ เช่น สุสานหอย
75 ล้ านปี เขาพิงกัน แพะเมืองผี เป็ นต้ น
3) มนุษ ย์ ไ ด้ สร้ างสิ งแวดล้ อ มที เป็ นทั งวัต ถุ แ ละเป็ นนามธรรม ได้ แ ก่ วัต ถุ โ บราณ
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบสังคมต่าง ๆ กฎหมายข้ อบังคับทาง
สังคม เป็ นต้ น ซึงสิงเหล่านี เป็ นสิงทีควรอนุรักษ์
4) แนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมแต่ละประเภทจะต้ องครอบคลุมถึงการ
ป้องกันหรือแก้ ไขปั ญหาของสิงแวดล้ อมนั นๆ ทุกด้ าน
สรุปได้ ว่า ประเภทสิงแวดล้ อมทีควรอนุรกั ษ์ มีดังนี ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้ แล้ วหมดไป
ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้ แล้ วไม่หมดและทรัพยากรธรรมชาติทีใช้ แล้ วสามารถสร้ างทดแทนใหม่ได้
ธรรมชาติทีมีความสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์หรื อสัญลักษณ์เฉพาะ สิงแวดล้ อมทีมนุษย์สร้ างขึ นและ
รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อมในทุก ๆ ด้ าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม (2548) ได้ กล่าวไว้ ว่า แนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์
มีดังนี
1) การให้ การศึกษาเผยแพร่ความรู ้ และประชาสัมพันธ์ เพือเปลียนแปลงทัศนคติและ
เปลี ยนพฤติ ก รรมไปในทางที ส่ง เสริ มคุณ ภาพสิ งแวดล้ อ ม การให้ ก ารศึก ษาเผยแพร่ ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ในเรืองการอนุรักษ์ ทรัยพากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม จึงเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิง
2) การปรับปรุงคุณภาพ และแก้ ไขให้ ดีขึ นเป็ นวิธีการตรงทีช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากร และสภาวะแวดล้ อมเสือมโทรม เนืองจากในสภาพปั จจุบัน มีปัญหาสิงแวดล้ อมเกิดขึ น
ในหลาย ๆ ด้ าน ดังนั นการปรับปรุงแก้ ไขให้ สภาพสิงแวดล้ อมทีกําลังมีปัญหาหรื อด้ อยคุณภาพ
สามารถกลับมาให้ คุณภาพทีดี เป็ นสิงทีควรปฏิบัติอย่างยิงในการอนุรักษ์ เช่น การปรับปรุงแหล่ง
นํ าให้ นํ ามีคุณภาพดีและสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ดังเดิมโดยการรณรงค์การรักษาคุณภาพนํ าการ
พัฒนาพื นทีรกร้ างว่างเปล่าเพือนํามาใช้ ประโยชนทางการเกษตรกรรมเป็ นต้ น
3) การนํากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ โดยการเก็บรวบรวมสิงของทีใช้ แล้ วนําเอาไปเข้ าประ
บวนการผลิตใหม่อีกครั งหนึง ซึงในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทหากเป็ นทรัพยากร
ประเภททีใช้ แล้ วสามารถสร้ างขึ นทดแทนได้ จะสามารถหาวิธีนําทรัพยากรธรรมชาตินั นกลับมาใช้
ใหม่ได้ โดยอาจจะใช้ ทรัพยากรนั นในรูปแบบเดิม (Reuse) หรื อเปลียนทรัพยากรนั นให้ อยู่ในรูป
ของทรัพยากรใหม่และใช้ ประโยชน์ได้ โดยไม่ทิ ง(Recycle) หรือทําการเปลียนแปลง ดัดแปลง เป็ น
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ส่วนร่วมกับทรัพยากรอืน แล้ วสามารถใช้ ประโยชน์ได้ อีก (Recovery) เช่น การทําโลหะมาหลอม
ใหม่ หรื อการนํากระดาษทีใช้ แล้ วเอาไปย่อยแล้ วผลิตออกมาเป็ นกระดาษใหม่ หรื อทีเรี ยกว่า
กระดาษรีไซเคิล เป็ นต้ น
4) การถนอมรักษาในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม ด้ านการถนอมรักษาเป็ นวิธีการหนึงทีจะทํา
ให้ สิงแวดล้ อมนั นถูก ใช้ ประโยชน์ได้ สูงสุด และยาวนาน เช่น การถนอมรัก ษาโบราณวัตถุ
โบราณสถานของประเทศ เป็ นต้ น
5) การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขายดีบุกในรูปโลหะทีถลุงแล้ ว
ของบริษัทหนึงซึงจะได้ แร่อย่างอืนตามมาด้ วย เช่น แร่วุลแฟรมไมท์ แทนทาไลด์ ไดลัมไบด์ เป็ นต้ น
6) การนําสิงอืนมาใช้ ทดแทน โดยเฉพาะทรัพยากรประเภททีใช้ แล้ วหมดไป เช่น นํ ามัน
ปั จจุบันหากมีการพัฒนาคิดค้ นหาแหล่งพลังงานทดแทนอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะประเทศไทยที
ประสบความสํ า เร็ จ ในการผลิต นํ ามัน เชื อเพลิง จากพื ช ที เรี ย กว่า แก๊ สโซฮอล์ ก็จ ะทํ า ให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกนํามาใช้ น้อยลงได้ การใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังนํ าแทนนํ ามัน การ
ใช้ เหล็กแทนไม้ แบบในการสร้ างอาคาร ซึงเราสามารถใช้ เหล็กได้ มากครั งกว่าการใช้ ไม้ ก็จะเป็ นการ
ลดการตัดไม้ ลงได้ เป็ นต้ น
7) การลดอัตราการเสือมสูญ เนืองจากการบริ โภคทรัพยากรของมนุษย์ เป็ นไปอย่าง
ฟุ ่ มเฟื อยและไม่ค่อยได้ ใช้ ให้ อยู่ใ นขอบเขตจํ ากัด ทํ าให้ ทรัพยากรหมดเปลืองไปโดยไม่ได้ ถูก
นํามาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที เช่น การตัดต้ นไม้ หนึงต้ น อาจจะใช้ ประโยชน์เฉพาะส่วนทีเป็ นต้ น
เท่านั นทีเหลือ เช่น กิง ใบ หรือส่วนอืนมักจะถูกทิ งไปจึงมีความจําเป็ นที จะต้ องมีการวางแผนใน
การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
8) การสํารวจหาทรัพยากรใหม่ ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรทีสามารถใช้ ท ดแทนกันได้ และ
ทรัพยากรทียังไม่เคยมีการสํารวจกันอย่างจริ งจังในประเทศ เช่น ก๊ าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ทองคํา
เป็ นต้ น
9) การใช้ สิงทีมีคุณภาพรองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทมีคุณสมบัติคล้ ายคลึง
กับทรัพยากรธรรมชาติจริง ๆ ก็สามารถนํามาใช้ ทดแทนกันได้ เช่น การใช้ มุกเทียมแทนมุกจริง การ
ใช้ พลาสติกแทนไม้ เป็ นต้ น
10) การรักษาและซ่อมแซม เป็ นวิธีการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมทางหนึงทีอาศัยการเติมเต็มใน
ส่วนทีขาดหายไป การจัดการสิงแวดล้ อมให้ เกิดความสมบูรณ์ หรื อการทําให้ สิงทีเสียหายกลับมา
เป็ นสิงทีใช้ งานได้ ดังเดิม เช่น การใช้ เทคโนโลยีบําบัดของเสีย การปลูกป่ าในทีทีต้ นไม้ ตายไป
เป็ นต้ น
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11) การป้ องกั น มลสารหรื อวั ต ถุ มี พิ ษ ไม่ ใ ห้ แปดเปื อนเข้ าไปสู่ สิ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติทีมนุษย์อาศัย ใช้ ประโยชน์ รวมทั งโบราณสถานโบราณวัตถุ การป้องกันมล
สารเป็ นวิธีการจัดการไม่ให้ สิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติเสือมประสิทธิภาพหรื อคุณค่าก่อน
เวลาอันควร
12) การแบ่งเขตในการอนุรักษ์ โดยวิธีการแบ่งเขต (Zoning) เป็ นวิธีทีควรเลือกเป็ นอันดับ
ท้ าย ๆ เนืองจากแนวทางการอนุรักษ์ แบบอืนขาดระเบียบการปฏิบัติทีจริ งจังของสังคม ดังนั นการ
แบ่งเขตก็จะเป็ นวิธีการหนึงทีจัดพื นทีในการควบคุมหรือพื นทีในการอนุรักษ์ ให้ เหมาะสมรัดกุมขึ น
เช่น ในประเทศไทยได้ แบ่งพื นทีความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มนํ าแบ่งออกเป็ น5 เขต ได้ แก่เขตต้ นนํ า
เขตป่ าไม้ เขตป่ าเศรษฐกิจ เขตป่ าไม้ รวมกับไม้ ผล เขตพืชไร่ และเขตทีนา นอกจากนี ยังแบ่งเป็ น
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตวนอุทยาน เขตห้ ามล่า เขตป่ าสงวน เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม มีดังนี ควรมีการให้ การศึกษาเผยแพร่
ความรู ้ และประชาสัมพันธ์ มีการปรับปรุงคุณภาพและแก้ ไขให้ ดีขึ น มีการนํากลับมาใช้ ประโยชน์
ใหม่ การถนอมรักษาในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
การนําสิงอืนมาใช้ ทดแทน การลดอัตราการเสือมสูญ การสํารวจหาทรัพยากรใหม่ๆ การรักษาและ
ซ่ อ มแซม การป้ องกั น มลสารหรื อวั ต ถุ มี พิ ษ ไม่ ใ ห้ แปดเปื อนเข้ าไปสู่ สิ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแบ่งเขตในการอนุรักษ์
3.6 แนวคิดเกี ยวกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ได้ มีผู ้ กล่าวถึงแนวคิดเกียวกับการอนุรักษ์ ไว้ ดังนี
นิวัติ เรื องพานิช (2528) ได้ กล่าวไว้ ว่า ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิงแวดล้ อมนั นควร
คํานึงถึงแนวความคิดและหลักการดังต่อไปนี คือ ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กัน
และกัน การกระทําต่อสิงหนึงจะกระทบต่อสิงหนึง จึงควรมีความรอบคอบในการใช้ ประโยชน์ การ
ทําลายหรื อใช้ ประโยชน์จ ากทรัพยากร และสิงแวดล้ อมนั น จะไม่สามารถใช้ ได้ อย่างเต็มร้ อย
เปอร์ เซ็น ต์ ย่อมมีก ารสูญเสียทุกครั งไป ฉะนั นจะทําอย่างไรให้ เ กิดการสูญเสียน้ อยทีสุด การ
อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิงแวดล้ อมจะไม่ประสบผลสําเร็จหากไม่สามารถควบคุมจํานวนประชากร
ได้ เป็ นความจริ งทีประชากรโลกเพิมมากขึ นทุกวัน แต่ทรั พยากรธรรมชาติกลับ ลดน้ อย ถอย
ปริมาณและคุณภาพ
เกษม จันทร์แก้ ว (2540) ได้ กล่าวไว้ ว่า การทีจะอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมให้ เกิดผลนั น จําเป็ น
อย่างยิงทีจะต้ องมีความรู ้ ใ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที จะมีผลต่อสิงแวดล้ อม และจะให้
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ประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ซึงอยู่ในสิงแวดล้ อมนั น ๆ อย่างน้ อยทีสุดต้ องคํานึงถึงความสูญเปล่า
อันอาจจะเกิดจากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติทีจําเป็ น และหายากด้ วย
ความระมัดระวัง พร้ อมทั งประโยชน์และการทําให้ อยู่ในสภาพทีเพิมพูน ทั งด้ านกายภาพ และ
เศรษฐกิจเท่าทีจะทําได้ รวมทั งทีจะต้ องตระหนักเสมอว่าการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติทีมากเกินไปจะ
ไม่เป็ นการปลอดภัยต่อสภาวะแวดล้ อม ต้ องรักษาทรัพยากรธรรมชาติทีเสียไปให้ มีการทดแทน
โดยมีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้ ประชากรเป็ นปั จจัยอันสําคัญทีทําให้ เกิดภาวะแวดล้ อมที
เปลียนไป ดังนั นจึงจําเป็ นทีจะต้ องประมาณอัตราการเกิ ดและการเปลียนแปลงของพลเมือง
ตลอดเวลา โดยพิจ ารณา จากความต้ องการในการใช้ ท รัพยากรธรรมชาติเป็ นสําคัญ หาทาง
ปรับปรุงวิธีการใหม่ในการผลิต และการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั งพยายามค้ นคว้ าสิง
ใหม่ ๆ เพื อให้ ป ระชากรได้ มี ใ ช้ อย่างเพี ย งพอการให้ ก ารศึก ษาแก่ป ระชาชน เพื อเข้ าใจถึ ง
ความสําคัญในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติซึงจะมีผลต่อการทําให้ สิงแวดล้ อมอยู่ในสภาพ
ทีดี การให้ การศึกษาอาจเป็ นทั งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ทั งนี ต้ องอยู่ในสภาพทีเหมาะสม
ในการให้ การศึกษาให้ แก่บุคคลเฉพาะถิน วัย และคุณวุฒิ เพือจะให้ ประชาชนเข้ าใจในหลักการ
อนุรักษ์ สิงแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการให้ การศึกษานี จะเป็ นหนทางนําไปสู่ความหวัง
ในอนาคตว่าสิงแวดล้ อมที มนุษย์อาศัยอยู่จ ะสวยสดใสและน่าอยู่ใ นอนาคตจากแนวความคิด
ดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า เราจะต้ องร่ วมมือกันในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
เนืองจากสิงแวดล้ อมเป็ นสิงทีมีความจําเป็ น และส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของมนุษย์ ทั ง
ทางตรงและทางอ้ อม เป็ นปั จจัยทีทําให้ มีคุณภาพชีวิตอยู่อย่างปกติสุขหากสิงแวดล้ อมถูกทําลาย
เพิมมากขึ นเรือย ๆเนืองมาจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การเพิมขึ นของประชากร การขาดการศึกษา
เกียวกับสิงแวดล้ อม การขาดเทคโนโลยีทีทันสมัย การใช้ อย่างฟุ ่ มเฟื อยขาดการประหยัดเป็ นต้ น
จะทําให้ ชีวิตมนุษย์ในอนาคตมีความเป็ นอยู่อย่างลําบากมากขึ นแน่นอน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม(2548) ได้ กล่าวไว้ ว่า ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม ควรคํานึงถึงแนวคิดและหลักการดังต่อไปนี
1) ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด มีความสัมพันธ์ซึงกันและกันอย่างใกล้ ชิด การกระทําต่อ
ทรัพยากรอย่างหนึง จะมีผลกับทรัพยากรอีกอย่างหนึงอย่างหลีกเลียงไม่ได้ จึงควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ก่อนทีจะนําทรัพยากรมาใช้ ประโยชน์ และควรใช้ อย่างระมัดระวังเพือให้ เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติอีกชนิดอย่างน้ อยทีสุด
2) การทําลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้ วยเหตุใดก็ตามย่อมก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและความเจริ ญของมนุษย์ การใช้ หรื อการเปลียนสภาพของทรัพยากรจะต้ องมีการ
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สูญเสียทุกครั งเนืองจากไม่สามารถนําทรัพยากรมาใช้ ได้ เต็มประสิทธิภาพร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ดังนั น
การอนุรักษ์ จึงอยู่ทีว่าทําอย่างไรจึงจะให้ เกิดการสูญเสียน้ อยทีสุด
3) การอนุรัก ษ์ ท รัพยากรและสิงแวดล้ อมถื อได้ ว่าเป็ นทางแห่งการดําเนิ น ชีวิตมีส่วน
เกียวข้ องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองหรื อชนบท ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด หรื อมี
ฐานะอย่างไรก็ตาม ความมังคงและความสุขสมบูรณ์ของชนในชาติจะขึ นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและขึ นอยู่กับมนุษย์ผู ้ ใช้ ทรัพยากรนั น
4) ในการวางแผนการจัดการการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด จะต้ องไม่แยก
มนุษย์ออกจากสภาพแวดล้ อมทางสังคมหรือทางธรรมชาติ เพราะสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์
ได้ พัฒนาตัวเองมาพร้ อม ๆ กับการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั น ๆ
5) อัตราการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในปั จจุบัน ยังไม่อยู่ในระดับทีจะพยุงฐานะความอยู่ดี
กินดีได้ เนืองจากการกระจายการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรยังไปเป็ นแบบไม่ทัวถึง
6) มนุษย์จําเป็ นต้ องมีความรู ้ ความเข้ าใจในธรรมชาติ และความเชือในความเป็ นไปตาม
ธรรมชาติถึงมนุษย์ จะใช้ เทคโนโลยีสูงลํ าสักเพี ยงใด ก็ไม่สามารถจะหาสิงอืนมาทดแทนหรื อ
เอาชนะทรัพยากรธรรมชาติได้ หมด
7) นอกจากจัดการและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรเพือการเศรษฐกิจ และการอยู่ดีกินดีของ
มนุษย์ แล้ ว ยังจํ าเป็ นต้ องอนุรัก ษ์ ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เพือความสวยงาม และใช้ เป็ นที
พักผ่อนหย่อนใจ และเพือความสมบูรณ์และความเป็ นผลดีทางจิตใจอีกด้ วย
8) การอนุรัก ษ์ ท รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมจะไม่ป ระสบความสําเร็ จ หากไม่
สามารถควบคุมจํานวนประชากรได้ เนืองจากประชากรโลกเพิมทุกวัน แต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับ
ลดน้ อยลงทั งปริมาณและคุณภาพ
สรุปได้ ว่า แนวคิดเกียวกับการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิงแวดล้ อม ทําอย่างไร
ให้ เกิ ดการสูญเสียน้ อยที สุด ให้ มีการใช้ ประโยชน์อย่างสูงสุด เกิดแนวทางในการป้ องกันการ
ทําลายจากทรัพยากรและสิงแวดล้ อมนั น การอนุรัก ษ์ ท รัพยากรและสิงแวดล้ อมจะไม่ประสบ
ผลสําเร็จหากไม่ได้ รับความร่วมมือจากประชากรทุกคน
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3.7 หลักการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ได้ มีผู ้ กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมไว้ ดังนี
สวัสดิ โนนสูง (2543) กล่าวกิจกรรมสิงแวดล้ อมศึกษา ดังนี
1) กิจกรรมการพัฒนาสิงแวดล้ อม จัดขึ นเพือพัฒนาสภาพแวดล้ อมของอาคารสถานทีเพือ
ความสวยงาม เป็ นระเบียบเรียบร้ อย และน่าอยู่อาศัย เช่น การทําความสะอาดอาคารสถานที การ
จัดระเบียบการจราจรในหน่วยงาน การปลูกต้ นไม้ และการจัดภูมิทัศน์
2) กิจกรรมการศึกษาของจริ ง สถานทีจริ ง หรื อตัวอย่างของจริ ง เช่น การทัศนศึกษา
ภายในหน่วยงาน การทัศนศึกษานอกสถานที การศึกษาสิงแวดล้ อมในชุมชน และการจัดค่ายพัก
แรมหรือค่ายสิงแวดล้ อม
3) กิจกรรมการศึกษาจากสือ ส่วนใหญ่จะได้ แก่สือสิงพิมพ์ และสือโสตทัศน์ เช่นการชม
สไลด์ วีดิทัศน์ แผ่นใส นิทรรศการ และการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
4) กิจกรรมในลักษณะการแสดงความคิดเห็น เพือเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ทีเข้ าร่วมกิจกรรมแสดง
ความคิดเห็นของตนซึงอาจเป็ นความรู ้ สึกนึกคิดทีเกิดขึ นเองหรื อความเห็นทีเกิดจากการใช้ ข้อมูล
จากแหล่งอืนเป็ นพื นฐานเช่น การตอบปั ญหา การแต่งคําขวัญ การเขียนเรี ยงความ การอภิปราย
กลุ่ม การวาดภาพ การจัดทําภาพโปสเตอร์ และการจัดนิทรรศการ เป็ นต้ น
5) กิจกรรมในลักษณะนันทนาการ เป็ นการจัดในรูปแบบของการละเล่น หรือการแสดง ซึง
ถ้ าวางโครงเรืองดีจะทําให้ ได้ รับความรู ้ และความสนุกสนานไปพร้ อมกันเช่น การเล่นเกม การเล่น
ละคร เป็ นต้ น
6) การทดลองหรื อการวิจัย เป็ นกิจกรรมทีให้ ความรู ้ และประสบการณ์โดยอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรื อเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองการสลายตัวของขยะ การกรวดนํ า การ
ตรวจอากาศ เป็ นต้ น
7) การประดิษฐ์ สิงของ ได้ แก่ กิจกรรมประเภททีฝึ กให้ มีการนําเอาทรัพยากรหรื อสิงของที
ไม่ใช้ แล้ วมาใช้ ประโยชน์อีกเพืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและลดปั ญหาสิงแวดล้ อม เช่น การทํา
กระดาษจากเศษพืชผัก การประดิษฐ์ เครืองตีนํ าเพือเพิมออกซิเจนเป็ นต้ น
สรุ ป ได้ ว่ า หลัก การจัด กิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ สิ งแวดล้ อ ม มี ดัง นี กิ จ กรรมการพัฒ นา
สิงแวดล้ อม กิจกรรมการศึกษาของจริง สถานทีจริ ง หรื อตัวอย่างของจริ ง กิจกรรมการศึกษาจาก
สือ กิจกรรมในลักษณะการแสดงความคิดเห็น กิจกรรมในลักษณะนันทนาการ การทดลองหรื อ
การวิจัยและการประดิษฐ์ สิงของ
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ตอนที 4 ปะการัง
4.1 ประวัติความเป็ นมาของปะการัง
ปะการังกําเนิดมาบนโลกสีนํ าเงินใบนี กว่า500 ล้ านปี ซึงถ้ าเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้ ว ถือ
ว่าปะการังอยู่บนโลกใบนีมานานกว่าพวกเรามากนัก ปะการังเหมือนกับสิงมีชีวิตอืน ๆ ที พยายาม
จะดํารงเผ่าพันธุ์ตัวเองไว้ จากรุนสู
่ ่ร่นจากลูกสู่หลาน เมือปะการังเพิมจํานวนขึ นเรือยๆ จากตัวเป็ น
กลุ่มก้ อน (Colony) ก่อเกิดแนวปะการังขึ นมา แล้ วกระจายตัวออกไปตามพื นที ต่าง ๆ จนใน
ปั จ จุบัน เราสามารถพบเห็น แนวปะการัง ได้ ทัวไปโดยเฉพาะในเขตร้ อนอย่ างบ้ านเรานั นเอง
(Biodiversity Research and Training Program, 2551: ออนไลน์)
ประเทศไทยพบแนวปะการังได้ ทั งทะเลฝั งอ่าวไทยและอันดามันมีปะการังกว่า 270 ชนิด
จาก 1000 กว่าชนิดทัวโลก ซึงเป็ นทีอาศัยของปลากว่า 4,000 ชนิด รวมถึงสิงมีชีวิตอืน ๆ ในทะเล
มากมาย แนวปะการัง โดยทัวไปพบได้ ตั งแต่ผิ วนํ าจนถึงประมาณ 30 เมตร หรื อในบริ เ วณ
แสงอาทิตย์ส่องถึง อุณหภูมิประมาณ 20-32 องศาเซลเซียส และมักจะเจริญเติบโตได้ ดีในบริ เวณ
ทีนํ าค่อนข้ างใส แต่ก็มีบางชนิดทีปรับตัวและอาศัยอยู่ได้ ในบริ เวณนํ าขุ่นปะการังเป็ นสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังในทะเลทีสามารถดึงแคลเซียมคาร์บอเนตจากนํ ทาะเลมาสร้ างบ้ านของตัวเองหรื อ
โครงสร้ างหินปูนได้ สามารถสืบพันธุ์หรื อเพิมจํานวนตัวได้ 2 แบบ คือ โดยการอาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศ (Biodiversity Research and Training Program, 2551: ออนไลน์)
4.2 ความหมายของปะการัง
ปะการัง เป็ นสัตว์ทีไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในกลุ่มของไดนาเรีย ซึงเคยเรียกกันอีกชือหนึงว่า
ซิเลนเทดเรท มีอยู่บางชนิดทีเป็ นตัวเดียวแต่มีขนาดใหญ่ เช่น ปะการังดอกเห็ดบางชนิด หินปูนซึง
เป็ นโครงสร้ างแข็งนั นมีตัวปะการัง เรียกว่าโพลิป (Polyp) เป็ นผู ้ สร้ างขึ น โพลิปนั นมีลักษณะอ่อน
นุ่มค่อนข้ างโปร่งใส รูปร่างเป็ นทรงกระบอกปลายล่าง ตันด้ านบนมีปากอยู่ตรงกลาง และมีหนวด
เรี ยงรายอยู่โดยรอบเป็ นจํานวน 6 หรื ออนุกรม 6 ทีหนวดนี มีเซลล์สําหรับต่อย เพื อให้ ปะการัง
ป้องกันตนเองและหาอาหาร
ปะการัง หาอาหารกินด้ วยการจับเหยือตัวเล็ก ๆ ทีล่องลอยมากับกระแสนํ า โดยปล่อยเข็ม
พิษออกมาจากเซลล์สําหรับต่อย ในเวลากลางคืนปะการังจะแผ่ขยายหนวด ควานหาเหยือและใช้
เข็มพิษจับเหยือเป็ นอาหาร จากเหตุนี ทําให้ ลักษณะทีปรากฏของปะการังในตอนกลางวันต่างจาก
ลักษณะของปะการังกลางคืนค่อนข้ างมาก (สุชนา ชวนิชย์, วรณพ วิยกาญจน์ และเจริญ นิติธรรม
ยง, 2546)
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4.3 การสืบพันธุข์ องปะการัง
ปะการังมีการสืบพันธุ์ได้ 2 แบบ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, 2552) คือ
1) แบบอาศัยเพศ วิธีนี ปะการังส่วนใหญ่ทีเป็ นตัว ๆ มากมายประกอบกันเป็ นโคโลนีนั น
เมือโตเต็มทีแล้ วก็จะปล่อยไข่หรือสเปิ ร์มของตัวมันออกมา บางชนิดในโคโลนีเดียวกันจะมีทั งสอง
เพศ คือ ปล่อยออกมาทั งสเปิ ร์มและไข่ของปะการังแล้ วจะผสมกันเป็ นตัวอ่อน เรี ยกว่า พลานูลา
(Planula) เป็ นที น่าสนใจว่าการผสมพันธุ์ ของปะการังด้ วย วิธีนี จะเกิดขึ นพร้ อมๆ กันในทะเล
สําหรับเมืองไทยอยู่ในระยะเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึงตัวอ่อนเหล่านี จะขึ นมาลอยอยู่ในํ า
ทะเลเต็มไปหมด จนบางครั งเข้ าใจผิดว่าเป็ นกาเพิมจํานวนของแพลงตอน พืช ลูกปะการังตัวเล็ก ๆ
จะล่องลอยไปตามกระแสนํ าอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึงจนกระทังเจอพื นที ๆ เหมาะสมจะลงเกาะกับ
วัตถุทีแข็ง เช่น ก้ อนหิน หรือซากปะการัง จากนั นปะการังก็จะเริมสร้ างโครงสร้ างแข็งทีเป็ นหินปูน
ขึ นมาเป็ นโครงร่าง
2) แบบไม่อาศัยเพศ คือ ปะการังจะแตกหน่อออกไปเรื อย ๆ ขยายออกไปตามลักษณะ
ของปะการังแต่ละชนิด ทําให้ โคโลนีใหญ่ขึ น ปะการังถ้ าถูกทําลายจะต้ องใช้ การฟื นตัวนานเท่าใด
นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาอัตราการเติบโตของปะการัง โดยใช้ วิธีการหลายรูปแบบ ทั งการวัด
โดยตรง การย้ อมสี รวมไปถึงการใช้ กัมมันตรังสี ซึงทําให้ วัดอัตราการเติบโตของปะการังแต่ละชนิด
ได้ โดยทัว ๆ ไปปะการังแผ่นและปะการังกิงจะมีอัตราการเจริ ญเติบโตทีค่อนข้ างเร็วกว่า อย่างอืน
อาทิ ปะการังเขากวางบางชนิดจะเจริญเติบโตเฉลียได้ กว่า 10 เซนติเมตรต่อปี ในขณะทีปะการัง
ก้ อนอัตราเติบ โตเฉลียจะมีเ พี ยงประมาณ 1-2 เซนติเ มตรต่อปี เท่านั น ดังนั นไม่ใ ช่เ รื องง่ายที
ปะการังถูกทําลายแล้ วจะฟื นตัวอย่างรวดเร็ว
4.4 ลักษณะของปะการัง
ปะการังมีรูปร่างหลากหลายและมีร่วม 1,000 ชนิด บางชนิดก็กลับมีรูปร่างแตกต่างกันไป
ตามบริเวณทีอยู่อาศัยด้ วย จึงนับเป็ นการยากทีจะรู ้ จักชือปะการัง ยกเว้ นการศึกษาอย่างจริ งจัง
ดังนั นเพือความสะดวกในการรู ้ จักปะการังในขั นต้ น โดยสามารถแบ่งตามลักษณะทีเห็นออกได้
เป็ น 7 กลุ่ม ดังนี
1) ปะการังก้ อน (Massive Coral) มีลักษณะเป็ นก้ อนตันคล้ ายก้ อนหิน เช่น ปะการัง
สมอง
2) ปะการังกึงก้ อน (Submassive Coral) มีลักษณะเป็ นแท่งรวมกันเป็ นกระจุกโดยไม่ได้
ติดเป็ นเนื อเดียวกันทั งหมด
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3) ปะการังเคลือบ (Encrusting Coral) มีลักษณะเติบโตขยายคลุมไปตามลักษณะของ
พื นผิวทีมันห่อหุ ้ มอยู่
4) ปะการังกิงก้ าน (Branching Coral) มีลักษณะเป็ นกิงก้ านแตกแขนง
5) ปะการังกลีบซ้ อน (Foliaceous Coral) มีลักษณะเป็ นแผ่นรวมกันเป็ นกระจุกแบบใบไม้
หรือผัก
6) ปะการังแผ่น (Tabulate Coral) มีลักษณะทีขยายออกในแนวราบคล้ ายโต๊ ะอาจซ้ อน
กันเป็ นชั น
7) ปะการังเห็ด (Mushroom Coral) มีลักษณะเป็ นปะการังก้ อนเดียว ๆ
นอกจากนี แล้ ว ยังมีสัตว์ 2 ประเภทที ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มเดีย วกับ ปะการัง แต่มีลัก ษณะ
ภายนอกคล้ ายปะการังมาก คือ ปะการังสีนํ าเงิน (Blue Coral) ซึงในสภาพธรรมชาติขณะมีชีวิต
อยู่จะมีสีเทา แต่เมือตายแล้ วจะเห็นชัดว่าเป็ นปะการังทั งก้ อน อีกประเภทหนึง คือ ปะการังไฟ
(Fire Coral) พวกนี มีสีนํ าตาลเหลือง เมือไปสัมผัสโดนกับพวกนี แล้ วจะถูกเข็มพิษซึงมีความรุนแรง
มากกว่าปะการัง ทําให้ เกิดอาการแพ้ ได้
4.5 รู ปแบบและการแพร่ กระจายของปะการังในประเทศไทย
รูปแบบและการแพร่ กระจายของปะการังในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, 2552) ดังนี
1) กลุ่มปะการัง (Coral Community) เป็ นบริเวณทีมีก้อนปะการังกระจายอยู่ตามพื น จะ
ไม่พบหินปูนทีเกิดจากการสะสมทับถมกันของปะการังได้ เด่นชัดความลาดชันของพื นเป็ นไปตาม
ลักษณะของชายฝั ง มิใช่เกิดจากการสร้ างแนวปะการังการแพร่กระจายของปะการังจึงเป็ นไปตาม
ลักษณะฝั ง จะพบกลุ่มปะการังในบริเวณทีมีพื นแข็ง เช่น บริ เวณทีมีโขดหิน บริ เวณข้ างเกาะเป็ น
ต้ น
2) แนวปะการัง (Coral Reef) บริเวณนี จะเห็นการสะสมตัวของหินปูนทีเกิดจากปะการัง
ซึงตายทับถมอยู่ด้านล่างของปะการังมีชี วิตชัดเจน โดยทัวไปแนวปะการังนี มัก จะอยู่ห่างจาก
ชายฝั งออกมา โดยมีชายหาดด้ านในเป็ นพื นทราย ถัดออกมาก็จ ะพบแอ่งนํ าขนาดใหญ่ ซึงมี
ปะการังอยู่ประปรายในบริเวณทีนํ าไม่ลึกนัก เรียกว่าReef Flat เวลานํ าลงมากๆ ปะการังจะโผล่
เหนือนํ าเล็กน้ อยเป็ นสาเหตุทีด้ านบนผิวหน้ าของปะการังจะตายแล้ ว จึงมาถึงแนวปะการัง ซึงมี
ปะการังขึ นทับถมกันมากมาย เป็ นบริ เวณทีมีพลังงานหมุนเวียนมาก เพราะในบริ เวณนี จัดได้ ว่า
เป็ นบริเวณ ปะทะคลืน (Wave Front)
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4.6 ลักษณะต่ าง ๆ ของปะการังในประเทศไทย
ลักษณะต่าง ๆ ของปะการังในประเทศไทย ซึงแบ่งออกเป็ นลักษณะต่างๆ (องค์การความ
ร่วมมือเพือการฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน(ARR), 2550.)ได้ ดังนี
4.6.1 อ่ าวไทยฝั งตะวันออก
1) จังหวัดตราด พบทีหมู่เกาะช้ าง หมู่เกาะหมาก และหมู่เกาะกูด เป็ นบริ เวณที
เห็นความเป็ นแนวปะการังชัดเจน มีหลายบริ เวณทีปะการังงดงามและหลากหลายมาก จัดเป็ น
บริเวณทีมีแนวปะการังทีดีทีสุดแห่งหนึงในประเทศไทย
2) จังหวัดจันทบุรี เนืองจากมีแม่นํ าเวฬุเปิ ดออกบริ เ วณจังหวัดนี จึงทํ าให้ มีป่ า
ชายเลนขนาดใหญ่ จากการทีนํ าจืดและตะกอนลงมามาก ปะการังทีมีอยู่จึงไม่น่าสนใจเท่าใด
3) จังหวัดระยอง พบทีหมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะกุฏี และหมู่เกาะมัน ปะการังทีพบ
ในบริเวณนี เริมเห็นการสร้ างแนวปะการังจึงมีการซ้ อนอยู่เป็ น ชั นๆ มีความหลากหลายและเติบโต
ดี
4) จังหวัดชลบุรี พบปะการังทีหมู่เกาะสีชังเป็ นเกาะแรก หมู่เกาะไผ่ หมู่เกาะล้ าน
และหมู่เ กาะคราม ปะการังในบริ เ วณสีชังอันเป็ นอ่าวไทยตอนในจะมีลัก ษณะเป็ นเพี ย งกลุ่ม
ปะการัง เท่านั น เมือเลยออกไปไกลจากอ่าวไทยตอนในได้ แก่ หมู่เกาะครามจะมีความหลากหลาย
และการเจริญของปะการังดีกว่าตอนในของอ่าว
4.6.2 อ่ าวไทยฝั งตะวันตก
1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวปะการังพัฒนาดีมาก บางบริเวณสวยงาม บางแห่ง
ทับถมของปะการังทําให้ ตื นขึ นมาเป็ นเกาะเล็กๆปะการังพบทีหมู่เกาะเต่า หมูเกาะพะงัน หมู่เกาะส
มุย หมู่เกาะแตน และหมู่เกาะอ่างทอง
2) จังหวัดชุมพร ปะการังมีการทับถมกันจนเป็ นแนวปะการังแล้ ว มีการเจริ ญของ
ปะการังดี ปะการังพบทีหมู่เกาะจระเข้ หมู่เกาะง่ามเกาะไข่ เกาะทะลุ หมู่เ กาะมาตรา หมู่เกาะ
มัดหวาย และหมู่เกาะค้ างเสือ
3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็ นจังหวัดแรกทางชายฝั งด้ านนี ทีพบปะการัง ซึงมี
ลักษณะเป็ นกลุ่มของปะการังมากกว่าเป็ นแนวปะการังทีหมู่เกาะเลือมเกาะจาน
4.6.3 ทะเลอันดามัน
1) จังหวัดสตูล เป็ นจังหวัดทีมีป่าชายเลนมาก ห่างจากฝั งออกไปจึงจะมีปะการัง
พบทีหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี
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2) จังหวัดตรัง อุดมไปด้ วยป่ าชายเลนและหญ้ าทะเลบริ เวณชายฝั ง การเติบโต
ของปะการังทีค่อนข้ างดีนั นพบทีหมู่เกาะไหง และหมู่เกาะรอก
3) จังหวัดกระบี บริ เ วณชายฝั งมี ป่ าชายเลนและมี แ ม่นํ า ต้ องออกไปห่างฝั ง
ปะการังจึงจะดี พบได้ ทีเกาะด้ ามหอก หมู่เกาะพีพแี ละหมู่เกาะลันตา
4) จังหวัดภูเก็ต พบตามชายฝั งตะวัน ตกของเกาะภูเ ก็ต ส่วนทางชายฝั งด้ าน
ตะวันออกมีป่ าชายเลน และเป็ นทรายปนเลน ต้ องออกไปห่างภูเ ก็ต เช่น เกาะห้ อง จึงพบแนว
ปะการังได้ ส่วนทางใต้ เกาะภูเก็ตมีเกาะไม้ ท่อน และหมู่เกาะราชา
5) จังหวัดพังงา ทางตะวันตกห่างออกจากฝั งออกไปมากมีหมู่เกาะอยู่เป็ นระยะ ๆ
ซึงแต่ละเกาะมีแนวปะการังเจริ ญดีมาก เช่นหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่
เกาะยวง ทําให้ เป็ นทีสนใจของนักดํานํ าทัวโลก ส่วนทางทิศใต้เป็ นป่ าชายเลนขนาดใหญ่ ทําให้ ไม่
พบแนวปะการัง
6) จังหวัดระนอง เป็ นบริเวณทีมีแม่นํ าและป่ าชายเลนกว้ างขวาง การเติบโตของ
ปะการังจึงไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามห่างฝั งออกไปก็สามารถพบปะการังได้ เช่นกันทีหมู่เกาะกํา
4.7 สิ งมีชีวิตในแนวปะการัง
สิงมีชีวิตในแนวปะการัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, 2552) ประกอบไปด้ วย
1) สาหร่าย
2) ฟองนํ า
3) หญ้ าทะเล
4) ปะการังอ่อน
5) กัลปั งหา และพัดทะเล
6) ดอกไม้ ทะเล
7) หนอนทะเล
8) หอย
9) สัตว์มีขาเป็ นข้ อ เช่น กุ ้ ง ปู
10) สัตว์ทีมีผิวหนังเป็ นปุ ่ ม เช่น หอยเม่น ปลาดาว ปลาดาวหมอน
11) เพรียงหัวหอม
12) ปลาต่าง ๆ เช่น ปลาผีเสื อ ปลาสลิดหิน ปลาเก๋า ปลากะพง
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4.8 ความสําคัญของแนวปะการัง
แนวปะการังเป็ นระบบนิเวศทีมีคุณค่าและประโยชน์นานัปการ แต่มักถูกมองข้ ามและไม่
ค่อยจะได้ รับ ความสําคัญ ความสําคัญ ของแนวปะการัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง,
2552) มีดังนี
1) เป็ นแหล่งทีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิดทั งนี เพราะลักษณะทีมีซอกมี
โพรงอยู่ทัว ๆ ไปทํ าให้ เ หมาะต่อการหลบภัยเป็ นที อยู่และหาอาหารหลายมีค่าทางเศรษฐกิ จ
สามารถทีจะจับมาใช้ อย่างถูกวิธี การ อนุรักษ์ ได้ เช่น กุ ้ ง หอย ปู ปลา หลายชนิดเป็ นทีนิยมในการ
บริโภค ตลอดไปจนถึงการสะสม ทําให้ มีแพงและเป็ นทีต้ องการของตลาดมาก
2) แนวปะการังตามชายฝั งมีส่วนในการช่วยลดความรุนแรงของคลืนทีกระทําต่อ
ชายฝั งได้ เมือคลืนปะทะกับปะการังทีขอบแนวปะการัง คลืนจะแตกตัว ทําความรุนแรงทีกระทบ
หาดทรายลดลง ในหลาย ๆ แห่งซึงปะการังถูกทําลายไป ชายฝั งทะเลจะถูกกัดเซาะและพังทลาย
ทําให้ เกิดความเสียหายอย่างมาก
3) แนวปะการังเป็ นแหล่งท่องเที ยวใต้ ท ะเล เนื องจากความสวยงาม ความ
หลากหลายของสิงมีชี วิต นํ าที ใสสะอาดและองค์ประกอบอืนๆ อีก มากมายทํ าให้ บ ริ เวณแนว
ปะการังกลายเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและดึงดูด นักท่องเทียวเป็ นอย่างดี และขณะนี จํานวนนัก
ดํานํ ากําลังเพิมขึ นอย่างรวดเร็วในประเทศและต่างประเทศกําลังนิยมดํานํ าในประเทศไทยกันมาก
ขึ น
4) ความสิ งสํ า คัญ ของปะการั ง และสิ งมี ชี วิ ต ในทางด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข กํ าลังขยายตัวอย่างมาก เพราะสามารถสกัดสารเคมีจ ากสิงมีชี วิ ตเหล่า นี ไปใช้
ประโยชน์กันได้ นานัปการ เช่น ทําครีมทาป้องกันแสง อัลตราไวโอเลตซึงทําลายเซลล์ผิวหนัง การ
สกัดสารต่างๆ เพือใช้ ประโยชน์ในการทดลองเกียวกับการค้ นหาสารเพือขับไล่ปลาฉลาม เป็ นต้ น
5) นอกจากคุณค่าดังทีกล่าวมาแล้ วนั น ปะการังยังมีคุณค่าในการทําให้ เกิดรทาย
กับชายหาด โดยเกิดจากการสึกกร่อนแตกย่อยของโครงสร้ างหินปูน โดยการจากสัตว์ทะเลบาง
ชนิด และโดยคลืน เป็ นต้ น
4.9 สาเหตุของทําลายปะการัง
สาเหตุของทําลายปะการัง เกิ ดจากปั จจัย ต่าง ๆ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง,
2552) ดังต่อไปนี
1) การจับสัตว์นํ าในแนวปะการัง เช่น
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1.1 เรืออวนรุนและเรืออวนลากทีลักลอบเข้ ามาทําการประมงในเขต 3,000 เมตร
ซึงเป็ นแหล่งปะการังซึงเป็ นแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์นํ าวัยอ่อนซึงไม่เพียงแต่เป็ นการทําลาย ปะการัง
อย่างเดียวเท่านั นยังเป็ นการทําลาย ระบบนิเวศทางทะเลอีกด้ วย และปั ญหานี ค่อนข้ างรุนแรงมาก
1.2 การระเบิ ดปลา ส่งผลให้ ป ะการัง หัก พังแหลกสลายนี ก็ เ ป็ นการทํ าลาย
ปะการังอย่างรุนแรง เพราะปะการังจะหักเป็ นชิ นเล็กชิ นน้ อย โอกาสทีจะกลับมาเหมือนเดิมใช้
เวลานานมาก
1.3 การใช้ ส ารเคมีเ บื อปลา จะทํ าให้ สารเคมีที ตกค้ า งทํ า ลายปะการัง และ
สิงมีชีวิตอืน ๆ จนตายหมด
2) การท่องเทียว เกิ ดจากการที นัก ท่องเที ยวไปเดินหรื อยื นบนปะการัง รวมทั งการทิ ง
สมอเรือทีนํานักท่องเทียวเข้ าไป แม้ ปัจจุบันจะมีแหล่งท่องเทียวหลายแห่งมีการผูกทุ่นเพือจอดเรื อ
แต่ยังมีเรือหลายลําทียังทิ งสมอ ลงไป และการก่อสร้ างชายฝั ง เพือสนับสนุนการท่องเทียว จะมี
ผลกระทบอย่างมากหากสร้ างลงไปบนปะการัง เช่นสร้ างท่าเรื อ ขุดลอกร่องนํ าเพื อเอาเรื อเข้ า
เป็ นต้ น
3) การพัฒนาทีดินบริ เวณใกล้ เคียงชายฝั ง การก่อสร้ างทียืนลํ าลงไปในชายหาดทําให้
ทรายถูกพาเคลือนไป อาจไปทับถมปะการังได้ หรือก่อสร้ างโดยเปิ ดหน้ าดินออกทําให้ เกิดการชะ
ตะกอนลงไปในนํ าไปคลุมปะการัง ตายได้ การทิ งของเสียและสิงปฏิกูลลงในบริ เวณปะการัง ก็ทํา
ให้ เสียสมดุลของระบบนิเวศ เช่น สาหร่ายจะเกิดมากขึ นปกคลุมปะการังให้ ตายหมด เมือมีนํ าเสีย
ทิ งลงไป เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ
4) การทําเหมืองแร่บริเวณใกล้ เคียงแนวปะการัง ไม่ว่าบนบกหรื อในทะเล นํ าล้ างแร่นั นมี
ตะกอนมากจะทําให้ ปะการังตายได้
4.10 การอนุรักษ์ ปะการัง
โครงการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นการอนุรักษ์ผืนป่ าแห่งท้ องทะเลทีเป็ นระบบนิเวศน์พื นฐานที
สําคัญยิ ง สําหรับสิงมีชีวิตใต้ ท ะเล ดังนั นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์แนวทางคุ ้ มครองปะการัง
ให้ กับประชาชนผู ้ อาศัยอยู่กับท้ องนํ าทะเลกว้ าง ตลอดจนนักท่องเทียว ให้ ตระหนักถึงคุณค่าของ
ปะการังและกลวิธีจะปกปั กรักษาให้ แนวปะการังเติบโต
4.10.1 การอนุรักษ์ ปะการัง
ปะการังเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีเปราะบาง และต้ องใช้ เ วลายาวนานในการ
เติบโตทีเรี ยกว่า แนวปะการัง เป็ นโครงสร้ างหิ นปูน (โพลิป ) ซึงเปรี ยบเสมือนกําแพงธรรมชาติ
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บรรเทาคลืนลมกระแสนํ า โครงสร้ างปะการังถูกกัดกร่อนด้ วยกระแสคลืนพัดเข้ าสู่ฝัง เป็ นเม็ดทราย
ทีขาวสะอาดให้ กับชายหาด ในปริมาณ 1 ตัน/ไร่ 1 ปี นอกจากนี บริเวณดังกล่าวยังเป็ นทีอาศัยของ
สัตว์ทะเลนานชนิดดังนั นการ อนุรักษ์ ปะการัง เพือธํารงรักษาสภาพแวดล้ อม โดยความร่วมมือร่วม
ใจของประชาชน ภาครัฐบาล เอกชนและองค์การต่าง ๆ (มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
, 2551: ออนไลน์) ดังนี
1) สงวนคุ ้ มครองแนวปะการังทียังไม่ถูกทําลาย โดยประกาศเขตคุ ้ มครอง
2) ส่งเสริมความรูค้ วามเข้ าใจให้ มีความตระหนักถึงคุณประโยชน์ปะการัง
3) มาตรการการจัดการทีเหมาะสม เช่นการออกกฎหมายเพิมโทษแก่ผู ้ ทําลาย
ปะการัง การจัดฝึ กอบรมและสัมมนาการจัดแทรกหลักสูตรการศึกษา
4) การติดตั งทุ่นผูกเรือ เพือมิให้ มีการทอดสมอเรือในแนวปะการัง
5) ลดการใช้ ประโยชน์แนวปะการังให้ น้อยทีสุดเช่น การจับสัตว์นํ าเศรษฐกิจ ปลา
สวยงาม การเก็บปะการัง การยืนและเดินบนปะการังของนักดํานํ า ฯลฯ
6) รักษาสมดุลและระบบนิเ วศน์ช ายฝั งทะเลให้ เอื ออํานวยต่อการอาศัยและ
เติบโตแพร่พันธุ์ของปะการัง
7) สร้ างความตระหนักและจิตสํานึกให้ เห็นความสําคัญ คุณค่าและคุณประโยชน์
ปะการังทีมีต่อมวลมนุษย์ โดยงดการทิ งของเสียและสิงปฏิกูลลงสู่ทะเลโดยตรง
8) กระตุ ้ นการประสานความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ ายอย่างใกล้ ชิดเพือฟื นฟูและ
รักษาแนวปะการัง ให้ มีความงดงามตามธรรมชาติจะเห็นได้ ว่า ปะการังมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์
พืชและสัตว์ทะเลอย่างมหาศาล ก่อให้ เกิดสีสัน ความสวยงามซึงธรรมชาติสร้ างสรรค์ให้ อย่างวิจิตร
งดงามเป็ นแหล่งที ให้ ความ เพลิดเพลิน และเป็ นแหล่งอาศัย ของสัตว์นํ าทะเลที มีคุณ ค่าทาง
เศรษฐกิจนานาชนิดนับเป็ น แหล่งธรรมชาติทีทุก ๆ คนจักต้ องตระหนักถึงความสําคัญ และให้
ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริ งจัง เพืออนุรักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติเ หล่านี ให้ เป็ นชลสมบัติ ที
สามารถให้ ผลผลิตทียังยืนต่อเนืองตลอดไป
4.10.2 มาตรการอนุรักษ์
กรมประมงได้ กําหนดมาตรการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์นํ า(มูลนิธิวัฒนธรรมและ
การศึกษานานาชาติ, 2551) ดังต่อไปนี
1) ผู ้ ฝ่าฝื น ทําการประมงปะการัง หรือหินปะการังทุกชนิด ทุกขนาดไม่ว่าวิธีใด ๆ
ในทะเล หรืออ่าวในท้ องทีจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด มีความผิดต้ องโทษปรับตั งแต่5,000-10,000
บาท หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั งปรับทั งจํา
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2) ผู ้ ฝ่าฝื น ทํ าการประมงดํานํ าโดยใช้ อวนล้ อมทุกชนิดทุกขนาด หรื อลักษณะ
คล้ ายกัน โดยวางบนพื นทะเลแล้ วดํานํ า เดินเหยียบยําบนแนวปะการัง เพือไล่ต้อนปลาเข้ าอวน มี
ความผิดต้ องโทษปรับตั งแต่5,000-10,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั งปรับทั งจํา
3) ผู ้ ฝ่าฝื น ทําการประมงโดยใช้ กระแสไฟฟ้า วัตถุระเบิด สารเคมี ยาเบือเมามี
ความผิดต้ องโทษจําคุกตั งแต่6 เดือน-5 ปี และปรับตั งแต่10,000-100,000 บาท และริบของกลาง
ทั งสิ น
4) ผู ้ ฝ่าฝื น ส่งปะการัง ซากส่วนหนึงส่วนใด ผลิตภัณฑ์จากปะการังและปลาสวน
งามออกนอกประเทศ มีความผิดต้ องโทษปรับเป็ นเงิน 5 เท่าของสินค้ า จําคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อทั ง
ปรับทั งจําและริบของกลางรวมทั งสิงทีบรรจุและพาหนะใดๆ ทีใช้ ในการบรรทุกสินค้ าซึงเกียวเนือง
ด้ วยความผิด
5) ผู ้ ฝ่าฝื น มีหินปะการัง กัลปั งหา เต่าทะเล กระและผลิตภัณฑ์ไว้ ในครอบครอง
เพือการค้ า มีความผิดต้ องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั งปรับทั จงํา
6) ผู ้ ฝ่าฝื น ทําการประมงใจเขตรัก ษาพืชพันธ์ มีความผิดต้ องโทษปรับ 10,000
บาท หรือจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั งปรับทั งจํา
สรุปได้ ว่า จากการศึกษาข้ อมูลเกียวปะการัง ในเรืองต่าง ๆ ดังนี ประวัติความเป็ นมาของ
ปะการัง ความหมายของปะการัง การสืบพันธุ์ของปะการัง ลักษณะของปะการัง รูปแบบและการ
แพร่กระจายของปะการังในประเทศไทย ลักษณะของปะการังในประเทศไทย สิงมีชีวิตทีอาศัยอยู่
ในแนวปะการัง ความสําคัญของแนวปะการัง สาเหตุของการทํ าลายปะการังและการอนุรัก ษ์
ปะการัง ทําให้ ผู ้ วิจัยได้ รับความรู ้ และความเข้ าใจในเรืองของปะการังมากขึน
ตอนที 5 ชุมชน
คําว่า “ชุมชน” มีนักวิชาการและนักบริ หารงานพัฒนาให้ ความหมายไว้ หลายประการ
โดยมุ่งเน้ นถึงการเข้ าไปศึกษา เพือทําความเข้ าใจในสภาพต่าง ๆ ของชุมชน ทั งทางด้ านกายภาพ
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั งนี เพือวัตถุประสงค์ของ
การศึก ษาชุม ชนที แตกต่า งกัน ไป (ศูน ย์ พัฒ นาทรั พ ยากรการศึก ษา(CARD) มหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
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5.1 ความหมายของชุมชน
ได้ มีผู ้ ให้ ความหมายของชุมชน ไว้ ดังนี
ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ชุมชน หมายถึง การศึกษาและอธิบาย
อย่างเป็ นระบบว่า ชุมชนนั นมีสภาพโดยรวมเป็ นอย่างไร มีเงือนไขทางด้ านสิงแวดล้ อม รูปแบบ
การผลิตหรื อการทํามาหากิน มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนอย่างไร มีการจัด
ระเบียบสังคมอย่างไร โครงสร้ างอํานาจในชุมชนเป็ นอย่างไร องค์กรชาวบ้ านมีอย่างไร มีปัจจัย
หรือมีอิทธิพลจากชุมชนภายนอกมาเกียวข้ องอย่างไร ชุมชนมีองค์ความรู ้ ทีได้ สะสมมาอย่างไร มี
วิธีก าร มีศัก ยภาพอย่างไรในการแก้ ปั ญ หาและมีปั จ จัย อะไรที มีบ ทบาทสําคัญ ในการกําหนด
ทิศทางและรูปแบบของความสัมพันธ์ ข้ อมูลเหล่านี ถ้ าสามารถเก็บรวบรวมได้ก็จะนํามาซึงความ
เข้ าใจในการเปลียนแปลงและปั ญหาทีเกิดขึ นจากการเปลียนแปลง
จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ชุมชน หมายถึง การทีนักพัฒนาซึง
เป็ นคนภายนอกชุมชนหรือผู ้ มีอาชีพอืน เข้ าไปเรียนรู ้ เรืองราวของชุมชนใดชุมชนหนึง เพือให้ เกิด
ความเข้ าใจว่า ชุมชนมีองค์ป ระกอบใดบ้ าง มีโครงสร้ าง มีคุณ ลัก ษณะทั งทางด้ านกายภาพ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การเรียนรู ้ อย่างไร มีสถานการณ์ใดเกิดขึ นในชุมชน
บ้ าง มีประวัติความเป็ นมาอย่างไร คนในชุมชนมีความเป็ นอยู่อย่างไร มีความคิดเห็นต่อเรื องที
เกียวข้ องกับตัวเขาอย่างไร มีปัญหา ความเดือดร้ อนอย่างไร มีความต้ องการทีจะแก้ ไขปรับปรุง
หรือไม่ มีศักยภาพในชุมชนอะไรบ้ าง เช่น ผู ้ นํากลุ่มหรือการรวมตัวทีเข้ มแข็ง เป็ นต้ น และได้ สรุป
ถึงการศึกษาชุมชนทีมีประสิทธิภาพว่าต้ องนํามาซึง ความรู ้ เรืองพื นทีสถานการณ์และสิงแวดล้ อม
ภายในชุมชนกับความเข้ าใจเรื องของคนในชุมชนว่าเขามีแบบแผนในการดําเนินชี วิตและการ
ตัดสินใจในเรืองต่าง ๆ อย่างไร เพือทําให้ สามารถระบุปัญหาและกลุ่มผู ้ ได้ รับผลกระทบจากปั ญหา
นั นได้ อย่างถูก ต้อง รวมทั งประเมิน ศัก ยภาพต่าง ๆ ของชุมชนได้ อัน จะนํ ามาซึงการกํ าหนด
โครงการ กิ จ กรรมเพื อการพัฒนาหรื อการแก้ ไขปั ญ หา โดยทั งที ชุมชนเสนอเองและจากการ
วิเคราะห์ของผู ้ ศึกษา
ธนพรรณ ธานี (2540) ได้ ให้ ความหมายของชุมชนไว้ ว่า หมายถึง กระบวนการทีจะทําให้
นักพัฒนาสามารถวิเคราะห์ชุมชนในงานพัฒนาได้ ซึงการศึกษาชุมชนจะมีความหมายตรงกันนัน
นัก พัฒนาจะต้ องยอมรับ ในแง่ที ชุมชนแต่ล ะชุ มชนมีความแตกต่างในด้ านสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการเมือง เพือให้ เข้ าใจลักษณะของแต่ชุมชนอย่างแท้ จริง
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มงคล พนมมิตร และชาติชาย รัตนคีรี (2540) ได้ ให้ ความหมายของชุมชนไว้ ว่า การที
นักพัฒนาซึงเป็ นคนภายนอกชุมชนเข้ าไปทําความรู ้ จักทําความเข้ าใจชุมชนก่อนทีจะลงมือทํางาน
ร่วมกับ ชุมชนนั น ๆ ซึงถื อเป็ นหัวใจในการเริ มต้ นของงานพัฒนาทุก ๆ ด้ าน เพราะถ้ าไม่รูจ้ ักไม่
เข้ า ใจชุม ชนอย่ า งเพี ย งพอ เป้ าหมายและทิ ศ ทางการทํ า งานของเราก็ จ ะไม่ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
สรุปได้ ว่า การศึกษาชุมชน คือ การทีเข้ าไปศึกษาชุมชนในด้ านต่าง ๆ ทั งทางกายภาพ
ชีวภาพ ความเป็ นอยู่ระบบวิธีคิด การทํ างาน ความสัมพันธ์ ในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนปั ญหาและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ นในชุมชน ซึงเป็ นกิจกรรมร่วมกันของ
นักพัฒนาและชุมชน เพือทีจะได้ กําหนดและวางแผนเพือการพัฒนาชุมชนร่วมกัน
5.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษาชุมชน
การศึกษาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพือนํามาซึง ความรู ้ ความเข้ าใจ ความสามารถในการ
กําหนดปั ญหา การประเมินศักยภาพในด้ านต่าง ๆ ของชุมชน อันจะนํามาซึงโครงการและกิจกรรม
เพือการพัฒนาหรือแก้ ไขปั ญหา ด้ วยความร่วมมือจากทั งผู ้ ศึกษาและตัวชุมชนเอง
ธนพรรณ ธานี (2540) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชนไว้ ดังนี
1) การศึกษาชุมชนเพือหาข้ อเท็จ จริ งต่าง ๆ ทีเกิ ดขึ นในชุมชน คือ เป็ นการหา
ความรู ้ ใหม่ หรือเป็ นการเพิมเติมความรู ้ ให้ มากยิงขึ น การหาข้ อเท็จจริ งอาจจะเป็ นข้ อเท็จจริ งใน
ลักษณะกว้ างทัวไป หรือลึกซึ งมีการวิเคราะห์สิงต่างๆ อย่างละเอียดก็ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู ้
ศึกษา
2) การศึกษาชุมชนเพือทดสอบความรู ้ เดิมให้ มีความน่าเชือถือมากยิงขึ น เป็นการ
ทดสอบความรู ้ ต่าง ๆ เพือยืนยันและเป็ นการทําให้ ความรู ้ เดิมนั นน่าเชือถือมากยิงขึ น เป็ นเรืองของ
การทีจะสร้ างแนวความคิดและทฤษฎีใหม่ขึ น
3) การศึก ษาชุมชนเพือนํ าข้ อเท็จ จริ งไปใช้ ประโยชน์ใ นงานพัฒนาซึงนับ ว่ามี
ประโยชน์และสําคัญต่องานพัฒนาอย่างมาก เพราะจะได้นําไปวางแผนและนําไปปฏิบัติในงาน
พัฒนา
อรพินท์ สพโชคชัย (2537) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชนว่า เพือเข้ าใจชุมชน
หรือหมู่บ้านทีจะพัฒนา ความเข้ าใจนี จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินการประชุม(ระดมความคิด)
เพือช่วยงานการพัฒนาหมู่บ้าน และเพือศึกษากลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน
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จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) กล่าวถึงการศึกษาชุมชนว่า สามารถแบ่งออกเป็ นประเภท
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ
1) การศึกษาชุมชนโดยนักพัฒนา ซึงมีหน้ าทีรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนนั นๆ โดยตรง
ทําการศึก ษาชุมชนเพือให้ เข้ าใจและเห็นลู่ทางในการกระตุ ้ น ส่งเสริ มให้ คนหรื อกลุ่มในชุมชน
ริเริมกิจกรรมต่าง ๆ เพือแก้ ไขปั ญหาของตน ซึงนักพัฒนา ต้ องเป็ นทั งผู ้ กําหนดประเด็นศึกษา ผู ้
รวบรวมข้ อมูล ผู ้ วิเคราะห์และผู ้ ใช้ ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ด้วยตนเอง งานศึกษาชุมชนนี
นักพัฒนาจะขอให้ ผู ้ อืนทําแทนมิได้ นักพัฒนาจะต้ องมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนเสมอ
2) การศึกษาชุมชนทีหน่วยงานต้ นสังกัดของนักพัฒนามอบหมายให้ นักพัฒนา ทําการ
รวบรวมหรื อสํารวจข้ อมูลในชุมชนเพือนํ าไปใช้ วางแผนซึงนัก พัฒนาเป็ นเพี ยงผู ้ เก็บ ข้ อมูลตาม
ประเด็นและ/หรื อแบบสํารวจข้ อมูลทีคนอืนสร้ างขึ นมาเท่านั น ส่วนผลการวิเคราะห์ ผลและใช้
ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์มักจะเป็ นเจ้ าหน้ าทีข้ อมูลหรือเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องกับการวางแผน
หรือจัดทําข้ อมูลพื นฐานของหน่วยงาน
การศึกษาชุมชนทั งสองนี ว่า การศึกษาชุมชนข้ อแรกนั น ข้ อมูลต่างๆ ทีจําเป็ นสําหรับ
นัก พัฒนาในการทํ า งานในพื นที นั นอาจจะไม่ครอบคลุมทุก ด้ าน เพราะมีขี ดจํ ากัดเรื องเวลา
ปริมาณภารกิจ ตลอดจนขีดความสามารถของนักพัฒนา ในเรืองเกียวกับคนทีเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
พื นฐานความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์เดิม อุดมการณ์และแนวคิดทีมีต่อชุมชน เป็ นต้ น แต่
การศึกษาชุมชนแบบนี จะได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพทีทําให้ เข้ าใจชุมชนดีขึ น เป็ นความร่วมมือของทั ง
สองฝ่ าย ส่วนการศึกษาชุมชนประเภททีสอง ข้ อมูลจากการกําหนดของหน่วยงานต้ นสังกัดนั น มัก
เป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณทําให้ รู ้ ปัญหาชุมชนในภาพรวม แต่ขาดความลึกซึ ง การศึกษาชุมชนแบบ
แรกเป็ นสิงทีมีความสําคัญสูงต่อการทํางานพัฒนาในพื นที หรื อทีเรี ยกว่าในระดับจุลภาค การที
นัก พัฒนาสามารถเข้ าใจเรื องต่าง ๆ ของชุมชนได้ เป็ นอย่ างดี ย่อมมีผลต่อการทํางานพัฒนา
เหมือนคํากล่าวของนักพัฒนาทีมีประสบการณ์ในการพัฒนาทีว่า “หากศึกษาชุมชนได้ ดีก็เท่ากับ
ว่างานพัฒนาสําเร็จไปแล้ วครึงหนึง” ส่วนแบบทีสองเป็ นการมองในระดับมหาภาคในภาพรวมของ
การพัฒนา
5.3 ประเภทของการศึกษาชุมชน
ประเภทของการศึก ษาชุม ชนสามารถแบ่ งประเภทต่า ง ๆ ซึ งธนพรรณ ธานี (2540)
กล่าวถึงประเภทของการศึกษาชุมชนไว้ ดังนี
1) การจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการนําความรู ้ ไปใช้ แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
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1.1 การศึกษาชุมชนแบบหาความรู ้ พื นฐานทัวไป เป็ นการศึกษาชุมชนเพือหา
ข้ อเท็จจริงทัวไปภายในชุมชน
1.2 การศึกษาชุมชนแบบทดสอบความรู ้ เดิม เป็ นการศึกษาชุมชนในลักษณะที
ต้ องการทดสอบความรู ้ ต่าง ๆ ให้ เกิดความรู ้ ทีน่าเชือถือมากขึ น
1.3 การศึกษาแบบนําไปใช้ ในงานพัฒนา เพือหาข้ อเท็จจริงภายในชุมชนในเรือง
ต่าง ๆ ไปใช้ ในงานพัฒนาและการวางแผน
2) การจําแนกตามเนื อหาของข้ อมูลทีจะนําไปใช้ ได้ แก่
2.1 การศึกษาชุมชนแบบข้อมูลโดยละเอียด โดยเป็ นการศึกษา เพือต้ องการหา
ข้ อมูลรายละเอียดทุก ๆ ด้ าน ไม่ว่าด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง การศึกษา
ประเภทนี จะนําข้ อมูลไปวางแผนในอนาคต เป็ นแนวทางในการพัฒนาและมีระยะเวลาของการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลนาน
2.2 การศึกษาชุมชนแบบข้ อมูลเฉพาะหรื อข้ อมูลคร่าว ๆ เป็ นการศึกษาชุมชนที
ต้ องการข้ อมูลบางเรื องที จะนํ าไปใช้ ในการวางแผนเกียวกับชุมชน เพือนําไปลงมือปฏิบัติงาน
พัฒนาทันที
3) การจําแนกตามวิธีการเก็บข้ อมูล ได้ แก่
3.1 การศึกษาชุมชนแบบสํารวจ ซึงเป็ นการศึกษาทีใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในเชิงปริมาณ เช่น การสํารวจโดยใช้ แบบสอบถาม
3.2 การศึกษาชุมชนแบบการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ ชิด โดยวิธีการเก็บรวบรวมใน
เชิงคุณภาพ เช่น การใช้ แนวทางในการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบลึกซึ งโดยทีได้ เข้ าไปศึกษา
ชุมชนอย่างมีการสังเกตการณ์อย่างต่อเนือง และการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ ชิด
3.3 การศึกษาชุมชนแบบเอกสาร คือการศึกษาชุมชนจากข้ อมูลทีมีการบันทึก
3.4 การศึกษาชุมชนแบบอืน ๆ โดยการใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลอืน ๆ เช่น การ
ใช้ แบบประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน การสนทนากลุ่ม เป็ นต้ น
4) การจําแนกตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
4.1 การศึกษาชุมชนแบบปริมาณ ทีต้ องใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็ นการ
เสนอข้ อมูลตั งแต่พื นฐานทัวไปในลักษณะของตัวเลขสถิติต่าๆงจนถึงการวิเคราะห์สถิติชั นสูง
4.2 การศึกษาชุมชนแบบคุณภาพ ทีมีการเสนอข้ อมูลในลักษณะของการอธิบาย
พรรณนาเนื อหาโดยละเอีย ด จากข้ อมูลที ได้ จากการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ ชิดในชุมชนเป็ นระยะ
เวลานาน
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5) การจําแนกตามผู ้ กระทําการศึกษาได้ แก่
5.1 การศึกษาชุมชนแบบกระทําการคําเดียว
5.2 การศึกษาชุมชนแบบการกระทําเป็ นกลุ่ม
6) การจําแนกตามทัศนะของผู ้ ศึกษาได้ แก่
6.1 การศึกษาชุมชนโดยบุคคลภายนอกชุมชน
6.2 การศึกษาชุมชนโดยบุคคลภายในชุมชน
สรุปได้ ว่า การศึกษาชุมชนสามารถแบ่งเป็ นหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีความหมาย
หลากหลายรู ป แบบ อย่างไรก็ตาม แต่ละประเภทของการศึก ษาชุมชนก็มีส่วนที เกียวข้ องและ
สัมพันธ์ซึงกันและกัน การศึกษาชุมชนทีดี มีความเหมาะสมนั นน่าจะมีการศึกษาด้ วยวิธีการที
หลากหลาย มีการผสมผสานหลายรูปแบบ เนืองจากแต่ละแบบมีข้อดี และข้ อจํากัดด้ วยกัน และ
ถ้ าผสมผสานได้ หลายรูปแบบ การศึกษาชุมชนก็ย่อมจะมีความเทียงตรงและน่าเชือถือมากขึ น
5.4 แนวคิดในการศึกษาชุมชน
ในระยะเวลาของการพัฒนาประเทศทีผ่านมาได้ มีความพยายามในการศึกษา และพัฒนา
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศในลักษณะของการกําหนดเขต พื นที ชุมชน หมู่บ้าน เมือง ชนบทหรื อ
แม้ แต่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น แต่ความพยายามในการศึกษา และพัฒนาดังกล่าว ส่วน
หนึงก็ประสบความสําเร็จ บางส่วนก็ล้มเหลว แต่ปั ญหาในด้ านอืน ๆ ก็เกิ ดขึ นตามมาอีก เช่น
ปั ญหาความยากจน ปั ญหาสิงแวดล้ อม อาชญากรรม ยาเสพย์ติด โสเภณี โรคเอดส์ เป็ นต้ น ซึง
แสดงถึงว่า เราไม่สามารถรู ้ เท่าทันสภาพสังคม ชุมชนทีหลากหลายและมีสภาพทีเปลียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว องค์ความรู ้ ทีได้ มาเป็ นเพียงส่วนหนึงของความจริงทั งหมด ยิงถ้ าหากพิจารณาสังคม
ชุมชน อย่างลึก ซึ งแล้ วจะพบว่า ทุก สังคม ชุมชน ล้ วนมีความเป็ นพลวัต มี ก ารเปลี ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั น การเรี ยนรู ้ การศึกษาชุมชนสังคม เพือให้ รู ้ เท่าทันและทราบถึงสถานการณ์ที
เปลียนแปลง ย่อมเป็ นประโยชน์และเป็ นสิงจําเป็ นต่อการพัฒนาอย่างยิง
การขาดความเข้ าใจต่อความเปลียนแปลงและการขาดแนวทางหรื อแนวคิดในการศึกษา
ชุมชน ก็เป็ นสาเหตุประการหนึงทีทําให้ นักพัฒนาขาด “เครื องมือนําทาง” ทีจะช่วยชี ให้ เห็นว่าจะ
ศึกษาอะไร มีองค์ประกอบและปั จจัยทีเกียวข้ องอะไรบ้ าง สิงเหล่านี มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและ
มีผลกระทบต่อการดํารงอยู่และการเปลียนแปลงอย่างไร เป็ นต้ น มิเช่นนั น ผู ้ ทีศึกษาชุมชนก็จะไม่
รู ้ ว่าจะศึกษาชุมชนใดด้ านใดบ้ าง ไม่รู ้ ว่าจะเก็บข้ อมูลอย่างไร รวมทั งไม่สามารถเข้ าใจระบบ
ความสัมพันธ์และกลไกของชุมชนทีช่วยอธิบายการดํารงอยู่และการเปลียนแปลงของชุมชน

61

ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) กล่าวถึงกรอบคิดในการศึกษาชุมชนและการเปลียนแปลง ว่า
ต้ องมีความเข้ าใจในด้ านต่า ง ๆ คือ ความคิ ดพื นฐานในการศึก ษาชุมชน คือ การมีก รอบใน
การศึกษาเพือความรู ้ เท่าทันสภาพชุมชนทีมีเปลียนแปลง มีความเข้ าใจในฐานะและความหมาย
ของชุมชนหมู่บ้าน มีข้อพิจารณาในการศึกษาชุมชนและการศึกษาการเปลียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้าน ซึงกรอบแนวคิดเหล่านี เป็ นหลักการพื นฐาน เป็ นเครื องมือและ
ข้ อ สัง เกตทางทฤษฎี ซึ งถื อ ว่า เป็ นสิ งที สํ า คัญ และเป็ นเครื องมื อส่ว นหนึ งในการศึก ษาการ
เปลียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม โดยนักสังคมศาสตร์ทีศึกษาการเปลียนแปลงจําเป็ นต้ องอาศัย
กรอบคิดทางทฤษฎี ซึงมักจะแบ่งออกเป็ น 2 แนวใหญ่ คือ กรอบคิดทางทฤษฎีโครงสร้ างและ
หน้ าที และกรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง นอกจากนี ยังต้ องอาศัยปั จจัยและเงือนไข
อืนอีกในการศึกษาชุมชน คือ มีความคิดพื นฐานว่า ปรากฏการณ์ทางสังคมมีความสลับซับซ้ อน
หลากหลายและปรากฏการณ์สังคมทีหลากหลายนี เป็ นปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ทางสังคม
ทีมีลักษณะเคลือนไหวและเปลียนแปลงอยู่เสมอ
การศึกษาชุมชนและการมองปรากฏการณ์ทางสังคม คือ การมองข้ อมูลชุดหนึงทีเกิดขึน
ภายใต้ กรองเวลาและสถานทีทีบุคคลผู ้ นั นสนใจ โดยอาศัยแนวความคิด ทฤษฎี เป็ นเครื องมือนํา
ทางในการมองหาข้ อมูล เพือให้ ได้ มาซึงข้ อมูลทีมีความหมายและสามารถอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมนั นได้ ดังนั นการศึกษาชุมชนหรื อปรากฏการณ์และการเปลียนแปลงทางสังคม เพื อ
ต้ องการทีจะอธิบายกระบวนการ เงือนไข กลไกในการเปลียนแปลงนั น ซึงนักวิชาการได้ พยายาม
พัฒนาวิธีการศึกษาขึ นมาศึกษาเพิมเติม นอกจากแนวความคิด ทฤษฎีเกียวกับการเปลียนแปลง
นักวิชาการโดยเฉพาะนักมานุษยวิทยา ได้ กําหนดหลักการเบื องต้ นขึ น ในการศึกษาปรากฏการณ์
ทางสังคมไว้ 4 ประการ ดังที ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) ได้ สรุปว่า
ประการทีหนึง ถือว่าปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมี 2 ระดับ คือ ปรากฏการณ์
ทีอยู่ในระดับผิวหน้ า ซึงเป็ นสิงสังเกตเห็น พรรณนาหรื อจําแนกปรากฏการณ์เหล่านี ให้ เห็นเป็ น
หมวดหมู่อย่างมีความหมายได้ โดยหลัก การแล้ วการพรรณนาปรากฏอย่างละเอีย ดจะช่วยให้
เข้ าใจสภาพการดํารงอยู่และกระบวนการเปลียนแปลงที เกิ ดขึ น ตลอดจนความสัมพัน ธ์ ของ
ปรากฏการณ์ ยิ งอธิ บ ายมากเท่าใด ยิ งเข้ าใจปรากฏการณ์ มากขึ นเท่านั นในลัก ษณะที สอง
ปรากฏการณ์ทีอยูเ่ บื องหลังของปรากฏการณ์ผิวหน้า คือ พยายามทีจะศึกษาปรากฏการณ์ ค้ นหา
สาเหตุทีอยู่เบื องหลังหรื อทีลึกลงไป เป็ นการมองหาสาเหตุไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านชีวภาพหรื อทาง
สังคมวัฒนธรรม เพือเข้ าใจปรากฏการณ์เบื องหลังเพือหาความสัมพันธ์ของสิงต่างในเชิงเหตุผล
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หรือทีมีความเชือมโยงเกียวพันทางประวัติศาสตร์เบื องหลังทีมา เป็ นต้ นซึงเป็ นการศึกษาหาความ
เป็ นจริงทางสังคมในทุกด้ าน
ประการทีสอง นักวิ ชาการมองปรากฏการณ์ ทางสังคมว่า เป็ นปรากฏการณ์ ทีมีความ
สลับซับซ้ อน มีมิติ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองทีเกียวข้ องสัมพันธ์ซึงกันและกัน
โดยการมองปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นอย่างสัมพันธ์กับปรากฏการณ์อืนหรือเป็ นการมองอย่างองค์รวม
รอบด้ านสัมพันธ์กันทั งทางด้ านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง เป็ นการ
มองเพือทราบและเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์นั นกับปรากฏการณ์อืนๆ ว่ามีอยู่
อย่างไร
ประการทีสาม โดยเหตุทีความหมายของปรากฏการณ์ในสังคมหนึงถูกกําหนดขึ นและ
เข้ าใจความหมายรู ้ กัน ในกลุ่มคน ซึงอยู่ใ นสภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมเดีย วกัน ดังนั นนั ก
มานุษยวิทยาจึงต้ องตั งคําถามว่าความจริ งทีเห็นเป็ นความจริ งของใคร ความเป็ นจริ งในสายตา
ของคนในสังคมทีถูกศึกษาย่อมจะแตกต่างไป จากความเป็ นจริงในสายตาของผู ้ ศึกษาดังนั นการ
ยอมรับความเป็ นจริ งทางสังคมถูกสร้ างและกําหนดโดยคนในสังคม การแสวงหาความเป็ นจริ ง
และความหมายของสังคมย่อมจะต้ องอาศัยกฎเกณฑ์ หรื อรหัสของคนในสังคมนั น เป็ นเครื อง
ตัดสินและช่ วยอธิบ ายทั งนี เพราะผู ้ ศึกษาชุมชนหรื อนัก วิจัย ย่อมมีฐานะทางชนชั นทีแตกต่าง
ออกไปและเป็ นคนนอก จากสังคมอืนทีมีบรรทัดฐานแตกต่างกัน ซึงถ้ าหากไม่ระวังแล้ ว ผู ้ ศึกษา
มักจะใช้ เกณฑ์ของตนเป็ นเครืองตัดสินหรืออธิบายปรากฏการณ์นั นและย่อมทําให้ การศึกษาแบบ
นี ไม่สามารถสะท้ อนความเป็ นจริงของสังคมนั นได้ ดังนั นจึงต้ องมีการศึกษาชุมชนในลักษณะของ
การมีส่วนร่วมมากขึ น
ประการที สี การศึก ษาการเปลี ยนแปลงสัง คมและวัฒ นธรรม ย่ อมต้ อ งอาศัย การ
เปรียบเทียบ เพือให้ เข้ าใจการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นในสังคมหนึง ๆแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร
มิติของการเปรียบเทียบย่อมช่วยให้ ผู ้ ศึกษาสามารถหาข้ อสรุปเชิงสากลเกียวกับปรากฏการณ์นั น
ได้ โดยการเปรียบเทียบสังคมมากกว่าหนึงแห่ง การเปรี ยบเทียบ ข้ อเหมือนหรื อข้ อแตกต่างและ
การศึก ษาโดยการให้ รายละเอีย ดเกี ยวกับ บริ บ ทหรื อเงื อนไขของสังคมนั นจะช่ วยให้ เข้ า ใจ
ปรากฏการณ์นั นอย่างชัดเจนมากขึ น
ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) เสนอกรอบคิดเพือทําความเข้ าใจชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น
1) ความสัมพันธ์ของสังคมหมู่บ้านทีเชือมโยงกับระบบการเมืองการปกครอง
2) ลักษณะของระบบเศรษฐกิจของสังคมหมู่บ้านทีกําลังถูกผนึกเข้ ากับระบบตลาดและ
ระบบทุนนิยม
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3) ลักษณะโครงสร้ างทางสังคม โครงสร้ างอํานาจ องค์กรชาวบ้ านทีเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของสังคมหมู่บ้าน
4) ลักษณะของวัฒนธรรม ความคิด และจิตสํานึกของสมาชิกชุมชน
จากหลักการดังกล่าว การศึกษาชุมชนจะต้ องมีความละเอียดรอบคอบ มิใช่เพียงแค่การ
ไปเก็บข้ อมูลในชุมชนเพือจะพรรณนาว่าชุมชนมีประชากรจํานวนเท่าใด ประกอบอาชีพอะไร มี
ประเพณีวัฒนธรรมอย่างไร มีปัญหาอะไรในการดําเนินชีวิต มีระดับการพัฒนาอย่างไร ซึงเป็ น
เหมือนการบรรยายให้ เห็นองค์ประกอบด้ านต่าง ๆ ในลักษณะเป็ นภาพนิงเท่านั น
กาญจนา แก้ วเทพ (2538) ได้ เสนอหลักการวิเคราะห์และศึกษาชุมชนทีมีแนวทางเพือเป็น
เครืองมือช่วยในการวิเคราะห์ คือ
1) ต้ อ งมี มิ ติ ท างด้ า นประวัติ ศ าสตร์ คื อ มองดูตั งแต่อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน ว่า มี อ ะไร
เปลียนแปลงคลีคลายมาได้ อย่างไร และอะไรเป็ นปั จจัยกําหนดการเปลียนแปลง
2) การวิ เ คราะห์ ใ นเชิ งโครงสร้ าง คื อ การวิ เ คราะห์ ที อยู่บ นพื นฐานความเข้ าใจที ว่า
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ น มิได้ เกิดขึ นโดยบัเอิง ญ แต่หากเกิดขึ นอย่างมีระบบ ระเบียบโครงสร้ างที
แน่นอน มีองค์ประกอบย่อยของเหตุการณ์นั น มีกลไกและเงือนไขทีสืบทอดเหตุการณ์นั น
3) วิเ คราะห์ / สํารวจปั ญ หา ความสามารถและศัก ยภาพทั งหมดในการแก้ ไขปั ญ หา
นอกจากนี แนวคิดการศึกษาและการพัฒนาชุมชนในอดีต มีความเชือเบื องต้ นว่าจําเป็ นทีองค์กร
พัฒนาจากภายนอก จะต้ องนําทรัพยากรทุกชนิด นับตั งแต่เงินทุน วิธีการทํางาน ความรูวิ้ ธีการจัด
องค์กรหรือแม้ แต่คุณค่าหรือจิตสํานึกในการพัฒนาเข้ าสู่ชุมชน แต่ในความเป็ นจริ งประชาชนใน
ชุมชนนั นมิได้ ว่างเปล่าอย่างทีเราหรือนักพัฒนาคิด (กาญจนา แก้ วเทพ, 2538) ในกลุ่มประชาชน
หรือชุมชน มีทรัพยากรส่วนหนึงทีดํารงอยู่แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นศักยภาพพลังสร้ างสรรค์ ภูมิธร ม ภูมิ
ปั ญญา วิธีการจัดองค์กร บุคลากร แม้ แต่แนวคิดในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้ ดีขึ นการขาด
เพียงทุนทรัพย์นั นมิได้ หมายความว่า ชุมชนจะขาดเสียทุกอย่าง การจนเงินทุนนั น มิได้ หมายถึง
การจนปั ญญา จนใจหรื ออับจนไปเสียทุกอย่าง ดังนั นการศึกษาชุมชน จึงเป็ นการศึกษาในส่วนที
ขาดหายไปร่วมกัน ไม่ละทิงของเก่า ไม่มัวเมาสิงใหม่ เพือพัฒนาสิงทีดีร่วมกันจากความเป็ นจริ งที
มีอยู่ จึงมีการปรับเปลียนหลักการทํางาน แนวความคิดในการศึกษาและพัฒนาชุมชน จากบนลง
ล่าง มาเป็ นจากล่างขึ นบน (Bottom-up Approach) พร้ อมกับ ได้ มีก ารเปลียนยุทธศาสตร์ ก าร
พัฒ นาจากการนํ า ความรู ้จ ากภายนอกเข้ า ไปแทนที ความรู ้ ภายในชุม ชน (Strategies of
Substitution) มาเป็ นการพยายามประสานความรู ้ ทั งจากภายนอกและภายในเข้ าด้ วยกัน เพือให้
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เป็ นประโยชน์ สูงสุดแก่ชุมชน โดยที องค์ก รพัฒนาและองค์ก รชาวบ้ านจะมีบ ทบาทร่ ว มมื อ
ประสานกันบนพื นฐานความเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือใคร ไม่มีใครนําใคร
จากหลักการและแนวความคิดดังกล่าว จึงเป็ นที มาของการศึกษาชุมชนในแนวต่าง ๆ
เช่น แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง แนววัฒนธรรมชุมชน รวมถึงแนวความคิดของการพัฒนาทียังยืน
ทีแต่ละแนวคิดอาศัยกรอบแนวคิดดังกล่าวเป็ นข้ อสมมติฐานหรื อเป็ นหลักการเบื องต้ น ในการ
ประยุกต์เพือศึกษาชุมชน
5.5 ข้ อพิจารณาในการศึกษาชุมชน
ในการศึกษาชุมชนประเภทต่าง ๆ ที มีความหลากหลายนั น ควรนํ าแนวคิดต่าง ๆ มา
เพิมเติมเพื อให้ สามารถนํามาใช้ ทําความเข้ าใจกับ สภาพความเป็ นจริ งของชุมชนและสังคมให้
ชัดเจน ดังนี
จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) กล่าวถึงข้ อปฏิบัติในการศึกษาชุมชนว่า การศึกษาชุมชน
เพือการพัฒนา นักพัฒนาต้ องศึกษาเรียนรู ้ ชุมชนด้ วยตนเอง เพราะหากใช้ ผลการศึกษาของผู ้ อืน
อาจไม่เข้ าใจเรืองชุมชนอย่างแท้ จริงและอาจไม่สามารถริเริมกิจกรรมทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างแท้ จ ริ งและนอกจากนี ในการเรี ย นรู ้ ชุมชนยังเป็ นการสร้ างความสัมพัน ธ์ ใ กล้ ชิ ดระหว่าง
นักพัฒนากับคนในชุมชน ไม่ว่าจะใช้ เทคนิคใดในการศึกษาชุมชน ผู ้ ศึกษาชุมชนพึงตระหนักหลัก
ปฏิบัติทีสําคัญ คือ
1) การกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชนให้ ชัดเจน ว่าต้ องการรู ้ อะไร เพืออะไร
2) การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลทุติยภูมิ เพือการเข้ าใจชุมชนในเบื องต้ น
3) การกําหนดประเด็นคําถามทีจะนํามาซึงคําตอบทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
4) การเก็บข้ อมูลทีหลากหลายในชุมชนโดยการสัมภาษณ์ ทั งจากผู ้ นําชุมชน ผู ้ ทีเกียวข้งอ
ในชุมชน และจากผู ้ คนในชุมชนทีมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
5) การเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการทีหลากหลาย เช่น การสนทนากลุ่มการประชุม เป็ นต้ น
6) การไม่มีอคติในการศึกษาชุมชนและการจัดเก็บข้ อมูล
7) การใช้ หลักการในการเก็บข้ อมูลทีถูกต้ อง
8) ระหว่างทีมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในชุมชน ผู ้ ศึกษาควรปฏิบัติตามหลักการแสวงหาและ
รวบรวมข้ อมูล คือ ใช้ ตาดู หูฟัง ปากถาม สมองคิดและมือเขียน เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า การศึกษาชุมชนดังกล่าว เป็ นการสร้ างความเข้ าใจเบื องต้ นในการทีลงมือศึกษา
ชุมชน ว่านักพัฒนาหรือผู ้ ศึกษาจะต้ องปฏิบัติตนอย่างไร เมืออยู่ในชุมชน จะเก็บข้ อมูลด้ านไหน
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ด้ วยวิธีการอย่างไรและหรือเพือความเข้ าใจในการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึ นในชุมชนจะนํามา
ซึงข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ตอนที 6 อุทยานแห่ งชาติทางทะเล
การจัดตั งอุทยานแห่งชาติและสถานอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ นั น เป็ น
การจัดตั งแหล่งการเรียนรู ้ ตลอดชีวิตในชุมชนทีมีค่าต่อมวลมนุษยชาติอันถือได้ ว่าเป็ นมรดกโลก
เพราะเป็ นทั งแหล่งให้ ความรู ้ เป็ นแหล่งกําเนิ ดชีวิตและแหล่งคุ ้ มครองโลก ทุก ประเทศและทุก
ท้ องถิ นทัวโลกที มีก ารจัดตังอุท ยานแห่งชาติห รื อสถานอนุรัก ษ์ ท รัพยากรธรรมชาติจึงต้ องให้
ความสําคัญในการดูแลรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติไว้ ให้ คงสภาพเดิม
ตลอดไปเพือเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทุกคนเข้ าไปใช้ ประโยชน์โดยเฉพาะทางด้ านการศึกษา การ
ค้ นคว้ าทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและใช้ เป็ นสถานทีพักผ่อน โดยไม่ทําลาย
หรือเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั นให้ ผิดจากสภาพเดิม
อุทยานแห่งชาติและสถานอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นเสมือนห้ องเรียนขนาดมหึมา ใน
แต่ละแห่งมีการจัดกิจกรรมเพือการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติสําหรับผู ้ สนใจไว้ บริ การอีกหลายประการ รัฐ
จัดตั งอุทยานแห่งชาติและสถานอนุรัก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติรูป แบบต่าง ๆ ขึ นเพื คอ ุ ้ มครองและ
พิทักษ์ ทรัพยากรของชาติไว้ อุทยานแห่งชาติและสถานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ จึงมี
คุณ ค่า เป็ นมรดกโลก เพือเยาชนรุ่ น หลังอีกนานเท่านาน นับ เป็ นแหล่งการเรี ย นรู ้ ในชุมชนที มี
คุณค่าอย่างยิง (สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ม.ป.ป.)
6.1 ความหมายของอุทยานแห่ งชาติ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ได้ กล่าวไว้ ว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง ทีดิน
ซึงรวมทั งพื นทีดินทัวไป ภูเขา ห้ วย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ า ทะเลสาบ เกาะและชายฝั งทีได้ รับ
การกําหนดให้ เป็ น อุทยานแห่งชาติ ลักษณะทีดินดังกล่าวเป็ นทีทีมีสภาพธรรมชาติทีน่าสนใจ และ
มิได้ อยู่ในกรรมสิทธิ หรื อครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย ของบุคคลใดซึงมิใ ช่ทบวงการเมือง
ทั งนี การกําหนดดังกล่าวก็เพือให้ คงอยู่ในสภาพเดิม เพือสงวนไว้ ให้ เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาและ
ความรืนรมย์ของประชาชนสืบไป
6.2 ความหมายของอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็ นสถานทีท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ซึงได้ รวบรวมระบบนิเวศน์
ของสิงมีชีวิตทั งบนบก ใกล้ ช ายฝั งและในท้ องทะเลไว้ เ ป็ นจํ านวนมากและมีแหล่งธรรมชาติที

66

สวยงาม มีความโดดเด่น และเป็ นหนึงเดียวในโลกและเป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่า ซึงการประกาศให้
เป็ นอุท ยานแห่ งชาตินั น ก็ เ พื อช่ว ยคุ ้ มครองทรัพ ยากรธรรมชาติที สําคัญ ไว้ เพื อเป็ นสถานที
ท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจ ทํ าให้ เ กิดธุรกิจ ท่องเทียวและบริ การ อีก ทั งยังช่วยรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม และการศึกษาหาความรู ้ (สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุพื์ ช, ม.ป.ป.)
6.3 วัตถุประสงค์ ของการจัดตั งอุทยานแห่ งชาติ
อุท ยานแห่งชาติท างทะเลเป็ นส่วนหนึงของอุทยานแห่งชาติ ซึงมีวัตถุป ระสงค์ห ลัก 3
ประการ (สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ส่วนนันทนาการและ
สือความหมาย, 2555) คือ
1) เพือคุ ้ มครองพื นทีธรรมชาติทีมีทรัพยากรทีโดดเด่นและหาได้ ยากในพื นทีนั น ซึงได้ แก่
พื ช สัต ว์ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ทิ ว ทัศ น์ ที สวยงาม สิ งที น่ า สนใจทางประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม มิให้ เสือมสภาพลงไป
2) เพือให้ เป็ นสถานทีสําหรับการศึกษาธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของนักเรี ยน นักศึกษา
และประชาชนทัวไป เนืองจากอุทยานแห่งชาตินั นเปรี ยบเสมือนห้ องเรี ยนกลางแจ้ ง ซึงสามารถ
ศึกษาค้ นคว้ าวิจัยได้ โดยไม่สิ นสุด มีบริ ก ารในด้ านการศึกษา เช่น การบรรยาย ฉายภาพยนตร์
เอกสารเผยแพร่ห้องสมุด เป็ นต้ น นอกจากนี จะต้ องให้ ความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาบัน
ต่าง ๆ เพือศึกษาค้ นคว้ าวิชาการต่าง ๆ
3) เพือเป็ นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติ
กระทําได้ โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตั งค่ายพักแรม ดูสัตว์ ถ่ายรูป เดินป่ า ชมทิวทัศน์ เป็ นต้ น ฉะนั น
อุทยานแห่งชาติจะต้ องจัดการให้ มีกิจกรรมทางนันทนาการ จัดให้ มีความสะดวกในการคมนาคม
สถานทีพักแรม ร้ านอาหาร และ สิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
6.4 อุทยานแห่ งชาติทางทะเล
พื นที อนุ รั ก ษ์ ทางทะเลในประเทศไทยประกอบด้ วยพื นที ที มี ค วามสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั งทางด้ านกายภาพ ชี ว ภาพและสังคม โดยในแต่ล ะพื นทีจะต้ องมี
ความสําคัญและลักษณะความโดดเด่นของทรัพยากรทีแตกต่างกัน นอกจากนี การควบคุมพื นที
อนุรักษ์ ทางทะเลพื นทีอุทยานแห่งชาติทางทะเลจํานวน24 แห่ง ประกอบด้ วยฝั งอันดามันตอนบน
จํานวน 7 แห่ง ฝั งอันดามันตอนล่างจํานวน 9 แห่งและฝั งอ่าวไทยจํานวน 8 แห่ง (สํานักอุทยาน
แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ม.ป.ป.) ดังนี
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1) กลุ่มฝั งอันดามันตอนบน(7 อุทยานแห่งชาติ) ประกอบด้ วย อุทยานแห่งชาติลํานํ ากระ
บุรี จังหวัดระนอง, อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนองและพังงา, อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะ
พยาม จังหวัดระนอง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา, อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิ
ลัน จังหวัดพังงา, อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ จังหวัดพังงาและอุทยานแห่งชาติเขาลําปี -หาด
ท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา
2) กลุ่มฝั งอันดามันตอนล่าง (9 อุทยานแห่งชาติ) ประกอบด้ วย อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
จังหวัดภูเก็ต, อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา, อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี,
อุท ยานแห่งชาติห าดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลัน ตา
จังหวัดกระบี, อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัด
ตรัง และสตูล, อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูลและอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจังหวัดสตูล
3) กลุ่มฝั งอ่าวไทย (8 อุทยานแห่งชาติ) ประกอบด้ วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง
จังหวัดตราด, อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, อุทยานแห่งชาติหาด
วนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อุทยานแห่งชาติเขาสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.5 พื นที อุทยานแห่ งชาติทางทะเลจํานวน 24 แห่ ง
ประเทศไทยมีพื นที ทางทะเลครอบคลุมทั งหมด23 จังหวัด และมีอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลอยู่ในภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและทะเลภาคใต้ ซึงมีสถานทีตั ง ประวัติความเป็ นมาและ
สิงที น่าสนใจในการศึกษา (สํานัก อุท ยานแห่งชาติ กรมอุท ยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ พชื ,
ม.ป.ป.) ดังนี
6.5.1 อุทยานแห่ งชาติทางทะเลภาคตะวันตก
1) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที ตั ง ตั งอยู่ทางฝั งตะวันตกของอ่าวไทย ในท้ องทีอําเภอกุยบุรีและ
กิงอําเภอสามร้ อยยอด มีเ นื อที 98.08 ตารางกิโลเมตร หรื อ 61,300 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุทยาน
แห่งชาติในวันที 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 4
ประวัติความเป็ นมา เขาสามร้ อยยอดเป็ นชือทีมีตํานานเล่าว่า พื นที
แถบนี เคยเป็ นทะเลมีหมู่เกาะน้ อยใหญ่เรียงรายกัน ครั งหนึงเคยมีเรือสําเภาจีนแล่นผ่านมาประสบ
ลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้ อับปาง จึงแวะหลบภัยเข้ ามาตามร่องนํ าด้ านทิศตะวันตกของเกาะ แต่
เนืองจากไม่ชํานาญพื นที เรือได้ ชนกับหินโสโครกอับปางลง ผู ้ คนจมนํ าตายจํานวนมากทีเหลือรอด
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ตายขึ นมาอาศัย อยู่บ นเกาะประมาณ 300 คน จึ ง ได้ ตั งชื อว่า เกาะสามร้ อยรอด ต่อ มา
ระดับนํ าทะเลได้ ลดลง เกาะกลายเป็ นภูเขา ชาวบ้ านเรี ยกคลาดเคลือนเป็ น “เขาสามร้ อยยอด”
บริ เวณทีสันนิษฐานว่าเรื อจมนั นชาวบ้ านเรี ยกว่า อ่าวทะเลสาบ เคยมีผู ้ พบซากเสากระโดงเรื อ
โบราณในบริเวณนี ด้ วย บางข้ อสันนิษฐานว่า เป็ นเพราะมีต้นสามร้ อยยอดขึ นอยู่ หรื อมียอดเขา
มากมายถึง 300 ยอด
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา พื นทีดังกล่าวเพราะมีพันธุ์ไม้ ทีมีค่าขึ นอย่าง
หนาแน่นมาก เช่น ไม้ จันทน์ มะค่า มะเกลือ แสมสาร และทิวทัศน์ทีสวยงามทีควรสงวนไว้ และ
เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก
2) อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที ตั ง ตั งอยู่ใ นตําบลห้ วยทรายอําเภอเมือง และตําบลห้ วยยาง
อําเภอทับ สะแก มีเ นื อที 38 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 23,750 ไร่ เป็ นพื นที นํ าทะเลประมาณ40
เปอร์เซ็นต์ของพื นทีทั งหมด ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติในวัน30
ที ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็ น
อุทยานแห่งชาติ ลําดับที 76
ประวัติความเป็ นมา เดิมเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติป่าวังด้ วนและป่ าห้ วย
ยาง เป็ นทีตั งของสวนป่ าห้ วยทราย ท้ องทีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สวนป่ าห้ วยยาง สวนรุกข
ชาติห้วยยาง และสถานี วนกรรมห้ วยยาง ท้ องทีอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ ต่อมา
สถานีวนกรรมห้ วยยางได้ ถูกยกเลิกไป เมือทางกรมป่ าไม้ มีนโยบายทีจะจัดตั งอุทยานแห่งชาติ จึง
ได้ โอนพื นทีแห่งนี มาให้ กองอุทยานแห่งชาติ
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา สัตว์นํ าทีจําพวกปลานํ าจืดได้ แก่ ปลาดุก
ปลาช่อน ปลาขาว ปลาหมอ ปลานิล และในส่วนของทรัพยากรใต้ ทะเล ได้ แก่ ปลากระบอก ปลา
เก๋า ปลากะพง ปลาสีกุน ปลาสลิดหิน ฯลฯ ปะการัง กัลปั งหา พบในบริ เวณเกาะจานและเกาะ
ท้ ายทรีย์ พันธุ์ไม้ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ ทีปลูกขึ นใหม่ได้ แก่ สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะเดา เป็ นต้ น
6.5.2 อุทยานแห่ งชาติทางทะเลภาคตะวันออก
1) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง จังหวัดตราด
สถานที ตั ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ของแหลมงอบ อยู่ ห่ า ง
ประมาณ 8 กิ โล เมตร ยาวจากเ หนื อล งมาท างทิ ศ ตะวั น ออก เฉี ยง ใต้ 30 กิ โลเมต ร
กว้ า ง 14 กิ โ ลเมตร ประกอบด้ ว ยเกาะใหญ่ น้ อยในท้ องทะเลอ่า ว ไทยกว่า 40 เกาะ มี เ นื อที
650 ตารางกิโลเมตร หรื อ 406,250 ไร่ เป็ นพื นทีนํ าทะเลประมาณ70 เปอร์ เซ็นต์ของพื นทีทั งหมด
ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติในวันที31 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 45
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ประวัติความเป็ นมา ในปี พ.ศ. 2510 จังหวัดตราดได้ ให้ นายสมศักดิ
เผือนด้ วง ไปทําการสํารวจบริเวณนํ าตกธารมะยม และได้ ส่งรายงานการสํารวจเบื องต้ นของนํ าตก
ธารมะยม ซึงตั งอยูบนเกาะช้
่
าง อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้ กรมป่ าไม้ พิจารณาจัดตั งเป็ นวน
อุทยาน ซึงในปี 2516 กรมป่ าไม้ ได้ ให้ ความเห็นชอบในหลักการให้ จัดตั ง วนอุทยานนํ าตกธาร
มะยม และต่อมากรมป่ าไม้ ได้ จัดตั งวนอุทยานนํ าตกธารมะยมให้ เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเ
ล
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา มีเกาะทีเป็ นโขดหินกลางทะเลอีกจํานวน
มาก โดยมีเกาะช้ างเป็ นเกาะทีมีขนาดใหญ่ทีสุดและมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และนํ าทะเล
ใสสะอาด เช่น เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้ นํ าทีคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย
และหมู่เกาะรัง
2) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า - หมูเ่ กาะเสม็ด จังหวัดระยอง
สถานที ตั ง ครอบคลุมพื นที ในท้ องที ตําบลบ้ านเพ อําเภอเมืองและ
ตําบลแกลง อําเภอแกลง มีเ นื อที 131 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 81,875 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุท ยาน
แห่งชาติในวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 34
ประวัติความเป็ นมา ผูว่้ าราชการจังหวัดระยอง ให้ ความเห็นว่า ควรมี
การอนุรักษ์ เกาะเสม็ด (เกาะแก้ วพิสดารในเรื องพระอภัยมณีอันเป็ นวรรณกรรมเอกของสุนทรภู)่
ซึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ สงวนไว้ เป็ นสมบัติของประชาชนโดยทัวไป โดยจัดตั งเป็ นวน
อุทยานทางทะเล ต่อมากรมป่ าไม้ ประสานกับจังหวัดระยอง การพิจารณาในการจัดตั งเกาะเสม็ด
เป็ นอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้ าประกอบด้ วยเขาดินลูกรังเตี ยๆ ชายทะเลทางทิศตะวันตก มี
หาดทรายกว้ าง และทอดตัวโค้ งยาวออกไปสวยงามมาก นํ าทะเลใสจนสามารถมองเห็น แนว
ปะการังทีสวยงามได้ อย่างชัดเจน เกาะเสม็ดประกอบด้ วยหาดทรายขาวรอบเกาะ เป็ นหาดทรายที
สวยงาม เหมาะแก่ก ารท่องเทียวพัก ผ่อน ทั งมีเ กาะเล็ก เกาะน้ อยที มีห าดทรายและธรรมชาติ
สวยงาม เหมาะสมต่อการจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติ
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา สถานทีทีเด่นทีสุดเป็ นทีรู ้ จักกันดี คือ เกาะ
เสม็ดหรือเกาะแก้ วพิศดาร ซึงกล่าวไว้ ในวรรณคดีเรื องพระอภัยมณี ความงดงามตามธรรมชาติ
ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี เป็ นทียอมรับของนัก ท่องเที ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่า มี
ทิวทัศน์สวยงาม
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6.5.3 อุทยานแห่ งชาติทางทะเลภาคใต้
1) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
สถานที ตั ง ครอบคลุมพื นทีหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี ใน
ท้ องทีอําเภอละงู และเกาะอืนๆ ในท้ องทีตําบลเกาะสาหร่าย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีเนื อที
1,490 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 931,250 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุท ยานแห่งชาติใ นวัน ที 19 เมษายน
พ.ศ. 2517 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 8
ประวัติความเป็ นมา ตะรุเตา เป็ นคําทีเพี ยนมาจากคําว่า ตะโละเตรา
ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก พุทธศักราช 2479 มีการประกาศพระราชบัญญัติกักกันผู ้ มี
สันดานเป็ นโจรผู ้ ร้าย กรมราชทัณฑ์จึงหาสถานทีทีมีภูมิประเทศเหมาะสม ซึงในทีสุดได้ เลือกเกาะ
ตะรุ เตาและจัดตั งขึ นเป็ นทัณ ฑสถาน โดยเมือวัน ที 13 กรกฎาคม 2480 กลุ่มบุก เบิก ของกรม
ราชทัณฑ์ ภายใต้ การนําของขุนพิธานทัณฑทัย ได้ ขึ นสํารวจเกาะตะรุเตาบริ เวณอ่าวตะโละอุดัง
และอ่าวตะโละวาว เพือจัดทําเป็ น “ทัณฑสถาน” โดยฟั นฝ่ าอุปสรรคทางธรรมชาตินานัปการเป็ น
เวลา 11 เดือน งานบุกเบิกจึงสิ นสุดลง หลังจากเดือนมิถุนายน 2481 เกาะตะรุเตาก็เป็ นทัณฑ
สถานและเป็ นนิคมฝึ กอาชีพของนักโทษเด็ดขาด และนักโทษผู ้ มีสันดานเป็ นผู ้ ร้าย ต่อมาได้ มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ ามทีดินบนเกาะนี เพือประโยชน์แก่การราชทัณฑ์โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้ า 566 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2482 ปลายปี พ.ศ.2482 รัฐบาลได้ ส่ง
นักโทษการเมืองจากคดี กบฏบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฏนายสิบ (พ.ศ.2478) จํานวน 70 นาย
มายังเกาะตะรุเตาซึงถูกกักบริ เวณไว้ ทีอ่าวตะโละอุดัง จากสงครามสงครามเอเชียบูรพา (พ.ศ.
2484-2488) เกาะตะรุเตาถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดปั ญหาขาดแคลนอาหาร ยา และ
เครืองใช้ ต่าง ๆ ต้ นปี พ.ศ.2487 ผู ้ คุมนักโทษได้ ทําตัวเป็ นโจรสลัดเข้ าปล้ นสะดมเรื อบรรทุกสินค้ า
ชาวไทยและต่างประเทศทีแล่นแผ่นไปมา ในทีสุดรัฐบาลไทยและทหารอังกฤษได้ เข้ าปราบโจรสลั ด
เกาะตะรุเตาสําเร็จเมือปี พ.ศ. 2489 และอีกสองปี ต่อมากรมราชทัณฑ์ จึงได้ ยกเลิกนิคมฝึ กอาชีพ
ตะรุเตา ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ เสนอให้ จัดทีดิน
บริเวณเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอืน ๆ ในบริเวณเดียวกันเป็ นอุทยานแห่งชาติ
สิ งที น่ าสนใจในการศึ ก ษา อุท ยานแห่ ง ชาติ ต ะรุ เ ตาเป็ นสถานที
ท่องเทียวในความใฝ่ ฝั นของนักท่องเที ยวทัวไป เนื องจากเป็ นจุดรวมของความงามที ธรรมชาติ
สร้ างสรรค์ ทั งบนเกาะ และในนํ า มีป่าทีอุดมสมบูรณ์เป็ นทีอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในนํ าก็
งดงามด้ วยกลุ่มปะการังหลากสีสวยสด จนเป็ นทีกล่าวขวัญกันไปทัวโลก ในปี พ.ศ.2525 อุทยาน
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แห่งชาติตะรุ เตาได้ รับการยกย่องจากองค์ก าร UNESCO ให้ เป็ น มรดกแห่งอาเชียน (ASEAN
Heritage Parks and Reserves)
2) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
สถานที ตั ง ในเขตอําเภอควนโดน และอําเภอเมือง มีแนวเขตด้ านทิศใต้
จดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และ ทางด้ านทิศเหนือจดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้ าง มีเนื อที
196 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ 63,350 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุท ยานแห่ ง ชาติ ใ นวัน ที 27 ตุล าคม
พ.ศ. 2523เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 20
ประวัติความเป็ นมา ทะเลบันเป็ นชื อของบึงนํ าจื ดขนาดใหญ่เ นื อที
ประมาณ 125 ไร่ กลางหุบเขาจีนและเขามดแดง ซึงเข้ าใจว่าเกิดขึ นจากการยุบตัวของพื นดินนํ า
ในบึงเกิดจากต้ นนํ าทีออกมาจากผนังเขา บริเวณโดยรอบประกอบด้ วยป่ าไม้ อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขา
สูงสลับซับซ้ อน นํ าตก ถํ า และธรรมชาติทีส่วยงาม
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษามีชนเผ่าซาไกหรือเงาะป่ า
3) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที ตั ง เป็ นหมู่เกาะในอ่าวไทย ประกอบด้ วยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ มี
เนื อที102 ตารางกิโลเมตร หรื อ 63,750 ไร่ เป็ นพื นทีนํ าทะเลประมาณ82 เปอร์ เ ซ็น ต์ของพื นที
ทั งหมด ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติในวันที12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เป็ นอุทยานแห่งชาติ
ลําดับที 21
ประวัติความเป็ นมา บริเวณหมู่เกาะอ่างทองแต่เดิมเป็ นพื นทีหวงห้ าม
ของกองทัพเรือซึงมีโครงการจะสร้ างฐานทัพเรื อเพือควบคุมความปลอดภัยของประเทศทางด้ าน
อ่าวไทย แต่ด้วยมีทิวทัศน์สวยงาม ทะเลสาบ หน้ าผา ถํ าทะลุ เกาะรังนกนางแอ่น นกนานาชนิด
และแนวปะการัง เป็ นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ปลานานาชนิด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2518 นาย
สมบูรณ์ วงศ์ภัก ดี นักวิช าการป่ าไม้ ตรี กองอุท ยานแห่งชาติ ได้ เขียนบทความสารคดีเ รื อง “หมู่
เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล” ซึงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที 29 มิถุนายน
2518 สรุปสาระสําคัญว่า ควรจัดหมู่เกาะอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ให้ เป็ น
อุท ยานแห่งชาติท างทะเล ประกอบกับ กองอุท ยานแห่งชาติได้ มีโ ครงการอยู่แ ล้ วเช่น กัน และ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้ มีมติในคราวประชุม ครั งที 2/2518 เมือวันที 22 ตุลาคม 2518
ให้ กรมป่ าไม้ พิจารณาจัดหมู่เกาะอ่างทองเป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกแห่งหนึง
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา มีหาดทรายอยู่เกือบทุกเกาะ บางเกาะหาด
ทรายมีสีขาวสะอาดบริ สุทธิ บางเกาะมีปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสี อยู่
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ท่ามกลางความเงียบสงบ เกาะประมาณ 42 เกาะ มีทิวทัศน์สวยงาม ทะเลสาบ หน้ าผา ถํ าทะลุ
เกาะรังนกนางแอ่น และนกนานาชนิด ปะการัง เป็ นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ปลานานาชนิด
4) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา
สถานที ตั ง ครอบคลุมพื นทีป่ าชายเลนผืนใหญ่ทีอุดมสมบูรณ์คงสภาพ
ธรรมชาติดั งเดิมอยู่มาก นับตั งแ
ต่เขต อําเภอเมืองพังงา เลียบตามชายฝั งจนถึงเขตอําเภอตะกัวทุ่ง
และบริ เวณพื นนํ าในทะเลอันดามัน มีเนื อที400 ตารางกิโลเมตรหรื อ 250,000 ไร่ เป็ นพื นทีนํ า
ทะเลประมาณ 80 เปอร์ เซ็ น ต์ ข องพื นที ทั งหมด ประกาศตั งเป็ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ใ น
วันที 29 เมษายน พ.ศ. 2524 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 25
ประวัติความเป็ นมา ได้ มีการค้ นพบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ เมือปี
พ.ศ. 2530 บริ เวณเขาเต่าในอุท ยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยพบหลักฐานการเข้ ามาอยู่อาศัย
รวมถึงการฝั งศพของผู ้ คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากการศึกษาของนักธรณีวิทยา โดยนําเอา
ฟอสซิลของหอยบริเวณถํ าและเพิงผาตามเกาะและหินโผล่ในอ่าวพังงา พบว่าในระหว่างยุคไพลส
โตซีน กับ ไฮโลซีน คือ เมือประมาณ 11,000 ปี ทีผ่านมาระดับ นํ าทะเลลดตําลงมากในช่วงยุค
นํ าแข็ง ภูเขาหินทีเป็ นเกาะแก่งดังทีเห็นอยู่ในปั จจุบันส่วนใหญ่จึงอยู่บนทีดอน ไม่มีสภาพเป็ นเกาะ
ดังทีเป็ นอยู่
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา แหล่งโบราณคดี สัน นิษฐานว่าน่าจะเป็ น
งานสร้ างสรรค์ ของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที เขาเขียน เกาะปั นหยี เขาระย้ า ถํ านาค และ
เกาะพระอาตเฒ่า โบราณวัตถุที พบทีเขาพังมีเครื องกะเทาะหินหลายชิ น นอกจากนั นพบเศษ
ภาชนะดินเผาแบบเรียบ ลายเชือกทาบ หินลับ แกนหิน และสะเก็ด นอกจากนี ที เกาะพระอาตเฒ่า
ยังมีการค้ นพบเศษภาชนะดินเผาเนื อหยาบ แบบเรี ยบ แบบลายเชือกทาบ ชิ นส่วนขวานหินขัด
เครืองมือสะเก็ดหิน กระดูกปลามีรอยขัดฝน ภาพเขียนหินบนผนังในอ่าวพังงา ส่วนใหญ่เป็ นภาพ
ลายเส้ น มีการระบายสีบ้าง มีทงวาดเส้
ั
นด้ วยสี เขียนด้ วยสีอย่างแท้ จริ ง และเขียนด้ วยการหยดสี
สะบัดสี มักเขียนด้ วยสีแดงและสีดํา มีสีอืนๆ บ้ างแต่เป็ นส่วนน้ อย รูปลักษณ์ทีเขียนมีทั งลักษณะที
เป็ นรู ป ร่ างของคนและสัต ว์ เช่น ภาพคนแบกปลา ปลา กุ ้ ง ค่า ง นก ช้ า งและรู ป ลัก ษณ์ ของ
สิงไม่มีชีวิต เช่น ลายเส้ นคล้ ายยันต์หรือตัวอักษร ลูกศร เครืองมือจับสัตว์นํ า เรือ เป็ นต้ น
5) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
สถานที ตั ง อยู่ในทะเลอันดามัน โดยมีระยะห่างจากฝั งท่าเรื อคุระบุรี
ประมาณ 60 กิ โ ลเมตร มี เ นื อที 135 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 84,357 ไร่ เป็ นพื นที นํ าทะเล
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ประมาณ 76 เปอร์ เซ็นต์ของพื นที ทั งหมด ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติใน วันที9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2524เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 29
ประวัติความเป็ นมา พระยาสุรินทราชา เทศา เมืองภูเก็ต (นามเดิม
นกยูง วิเศษกุล) เป็ นผู ้ ค้นพบเกาะและตั งชือ หมู่เกาะสุรินทร์เมือครั งทีท่านมาสํารวจ ทะเลฝั งอัน
ดามัน ที ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา แต่เ ดิม หมู่เ กาะสุริน ทร์ อยู่ใ นเขต
สัมปทานปิ โตรเลียม แปลงที ตก. 9 W1 ของบริ ษัท WEEKS PETROLEUM จึงขอให้ ระงับการ
ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้ ก่อน และบริ เ วณหมู่เกาะสุรินทร์ ยังเคยถูกเสนอให้ ใช้ เป็ นค่าย
ญวนอพยพ แต่เ นื องจากความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรทั งบนบกและในทะเล ประกอบกับ
ทิวทัศน์ธรรมชาติทีงดงาม เหมาะทีจะจัดเป็ นแหล่งท่องเทียวและศึกษาหาความรู ้ ในด้ านธรรมชาติ
กรมป่ าไม้ จึงได้ คัดค้ านไม่เห็นด้ วย
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา มีทิ วทัศน์ทางทะเลทีสวยงาม มีปะการัง
สภาพป่ าทีสมบูรณ์ หาดทรายขาวสะอาดและนกนานาชนิด
6) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) จังหวัดภูเก็ต
สถานที ตั ง ครอบคลุมพื นทีบริ เวณป่ าสนทะเล ป่ าเขารวก ป่ าเขาเมือง
หาดในยาง หาดในทอน ในท้ องทีตําบล ไม้ ขาว ตําบลสาคู และตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง มีเนื อ
ที 90 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 56,250 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุท ยานแห่งชาติใ นวัน ที 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2524 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 31
ประวัติความเป็ นมา เดิมพื นทีบริเวณอุทยานแห่งชาติเป็ นพื นทีทุ่งสงวน
เลี ยงสัตว์บ้านสาคูกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่ าไม้ จึงได้ ส่งเจ้ าหน้ าทีออกไปทําการสํารวจ ปรากฏ
ว่า เป็ นพื นที ทีมีสภาพเหมาะสมสําหรับ จัดเป็ นแหล่งท่องเที ยว มีเอกลัก ษณ์ท างธรรมชาติและ
จุดเด่น เช่น ป่ าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการัง และโขดหิ น ทีสวยงาม
ประกอบกับ บริ เ วณชายหาดบางตอนเป็ นที วางไข่ของเต่ า ทะเลและจัก จันทะเลจํ า นวนมาก
เหมาะสมทีจะจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติโดยให้ ชือตามทีชาวภูเก็ตเรี ยกขานว่า อุทยานแห่งชาติ
หาดในยาง ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเ มือวันที 25 กันยายน 2533 ให้ ประกาศพื นทีราชพัสดุ
บริ เวณท่าฉัตรไชย ตําบลไม้ ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื อที 4.48 ตารางกิโลเมตร ให้ เป็ น
อุทยานแห่งชาติ เพือน้ อมเกล้ าถวายเนืองในวโรกาสอันเป็ นมหามงคลสมัยในการทีสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ5 รอบ ในวันที 12 สิงหาคม 2535 กรม
ป่ าไม้ จึงได้ เข้ ามาดําเนินการผนวกพื นทีเข้ ากับอุทยานแห่งชาติหาดในยาง โดยมีเป้าหมายทีจะ
พัฒ นาพื นที และพื นฟู พื นที ดัง กล่า วให้ เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และอนุรั ก ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติใ ห้ คงอยู่ตลอดไป พร้ อมทั งขอพระราชทานชื อใหม่ที เหมาะสม ซึงได้ รั บ
พระราชทานชือใหม่ว่า “อุทยานแห่งชาติสิรินาถ”
สิ งที น่าสนใจในการศึก ษา มีป่ าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาว
สะอาด แนวปะการังทีสวยงาม และทีวางไข่ของเต่าทะเล กับจักจันทะเลจํานวนมาก ตลอดจนหอย
ทะเลทีหายากหลายชนิด
7) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง
สถานที ตั ง ครอบคลุม ท้ องที อํ า เภอสิ เ กาและอํ า เภอกัน ตัง มี เ นื อ
ที 230.868 ตารางกิโลเมตร หรือ 144,300 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติใน วันที14 ตุลาคม
พ.ศ. 2524 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 36
ประวัติความเป็ นมา ในปี พ.ศ. 2522 นายประมูล รักษาแก้ ว หัวหน้ า
ศูนย์วิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ กันตัง กองบํารุง กรมป่ าไม้ พบว่า บริ เวณหาดแหลมหยงลําเป็ นหาด
ทรายขาวสวยงาม มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีสนทะเลขึ นอยู่ตามธรรมชาติเหมาะทีจะจัด
ให้ เป็ นวนอุทยาน เป็ นทีพักผ่อนของประชาชน กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่ าไม้ จึงได้ มีคําสังจัดตั ง
เป็ นอุทยานแห่งชาติ
สิ งที น่ า สนใจในการศึกษา ป่ าชายเลน หญ้ าทะเล เกาะแก่ง มีหาด
ทรายขาวนวลเรียงยาวไปตามผืนแผ่นดินกว่า 20 กิโลเมตร และสนทะเลตามธรรมชาติอันสวยงาม
8) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงา
สถานที ตั ง ครอบคลุมพื นที ตํ าบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี และในปี
พ.ศ. 2541 ได้ ผนวกรวมเกาะตาชัยไว้ ด้วย มีเนื อที140 ตารางกิโลเมตร หรื อ 87,500 ไร่ ประกาศตั งเป็ น
อุทยานแห่งชาติในวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2525 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 43
ประวัติความเป็ นมา สิมิลัน เป็ นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า เก้ า จึงมี
ชือเรียกกันว่า หมู่เกาะสิมิลัน หรือเกาะเก้ า ประกอบไปด้ วยเกาะใหญ่น้อย9 เกาะด้ วยกัน เกาะทั ง
เก้ าเรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้ แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้ า
เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษาหมู่เกาะสิมิลัน เป็ นส่วนภาคตะวันออกของ
ทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดียทีมีการลดตัวลงของพืนทะเล(Submergent shoreline) จึงมี
การกัดเซาะพังทลายโดยมีนํ าทะเลเป็ นตัวกระทําอย่างรุนแรงทําให้ บริเวณเกาะทั 9ง เกาะ เกิดเป็ น
ลักษณะภูมิประเทศทีแปลกตา มีรูปร่างต่าง ๆ อันเป็ นผลจากขบวนการกัดเซาะ สําหรับหินทีพบใน
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หมู่เ กาะสิมิลัน ทั ง9 เกาะ เป็ นหิ นอัคนี ชนิ ด granite อายุของหิน นี อยู่ระหว่างยุคTertiary –
cretaceous ประมาณ 65 ล้ านปี ทีผ่านมา
9) อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง , จังหวัดพังงา
สถานที ตั ง อยู่ทางด้ านฝั งทะเลอัน ดามัน ในท้ องทีอําเภอเมืองระนอง
อํ า เภอกะเปอร์ กิ งอํ า เภอสุ ข สํ า ราญและ อํ า เภอคุ ร ะบุ รี มี เ นื อที 315 ตารางกิ โ ลเมตร
หรื อ 196,875 ไร่เป็ นพื นทีนํ าทะเลประมาณ85.25 เปอร์ เซ็นต์ของพื นทีทั งหมด ประกาศตั งเป็ น
อุทยานแห่งชาติในวันที 19 สิงหาคม พ.ศ. 2526 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 46
ประวัติความเป็ นมา ในปี พ.ศ. 2523 ป่ าไม้ เ ขตสุราษฎร์ ธานีได้ รับ
รายงานจากเจ้ าหน้ าทีป่ าไม้ ประจําหน่วยควบคุมป่ าเลน ที รน.1 ว่า สภาพป่ าบริ เวณแหลมสนใน
ท้ องทีตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีลักษณะสวยงาม มีชายหาดริมทะเล มีพรรณไม้
นานาชนิด และมีสัตว์นํ าชุกชุมมีคําสังจัดตั งเป็ นวนอุทยานต่อมาวนอุทยานแหลมสนมีผลสํารวจ
เพิมเติมว่า บริ เวณหาดแหลมสนมีสภาพป่ าและบริ เ วณชายหาดที สมบูรณ์ ดี มีป่ าสนธรรมชาติ
ขึ นอยู่ตลอดแนวชายหาดและยังมีทุ่งหญ้ า รวมทั งมีหมู่เ กาะใกล้ เคีย ง มีจุดเด่นและธรรมชาติที
สวยงามเหมาะสมทีจะจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติ
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา ครอบคลุมพื นทีบริ เวณหาดแหลมสนและ
หมู่เกาะใกล้ เคียง ร่มรืนด้ วยป่ าสนทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ
10) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี
สถานที ตั ง ครอบคลุมในท้ องทีตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง ตําบล
ไสไทย และตําบลปากนํ าอําเภอเมือง มีเนื อที389.98 ตารางกิโลเมตรหรือ 243,737.5 ไร่ ประกาศ
ตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติในวันที6 ตุลาคม พ.ศ. 2526เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 47
ประวัติความเป็ นมา จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีรัฐบาลพัฒนาให้ เป็ น
เมืองท่องเทียว มีทิวทัศน์ธรรมชาติทีสวยงามหลายแห่งสมควรอนุรักษ์ ไว้ เป็ นแหล่งท่องเทียวถาวร
ต่อไป กองอุทยานแห่งชาติ จึงเสนอกรมป่ าไม้ ไปทําการสํารวจพื นทีเพือจัดตั งอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลในท้ องทีจังหวัดภูเก็ตและติดต่อจังหวัดใกล้ เคียง ซึงจากการรายงานการสํารวจปรากฏว่า
พื นทีบริเวณเกาะพีพีและหมู่เกาะใกล้ เคียงระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี มีความเหมาะสมทีจะ
จัดเป็ นอุทยานแห่งชาติ ป่ าบริ เวณหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะใกล้ เคียงรวมถึงหมู่เกาะพีพีใน
ท้ องที อําเภอเมือง จังหวัดกระบี มีทิ วทัศน์ และธรรมชาติสวยงาม เห็น สมควรจัดเป็ นอุท ยาน
แห่งชาติ
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สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีสวยงาม
ตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีป ะการัง กัล ปั งหา ทิ วทัศน์ ใ ต้ ทะเลที งดงามและเอกลัก ษณ์ ท าง
ธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนทีมีหน้ าผาเป็ นชั นๆ ถํ าทีสวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุสาน
หอย
11) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดตรัง , จังหวัดสตูล
สถานที ตั งตั งแต่ตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน เรือยมาจนจรดตําบล
ขอนคลาน อําเภอทุ่งหว้ า และตําบล ปากนํ า อําเภอละงู ครอบคลุมพื นทีชายฝั งทะเลและเกาะ
น้ อยใหญ่ จํ านวน 22 เกาะ มีเนื อที 494.38 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 308,987 ไร่ ประกาศตั งเป็ น
อุทยานแห่งชาติในวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 49
ประวัติความเป็ นมา ในเมือปี 2525 ผู ้ อํานวยการกองอุทยานแห่งชาติ
ได้ เห็นว่า สภาพธรรมชาติทีเป็ นเกาะแก่ง หาดทรายชายทะเล ในบริ เวณชองแคบมะละกา เขต
จังหวัดสตูล ยังมีความบริสุทธิ สมบูรณ์อยู่มาก น่าจะได้ รับการจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติ เพือเป็ น
การส่งเสริ มการท่องเที ยวจังหวัดสตูลด้ วย กองอุท ยานแห่งชาติ กรมป่ าไม้ จึงได้ มีคําสังที ให้
เจ้ าหน้ าทีไปทําการสํารวจหาข้ อมูลบริ เวณหมู่เกาะเภตรา ปรากฏว่า มีสภาพเป็ นเกาะใหญ่น้อย
หลายเกาะ โดยมีเกาะขนาดใหญ่อยู่ 2 เกาะ คือ เกาะเภตรา และเกาะเขาใหญ่ สภาพป่ าสมบูรณ์
ทิวทัศน์ทางทะเลสวยงาม มีปะการัง หาดทรายขาวสะอาด มีโขดหิน หน้ าผา ถํ า และเขาหินปูน
รูปร่างแปลกตา ทั งเป็ นทีวางไข่และอยู่อาศัยของเต่าทะเลหลายชนิด เหมาะทีจะจัดตั งเป็ นอุทยาน
แห่งชาติได้
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา เกาะขนาดใหญ่อยู่ 2 เกาะ คือ เกาะเภตรา
และเกาะเขาใหญ่ สภาพป่ าสมบูรณ์ ทิวทัศน์ทางทะเลสวยงาม มีปะการัง หาดทรายขาวสะอาด มี
โขดหิน หน้ าผา ถํ า และเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ทั งเป็ นทีวางไข่และอยู่อาศัยของเต่าทะเลหลาย
ชนิด
12) อุทยานแห่งชาติเขาลําปี - หาดท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา
สถานที ตั ง บริ เ วณเขาลํ า ปี และหาดท้ า ยเหมื อง มี เ นื อที 72 ตาราง
กิโลเมตร หรื อ 45,000 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติใ นวันที14 เมษายน พ.ศ. 2529 เป็ น
อุทยานแห่งชาติ ลําดับที 52
ประวัติความเป็ นมา เดิมเป็ นทีรู ้ จักกันในนามของ “นํ าตกลําปี” ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2526 กรมป่ าไม้ จัดตั งพื นทีดังกล่าวเป็ น วนอุทยานเขาลําปีและกําหนดให้ อยู่ในความ
คุมดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ
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สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา ชายหาดท้ ายเหมืองเป็ นหาดทรายสะอาด
ขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินมีความยาวกว่า 13 กิโลเมตร นํ าทะเลใส เล่นนํ าได้ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ จะมีเต่าทะเลขึ นมาวางไข่ จึงมีประเพณีเดินดูเต่าไข่ในตอนกลางคืนเดือน
หงาย และช่วงทีไข่เต่าฟั กเป็ นตัวจะมีการปล่อยเต่าลงทะเล เรี ยกว่า ประเพณีเดินเต่า และนํ าตก
โตนไพรเป็ นนํ าตกขนาดใหญ่และมีนํ าอยู่ตลอดทั งปี
13) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี
สถานที ตั ง อยู่ในท้ องทีอําเภอเกาะลันตา มีเนื อที 134 ตารางกิ โลเมตร
หรือ 83,750 ไร่ เป็ นพื นทีนํ าทะเลประมาณ81 เปอร์เซ็นต์ของพื นทีทั งหมด ประกาศตั งเป็ นอุทยาน
แห่งชาติในวันที 5 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 62
ประวัติความเป็ นมา คําว่า ลันตา แผลงมาจากคําว่า ลันตัส ซึงเป็ น
ภาษาชวา มีความหมายว่า “ผลาย่างปลา” ซึงก็คือ ทีย่างปลาสร้ างด้ วยไม้ รูปสีเหลียมยกพื นสูงขึ น
คล้ ายโต๊ ะ จุดไฟไว้ ข้างล่าง เผาปลาทีเรียงไว้ ข้างบน อุทยานแห่งชาติเกาะรอก-เกาะไหงเป็ นพื นที
ของอุทยานแห่งชาติประกอบด้ วยเกาะลันตาใหญ่ เกาะรอก เกาะไหง และเกาะอืนๆ จํานวนมาก
โดยมีเกาะลันตาเป็ นเกาะใหญ่ เป็ นทีตั งที ทําการสถานทีราชการ และเป็ นทีรู ้ จักของประชาชน
ทัวไป จึงได้ ขอเปลียนชื อเป็ น อุท ยานแห่งชาติหมู่เกาะลัน ตา ซึงเห็น ชอบให้ เ ปลียนชื ออุทยาน
แห่งชาติเกาะรอก-เกาะไหง เป็ น“อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา”
สิ งที น่ าสนใจในการศึก ษา ประกอบด้ วยเกาะใหญ่น้อยที สวยงาม
จํานวนมาก อุดมไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าชายหาด ป่ าชายเลน แนวเขตปะการังทีสมบูรณ์
และหาดทรายรอบเกาะต่าง ๆ
14) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลํารู่ จังหวัดพังงา
สถานที ตั ง ครอบคลุมอยู่ในท้ องทีอําเภอตะกัวป่ า อําเภอกะปง อําเภอ
ท้ ายเหมือง และอําเภอเมือง มีเนื อที125 ตารางกิโลเมตร หรื อ 78,125 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุทยาน
แห่งชาติใน วันที 30 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 66
ประวัติความเป็ นมา แต่เดิมเป็ นเพียงวนอุทยานป่ าชายทะเลเขาหลัก
ซึงอยู่ในความดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ ต่อมา ในปี 2527 ผู ้ ใหญ่บา้ นหมู่ที 2 ตําบลกะปง
จังหวัดพังงา ได้ มีหนังสือเรี ยนรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า พื นทีบริ เวณ
ตําบลกะปง จังหวัดพังงา นํ าตกลํารู่ เป็ นนํ าตกทีสวยงาม ตั งอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติเทือกเขา
กะได บริเวณรอบ ๆ ยังมีสภาพป่ าทีอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิด ควรอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้
และสัตว์ป่าไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ มีบันทึกให้ กรมป่ าไม้ พิจารณา กองอุทยานแห่งชาติ
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ได้ มีหนังสือเสนอกรมป่ าไม้ ให้ มีคําสังให้ เจ้ าหน้ าทีออกไปทําการสํารวจบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่า
พื นทีป่ าอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง หมาะสมที
เ
จะจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติ
ในปี 2528 กองอุทยานแห่งชาติได้ มีหนังสือเสนอกรมป่ าไม้ ให้ มีคําสังให้
เจ้ าหน้ าทีไปดําเนินการจัดตั งพื นที ดังกล่าวเป็ นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ ชือว่า“อุทยานแห่งชาติ
นํ าตกลํารู”่ ต่อมา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ มีบันทึกสังการให้ กรมป่ าไม้ สงวนป่ าคลอง
ลํารู่ใหญ่ ตําบลลําแก่น อําเภอท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามทีผู ้ บัญชาการสถานีทหารเรือพังงา ได้
ให้ ความเห็นชอบตามมติของสภาตําบลลําแก่น อําเภอท้ ายเหมือง ทีต้ องการสงวนป่ าต้ นนํ าลําธาร
คลองลํารู่ใ หญ่ ซึงกรมป่ าไม้ ได้ ให้ กองอนุรักษ์ ต้น นํ าทํ าการตรวจสอบ และได้ มีการประชุมร่วม
ระหว่างหน่วยงานที เกียวข้ อง เมือวันที 7 มิถุนายน 2528 เห็นชอบให้ กองอุทยานแห่งชาติสํารวจ
หาข้ อมูลเพือพิจารณาจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติต่อไป
กองอุท ยานแห่ งชาติ ได้ สังการให้ อุท ยานแห่ งชาตินํ าตกลํา รู่ ทํ า การ
สํารวจเพิมเติม และได้ รับหนังสือรายงานผลการสํารวจว่า พื นทีบริ เวณนํ าตกลํารู่ และบริ เวณป่ า
ต้ นนํ าลําธารของตําบลลําแก่น รวมพื นทีสํารวจประมาณ150 ตารางกิโลเมตร มีพื นทีครอบคลุม
ป่ าสงวนแห่งชาติ 7 ป่ า เป็ นป่ าต้ นนํ าลําธารทีสําคัญของจังหวัดพังงา มีสภาพป่ าทีอุดมสมบูรณ์ มี
จุดเด่นทีเป็ นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติหลายแห่ง เหมาะสมทีจะจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติได้ และ
ต่อมาในปี 2531 อุทยานแห่งชาตินํ าตกลํารู่ได้ มีหนังสือขอเปลียนชืออุทยานแห่งชาติใหม่เพือให้
เหมาะสมกับสถานทีและมีความหมายเด่นชัด กองอุทยานแห่งชาติได้ พิจารณาแล้ วจึงอนุมัติให้ ใช้
ชือว่า “อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่” ซึงมาจากชือพื นทีบริเวณชายทะเลเขาหลักและนํ าตกลํารู่
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา เป็ นภูเขาเเละเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้ อน
ได้ แก่ เขาหลัก เขาลํารู เขาแสงทอง เขาไม้ แก้ ว และเขาปลายบางโต๊ ะ มียอดเขาสูงทีสุดประมาณ
1,077 เมตร และมีสัตว์ต่าง ๆ มากมายหลายชนิดทั งสัตว์บกและสัตว์ทะเล พืชพันธุ์ป่าชายหาด ป่ า
ชายเลน
15) อุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี จังหวัดกระบี
สถานที ตั ง ครอบคลุมในท้ องทีอําเภอปลายพระยา อําเภออ่าวลึก และ
อําเภอเมือง มีเ นื อที 104 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 65,000 ไร่ ประกาศตั งเป็ นอุท ยานแห่งชาติใ น
วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2541 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 86
ประวัติความเป็ นมา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีชือว่า "ธารอโศก"
มีลักษณะเป็ นป่ าดงดิบและเป็ นทีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีสภาพภูมิประเทศเป็ นป่ าดงดิบทีมีธารนํ า
ไหลลอดภูเขา ลงสู่ทะเลทีตําบลแหลมสัก ต้ นนํ าเกิดจากเขาถํ านํ าผุด เขาถํ าเพชร ในท้ องทีตําบล
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อ่าวลึกเหนือ อําเภออ่าวลึก อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กิโลเมตร แล้ วไหลมา
ตามลําคลอง เรี ย กว่า คลองอ่าวลึก ปลายปี พ.ศ.2496 พลโทบัญ ญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ มาตรวจราชการทีอําเภออ่าวลึก ได้ แวะพักทีธารอโศกและ
พอใจในทิ วทัศน์ แห่ง นี มาก เห็ น ว่า ชื อที เคยเรี ย กไว้ เ ดิ มยังไม่เ หมาะสมจึง ตั งชื อใหม่ว่า"ธาร
โบกขรณี"
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา มีแหล่งศิลปะ ถํ าจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็ น
ภาพเขียนสีโบราณทีสร้ างสรรค์ขึ นเพือใช้ ในพิธีกรรมและมีธารนํ าไหลลอดภูเขา
16) อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที ตั ง ตั งอยู่ทีอําเภอเกาะพะงัน ห่างฝั งสุราษฎร์ธานี100 กิโลเมตร
ครอบคลุมเกาะกง เกาะม้ า เกาะกงธารเสด็จ มี เ นื อที 68.4 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 41,250 ไร่
ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติในวันที10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประวั ติ ค วามเป็ นมา ในปี 2510 พระครู สุภัท รธรรมาภิ ร ม (วิ ธู ร
ธรรมวโร) เจ้ าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้
ริเริมก่อตั ง“วนอุทยานการุณเมตต์นํ าตกแพง” ขึ นในบริ เวณนํ าตกแพง บ้ านมะเดือหวาน ตําบล
เกาะพะงัน โดยเห็นว่าพื นทีดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ มีนํ าตกสวยงาม มีสัตว์ป่าชุกชุม อยู่ใกล้
ชุมชน และได้ เริมมีชาวบ้ านเข้ าไปบุกรุกจับจองพื นที พระครูสุภัทรธรรมาภิรมจึงได้ ชักชวนพระ เณร
และชาวบ้ าน ตัดถนนเข้ าไปทีตัวนํ าตกแพงระยะทาง1 กิโลเมตร โดยตกลงกับชาวบ้ านยุติการบุก
รุกบริเวณนํ าตกแพง ให้ ช่วยกันอนุรักษ์ แทนการทําลาย และในปี2520 พระครูสุภัทรธรรมาภิรมได้
มอบวนอุทยานการรุณเมตต์นํ าตกแพงให้ กับกรมป่ าไม้ เพือให้ ประกาศเป็ น“วนอุทยานนํ าตกแพง”
พื นทีของเกาะพะงัน ซึงเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน มีธารนํ าตก ป่ าไม้ และสัตว์ปาที่ อุดม
สมบูรณ์ สามารถทีจะพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวต่อไปในอนาคต กรมป่ าไม้ ได้ ดําเนินการสํารวจ
พื นทีป่ าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน และป่ านํ าตกธารเสด็จ ป่ าเขาลาดไม้ แก้ ว ป่ าเขาค่าย ป่ าเขา
ตาหลวง ป่ าเขาหินนก ป่ าแหลมนายโพธิ-แหลมกะทะควํา และ ป่ าเขาไฟไหม้ ได้ ดําเนินการจัดตั ง
เป็ นอุทยานแห่งชาติและใช้ ชือว่า อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพงัน
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา ป่ านํ าตกธารเสด็จ ป่ าเขาลาดไม้ แก้ ว ป่ า
เขาค่าย ป่ าเขาตาหลวง ป่ าเขาหินนก ป่ าแหลมนายโพธิ-แหลมกะทะควํา และ ป่ าเขาไฟไหม้
17) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร
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สถานที ตั ง ครอบคลุมท้ องทีอําเภอปะทิว อําเภอเมืองชุมพร อําเภอสวี
อําเภอทุ่งตะโก และอําเภอหลังสวน มีเนื อที317 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,125 ไร่ ประกาศตั งเป็ น
อุทยานแห่งชาติใน วันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประวั ติ ค วามเป็ นมา ในปี 2510 พระครู สุภัท รธรรมาภิ ร ม (วิ ธู ร
ธรรมวโร) เจ้ าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้
ริเริมก่อตั ง“วนอุทยานการุณเมตต์นํ าตกแพง” ขึ นในบริ เวณนํ าตกแพง บ้ านมะเดือหวาน ตําบล
เกาะพะงัน โดยเห็นว่าพื นทีดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ มีนํ าตกสวยงาม มีสัตว์ป่าชุ
กชุม อยู่ใกล้
ชุมชน และได้ เริมมีชาวบ้ านเข้ าไปบุกรุกจับจองพื นที พระครูสุภัทรธรรมาภิรมจึงได้ ชักชวนพระ เณร
และชาวบ้ าน ตัดถนนเข้ าไปทีตัวนํ าตกแพงระยะทาง1 กิโลเมตร โดยตกลงกับชาวบ้ านยุติการบุก
รุกบริเวณนํ าตกแพง ให้ ช่วยกันอนุรักษ์ แทนการทําลาย และในปี2520 พระครูสภุ ัทรธรรมาภิรมได้
มอบวนอุทยานการรุณเมตต์นํ าตกแพงให้ กับกรมป่ าไม้ เพือให้ ประกาศเป็ น“วนอุทยานนํ าตกแพง”
ในปี 2530 นายประทีป ทวยเจริญ สมาชิกสภาจังหวัดเขตอําเภอเกาะพะ
งันได้ มีหนังสือถึงกรมป่ าไม้ ว่า พื นทีของเกาะพะงันซึงเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน มีธาร
นํ าตกป่ าไม้ และสัตว์ป่าทีอุดมสมบูรณ์ สามารถทีจะพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวต่อไปในอนาคต
จึงเสนอให้ ก รมป่ าไม้ ป ระกาศเป็ นอุท ยานแห่งชาติ กองอุท ยานแห่งชาติจึงให้ หัวหน้ าอุท ยาน
แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎธานี ไปทําการสํารวจเพือผนวกเป็ นอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะอ่างทอง ผลรายงานการสํารวจสรุปได้ ว่า พื นทีทีทําการสํารวจบริ เวณป่ าสงวนแห่งชาติป่ า
เกาะพะงัน ได้ รับการประกาศเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที 1030 พ.ศ. 2526
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที 206 ลงวันที 31 ธันวาคม 2526 ตั งอยู่ในท้ องที
อําเภอเกาะพะงัน ซึงเป็ นเกาะอยู่ในทะเลอ่าวไทย มีสภาพป่ าทีสมบูรณ์ เป็ นป่ าต้ นนํ าลําธาร มีสัตว์
ป่ านานาชนิด และมีธรรมชาติทีสวยงาม เหมาะแก่การจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติ มีพื นทีประมาณ
39.12 ตารางกิโลเมตร ซึงกองอุทยานแห่งชาติได้ มีหนังสือเสนอกรมป่ าไม้ ให้ ป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
ส่งเจ้ าหน้ าทีเข้ าตรวจตราดูแลพื นที ไม่ให้ มีการบุกรุกเข้ าไปทําลายสภาพป่ าเพือรักษาธรรมชาติอัน
สมบูรณ์ไว้
ต่อ มาในปี 2532 กรมป่ าไม้ โ ดยกองอุท ยานแห่ ง ชาติ ไ ด้ สังการให้
เจ้ าหน้ าทีมาดําเนินการสํารวจพื นทีป่ าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน ป่ านํ าตกธารเสด็จ ป่ าเขาลาด
แก้ ว ป่ าเขาค่าย ป่ าเขาตาหลวง ป่ าเขาหินนก ป่ าแหลมโพธิ-แหลมกะทะควํา และป่ าเขาไฟไหม้
เพื อเตรี ยมการประกาศเป็ น “อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ -เกาะพะงัน” ซึงต่อมาได้ มีการสํารวจ
เพิมเติมหมู่เกาะรอบๆ เกาะพะงัน ครอบคลุมพื นทีทั งหมดประมาณ62 ตารางกิโลเมตร ปั จจุบันได้
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ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2542 และอยู่ใน
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
สิ งที น่ า สนใจในการศึกษา มีจุดเด่น ทางธรรมชาติทีสวยงาม ร่ มรื น
ประกอบด้ วยนํ าตก หาดทราย อ่าว เกาะต่างๆ มีแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจ
18) อุทยานแห่งชาติกระบุรี จังหวัดระนอง
สถานที ตั ง ครอบคลุมแม่นํ ากระบี หมู่เกาะและพื นทีป่ าชายเลนริมฝั งใน
แม่นํ ากระบุรี ป่ าสงวนแห่ง ชาติป่ า คลองเส็ต กวด ป่ าเขาหิ น ช้ าง ป่ าเขาสามแหลม มี เ นื อที
160 ตารางกิโลเมตร เป็ นอุท ยานฯ ทีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า ประกาศตังเป็ นอุทยาน
แห่งชาติในวันที 21 เมษายน พ.ศ. 2542
ประวัติความเป็ นมา อุทยานแห่งชาติลํานํ ากระบุรี ตั งอยู่ทางด้ านฝั ง
ทะเลอันดามัน ในท้ องทีอําเภอกระบุรี อําเภอละอุ่น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ รับการประกาศ
จัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติเมือปี2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที 29 ก ลงวันที
21 เมษายน 2542 ครอบคลุมพื นที160 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศสหภาพพม่า
ทางด้ านทิศตะวันตก โดยมีแม่นํ ากระบุรีเป็ นเส้ นแบ่งกั นของประเทศทั งสอง พื นทีประมาณ64
ตารางกิโลเมตร หรื อร้ อยละ 40 ของพื นที ในแม่นํ ามีเกาะจํานวน 6 เกาะ ได้ แก่ เกาะเสียด เกาะ
ขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้ า
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา เกาะจํานวน 6 เกาะ ได้ แก่ เกาะเสียด เกาะ
ขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้ า และสัตว์นานาชนิด
19) อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวังนครศรีธรรมราช, จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สถานที ตั ง อยู่ในการดําเนินการเพือประกาศจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติ
ตามกฎหมาย โดยได้ กําหนดทีดินบางส่วนของป่ าคลองธง คลองเหรง ป่ าเขาออก ป่ าเขาท้ องโหนด
ป่ าเขาไชยสน ป่ าเลนคลองขนอม เขา ฝี หาย ป่ าเขาวัง ป่ าเขากรด ป่ าไชยคราม - วัดประดู่ ป่ าเขา
หัวช้ าง และหมู่เกาะ 8 เกาะ ได้ แก่ เกาะมัด แตง เกาะมัดโกง เกาะราบ เกาะหัวตะเข้ เกาะวังนอก
เกาะวังใน เกาะน้ อ ย และเกาะท่าไร่ ในท้ องที อําเภอสิช ลและท้ องที อํา เภอเกาะสมุย มีเ นื อ
ที 316 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ 197,500 ไร่ เป็ นพื นที นํ าทะเลประมาณร้ อยละ63.06 ของพื นที
ทั งหมดประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติในวันที30 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และอยู่ในระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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ประวัติความเป็ นมา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็ น
อุท ยานแห่ งชาติท างทะเลอยู่ใ นการดํ าเนิ น การ เพื อประกาศจัด ตั งเป็ นอุท ยานแห่งชาติตาม
กฎหมาย โดยได้ สํารวจและเก็บ ข้ อมูลเบื องต้ น ครั งแรกเมือปี พ.ศ. 2533 โดยได้ กําหนดที ดิน
บางส่วนของป่ าคลองธง คลองเหรง ป่ าเขาออก ป่ าเขาท้ องโหนด ป่ าเขาไชยสน ป่ าเลนคลองขนอม
เขาฝี หาย ป่ าเขาวัง ป่ าเขากรด ป่ าไชยคราม-วัดประดู่ ป่ าเขาหัวช้ าง และหมู่เกาะ 8 เกาะ ได้ แก่
เกาะมัดแตง เกาะมัดโกง เกาะราบ เกาะหัวตะเข้ เกาะวังนอก เกาะวังใน เกาะน้ อย และ เกาะท่าไร่
ในท้ องทีอําเภอสิชล อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ องทีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา มีลักษณะป่ าทียังมีความสมบูรณ์และพื น
นํ า เกาะซึงมีทรัพยากรทางทะเลทีอุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทียวได้ เป็ นอย่างดี
20) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จังหวัดระนอง
สถานที ตั ง ตั งอยู่ที 192 หมู่ที 4 ต.หงาว อ. เมืองระนอง จ. ระนอง
85000 หมู่เกาะระนอง เป็ นกลุ่มเกาะทีประกอบด้ วยเกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอดยาวตลอดแนว
ชายฝั งเหนือ-ใต้ ของทะเลอันดามัน ติดต่อกับชายแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า ด้ วยการ
มองการณ์ไกลและชาญฉลาดของพระยาดํารงสุจริ ตมหิศรภักดี (คอซู ้ เจียง) ในสมัยนั น ได้ ให้ ป๋ า
โฮ้ ย ซึงเป็ นชาวไทยมุสลิม ไปก่อตั งหมู่บ้ านที เกาะพยาม เพื อป้องกันการบุกรุ กของอังกฤษซึง
ครอบครองพม่าอยู่ ในปั จจุบันมีหลักฐานปรากฏอยู่ทีแหลมฝรังบริเวณอ่าวใหญ่ทีเกาะพยาม
ประวัติความเป็ นมา ต่อมากรมป่ าไม้ โดยกองอุทยานแห่งชาติได้ มา
ดําเนินการสํารวจพื นทีเพือจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติเมือปี2532 ซึงจากการสํารวจพบว่าพื นที
บริเวณครอบคลุมพื นทีในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพยาม ป่ าสงวนแห่งชาติป่าเกาะช้ าง ป่ า
สงวนแห่งชาติป่าคลองหินกลอง-ป่ าคลองม่วงกลวง และป่ าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว - ป่ า
คลองเกาะสุย ประกอบไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติทีสําคัญ และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ
เป็ นพื นทีทีมีศักยภาพ มีความเหมาะสมทีจะกําหนดเป็ นอุทยานแห่งชาติ ซึงขณะนี ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมือคราวการประชุมเมือวันที 30 ตุลาคม 2543 และได้
ทําการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เพือง่ายต่อการควบคุมและตอบสนองความต้ องการของ
ชุมชนในท้ องถิน เหลือเนือทีประมาณ 347 ตารางกิโลเมตร เมือวันที 23 ธันวาคม 2552 อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะพยามได้ รับการประกาศจัดตั งเป็ นอุทยานแห่งชาติลําดับที119
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สิ งที น่ าสนใจในการศึกษา ทรัพยากรทางทะเลรอบ ๆ เกาะต่าง ๆ ยังมี
ความอุด มสมบูร ณ์ ป่ าไม้ ยังไม่เ คยผ่า นการสัมปทานทํ า ไม้ มี พัน ธุ์ ไม้ มีค่ามากมาย มี ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั งบนบกและ ในทะเล
6.6 บทบาทและหน้ าที ของอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
บทบาทหน้ าทีหลักของการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล คือ การดูแลรักษาโครงสร้ าง
ของทรัพยากรในทะเล ประกอบด้ วย ทรัพยากรของสิงมีชีวิตบนบกและในทะเล ว่าโครงสร้ างใน
ด้ านใดบ้ างทีมีปัญหา จากนั นทํ าการวิเ คราะห์หาสาเหตุของปั ญหารวมทั งแนวทางการป้ องกัน
ปั ญหาทีเกิดขึ นเนืองจากพื นทีทางทะเลและชายฝั งทีมีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์และภาครัฐมี
ความต้ องการประกาศเป็ นพื นทีคุ ้ มครองประเภทอุทยานแห่งชาติทางทะเล
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 การกําหนดทีดินให้ เป็ นอุทยาน
แห่งชาติ บัญญัติว่า เมือรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริ เวณทีดินแห่งใดทีมีสภาพธรรมชาติเป็ นที
น่าสนใจ ให้ คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพือสงวนไว้ ให้ เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาและรืนรมย์ของ
ประชาชน ก็ให้ มีอํานาจกระทําได้ โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้ มีแผนทีแสดงแนวเขตแห่ง
บริเวณทีกําหนดนั นแนบท้ ายพระราชกฤษฎีกาด้ วยบริ เวณทีกําหนดนี เรี ยกว่า“อุทยานแห่งชาติ”
ทีดินทีจะกําหนดให้ เป็ นอุทยานแห่งชาตินั นต้ องเป็ นทีดินทีมิได้ อยู่ในกรรมสิทธิ หรือครอบครองโดย
ชอบด้ วยกฎหมายของบุคคลใดซึงมิใช่ท บวงการเมือง อีกประการหนึง พื นทีอนุรักษ์ ทางทะเล
ประเภทอุทยานแห่งชาติทางทะเล ยังประกาศครอบคลุมพื นทีในทะเล เนืองจากพื นทีในทะเล
ประกอบด้ วยทรัพยากรทีเป็ นนํ าทะเลและอาศัยอยู่ในนํ าทะเลรวมทั งทรัพยากรทีเป็ นทีดินทีอยู่ใต้
ทะเล ประกอบด้ วยแนวปะการัง และแร่ธาตุอืน ๆ ทีอยู่ลึกลงไปในพื นดินใต้ ทะเลอีกมากมาย การ
จัดการทรัพยากรทีดิน ในพื นที อนุรักษ์ ทางทะเล ประเภทอุทยานแห่งชาติทางทะเลจึงมีบทบาท
หน้ าที ที มี ค วามสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรค่ อ นข้ างมาก เนื องจากต้ องคอยควบคุ ม ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติทั งบนบกทรัพยากรธรรมชาติบริ เวณชายฝั งและทรัพยากรธรรมชาติในทะเล
อีกทั งพื นทีในทะเลซึงเป็ นแหล่งการเรียนรู ้ ทีสําคัญของประชาชนทุกๆคน(สํานักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ม.ป.ป.)
6.7 กิจกรรมเกี ยวกับการอนุรักษ์ สิ งแวดล้ อมในอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
กิ จ กรรมเกี ยวกับ การอนุรัก ษ์ สิงแวดล้ อมในอุท ยานแห่งชาติท างทะเลนั นเกิ ดขึ นจาก
ภายในอุทยานแห่งชาติทางทะเลและจากหน่วยงานภายนอก ซึงมีรายละเอียด ดังนี
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม (2554) การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
สามารถกระทําได้ หลายวิธี ทั งทางตรงและทางอ้อม ดังนี
1) การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมโดยทางตรง ซึงปฏิบัติได้ ในระดับบุคคล
องค์กร และระดับประเทศ ทีสําคัญ คือ
1.1 การใช้ อย่างประหยัด คือ การใช้ เท่าทีมีความจํ าเป็ น เพือให้ มีทรัพยากรไว้
ใช้ ได้ นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ ้ มค่ามากทีสุด
1.2 การนํากลับมาใช้ ซํ าอีกสิงของบางอย่างเมือมีการใช้ แล้ วครั งหนึงสามารถที
จะนํามาใช้ ซํ าได้ อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็ นต้ น หรื อสามารถทีจะนํามาใช้ ได้ ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การนํากระดาษทีใช้ แล้ วไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพือทําเป็ นกระดาษ
แข็ง เป็ นต้ น ซึงเป็ นการลดปริมาณการใช้ ทรัพยากรและการทําลายสิงแวดล้ อมได้
1.3 การบูรณซ่อมแซม สิงของบางอย่างเมือใช้ เป็ นเวลานานอาจเกิดการชํารุดได้
เพราะฉะนั นถ้ ามีการบูรณะซ่อมแซม ทําให้ สามารถยืดอายุการใช้ งานต่อไปได้ อีก
1.4 การบํ า บั ด และการฟื นฟู เป็ นวิ ธี ก ารที จะช่ ว ยลดความเสื อมโทรมของ
ทรัพยากรด้ วยการบําบัดก่อน เช่น การบําบัดนํ าเสียจากบ้ านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
ก่อนทีจะปล่อยลงสู่แหล่งนํ าสาธารณะ ส่วนการฟื นฟูเป็ นการรื อฟื นธรรมชาติให้ กลับสู่สภาพเดิม
เช่น การปลูกป่ าชายเลน เพือฟื นฟูความ สมดุลของป่ าชายเลนให้ กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็ นต้ น
1.5 การใช้ สิงอืนทดแทน เป็ นวิธีก ารที จะช่วยให้ มีก ารใช้ ท รัพยากรธรรมชาติ
น้ อยลงและไม่ทําลายสิงแวดล้ อม เช่น การใช้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติก การใช้ ใบตองแทนโฟม การใช้
พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื อเพลิง การใช้ ปุ ๋ ยชีวภาพแทนปุ ๋ ยเคมี เป็ นต้ น
1.6 การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็ นวิธีการทีจะไม่ให้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมถูก ทําลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ งขยะ สิงปฏิกูลลงแม่นํ า คูคลอง การจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่ า เป็ นต้ น
2) การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมโดยทางอ้ อม สามารถทําได้ หลายวิธี
ดังนี
2.1 การพัฒนาคุณ ภาพประชาชน โดนสนับ สนุน การศึก ษาด้ า นการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมทีถูกต้ องตามหลักวิชา ซึงสามารถทําได้ ทุกระดับอายุ ทั งใน
ระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสือสารมวลชนต่างๆ เพือให้
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ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวง
แหน และให้ ความร่วมมืออย่างจริงจัง
2.2 การใช้ มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม
เพื อการอนุรัก ษ์ ท รัพยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้ อมต่า ง ๆ ตลอดจนการให้ ความร่ วมมือทั ง
ทางด้ านพลัง กาย พลังใจ พลังความคิ ด ด้ วยจิ ตสํา นึก ในความมี คุณ ค่าของสิงแวดล้ อมและ
ทรัพยากรทีมีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของนักเรี ย น
นัก ศึก ษา ในโรงเรี ย นและสถาบั น การศึก ษาต่าง ๆ มูลนิ ธิคุ ้ มครองสัตว์ป่ าและพรรณพื ช แห่ ง
ประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็ นต้ น
2.3 ส่งเสริมให้ ประชาชนในท้ องถินได้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษา
ให้ คงสภาพเดิม ไม่ให้ เกิดความเสือมโทรม เพือประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้ องถินของตน การ
ประสานงานเพือสร้ างความรู ้ ความเข้ าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ นกับ ประชาชน ให้ มีบ ทบาทหน้ าที ในการปกป้ อง คุ ้ มครอง ฟื นฟูก ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ ้ มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 ส่งเสริ มการศึก ษาวิจัย ค้ น หาวิธี ก ารและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ ใ นการ
จัดการกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมให้ เ กิ ดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ ความรู ้ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ ให้ มีการ
ประหยัดพลังงานมากขึ น การค้ นคว้ าวิจัย วิธีการจัดการ การปรับ ปรุง พัฒนาสิงแวดล้ อมให้ มี
ประสิทธิภาพและยังยืน เป็ นต้ น
2.5 การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิงแวดล้ อมทั งในระยะสันและระยะยาว เพื อเป็ นหลักการให้ หน่วยงานและเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ที
เกียวข้ องยึดถือและนําไปปฏิบัติ รวมทั งการเผยแพร่ข่าวสารด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม ทั งทางตรงและทางอ้ อม
สรุ ป ได้ ว่า กิ จ กรรมเกี ยวกับการอนุรัก ษ์ สิงแวดล้ อมในอุทยานแห่งชาติท างทะเล มี 2
รู ป แบบ คือ การอนุรัก ษ์ ท รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อ มโดยทางตรง ได้ แก่ การใช้ อย่า ง
ประหยัด การนํ า กลับ มาใช้ ซํ าอี ก การบูร ณซ่ อ มแซม การบํ า บัด และการฟื นฟู การใช้ สิ งอื น
ทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็ นต้ น และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
โดยทางอ้ อม ได้ แก่ การพัฒนาคุณภาพประชาชน การใช้ มาตรการทางสังคมและกฎหมาย ส่งเสริม
ให้ ประชาชนในท้ องถินได้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้ นหาวิธีการและพัฒนา
เทคโนโลยี การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล เป็ นต้ น
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ตอนที 7 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
การศึกษางานวิจัยครั งนี เป็ นการศึกษาเนื อหาเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในด้ าน
การอนุรักษ์ ปะการัง ผู ้ วิจัยได้ ทําการสังเคราะห์ข้อมูลพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 ในมาตราดังต่อไปนี
มาตรา 4 กล่าวไว้ ว่า การศึกษา หมายความว่ากระบวนการเรียนรู ้ เพือความเจริญงอกงาม
ของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ กการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้ างสรรค์ จ รรโลงความก้ าวหน้ าทางวิ ท ยาการการสร้ างองค์ ว ามรู ้ อัน เกิ ด จากการจัด
สภาพแวดล้ อม สังคม การเรียนรู ้ และปั จจัยหนุนให้ บุคคลเรียนรู ้ อย่างต่อเนืองตลอดชีวิตและได้ ให้
ความหมายของ การศึก ษาตลอดชี วิต ไว้ ว่าเป็ นการศึกษาที เกิ ดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และการศึก ษาตามอัธยาศัย เพื อให้ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
มาตรา 6 การจัด การศึก ษาต้ องเป็ นไปเพื อพัฒนาคนไทยให้ เ ป็ นมนุษ ย์ ที สมบูรณ์ ทั ง
ร่างกาย จิ ตใจ สติปัญ ญา ความรู ้ และคุณ ธรรม มีจริ ย ธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงค์ชี วิต
สามารถออยู่ร่วมกับผู ้ อืนได้ อย่างมีความสุข
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักการว่าผู ้ เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้ เรี ยนมีความสําคัญมากทีสุด กระบวนการจัดต้ องส่งเสริ มส่งเสริ มให้
ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้ องส่งเสริ มการดําเนินงานและการจัดตั งแหล่งการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้ แก่ ห้ องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้
อืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
การศึก ษาพระราชบัญ ญัติ ส่งเสริ มการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 ในมาตราดังต่อไปนี
มาตรา 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ ยึด
หลักดังต่อไปนี
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1) การศึกษานอกระบบ
1.1 ความเสมอภาคในการเข้ าถึงและได้ รับ การศึก ษาอย่างกว้ างขวาง
ทัวถึง เป็ นธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน
1.2 การกระจายอํานาจแก่สถานศึกษาและการให้ ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู ้
2) การศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การเข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้ องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผู ้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.2 การพัฒนาแหล่งการเรี ย นรู ใ้ ห้ มีความหลากหลายทั งส่วนที เป็ นภูมิ
ปั ญญาท้ องถินและส่วนทีนําเทคโนโลยีมาใช้ เพือการศึกษา
2.3 การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู ้ ทีเป็ นคุณประโยชน์ต่อผู ้ เรียน
มาตรา 7 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ ดําเนินการเพือเป้าหมายใน
เรืองดังต่อไปนี
1) ประชาชนได้ รับ การศึก ษาอย่างต่อเนื อง เพื อพัฒนาศัก ยภาพกําลังคนและ
สังคม ทีใช้ ความรู ้ และภูมิปั ญ ญาเป็ นฐานในการพัฒนา ทั งด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อม
ความมันคง และคุณภาพชีวิต ทั งนี ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
2) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้ อมในการมีส่วนร่วมเพือจัดกิจกรรม
การศึกษา
มาตรา 8 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ ดําเนินการเพือเป้าหมายใน
เรืองดังต่อไปนี
1) ผู ้ เรี ยนได้ รับความรู ้ และทักษะพื นฐานในการแสวงหาความรู ้ ที จะเอื อต่อการ
เรียนรู ้ ตลอดชีวิต
2) ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ สาระที สอดคล้ อ งกับ ความสนใจและความจํ าเป็ นในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตทั งในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
3) ผู ้ เรียนสามารถนําความรู ้ ทีได้ รับไปใช้ ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรี ยนกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
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ผู ้ วิจัยได้ ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยทีเกียวข้ องเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง ทีกล่าวมาในบทที 2 ข้ างต้ น และนํามาสรุปหัวข้ อในการวิจัยได้ 6 ด้ าน
ดังต่อไปนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม 4) ด้ านรูปแบบ
กิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและการประเมินผล
ตอนที 8 การสนทนากลุ ่ ม
การสนทนากลุ่ม เป็ นเทคนิ ค การวิ จัย เชิ งคุณ ภาพที ใช้ ร วบรวมข้ อมูลที นิ ย มกัน อย่า ง
แพร่หลายในสาขาสังคมศาสตร์ (Stawart and Shamdasani,1990) ใช้ ในการเก็บข้ อมูลประเภท
ความคิดเห็น ความรู ้ สึกนึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรมและปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
คําถามในวงสนทนาจะถามความรู ้ สึก แรงจูงใจ การตัดสินใจ เหตุผลและทัศนคติต่อสิงต่าง ๆ การ
สนทนาจะเป็ นการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและกว้ างขวางของกลุ่มบุคคลที
เลือกสรรโดยเป็ นผู ้ ทีให้ ข้อมูลในประเด็นทีจะสนทนาร่วมกันได้ อย่างดี การกําหนดประเด็นในการ
สนทนาจะทําโดยผู ้ วิจัย
8.1 ประวัติความเป็ นมาของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ ่ ม
การสนทนากลุ่มเป็ นวิธีการศึกษาวิจัยแบบหนึงของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เป็ นการ
วิจัยเพือให้ เกิดความเข้ าใจเกียวกับความนึกคิด จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั งปั จจัยทีมี
อิทธิพลต่อพฤติก รรมนั น ๆ และยังทําให้ ทราบถึงปฏิกิริยาของบุคคลที มีต่อสิงเร้ า คําถามในวง
สนทนากลุ่ม จะเป็ นคํ า ถามที ถามถึ ง ความรู ้ สึก การตัด สิ น ใจ การให้ เหตุผ ล แรงจูง ใจหรื อ
สถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนากลุ่มมีลักษณะเป็ นการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน
อย่างกว้ างขวางของผู ้ เข้าร่วมสนทนากันเองและกับนักวิจัย การสนทนามีความเป็ นอิสระในการ
แสดงความเห็น ตลอดจนการโต้ แย้ งปั ญหาหรือหัวข้ อของการสนทนาถูกกําหนดโดยนักวิจัย หรื อ
ผู ้ สนใจทําการศึกษาในเรืองนั นๆ แล้ วเลือกสรรบุคคลทีคิดว่าสามารถให้ คําตอบในเรื องทีสนใจได้
ตรงประเด็นทีสุดเข้ าร่วมในการสนทนา (วีรสิทธิ สิทธิไตรย์ และโยธิน แสวงดี , 2536: ภาณี วงษ์
เอก, 2541)
ภาณี วงษ์ เอก (2541) กล่าวไว้ ว่า ในการศึกษาเชิงคุณภาพทัวไปนั น วิธีการสนทนากลุ่มที
รู ้ จักและเรียกกันมีอยู่ 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focused Interview) และการสนทนา
กลุ่มแบบธรรมชาติ (Group Discussion) ส่วนการสนทนากลุ่มนั นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
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ซึงในการศึกษาวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยใช้ วิธีการสนทนากลุ่มมาเป็ นแนวทางในการศึกษาคุณลั กษณะทีพึง
ประสงค์ของบิดามารดาในสังคมไทย
การสนทนากลุ่ม เป็ นการนํ าเอาทั งสองวิธีมาร่ วมกัน คือ การสนทนาเป็ นกลุ่มและมี
ประเด็นปั ญหาทีเฉพาะเจาะจงในการสนทนาแต่ละครั ง แต่โดยหลักใหญ่แล้ ว วิธีการศึกษาทั ง3
วิธีการดังกล่าวนั น เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบุคคลตั งแต่2 คนขึ นไปจนถึง 10 หรื อ 12 คน
โดยมีข้อสมมติฐานทีเหมือนกันว่า เราจะรู ้ ถึงปฏิกิริยาโต้ ตอบของคนได้ อย่างละเอียดลึกซึงโดย
การกระตุ ้ นให้ คนหันมาสนใจในสิงเดียวกัน และมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันซึงอยู่ในลักษณะการ
เคลือนไหวภายในกลุ่ม (Group Dynamics) และผู ้ วิจัยก็จะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที
ศึกษาตลอดจนบันทึกการโต้ ตอบกันภายในกลุ่มด้ วยการบันทึกเทป หรือการจดบันทึกเอาไว้ เพือ
การวิเคราะห์ต่อไป การกระตุ ้ นดังกล่าวนี อาจทําได้ หลายวิธีด้วยกัน เช่น การให้ ชมภาพยนตร์ ฟั ง
การกระจายเสียง ให้ อ่านบทความหรือหนังสือ การจุดประเด็นในการสนทนาเฉพาะเรืองทีสนใจจะ
ศึกษา หรือแม้ กระทังการทีจะให้ กลุ่มทีจะศึกษาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ การกระทําดังกล่าวทั งหมดนี
ถือว่าเป็ นสิงกระตุ ้ น ให้ เกิ ดการเคลือนไหวภายในกลุ่ม แต่ละวิธีมีวิธีการที แตกต่างกัน บ้ างซึงก็
แล้ วแต่ผู ้ นําไปประยุกต์ใช้ แต่ในทีนี จะขอกล่าวถึงการนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี มาประยุกต์ใช้ ใน
การศึกษาด้ วยวิธีการจัดสนทนากลุ่มเท่านั น(Dawson and Manderson, 1993)
การสนทนากลุ่ม ได้ เริ มเข้ ามาสูว่ งวิช าการเมือประมาณ พ.ศ.2522 เนืองจากในแวดวง
วิชาการได้ ให้ ความสนใจกับการศึกษาวิธีนี ซึงเห็นว่าเป็ นเทคนิคการวิจัยประยุกต์ทีมีประโยชน์มาก
จึงได้ เริมนําเอามาใช้ ด้วยวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกัน เช่น The U.S. National Cancer Institute’s
Information Branch ใช้ ใ นการศึก ษาวิจัย แบบสนทนากลุ่ม เพื อเป็ นเทคนิ คในการทดสอบ
โครงการให้ การศึกษาแก่ประชาชน ในเรืองการป้องกันโรคมะเร็ง The U.S. National Heart, Lung
and Blood Institute ใช้ เพือเป็ นแนวทางสําหรับทํ าโครงการให้ ความรู ้ แก่ประชาชนเกียวกับ
อันตรายและวิธีการป้องกันความดันโลหิตสูงUNICEF ใช้ เป็ นงานวิจัยประยุกต์ส่วนหนึงทีจะให้ ได้
ข้ อมูลระดับลึกเกียวกับทัศนคติของประชาชนและพฤติกรรมอันเกียวข้ องกับการเลี ยงลูกด้ วยนมใน
ประเทศทีกําลังพัฒนาในการศึกษาเกียวกับการวางแผนครอบครัวทีเม็กซิโก ได้ ใช้ เทคนิคนี เพือหา
ข้ อมูลการพัฒนาโครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับการคุมกําเนิด ส่วนในการศึกษาเรื อง
การวางแผนครอบครัวในเขตเมืองของอินโดนิเซียใช้ การจัดสนทนากลุ่มเพือเป็ นก้ าวแรกในการทีจะ
เก็บรวบรวมข้ อมูล เพือการวิจัยแบบสํารวจในขั นต่อไป(Schearer,1981) (อ้ างอิงใน ภาณี วงษ์
เอก, 2541) นอกจากนี โครงการ “Focus Group Research on the Determinants of Fertility in
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Southern Thailand” (Havanon. et al., 1983) ก็ได้ ริเริมนําเอาการจัดสนทนากลุ่มมาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาวิจัยทางด้ านประชากรและวางแผนครอบครัวในประเทศไทย
8.2 ความหมายของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ ่ ม
มีผู ้ กล่าวถึงความหมายของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่ม ดังนี
วีรสิทธิ สิทธิไตรย์และยธิน แสวงดี (2536) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง
การรวบรวมข้ อมูลจากการนังสนทนากับผู ้ ให้ ข้อมูล(Key Informants) เป็ นกลุ่ม ซึงผู ้ ร่วมสนทนา
กลุ่มนี จะได้ มาจากการเลือกสรรตามเกณฑ์ทีนักวิจัยกําหนดไว้ ว่าจะเป็ นผู ้ ทีสามารถให้ คําตอบตรง
ประเด็นและสามารถตอบวัตถุประสงค์ทีสนใจศึกษามากทีสุด
สุชาติ ประสิทธิ รัฐสินธุ(2544)
์
ให้ ความหมายไว้ ว่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง เป็ นวิธีการ
เก็บข้ อมูลโดยใช้ วิธีนี เก็บข้ อมูลและจะนัดหมายผู ้ ให้ ข้อมูลประชุมร่วมกัน ณ ทีแห่งใดแห่งหนึงเพือ
การซักถามเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ตามทีต้ องการ ผู ้ ให้ ข้อมูลทั งหมดจะต้ องเป็นบุคคลทีเกียวข้ อง
สํานัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิ จัย (2549) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสนทนากลุ่ม
หมายถึง การสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึงทีรวบรวมข้ อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู ้ ให้ ข้อมูลใน
ประเด็นปั ญหาทีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู ้ ดําเนินการสนทนากลุ่ม(Moderator) เป็ นผู ้ คอยจุดประเด็น
ในการสนทนา เพือชักจูงให้ กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรื อแนวทางการ
สนทนาอย่างกว้ างขวางละเอียดลึกซึ ง โดยมีผู ้ เข้ าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ6-10 คน ซึง
เลือกมาจากประชากรเป้าหมายทีกําหนดเอาไว้
สรุ ป ได้ ว่า การสนทนากลุ่ม เป็ นการแสดงความคิดเห็น หรื อการซัก ถามจะเป็ นไปใน
ลักษณะของการสนทนา ผู ้ ให้ ข้อมูลทุกคนควรได้ รับการบอกกล่าวชักจูงว่าตนมีความสําคัญและ
ความสามารถในการแสดงความคิด เห็น การให้ ค วามคิ ดเห็ น เป็ นไปอย่า งอิ สระเสรี และไม่
กระทบกระเทือนทําให้ เสียประโยชน์ใด ๆ
8.3 คุณลักษณะของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุม่
มีผู ้ กล่าวถึงคุณลักษณะของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่ม ดังนี
วีรสิทธิ สิทธิไตรย์ และโยธิน แสวงดี (2536) ได้ กล่าวไว้ ว่า การสนทนากลุ่มได้ กําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ว่าผู ้ ทีจะเข้ าร่วมกลุ่มนั นจะต้ องมีลักษณะคล้ ายๆ กันในหลาย ๆ ด้ าน นอกจากนี
กลุ่มสนทนาควรจะต้ องมากกว่า 3-4 คน ทั งนี เพราะว่ากลุ่มที นัก วิจัย จะทํ าการสนทนาแบบ
รวบรวมข้ อมูลนี ไม่ใ ช่เ ป็ นกลุ่มที เกิ ดขึ นจากธรรมชาติ แต่เ ป็ นการรวมกลุ่มให้ เ กิ ดขึ นแล้ วทํ า
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บรรยากาศในวงสนทนาให้ เป็ นธรรมชาติและสร้ างสรรค์ให้ เกิดการเสวนากันในลักษณะทีเป็ นการ
พูดคุยกัน แสดงความคิดเห็นทั งสองสอดคล้ องและเป็ นการโต้ แย้ งดังนั นถ้ าสมาชิกกลุ่มเพียง3-4
คน ก็จะไม่เกิดการโต้ แย้ งหรือการแสดงความคิดเห็นเท่าทีควรเพราะเป็ นกลุ่มเล็กเกินไปประกอบ
กับเป็ นการจัดตั งกลุ่มนักวิจัยและสมาชิกยังไม่คุ ้ นเคยกัน การโต้ แย้ งหรื อการเสนอแนวคิดต่าๆง
ก็อาจจะเกิดขึ นได้ น้อย ดังนั นกลุ่มนักคิดทางวิจัยธุรกิจการตลาดและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ทีนํา
วิธีการสนทนากลุ่มย่อยมาใช้ จึงนําหลักการของนักจิตวิทยาสังคมและนักจิตวิทยาคลินิกทีใช้ ใน
การทดลองศึกษาการโต้ แย้ งของคนเป็ นกลุ่มว่ากลุ่มคนทีมีขนาดระหว่าง 7-8 คนนี เป็ นกลุ่มทีมี
ลักษณะการตอบโต้ และโต้ แย้ งกันดีที สุดเป็ นขนาดกลุ่มที ก่อให้ เกิ ดการสนทนาทีมีลักษณะเปิ ด
กว้ างทีจะให้ ผู ้ ร่วมสนทนาทุกคน ไม่อายและแต่ละคนวิพากษ์วิจารณ์ได้ ดีทีสุด เป็ นกลุ่มคนกําลัง
เหมาะในการจุดประเด็นซักถามนันเอง
วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2544) ได้ กล่าวไว้ ว่า จํานวนผู ้ ให้ข้ อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐานทีใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรด้ วยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน10
คน
Thomas (2000) ได้ กล่าวไว้ ว่า ขนาดของกลุ่มผู ้ ทีให้ ข้อมูลหรือผู ้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่มควรมี
จํานวนระหว่าง 7-10 คน
Bryman (2001) ได้ กล่าวไว้ ว่า ขนาดของกลุ่มผู ้ ทีให้ ข้อมูลหรื อผู ้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม ควร
มีจํานวนระหว่าง 6-10 คน
สรุปได้ ว่า ดังนั นกลุ่มของวงสนทนาจึงประกอบด้ วยผู ้ เข้ าร่วมสนทนา7-8 คน ซึงนับว่า
เป็ นขนาดทีกําลังเหมาะทีจะก่อให้ เกิดการถกประเด็นปั ญหาและการเสวนากลุ่ม ถ้ าหากกลุ่มมี
ขนาดใหญ่ ก ว่านี เป็น 9-12 คน ก็จ ะมี ลัก ษณะเป็ นกลุ่มใหญ่ แ ละในวงสนทนาอาจจะมีก าร
แบ่งกลุ่มย่อยหันหน้ าเข้ าสนทนากันเอง ซึงจะลําบากในการนังสนทนาเป็ นกลุ่มและยากต่อการ
สรุปประเด็นปั ญหาหรือวิเคราะห์ข้อมูล
8.4 ลักษณะของการวิจัยด้ วยเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ ่ ม
มีผู ้ กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยด้ วยเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่ม ดังนี
สุชาติ ประสิทธิ รัฐสินธุ(2544)
์
ได้ กล่าวไว้ ว่า ลักษณะของการวิจัยด้ วยเทคนิคการวิจัยการ
สนทนากลุ่มมีหลักทีสําคัญ คือ ผู ้ ทีให้ ข้อมูลหรือผู ้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม(ยกเว้ นผู ้ วิจัย) จะต้ องเป็ นผู ้
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ทีเกียวข้ องโดยตรงกับเรืองทีจะศึกษานั นและทุกคนจะต้ องเข้ ามาด้ วยความสมัครใจพร้ อมทีจะให้
ข้ อมูลข้ อเท็จจริงตามประสบการณ์และความคิดเห็นของตน
Dawson and Manderson (1993) ได้ กล่าวไว้ ว่า ลักษณะของการวิจัยด้ วยเทคนิคการ
วิจัยการสนทนากลุ่มมีหลักการจัดสนทนากลุ่มเท่าทีนิยมใช้ กันมีจุดมุ่งหมายดังนี
1) ใช้ ในการสร้ างสมมติฐานใหม่ ๆ (Generating Hypotheses)
2) ใช้ ในการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ทัศ นคติ แ ละคุณ ลัก ษณะของประชากร
(Exploring Opinions, Attitudes and Attributes)
3) ใช้ ในการทดสอบแนวความคิดใหม่ในเรืองทีเกียวกับผลิภัณฑ์ทีผลิตขึ นมาใหม่
(Testing New Product Items)
4) ใช้ ในการประเมินผลทางด้ านธุรกิจ (Evaluating Commercials)
5) ใช้ ใ นการกํ าหนดคําถามและเพือทดลองใช้ แบบสอบถาม (Identifying and
Pretesting Questionnaire Items)
6) ใช้ ในการสนทนากลุ่มเพือเป็ นการค้ นหาคําตอบทียังคลุมเครื อหรื อไม่แน่ชัด
ของการวิจยั แบบสํารวจ ซึงเรี ยกว่าเป็ นการใช้ การสนทนากลุ่มเพือช่วยเสริ มให้ งานวิจัยสมบูรณ์
ยิงขึ นการจัดกลุ่มสนทนาสําหรับการวิจัยครั งนี
สรุปได้ ว่า ลักษณะของการวิจัยด้ วยเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่มมีหลักการจัดสนทนา
กลุ่ม ผู ้ ทีให้ ข้อมูลหรือผู ้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม(ยกเว้ นผู ้ วิจัย) จะต้ องเป็ นผู ้ ทีเกียวข้ องโดยตรงกับเรือง
ทีจะศึกษานั นการสนทนากลุ่มจะใช้ ในการสร้ างสมมติฐานใหม่ ๆ ใช้ ในการสํารวจความคิดเห็น
ทัศนคติ และคุณลักษณะของประชากร ใช้ ในการทดสอบแนวความคิดใหม่ในเรื องทีเกียวกับผลิ
ภัณ ฑ์ ที ผลิตขึ นมาใหม่ ใช้ ใ นการประเมินผลทางด้ านธุรกิ จ ใช้ ใ นการกํ าหนดคําถามและเพื อ
ทดลองใช้ แบบสอบถามและใช้ ในการสนทนากลุ่มเพือเป็ นการค้ นหาคําตอบทียังคลุมเครื อหรื อไม่
แน่ชัดของการวิจัยแบบสํารวจ
8.5 ขั นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ ่ ม
มีผู ้ กล่าวถึงขั นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่ม ดังนี
ภาณี วงษ์ เอก (2536) ได้ กล่าวไว้ ว่า ขั นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคการวิจัยการ
สนทนากลุ่ม มีดังนี
1) เลือกบุคคลทีจะให้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่มด้ วยแบบฟอร์ มทีเตรี ยมไว้ ตามขนาด
ของกลุ่มทีต้ องการโดยทัว ๆ ไปควรจะประมาณ 6-12 คน เพราะหัวข้ อบางหัวข้ อทียากหรื อไม่
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น่าสนใจสําหรับผู ้ สนทนาในกลุ่ม จะทําให้ ผู ้ วิจัยไม่สามารถจุดประเด็นทีเร่งเร้ าให้ เกิดการสนทนา
ได้ อย่างมีรสชาติ และปฏิกิริยาโต้ ตอบกันในระหว่างผู ้ สนทนาเองก็จะแสดงออกไม่เต็มที ถ้ าหาก
เกิน 12 คน ผู ้ เข้ าร่วมสนทนาทุกคนก็จะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองและเป็ นการยาก
แก่ผู ้ ดําเนินการสนทนาในการทีจะชักนําให้ กลุ่มนั นหันเหเข้ ามาสู่ประเด็นทีต้ องการ
2) เมือได้ บุคคลทีเข้ าข่าย คณะผู ้ วิจัย ผู ้ ดําเนินการสนทนา ผู ้ จดบันทึก(ผู ้ ช่วย)
จะเป็ นผู ้ พาผู ้ เข้ าร่วมกลุ่มสนทนามาพร้ อมกัน ณ สถานทีทีจัดให้ มีการสนทนากลุ่ม
3) ผู ้ ดําเนิ นการสนทนาแนะนํ าคณะผู ้ วิจัย อีกครั งและบอกจุดมุ่งหมายในการ
สนทนาด้ วย พร้ อมทั งสร้ างบรรยากาศแห่งความเป็ นกันเอง โดยเชิญให้ รับประทานอาหารว่างและ
เครืองดืมและขอความยินยอมจากกลุ่มสนทนาโดยขอบันทึกเสียงการสนทนา ควรชี แจงให้ ทราบ
จุดมุ่งหมายในการบันทึกเสียงและการจดบันทึกและเปิ ดโอกาสให้ ซักถามคณะผู ้ วิจัยก่อนเพือสร้ าง
ความไว้ ว่างใจ
4) เริ มการสนทนาโดยยึ ด แนวทางการสนทนาที มี อ ยู่ เ ป็ นหลัก แต่ดูค วาม
เหมาะสม สามารถยื ด หยุ่น ได้ แล้ วแต่ส ถานการณ์ ก ลุ่มพาไป อย่ างไรก็ ตามต้ องคํา นึง ถึง ว่า
ครอบคลุมเนื อหาทีต้ องการแล้ วหรือยัง ผู ้ ดําเนินการสนทนาควรจะประมาณระยะเวลาทีจะใช้ ใน
แต่ละประเด็นเอาไว้ ด้วยเพือไม่ให้ เสียเวลามากไปกับบางหัวข้ อแต่ทั งนี ผู ้ ดําเนินการสนทนาจะต้ อง
ไม่ทําให้ ผู ้ เข้ าร่วมกลุ่มมีความรู ้ สึกว่าถูกตัดบทเมือแน่ใจว่าได้ เนื อหาตามทีต้ องการในแนวทางการ
สนทนาแล้ ว จบการสนทนาด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เข้ าร่วมสนทนาซักถามข้ อข้ องใจอีกครั งเพือเป็ น
การตอบข้ อสงสัยในเรืองทีสนทนามาทั งหมด
5) แจกของสมนาคุณเพือเป็ นการแสดงความขอบคุณต่อผู ้ เข้ าร่วมสนทนาวิธีการ
สร้ างแนวคําถามและการกําหนดประเด็นปั ญหา
วีรสิทธิ สิทธิไตรย์ และโยธิน แสวงดี(2536) ได้ กล่าวไว้ ว่า การเขียนแนวคําถามทําได้
หลายวิธี เช่น อาจจะกําหนดเป็ นประเด็นแล้ วแปลงประเด็นหนึง ๆ เป็ นคําถามหลายคําถามทีจะ
นําคําตอบไปสรุปให้ ตรงกับ แต่ละประเด็นนั นได้ หรื ออาจจะทําโดยการกําหนดตัวแปรและร่าง
สมมติฐาน และนํามาสร้ างเป็ นคําถามทีสามารถตอบวัตถุป ระสงค์ในการศึกษาได้ ชัดเจนทีสุด
นันเอง นันก็คือ นําวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละข้ อไปจําแนกเป็ นประเด็นหรือสมมติฐานหลัก
แล้ วสร้ างเป็ นคําถามย่อย ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าคําถามแต่ละคําถามหรื อแต่ละชุด ต้ องตั งอยู่บน
สมมติฐานย่อย หรือข้ อคิดทางทฤษฎีหนึง ๆ ทํานองว่า ทําไมเป็ นอย่างนี เพราะอะไร ทําไม อย่างไร
การเขียนคําถามให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างนี เพือทีจะให้ ได้ คําตอบออกมา
ในเชิงเป็ นเหตุเป็ นผล
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การเรียงแนวคําถามในการจัดสนทนากลุ่ม ควรจะมีการเรียงคําถามจากคําถามทีเป็ นเรือง
ทัวไปเบา ๆ ง่ายต่อความเข้ าใจและสร้ างบรรยากาศให้ คุน้ เคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู ้ เ ข้ าร่วม
สนทนาแล้ วจึงวกเข้ าสู่คําถามหลัก หรื อคําถามประเด็น หลัก ของการศึก ษาแล้ วจึงไปจบลงที
คําถามเบา ๆ อีกครั งหนึง เพือผ่อนคลายบรรยากาศในการสนทนาเพราะจะเป็ นการผ่อนคลาย
ความคิดและสร้ างบรรยากาศให้ เป็ นกันเองในวงสนทนายิงขึ น ในช่วงท้ ายนี เองอาจเติมคําถาม
เสริมเข้ าไปได้ แต่ต้องไม่เป็ นคําถามทียาวหรือจํานวนคําถามมากเกินไป คําถามเสริมนี อาจจะเป็ น
คําถามทีไม่ได้ เตรียมไปก่อน แต่เป็ นคําถามในเรืองทีปรากฏขึ นมาระหว่างสนทนาแล้ ว เป็ นเรื องที
ผู ้ ดําเนินการอภิปรายเห็นว่าถ้ าถามให้ ได้ คําตอบชัดเจนมากจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้ รับ
ความรู ้ ในเรืองทีศึกษาอยู่มากยิงขึ น
ในวงสนทนากลุ่มการทีผู ้ ร่วมสนทนามีปฏิกิริยาโต้ ตอบกันระดับสูงในระหว่างการสนทนา
จะเป็ นสิงที เร้ าให้ เกิ ดการสนทนาในระดับลึก ยิงขึ น หรื อเข้ มข้ น ยิงขึ นในแต่ละประเด็น ด้ วยวิธี
ดังกล่าวนี จึงมีส่วนทําให้ นัก วิจัยสามารถหยังรู ้ ถึงสาเหตุเบื องหลังพฤติก รรมต่าง ๆ โดยผู ้ ร่วม
สนทนาไม่รู ้ ตัว สิงทีได้ มานั นเป็ นสิงซึงไม่ได้ มาด้ วยวิธีการใช้ แบบสํารวจข้ อมูล เพราะในวงสนทนา
กลุ่มนักวิจัยจะต้ องคอยวิเคราะห์สถานการณ์และข้ อมูลในกลุ่มบุคคลทีถูกกระตุ ้ นนั นด้ วแล้ย วสร้ าง
ประเด็น คําถามใหม่ ๆ ย้ อนกลับต่อไปเรื อย ๆ จนกว่าจะได้ คําตอบที ดีมีเ หตุผลชัดเจนและ
รายละเอียดมากทีสุด
การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล ขณะทีศึกษาข้ อมูล ผู ้ วิจัยได้ ประมวลผลข้ อมูล
และวิเคราะห์มูลควบคู่กันไปกับการศึกษาข้ อมูล โดยการฟั งข้ อมูลจากเทปบันทึกเสียงซํ หลั
า งจาก
การจัดสนทนากลุ่ม และจัดกลุ่มข้ อมูลออกมาทันทีทีศึกษาข้ อมูลเสร็จ เพือเป็ นแนวทางในการจัด
กลุ่มสนทนาต่อไป จนสามารถเก็บข้ อมูลได้ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัยและปั ญหาในการ
วิจัยทีต้ องการศึกษา จึงหยุดการศึกษาข้ อมูล หลังจากเก็บข้ อมูลแล้ วผู ้ วิจัยจะได้ ประมวลข้ อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลตามขั นตอนต่อไป
Dawson and Manderson (1993) กล่าวว่า ขั นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคการ
วิจัยการสนทนากลุ่ม มีดังนี
1) การเตรียมการก่อนการจัดกลุ่มสนทนา
1.1 การกํ าหนดหัวข้ อประเด็น และแนวคําถามที จะใช้ ในการจัดกลุ่ม
สนทนาผู ้ วิจัยได้ กําหนดหัวข้ อประเด็น และแนวคําถามจากวัตถุประสงค์ในการวิจัย และปั ญหาใน
การวิจัยออกมาเป็ นร่างแนวคําตอบย่อย แล้ วนําคําถามย่อยทีร่างไว้ มาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้ อคําถาม
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จัดลําดับ และผูก เป็ นเรื องราวเพือนํ าการสนทนาให้ เป็ นขั นตอน และจัดลําดับ ความคิดให้ เ ป็ น
หมวดหมู่หรื อหัวข้ อใหญ่ เช่น หมวดคําถามเกี ยวกับความคิดเห็นทีมีต่อบทบาทหน้ าทีของบิดา
มารดาซึงเป็ นหมวดหมู่ของคําถามทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมของบิดามารดา เป็ นต้ น
1.2 การเตรี ย มบุค ลากรในการจัด กลุ่มสนทนา ผู ้ วิจัย ได้ เ ตรี ย ม
บุคลากรในการร่วมกันจัดกลุ่มสนทนา ดังนี
1.2.1 ผู ้ ดําเนินการสนทนา (Moderator) ในการวิจัย ครั งนี
ผู ้ วิจัย เป็ นผู ้ ดําเนิ นการสนทนาในการจัดกลุ่มสนทนาด้ วยตนเอง เนื องจากผู ้ วิจัยเป็ นผู ้ ที ได้
ศึกษาแนวคิดและภูมิหลังเกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของบิดามารดาในสังคมไทยอย่าง
ลึกซึ ง จนเข้ าใจปั ญหาและแนวคิดทีใช้ ในการศึกษาและได้ ผ่านประสบการณ์ในการจัดสนทนา
กลุ่มกับผู ้ ปกครองของนักศึกษา และนักเรียนมาพอสมควร ตลอดจนมีประสบการณ์ในการเป็ น
ผู ้ ให้ คําปรึกษาแก่บิดามารดา ผู ้ ปกครองและนักเรี ยน มานานพอสมควร ทําให้ สามารถทีจะ
ควบคุมประเด็นการสนทนากลุ่มได้ สามารถกระตุ ้ นให้ สมาชิกกลุ่มอธิบายความรู ้ สึกในประเด็
น
ทีซักถามได้ ว่ามีความคิดเห็นหรื อมีทัศนะอย่างไร พร้ อมทั งสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ รับ
เพือเชือมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลนั นกับข้ อมูลอืนทีได้ รับคําตอบมาก่อน
1.2.2 ผู ้ จ ดบัน ทึ ก คํ า สนทนา (Note-Taker) คื อ ผู ้ ที ทํ า
หน้ าทีจดคําพูดทุกคําพูดในการสนทนากลุม่ ให้ ได้ มากทีสุด รวมทั งจดกิริยาท่าทางของสมาชิก
ผู ้ เข้ าร่วมกลุ่มสนทนาเพือเป็ นประโยชน์แก่ผู ้ วิจัยทีจะนํามาใช้ ประกอบการศึกษาถึงบรรยากาศ
ของการจัดกลุ่มสนทนาในแต่ละครั ง เพือเป็ นพื นฐานในการวิเ คราะห์ข้อมูลจากคําพูดและ
ท่าทางของผู ้ ร่วมสนทนากลุ่ม นอกจากนี ผู ้ จดบั
นทึกคําสนทนาต้ องทําหน้ าทีช่วยผู ้ ดําเนินการ
สนทนา โดยเป็ นผู ้ คอยเตือนผู ้ ดําเนินการสนทนาให้ ถามบางคําถามทีละเลยหรื อลืมถามหรื อ
ถามข้ ามไป โดยก่อนเริมการจัดกลุ่มสนทนา ผู ้ จดบันทึกคําสนทนากลุ่มจะเขียนแผนผังการนัง
สนทนากลุ่มให้ ผู ้ ดําเนิน การสนทนากลุ่มเพือให้ ผู ้ ดําเนิน การสนทนากลุ่มและผูจ้ ดบันทึกคํา
สนทนากลุ่มได้ ทราบว่า สมาชิกกลุ่มคนใดนังตรงไหนและผู ้ ร่วมสนทนากลุ่มทีนังในตําแหน่ง
ต่าง ๆ นั นชืออะไรเพือช่วยให้ การดําเนินการจัดกลุ่มสนทนาเป็ นไปด้ วยบรรยากาศทีดีและผู ้ จด
บัน ทึก คําสนทนากลุ่มก็สามารถจะจดบัน ทึก คําสนทนากลุ่มได้ ง่ายขึ น ซึงในการวิจัย ครั งนี
ผู ้ วิจัยได้ ขอความร่วมมือจากผู ้ ช่วยวิจัยทีมีประสบการณ์ในการเป็ นผู ้ จดบันทึกคําสนทนาในการ
สนทนากลุ่ม และเคยทํางานภาคสนามมาแล้ ว เป็ นผู ้ จดบันทึกคําสนทนา
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1.2.3 เจ้ าหน้ าทีบริ การทัวไป (Provider) เป็ นบุคคลทีคอย
เอื ออํานวย และให้ ความสะดวกแก่ผู ้ ที อยู่ในกลุ่มสนทนา โดยการบริ ก ารนํ าดืม อาหารว่าง
บัน ทึก เทป เปลี ยนเทป ซึ งในการวิจัย ครั งนี ผู ้ วิจัย ได้ ขอความร่ วมมือจากผู ้ ช่ วยผู ้ วิ จัย ที มี
ประสบการณ์ ใ นการเป็ นเจ้ าหน้ าที บริ ก ารทัวไปในการจัด กลุ่ม สนทนา และเคยทํ า งาน
ภาคสนามมาแล้ ว เป็ นผู ้ ให้ บริการทัวไป
1.3 การเตรี ยมอุปกรณ์ในการรวบรวมข้ อมูลในการจัดกลุ่มสนทนา
อุป กรณ์ ใ นการรวบรมข้ อ มูล ครั งนี คือ เทปบัน ทึ ก เสีย ง เพราะในการจัด กลุ่มสนทนานั น
ตลอดเวลาของการสนทนา จะมีการถกประเด็น ของปั ญ หา มีก ารโต้ แย้ ง เป็ นกระแสความ
คิดเห็นทีสวนกันไปมาหลายเสียงหลายความคิดเห็น บางครังมีการพูดพร้ อมกันหลายคน หรือ
มีการถกเถี ยงโต้ ตอบกันรวดเร็ ว ซึงผู ้ จดบันทึก คําสนทนาจะบัน ทึกไม่ทันจึงต้ องบันทึก เสีย ง
เอาไว้ นอกจากเทปบันทึกข้ อมูลแล้ ว ผู ้ วิจัยได้ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ ในการเก็บข้ อมูลการจัด
กลุ่มสนทนาต่อไปนี เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ ฯลฯ
1.3.1 สถานทีจัดกลุ่มสนทนา ผู ้ วิจัยเลือกสถานทีทีจัดกลุ่ม
สนทนาที สะดวกสําหรับสมาชิกทุก คนมากทีสุดและเป็ นทีที สมาชิกคุ ้ นเคย บรรยากาศเงีย บ
อากาศถ่ายเทได้ ดีไม่มีเสียงรบกวน และสามารถกันผู ้ ทีไม่มีส่วนเกียวข้ องให้ ออกไปจากพื นทีที
ใช้ ในการจัดกลุ่มสนทนาได้
1.3.2 ระยะเวลาทีใช้ ในการจัดกลุ่มสนทนา ผู ้ วิจัยใช้ เวลา
ในการจัดกลุ่มสนทนาประมาณ 2 ชัวโมง
1.3.3 การกําหนดบุคคลทีเข้ าร่วมการสนทนา การจัดกลุ่ม
สนทนาในการวิจัยครั งนี สมาชิกประกอบด้ วยบุคคลทีได้ รับการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็ นพ่อ
และแม่ดีเด่นแห่งชาติ และผู ้ ทรงคุณวุฒิ ผู ้ เชียวชาญ ตลอดจนนักจิตวิทยาทีมีความรู ้ เกียวกับ
คุณลักษณะของบิดามารดาในสังคมไทย จํานวนทั งสิ 8น คน
สรุปได้ ว่า ขั นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่ม มีดังนี เลือก
บุคคลทีจะให้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม เมือได้ บุคคลทีเข้ าข่ายแล้ ว คณะผู ้ วิจัย ผู ้ ดําเนินการสนทนา
ผู ้ ดําเนินการสนทนาแนะนําคณะผู ้ วิจัยอีกครั งและบอกจุดมุ่งหมายในการสนทนา เริ มการสนทนา
โดยยึดแนวทางการสนทนาที มีอยู่เป็ นหลัก แต่ดูความเหมาะสม สามารถยื ดหยุ่น ได้ แจกของ
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สมนาคุณเพือเป็ นการแสดงความขอบคุณต่อผู ้ เข้ าร่วมสนทนาเมือสนทนากลุม่ เสร็จเรี ยบร้ อยนํา
ข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์และสรุปผล
8.6 ประโยชน์ ของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ ่ ม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2549) ได้ กล่าวไว้ ว่า ประโยชน์ของเทคนิคการวิจัย
การสนทนากลุ่ม มีดังนี
1) ใช้ ใ นการศึก ษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู ้ สึก การรับ รู ้ ความเชื อและ
พฤติกรรม
2) ใช้ ในการกําหนดสมมติฐานใหม่ ๆ
3) ใช้ ในการกําหนดคําถามต่าง ๆ ทีใช้ ในแบบสอบถาม
4) ใช้ ค้นหาคําตอบทียังคลุมเครื อหรื อยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบสํารวจ เพือ
ช่วยให้ งานวิจัยสมบูรณ์ยิงขึ น
5) ใช้ ในการประเมินผลทางด้ านธุรกิจ
สรุ ป ได้ ว่า ประโยชน์ ข องเทคนิ คการวิจัย การสนทนากลุ่ม คือ การศึก ษาความคิดเห็น
ทัศนคติ ความรู ้ สึก การรับรู ้ ความเชือ และพฤติกรรมเพือหาสมมติฐานใหม่ ๆ ใช้ ในการตั งคําถาม
ต่าง ๆ ในแบบสอบถาม ค้ นหาคําตอบและนํามาประเมินผล
8.7 ข้ อดีของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ ่ ม
กรแก้ ว จัทรภาษา (2550) ได้ กล่าวไว้ ว่า ข้ อดีเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่ม มีดังนี
1) ช่ว ยให้ เก็ บ ข้ อ มูล จากตัว อย่ า งจํ า นวนหลายคนได้ ใ นระยะเวลาสั น และ
สามารถเสนอผลการศึกษาได้ ในเวลาอันจํากัด
2) มีโครงสร้ างทียืดหยุ่นและใช้ กับกลุ่มตัวอย่างได้ หลายแบบ นักวิจัยสามารถ
เลือกใช้ ได้ ตามต้ องการ สามารถใช้ เสริมกับการวิจัยแบบอืนก็ได้
3) ข้ อมูลทีได้ เป็ นการผ่านการถกเถียงโต้ ตอบกันเองของกลุ่มสนทนา ทําให้ มันใจ
ในความถูกต้ องแม่นยํา มีความน่าเชือถือ และมีความหลากหลายของข้ อมูล
4) ข้ อมูลการสนทนากลุ่มแต่ละครั งทําให้ ได้ ประเด็นคําถามใหม่ๆ หรือสมมติฐาน
ใหม่ ๆ เพือการค้ นคว้ าศึกษาต่อ
5) ปฏิกิริยาของผู ้ ร่วมวงสนทนาต่อประเด็นทีสนทนา และต่อกันและกัน ทําให้ ได้
ข้ อมูลเกียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณค่าต่างๆ ของสังคมของผู ้ เข้ าร่วมวงสนทนาทีมาจาก
วัฒนธรรมเดียวกัน
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6) บรรยากาศเป็ นกันเอง การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยทําให้ การสนทนาของกลุ่ม
เป็ นไปอย่าง มีชีวิตชีวา ไม่ตึงเครียด
7) ผู ้ วิจัย สามารถดําเนิ น การสนทนาตามไปด้ วย คอยควบคุมเกมส์และสร้ าง
บรรยากาศให้ ราบรืนไปตามทีตั งเป้าหมายไว้
8.8 ข้ อจํากัดของเทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ ่ ม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2549) กล่าวถึงข้ อจํากัดเทคนิคการวิจัยการสนทนา
กลุ่ม มีดังนี
1) ช่ ว ยให้ เ ก็ บ ข้ อ มูล จากตัว อย่ า งจํ า นวนหลายคนได้ ใ นระยะเวลาสั น และ
สามารถเสนอผลการศึกษาได้ ในเวลาอันจํากัด
2) มีโครงสร้ างทียืดหยุ่น และใช้ กับกลุ่มตัวอย่างได้ หลายแบบ
3) นักวิจัยสามารถเลือกใช้ ได้ ตามต้ องการ สามารถใช้ เสริมกับการวิจัยแบบอืนได้
4) ข้ อมูลทีได้ เป็ นการผ่านการถกเถียงโต้ ตอบกันเองของกลุ่มสนทนา ทําให้ มันใจ
ในความถูกต้ องแม่นยํา มีความน่าเชือถือและมีความหลากหลายของข้ อมูล
5) ข้ อมูลการสนทนากลุ่มแต่ละครั งทําให้ ได้ ประเด็นคําถามใหม่ๆ หรือสมมติฐาน
ใหม่ ๆ เพือการค้ นคว้ าศึกษาต่อ
6) ปฏิกิริยาของผู ้ ร่วมวงสนทนาต่อประเด็นทีสนทนา และต่อกันและกัน ทําให้ ได้
ข้ อมูลเกียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณค่าต่างๆ ของสังคมของผู ้ เข้ าร่วมวงสนทนาทีมาจาก
วัฒนธรรมเดียวกัน
7) บรรยากาศเป็ นกันเอง การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยทําให้ การสนทนาของกลุ่ม
เป็ นไปอย่าง มีชีวิตชีวา ไม่ตึงเครียด
8) ผู ้ วิจัย สามารถดําเนิ นการสนทนาตามไปด้ วย คอยควบคุมเกมส์และสร้ าง
บรรยากาศให้ ราบรืนไปตามทีตั งเป้าหมายไว้
ตอนที 9 งานวิจัยที เกี ยวข้ อง
ผู ้ วิจัยได้ ศึกษางานวิจัยที เกี ยวข้ องเกี ยวกับ เรื องการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อส่งเสริ ม
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี
9.1 งานวิจัยภายในประเทศ
9.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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วรรัตน์ อภินันท์กูล (2548) ได้ ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย นตามแนวคิด นี โอฮิ วแมนนิ สเพื อเสริ มสร้ างการเรี ย นรู ้ เกี ยวกับ คุณ ลัก ษณะที พึง
ประสงค์ของผู ้ ทีประสบความสําเร็จตามกฎแห่งความสําเร็จของนโปเลียน ฮิลล์ โดยนําโปรแกรม
และคู่มือการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นไปทดลองกับ กลุ่มตัวอย่า งที เป็ นนิ สิ ตคณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 40 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองทีเข้ าร่วมกิจกรรมและ
กลุ่มควบคุมไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม โดยเข้ าร่วมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ เป็ นเวลา 40 ชัวโมงและ
เรียนรู ้ ด้วยคู่มือของตนเองจากคู่มือเป็ นเวลา 15 ชัวโมง พบว่า กลุ่มทดลองมีการเรี ยนรู ้ เกียวกับ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู ้ ทีประสบความสําเร็จหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ภานุพันธุ์ ประสิทธิคุณาพร (2550) ได้ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนทีมีต่อความเชือมันในตนเอง ซึงได้ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดย
ใช้ แนวคิดพูดด้านบวกและกิจกรรมดนตรีบําบัดให้ กับกลุ่มสตรีในสถานคุ ้ มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้ านเกร็ดตระการ จํานวน 40 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองทีเข้ าร่วมกิจกรรมและกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม รวมเป็ นเวลาทั งสิ น30 ชัวโมง พบว่า หลังเข้ าร่วมกิจกรรม กลุ่ม
ทดลองมีระดับความเชือมันในตนเอง ได้ แก่ ด้ านการกล้ าแสดงออก และความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และพบว่า กลุ่มทดลองมีระดับ
ความเชือมันในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เพ็ ญ นิ ภา พูลสวัส ดิ (2551) ได้ ศึก ษาเกี ยวกับ การศึก ษาการจัด กิ จ กรรม
นัน ทนาการการท่องเที ยวโดยชุมชน: กรณี ศึก ษาเกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา การวิจัยครั งนี มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการการท่องเทียวโดยชุมชน ในกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
นักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวเกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา โดยทําการศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างความคิดเห็นของนักท่องเทียวกับปั จจัยด้ านเพศ และอายุ เปรียบเทียบข้ อมูลความคิดเห็น
ในแต่ละด้ านอันได้ แก่ ด้ านกิจกรรมนันทนาการทีนักท่องเทียวสนใจ ด้ านสังคมและวัฒนธรรม ด้ าน
ด้ านการบริ การ ด้ านสิงอํานวยความสะดวก และด้ านการบริ หารจัดการของรัฐและเอกชน และ
ศึกษาความแตกต่างอายุของนักท่องเทียวในแต่ละด้ านทีเดินทางมาท่องเทียวเกาะยาวน้ อย โดย
เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน400 คน นําผลทีได้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า “ที”(t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หากพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย จะนํามาเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ โดยกําหนดความมี
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นัยสําคัญที .05 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง2028 ปี มีทีอยู่อาศัยในปั จ จุบัน อยู่ใ นภาคกลาง มีระดับ การศึก ษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี และมี
อาชีพเป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท โดยระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลางในทุก ๆ ด้ าน มีเพียงด้ านเดียวคือ ด้ านการจัดกิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดับมาก
เมือพิจ ารณาความแตกต่างระหว่างความคิดเห็น ของนักท่องเทียวกับ ปั จ จัยด้ านเพศ และอายุ
พบว่า ปั จจัยด้ านเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมีเพียงบางกิจกรรมแตกต่างกัน แต่ปัจจัยอายุมี
ผลต่อระดับความคิดเห็น ซึงมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อย่างไรก็
ตามผู ้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมนันทนาการการท่องเทียวโดยชุมชน
ส่งผลให้ คนในท้ องถินสามารถสร้ างรายได้ ให้ กับชุมชนและยังสามารถอนุรักษ์ ธรรมชาติได้ เป็ น
อย่างดี
9.1.2 จิตสํานึก
พิรุณ ขําเลิศ (2528) ได้ ศึกษาความคิดเห็น ของครู สังคมศึกษาและผู ้ บริ หาร
โรงเรียนเกียวกับบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาต่อการ
ประหยัดพลังงาน โดยการสอนในห้ องเรี ยนและการจัดกิจ กรรมเสริ มหลักสูตร พบว่า ครูและ
ผู ้ บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่าบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทัศนคติโดยการสอน
ในห้ องเรียนคือ การสอนเรืองการประหยัดพลังงานสอดแทรกในหมวดวิชาสังคมศึกษาเมือสามารถ
จะเชือมโยงหรื อสอดแทรกได้ ตั งวัตถุประสงค์ของการสอนให้ เน้ นการสร้ างค่านิยมในทางปฏิบัติ
เกียวกับปั ญหาพลังงาน จัดเนื อหาวิชาโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้ นการใช้ เหตุผล และให้ นักเรียนเห็นตัวอย่างของการกระทําทีเป็ นการ
ประหยัดพลังงานหรื อใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ วิธีสอนแบบแก้ ปัญหา เลือกใช้ สือการ
สอนให้ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ สติปัญญา และประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน เพือช่วยให้
นักเรียนเกิดมโนทัศน์เกียวกับการประหยัดพลังงาน วัดผลและประเมินผลโดยให้ คะแนนกิจกรรมที
มอบหมายให้ นัก เรี ยนปฏิบัติ ส่วนบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทัศนคติโดยการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรคือ ครูร่วมวางแผนและร่วมกันจัดกิจกรรมกับนักเรียน ครูทําตนเป็ นตัวอย่าง
ในการประหยัดพลังงาน ทําการประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับการประเมินผลวิชาสังคม
ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผล และประเมินโดยให้ นักเรียนอภิปรายกลุ่ม
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9.1.3 การอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ธีระพงศ์ บุศรากูล (2544) ได้ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือการ
อนุรักษ์ โบราณสถานสําหรับเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
ทีใช้ ในการวิจัยครั งนี เป็ นนัศกึกษาชายหญิงทีลงทะเบียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการเรียนแบบชั นเรียนปี การศึกษา 2543 ทีมีอายุระหว่าง 15-18 ปี
โดยใช้ วิธีแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เช้ าร่วมกิจกรรมเป็ นเวลา 2 วัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเข้ าร่วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือการอนุรักษ์ โบราณสถานมีผลต่อการเพิมระดับความรู ้ ทัศนคติ และการ
ปฎิบัติต่อการอนุรักษ์ สถานสูงขึ นกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05
ตรศัก ดิ นิ ภานัน ท์ (2546) ได้ ศึก ษาการสร้ างคู่มื อ ศึก ษาธรรมชาติ เ พื อการ
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ
สร้ างและทดลองใช้ คู่มือศึกษาธรรมชาติเพือการท่องเทียว เชิงอนุรักษ์ วนอุทยานเขานางพันธุรัต
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีลํา ดับการวิจัยดังนี 1. การสร้ างคู่มือศึก ษาธรรมชาติ ศึก ษาค้ นคว้ าด้ าน
เอกสารตลอดจนงานวิจัยทีเกียวข้ อง โดย เน้ นระบบนิเวศของป่ าเบญจพรรณและป่ าดิบแล้ ง แล้ ว
นํา ไปทดลองใช้ กับนักท่องเทียวจํานวน 5 คน และจํานวน 10 คน ตามลํา ดับพร้ อมทั งได้ รับคํา
แนะนํา จากผู ้ ทรงคุณวุฒิจํานวน5 ท่าน 2. การทดลองใช้ คู่มือศึกษาธรรมชาติโดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นัก ท่ องเที ยวที เข้ า มาเที ยวใน พื นที วนอุทยานเขานางพัน ธุรัต จํ านวน 30 คน ประเมิ น
ผลสัม ฤทธิ ของการใช้ คู่มื อศึก ษาธรรมชาติ โดยใช้ แ บบทดสอบและประเมิ น ผลคู่มือ โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเ คราะห์ ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิ ติ t-test ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนค่า
มาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าตําสุด ผลการวิจัยพบว่า เมือเปรียบเทียบคะแนนเฉลียความรู ้ ก่อนและ
หลังการใช้ คู่มือ ศึก ษา ธรรมชาติที สร้ างขึ น พบว่าคะแนนเฉลียความรู ้ หลังการใช้ คู่มือศึก ษา
ธรรมชาติมีคะแนนสูงกว่าก่อน ใช้ คู่มือศึกษาธรรมชาติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ0.05 ด้ าน
ความพึงพอใจในคู่มือนักท่องเทียว ได้ แสดงความคิดเห็นว่ามีความน่าสนใจและมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ฉะนั น จึงสรุปได้ ว่าคู่มือศึกษาธรรมชาติทีสร้ างขึ นมีคุณภาพทํา ให้ นักท่องเทียวมี
ความรู ้ เพิมขึ นจากเดิม และมีจิตสํา นึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ภัท ราวรรณ สนันไทย (2548) การมีส่วนร่ วมของชาวประมงพื นบ้ า นในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั ง : บริ เวณปากแม่นํ าบางปะกง การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วม, ปั จจัยทีส่งผลต่อการ มีส่วนร่วม ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของชาวประมงพื นบ้ านในการอนุรักษ์ ท รัพยากรชายฝั ง: บริ เวณปากแม่นํ าบางปะกง กลุ่ม
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ตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี คือ ชาวประมงพื นบ้ านซึงอาศัยในพื นทีชายฝั งบริเวณปากแม่นํ าบาง
ปะกงและบริเวณพื นทีเกียวเนือง เป็ นระยะเวลาไม่ตํากว่า1 ปี จํานวน 232 คน เครื องมือทีใช้ ใน
การวิจัยเป็ นแบบสอบถาม นําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี, ร้ อยละ, ค่าเฉลีย, ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ แบบ Stepwise ผลการวิจัย สรุป ว่า 1) ชาวประมง
พื นบ้ าน บริเวณปากแม่นํ าบางปะกง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั งอยู่ในระดับน้ อ2)
ย
ปั จจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวประมงพื นบ้ าน ในการอนุรักษ์ ทรัพยากร ชายฝั ง: บริ เวณ
ปากแม่นํ าบางปะกง ได้ แก่ อายุ, ความรู ้ เรืองการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั ง, สถานภาพทางสังคม,
จํ า นวนสมาชิ ก ในครั วเรื อ น, เพศและรายได้ 3) ปั ญ หาและอุป สรรคต่อการมีส่วนร่ ว มของ
ชาวประมงพื นบ้ านในการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั ง คือ เจ้ าหน้ าทีของรัฐขาดการประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างจริ งจัง รวมทั ง ชาวประมงพื นบ้ านมีภาระหนี สินที ต้ องรับผิดชอบ จึงมีเวลาและ
โอกาสน้ อยทีจะออกมาร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ได้
สุขขี คํานวณศิลป์ (2550) การศึกษาวิจัยครั งนี เป็ นการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม อุทยานแห่งชาติใต้ ร่มเย็น อําเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา 1) ระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม 2)
เพือเปรี ยบเที ยบระดับการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมของอุทยานแห่งชาติใต้ ร่มเย็น
จําแนกตาม ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชน ประเภทกิจการ การเป็ น
สมาชิกกลุม่ ชุมชน แหล่งข้ อมูลข่าวสาร จํานวนครั งทีได้ รับข่าวสาร และ3) เพือรวบรวมปั ญหาและ
ข้ อเสนอแนะเกี ยวกับ การมี ส่ว นร่ วม ที มีผ ลต่อการอนุรั ก ษ์ สิงแวดล้ อม กลุ่ม ตัว อย่ างที ใช้ ใ น
การศึกษาค้ นคว้ า คือ ประชาชนในพื นที อุทยานแห่งชาติใต้ ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ กลุม่
ตัว อย่ า ง 159 คน ใช้ วิ ธี เ ลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า ง แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ม ผู ้ นํ า ชุม ชน ได้ แ ก่
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การ บริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตํ า บล ผู ้ ใหญ่ บ้ านหรื อ ประธานชุม ชน เครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จัย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม ส่ ง
แบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่าง ได้ รับแบบสอบถามคืนมา 147 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 92.45 สถิติทีใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข้อมูล คือ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี ย ค่าส่ว นเบี ยงเบน มาตรฐาน และค่า สถิ ติเ อฟ
ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมประชาชนในการอนุรัก ษ์ สิงแวดล้ อม
อุทยาน แห่งชาติใต้ร่มเย็น อําเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานีผลการวิจัย พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วม ในรายด้ านอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง สํ าหรับ การเปรี ย บเที ย บระดับ การมีส่ว นร่ วมของประชาชนในการอนุรัก ษ์
สิงแวดล้ อม ของอุทยานแห่งชาติใต้ ร่มเย็น อําเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า การมี
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ส่วนร่ วม แตกต่างกันตามระดับการศึกษา แหล่งข้ อมูลข่าวสาร และจํานวนครั งทีได้ รับข่าวสาร
สําหรับการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมอุทยานแห่งชาติใต้ ร่มเย็น ด้ าน
ภูมิลําเนา ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชน ประเภทกิจการ การเป็ นสมาชิกกลุ่มชุมชนไม่แตกต่างกัน
ส่วนปั ญหาเกียวกับการมีส่วนร่วมทีมีผลต่อการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมในอุทยานแห่งชาติ ใต้ ร่มเย็น
อํ า เภอบ้ านนาสาร จั ง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี คื อ ขาดบุ ค ลากรในการนํ า เสนอผลการอนุ รั ก ษ์
สิงแวดล้ อม ขาดการเอาใจใส่ของเจ้ าหน้ าทีและหน่วยงานอืน เจ้ าหน้ าทีขาดปั จจัยหลาย ๆ ด้ าน
และ การประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าทีควร สําหรับข้ อเสนอแนะเกียวกับมีส่วนร่วมของประชาชนทีมีผล
ต่อการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมใน อุทยานแห่งชาติใต้ ร่มเย็น อําเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
คือ ควรส่งเสริมให้ เยาวชนมี จิตสํานึกและรู ้ จักอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม ทําให้ อุทยานฯ สดชืน สะอาด
น่าอยู่อย่างยังยื น และประชาชน รู ้ คุณ ประโยชน์ ของการอนุรั ก ษ์ สิงแวดล้ อม ควรส่งเสริ มให้
ประชาชนและเจ้ าหน้ าทีทุกคน มีส่วน ร่วม ในการอนุรักษ์ ฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์เกียวกับการ
อนุรักษ์ ฯ ให้ มากกว่านี และควรมีการ อบรมให้ ความรู ้ ในเรืองการอนุรักษ์ อย่างทัวถึง
9.1.4 การอนุรักษ์ ปะการัง
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ รับ
เลือกให้ เป็ นหน่วยประสานงาน (Focal point) พื นทีสาธิตด้ านการจัดการแนวปะการัง หมู่เกาะช้ าง
จังหวัดตราด ภายใต้ โครงการพลิกฟื นความเสือมโทรมของสภาวะ แวดล้ อมในทะเลจีนใต้ และอ่าว
ไทย (UNEP/GEF Project on Reversing Environmental Degradation Trends in the South
China Sea and Gulf of Thailand) โครงการ UNEP GEF SCS มีการดําเนินงานก่อนเริ มโครงการ
อย่างเป็ นทางการ มาตั งแต่เดือน ธันวาคม 2543 ซึงเป็ นช่วงเวลาของการรวบรวมข้ อมูลเพือการ
วางโครงสร้ างและการวางแผนงานของโครงการหลังจาก นั นจึงเริ มดํา เนินการโครงการอย่างเป็ น
ทางการเมือวันที 28 มกราคม 2545 เป็ นต้ นมา และจะสิ นสุด โครงการในปี 2549 รวมระยะเวลา
ในการดําเนินโครงการทั งหมดเป็นเวลา 5 ปี แต่ต่อมามีการขยายระยะเวลาดําเนิน โครงการจนถึง
สิ นปี 2550 ภายใต้ โครงการดังกล่าวได้ มีกิจกรรมต่างๆ ทีสนับสนุนด้ านการอนุรักษ์ แนวปะการัง
ดังนี
1) การสร้ างจิตสํานึกและการให้ ความรู ้ เกียวกับระบบนิเวศแนวปะการัง
1.1 จัดทํ าแผ่น ป้ ายประชาสัมพัน ธ์ เ กี ยวกับ ข้ อควรปฏิบัติที ถูก ต้ องในการใช้
ประโยชน์ในบริเวณแนวปะการัง
1.2 จัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ เกียวกับความสําคัญของแนวปะการังและการปฏิบัติ
ตัวทีถูกต้ องของผู ้ ใช้ ประโยชน์ใน แนวปะการัง
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1.3 อบรมให้ ความรู ้ เกียวกับระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ ประโยชน์อย่างยังยืน
แก่นักเรียนในท้ องถิน ชุมชน มัคคุเทศก์ และผู ้ ประกอบการท่องเทียว
1.4 เผยแพร่ ความรู ้ เกียวกับ ระบบนิเ วศปะการังผ่านทางวิทยุกระจายเสีย งใน
ท้ องถิน โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
1.5 จัดทําคู่มือการอนุรักษ์ แนวปะการัง เพือแจกจ่ายให้ แก่โรงเรี ยนห้ องสมุดใน
ท้ องถิน และหน่วยงานต่างๆ ในพืนที
1.6 พัฒนาสือการสอนในเรืองความหลากหลายทางชีวภาพ
2) การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน
2.1 ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทียว
2.2 จัดทํ าเส้ น ทางศึก ษาธรรมชาติใ ต้ นํ าพร้ อมแผ่น ข้ อมูลกัน นํ าแสดงรายชื อ
ปะการัง และสิงมีชีวิตในแนวปะการัง
2.3 จัดตั งศูนย์มัคคุเทศก์ ท้องถิ น เพือสนับสนุน ให้ มัคคุเ ทศก์ท้ องถินเป็ นผู ้ ใ ห้
ความรู ้ แก่นักท่องเทียว
2.4 การติดตั งทุ่นผูกเรือเพิมเติม
2.5 สนับสนุนชุมชนท้ องถินและหน่วยงานทีเกียวข้ องด้ านการท่องเทียวเพือเก็บ
ขยะในแนวปะการังสนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชนท้ องถินและภาคเอกชoเพือเสริมสร้ างการมีส่วน
ร่วมการจัดการแนวปะการัง และการท่องเทียวเชิงนิเวศน์
3) การพัฒนาความคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื นที
3.1 ฝึ กอบรมอาชีพทดแทนการทําประมงผิดกฎหมายเช่น การเพาะเลี ยงสัตว์นํ า
ชายฝั ง เป็ นต้ น
3.2 ศึกษาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้ องถินทีใช้ แนวปะการังเป็ นแหล่งทําการ
ประมง
3.3 จัดทํ าและเผยแพร่ ข้อมูลที เกี ยวข้ อ งกับ การประมงและการอนุรัก ษ์ แนว
ปะการัง สนับสนุนโครงการ
3.4 จัดสร้ างแนวปะการังเทียมในบริเวณทีเหมาะสม
4) การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้ อง
4.1 จัดตั งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ
4.2 จัดตั งกรรมการดูแลทุ่นผูกเรื อจัดประชุม สัมมนา ระหว่างองค์กรเอกชนเพือ
สร้ างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร
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5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 ฝึ กอบรมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ ปะการัง
5.2 จัดตั งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ปะการังเพือแจ้ งข่าวสารการกระทําผิดใน
แนวปะการังให้ กับเจ้ าหน้ าที
5.3 ฝึ กอบรมผู ้ ทีทําหน้ าทีให้ ความรู ้ แก่ชุมชน
5.4 สนับสนุนทุนวิจัย และศึกษาดูงาน สําหรับการจัดการทรัพยากรแนวปะการัง
แก่นักวิจัย และเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง
6) การติดตามตรวจสอบและการฟื นฟูแนวปะการัง
6.1 ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแผนทีสภาพแนวปะการังโครงการจัดทําพื นที
สาธิตในการย้ ายปลูก และการเพิมพื นทีการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง
6.2 ติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน
6.3 ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีจากหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชายฝั ง
6.4 จัดทําฐานข้ อมูลปะการังและสัตว์ทะเลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
6.5 สนับ สนุน งานวิจัย เกี ยวกับ การเพาะเลี ยงสัตว์ท ะเลที มีความสําคัญ ทาง
เศรษฐกิจ
กิติโชติ งามประสิทธิ (2543) ได้ สํารวจกลุ่มปะการัง โดยวิธี Line Intercept
transect เพือศึก ษาความสมบูรณ์และความเสีย หายของปะการังที เกิ ดขึ นในแต่ละช่วงเวลา
ภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า เกาะล้ านเขตนํ าตื นมีความเสียหายมากทีสุดคือ ร้ อยละ 1.82 ของ
พื นทีปะการังมีชีวิตปกคลุมรองลงมาเป็ นเกาะริ นเขตนํ าตื นเกาะล้ านเขตนํ าลึก และเกาะริ นเขต
นํ าลึก โดยมีความเสีย หายร้ อยละ1.42, 1.01 และ 0.64 ของพื นทีปะการังมีชี วิตปกคลุม
ตามลําดับการทิ งสมอโดนปะการังและทําให้ เกิดบาดแผลเฉลียแต่ละครั งเท่ากับ 23.95 ตาราง
เซนติเมตร ทีบริเวณเกาะล้ าน และ 11.56 ตารางเซนติเมตร ทีบริ เวณเกาะริ น ในขณะทีปะการังมี
การฟื นตัวไม่ถึงร้ อยละ 10 ของพื นทีปะการังทีสูญเสียไป
นฤมล กรคณิตนันท์ (2541) ได้ ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากการท่องเทียวใน
บริเวณปะการัง 4 แห่ง ได้ แก่ บริเวณปะการัง 2 แห่ง ทีหาดทองหลางและหาดสังวาลของเกาะล้ าน
และบริเวณปะการังอีก 2 แห่ง ทีเกาะนางยวนและอ่าวโฉลกบ้ านเก่าของเกาะเต่าซึงแต่ละแห่งถูก
ใช้ เพือการท่องเทียวในช่วงระยะเวลายาวนานแตกต่างกัน และมีจํานวนนักท่องเทียวมากน้ อย
แตกต่างกันด้ วย พื นทีทั ง4 แห่ง พบร่องรอยการแตกหักของปะการังในจํานวนทีใกล้ เคียงกัน คือ
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1.67-2.83 จุดบนความยาวเส้ นเทป 30 เมตร บน Reef Flat หรือในบริ เวณนํ าตื นนักดํานํ าจะเดิน
เหยียบบนปะการังทําให้ เกิดความเสียหายมาก จึงพบร่อยรอยการแตกหักของปะการังมากกว่า
บริเวณ Reef Slope หรือบริเวณนํ าลึกบริ เวณทีมีนักท่องเทียวมากๆ เช่น เกาะล้ านพัทยา พบว่า
ขยะ ทีรวบรวมได้ จากบริเวณปะการังส่วนมากเป็ นขยะทีมาจากการจัดกิจกรรมท่องเทียว เช่น ขวด
เบียร์ โดยพื นทีทีถูกใช้ เพือการท่องเทียวมายาวนานกว่า คือ หาดสังวาลและหาดทองหลางจะ
รวบรวมขยะ ได้ ปริมาณมากกว่าทีเกาะนางยวนและอ่าวโฉลกบ้ านเก่า
9.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
English, Wilkinson and Baker (1997) ได้ เสนอแนวทางในการวางแนวสํารวจไว้
ว่า การวางแนวสํารวจแบบไลน อินเทอะเซพท ทรานเซ็คท์ มีความเหมาะสมกับการสํารวจความ
หลากหลายของโครงสร้ างสังคมปะการังหรื อประชาคมสัตว์หน้ าดินในแนวปะการัง ซึงผู ้ ทําการ
สํารวจจะมีการบันทึกรูปทรงของปะการัง และสิงมีชีวิตอืนๆ ไปตามแนวสํารวจทีวางไว้ ขนานกับ
แนวปะการังแนวสัน ทีระดับความลึก 3 เมตร 10 เมตร ซึงรายละเอียดในการเก็บข้ อมูลนั นสามารถ
บันทึกได้ ถึงระดับสกุล หรือชนิดทั งนี ขึ นอยู่กับความชํานาญในจําแนกปะการังของผู ้ สํารวจ
Evan and Michael (2000) ได้ ศึก ษาเกียวกับ การจําแนกแนวปะการังด้ วย
ลักษณะทางรูปทรงของปะการังเพื อประเมิน คุณค่าด้ านการอนุรัก ษ์ ด้ วยการใช้ ไดอะแกรมรู ป
สามเหลียมเพือการจําแนกด้ านอนุกรมวิธาน โดยได้ มีการแบ่งชั นการอนุรักษ์ เป็ น 4 ระดับ ซึงมี
ปะการังแบบก้ อนและกึงก้ อน แบบพุ่ม กึงกิงก้ าน และทีมีลักษณะแบบผสมของทั ง3 ชนิดข้ างต้ น
เป็ นชนิดเด่น นอกจากนี ได้ มีการสํารวจการปกคลุมของปะการังทีมีชีวิตและปะการังตาย ซึงวิธี
ดังกล่าวมี ความเหมาะสมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะกับ พื นที ที มีก ารจัดเขตการอนุรัก ษ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Hawkins and Roberts (1992) ได้ ทําการศึก ษา ผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดํานํ าแบบสคูบาไดวิงบริเวณแนวนอกปะการัง ทีประเทศอียิปต์ พบว่าพื นทีทีมีกิจกรรมดํานํ ามาก
จะเกิดความเสียหายต่อปะการังมากกว่าพืนทีทีใช้ ประโยชน์จากการดํานํ าน้ อยโดยแยกเป็ นความ
เสียหาย 5 แบบคือ ความเสียหายต่อโคโลนีของปะการัง ปะการังทีมีชีวิตหักหรือแตก เศษปะการัง
มีการยึดติดกับพื นทะเลใหม่ปะการังมีรอยขูดถลอก และบางส่วนของปะการังเกิดการตายโดยที
ความเสียหายของปะการังขึ นอยู่กับรูปทรงปะการังแบบกิงก้ านมีการแตกหักหรื อเสียหายได้ มาก
ทีสุด ดังนั นการให้ ความรู ้ ความเข้ าใจทีถูกต้ องในการปฏิบัติตัวขณะดํานํ าเป็ นสิงจําเป็ นทีจะช่วย
ลดผลกระทบจากการดํานํ าทีมีระบบนิเวศปะการัง
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Plathong, S. & Chulek, J., (1997) ได้ ทําการศึกษาเรื องผลกระทบจากเส้ นทาง
ศึกษาธรรมชาติใต้ ทะเลทีมีต่อสิงมีชีวิตในแนวปะการัง โดยทําการออกแบบและสร้ างเส้ นทาง
ศึกษาธรรมชาติทางทะเลรวมถึงศึกษาผลกระทบทีเกาะ Orpheus ประเทศออสเตรเลีย พบว่า
จํานวนกิงปะการังแตกหัก เพิมขึ นอย่างรวดเร็ วในช่วงแรกทีมีการดํานํ าผิวนํ าในเส้ น ทางศึกษา
ธรรมชาติใต้ ทะเล (ร้ อยละ 30) และเริ มคงทีหลังจากเดือนแรก โดยพบร่องรอยการแตกหักของ
ปะการังจะพบมากบริเวณใกล้ กับเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ ซึงแตกต่างจากเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ
ใต้ ทะเลทีไม่มีการใช้ ประโยชน์พบร่องรอยการแตกหักของปะการังเพิมขึ นน้ อยกว่าร้ อยละ5 เห็นได้
ชัดว่าความเสียหายเกิดขึนอย่างรวดเร็วเมือถูกใช้ ในช่วงแรก และเพิมขึ นเล็กน้ อยเมือถูกใช้ ต่อ ๆไป
จากการศึก ษางานวิจัย ทั งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การนํ าเสนอในเรื องแนว
ทางการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณ
อุท ยานแห่งชาติทางทะเล เกี ยวกับ เรื องกิจ กรรมการอนุรักษ์ ป ะการังในประเทศไทยทางด้ าน
การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่ได้ มีก ารได้ มีการจัดทําขึ น รวมไปถึงแนวทางการจัดกิจ กรรมในการ
อนุรักษ์ ปะการังกับงานทางด้ านการศึกษายังไม่เคยเกิดขึ น ส่วนใหญ่มักจะดําเนินการแยกส่วนกัน
ดังนั นเพือให้ การอนุรักษ์ ปะการังนใ ประเทศไทยเกิดผลและมีประสิทธิภาพ ควรมีการประสานงาน
และร่วมมือกันกับหน่วยงานทางด้ านการศึกษาเพือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังให้ ดี
ยิงขึ น
จากการทีผู ้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ เกียวกับการนําเสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล แนวคิดเกียวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย แนวคิดเกียวกับการสร้ างจิตสํานึก หลักการเรียนรู ้ เกียวกับปะการัง หลักการเรี ยนรู ้ ชุมชน
รวมไปถึงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง เพือนํามาใช้ ในการนําเสนอแนวทางการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติที มีความเหมาะสมกับชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลต่อไป
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ตอนที 10 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบสั งเกต

เรี ย นรู ้ การศึ ก ษานอก
ระบบนอกโรงเรี ยนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

ความคิ ด เห็ น เกี ยวกั บ
กา ร จั ด กิ จก รรม กา ร
เรี ย นรู ้ เพื อเสริ ม สร้ าง
จิ ต สํ า นึ ก การอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ ขอ งชุ ม ชน
บริ เวณอุทยานแห่ งชาติ
ทางทะเล
กรณีศึกษาทีดีในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริ ม สร้ างจิต สํา นึก การ
อนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติ ข อง
ชุ ม ชนบริ เ วณอุ ท ยาน
แห่งชาติทางทะเล

การอนุรักษ์ ปะการัง

แนวทางการจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู ้ เ พือเสริ มสร้ า ง
จิ ตสํ า นึ ก ก า รอ นุ รั ก ษ์
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ชุ ม ช น
บริ เ วณอุท ยานแห่ ง ชาติ
ทางทะเล
1) ด้ า นวัตถุประสงค์ ของ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
อนุรักษ์ ปะการัง
2) ด้ านผู ้ ดํ าเนิ นกิ จกรรม
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
อนุรักษ์ ปะการัง
3) ด้ านเนื อหากิ จ กรรม
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
อนุรักษ์ ปะการัง
4) ด้ านรู ป แบบกิ จ กรรม
การอนุรักษ์ ปะการัง
5) ด้ านสื อ ในการกา ร
อนุรักษ์ ปะการัง
6) ด้ านการวั ด และการ
ประเมิ น ผลกิ จ กรรมใน
การอนุรักษ์ ปะการัง

แบบสั มภาษณ์ ผู ้ เชียวชาญ
การสนทนากลุ่ม

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ผู ้ บริ ห ารและบุ ค ลากรฝ่ ายการ
อ นุ รั ก ษ์ ป ะ ก า รั ง ข อ ง ก ร ม
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเล
และป่ าชายเลน องค์ ก รพั ฒ นา
เอกชนในการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง
และอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย ให้
การศึ ก ษาในเรื องการอนุ รั ก ษ์
ปะการั ง ให้ กับ ประชาชนที อาศัย
อยู่ในบริเวณชุมชนบริเวณอุทยาน
แห่ ง ชาติ ท างทะเลในรู ป แบบ
การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ ป ะการั งประชาชน
เกิด ความร่ ว มมื อและเคลือนไหว
ในการเสริ ม สร้ างจิ ต สํ า นึ ก การ
อนุ รั กษ์ ธ รรมชา ติ ข องชุ ม ชน
บริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ใ น ด้ า น กา รอ นุ รั กษ์ ป ะ กา รั ง
ระหว่างผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ าย
การอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง ของกรม
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเล
และป่ าชายเลน องค์ ก รพั ฒ นา
เอกชนในการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง
อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย และกลุ่ ม
ประชาชนที อา ศั ย อยู่ รว มกั น
บริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนือง
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติ ข องชุ ม ชนบริ เ วณอุท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล เป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative Research) ซึงผู ้ วิจัยได้ แบ่งขั นตอนในวิธีดําเนินการวิยตามวั
จั
ตถุประสงค์ 3 ขั นตอน
ดังต่อไปนี
ขั นตอนที1 การศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขั นตอนที 2 การศึก ษาความคิดเห็น เกียวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขั นตอนที3 การนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขั นตอนที 1 การศึกษากรณีศึกษาที ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื อเสริมสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัยทําการศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยการศึกษากรณีศึกษาทีดีในด้ าน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลทีมีความเด่นในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง มีขั นตอนดังนี
1. การกําหนดประชากรและกลุ ่ มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประชากร
ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลจํานวน 24 แห่ง (สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่ าและพันธุพ์ ืช, 2555: ออนไลน์)
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กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ใ นการศึกษาครั งนี ได้ แก่ อุท ยานแห่งชาติทางทะเลที มีความเด่นในด้ านการ
อนุรัก ษ์ ปะการัง โดยผู ้ วิจัย มีเกณฑ์ในการเลือกพื นทีกรณีศึก ษาทีดีโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
กรณีศึกษาทีดี ดังนี
1) เป็ นพื นที สงวนคุ ้ มครองแนวปะการังที ยังไม่ถูก ทํ าลาย โดยประกาศเขต
คุ ้ มครอง
2) มีการส่งเสริมความรู ้ ความเข้ าใจให้ มีความตระหนักถึงคุณประโยชน์ปะการัง
คัดเลือกตามแนวทางการอนุรักษ์ ปะการังภาครัฐบาล เอกชนและองค์การต่าง ๆ กําหนดไว้ ดังนี
3) มีมาตรการการจัดการทีเหมาะสม เช่นการออกกฎหมายเพิมโทษแก่ผู ้ ทําลาย
ปะการัง การจัดฝึ กอบรมและสัมมนาการจัดแทรกหลักสูตรการศึกษา
4) มีการติดตั งทุ่นผูกเรือ เพือมิให้ มีการทอดสมอเรือในแนวปะการัง
5) มีการลดการใช้ ประโยชน์แนวปะการังให้ น้อยทีสุดเช่น การจับสัตว์นํ าเศรษฐกิจ
ปลาสวยงาม การเก็บปะการัง การยืนและเดินบนปะการังของนักดํานํ าฯลฯ
6) มีการรักษาสมดุลและระบบนิเวศน์ชายฝั งทะเลให้ เอื ออํานวยต่อการอาศัยและ
เติบโตแพร่พันธุ์ของปะการัง
7) มี ก ารสร้ างความตระหนัก และจิ ตสํ านึก ให้ เห็น ความสํ าคัญ คุณ ค่า และ
คุณประโยชน์ปะการังทีมีต่อมวลมนุษย์ โดยงดการทิ งของเสียและสิงปฏิกูลลงสู่ทะเลโดยตรง
8) มีการกระตุ ้ นการประสานความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ ายอย่างใกล้ ชิดเพือฟื นฟู
และรักษาแนวปะการัง ให้ มีความงดงามตามธรรมชาติ
จากนั นผู ้ วิจัยทํ าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีก ารสุ่มแบบหลายขั นตอน(Multiple-Stage
Sample) ตามลําดับ ดังนี
1) ภายในประเทศไทยมีอุท ยานแห่งชาติทางทะเลจํานวน 3 ภาค ได้ แก่ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2555: ออนไลน์)
2) คัดเลือกชุมชนบริ เวณอุท ยานแห่งชาติทางทะเลทีมีกิ จกรรมทีดีในด้ านการ
อนุรักษ์ ปะการัง ในด้ านสภาพของบริบทพื นทีของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลรูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังขอชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล และปั ญหาของรูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
3) วิเคราะห์ผลทีได้ จากการชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีกิจกรรมที
ดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง พบว่า กรณีศึ กษาทีดีในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เ พือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึงได้ แก่ ชุมชนบริ เวณ
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เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เวณเกาะ
หวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เวณเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
2. เครื องมือที ใช้ ในการวิจัย
ผู ้ วิจัยได้ ดําเนินการสร้ างเครื องมือในการวิจัยตามลําดับขั นตอนในการสร้ าแงบบสังเกต
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล (ดังที ภาคผนวก ค) มีขั นตอนดังนี
2.1 การสร้ างเครื องมือ
ศึกษาเอกสารทีเกียวข้ อง ได้ แก่ หนังสือ เกียวกับ เอกสาร ตํารา บทความ ต่าง ๆ
เช่น พระราชบัญ ญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และ
ทฤษฎีและเอกสารเกียวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน งานวิจัยทีเกียวข้ องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ดังนี ทวี และทัศนีย์ ทองสว่าง(2523) การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
นิวัติ เรื องพานิช (2538) การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสิงแวดล้ อม ประชา อินทร์ แก้ ว (2542)
ชี วิ ต กับ สิ งแวดล้ อ ม แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 11 พ.ศ.2555-2559
พระราชบัญ ญัติส่งเสริ มและรัก ษาคุณ ภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2536 อุท ยานแห่งชาติ
(2552) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง กลุ่มวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2549) โครงการพลิกฟื นความเสือมโทรมของสภาวะ แวดล้ อมในทะเล
จีนใต้ และอ่าวไทย (UNEP/GEF Project on Reversing Environmental Degradation Trends in
the South China Sea and Gulf of Thailand) เพือนําไปใช้ ในการสร้ างเครื องมือในการวิจัยใน
ขั นตอนต่อไปนี
2.2 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลโดยมีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี
2.2.1 ผู ้ วิจัยนํ ารายชือของชุมชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเลที มี
ความเด่นในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง จํานวน 3 พื นทีได้ แก่ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
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อุท ยานแห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย จังหวัดตราด
อุทยานแห่งชาติท างทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เ วณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง เพือทําหนังสือคําร้ องขอใช้ พื นทีในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.2.2 ผู ้ วิจัยยืนหนังสือคําร้ องต่อฝ่ ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย เพื อขออนุญ าติ ออกหนังสือชุมชนบริ เ วณอุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลในช่วงเดือนปลายกุมภาพันธ์ 2556
2.2.3 ผู ้ วิจัยดําเนินการติดต่อประชาชนในชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล จํานวน 3 พื นทีได้ แก่ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล
เขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะ
ช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
เพือนัดวันและเวลาในการดําเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตัวเองในช่วงเดือนปลายกุมภาพันธ์2556
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดย
เก็บข้ อมูลจากแบบสังเกตกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลกิจกรรมทีดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง ในด้ านสภาพของ
บริ บทพื นทีของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังขอ
ชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล และปั ญหาของรูป แบบกิจกรรมการอนุรัก ษ์ ปะการังขอ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในช่วงเวลาดังนี
วันที 10-11 มีนาคม 2556 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทีชุมชนบริ เวณ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด
วันที 15-17 มีนาคม 2556 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ชุมชนบริ เวณ
เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง
วันที 21-23 มีนาคม 2556 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ชุมชนบริ เวณ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึก ษาข้ อมูล เกี ยวกับ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยใช้ แบบสังเกตกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในด้ าน
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สภาพของบริ บทพื นที ของชุมชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเล รูปแบบกิจกรรมการอนุรัก ษ์
ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลและปั ญหาของรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์
ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล นําข้ อมูลทีได้ มารวบรวมในการวิเคราะห์ผล
และเขียนเป็ นความเรี ยงในเรื อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขั นตอนที 2 การศึกษาความคิดเห็นเกี ยวกั บการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เ พื อเสริ มสร้ า ง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
เมือผู ้ วิจัยได้ ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่งชาติทางทะเล ในจํานวน 3 พื นที ได้ แก่ ชุมชนบริ เ วณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุท ยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างและชุมชนบริ เวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จากนั นผู ้ วิจัยได้ ทําการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการ
จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยาน
แห่งชาติทางทะเล มีขั นตอนดังนี
1. การกําหนดประชากรและกลุ ่ มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประชากร
ได้ แก่ 1) ผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเล
และป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4)
ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการ
อนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลม
หญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และ
ชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ซึงผู ้ วิจัย
ทําการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามลําดับ ดังนี
1.1 ผู ้ บริ หารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั ง
ทะเลและป่ าชายเลน จํานวน 4 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็ นผู ้ ทีทํางานเกียวการอนุรักษ์
ปะการัง ซึงได้ แก่
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1.1.1 ผู ้ อํานวยการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง จํานวน 1 คน
1.1.2 ผู ้ อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลจํานวน 1 คน
1.1.3 ผู ้ อํานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยฝั งตะวันออก
จํานวน 1 คน
1.1.4 นักวิชาการประมง ชํานาญการ จํานวน 1 คน และพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน จํานวน 1 คน
1.2 องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง จํานวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ เป็ นผู ้ ทีทํางานเกียวการอนุรักษ์ ปะการัง ซึงได้ แก่
1.2.1 ประธานกรรมการมูล นิ ธิ กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลและการ
อนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบริ ษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด จํานวน 1 คน
1.2.2 หัวหน้ าศูนย์การเรี ยนรู ้ เพือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และกรรมการมูลนิ ธิ
วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง
จํานวน 1 คน
1.2.3 ประธานโครงการ Green Hotel ที Fair House Villa Hotel เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จํานวน1 คน
1.3 อาจารย์ มหาวิท ยาลัย จํ านวน 3 คน โดยมีเ กณฑ์ ก ารคัดเลือก คือ เป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยในคณะทีเกียวข้ องกับงานด้ านการอนุรักษ์ ซึงได้ แก่
1.3.1 อาจารย์ภาควิช าวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิท ยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
1.3.2 อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ จํานวน 1 คน
1.3.3 อาจารย์ ป ระจํ า ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหง จํานวน 1 คน
1.4 ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล จํานวน 10 คน โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็ นประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3
พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยาน
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แห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลหมู่เกาะอ่างทอง โดยทีผู ้ วิจัย แบ่งกลุ่มของประชาชนในการสัมภาษณ์ ดังนี
1.4.1 ประชาชนวัยเด็ก จํานวน 2 คน
1.4.2 ประชาชนวัยรุ่น จํานวน 2 คน
1.4.3 ประชาชนวัยกลางคน จํานวน 4 คน
1.4.4 ประชาชนวัยสูงอายุ จํานวน 2 คน
2. เครื องมือที ใช้ ในการวิจัย
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่งชาติท างทะเลในครั งนี คือ แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริ เวณอุท ยานแห่งชาติท างทะเล โดยมีลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended) โดยมี
ประเด็นในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง จากการที ผู ้ วิจัย ได้ ทําการสังเคราะห์ข้อมูลพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เอกสาร หนังสือ และงานวิจัย
ทีเกียวข้ อง และนํามาสรุปหัวข้ อในการวิจัยได้ 6 ด้ าน ดังต่อไปนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้
ดําเนินกิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านรูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและ
การประเมินผล
ผู ้ วิ จัย ได้ ดํ า เนิ น การสร้ างเครื องมื อ ในการวิ จัย ตามลํ า ดับ ขั นตอนในการสร้ างแบบ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกียวกับ การจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษา
ทีดีใ นด้ านการอนุรัก ษ์ ป ะการัง (ดังที ภาคผนวก ง) และแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็น เกียวกับ
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการอนุรักษ์
ปะการัง สําหรับผู ้ ทรงคุณวุฒ(ดั
ิ งที ภาคผนวก จ) มีขั นตอนดังนี
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2.1 การสร้ างเครื องมือ
ศึกษาเอกสารทีเกียวข้ อง ได้ แก่ หนังสือ เกียวกับ เอกสาร ตํารา บทความ สือต่าง
ๆ พระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ ไ ขเพิ มเติม (ฉบับ ที 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติเสริ มสร้ างการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
และทฤษฎีและเอกสารเกียวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน งานวิจัยทีเกียวข้ อง
กับ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยาน
แห่งชาติทางทะเล ดังนี อาชัญญารัตนอุบล (2542) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน อุ่นตา
นพคุณ (2523) การศึกษานอกระบบโรงเรียน สุมาลี สังข์ศรี (2545 และ 2551) แนวคิดและทฤษฎี
ทีน่ารู ้ ทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ศิริพรต ผลสิทธุ์ (2531) ชีวิตกับสิงแวดล้ อม = Life and
enviroment สวัสดิ โนนสูง(2543) ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (2555) อุทยานแห่งชาติทางทะเล สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ (2555)
อุทยานแห่งชาติทางทะเล สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(2555)
นัน ทนาการ...ในอุท ยานแห่ งชาติ สุขขี คํานวณศิล ป์ (2550) การศึก ษาการมีส่วนร่ ว มของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม ภัทราวรรณ สนันไทย (2548) การมีส่วนร่วมของชาวประมง
พื นบ้ านในการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั ง : บริ เวณปากแม่นํ าบางปะกง เพือนําไปใช้ ในการสร้ าง
เครืองมือในการวิจัยในขั นตอนต่อไปนี
2.2 การตรวจเครื องมือในการวิจัย
นําแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิ ต สํ า นึ ก การอนุรั ก ษ์ ธ รรมชาติ ข องชุม ชนบริ เ วณอุท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลที ลัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-Ended) ทีสร้ างขึ นจํานวน2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกียวกับกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการ
อนุรักษ์ ปะการัง (ดังที ภาคผนวก ง) และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล สําหรับ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง สําหรับ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ ปะการัง(ดังที ภาคผนวก จ) ไปปรึกษาขอคําแนะนําจากอาจารย์ที
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือปรับปรุงแก้ ไขทางด้ านเนื อหาและภาษาให้ ชัดเจนโดยนําแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลไปให้ ผู ้ ทรงคุณวุฒจํิ านวน 7 คน ตรวจสอบความถูกต้ อง
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ความเหมาะสมในการใช้ ภาษาและการตั งคําถามตามคําแนะนําของผู ้ ทรงคุณวุฒิอีกครั งโดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกผู ้ ทรงคุณวุฒิ ดังนี
1) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จํานวน 3 คน
2) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จํานวน 1 คน
3) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านการอนุรักษ์ ปะการัง จํานวน 1 คน
4) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านชุมชน จํานวน 1 คน
5) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านวิจัย จํานวน 1 คน
โดยใช้ เกณฑ์การวัดค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ (ItemObjective Congruency Index : IOC) ของ วรรณี แกมเกตุ (2551) ทีกล่าวว่า IOC ควรมีค่าตั งแต่
0.5 ขึ นไปจึงถือว่าข้ อคําถามนั นวัดได้ สอดคล้ องกับเนื อหาโดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังต่อไปนี
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคําถามดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับเนื อหาตาม
วัตถุประสงค์ทีต้ องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อคําถามดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับเนื อหา
ตามวัตถุประสงค์ทีต้ องการวัด
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคําถามดังกล่าวไม่มีความสอดคล้ องกับเนื อหา
ตามวัตถุประสงค์ทต้ี องการวัด
จากนั นนําผลคะแนนทีผู ้ ทรงคุณวุฒิได้ พิจารณาข้ อคําถามแล้ ว มาเข้ าสูตร ของ
Rovinelli และ Hambleton
IOC =
(Rovineli and Hambleton, 1976)
IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์
∑R คือ ผลรวมของคะแนนทีได้ จากผู ้ เชียวชาญทั งหมด
n คือ จํานวนผู ้ เชียวชาญทั งหมด
ในการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามละวัตถุประสงค์ (IOC)
ของแบบสัมภาษณ์จํานวน 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล สําหรับชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง (ดังที ภาคผนวก
ง) และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
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ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล สําหรับชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง สําหรับผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ ปะการัง
(ดัง ที ภาคผนวก จ) ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ คํ า ถามละ
วัตถุป ระสงค์ พบว่า ข้ อคําถามกับวัตถุป ระสงค์ (IOC) มากกว่า 0.5 จํานวน 16 ข้ อ มีบ างข้ อ
คําถามทีไม่สอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามละวัตถุประสงค์ พบว่า ข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
น้ อยกว่า 0.5 จํานวน 6 ข้ อ ผู ้ ทรงคุณวุฒิเสนอให้ มีการตัดข้ อคําถามในข้ อนั นออก ส่วนใหญ่เป็ นข้ อ
ประเด็นทีมีการถามถึงปั ญหา ผู ้ ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าในการทําวิจัยเป็ นการนําเสนอแนวทาง
ไม่มีความจํ าเป็ นต้ องสอบถามถึงปั ญ หาแต่ใ ห้ เน้ น ในการสอบถามความต้ องการและให้ แบบ
สัมภาษณ์ทั งสองชุดมีข้อคําถามทีสอดคล้ องกัน
ผู ้ วิจัย นํ าแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็น เกี ยวกับ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีปรับปรุ ง
แก้ ไขแล้ วไปให้ ผู ้ เชียวชาญตรวจสอบความตรงของเนื อหา(Content Validity) และสํานวนภาษาที
ใช้ รวมทั งเสนอแนวทางในการแก้ ไข สรุปรวบรวมข้ อเสนอแนะและแก้ ไขปรับปรุง โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู ้ วิจัยปรับปรุงและแก้ ไขข้ อคําถามของแบบสํารวจ
ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริ เวณอุท ยานแห่งชาติทางทะเลให้ มีความสมบูรณ์ถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ จากนั นให้
อาจารย์ ทีปรึ กษาพิ จารณาแบบแบบสัมภาษณ์กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลก่อนนําไปใช้ เพื อเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทําวิจัยด้ วยตัวเอง
2.3 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจัยครั งนี ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับความคิดเห็นเกียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี
2.3.1 ผู ้ วิจัยหารายชือของ 1) ผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของ
กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์ก รพัฒนาเอกชนในการอนุรัก ษ์
ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
อุท ยานแห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย จังหวัดตราด
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อุทยานแห่งชาติท างทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เ วณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
2.3.2 ผู ้ วิ จัย ยืนหนังสือ คํา ร้ องต่อฝ่ ายวิ ช าการ หลัก สูต รและการสอน คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือขออนุญาตออกหนังสือถึง 1) ผู ้ บริ หารและบุคลากรฝ่ าย
การอนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนา
เอกชนในการอนุรักษ์ ป ะการัง 3) อาจารย์ มหาวิท ยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัย อยู่
บริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่น ในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชน
บริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชน
บริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เวณเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่งชาติท างทะเลหมู่เ กาะอ่างทอง ในช่วงเดือนปลายกุมภาพัน ธ์
2556
2.3.3 ผู ้ วิจัยติดต่อ 1) ผู ้ บริ หารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของกรม
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง 3)
อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3
พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง อุทยาน
แห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างและชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ในช่วงเดือนปลายกุมภาพันธ์ 2556
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก 1) ผู ้ บริ หารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง
ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์
ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
อุท ยานแห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย จังหวัดตราด
อุทยานแห่งชาติท างทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เ วณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ในช่วงเดือนมีนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี
2.4.1 ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง
ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน ดังนี
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1) ผู ้ อํานวยการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง จํานวน 1 คน ใน
วันที 24 มีนาคม 2556
2) ผู ้ อํานวยการศูนย์ อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล จํานวน 1 คน ใน
วันที 25 มีนาคม 2556
3) ผู ้ อํานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยฝั ง
ตะวันออก จํานวน 1 คน ในวันที 16 มีนาคม 2556
4) นั ก วิ ช าการประมง ชํ า นาญการ จํ า นวน 1 คน และพั ฒ นา
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน จํานวน 1 คน ในวันที 24 มีนาคม 2556
2.4.2 ผู ้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์
ปะการัง จํานวน 3 คน ดังนี
1) ประธานกรรมการมูลนิ ธิกิ จ กรรมวิท ยาศาสตร์ ท างทะเลและการ
อนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบริ ษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด จํานวน 1 คน ในวันที 17 มีนาคม 2556
2) หัวหน้ าศูนย์ การเรี ยนรู ้ เ พือการท่องเทียวเชิ งอนุรักษ์ และกรรมการ
มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะ
ช้ าง จํานวน 1 คน ในวันที 6 มีนาคม 2556
3) ประธานโครงการ Green Hotel ที Fair House Villa Hotel เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จํานวน1 คน ในวันที 23 มีนาคม
2556
2.4.3 ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ดังนี
1) อาจารย์ป ระจํ าภาควิช าวิท ยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิท ยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน ในวันที 25 มีนาคม 2556
2) อาจารย์ประจําภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จํานวน 1 คน ในวันที 26 มีนาคม 2556
3) อาจารย์ ป ระจํ า ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 คน ในวันที 29 มีนาคม 2556
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2.4.4 ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล จํานวน 3 พื นที ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะ
อ่างทอง จํานวนพื นทีละ10 คน ครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยทีผู ้ วิจัย แบ่งกลุ่มของประชาชนในการ
สัมภาษณ์ ดังนี
1) ประชาชนวัยเด็ก จํานวน 2 คน
2) ประชาชนวัยรุ่น จํานวน 2 คน
3) ประชาชนวัยกลางคน จํานวน 4 คน
4) ประชาชนวัยสูงอายุ จํานวน 2 คน
รายละเอียดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในแต่ละพื นที ดังนี
วันที 10-11 มีนาคม 2556 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทีชุมชนบริ เวณ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า- เกาะเสม็ด
วันที 15-17 มีนาคม 2556 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ชุมชนบริ เวณ
เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง
วันที 21-23 มีนาคม 2556 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ชุมชนบริ เวณ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก1) ผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์
ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการ
อนุรัก ษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เ วณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง โดยเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ด (OpenEnded) ทีสร้ างขึ นจํานวน2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง (ดังที ภาคผนวก ง) และแบบสัมภาษณ์
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการอนุรักษ์
ปะการัง สําหรับผู ้ ทรงคุณวุฒิด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง (ดังที ภาคผนวก จ) ผู ้ วิจัย นําผลทีได้ มา
วิเคราะห์ข้อมูลเพือนําเสนอ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขั นตอนที 3 การนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
เมือผู ้ วิจัยได้ ผลการวิเคราะห์เกียวกับแบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
จาก 1) ผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเล
และป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4)
ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการ
อนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลม
หญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และ
ชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ในขั นตอน
1และ 2 แล้ ว ผู ้ วิจัยนํ าข้ อมูลทีได้ มานํ าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ผู ้ วิจัยนําข้ อมูลทีได้ มา
(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมีขั นตอนดังนี
3.1 การพัฒนา(ร่ าง)แนวทางการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เ พื อเสริมสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัยนําข้ อมูลทีได้จากการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติท างทะเล ใน
ขั นตอนที2 มาวิเคราะห์ผลข้ อมูลเพือนําเสนอออกมาในรูปของ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัยได้ นํา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้ อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบ ผู ้ วิจัยปรับปรุงแก้ ไข
(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
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บริ เ วณอุทยานแห่งชาติท างทะเลเพื อการนํ าเสนอ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อ
เสริ มสร้ างจิ ตสํา นึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติข องชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่ งชาติท างทะเล (ดัง ที
ภาคผนวก ช) ในการสนทนากลุ่ม
3.2 การตรวจสอบ(ร่ าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัยจัดการสนทนากลุ่มเพือตรวจสอบ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ในวัน ศุกร์ ที 29 มีน าคม 2556 ณ ห้ องประชุม 407 ชั น 4 อาคาร
ประชุมสุข อาชวอํารุง อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น.
โดยผู ้ วิจัยทําหน้ าทีเป็ นผู ้ ดําเนินการการสนทนากลุ่ม โดยมีหลักในการพิจารณาประเด็นของแนว
ทางการสนทนากลุ่ม ดังนี
3.2.1 การเชือมโยงและพิจารณาความเหมาะสมของร่างการพัฒนาแนวทางการ
จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลโดย
1) พิจารณาผลการศึกษาความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แนวทางในการสนทนา
กลุม่ เกียวกับ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2) พิ จ ารณาผลการศึก ษาการนํ า (ร่ า ง)แนวทางในการสนทนากลุ่ม
เกียวกับ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
3) พิ จ ารณาผลการศึก ษาข้ อ คิ ด เห็ น และหรื อ ข้ อ เสนอแนะเพิ มเติ ม
เกียวกับ(ร่าง)แนวทางในการสนทนากลุ่มเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
3.2.2 พัฒนา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ดังนี
1) แสดงข้ อ คิด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี ยวกับ (ร่ าง)แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล
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2) แสดงความคิด เห็น เกี ยวกับ บทบาทของผู ้ ที มีส่วนเกี ยวข้ องในการ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
3) ข้ อเสนอแนะเพิมเติม เพือนําไปปรับปรุง(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
จากบริบทตามสภาพความเป็ นจริงของชุมชน
การกําหนดบุคคลทีเข้ าร่วมการสนทนากลุ่มทีมีความเชียวชาญในด้ านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล โดยมีผู ้ ทรงคุณวุฒิทเข้ี าร่วมการสนทนากลุ่ม (ดังที ภาคผนวก ฉ) ดังนี
1) ผู ้ ทรงคุณ วุฒิด้ านการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน จํานวน 1 คน
2) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จํานวน 2 คน
3) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านการอนุรักษ์ ปะการัง จํานวน 2 คน
4) ผู ้ ทรงคุณวุฒด้ิ านชุมชน จํานวน 1 คน
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมู ล(ร่ า ง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริม สร้ า ง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
จากจัดการสนทนากลุ่มเพือสรุปผล(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ผู ้ วิจัยได้ นํา
ข้ อมูลเสนอแนะจากผู ้ ท รงคุณ วุฒิมาใช้ เ พื อปรับ(ร่ าง)แนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ให้ เป็ นแนว
ทางการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลฉบับสมบูรณ์
3.4 การจัด ทํา แนวทางการจัด กิจกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ ม สร้ างจิต สํา นึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเลฉบับสมบูรณ์
นํา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลจากการปรับปรุงแก้ ไขภายหลังการสนทนา
กลุ่มให้ อาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบ ผู ้ วิจัยปรับปรุงแก้ ไข(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพือการ
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นําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลฉบับสมบูรณ์
ขั นตอนที 1 การศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
วิธีการ
1. กําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
2.1 การสร้ างเครืองมือในการวิจัย
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.4 วิเคราะห์ข้อมูล
ขั นตอนที 2 การศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
วิธีการ
1. กําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
2.1 การสร้ างเครืองมือในการวิจัย
2.2 การตรวจเครืองมือในการวิจัย (IOC)
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.5 วิเคราะห์ข้อมูล
ขั นตอนที 3 การนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
วิธีการ
1. การพัฒนา(ร่าง)แนวทาง
2. การตรวจสอบ(ร่าง)แนวทาง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล(ร่าง)แนวทาง

กรณี ศึกษาทีดี ในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริ ม สร้ างจิ ต สํา นึก การ
อนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติ ข อง
ชุ ม ชนบริ เวณอุ ท ยา น
แห่งชาติทางทะเล

(ร่าง)แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล

แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เพือเสริมสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติ

ภาพที 2 สรุปผลแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรื องการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษากรณีศึกษาทีดี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล 2) เพือศึก ษาความคิดเห็นเกี ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ของผู ้ เชียวชาญในการ
อนุรัก ษ์ ปะการัง 3) เพื อนําเสนอแนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมู ล
นี ผู ้ วิจัยได้ แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น3 ขั นตอน ดังนี
ขั นตอนที 1 ผลการศึก ษากรณี ศึก ษาที ดีใ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขั นตอนที2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขันตอนที 3 ผลการนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 1 ผลการศึกษากรณีศึกษาที ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัยศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในด้ านสภาพของบริบทพื นทีของชุมชนบริเวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลและปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล พบว่า มีชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล จํานวน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด
อุทยานแห่งชาติท างทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เ วณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ดังรายละเอียดต่อไปนี
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1.1 ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเขาแหลม
หญ้ า-เกาะเสม็ด
1.1.1 บริบทของพื นที
ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด ตั งอยู่ในเขตพื นทีในท้ องที ตําบลบ้ านเพ อําเภอ
เมืองและตําบลแกลง อําเภอแกลง มีเนื อที 131 ตารางกิโลเมตร หรื อ 81,875 ไร่ ประกาศตั งเป็ น
อุทยานแห่งชาติใ นวัน ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็ นอุท ยานแห่งชาติ ลําดับที 34 เกาะเสม็ดเป็ น
อุทยานแห่งชาติทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ นเขาแหลมหญ้ าประกอบด้ วยเขาดินลูกรัง
เตี ย ๆ ชายทะเลทางทิศตะวันตก มีหาดทรายกว้ าง และทอดตัวโค้ งยาวออกไปสวยงามมาก นํ า
ทะเลใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการังทีสวยงามได้ อย่างชัดเจน เกาะเสม็ดประกอบด้ วยหาด
ทรายขาวรอบเกาะ เป็ นหาดทรายทีสวยงาม เหมาะแก่การท่องเทียวพักผ่อน ทั งมีเกาะเล็กเกาะ
น้ อยทีมีหาดทรายและธรรมชาติสวยงาม มีสถานทีทีเด่น คือ เกาะเสม็ดหรื อเกาะแก้ วพิศดาร ซึง
กล่าวไว้ ในวรรณคดีเรื องพระอภัยมณี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ดเป็ นชุมชนทีประกอบอาชีพต่างๆ
ดังนี ชาวประมง สถานประกอบการประเภทโรงแรม ร้ านอาหาร ธุรกิจเดินเรื อ การท่องเทียว เป็ น
หลัก
1.1.2 รู ป แบบกิจ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง ของชุ ม ชนบริ เ วณอุ ท ยาน
แห่ งชาติทางทะเล
จากการศึก ษาผู ้ วิจัย พบว่าประชาชนในชุมชนบริ เ วณเกาะเสม็ดมีการ
รวมกลุ่มกันเพือจัดตั งกลุ่มในการอนุรักษ์ ปะการังภายในท้ องถินโดยการร่วมกลุ่มกันระหว่างสถาน
ประกอบการโรงแรมกับประชาชนทีอาศัยอยู่ในท้ องถินในการจัดทํากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
โดยได้ รับการสนับสนุน จาก มูลนิ ธิกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ท างทะเลและการอนุรัก ษ์ โดยความ
อุปถัมภ์ของบริษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขา
แหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด โดยมี อ.ประสาน แสงไพบูลย์ เป็ นผู ้ ให้ ความรู ้ ในเรื องการอนุรักษ์ ปะการัง
แก่ ป ระชาชนที มีค วามสนใจในการอนุรัก ษ์ ป ะการัง และเป็ นผู ้ นํ าในการอนุรัก ษ์ ป ะการั ง ให้
ประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังได้ ด้วยตนเอง ดังที อ.ประสาน แสงไพบูลย์
(สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “ผมทดลองค้นคว้ารู ปแบบกิ จกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
ด้วยวิ ธีต่าง ๆ จนมาค้นพบว่าสามารถปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี และผมก็ได้ลงมือทําจนสําเร็จเป็ น
ครังแรกของโลก ในปี พ.ศ.2538 ณ บริ เวณหาดแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี ท่อพี วีซี
เป็ นวัตถุที คงทนต่อธรรมชาติ และเมื อนําท่อพี วีซี มาใช้ใ นการปลู ก ปะการัง เขากวาง โดยการ
คัดเลือกปะการังจากการตัดกิ งปะการัง โดยให้มีความยาวประมาณ เซนติ เมตร มาเสี ยบลงใน
ท่อพี วีซี (ดังภาพที 3) และนํ าไปปล่อยทิ งไว้ใต้ท้องทะเล ให้ป ะการังได้เ จริ ญเติ บ โตขึ นตาม
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ธรรมชาติ ท่อพี วีซี มีความเสถี ย รในตัวมัน เอง ทําให้ป ะการัง หอย ฟองนํ า และตัวอ่อนต่าง ๆ
เติ บโตได้เป็ นอย่างดี แต่ในการปลูกปะการังในช่วงแรก ๆ ของ อ.ประสาน แสงไพบูลย์ มี ปะการัง
ตายมากกว่ารอด อี กทังยังถูกคนปรามาส แต่ อ.ประสาน แสงไพบูลย์ กับที มงานไม่ได้ย่อท้อได้
ทดลองปลูกปะการังในท่อพีวีซีต่อไป จนประสบความสําเร็ จและเป็ นที ยอมรับกว้างขวางมากขึน
เรื อย ๆ ทําให้เกิ ดโครงการปลูกปะการังตามต่อกันมานถึงปัจจุบ ันและเป็ นวิ ธีการทีคนรู้จักและนิยม
นําไปใช้ในการอนุรักษ์ ปะการรังวิ ธีการหนึง...” กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของ อ.ประสาน แสง
ไพบูลย์ ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้ นให้ จํานวนปะการังเพิมขึ น แต่ยังมุ่งเน้ นการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริ ม
พัฒนาการเรี ย นรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และการอนุรัก ษ์ จากสถานการณ์ จ ริ ง หรื อการจัดหลักสูตร
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เกียวกับการจัดค่ายและสร้ างแหล่งเรียนรู ้ หรือประชาชน หน่วยงานของรัฐ
เอกชน ทีสนใจการท่องเทียวเพือการเรียนรู ้ เกียวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ ทางทะเล รูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมเป็ นการเรียนรู ้ ธรรมชาติทางทะเลโดยการดําผิวนํ า(Skin Diving) หรื อนังเรื อท้ อง
กระจก การอนุรัก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น การปลูกปะการัง การปล่อยพันธุ์สัตว์นํ า
เยียมชมวิถีชีวิตการทําประมงชายฝั ง โดยจัดกิจกรรมให้ กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานต่าง
ๆ และประชาชนผู ้ สนใจ

ภาพที 3 การปลูกปะการังในท่อพีวีซี
ทีมา ASTVผู ้ จัดการออนไลน์, 23 เมษายน 2555
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1.1.3 ปั ญหาของกิจกรรมการอนุรัก ษ์ ปะการั งของชุม ชนบริเวณอุทยาน
แห่ งชาติทางทะเล
จากการศึกษาพบว่าปั ญหาในการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณเกาะ
เสม็ดยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และการได้ รับความร่วมมือของสถานประกอบการ
ประเภท ร้ านอาหาร ธุรกิจ เดินเรื อ การท่องเทียวและชาวประมง ในการร่วมกันในการอนุรัก ษ์
ปะการัง รวมไปถึงชาวบ้ านยังขาดความรู ้ ความเข้ าใจในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังอย่างถูกวิธี
สรุป ได้ ว่า ชุมชนบริ เ วณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลม
หญ้ า-เกาะเสม็ด มีสภาพบริพื นที คือ มีนํ าทะเลใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการังทีสวยงามได้
อย่างชัดเจน เกาะเสม็ดประกอบด้ วยหาดทรายขาวรอบเกาะ เป็ นหาดทรายทีสวยงาม มีรูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีเป็ นลักษณะเฉพาะโดดเด่นในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการังเขากวาง
โดยการปลูกปะการังในท่อพีวีซี ปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชน คือ ยังขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และการได้ รับความร่วมมือของประชนในพื นที
จุดเด่ น
สภาบริบทของพืนที ทีเอื ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของปะการัง
จุดด้ อย
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และการได้ รับความร่วมมือของประชนใน
พื นที และรู ป แบบกิ จกรรมที ใช้ ใ นการอนรัก ษ์ ป ะการังสามารถทําได้ กับ ปะการังชนิ ดเดียว คือ
ปะการังเขากวาง
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
การจัดกิ จกรรมเพือส่งเสริ มพัฒนาการเรี ย นรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และการอนุรัก ษ์
จากสถานการณ์จริ ง หรื อการจัดหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เกี ยวกับการจัดค่ายและสร้ าง
แหล่งเรียนรู ้ หรือประชาชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน ทีสนใจการท่องเทียวเพือการเรี ยนรู ้ เกียวกับ
ธรรมชาติและการอนุรักษ์ ทางทะเล รูปแบบการดําเนินกิจกรรมเป็ นการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติทางทะเล
โดยการดําผิวนํ า(Skin Diving) หรื อนังเรื อท้ องกระจก การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เช่น การปลูกปะการัง การปล่อยพันธุ์สัตว์นํ า เยียมชมวิถีชีวิตการทําประมงชายฝั ง
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1.2 ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเกาะช้ าง
1.2.1 บริบทของพื นที
ชุมชนบริเวณเกาะหวายเป็ นชุมชนที อยู่ทางใต้ ของอุทยานแห่งชาติเกาะ
ช้ าง ใกล้ กับเกาะเหลายา ใช้ เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2 ชัวโมงครึง นํ าทะเลใส แนว
ชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่และสมบูรณ์ อ่าวด้านเหนือของเกาะเป็ นแหล่งทีมีแนว
ปะการังสมบูรณ์สูง ด้ านตะวันตกของอ่าวใหญ่มีปะการังซึงส่วนมากเป็ นปะการังก้ อน ปะการังเขา
กวาง ปะการังแผ่น และปะการังพุ่ม นอกจากนั นยังมีหอยมือเสือ อุทยานแห่งชาติเกาะช้ างอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของแหลมงอบ อยู่ห่างประมาณ 8 กิโลเมตร ยาวจากเหนือลงมาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ 30 กิโลเมตร กว้ าง 14 กิโลเมตร ประกอบด้ วยเกาะใหญ่น้อยในท้ องทะเลอ่าว
ไทยกว่ า 40 เ กาะ มี เ นื อที 650 ตารางกิ โลเม ตร หรื อ 406,250 ไร่ เป็ นพื น ที นํ าทะเ ล
ประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ของพื นทีทั งหมด ประกาศตั งเป็ นอุทยานแห่ชาติ
ง ในวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2525 เป็ นอุทยานแห่งชาติ ลําดับที 45 มีเกาะทีเป็ นโขดหินกลางทะเลอีกจํานวนมาก โดยมี
เกาะช้ างเป็ นเกาะทีมีขนาดใหญ่ทีสุดและมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และนํ าทะเลใสสะอาด
ซึงมีวนอุทยานนํ าตกธารมะยมเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญชุมชนบริ เวณเกาะหวายเป็ นชุมชนที
ประกอบอาชี พต่าง ๆ ดังนี ชาวประมง สถานประกอบการประเภทโรงแรม ร้ านอาหาร ธุรกิ จ
เดินเรือ การท่องเทียว เป็ นหลัก
1.2.2 รู ป แบบกิ จกรรมการอนุ รัก ษ์ ป ะการั งของชุม ชนบริ เ วณอุทยาน
แห่ งชาติทางทะเล
จากการศึกษาผู ้ วิจัยพบว่าประชาชนในชุมชนบริเวณเกาะหวายมีรูปแบบ
กิจกรรมในการอนุรักษ์ ป ะการังทีชัดเจน โดยมีศูนย์การเรี ย นรู ้ เพือการท่องเทียวเชิ งอนุรักษ์ และ
กรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ(ICEF) ให้ ประชาชนและคนในชุมชนได้ ศึกษา
หาความรู ้ ในเรื องของการอนุรักษ์ ปะการังและมีวิท ยากรในการถ่ายทอดความรู ้ ให้ กบกลุ
ั ่มคนที
สนใจในการเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง ดังที นายบุญทวี แก้ วล่ามสัก (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2556)
กล่าวว่า “เกาะหวาย เป็ นแหล่งดํานําดูป ะการังนําตื นที สวยงาม และบนเกาะหวายยังมี ศูน ย์
อนุรักษ์ ท างทะเล ที มูลนิ ธิวัฒนธรรมและการศึ ก ษานานาชาติ (International Cultural and
Education Foundation : ICEF) ร่ วมกับ อาจารย์ ประสาน แสงไพบูลย์ ผู้อํานวยการศู น ย์
วิ ท ยาศาสตร์ ทางทะเลและการอนุรั ก ษ์ สัต ว์ นํ า มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี และเป็ น
ผู้เชี ยวชาญในเรื องการอนุรักษ์ ปะการัง ร่วมกันสร้างให้เป็ น ศูนย์การเรี ยนรู้การอนุรักษ์ โดยมีการ
ริ เริ มการปลูกปะการังในท่อพีวีซี เพืออนุรักษ์ แนวปะการังทีเสือมโทรม รวมถึงฟื นฟูสภาพแวดล้อม
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ทางทะเลบริ เวณ เกาะหวาย เช่น การปล่อยเต่าทะเล ปลาการ์ ตูน ดอกไม้ทะเล การอนุบาลสัตว์
นําหายาก รวมไปถึงการจัดสร้างศูนย์เพือการศึกษาเรี ยนรู้ทรัพยากรทางทะเล เปิ ดโอกาสให้คนใน
พืนทีและผู้ทีสนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี ยวกับการอนุรักษ์ ปะการัง...” เกาหวายเป็ นแหล่งทีมี
แนวปะการังขนาดใหญ่ และสมบูรณ์เป็ นอย่างมาก โดยบริเวณอ่าวด้ านเหนือของเกาะเป็ นแหล่งที
มีแนวปะการังสมบูรณ์สูง ด้ านตะวันตกของอ่าวใหญ่มีปะการัง ส่วนมากเป็ นปะการังก้ อน ปะการัง
เขากวาง ปะการังแผ่น และปะการังพุ่มและหอยมือเสือ ศูน ย์ การเรี ย นรู ้ เพื อการท่องเที ยวเชิ ง
อนุรักษ์ และกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ(ICEF) มีแนวทางการดําเนินงาน
ของศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ ฯ ไม่ใ ช่แค่การอนุรักษ์ ให้ ปะการังดํารงอยู่ แต่เ ป็ นการปลูกมันขึ นมาอีกเป็ น
จํานวนมากใต้ ทะเล ตลอดระยะเวลาทีดําเนินงานมามีนักท่องเทียว และผู ้ คนทีสนใจเดินทางมาถึง
ทีนีเพือร่วมกันปลูกปะการังไปแล้ วนับหมืนต้ น จัดเป็ นหนึงกิจกรรมการท่องเทียวบนเกาะหวาย
1.2.3 ปั ญหาของกิจกรรมการอนุ รัก ษ์ ปะการั งของชุม ชนบริเ วณอุทยาน
แห่ งชาติทางทะเล
จากการศึกษาผู ้ วิจัย พบว่าปั ญ หาในการอนุรัก ษ์ ป ะการังของชุมชน
บริเวณเกาะหวายยังขาดการร่วมมือของหน่วยงานในภาครัฐในการให้ ความสนับสนุน และการให้
ความรู ้ ความเข้ าใจในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง รวมไปถึงกลุ่มคนทีเข้ ามาท่องเทียวในบริ เวณเกาะ
หวายส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนภายนอกทีเข้ ามาใช้ ประโยชน์ รวมไปถึงจํานวนนักท่องเทียวทีมีจํานวน
มากโดยไม่มีการควบคุมในการมาใช้ พื นทีเพือการท่องเทียว
สรุปได้ ว่า ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง มี
สภาพบริ พื นที คือ มีนํ าทะเลใส แนวชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่และสมบูรณ์ มี
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีเป็ นลักษณะโดดเด่นในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการังเขากวาง
โดยการปลูก ปะการังในท่อพี วีซี และเป็ นพื นที ในการอนุบ าลปะการัง ปั ญ หาของกิจ กรรมการ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชน คือ ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับความร่วมมือ
ของประชนในพื นทีและการเพิมปริมาณนักท่องเทียว
จุดเด่ น
สภาพบริพื นทีทีเอื อต่อการเจริญเติบโตของปะการัง และการจัดตัศูงนย์การเรียนรู ้
เพื อการท่องเที ยวเชิ งอนุรัก ษ์ และกรรมการมูลนิ ธิวัฒนธรรมและการศึก ษานานาชาติ เ พื อให้
ประชาชนได้ เข้ าไปศึกษาหาความรู ้
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จุดด้ อย
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับ ความร่วมมือของประชนใน
พื นทีการเพิมปริมาณนักท่องเทียวและรูปแบบกิจกรรมทีใช้ ในการอนรักษ์ ปะการังสามารถทําได้
กับปะการังชนิดเดียว คือ ปะการังเขากวาง น่าจะมีความหลากหลายของชนิดปะการังในการ
อนุรักษ์
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
ศูนย์การเรียนรู ้ เพือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมและ
การศึกษานานาชาติ (ICEF) มีแนวทางการดําเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์
ให้ ป ะการังดํารงอยู่ แต่เ ป็ นการปลูก มัน ขึ นมาอีก เป็ นจํ านวนมากใต้ ท ะเล ตลอดระยะเวลาที
ดําเนินงานมามีนักท่องเทียว และผู ้ คนทีสนใจเดินทางมาถึงทีนีเพือร่วมกันปลูกปะการังไปแล้ วนับ
หมืนต้ น จัดเป็ นหนึงกิจกรรมการท่องเทียวบนเกาะหวาย
1.3 ชุมชนบริเ วณเกาะสมุ ย จังหวัด สุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่ งชาติทางทะเลหมู ่
เกาะอ่ างทอง
1.3.1 บริบทของพื นที
เกาะสมุย เป็ นเกาะทีตั งอยู่บริเวณอ่าวไทยซึงอยู่ใกล้ กับอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลหมู่ เ กาะอ่า งทอง ประกอบด้ ว ยเกาะต่ า ง ๆ 42 เกาะ มี เ นื อที102 ตารางกิ โ ลเมตร
หรือ 63,750 ไร่ เป็ นพื นทีนํ าทะเลประมาณ82 เปอร์เซ็นต์ของพื นทีทั งหมด ประกาศตั งเป็ นอุทยาน
แห่งชาติในวันที 12 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2523 เป็ นอุท ยานแห่งชาติ ลําดับที 21 มีทิวทัศน์ สวยงาม
ทะเลสาบ หน้ าผา ถํ าทะลุ เกาะรังนกนางแอ่น นกนานาชนิด และแนวปะการัง เป็ นแหล่งอาศัยและ
เพาะพัน ธุ์ ป ลานานาชนิ ด เกาะสมุย เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที ยวที มี ค วามสํา คัญ และเป็ นที นิ ย มของ
นัก ท่อ งเที ยวทั งคนไทยและต่างประเทศเป็ นอย่า งมาก เกาะสมุย มีความอุดมสมบูรณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรัพยากรการท่องเที ยวที มีความโดดเด่น สวยงาม มีเ สน่ห์ แตกต่างกัน ไป ไม่ว่าจะเป็ นสถานที
ท่องเทียวทางธรรมชาติที สวยงาม เช่น นํ าทะเลใสบริ สุท ธิ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับทิ วต้ น
มะพร้ าวริมชายหาด และนอกจากธรรมชาติชายทะเลแล้ ว ยังมีนํ าตกทีมีนํ าใสเย็นเกือบตลอดทั งปี มี
แหล่งท่องเทียวทีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท้ องถิน เช่น วัดสําเร็จ วัดละไม วัดพระใหญ่ เจดีย์
แหลมสอ ฯลฯ ในท้ องทะเลรอบเกาะสมุยยังมีแนวปะการังอยู่ทัวไป มีแหล่งปะการังทีอุดมสมบูรณ์
อยู่ทางตอนใต้ ของเกาะ ซึงเป็ นแหล่งดํานํ าตื นทีมีชือเสียงของ หมู่เกาะสมุยชุมชนบริ เวณเกาะสมุย
เป็ นชุมชนทีประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี การเกษตร ชาวประมง สถานประกอบการประเภทโรงแรม
ร้ านอาหาร ธุรกิจเดินเรือ การท่องเทียว เป็ นหลัก
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1.3.2 รู ป แบบกิ จกรรมการอนุ รัก ษ์ ป ะการั งของชุม ชนบริ เ วณอุทยาน
แห่ งชาติทางทะเล
ในชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะสมุย ได้ มีโครงการนาง
เงือกสมุทรในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนบริเวณเกาะสมุยแต่โครงการได้ ถูกยกเลิกไปเพราะขาด
งบประมาณในการสนับสนุน ปั จจุบันมีโครงการ Green Hotel ที Fair House Villa Hotel ในการ
เริ มต้ นโครงการการอนุรักษ์ ปะการังในรูปแบบใหม่ โดยทีโครงการมีเป้าหมายในการขยายโครงการ
ออกไปเพือให้ ป ระชาชนได้ เข้ ามาศึกษาหาความรู ้ ในวิธีและกระบวนการในการอนุรักษ์ ปะการัง
ดังที นายศุภฤกษ์ ทองสุข(สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2556) กล่าวไว้ ว่า “รู ปแบบกิ จกรรมการอนุรักษ์
ปะการังของเราที จัดทําขึ นมานันก็เพื อสร้างให้ประชาชนเห็นว่า จะสามารถนําสิ งมี ชีวิตใต้ท้อง
ทะเลกลับมาสู่ทะเลบริ เวณเกาะ สมุยได้ และสามารถนําการอนุรักษ์ ปะการังมาใช้บูรณการในด้าน
การท่องเทียวร่วมด้วย โดยริ เริ มทําโครงการอนุรักษ์ ปะการังภายในพื นที ของตนเองหน้าชายหาด
Fair House Villa Hotel หาวิ ธีการปลูกปะการัง ชนิ ดของปะการังที มี ความหลากหลาย มา
ทดลองปลูกและใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูล รวบรวมสถิ ติและศึกษาผลกระทบที เกี ยวเนื องต่อปลูก
ปะการัง เพือให้ได้รูปแบบและวิ ธีการในการอนุรักษ์ ปะการังที เหมาะสมกับบริ บทพื นที ของเกาะส
มุย และมีความหลากหลายของชนิ ดปะการัง...” แต่เนืองการอนุรักษ์ ปะการังในโครงการ Green
Hotel ที Fair House Villa Hotel เป็ นโครงการทีเพิงเริ มต้ นใหม่ โดยร่ วมกับ มหาวิทยาลัย ว
ลัก ษณ์ และ สถาบันส่งเสริ มการสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการศึก ษาและ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง โดยเป้าหมายในอนาคตข้ างหน้ าจะเผยแพร่รูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังให้ เป็ นทีรู ้ จักและยอมรับของคนในพื นทีเกาะสมุย
1.3.3 ปั ญหาของกิจกรรมการอนุรัก ษ์ ปะการั งของชุม ชนบริเวณอุทยาน
แห่ งชาติทางทะเล
จากการศึก ษาผู ้ วิจัย พบว่าปั ญ หาในการอนุรั ก ษ์ ป ะการั งของชุม ชน
บริ เวณเกาะสมุยยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและประชาชนในท้ องถิน เนื องจาก
ประชาชนไม่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ ปะการังและคิดว่าเป็ นเรืองทีไกลตัว
สรุปได้ ว่า ชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะ
อ่างทอง มีสภาพบริ พื นที คือ นํ าทะเลใสบริ สุทธิ มีแนวปะการังอยู่ทัวไป มีแหล่งปะการังทีอุดม
สมบูรณ์ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับ ทิ ว ต้ น มะพร้ าวริ มชายหาด และนอกจากธรรมชาติ
ชายทะเลแล้ ว ยังมีนํ าตกทีมีนํ าใสเย็นเกือบตลอดทั งปี มีแหล่งท่องเทียวทีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม
มีรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีเป็ นลักษณะโดดเด่นในเรืองของความหลากหลายของชนิด
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ปะการังและวิธีการอนุรักษ์ ปะการังทีทันสมัย ปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชน
คือ ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับความร่วมมือของประชน
จุดเด่ น
สภาพบริพื นทีทีเอื อต่อการเจริ ญเติบโตของปะการัง และความหลากหลายและ
ความทันสมัยในรูปแบบของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
จุดด้ อย
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับ ความร่วมมือของประชนใน
พื นที
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
รู ป แบบกิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ ป ะการั งของเราที จัด ทํ า ขึ นมานั นก็ เ พื อสร้ างให้
ประชาชนเห็น ว่า จะสามารถนํ าสิงมีชี วิตใต้ ท้ องทะเลกลับ มาสู่ทะเลบริ เ วณเกาะสมุย ได้ และ
สามารถนําการอนุรักษ์ ปะการังมาใช้ บูรณการในด้ านการท่องเทียวร่วมด้ วย
จากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ของชุมชนทีอาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
จํานวน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง พบว่า สภาพบริ พื นทีของชุมชนทั 3ง พื นทีมี
ลักษณะเหมือนกัน คือ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลม
หญ้ า-เกาะเสม็ด มีสภาพบริพื นที คือ มีนํ าทะเลใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการังทีสวยงามได้
อย่างชัดเจน เกาะเสม็ดประกอบด้ วยหาดทรายขาวรอบเกาะ เป็ นหาดทรายที สวยงาม ชุมชน
บริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง มีสภาพบริพื นที คือ มีนํ าทะเล
ใส แนวชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ ของแนวปะการัง ชุมชน
บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง สภาพบริ พื นที
คือ นํ าทะเลใสบริสุทธิ มีแนวปะการังอยู่ทัวไป มีแหล่งปะการังทีอุดมสมบูรณ์ หาดทรายขาวทอด
ขนานไปกับทิ วต้ น มะพร้ าวริ มชายหาด และนอกจากธรรมชาติชายทะเลแล้ ว ส่ว นในเรื องของ
รูปแบบกิจกรรมนั นชุมชนทั ง 3 พื นทีมีลักษณะทีคล้ ายกันอยู่ 2 พื นที คือชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด มีรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์
ปะการังที เป็ นลัก ษณะเฉพาะโดดเด่น ในเรื องของการอนุรัก ษ์ ปะการังเขากวาง โดยการปลูก
ปะการังในท่อพีวีซีและชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างมี
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีเป็ นลักษณะโดดเด่นในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการังเขากวาง
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โดยการปลูกปะการังในท่อพีวีซี และเป็ นพื นทีในการอนุบาลปะการังซึงใน 2 พื นทีนี จะมีรูปแบบ
กิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังโดยการปลูกปะการังในท่อพีวีซที ีเหมือนกัน แต่สิงทีแตกต่างในเรือง
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีมีในเกาะหวาย คือ การมีศูนย์อนุรักษ์ ทางทะเล ทีมูลนิธิวัฒนธรรม
และการศึกษานานาชาติ (International Cultural and Education Foundation : ICEF) ให้
นักท่องเทียวหรือบุคคลทีสนใจในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังได้ ศึกษา เรียนรู ้ และร่วมกันปลูกปะการัง
ส่วนชุมชนบริ เวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง มี
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังที แตกต่างไปจากทีอืน ๆ แต่มีลักษณะโดดเด่นในเรื องของ
ความหลากหลายของชนิดปะการังและวิธีการอนุรักษ์ ปะการังทีทันสมัย เช่น การนํ าวิธีการวัด
อุณหภูมิของนํ า การจดบันทึกข้ อมูลการเจริญเติบโตของปะการัง การดูปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการ
เติบโตของปะการัง เป็ นต้ น และในเรื องปั ญหาของกิ จ กรรมการอนุรักษ์ ป ะการั งของชุมชนนั น
ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุท ยานแห่งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด
ปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชน คือ ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
และการได้ รับความร่ วมมือของประชนในพื นที ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง ปั ญหาของกิ จกรรมการอนุรัก ษ์ ป ะการังของชุมชน คือ ยังขาดการ
สนับสนุน จากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับความร่วมมือของประชนในพื นทีและการเพิ มปริ มาณ
นักท่องเที ยวและชุมชนบริ เวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ปั ญหาของกิ จกรรมการอนุรัก ษ์
ปะการังของชุมชน คือ ยังขาดการสนับสนุน จากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับ ความร่ วมมือของ
ประชน จะเห็น ได้ ว่าส่วนใหญ่ มีลัก ษณะปั ญ หาของกิ จ กรรมการอนุรัก ษ์ ป ะการังของชุมชนที
เหมือนกัน คือ เรืองการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและการได้ รับความร่วมมือของประชนใน
พื นที
จุดเด่ น
มีสภาพบริบทของพื นทีทีเอื ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของปะการังได้ เป็ นอย่างดี
มีหาดทรายขาว นํ าทะเลใส่ สภาพแวดล้ อมทีค่อนข้ างสมบูรณ์มีกระบวนการและรูปแบบกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ ปะการังทีค่อนข้ างมีความเหมาะสมกับพื นที
จุดด้ อย
ส่วนใหญ่ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับความร่วมมือของ
ประชน ปริมาณของนักท่องเทียว ขาดความรู ้ ความเข้ าใจในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการัง
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การเสริมสร้ างจิตสํานึก
ได้ มีการจัดตั งศูนย์อนุรักษ์ ทางทะเล ทีมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
(International Cultural and Education Foundation : ICEF) มีก ารจัด กิจกรรมเพือส่งเสริ ม
พัฒนาการเรี ย นรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และการอนุรัก ษ์ จากสถานการณ์ จ ริ ง หรื อการจัดหลักสูตร
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เกียวกับการจัดค่ายและสร้ างแหล่งเรียนรู ้ หรือประชาชน หน่วยงานของรัฐ
เอกชน ทีสนใจการท่องเทียวเพือการเรียนรู ้ เกียวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ ทางทะเล รูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมเป็ นการเรียนรู ้ ธรรมชาติทางทะเลโดยการดําผิวนํ า(Skin Diving) หรื อนังเรื อท้ อง
กระจก การอนุรัก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น การปลูกปะการัง การปล่อยพันธุ์สัตว์นํ า
เยียมชมวิถีชีวิตการทําประมงชายฝั ง และอนุรักษ์ ฟื นฟูสิงมีชีวติ ใต้ ท้องทะเลให้ กลับคืนมา
ตอนที 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ า ง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
จากการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ซึงได้ แก่ 1) ด้ านวัตถุประสงค์
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านรูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ าน
การวัดและการประเมินผล ของผู ้ เชียวชาญในการอนุรักษ์ ปะการัง ได้ แก่ 1) ผู ้ บริ หารและบุคลากร
ฝ่ ายการอนุรัก ษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์ก ร
พัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยและ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัย
อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการังพบว่า
1. ผู ้ บ ริหารและบุ คลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการั ง ของกรมทรั พ ยากรทางทะเล
ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน
ความต้ องการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลของหน่วยงานของรัฐบาล สามารถแบ่งได้ 6
ด้ าน ดังนี
1.1 ด้ านวัตถุประสงค์
ความต้ องการในด้ านวัตถุประสงค์ คือ ให้ หน่วยงานทุกภาคส่วนทํางาน
ร่วมกันในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังที นายบํารุงศักดิ ฉัตรอนันทเวช (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2556)
กล่าวว่า “การพัฒนาในเรื องการให้ความรู้กับบุคคลในหน่วยงานของรัฐ เพื อที จะได้ให้ไปพัฒนา
กลุ่ม องค์กรในชุมชนและมีความเหมาะสมตามบริ บทของแต่ละชุมชน เพื อให้ความรู้เกี ยวกับการ
อนุรัก ษ์ ปะการัง เพื อสร้างจิ ตสํานึ กในการอนุรักษ์ ปะการัง เพื อให้เกิ ดการทํ างานร่ วมกันเป็ น
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เครื อข่าย พัฒนาพื นที ที เป็ นปั ญหาและไม่ได้รับการดูแลแก้ไข ประชาชนช่วยกันกํ าหนดและหา
แนวทางร่วม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํากิ จกรรมนัน ๆ ด้วยตนเอง...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาในเรื องการ
ให้ ความรู ้ กับ บุคคลในหน่ วยงานของรัฐ เพื อถ่ายถอดความรู ้ สู่ป ระชาชน และการร่ วมมือกับ
ประชาชนในการทํากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
1.2 ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ การพัฒนาบุคคลากรทีมี
ส่วนเกียวข้ องในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีศักยภาพที ดีในการอนุรัก ษ์ ปะการัง ดังที นายไพฑูรย์
แพนชัยภูมิ (สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ควรเป็ นผู้ทีให้ความรู้ มี ความเข้มแข็งใน
การอนุรักษ์ ปะการัง มีการก่อตังเป็ นกลุ่มอนุรักษ์ ปะการังขึนมา ควรมีการเพิ มเครื อข่ายให้กว้าง มี
สมาชิ กจํานวนมาก มีเวลา งบประมาณ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังและมีความตระหนักใน
การอนุรักษ์ พัฒนาความรู้ในเรื องการอนุรักษ์ ปะการัง...” ซึงสอดคล้ องกับ ดร.ปิ นสักก์ สุรัสวดี
(สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...การพัฒนาทักษะในด้านการสื อสาร การพูดคุยกับ
ชาวบ้าน การใช้ภาษาในการสื อสารกับชาวบ้านควรใช้เป็ นภาษาชาวบ้านไม่ใ ช่ภาษาวิ ชาการ
เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจ...” และสอดคล้ องกับ นายรณวัน บุญประกอบ (สัมภาษณ์, 24 มีนาคม
2556) ที กล่ า วว่า “...ควรฝึ กให้ ผู้ดํ า เนิ น กิ จกรรมมองรู ป แบบในมุม กว้า ง มองอย่ า งเข้า ใจ
กระบวนการอนุรักษ์ ปะการังว่ามี ส่วนเกี ยวข้องกับเรื องใดบ้าง สิ งใดบ้าง อบรมเทคนิ คการเป็ น
วิ ทยากรให้แก่น ักวิ ชาการในการเผยแพร่ความรู้ อยากให้เกิ ดการทํางานรวมกันระหว่างกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ พืช กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน
กับชาวบ้านในเรื องการอนุรักษ์ อย่างแท้จริ ง มีการวางแผนและกําหนดขอบเขตร่วมกัน ความรู้และ
ความเข้าใจของเจ้าหน้าทียังไม่เพียงพอเพราะเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่ย้ายตลอดและไม่ตรงตามสาขา
ต้องอาศัยเวลาและความต่อเนืองในการทํางาน โดยมี วิธีการ ดังนี ให้รู้จุดประสงค์ ของการทํางาน
แต่ละบุคคล แยกเป็ นระดับ เช่น ผู้ปฏิ บ ัติงานในพืนที ผู้เข้าไปใช้พืนที เป็ นต้นแนวทางของบุคคล
ถ่ายถอดสู่บุคคล มีแผนงานทีชัดเจน เชื อมโยงระยะเวลา มีงานต่อเนือง ภายใต้งบประมาณ...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ การพัฒนาในด้ าน
ศักยภาพของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในทุก ๆ ด้ าน เช่น ความรู ้ ความสามารถ การปฏิบัติงานในด้ านการ
อนุรักษ์ ปะการัง
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1.3 ด้ านเนื อหากิจกรรม
ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ การพัฒนาเนื อหากิจกรรมให้ มี
ความทันสมัยและสอดคล้ องกับ บริ บ ทของพื นที ดังที นายไพฑูรย์ แพนชัย ภูมิ (สัมภาษณ์ , 25
มี น าคม 2556) กล่ า วว่ า “...มี ความเกี ยวข้ อ งกั บ การดํ า เนิ นชี วิ ตของประชาชน เช่ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีเขามี ระบบนิ เวศน์ ทีเกี ยวข้องต่าง ๆ ผลประโยชน์ กับตัวของประชาชน มี
ความเหมาะสมกับ ชุ มชนและควรสอดแทรกเรื องการอนุรั ก ษ์ ด้ว ย สร้ างเนื อหาในเรื องการ
เสริ มสร้างอาชี พเสริ มให้กับประชาชนให้มีรายได้ทีมันคง เช่น การแปรรู ปสัตว์ นํา เป็ นต้น ควรมี
เนือหากิ จกรรมในการอนุรักษ์ ทีสอดคล้องกับความต้องการและมีความเหมาะสมกับชุมชน เนื อหา
ส่วนกลาง...” ซึงสอดคล้ องกับ ดร.ปิ นสักก์ สุรัสวดี (สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ใน
เรื องการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนควรเป็ นแบบมาตรฐานเดี ยวกัน เช่น ชนิ ดของปะการัง ระบบ
นิ เวศน์ของปะการัง สิ งมี ชีวิตที อยู่ร่วมกับปะการัง ภัยธรรมชาติ ทีเกี ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
การอนุรักษ์ ปะการังประโยชน์ จากการอนุรักษ์ ปะการังและผลกระทบจากการไม่อนุรักษ์ ปะการัง
เป็ นต้น เนือหาทีควรมี ความรู้เรื องปะการัง เช่น ชนิ ดและประเภทของประการรัง การเจริ ญเติ บโต
ของปะการั ง แต่ ล ะชนิ ด การขยายพัน ธ์ ข องปะการั ง ปั จ จัย และผลกระทบที ส่ ง ผลต่ อ การ
เจริ ญเติ บโตของปะการัง ประโยชน์ จากการอนุรักษ์ ปะการัง ปั ญหาจากการไม่อนุรักษ์ ปะการัง
แนวทางในการป้ องกันปะการัง และแนวทางในการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้น” และ นายรณวัน บุญ
ประกอบ (สัมภาษณ์ , 24 มีนาคม 2556) ทีกล่าวว่า “...สร้ างกระบวนการ การมี ส่วนร่ วมให้กับ
ประชาชนในการอนุรักษ์ ปะการัง ให้มีความเหมาะสมกับพืนที ปัญหาและกลุ่มเป้ าหมาย...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ ควรมีเนื อหากิจกรรม
หลักทีเป็ นพื นฐานเดียวกัน และมีเนื อหากิจรรมทีมีความเหมาะสมในแต่ละพื นที
1.4 ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้
มีความหลากหลายและครอบคลุมทุก ช่วงวัย ดังที นายรณวัน บุญ ประกอบ (สัม ภาษณ์ , 24
มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...พัฒนาเป็ นกลุ่ม ๆ เป็ นการกระจายออกไป กํ าหนดรู ปแบบกิ จกรรม
ตามกลุ่มเป้ าหมายของผู้ร่วมกิ จกรรม ตัวอย่างกิ จ กรรมตามช่ วงวัย ดังนี วัย เด็ก (6-15 ปี ):
กิ จกรรมภายในโรงเรี ยน วัยรุ่ น (16-25 ปี ): การเข้าค่ายสร้างจิ ตสํานึก วัยกลางคน (26-65 ปี ):
การสร้ างเครื อข่ายในการอนุรักษ์ วัยสูงอายุ (65 ปี ขึนไป) : การถ่ายถอดประสบการณ์ ชีวิตสู่
ลูกหลาน ควรมีการพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมให้เกิ ดการเสริ มสร้างจิ ตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง
เช่น สอดแทรกเนื อหาเกี ยวกับผลกระทบจากการที เราไม่อนุรักษ์ ปะการังและผลที ประชาชนจะ
ได้รับ เป็ นต้น...” สอดคล้ องกับ ดร.ปิ นสักก์ สุรัสวดี (สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...
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รู ปแบบของกิ จกรรมต้องไม่หยุดนิ ง มีการเคลือนไหว เปลียนแปลงให้ท ันตามสถานการณ์ ปจั จุบ ัน
ควรมีการประชุมประชาคมในเรื องของรู ปแบบกิ จกรรม ประชาชนเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการกํ าหนด
รู ปแบบกิ จกรรม...”
สรุป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ านรู ปแบบกิ จกรรม คือ ควรมีการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมให้ เกิดการเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง รูปแบบของกิจกรรมต้ องไม่
หยุดนิง มีการเคลือนไหว เปลียนแปลงให้ ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่วม
ในการกําหนดรูปแบบกิจกรรม
1.5 ด้ านสื อ
ความต้ องการในด้ านสือ คือ การพัฒนารู ปแบบสือให้ มีความทันสมัย
และประชาชนสามารถเข้ าใจและเข้ าถึงการสือสารได้ ดังที ดังที นายบํารุงศักดิ ฉัตรอนันทเวช
(สัมภาษณ์ , 16 มีน าคม 2556) กล่าวว่า “...ควรมี ซี ดี โปสเตอร์ วี ดี โอ เกี ยวกับ การอนุรัก ษ์
เหตุก ารณ์ ปั จ จุบ ัน เนื อหาภัย ธรรมชาติ ดู ใ นเรื องคนรั บ สื อให้เ หมาะสมกับ กลุ่มผู้รั บ สื อ เช่ น
นักเรี ยน ชาวบ้าน นักเที ยว ผู้ประกอบการ ให้เป็ นหน้าที ของหัวหน้าชุมชนในการทําสื อ การใช้
รู ปแบบเสี ยงตามสายเพราะง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน พัฒนาสื อ สี สัน รู ปแบบให้มีความ
น่าสนใจ เอาจากความรู้ ประสบการณ์ ของคนในชุมชนไปใช้ในการทําสือ...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านสือ คือ การพัฒนารูปแบบสือให้ มีความ
ทันสมัยและง่ายต่อการเข้ าถึง
1.6 ด้ านการวัดและการประเมินผล
ความต้ องการด้ านการวัดและการประเมินผล คือ การสร้ างรูปแบบการ
วัดการประเมินผลให้ เกิดขึ น ดังที ดร.ปิ นสักก์ สุรัสวดี (สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...
ควรมี ก ารสร้ างรู ป แบบการวัดการประเมิ น ผลเกี ยวกับ การอนุรัก ษ์ ป ะการัง เข้ามาช่ วยในการ
ตรวจสอบและเฝ้ าระวังการอนุรักษ์ ปะการัง ให้เป็ นรู ปแบบที วัดผลได้ ควรมี การจ้างผู้ทีมี ความรู้
ความเชี ยวชาญในการวัดการประเมิ นผลเข้ามาศึกษาการเปลียนแปลง...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการด้ านการวัดและการประเมินผล คือ การสร้ าง
รูปแบบการวัดการประเมินผลให้ เกิดขึ น
จุดเด่ น
ในด้ า นการทํ า งานผู ้ บ ริ ห ารและบุค ลากรฝ่ ายการอนุรั ก ษ์ ป ะการั ง ของกรม
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลนเป็ นหน่วยงานหลักทีสามารถกําหนดแนวทางใน
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แต่ละด้ านเพือการดําเนินทางให้ สําเร็จตามจุดมุ่งหมายไม่ว่าจะเป็ นในด้ านวัตถุประสงค์ ด้ านผู ้
ดําเนินกิจกรรม ด้ านเนื อหากิจกรรม ด้ านรูปแบบกิจกรรม ด้ านสือ และด้ านการวัดการประเมินผล
จุดด้ อย
ในด้ า นการทํ า งานผู ้ บ ริ ห ารและบุค ลากรฝ่ ายการอนุรั ก ษ์ ป ะการั ง ของกรม
ทรัพยากรทางทะเล มีรูปแบบในการทํางานจากการวางแผนพัฒนาจากหน่วยงานใหญ่ลงสู่การ
พัฒนาประชาชนโดยการวางแผนจากบนลงล่าง เป็ นการพัฒนาในภาพกว้ างทีไม่ได้ ตอบโจทย์
ความต้ องการอย่างแท้ จริงของคนในพื นที
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ปะการังในรูปแบบต่างๆ ทีมีการจัดทําขึ นตาม
งบประมาณทีได้ รับ และจัดทําขึ นเป็ นครั งคราว ไม่ได้ เป็ นกิจกรรมอย่างต่อเนือง
2. องค์ กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง
ความต้ องการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลขององค์กรพัฒนาเอกชนทีทํางานด้ านการ
อนุรักษ์ ปะการัง
2.1 เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ าเกาะเสม็ด ดังที ว่าทีร้ อยตรี อ. ประสาน แสงไพบูลย์ (สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2556) กล่าวไว้ ว่า
1) ด้ านวัตถุประสงค์
“ความต้องการในด้านวัตถุประสงค์ คื อ เพื อเผยแพร่ รูปแบบใน
การอนุรักษ์ ปะการัง เพือให้ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ปะการังแก่ประชนในพื นที และนอก
พื นที เพื อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ น เพื อจัดการปั ญหาที เกิ ดขึนเกี ยวกับ
ปะการัง เพื อให้สถานที จริ งเป็ นห้องเรี ยนขนาดใหญ่ ห้องเรี ย นธรรมชาติ เ พื อให้เกิ ดการสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล…”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านวัตถุประสงค์ คือ เพือให้ ความรู ้
ความเข้ าใจในการอนุรักษ์ ปะการังแก่ประชนในพื นทีและนอกพื นที เพือให้ สถานทีจริงเป็ นห้ องเรียน
ขนาดใหญ่
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
“ความต้องการในด้านผู้ดํ าเนิ น กิ จกรรม คื อ มองให้เห็น ความ
คงทนในการอนุรักษ์ ของพืนที ควรมีการวางกติ กาให้กับนักท่องเที ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
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ผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชน ชาวประมง ผู้เดิ นเรื อ องค์ กรภาครัฐและเอกชน ควรมี การวาง
กติ กาการอนุรัก ษ์ ป ะการังโดยอาศัยบริ บ ทของคนในพื นที การควบคุมมวลชลในการเข้าไปใช้
ประโยชน์ ในพื นที กํ าหนด zoning ในการการฟื นฟูแนวปะการัง ดูแล รอคอย เติ มเต็ม ฟื นฟูใน
พืนทีหลัก ใช้งบประมาณให้ถูกทีในแต่ละพืนที ผู้ดําเนิ นกิ จกรรมเสริ มสร้างให้เกิ ดการท่องเที ยวเพื อ
การเรี ยนรู้ ให้ผู้ดําเนิ นกิ จกรรมมี การดูแลอย่างยังยื น ผู้ดําเนิ นกิ จกรรมเกิ ดการศึกษา มี หน้าที มี
ความรับผิ ดชอบ เกิ ดจิ ตสํานึก มีอุดมการณ์ ทียิ งใหญ่และไม่เปลียนแปลงเมือมีอุปสรรคเข้ามา…”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ การสร้ าง
ความคิดในเรืองมีหน้ าที มีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
“ความต้องการในด้านเนื อหากิ จกรรม คื อ ต้องมี ความรู้สึกจริ ง
เข้าใจจริ ง สร้างกระบวนการของเนือหาจริ ง ให้มีความเหมาะสม เช่น การวางทุ่นผูกเรื อ การวาง
ทุ่นดูปะการังเป็ นต้น เป็ นเนือหากิ จกรรมตามวิ ถีชีวิต เติ มความรู้ในภาควิ ชาการ ภาคปฏิ บ ัติการ
และเสริ มวิ ชาการลงไป อธิ บายชาวบ้านถึงตัวนักท่องเที ยวควรทําตัวอย่างไร เรื องราวของใต้ท้อง
ทะเล พาลงดูของจริ ง ผลการกระทบต่าง ๆ ทํา Center ของการดํานํา กําหนดขอบเขตของการดํา
นําและอธิ บายถึงวิ ธีการดํานําที มี ความครอบคลุม ทํากิ จกรรมอย่างต่อเนื อง อย่าทําตามกระแส
ทําให้ถึงขันมีจิตสํานึก อย่าสอนรู ปแบบกิ จกรรมโดยการใช้วิธีการเดียว เพราะผู้ดําเนิ นกิ จกรรมจะ
อ่อนแอ สอนให้เขารู้จักคิ ดเป็ น เพราะเราไม่สามารถให้เขาไปได้ตลอด ต้องพัฒนาให้เขายื นด้วย
ตนเองให้ได้และเมื อเขายื น ด้วยตนเองได้ต้องไม่ทิ งเขาและคอยประคับ ประคองเขา สอนจาก
ประสบการณ์ จ ริ ง ให้เห็น ภาพจริ ง สอนตามความถนัดของตัวผู้เ รี ย น ตามอาชี พของเขา เช่ น
ชาวประมง คนขับเรื อ เป็ นต้น สร้างความภาคภูมใิ จในประสบการณ์ ของเขาทําให้เป็ นมนต์ เสน่ห์
ของนักท่องเทียว สอนให้คนมาเทียวเกิ ดการเรี ยนรู้จากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ได้ขายความงดงาม
จากสถานที ท่องเที ยว เพราะมันจะเสื อมไปโดยที เขาไม่เห็นคุณค่ามองในมุมที เกี ยวข้องทังหมด
มองในบริ บทของตัวเองว่าต้องทําอย่างไร”
สรุป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ ต้ องสร้ าง
จากกระบวนการของเนื อหาจริง
4) รู ปแบบกิจกรรม
“ความต้องการในด้านรู ปแบบกิ จกรรม คือ รู ปแบบกิ จกรรมควร
มี ทุก ช่ ว งวัย สร้ างความภาคภู มิใ จในการใช้ชี วิต ให้เ ห็น ประโยชน์ จ ากการทํ า กิ จ กรรมนัน ๆ
ตัวอย่างกิ จกรรมตามช่วงวัย ดังนี วัยเด็ก (6-15 ปี ): กิ จกรรมส่วนใหญ่ควรทํากับเด็กเพราะเขาจะ
เติ บโตขึนและสามารถถ่ายถอดสิ งทีเขาได้เรี ยนรู้และเปลียนแปลงอะไรใหม่ ๆ ได้ในอนาคต วัยรุ่ น
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(16-25 ปี ): สร้างจิ ตสํานึกให้กับเขา ให้ตระหนักและเรี ยนรู้สิงทีมีอยู่ภายในพืนทีของตนเอง อย่างรู้
คุณค่า วัยกลางคน (26-65 ปี ) : ทํากิ จกรรมรวมกับเขา ทําตัวให้กลมกลืน สอนชาวบ้านโดยการ
พาไปท่องเทียว ลงเรื อ สอน ทําให้เขาเกิ ดความมันใจในการทีจะมาเรี ยนรู้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู้โดยไม่
รู้ตัว สอดแทรกโดยการใช้ ซี ดี คาราโอเกะในการสอน แต่มีการกํ าหนดกติ กา เวลา ในการสอน
สอนตังแต่เรื องเริ มแรก การใช้ชุด การให้หน้ากาก การใช้ปะการัง การมี ส่วนรวมในการอนุรักษ์
สอนจากสถานการณ์ จ ริ ว การปล่อยสัตว์ นํ า เป็ นต้น วัย สู งอายุ (65 ปี ขึ นไป): การถ่ายถอด
ประสบการณ์ ชีวิตสู่ลูกหลาน แต่ปัจจุบ ันยังไม่มีกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ สร้างให้เกิ ดการเรี ยนรู้
จากธรรมชาติ รอบตัว สร้างแรงจูงใจให้คนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ การเรี ยนในปัจจุบ ันให้เรี ยนใน
สิ งทีไกลตัว ควรให้เรี ยนในห้องเรี ยนธรรมชาติ”
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ านรู ปแบบกิ จ กรรม คือ รู ป แบบ
กิจกรรมควรมีทุกช่วงวัย มีความหลากหลายและมีความต่อเนืองของกิจกรรม
5) ด้ านสื อ
“ความต้องการในด้านสื อ คื อ การโฆษณาแบบมี สาระและมี
คุณค่า สร้างหนังอนุรักษ์ ปะการังทีดีให้เป็ นตัวอย่างแก่ประชาชน ทําให้เป็ นกระแสที ถูกซ่อนอยู่ใน
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต สือจากธรรมชาติ เป็ นห้องเรี ยนที สําคัญ ทําให้เกิ ดกี มี ส่วนร่ วมในการดูแล
รักษา เช่น บทเรี ยนจากกองขยะ เป็ นต้น ให้มองทุกอย่างอย่างมี คุณค่าและเป็ นครู ควรมี ป้าย
ปฏิ ทิ น Poster ในการอนุรักษ์ ปะการัง ศูน ย์ บริ การนักท่องเที ยวในอุทยานแห่งชาติ ควรมี การ
ปรับปรุงให้เกิ ดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีมีความน่าสนใจ ให้เป็ นภาพแรกที ดึงดูดของนักท่องเที ยวให้เกิ ด
การท่องเทียวเชิ งเรี ยนรู้ และพัฒนาศูนย์บริ การนักท่องเทียวของอุทยานแห่งชาติให้เป็ นแหล่งทาง
การศึกษาโดยที มี การทําเป็ นแหล่งเรี ยนรู้และดึงสิ งที น่าสนใจในพื นที ออกมานําเสนอในรู ปแบบ
ของการให้ความรู้ในเชิ งอนุรักษ์ พัฒนาบุคลากรและประชาชนในพืนที ให้มีส่วนร่ วมในการดําเนิ น
กิ จกรรมตรงนี เป็ นการเสริ มรายได้ประชาชน ให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง”
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ อ งการในด้ า นสื อ คื อ พัฒ นาศูน ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเทียวของอุทยานแห่งชาติให้ เป็ นแหล่งทางการศึกษาโดยทีมีการทําเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และดึง
สิงทีน่าสนใจในพื นทีออกมานําเสนอในรูปแบบของการให้ความรู ้ ในเชิงอนุรักษ์
6) ด้ านการวัดและการประเมินผล
“ความต้องการในด้านการวัดและการประเมิ นผล คือ ควรมี แบบ
แผนในการวัดการประเมิ นผล ควรชี ให้เห็นถึงความสําคัญในการวัดการประเมิ นผลว่าอยู่ตรงไหน
ใช้รูปแบบการวัดการประเมิ นผลแบบสังเกตและแบบสอบถาม ควรมี การวางแผนในการวัดการ
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ประเมิ น ผลให้ชัดเจน ควรมี เ ป้ าหมายการดํ า เนิ น การ ตัว ชี วัดในการวัดการประเมิ น ผล ใช้
ประสบการณ์ จริ งมาวัดและเป็ นตัวการในการประเมิ นผล”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ
ควรมีเป้าหมาย แบบแผนในการวัดการประเมินผล
จุดเด่ น
กิ จ กรรมที ดํ าเนิ น การส่ว นใหญ่ เ ป็ นกิ จ กรรมที ดํา เนิ น การอยู่ ใ นพื นที จริ ง ให้
ประชาชนได้ เกิดการเรียนรู ้ และการได้ ลงมือปฏิบัติจริง มีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมทีหลากหลาย
เพือให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ และเกิดความเข้ าใจ สามารถปฏิบัติได้ ด้วยตนเอง
จุดด้ อย
การพัฒ นาในเรื องการอนุรั ก ษ์ ป ะการั งควรมี ก ารพัฒนาควบคู่ไ ปกับ การใน
การศึกษาในเรืองการมีจิตสํานึกให้ กับประชาชนได้ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ธรรมชาติด้วย
ตัวของเขาเอง การพัฒนาในเรืองการวัดและการประเมินในการอนุรักษ์ ปะการังของประเทศไทยยัง
ไม่มีก ารปฏิบัติใ ห้ เ กิ ดขึ นจริ ง หากนํ ามาปฏิบัติได้ จ ะเป็ นเครืองชี วัดในการพัฒนาการอนุรัก ษ์
ปะการังให้ ดียิงขึ น และส่งผลดีต่อประชาชนและธรรมชาติต่อไป
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
การดําเนินการในการอนุรักษ์ ปะการังในรูปแบบของการปลูกปะการังในท่อพีวีซี
และส่งเสริม การให้ ความรู ้ กับประชาชนในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังอย่างต่อเนือง ทั งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเกาะช้ าง ดังที นาย
บุญทวี แก้ วล่ามสัก (สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556) กล่าวไว้ ว่า
1) ด้ านวัตถุประสงค์
“ความต้องการในด้านวัตถุป ระสงค์ คื อ เพื อการอนุรักษ์ ฟืนฟู
ปะการัง เพือให้คุณภาพของปะการังดี ขึนและเพิ มปริ มาณมากขึน เพื อให้เกิ ดการเรี ยนรู้จากการ
ท่องเทียว”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านวัตถุป ระสงค์ คือ กิจกรรมการ
อนุรักษ์ ปะการังสามารถฟื นฟูสภาพปะการังให้ ดีขึ น
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2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
“ความต้องการในด้านผูด้ ําเนิ นกิ จกรรม คื อ การพัฒนาในเรื อง
การสื อสารกับ ชาวบ้าน ทํ าความเข้าใจกับ ชาวบ้านให้เ กิ ดความตระหนัก ในการอนุรัก ษ์ อย่าง
แท้จริ ง”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ การพัฒนา
ในด้ านการติดต่อสือสาร การใช้ ภาษาในการสือสาร
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
“ความต้องการในด้านเนือหากิ จกรรม คื อ เป็ นเนื อหาทัวไปของ
การนุรักษ์ ปะการัง ข้อมูลเกี ยวกับการอนุรักษ์ ข้อปฏิ บ ัติในการดํานํา”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ เนื อหาใน
เรืองเกียวกับการอนุรักษ์ ปะการัง และข้ อปฏิบัติในการดํานํ า
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
“ความต้องการในด้านรู ปแบบกิ จกรรม คื อ มี รูปแบบกิ จกรรมที
หลากหลาย มี การพัฒนารู ปแบบกิ จ กรรมให้ดียิ งขึ น สร้ างความเข้าใจให้เ กิ ดขึนกับ ประชาชน
นักท่องเทียว เกี ยวกับการอนุรักษ์ ปะการัง โดยการจัด อบรม”
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ านรู ป แบบกิ จ กรรม คือ มีความ
หลากหลายและพัฒนาให้ ดียิงขึ น
5) ด้ านสื อ
“ความต้อ งการในด้า นสื อ คื อ พัฒ นาป้ ายประกาศในการ
อนุรักษ์ ปะการัง เพิ มข้อความในเสียงตามสายของชุมชนเกี ยวกับเรื องการอนุรักษ์ ปะการัง”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านสือ คือ เพิมจํานวนสือให้ มากขึ น
6) ด้ านการวัดการประเมินผล
“ความต้องการในด้า นการวัด และการประเมิ น ผล คื อ สร้ า ง
รู ปแบบการวัดการประเมิ นผลของแต่ละพืนทีให้ชัดเจน”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ
สร้ างรูปแบบการวัดการประเมินผลของแต่ละพื นที

145

จุดเด่ น
รู ป แบบกิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง ที สามารถเข้ าถึ ง ประชาชนและ
นักท่องเทียวให้ เกิดการเรียนรู ้ ในการอนุรักษ์ ปะการัง รวมไปถึงลักษณะการดําเนินงานของผู ้ ดําเนิน
กิจกรรมทีสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการท่องเทียวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ ขึ น โดยการสอดแทรก
รูปแบบและวิธีการในการอนุรักษ์ เข้ าไปในรายการของท่องเทียว ให้ นักท่องเที ยวได้ ร่วมกันปลูก
ปะการัง
จุดด้ อย
การดําเนินงานในการอนุรักษ์ ปะการังเป็ นการดําเนินการแบบกลุ่มคนจํานวนหนึง
ยังขาดการร่ วมมือกับ คนภายในพื นที และการเพิ มปริ มาณของนัก ท่องเที ยวในการเข้ ามาใช้
ประโยชน์จากแนวปะการังในการดํานํ า เกิดการทําลายแนวปะการัง จากความไม่เข้ าและการ
สือสารไม่ได้ จากคนในท้ องถิน ร่วมไปถึงสือในการอนุรักษ์ ปะการังมีปริ มาณทีน้ อย ขาดการสนับ
และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเท่าทีควร
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
การดําเนินการในการสร้ างจิตสํานึกให้ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ปะการัง
โดยการจัดตั งศูน ย์อนุรักษ์ ทางทะเล ทีมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึก ษานานาชาติ (International
Cultural and Education Foundation : ICEF) ให้ ประชาชนและผู ้ ทีสนใจเข้ ามาศึกษาหาความรู ้
และกําหนดเขตและกติกาในการอนุรักษ์ ปะการังในท้ องถิน
2.3 เกาะสมุ ย จังหวัด สุ ราษฎ์ ธานี อุทยานแห่ งชาติทางทะเลหมู ่ เ กาะ
อ่ างทอง ดังที นายศุภฤกษ์ ทองสุข (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2556) กล่าวไว้ ว่า
1) ด้ านวัตถุประสงค์
“ความต้อ งการในด้านวัตถุป ระสงค์ คื อ เพื อต้องการสร้ า ง
Awareness ให้กับชุมชน ในการฟื นฟูทรัพยากรใต้นํา เพือขยายโครงการออกไปให้คนได้รับรู้ว่ามี
โครงการเชิ งนิ เ วศน์ ที สามรถพัฒนาให้เ ป็ นแหล่งท่ องเที ยวระดับ นานาชาติ ใ นอนาคต ให้มี
เทคโนโลยี เ ข้ามาช่วยในการพัฒนาการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้เหมาะสมกับ วิ ธีก ารในการอนุรัก ษ์
ปะการัง เช่น Bio lock การอนุบาลปะการัง การฟื นฟูแนวปะการัง การทําปะการังเที ยม โดยดูใน
เรื องของการนํ า input ที เข้ามาทํ าให้ป ะการังฟื นตัวได้ เช่น การใช้ก ล้องใต้นํ า การติ ดตังตัว
เซ็นเซอร์ เพือให้เห็นการเจริ ญเติ บโตของปะการังทีชัดเจน การวัดอุณหภูมินํา ทรัพยากรโดยรอบที
ปะการังสามารเติ บโตได้ดีทีสุด การประชาสัมพันธ์ ในเรื องของกิ จกรรมในการอนุรักษ์ ปะการรังและ
จะดึงกิ จกรรมอืนเข้ามาร่วมด้วย เช่น การทําความเข้าใจในการรักษาโลกใต้นํา การทําความเข้าใจ
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ในการอยู่กับทรัพยากรใต้นําได้อย่างดี สร้างความเข้าใจเกี ยวกับพฤติ ก รรมการดํานํา เป็ นต้น
ลงทุน ส่งเสริ มพัฒนาแหล่งท่องเทียว”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านวัตถุประสงค์ คือ การสร้ างความ
มีจิตสํานึกให้ เกิดขึ นภายในชุมชน
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
“ความต้องการในด้านผู้ดําเนิ นกิ จกรรม คือ การทียังไม่มีในเรื อง
การรวบรวมข้อมูล ในเรื องการประสานงาน ใช้อุปกรณ์ ในการทํางานอย่างเต็มรู ปแบบเพื อหา
แนวทางหลัก ในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรเป็ นบุคลากรภายในชุมชนในการอนุรักษ์ ปะการัง หาจุด
ร่วมกับชาวบ้านในการเป็ นเจ้าของกิ จกรรมร่วมกัน ดึงหน่วยงานทีเกี ยวข้องเข้ามามีส่วนรวมในการ
กิ จกรรมการอนุรักษ์ ท ังหมด ทําการหาข้อมูลจากและบันทึกข้อมูลแบบวันต่อวันศึกษาความเข้าใจ
ข้อมู ล ตามสภาพความเป็ นจริ ง หาความแปลกใหม่ ทดลอง ในการศึ ก ษา การพัฒ นาของ
เทคโนโลยี การพัฒนาจากตัวเลขและวิ จัย”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ การพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ด้ าน และการได้ รับความร่วมมือจากประชาชน
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
“ความต้องการในด้านเนื อหากิ จกรรม คื อ เนื อหาในเรื องความ
เข้าใจให้ชัดเจนและถูก ต้องและเป็ นความจริ งเช่น การใช้อุป กรณ์ ต่าง ๆ สิ งเปลี ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ เป็ นต้น เนื อหาที มันน้อยมาก เนื อหาที มี ไม่มีความเหมาะสมกับชุมชน คนที มี ความรู้
ความเข้าใจในเรื อง การอนุรักษ์ ปะการัง คนทีเขียนหนังสื อไม่มีความรู้ทีจริ งในเรื องนี ตามบริ บทที
แท้จ ริ งที เกี ยวข้อ งกับ ความเข้าใจและความต้องการกับ ชุม ชนที แตกต่างกัน เนื อหาที มี เ ล่า สู่
ประชาชนไม่ดีพอ ภาษาทีใช้ยากไป แนวทางทีบอกให้ปฏิ บ ัติมันเป็ นแนวทางเบื องต้นเกิ นไป เช่น
การไม่ทิงขยะ การช็อตปลา เป็ นต้น ใช้วิธีการพูดคุย การได้เห็น การได้ปฏิ บ ัติ มี เนื อหา มี โปรเจค
เพิ ม ให้ประชาชนมามีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้มองเห็นว่าจะช่วยเรื องปากท้องประชาชนยังไง มี
คุณ ภาพชี วิตที ดี ย ังไง ให้ป ระชาชนเข้าใจและมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บ ัติจ ริ งต่อความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนจริ ง ๆ ให้รู้สึกมีการปรับปรุงสภาพชี วิตให้ดีขึน ให้หน่วยงานทีเกี ยวข้องเข้ามาช่วยในการ
ปรับความเข้าใจของประชาชน”
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ อ งการในด้ า นเนื อหากิ จ กรรม คื อ เนื อหา
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีมีความเหมาะสมกับชุมชน
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4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
“ความต้องการในด้านรู ปแบบกิ จกรรม คือ ตัวอย่างกิ จกรรมตาม
ช่วงวัย ดังนี วัยเด็ก (6-15 ปี ) : กิ จกรรมที ตื นเต้น เพราะเป็ นสิ งที แปลกใหม่สําหรับเขา เขาไม่มี
ความคิ ดเชื อมโยงและสัมพันธ์ กับระบบเศรษฐกิ จ วัยรุ่ น (16-25 ปี ) : กิ จกรรมที เติ มเต็ม รู้สึกดี
รู้สึกอิ ม ทําแล้วให้ความรู้ สึกว่าได้ภาพของการเป็ นคนอนุรักษ์ - วัยกลางคน (26-65 ปี ) : ทํ า
กิ จกรรมรวมกับการพัฒนาชุมชน เข้าใจวัฎฐจักรของการพัฒนาคุณภาพชี วิตของตนเอง เข้าใจ
ระบบเศรษฐกิ จ- วัยสูงอายุ (65 ปี ขึนไป) : การทํ ากรรมแบบการรักษาบ้าน การดูแลบ้านเกิ ด
ปรับปรุงรู ปแบบกิ จกรรมให้น่าสนใจ สร้าง awareness มากขึน ทําให้ประชาชนเป็ นเจ้าของใน
กิ จกรรมมากขึน”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ การสร้ าง
กิจกรรมให้ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง
5) ด้ านสื อ
ความต้ องการในด้ านสือ คือกิ จกรรมเปิ ดโดยทะเล โดยใช้ สือ
โทรทัศน์ วิทยุ ปากต่อปากในการโฆษณาเพือการเปิ ดโลกทัศน์ในกว้ างขึ นการสร้ างเข้ าใจในเรื อง
การสือสารทีมันถูกต้ อง ตั งแต่การเริ มต้ น การดําเนินกิจกรรมทีถูกต้ องว่าจะได้ รับอะไร(นายศุภ
ฤกษ์ ทองสุข, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2556)
6) ด้ านการวัดการประเมินผล
“ความต้องการในด้านการวัดและการประเมิ นผลคือ ต้องการให้
มีหลักการเรื องความโตขึนของปะการัง เห็นความอุดมสมบูรณ์ มากขึน มีความหลากหลายในชนิ ด
ของสัตว์นํามากขึน ความหลสกหลายในเรื องคุณภาพของปะการังมากขึน ตังเป้ าหมายแบบ short
term และ long term โดยการบันทึกแบบเป็ น Finger แบบตัวเลข การมองเป้ าหมายแบบวันต่อ
วันเพือเป็ นการ plan ต่อไปให้ยาวต่อไปอีก การพัฒนาตัวชี วัดจะมาจากตัวเลขพวกนี สิ งที บันทึก
เป็ นตัวตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ในการทําว่าดี ขึนหรื อแย่ลงอย่างไร ใช้วิถีการสุ่มวัดความยาวของ
ปะการัง กําหนดขอบเขตเป็ นแปลง สุ่มวัดแปลงละกี ตัว ติ ด tag มอนิ เตอร์ ความยาว จํ านวนวัน
เอาเปรี ยบเที ยบจากวันว่ามี การโตขึนของปะการังเท่าไหร่ มี factor อะไรบ้างต่อการเติ บโตของ
ปะการัง เช่ น นําขุ่น นํ าเค็ม นําฝน แสงแดด ลม ตะกอน อะไรบ้างที เข้ามาเกี ยว ให้มันมี การ
เจริ ญเติ บโตทีดีขึน โดยการวัดจากความน่าจะเป็ นในการเจริ ญเติ บโตของปะการัง เพื อหา worse
case และ best case เพือหาค่าความต่างของการอนุรักษ์ ปะการังหาค่า standard ในการวัดการ
ประเมิ นผลตามความเป็ นจริ ง”

148

สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ
การสร้ างแบบการวัดและการประเมินผลให้ เกิดขึ นจริงและกําหนดตัวชีวัดในการประเมินผล
จุดเด่ น
รูปแบบและการพัฒนาในการดําเนิน กิจกรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการังที มีความ
ทันสมัยและมีความแตกต่างไปจากทีอืน เป็ นการทดลองการอนุรักษ์ ให้ มีความเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื นที มีการดําเนินกิจกรรมทีบูรณาการร่วมกับการท่องเทียว ให้ เกิดความน่าสนใจแก่
นักท่องเทียวและสร้ างความตระหนักในการอนุรักษ์ การังให้ เกิดขึ นกับคนในท้ องถิน
จุดด้ อย
ในการดํ า เนิ น การของกิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ ปะการั ง ดํ า เนิ น การจากสถาน
ประกอบการโรงแรมเป็ นหลัก ความสามารถในการรับรู ้ และเข้ าถึงของประชาชนยังมีน้ อยและ
ประชาชนมี ค วามเข้ า ใจในวัต ถุป ระสงค์ ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมว่าทํ า เพื อประโยชน์ ข องสถาน
ประกอบการ ไม่ได้ ทําเพือส่วนรวมของท้ องถิน
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
การประชาสัมพันธ์รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง การเชิญชวนให้ ประชาชน
และบุคคลทีมีความสนใจในการอนุรักษ์ ปะการังเข้ ามาเรียนรู ้ การอนุรักษ์ ปะการังและร่วมกันปลูก
ปะการังภายในพื นทีของFair House Villa Hotel
3. อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ความต้ องการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลของอาจารย์มหาวิทยาลัย
2.1 ด้ านวัตถุประสงค์
ความต้ องการในด้ านวัตถุป ระสงค์ คือ การกํ าหนดวัตถุป ระสงค์ใ ห้ มี
ความเหมาะสมกับบริบทของพื นทีและความต้ องการของประชาชนดังที ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวา
สวัสดิ (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...กํ าหนดกรอบของวัตถุประสงค์ จากล่างขึนบน
คือ ประชาชนสู่การทํางานของรัฐบาล กําหนดตามรู ปแบบของชุมชน ไม่ใช่ใช้ยุทศาสตร์ เดี ยวกัน
ทุกพื นที ศึกษาชุมชนที อยู่โดยรอบอุทยานว่ามี รูปแบบอย่างไร มี จํา นวนคนเท่าไหร่ เพื อจะได้
กําหนดวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง กํ าหนดโครงสร้างและวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับความเป็ น
จริ ง...”
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สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านวัตถุประสงค์ คือ การกําหนดกรอบของ
วัตถุประสงค์จากล่างขึ นบน
2.2 ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ การพัฒนาผู ้ ดําเนินกิจกรรม
การอนุรั ก ษ์ ป ะการั ง ให้ มี ค วามคิ ด ที แปลกใหม่มากขึ น ดัง ที ผศ.ดร.ธรณ์ ธํ า รงนาวาสวัส ดิ
(สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ขาดบุคคลทีมองในภาพรวม ผู้ดําเนิ นกิ จกรรมมี ความ
เพียงพอแต่ขาดงบประมาณในการดําเนิ นกิ จกรรม ควรมีการดําเนิ นกิ จกรรมทีหลากหลาย เปลี ยน
รู ปแบบ ผู้ดําเนิ นกิ จกรรมทีดีและมีศักยภาพ ต้องใช้เวลา...”
สรุ ป ได้ ว่ า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม คื อ ต้ องการ
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
2.3 ด้ านเนื อหากิจกรรม
ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ ความแปลกใหม่และทันสมัย
ของเนื อหากิจกรรม ดังที ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า
“...ควรมีการกําหนดขึนเองบ้าง ควรเพิ มเนือหาของแต่ละพื นที 50 เปอร์ เซ็นต์ ของเนื อหาทังหมด
เช่น ภัยของพืนที ปะการังในพืนที จุดเด่นและดีทีสุดในแต่ละพืนที...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรมคือ เพิมเนื อหาของในแต่
ละพื นที
2.4 รู ปแบบกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ กิจกรรมสามารถสร้ างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ ปะการังให้ เกิดขึ นได้ จริง ดังที ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม
2556) กล่าวว่า “...กิ จกรรมทีสร้างจิ ตสํานึก ควรตังคําถามในการทํากิ จกรรมว่า “ถ้าอบรมคนไป
20 คน แล้วจะมีกีคนทีนําไปบอกต่อ” เพือเกิ ดเครื อข่ายในการสร้างจิ ตสํานึก คิ ดให้ต่อยอด ควรมี
การติ ดตามผลของรู ปแบบกิ จกรรม จัดลําดับความสําคัญ (Priority) ของบุคคลให้เหมาะสมกับ
รู ปแบบกิ จกรรม รวมถึงจัดลําดับความสําคัญของรู ปแบบกิ จกรรม ทําการเขี ยนรู ปแบบ Swap ใน
การคิ ดรู ปแบบกิ จกรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างกิ จกรรมกับกลุ่มเป้ าหมาย ตามสภาพความเป็ นจริ ง
คิ ดรู ปแบบกิ จกรรมให้แตกต่างออกไป ควรมีการจ้างครุศาสตร์ มาทําการศึกษาและเขี ยนแผนการ
อนุรักษ์ ในแต่ละพืนที ควรมี การจ้าง Marketing Analyzed มาวางแผนในการพัฒนากิ จกรรมใน
แต่ละพืนที ตัวอย่างกิ จกรรมตามช่วงวัย ดังนี วัยเด็ก(6-15 ปี ): กิ จกรรมภายในโรงเรี ยน เด็กดูแล
ยาก เช่น การเล่านิ ทาน การเล่นตุ ๊ กตา สอดแทรกเรื องการอนุรักษ์ เ ข้าไป วัยรุ่ น (16-25 ปี ): มี
รู ปแบบกิ จกรรมที หลากหลาย เช่ น เข้าค่าย อบรม ฟั งบรรยาย ปฏิ บ ัติจริ ง วัยกลางคน (26-65

150

ปี ): การสร้างเครื อข่ายในการอนุรักษ์ การอบรมตามเวลาที เหมาะสม วัยสูงอายุ (65 ปี ขึนไป) :
การถ่ายถอดประสบการณ์ ชีวิตสู่ลูกหลาน แต่ปัจจุบ ันยังไม่มีกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ การติดตามผลใน
การดําเนินกิจกรรม
2.5 ด้ านสื อ
ความต้ องการในด้ านสือกิจกรรม คือ มีสือที ทันสมัย สอดคล้ องกับยุค
เทคโนโลยีในปั จจุบัน ดังที ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า
“...สร้าง Applications เกี ยวกับการเรี ยนรู้ในการอนุรักษ์ ปะการัง ระบบนิ เวศน์ปะการัง ผลกระทบ
จากการไม่อนุรักษ์ ปะการัง และประโยชน์ทีได้จากการอนุรักษ์ ปะการัง สือทีมีอยู่แล้ว เช่น แผ่นพับ
การโฆษณา ป้ าย ใบปลิ ว คู่มือ โทรศัพท์ อิ น เตอร์ เ น็ต ควรมี การสอดแทรก ปลุกระดมเนื อหา
เกี ยวกับการอนุรักษ์ ปะการังลงไปบ้างเพือให้เกิ ดการซึมซับและรับรู้ คัดกรองเนือหาในการออกสื อ
ทีมีความเหมาะสม...”
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านสือกิจกรรม คือ การพัฒนาสือทีมีความ
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.6 ด้ านการวัดและการประเมินผล
ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ ให้ ด้านนี มีการจัด
ขึ นมาจริงเพือการกําหนดแนวทางการพัฒนาทีถูกทิศทางจากการวัดและการประเมินผล ดังทีผศ.
ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ควรมีรูปแบบของ KPI (Key
Performance Indicator) ในการวัดการประเมิ นผล ควรมี การกํ าหนดวัตถุประสงค์ หรื อผลลัพธ์ ที
ต้องการ (What to measure?) กํ าหนดปั จจัย สู่ความสําเร็ จหรื อปั จ จัยวิ ก ฤต (Key Success
Factor or Critical Success Factor) ทีสัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์หรื อผลลัพธ์ ทีต้องการ กํ าหนดตัว
ดัช นี ชี วัด ที สามารถบ่ ง ชี ความสํ า เร็ จ /ประสิ ทธิ ภาพ/ประสิ ท ธิ ผลจากการดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ หรื อผลลัพธ์ ทีองค์ กรต้องการ (How to measure?) การประเมิ นผลโดยการประชุม
และจัดเชิ ญบุคคล...”
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ การ
กําหนดแนวทางการพัฒนาการวัดและการประเมินผลทีถูกทิศทาง
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จุดเด่ น
การดําเนินการของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู ้
ในเรื องการอนุรักษ์ ป ะการังให้ แก่ผู ้ ทีมีความสนใจในการอนุรัก ษ์ ปะการัง ภายใต้ หน่วยงานของ
ตนเอง และมีการทํางานกันเป็ นเครือข่าย
จุดด้ อย
การวัดและการประเมินผลในด้ านการอนุรักษ์ ปะการังยังไม่มีการดําเนินการให้
เกิ ดขึ นจริง ร่ วมไปถึงการพัฒนาในเรื องสือทีใช้ ใ นการอนุรัก ษ์ ปะการังควรมีความหลากหลาย
ทันสมัย น่าสนใจและเหมาะสมตามสถานการณ์ในปั จจุบัน
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
การให้ ความรู ้ ความเข้ าใจในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังทั งทางภาคทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติกับประชาชนและบุคคลทีสนใจในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
4. ประชาชนในชุมชนที อาศัยอยู ่ บริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษากรณีศึกษาทีดีในการอนุรักษ์ ปะการัง จํานวน 3
พื นที ได้ แก่ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ -าเกาะ
เสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างและชุมชนบริเวณ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ผู ้ วิจัยได้ ศึกษาความ
คิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลกับประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
พบว่า
4.1 ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเขา
แหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด
1) ด้ านวัตถุประสงค์
ความต้ องการในด้ านวัต ถุ ป ระสงค์ คื อ อยากให้ รั ฐ บาลมี
นโนบายในการอนุรักษ์ ปะการังอย่างต่อเนือง มีงบประมาณในเรื องการอนุรักษ์ ป ะการังเข้ ามา
สนับสนุนให้ ปะชาชน และได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่อยากให้ กิจกรรมทีทําเป็ นแค่กิจกรรม
แบบผักชีโรยหน้ า การปลูกและการดูแลปะการัง อยากให้ ชาวบ้ านเป็ นผู ้ ดําเนินการประชาสัมพันธ์
กับนักท่องเทียวในการอนุรักษ์ ปะการัง (ประชาชนบริ เวณเกาะเสม็ด, สัมภาษณ์, 10-11 มีนาคม
2556)
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สรุ ป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ า นวัต ถุป ระสงค์ คื อ อยากให้
รัฐบาลมีนโนบายในการอนุรักษ์ ปะการังอย่างต่อเนือง
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ ในวันหยุดยาวอยาก
ให้ มีเจ้ าหน้ าทีเข้ ามาดูแลกิจกรรมในการท่องเทียว เป็ นตามสภาพจริงของพื นที(ประชาชนบริ เวณ
เกาะเสม็ด, สัมภาษณ์, 10-11 มีนาคม 2556)
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนิ น กิ จ กรรม คือ มีก าร
กําหนดมาตรการในการดําเนินกิจกรรรมของผู ้ ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ การอนุรักษ์ ปะการังให้
มีความแตกต่างและพัฒนารู ป แบบมากขึ น (ประชาชนบริ เ วณเกาะเสม็ด , สัมภาษณ์ , 10-11
มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ ความรู ้ ใ น
เรืองปะการัง
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ ตัวอย่างกิจกรรมตาม
ช่วงวัย ดังนี วัยเด็ก (6-15 ปี ) : กิจกรรมเกียวกับการให้ มองเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ ปะการัง
วัยรุ่น (16-25 ปี ) : กิจกรรมทีถ่ายทอดความรู ้ ในการอนุรักษ์ ปะการัง วัยกลางคน (26-65 ปี ) : ทํา
กิจกรรมในการสือสารกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ วัยสูงอายุ (65 ปี ขึ นไป) : สร้ างจิตสํานึกให้
ลูกหลาน จากประสบการณ์ของตนเอง (ประชาชนบริ เวณเกาะเสม็ด, สัมภาษณ์, 10-11 มีนาคม
2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ มีกิจกรรมที
มีความหลากหลาย
5) ด้ านสื อ
ความต้ องการในด้ านสือ คือ การพัฒนา แผ่นป้าย สติกเกอร์ ใน
การอนุรั ก ษ์ ค วรมี ก ารแปะทุก อ่าว ท่าเรื อ ผู ้ ป ระกอบการ เช่น ในเรื องของการท่องเที ยวของ
นักท่องเทียวว่าควรมีการเทียวแบบไหน เป็ นต้ น (ประชาชนบริ เวณเกาะเสม็ด, สัมภาษณ์, 10-11
มีนาคม 2556)
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สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านสือ คือ เพิมปริ มาณและพัฒนา
สือ
6) ด้ านการวัดการประเมินผล
ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ อยากให้ มี
รูปแบบและแนวทางทีชัดเจน (ประชาชนบริเวณเกาะเสม็ด, สัมภาษณ์, 10-11 มีนาคม 2556)
จุดเด่ น
ประชาชนมีความพร้ อมที จะร่ วมมือในการอนุรัก ษ์ ป ะการังร่ วมกับ หน่วยงาน
ภาครัฐ และสภาพบริบทพื นทีเอื ออํานวยต่อการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังและมีความอุด
สมบูรณ์ของแนวปะการัง
จุดด้ อย
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐในการพัฒนาด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ด้ านเนื อหากิจกรรม ด้ านสือ ด้ านรูปแบบกิจกรรม อย่างต่อเนืองและยังไม่เคยมีการวัดและการ
ประเมินผลในการอนุรักษ์ ปะการัง
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
ประชาชนได้ มีการจัดตั งกลุ่มในการดําเนินการอนุรักษ์ ปะการังภายในท้ องถินของ
ตนเอง โดยการรวมกลุ่มระหว่างสถานประกอบการ โรงเรี ยน และประชาชนทีอาศัยอยู่ในท้ องถิน
เพือร่วมกันทํากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
4.2 ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเกาะ
ช้ าง
1) ด้ านวัตถุประสงค์
ความต้ องการในด้ านวัตถุป ระสงค์ คือ เพื อการอนุรัก ษ์ ฟืนฟู
ปะการัง เพือปรับปรุง ดูแล และปลูกตลอด เพือสร้ างความรู ้ ให้ กับประชาชน เพือการสร้ างจิตสํานึก
ในการท่องเทียวให้ กับ นัก ท่องเทียวทั งชาวไทยและต่างประเทศ เพือให้ เกิ ดสือและการรณรงค์
โดยรวม มีนโยบายปิ ดเกาะเพือการฟื นฟูปะการัง (ประชาชนบริเวณเกาะหวาย, สัมภาษณ์, 15-17
มีนาคม 2556)
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ อ งการในด้ านวัต ถุป ระสงค์ คื อ เพื อการ
อนุรักษ์ ฟื นฟู เพือปรับปรุง ดูแล ปะการัง
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2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนิน กิ จกรรม คือ ควรบอกให้ ชุมชน
ได้ รับรู ้ เกียวกับการอนุรักษ์ ปะการัง ตั งแต่ คนขายทัวร์ ไกด์ นักท่องเทียว ชาวประมง ผู ้ ประกอบการ
พัฒนาในเรื องการใช้ ภาษา พัฒนาความรู ้ ความเข้ าใจเกี ยวกับการอนุรักษ์ ป ะการัง (ประชาชน
บริเวณเกาะหวาย, สัมภาษณ์, 15-17 มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ การร่วมมือ
ในทุก ๆ ส่วน
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือให้ มีการประชุมเพือหา
แนวทางในการอนุรัก ษ์ ปะการังอย่างน้ อยเดือนละครั ง ให้ ทราบถึงสาเหตุของการเสือมโทรของ
ปะการัง เช่น การทาครี มทาผิว ฝนตก ความร้ อนของนํ าทะเล นํ าขึ น-นํ าลง ขยะ ประชาชน
นักท่องเทียว การปล่อยนํ าเสียจากสถานประกอบการ นํ ามันจากเรื อ เป็ นต้ น(ประชาชนบริ เวณ
เกาะหวาย, สัมภาษณ์, 15-17 มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านเนือหากิจกรรม คือ มีการพัฒนา
เนื อหากิจกรรมอย่างต่อเนือง
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ จัดรอบในการดํานํ าดู
ปะการัง ตัวอย่างกิจกรรมตามช่วงวัย ดังนี วัยเด็ก (6-15 ปี ): กิจกรรมเกียวกับการให้ มองเห็น
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ ปะการัง วัยรุน่ (16-25 ปี ): กิจกรรมทีถ่ายทอดความรู ้ ในกับน้ อง ๆ เป็ นผู ้
ป้องกันแนวปะการัง วัยกลางคน (26-65 ปี ): ทํากิจกรรมในการสือสารกับหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ (ประชาชนบริเวณเกาะหวาย, สัมภาษณ์, 15-17 มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านรูปแบบกิจกรรม คือ กิจกรรมที
เหมาะสมกับช่วงวัย
5) ด้ านสื อ
ความต้ องการในด้ านสือ คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ควร
แทรกเรื องในการอนุรั ก ษ์ ล งไป การลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง ป้ ายประกาศควรมี ภ าษาหลายภาษา
(ประชาชนบริเวณเกาะหวาย, สัมภาษณ์, 15-17 มีนาคม 2556)
สรุป ได้ ว่า ความต้ องการในด้ านสือ คือ ต้ องการสือที แรกเรื อง
การอนุรักษ์ ปะการัง
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6) ด้ านการวัดการประเมินผล
ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ ควรมีการ
วางแผนเพือหาแนวทางระหว่างนักประมง ผู ้ ประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน(ประชาชน
บริเวณเกาะหวาย, สัมภาษณ์, 15-17 มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ
การร่วมมือในการวางแผน
จุดเด่ น
มีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังอย่างต่อเนืองในพื นทีของเกาะหวาย มี
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีชัดเจน ประชาชนและนักท่องเทียวให้ ความสนใจในกิจกรรม
การอนุรักษ์ ปะการัง
จุดด้ อย
ยังขาดการพัฒนาในเรืองของสือในการอนุรักษ์ ปะการัง ทีต้ องการความทันสมัย
มีภาษาที หลากหลาย และการเพิมจํานวนของสือ ยังขาดในเรื องของรูป แบบในการวัดและการ
ประเมินผลในการอนุรักษ์ ปะการัง การพัฒนาผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
การจัดตั งศูน ย์ อนุรัก ษ์ ท างทะเล ที มูลนิ ธิวัฒนธรรมและการศึก ษานานาชาติ
(International Cultural and Education Foundation : ICEF) และการจัดประชุมกันระหว่างสถาน
ประกอบการโรงแรมในเกาะหวายเพือหาแนวทางร่วมกันในการอนุรักษ์ ปะการัง และการชี แจงให้
นักท่องเทียว ประชาชนและชาวประมง ได้ ทราบถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ ปะการัง
4.3 ชุม ชนบริเ วณเกาะสมุ ย จังหวัด สุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่ งชาติทาง
ทะเลหมู ่ เกาะอ่ างทอง
1) ด้ านวัตถุประสงค์
ความต้ องการในด้ านวัตถุป ระสงค์ คือ เพื อการอนุรัก ษ์ ฟืนฟู
ปะการัง ให้ หน่วยงานของรัฐเข้ ามาดูแลในกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังอย่างแท้ จริง ให้ งบประมาณ
ในการสนับสนุนชาวบ้ านในเรื องวัสดุ อุปกรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชาย
เลน และองค์การบริหารทุกภาคส่วน สนับสนุนให้ เกิดการอนุรักษ์ ปะการังขึ นมา(ประชาชนบริเวณ
เกาะสมุย, สัมภาษณ์, 21-23 มีนาคม 2556)
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สรุปได้ วา่ ความต้ องการในด้ านวัตถุประสงค์ คือ หน่วยงานของ
รัฐเข้ ามาดูแลในกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนิน กิ จกรรม คือ จัดตั งกลุ่มในการ
อนุรักษ์ ปะการัง มีความรู ้ สามารถอธิบายความรู ้ ตามกระบวนการความเป็ นอยู่ของสิงมีชีวิตใต้
ท่องทะเล ว่ามีรูปแบบและวิถีชีวิตอย่างไร เช่น วิถีชีวิตของปลา หอย เป็ นต้ น (ประชาชนบริ เวณ
เกาะสมุย, สัมภาษณ์, 21-23 มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม คือ จัดตั งกลุ่ม
ในการอนุรักษ์ ปะการัง
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ ไม่ต้องการให้ พัฒนา
เพราะชาวบ้ านมีความรู ้ ความเข้ าใจในเรืองนี อยู่แล้ ว(ประชาชนบริเวณเกาะสมุย, สัมภาษณ์, 2123 มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านเนื อหากิจกรรม คือ ไม่ต้องการ
ให้ พัฒนา
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
ความต้ องการในด้ านรูป แบบกิจกรรม คือ การพัฒนาตัวอย่าง
กิจกรรมตามช่วงวัยต่าง ๆ ดังนี วัยเด็ก(6-15 ปี ): กิจกรรมเข้ าค่าย เดินขบวนในการอนุรักษ์ วัยรุ่น
(16-25 ปี ): กิจกรรมทีให้ ความรู ้ ปะการัง วัยกลางคน (26-65 ปี ): ทํากิจกรรมในการสือสารกับ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ วัยสูงอายุ (65 ปี ขึ นไป): การสร้ างจิตสํานึกให้ กับประชาชนในการ
อนุรักษ์ ปะการัง (ประชาชนบริเวณเกาะสมุย,บ สัมภาษณ์, 21-23 มีนาคม 2556)
สรุ ป ได้ ว่า ความต้ อ งการในด้ า นรู ป แบบกิ จ กรรม คือ ความ
หลากหลายของกิจกรรมในแต่ละช่วงวัย
5) ด้ านสื อ
ความต้ อ งการในด้ า นสือ คื อ การสร้ างเกมในการอนุรั ก ษ์
ปะการัง เช่น การเลี ยงปะการังให้ โต เก็บ แต้ ม หนังสั นในการอนุรัก ษ์ ปะการัง โฆษณาในการ
อนุรักษ์ ปะการัง (ประชาชนบริเวณเกาะสมุย, สัมภาษณ์, 21-23 มีนาคม 2556)
สรุ ปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านสือ คือ ให้ สือมีความทันสมัย
มากขึ น
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6) ด้ านการวัดการประเมินผล
ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ ควรมีการ
สร้ างการวัดการประเมินผลในการอนุรักษ์ ปะการัง (ประชาชนบริเวณเกาะสมุย, สัมภาษณ์, 21-23
มีนาคม 2556)
สรุปได้ ว่า ความต้ องการในด้ านการวัดและการประเมินผล คือ
ควรมีการสร้ างการวัดการประเมินผลในการอนุรักษ์ ปะการัง
จุดเด่ น
สามารถดําเนิ น กิ จ กรรมการอนุรัก ษ์ ป ะการัง ด้ ว ยตนเอง ภายใต้ ธุร กิ จ สถาน
ประกอบการโรงแรม บูรณาร่วมกันกับการด้ านการท่องเทียว เป็ นกิจการอนุรักษ์ ปะการังทีมีความ
ทันสมัยและมีความน่าสนใจ
จุดด้ อย
เป็ นกิจกรรมทีทําขึ นเพือผลประโยชน์ของสถานประกอบการเป็ นหลักต้ องการ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และความเข้ าใจอัน ดีจากประชาชนในการทํากิ จกรรมการ
อนุรักษ์ ปะการัง
การเสริมสร้ างจิตสํานึก
ในการทํากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังนี เพือเป็ นการทดลองรูปแบบกิจกรรมการ
อนุรักษ์ ปะการังทีมีความเหมาะสมกับสภาพบริ บทของพื นที และเพือเป็ นการเผยแพร่ออกไปให้
ประชาชนได้ รับรู ้ และเข้ ามาศึกษาวิธีการในการอนุรักษ์ ปะการังเพือนําไปใช้ ในการพัฒนาในแหล่ง
อืน ๆ ต่อไป
จากการศึก ษาความคิดเห็นเกี ยวกับการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ซึงได้ แก่ 1) ด้ าน
วัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านรูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ
และ 6) ด้ านการวัดและการประเมินผล พบว่าความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ใน 6 ด้ าน
ดังนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านกิจกรรม 5) ด้ าน
สือ และ 6) ด้ านการวัดและประเมินผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่าความต้ องการส่วน
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ใหญ่ในด้ านต่าง ๆ ดังนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ ต้ องการความสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้ าน
งบประมาณ ด้ านความรู ้ ด้ านสือ และด้ านการดําเนิ น กิจ กรรมอย่างต่อเนื อง 2) ด้ านผู ้ ดําเนิ น
กิจกรรม ต้ องการพัฒนาศักยภาพในด้ านการสือสาร บุคลิกภาพโดยการใช้ แบบประเมิน 3) ด้ าน
เนื อหากิจกรรม ความต้ องให้ มีเนื อหาในแต่ละบริบทของพื นที เช่น จุดเด่-จุน ดด้ อยของทรัพยากร
ในแต่ละพื นที4) ด้ านกิจกรรม ต้ องการรูปแบบกิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกับบริ บทของพื นที
5) ด้ านสือ ต้ องการสือทีมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและการเพิมปริ มาณของสือใน
เรื องของการอนุรั ก ษ์ ป ะการั ง และ 6) ด้ า นการวัด และประเมิ น ผล ต้ อ งการให้ มีก ารวัด การ
ประเมินผลในด้ านการอนุรักษ์ ปะการังเกิดขึ นจริงตามลักษณะความเป็ นจริงของพื นที
ตอนที 3 การนํา เสนอแนวทางการจัด กิจกรรมการเรี ย นรู ้ เ พื อเสริม สร้ า งจิต สํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
จากการศึกษาตามขั นตอนของวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู ้ วจัิ ยได้ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลการวิจัยจากขั นตอนที2 เพือร่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในด้ านของการอนุรักษ์ ปะการัง
ผู ้ วิจัยสรุปประเด็นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้างจิตสํานึก การอนุรักษ์ ปะการังของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังต่อไปนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนิน
กิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านรูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและการ
ประเมินผล โดยมีผู ้ ทรงคุณวุฒิเข้ าร่วมสนทนากลุ่มจํานวน 8 ท่าน การประชุมกลุ่มจัดขึ นใน วัน
ศุกร์ที 29 มีนาคม 2556 ณ ห้ องประชุม 407 ชั น4 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง อาคาร 3 คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น. โดยผู ้ วิจัย ทําหน้ าที เป็ นผู ้ ดําเนิ นการ
สนทนากลุ่ม โดยมีหลักในการพิจารณาประเด็นของแนวทางการสนทนากลุ่ม ดังนี
1. การเชือมโยงและพิจารณาความเหมาะสมของร่างการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
โดย
1.1 พิจ ารณาผลการศึกษาความคิดเห็น ต่อ (ร่ าง)แนวทางในการสนทนากลุ่ม
เกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
1.2 พิจารณาผลการศึกษาการนํา(ร่าง)แนวทางในการสนทนากลุ่มเกียวกับแนว
ทางการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
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1.3. พิจารณาผลการศึกษาข้ อคิดเห็นและหรือข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับ(ร่าง)
แนวทางในการสนทนากลุ่มเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2. พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ดังนี
2.1 แสดงข้ อคิดเห็น และ/หรือข้ อเสนอแนะเกียวกับ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2.2 แสดงความคิดเห็น เกี ยวกับ บทบาทของผู ้ ที มีส่วนเกี ยวข้ องในการอนุรัก ษ์
ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2.3 ข้ อเสนอแนะเพิ มเติม เพือนําไปปรับปรุ ง (ร่ าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลจาก
บริบทตามสภาพความเป็ นจริงของชุมชน
ผู ้ วิจัยพัฒนา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลจากการสัมภาษณ์ผู ้ ทรงคุณวุฒิและ
การสนทากลุ่มเพื อร่างแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึก การอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในขั นตอนต่อไป
3.1 (ร่ าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัย(ร่าง)แนวทางในการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล จากการสรุปผลกรณี ศึกษาทีดีของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลและการสนทนากลุ่มเพือพิจารณา(ร่าง)แนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ได้ (ร่าง)แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการัง
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังต่อไปนี
1) ด้ านวัตถุประสงค์
การกําหนด การจัดดําเนินการของวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี
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1.1 พัฒนาการกํ าหนดวัตถุป ระสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง องค์กรบริ หารส่วน
จังหวัด องค์กรบริหารส่วนตําบล เป็ นต้ น) ในรูปแบบของ การเข้ าใจ เข้ าถึง การอนุรักษ์ ฟื นฟูและ
พัฒนา การอนุรักษ์ ปะการังตามสภาพความเป็ นจริ งของพื นที โดยมีความเข้ าใจในสภาพระบบ
นิเวศน์ของปะการังในแต่ละท้ องถิน จุดเด่น -จุดด้ อยของทรัพยากรและจํ านวนกลุ่มประชากรที
อาศัยอยู่ในท้องถินนั นๆ เพือกําหนดวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน
1.2 การพัฒนาวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ปะการังต้ องเป็ นการพัฒนาจากล่างขึ นบน คือ
จากสอบถามความต้ องการของประชาชนขึ นมาสู่การวางแบบแผนในการพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐ
1.3 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า) คือ ศูนย์บริ การนักท่องเทียว
ของอุทยานแห่งชาติ ให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ เป็ นแหล่งการศึกษา แลกเปลียนองค์ความรู ้ ในเรื อง
ของการอนุรัก ษ์ ปะการังและบริ บทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการังอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู(Learning
้
Network)
1.4 พัฒนารูปแบบของสือในการอนุรักษ์ ปะการังเพือการเสริมสร้ างให้ เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ป ะการัง โดยพัฒนาสือในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี สือโทรทัศน์ วิท ยุเ สียงตามสาย หนังสั น
โฆษณา ใบปลิว ป้ายโฆษณา ทีทอดแทรกในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
1.5 หน่วยงานภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริ หารส่วนตําบล เป็ น
ต้ น) จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนชาวบ้ านในเรื องวัสดุ อุปกรณ์ เพือให้ ประชาชนในชุมชน
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะรังในท้ องถิน
1.6 กําหนดกติกาในการใช้ ท้องทะเลรวมกัน เช่น กําหนดให้ มีการปิ ดเกาะเพือปรับปรุง
ฟื นฟูท รัพยากร ควบคุมปริ มาณและกําหนดระยะเวลาในการดํานํ าดูป ะการังของนัก ท่องเทียว
กําหนดแนวทางในการเดินเรื อ การวางสมอ และการผูกทุน โดยการประชุมรวมกัน ของภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู ้ ประกอบการชาวประมงประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการหาแนวทางร่วมกัน
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังควรได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ดังนี
2.1 พัฒนามาตรฐานของผู ้ ดําเนิ น กิ จ กรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้ มี ก ารประเมิ น
คุณสมบัติ คุณวุฒิ และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
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รวมถึงมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มี
ความเชือมโยงกับความสามารถในการอนุรักษ์ ปะการัง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเพิมเติมของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบ
ทั งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาทีเกียวข้ องกับ
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เช่น ชนิดของปะการัง รูปแบบการอนุรักษ์ ปะการัง วิธีการดํานํ าทีถูกวิธี
การใช้ อุปกรณ์ในการดํานํ า เป็ นต้ น
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้ างผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณสมบัติ
ของเป็ นผู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับเรื องการอนุรักษ์ ปะการัง โดยการพัฒนาส่งเสริ ม
พัฒนาทักษะในด้ านการพูด การใช้ ภาษาในการสือสาร และการเป็ นวิทยากร เพือให้ ผู ้ ดําเนิ น
กิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังทําหน้ าทีเป็ นผู ้ กระตุ ้ น สร้ างแรงบันดาลใจจากการนําศักยภาพและ
ประสบการณ์จากการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ เกิดการพัฒนาตนเองทั งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู ้ ประกอบการชาวประมงประชาชนในท้ องถินและนักท่องเทียว ให้ มีศักยภาพมากยิงขึ น
2.4 ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของคนในชุมชนให้ มีบทบาทเป็ นผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ ปะการังด้ วยตนเอง โดยให้ หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในด้ านความต้ องการต่างๆเกียวกับ
การอนุรักษ์ ปะการัง อุปกรณ์ ความรู ้ และการจัดสรรงบประมาณเป็ นต้ น
2.5 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครื อข่ายต่างๆทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู ้ ประกอบการ
ชาวประมงประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ ประชาชนได้ ปฏิบัติงานจริง
สร้ างให้ เขาตระหนักและคุณค่าในตนเอง พร้ อมกับเกิดการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตทีดี
ขึ นและมีประสิทธิภาพ
2.6 คัดเลือกกลุ่มคนและตัวแทนเครือข่ายในการอนุรักษ์ ปะการัง โดยมีเพิมความรู ้ ทักษะ
กระบวนการความสามารถ ในการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้ กับกลุ่มคนและตัวแทนเครื อข่าย เพื อให้
กระบวนการฝึ กฝนและพัฒนาการอนุรักษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิ ทธิผล
ช่วยเพิมจํานวนกลุ่มคนและตัวแทนเครือข่ายในการอนุรักษ์ ปะการังเข้ าสู่ชุมชนในมากขึ น
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
เนื อหากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตรและพัฒนา
ลักษณะหลักสูตรในทิศทางต่อไปนี
3.1 หน่วยงานในการอนุรักษ์ ปะการังควรมีการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง จัดทํา
แผนการเรี ย นรู ้ การจัดเนื อหาและกิจกรรมสําหรับการอนุรักษ์ ปะการังในรูปแบบของการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ทั งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทีสอดคล้ อง
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กับความต้ องการของประชาชนในชุมชน ทั งในรูปแบบของหลักสูตรทัวไปในการนุรักษ์ ปะการัง ให้
มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
3.2 จัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการังโดยกําหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้ ชัดเจนในการ
พัฒนาทักษะ ความสามารถทีได้ รับการจากจัดหลักสูตรการนุรักษ์ ปะการังให้ เกิดเป็ นรูปธรรม เช่น
การสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
3.3 ส่งเสริมให้ มีการบูรณาการจัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง ของหน่วยงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมประมง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตําบลเป็ นต้ น) ผู ้ ประกอบการชาวประมง
ประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการกําหนดรูปแบบของหลักสูตร เพือให้ ประชาชนได้ มีโอกาส
ในการพัฒนาความรู ้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้ จริ ง ส่งผลให้ เกิ ดการ
เรียนรู ้ ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การอยู่ร่วมกันกับผู ้ อนื เป็ นต้ น โดยจักการประชุมเพือ
พัฒนาหลักสูตร อย่างน้ อยเดือนละครั ง
3.4 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาทักษะการอนุรักษ์ ปะการังให้ กับประชาชนในชุมชน เพื อ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น ระบบนิเวศน์ของปะการัง
ความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
เพือให้ รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีความเหมาะสมควรมีแนวทาง ดังนี
4.1 รูปแบบกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังควรมีครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยมีรายละเอียด
รูปแบบกิจกรรม ดังต่อไปนี
1) วัยเด็ก (6-15 ปี ) : กิจกรรมส่วนใหญ่ควรทํากับเด็กเพราะเขาจะเติบโตขึ นและ
สามารถถ่ายถอดสิงที เขาได้ เ รี ย นรู ้ และเปลียนแปลงอะไรใหม่ๆได้ ในอนาคต กิจกรรมทีตืนเต้ น
เพราะเป็ นสิงทีแปลกใหม่สําหรับเขา เช่น การเล่านิทาน โดยการใช้ ตุ ๊ กตาประกอบ การสอนให้ คิด
เชือมโยงระบบใต้ ท้องทะเล สอนในสัมผัสและเรี ยนรู ้ สิงมีชีวิตใต้ ท้องทะเล อาจเรี ยนจากภาพ ซีดี
หนังสั นหรื อมีตัวอย่างให้ สัมผัสจริ ง การทํากิจกรรมแบบกลุ่มในการเรี ยนรู ้ การเล่นเกม ทีมีการ
สอดแทรกเนื อหาของการอนุรักษ์ ปะการัง
2) วัยรุ่น (16-25 ปี ) : กิจกรรมทีเติมเต็ม รู ้ สึกดีรู ้ สึกอิม ทําแล้ วให้ ความรู ้ สึกว่าได้
ภาพของการเป็ นคนอนุรักษ์ กิจกรรมในการสร้ างจิตสํานึกให้ กับเขา ให้ ตระหนักและเรี ยนรู ้ สิงทีมี
อยู่ภายในพื นทีของตนเอง อย่างรู ้ คุณค่า เช่น การออกค่าย การลงไปเรียนรู ้ การอนุรักษ์ ในพื นทีจริ ง
การเป็ นมัคคุเทศก์ เป็ นกลุ่มเครื อข่ายในการอนุรัก ษ์ ปะการัง เป็ นผู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ในเรื องการ
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อนุรักษ์ ปะการัง การใช้ สือเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมในการอนุรักษ์ เช่น ให้
เป็ นผู ้ สร้ าง ผู ้ ทําหนังสั น ทํ าสือโฆษณา ใบปลิว โปสเตอร์ การศึก ษาจากอิน เตอร์ เ น็ต เป็ นต้ น
เพือให้ เขาเกิดการเรียนรู ้ ด้วยตัวเอง
3) วัย กลางคน (26-65 ปี ) : ทํ ากิจ กรรมรวมกับ เขา ทําตัวให้ ก ลมกลืน สอน
ชาวบ้ านโดยการพาไปท่องเทียว ลงเรือ สอน ทําให้ เขาเกิดความมันใจในการทีจะมาเรี ยนรู ้ ให้ เกิด
การเรียนรู ้ โดยไม่รู ้ ตัว สอดแทรกโดยการใช้ ซีดี คาราโอเกะในการสอน แต่มีการกําหนดกติกาเวลา
ในการสอน สอนตั งแต่เรื องเริ มแรก การใช้ ชุด การให้ หน้ ากาก การใช้ ปะการัง การมีส่วนรวมใน
การอนุรัก ษ์ สอนจากสถานการณ์จ ริ ง การปล่อยสัตว์นํ า ทํากิจ กรรมรวมกับ การพัฒนาชุมชน
เข้ าใจในวัฏจักรของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เข้ าใจระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้ น อาจใช้ วิธี
เขียน Mine Mapping ให้ เ ขาเห็นโครงสร้ างของการพัฒนาการอนุรัก ษ์ ป ะการังและเชือมโยง
เรืองราวต่างๆ ทีมีความเกียวข้ อกับวิถีชีวิตของเขา
4) วัยสูงอายุ (65 ปี ขึ นไป) : การถ่ายถอดประสบการณ์ชีวิตสู่ลูกหลาน การทํ า
กิจกรรมแบบการรักษาบ้ าน การดูแลบ้ านเกิด เช่น การบอกเล่าถ่ายทอดเรืองราว
4.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพือร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยรูปแบบ
วิธีก ารอนุรัก ษ์ ป ะการังทีหลากหลาย เช่น การทดลองฟื นฟูโดยการย้ ายปลูกปะการัง การปลูก
ปะการัง เที ย ม การใช้ ห่ว งยางในการปลูก ปะการัง และสร้ างที อยู่อ าศัย ให้ กับ สัตว์ นํ า การใช้
เครื องบิน ตู ้ คอนเทรนเนอร์ ในการอนุรักษ์ ป ะการรัง การเพาะเลี ยงเนื อเยื อ เป็ นต้ น หารู ปแบบ
กิจกรรมทีมีความเหมาะสมในการอนุรักษ์ ปะการังในแต่ละพื นที
4.3 ดําเนินการจัดระบบอาสาสมัคร (Volunteer) ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์ ปะการัง โดยได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
4.4 จั ด กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง ควรมี ค วามต่อ เนื องของการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
(Continually) ให้ เป็ นแบบต่อเนืองตลอดชีวิต เพือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู ้ ประกอบการชาวประมงประชาชนในท้ องถิน ให้ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง
4.5 การพัฒนาระบบการอนุรัก ษ์ ป ะการัง ต้ องมีความยื ดหยุ่ น (Flexible) มีรูป แบบที
หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม รวมถึงการเพิมโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ า
มากําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ปะการังเพิมเติมตามความสามารถและความต้ องการของคนใน
ชุมชนได้
4.6 หน่วยงานภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริ หารส่วนตําบล เป็ น
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ต้ น) หาแนวทางสร้ างอาชีพและรายได้ เสริ มให้ กับประชาชนในชุมชน เช่น การถนอมและแปรรูป
อาหาร เพือทีเขาจะได้ ลดปริมาณการจับสัตว์นํ าน้อยลงและไม่เกิดการทําลายแนวปะการัง เพือให้
ประชาชนในชุมชนมีเวลาในการทีจะเข้ าร่วมการอนุรักษ์ ปะการังและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ปะรังในท้ องถิน
5) ด้ านสื อ
การพัฒนาสือในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีแนวทาง ดังนี
5.1 เพิมปริ มาณการผลิตสือในการอนุรักษ์ ปะการังที ใช้ ในพื นทีต่าง ๆ ในปั จ จุบัน ให้ มี
ความหลากหลาย มีความทันสมัยสอดคล้ องกับปั จจุบัน และครอบคลุมเนื อหาในเรื องการอนุรักษ์
ปะการัง เรืองทีมีความเกียวข้ องกับการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น ชนิดของปะการัง รูปแบบการอนุรักษ์
ปะการัง วิธีการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ วิธีการดํานํ าทีถูกต้ อง การรณรงค์ในเรื องการไม่ทิ งขยะ สิงที
ส่งผลกระทบต่อปะการัง เป็ นต้ น
5.2 ประสานความร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รต่า ง ๆ ทั งภาครั ฐ ภาคเอกชน ผู ้ ป ระกอบการ
ชาวประมง ประชาชนในท้ องถิน ในการพัฒนาสือการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ สือการอนุรักษ์ ปะการังมี
ศักยภาพมากยิงขึน เช่น การใช้ ภาษาหลายภาษาเพือสือให้ ผู ้ คนเข้ าใจ การใช้ ภาพวาดลายเส้ น
การใช้ ภาพถ่ายจริง การใช้ สีสันดึงดูดให้ มีความน่าสนใจ การสร้ างรูปแบบของสือให้ มีความแปลก
ใหม่ ทันสมัย การใช้ รูปแบบของ Universal Design หรือ UD มาใช้ ในการออกแบบสือ สถานทีเพือ
บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายใช้ ประโยชน์จากสิงเดียวกันด้ วยกันได้
5.3 จัดทําสือการเรียนการสอนทีใช้ ในการอนุรักษ์ ปะการังควรเป็ นสือจากสถานทีจริ ง คือ
ห้ องเรี ยนธรรมชาติ โดยมีเนื อหาประกอบในเชิงวิชาการและให้ ความบัน เทิงร่วมกันเพื อพัฒนา
ศักยภาพของผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ให้ ผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์จริ ง
เข้ าใจจากความเป็ นจริง
5.4 ศูนย์บริการนักท่องเทียวของอุทยานแห่งชาติ จัดบริการศูนย์สือ(Media Center) โดย
รวบรวมสื อการเรี ยนในเรื องการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยรวมในพื นตรงนั น
ทรัพยากรธรรมชาติที มีความสําคัญ ในแต่ละพื นที สถิ ติป ริ มาณของทรัพยากรที มีอยู่ใ นแต่ละ
ท้ องถิ น มีก ารบัน ทึกและเก็บรวบรวมข้ อมูลในท้ องถินไว้ เพือให้ บุคคลที สนใจมีโอกาสศึก ษาหา
ความรู ้ ได้ ด้วยตนเอง
5.5 พัฒนาหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) คือ
ศูน ย์ บ ริ ก ารนัก ท่ องเที ยวของอุท ยานแห่ งชาติ ให้ เ ป็ นแหล่งการเรี ย นรู ้ เป็ นแหล่งการศึก ษา
แลกเปลียนองค์ความรู ้ ในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการังและบริบทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่
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ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู(Learning
้
Network)
5.6 พัฒนารูปแบบของสือในการอนุรักษ์ ปะการังเพือการส่งเสริ มให้ เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ปะการัง โดยพัฒนาสือในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี สือโทรทัศน์ วิท ยุเสียงตามสาย หนังสั น
โฆษณา ใบปลิว ป้ายโฆษณา ทีทอดแทรกในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
6) ด้ านการวัดการประเมินผล
การพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการอนุรักษ์ ปะการรังควรมีแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการประเมินผล ดังนี
6.1 ก่อนการเข้ าอบรมเรื องการอนุรักษ์ ปะการังจะต้ องมีการทดสอบความรู ้ ของผู ้ เข้ ารับ
การอบรม เพือให้ การอบรมการอนุรักษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 จัดการประเมินผลการอนุรักษ์ ปะการังอย่างมีคุณภาพ มีการประเมินผลในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้ มีความเหมาะสมสําหรับผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรม
6.3 ส่งเสริ มการประเมิน ผลการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้ เ กิ ดขึ นจริงจากความรู ้ ทัก ษะและ
ความสามารถในทางวิชาชีพของภาครัฐ ภาคเอกชนและความรู ้ ความสามารถของประชาชนจาก
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของผู ้ ประกอบการชาวประมงและความต้ องการของประชาชน
ในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการอนุรักษ์ ปะการัง
6.4 วิธีการประเมินผลในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรสร้ างให้ เกิดการพัฒนาความรู ้ ทักษะ
และความสามารถทีใช้ ได้ จริงในการปฏิบัติ หรือความเป็ นจริงของพื นทีนั น ๆ
6.5 ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ได้ แก่ กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ า
ชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช กรมประมง องค์กรบริ หารส่วนจังหวัด องค์กร
บริหารส่วนตําบล เป็ นต้ น ในการประเมินผลและพัฒนาการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณภาพดีขึ น
6.6 การจัดทํ าระบบการประเมิน ผลการการอนุรัก ษ์ ป ะการังด้ วยการสร้ างตัวชี วัด KPI
(Key Performance Indicator) โดยการกํ าหนดตัวชี วัดผลการดําเนิ น งานจากการกํ าหนด
วัตถุประสงค์หรื อผลลัพธ์ทีต้ องการ (What to measure?) กําหนดปั จจัยสู่ความสําเร็จหรื อปั จจัย
วิกฤต (Key Success Factor or Critical Success Factor) ทีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์
ทีต้ องการ กํ าหนดตัวดัช นี ชี วัดที สามารถบ่งชี ความสําเร็ จ/ประสิทธิ ภาพ/ประสิท ธิ ผลจากการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ทีองค์กรต้ องการ (How to measure?) เป็ นต้ น
6.7 การนํ าเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดทําระบบการประเมิน ผลการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้
เหมาะสมกับวิธีก ารในการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น Bio lock การอนุบ าลปะการัง การฟื นฟูแนว
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ปะการัง การทําปะการังเทียม โดยดูในเรืองของการนํา Input ทีเข้ ามาทําให้ ปะการังฟื นตัวได้ เช่น
การใช้ กล้ องใต้ นํ า การติดตั งตัวเซ็นเซอร์ เพือให้ เห็นการเจริ ญเติบโตของปะการังทีชัดเจน การวัด
อุณหภูมินํ า ทรัพยากรโดยรอบทีปะการังสามารถเติบโตได้ ดีทีสุด
6.8 การประเมินผลการอนุรักษ์ โดยวิธีการจัดการประชุมเกียวกับการอนุรักษ์ ปะการังของ
กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพัน ธ์พืช กรม
ประมง องค์ก รบริ ห ารส่วนจัง หวัด องค์ก รบริ ห ารส่ว นตําบลกับ ผู ้ ป ระกอบการ ชาวประมง
ประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการหาแนวทางร่วมกัน
6.9 ตั งเป้าหมายในการประเมินผล เป็ นการตั งเป้าหมายแบบShort Term และ Long
Term โดยการบันทึกแบบเป็ น Finger แบบตัวเลข การมองเป้าหมายแบบวันต่อวันเพือเป็ นการ
plan ต่อไปให้ ยาวต่อไปอีก การพัฒนาตัวชีวัดจะมาจากตัวเลขพวกนี
6.10 การประเมินผลจากสิงทีบันทึกจะเป็ นตัวตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการทําว่าดีขึ น
หรือแย่ลงอย่างไร
6.11 การประเมินผลโดยใช้ วิถีการสุ่มวัดความยาวของปะการัง กําหนดขอบเขตเป็ นแปลง
สุ่มวัดแปลงละกีตัว ติดTag มอนิเตอร์ ความยาว จํานวนวัน เอาเปรียบเทียบจากวันว่ามีการโตขึ น
ของปะการังเท่าไหร่ มี Factor อะไรบ้ างต่อการเติบ โตของปะการัง เช่น นํ าขุ่น นํ าเค็ม นํ าฝน
แสงแดด ลม ตะกอน อะไรบ้ างทีเข้ ามาเกียว ให้ มันมีการเจริ ญเติบโตทีดีขึ น โดยการวัดจากความ
น่าจะเป็ นในการเจริญเติบโตของปะการัง เพือหา Worse Case และ Best Case เพือหาค่าความ
ต่างของการอนุรักษ์ ปะการัง
6.12 การประเมินผลควรได้ มาจากการหาค่า Standard ในการวัดการประเมินผลตาม
ความเป็ นจริง
6.13 การใช้ เทคโนโลยีในเรื องของ Weather Station มาช่วยในการประเมินผล เพือหา
วิธีการอนุรักษ์ ปะการังทีเหมาะสมกับสภาพอากาศทีเปลียนแปลงไปในแต่ละวัน
6.14 การประเมินผลโดยมีหลักการในเรืองความโตขึ นของปะการัง เห็นความอุดมสมบูรณ์
มากขึ น มีความหลากหลายในชนิดของสัตว์นํ ามากขึ น ความหลากหลายในเรื องคุณ ภาพของ
ปะการังมากขึ น
3.2 สรุปผล(ร่ าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัยได้ พัฒนา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์
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2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม4) ด้ านรูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ าน
การวัดและการประเมินผล จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในวันศุกร์ที 29 มีนาคม 2556 ณ
ห้ องประชุม 407 ชั น 4 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุ ง อาคาร 3 คณะครุ ศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น. จากผู ้ ทรงคุณวุฒิมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิมเติม ดังนี
1) ด้ านวัตถุประสงค์
ผู ้ ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่งชาติท างทะเลในด้ าน
วัตถุประสงค์ดังที ดร.สุชนา ชวนิชย์ (สนทนากลุ่ม, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “... ถ้ามี ความ
เป็ นไปในทางปฏิ บ ัติจะเป็ นผลดี ต่อประชาชน...” และ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ (สนทนากลุ่ม, 29
มีนาคม 2556) กล่าวว่า “... เสนอให้ผู้วิจัยปรับแก้ข้อความในแต่ละข้อ โดยให้จับประเด็นใจความ
สําคัญและดึงคําสําคัญของประโยคมาไว้ทีด้านหน้าของประโยค ภาษาที ใช้ในการเขี ยน ให้เขี ยน
ในภาพกว้างและให้ระบุรายละเอี ยดในข้อย่อยแต่ละด้าน จัดสรรแนวทางที ได้ให้เหมาะสมกับ
ประเด็นในแต่ละด้าน...”
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ผู ้ ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริ มสร้ างจิตสํานึก การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่งชาติท างทะเลในด้ านผู ้
ดําเนินกิจกรรม ดังที ดร.สุชนา ชวนิชย์ (สนทนากลุ่ม, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...มี ความเห็น
ด้วยเป็ นอย่างยิ งทีควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ดําเนิ นกิ จกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ น
กิ จกรรมอย่างมี คุณ ภาพ...” และสอดคล้ องกับ ดร.ธรรมศักดิ ยี มิน(สนทนากลุ่ม, 29 มีน าคม
2556) กล่าวว่า “...เสนอให้ผู้วิจัยปรับแก้ข้อความในแต่ละข้อ โดยให้จับประเด็นใจความสําคัญ
และดึงคําสําคัญของประโยคมาไว้ทีด้านหน้าของประโยค ภาษาที ใช้ในการเขี ยนและเสนอให้มี
การแบ่งกลุ่มผู้ดําเนิ นกิ จกรรมออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี 1) ผู้ดําเนิ นกิ จกรรมในชุมชน 2) ผู้ดําเนิ น
กิ จกรรมของหน่วยงานในพืนที ...”
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
ผู ้ ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในด้ านเนื อหา
กิจกรรม ดังที ดร.สุชาย วรชนะนันท์ (สนทนากลุ่ม, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ภาพรวมของใน
ด้านเนื อยังเป็ นแบบเก่ า ๆ ถ้ามี ก ารพัฒนาและปรับ หลัก สู ตรให้มีความทัน สมัย และสามารถ
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นําไปใช้ได้จ ริ งตามบริ บ ทของพื นที จะดี กว่าเนื อหาแบบเดิ มที มี อยู่ และเสนอให้ผู้วิจัย ปรับแก้
ข้อความในแต่ละข้อ โดยให้จับ ประเด็ น ใจความสํ า คัญ และดึ งคํ า สํ า คัญ ของประโยคมาไว้ที
ด้า นหน้า ของประโยค ภาษาที ใช้ ใ นการเขี ย น บางประเด็ น เป็ นประเด็ น ใหม่ ให้จัด ลํ า ดับ
ความสําคัญของแนวทางในแต่ละข้อ โดยให้เรี ยงข้อทีมีความสําคัญมากหรื อเป็ นประเด็นใหม่ไว้ข้อ
แรกและค่อยๆ ไล่ลําดับความสําคัญลงไปและให้รวมประเด็นในหลายๆ ข้อให้เป็ นข้อเดียว…”
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
ผู ้ ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในด้านรูปแบบ
กิจกรรม ดังที ดร.สุชาย วรชนะนันท์ (สนทนากลุ่ม, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...กิ จกรรมทีใช้ใน
การอนุรักษ์ ปะการังส่วนใหญ่เป็ นกิ จกรรมที มี รูปแบบไม่ค่อยหลากหลายและบางที อาจไม่เหมาะ
กับบริ บทของแต่ละพืนทีและเสนอให้ผู้วิจัยปรับแก้ข้อความในแต่ละข้อ โดยให้จับประเด็นใจความ
สําคัญ และดึงคําสํ าคัญของประโยคมาไว้ที ด้านหน้าของประโยค…” และ ดร.วิรุฬห์ นิ ลโมจน์
(สนทนากลุ่ม, 29 มี น าคม 2556) กล่า วว่า “...แนวทางในด้านกิ จ กรรมมี ค วามแปลกใหม่
เหมาะสมดีแต่ควรปรับการแบ่งกลุ่มช่วงวัยให้ถูกต้องตามหลักและทฤษฎี...”
5) ด้ านสื อ
ผู ้ ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในด้ านสือ
ดังที ดร. สุชนา ชวนิชย์ (สนทนากลุ่ม, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ควรพัฒนาสือให้หลากหลาย
และทันสมัย ให้เหมาะกับยุคสมัยของเทคโนโลยี...” และ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ (สนทนากลุ่ม, 29
มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...เสนอให้ผู้วิจัยปรับแก้ข้อความในแต่ละข้อ โดยให้จับประเด็นใจความ
สําคัญ และดึงคําสําคัญของประโยคมาไว้ทีด้านหน้าของประโยค รวมประเด็นในหลาย ๆ ข้อให้
เป็ นข้อเดียว ควรเพิ มรู ปแบบสือทีมีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ โลกในปัจจุบ ัน...”
6) ด้ านการวัดและการประเมินผล
ผูทรงคุ
้ ณวุฒิเห็นว่าข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในด้ านการวัด
และการประเมินผล ดังที ดร. สุชนา ชวนิชย์ (สนทนากลุ่ม, 29 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ยังไม่
เคยมีการนําด้านการวัดและการประเมิ นผลมาใช้ในด้านการอนุรักษ์ ปะการัง มี ความแปลกใหม่
และถ้านํามาใช้ได้จริ งจะเป็ นประโยชน์และเป็ นผลดีมากต่อการอนุรักษ์ ปะการัง...” และ ผศ.ดร.วร
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รัตน์ ปทุมเจริ ญ วัฒนา (สนทนากลุ่ม, 29 มีน าคม 2556) กล่าวว่า “...เสนอให้ผู้วิจัย ปรับ แก้
ข้อความในแต่ละข้อ โดยให้จั บประเด็น ใจความสํ าคัญ และดึงคํ าสํ าคัญ ของประโยคมาไว้ที
ด้านหน้าของประโยค รวมประเด็นในหลายๆ ข้อให้เป็ นข้อเดี ยว ตัดประเด็นที ไม่เกี ยวข้องกับการ
วัดการประเมิ นผลในรู ปแบบของกิ จกรรมการเสริ มสร้างจิ ตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง...”
จากการรวบรวมข้ อมูลจากการสนทนากลุ่มผู ้ เ ชียวชาญเสนอให้ มีก ารปรับ การเขีย น
ประเด็นในแต่ละด้ านให้ มีความชัดเจนมากยิงขึ น โดยการขยายความทางด้ านหลังของประเด็นใน
ด้ านต่าง ๆ ดังนี 1) ด้ านวัตถุป ระสงค์ของการจัดกิจ กรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 2) ด้ านผู ้ ดําเนิ น
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรัก ษ์
ปะการัง 4) ด้ านรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 5) ด้ านสือในการการอนุรักษ์ ปะการัง 6) ด้ าน
การวัดและการประเมินผลกิ จกรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการัง ให้ มีก ารปรับ แก้ โดยการดึงคําหลัก
ประเด็นทีสําคัญในแต่ละด้ าน ยุบรวมข้ อทีมีความคล้ ายคลึงกันและอธิบายรายละเอียดในแต่ละ
ด้ าน ผู ้ วิจัยได้ นําคําแนะนําและข้ อเสนอแนะของผู ้ เชียวชาญไปปรับแก้ ร่างแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ให้ เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลฉบับสมบูรณ์ในขั นตอนต่อไป
3.3 แนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ ม สร้ างจิต สํ า นึ ก การอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัยได้ พัฒนา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 3) ด้ าน
เนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง4) ด้ านรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 5)
ด้ านสือในการการอนุรัก ษ์ ป ะการัง 6) ด้ านการวัดและการประเมิน ผลกิจ กรรมในการอนุรัก ษ์
ปะการัง ได้ ข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ดังนี
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1) ด้ านวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
การกํ าหนด การจัดดําเนิ นการของวัตถุประสงค์ก ารจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีแนวทางการ
พัฒนาดังต่อไปนี
1.1 พัฒนาการกําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ ปะการัง
ให้ มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื นทีโดยมีความเข้ าใจ เข้ าถึง การอนุรักษ์ ฟื นฟูและพัฒนา ใน
ระบบนิเวศน์ของปะการังในแต่ละท้ องถิน จุดเด่น-จุดด้ อยของทรัพยากรและจํานวนกลุ่มประชากร
ทีอาศัยอยู่ในท้ องถินนั นๆ เพือกําหนดวัตถุประสงค์ในการอนุกษ์
รั ได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน
1.2 ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาวัตถุประสงค์ของ
การอนุรักษ์ ปะการัง โดยทีการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ปะการังต้ องเป็ นการพัฒนาจาก
ล่างขึ นบน คือ จากการสอบถามความต้ องการของประชาชนขึ นมาสู่การวางแบบแผนในการ
พัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ
1.3 ประชาชนและหน่วยงานของรัฐร่วมมือกันพัฒนาสือในการอนุรักษ์ ปะการังให้
มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื นที เพือการเสริมสร้ างให้ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง สือ
ทีทอดแทรกในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
1.4 จัดแหล่งการเรียนรู ้ ในเรืองการอนุรักษ์ ปะการังขึ นภายในชุมชน เช่น พัฒนา
ศูน ย์ บ ริ ก ารนัก ท่ องเที ยวของอุท ยานแห่ งชาติ ให้ เ ป็ นแหล่งการเรี ย นรู ้ เป็ นแหล่งการศึก ษา
แลกเปลียนองค์ความรู ้ ในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการังและบริบทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่
ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู(Learning
้
Network)
1.5 จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์ ปะการังให้ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง เพือเสริ มสร้ างให้ ประชาชนเกิดจิตสํานึกและเป็ นแรงกระตุ ้ นในการ
อนุรักษ์ ปะการังของประชาชนในแต่ละพื นที
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
ผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังควรได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ดังนี
2.1 ผู ้ ดําเนินกิจกรรมในชุมชน
2.1.1 สร้ างผู ้ เชียวชาญในพื นที โดยปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของคน
ในชุมชนให้ มีบทบาทเป็ นผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังด้ วยตนเอง
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2.1.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเพิมเติมของผู ้ ดําเนิน
กิจกรรมในทุกรูปแบบทั งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ น
การศึก ษาที เกี ยวข้ องกับภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและความรู ้ เพิ มเติม เช่น ภาษา ทักษะในการ
สือสาร เป็ นต้ น
2.1.3 พัฒนาศักยภาพของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มี
คุณสมบัติ คุณวุฒิและสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังทีเหมาะสมกับเกณฑ์
การประเมินคุณสมบัติ คุณวุฒิและสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
2.2.3 ประสานความร่ วมมือกับ ภาคีเ ครื อข่ายต่างๆ ในการอนุรัก ษ์
ปะการัง เพือให้ การอนุรักษ์ ปะการังในแต่ละพื นทีเกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ น และประชาชนใน
ชุมชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังมากขึ น
2.2 ผู ้ ดําเนินกิจกรรมของหน่ วยงานในพื นที
2.2.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเพิมเติมของผู ้ ดําเนิน
กิจกรรมในทุกรูปแบบทั งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ น
การศึก ษาที เกี ยวข้ องกับภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและความรู ้ เพิ มเติม เช่น ภาษา ทักษะในการ
สือสาร เป็ นต้ น
2.2.2 พัฒนาศักยภาพของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มี
คุณสมบัติ คุณวุฒิ และสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังทีเหมาะสมกับเกณฑ์
การประเมินคุณสมบัติ คุณวุฒิ และสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
2.2.3 ประสานความร่ วมมือกับ ภาคีเ ครื อข่ายต่างๆ ในการอนุรัก ษ์
ปะการัง โดยมีการเพิมความรู ้ ทักษะ กระบวนการความสามารถในการอนุรักษ์ ปะการังให้ กับกลุ่ม
คนและตัวแทนเครือข่าย เพือให้ การอนุรักษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพือเพิมจํานวนกลุ่มคนและตัวแทนเครือข่ายในการอนุรักษ์ ปะการังเข้ าสู่ชุมชนในมากขึ น
3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
เนื อหากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตรและ
พัฒนาลักษณะหลักสูตรในทิศทางต่อไปนี
3.1 พัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง จัดทําแผนการเรียนรู ้ การจัดเนื อหาและ
กิจกรรมสําหรับการอนุรักษ์ ปะการังทีสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนในชุมชน ทั งใน
รูปแบบของหลักสูตรทัวไปในการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
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3.2 จัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการังโดยกําหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้ ชัดเจน
ในการพัฒนาทักษะ ความสามารถที ได้ รับการจากจัดหลัก สูตรการนุรักษ์ ปะการัง ให้ เกิดเป็ น
รูปธรรม เช่น การสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
3.3 ส่งเสริมให้ มีการบูรณาการจัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐร่วมมือกันในการกําหนดรูปแบบของหลักสูตร เพือให้ ประชาชนได้ มีโอกาสในการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้ จริ ง ส่งผลให้ เกิดการเรี ย นรู ้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การอยู่ร่วมกัน กับ ผู ้ อืน เป็ นต้ น โดยจัดการประชุมเพื อพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็ นประจําและต่อเนือง
3.4 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาทักษะการอนุรักษ์ ปะการังสําหรับชุมชน เพือพัฒนา
ศัก ยภาพของประชาชนในชุมชนในเรื องการอนุรัก ษ์ ป ะการัง เช่น ระบบนิ เ วศน์ ของปะการั ง
ความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
เพือให้ รูปแบบกิ จกรรมการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีความเหมาะสมควรมีแนวทาง
ดังนี
4.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เกี ยวกับการอนุรัก ษ์ ปะการัง โดยใช้ วิธีก ารหลากหลายในการนําเสนอรูป แบบกิ จกรรมในการ
อนุรักษ์ ปะการัง โดยใช้ ทฤษฎีของอีริคสันทีแบ่งช่วงอายุเพือให้ เข้ าใจถึงพัฒนาการของแต่ละช่วง
วัยทางด้ านร่างกาย และจิต-อารมณ์ -สังคม ซึงมีความแตกต่างกัน ไปในแต่ละช่วงอายุนั น ๆ มี
รายละเอียดรูปแบบกิจกรรม ดังต่อไปนี
1) วัยเด็ก 6-13 ปี (Elementary School Children) : กิจกรรม
ส่ว นใหญ่ ค วรทํ ากับ เด็ก เพราะเขาจะเติบ โตขึ นและสามารถถ่ ายถอดสิ งที เขาได้ เ รี ย นรู ้ และ
เปลียนแปลงอะไรใหม่ ๆ ได้ ในอนาคต กิจกรรมทีตืนเต้ น เพราะเป็ นสิงทีแปลกใหม่สําหรับเขา เช่น
สอนในสัมผัสและเรี ย นรู ้ สิงมีชี วิตใต้ ท้องทะเล กิจ กรรมในการสร้ างจิตสํานึกให้ กับเขา การเล่า
นิทาน โดยการใช้ ตุ ๊ กตาประกอบ การสอนให้ คิดเชือมโยงระบบใต้ ท้องทะเล อาจเรียนจากภาพ ซีดี
หนังสั นหรื อมีตัวอย่างให้ สัมผัสจริ ง การทํากิจกรรมแบบกลุ่มในการเรี ยนรู ้ การเล่นเกม ทีมีการ
สอดแทรกเนื อหาของการอนุรักษ์ ปะการัง
2) วัยรุ่น 13-25 ปี (Adolescence-Youth) : กิจกรรมทีเติมเต็ม
รู ้ สึกดี รู ้ สึกอิม ทําแล้วให้ ความรู ้ สึกว่าได้ ภาพของการเป็ นคนอนุรักษ์ กิจกรรมในการสร้ างจิตสํานึก
ให้ กับเขา ให้ ตระหนักและเรียนรู ้ สิงทีมีอยู่ภายในพื นทีของตนเอง อย่างรู ้ คุณค่า เช่น การออกค่าย
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การลงไปเรี ย นรู ้ การอนุรัก ษ์ ใ นพื นที จริ ง การเป็ นมัคคุเ ทศก์ เป็ นกลุ่มเครื อข่ายในการอนุรัก ษ์
ปะการัง เป็ นผู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง การใช้ สือเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทใน
การเรียนรู ้ กิจกรรมในการอนุรักษ์ เช่น ให้ เป็ นผู ้ สร้ าง ผู ้ ทําหนังสั น ทําสือโฆษณา ใบปลิว โปสเตอร์
การศึกษาจากอินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น เพือให้ เขาเกิดการเรียนรู ้ ด้วยตัวเอง
3) ผู ้ ใหญ่วัยกลางคน 25-60 ปี (Young Adult-Middle age) :
การทํากิ จกรรมในรูป แบบการมีส่วนรวมกับ เขาในการอนุรัก ษ์ ปะการัง ทํ าตัวให้ ก ลมกลืน สอน
ชาวบ้ านโดยการพาไปท่องเทียว ลงเรือ สอน ทําให้ เขาเกิดความมันใจในการทีจะมาเรี ยนรู ้ ให้ เกิด
การเรียนรู ้ โดยไม่รู ้ ตัว สอดแทรกโดยการใช้ ซีดี คาราโอเกะในการสอน แต่มีการกําหนดกติกา เวลา
ในการสอน สอนตั งแต่เ รื องเริ มแรก การใช้ ชุด การให้ หน้ ากาก การใช้ ปะการั ง สอนจาก
สถานการณ์จริง ทํากิจกรรมรวมกับการพัฒนาชุมชน เข้ าใจในวัฏจักรของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง เข้ าใจระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้ น อาจใช้ วิธีเขียน Mine Mapping ให้ เขาเห็นโครงสร้ าง
ของการพัฒนาการอนุรักษ์ ปะการังและเชือมโยงเรืองราวต่างๆ ทีมีความเกียวข้ อกับวิถีชีวิตของเขา
4) ผู ้ ใหญ่ วัย สูงอายุ60 ปี ขึ นไป (Late Adulthood): การถ่าย
ถอดประสบการณ์ชีวิตสู่ลูกหลาน การทํากิจกรรมแบบการรักษาบ้ าน การดูแลบ้ านเกิด เช่น การ
บอกเล่าถ่ายทอดเรืองราว
4.2 ดําเนินการจัดระบบอาสาสมัคร (Volunteer) ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ควรจัดกิจกรรมให้ มีความต่อเนือง
(Continually) ตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น (Flexible) มีรูปแบบทีหลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดกิจกรรม เพิมโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ ามากําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ป ะการัง
เพิมเติมตามความสามารถและความต้ องการของคนในชุมชนได้
4.3 หน่วยงานภาครัฐ หาแนวทางสร้ างอาชีพและรายได้ เสริ มให้ กับประชาชนใน
ชุมชน เพือลดความถีในการใช้ ทะเล การจับสัตว์นํ าให้ น้อยลง เพือไม่เกิดการทําลายแนวปะการัง
ให้ ประชาชนในชุมชนมีเวลาในการทีจะเข้ าร่วมการอนุรักษ์ ปะการังและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ปะการังในชุมชน
5) ด้ านสื อในการการอนุรักษ์ ปะการัง
การพัฒนาสือในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีแนวทาง ดังนี
5.1 เพิมปริมาณการผลิตสือในการอนุรักษ์ ปะการังทีใช้ ในพื นทีต่างๆในปั จจุบัน
ให้ มีความหลากหลาย มีความทันสมัยสอดคล้ องกับปั จจุบัน และครอบคลุมเนื อหาในเรื องการ
อนุรักษ์ ปะการัง เรืองทีมีความเกียวข้ องกับการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น ชนิดของปะการัง รูปแบบการ
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อนุรักษ์ ปะการัง วิธีการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ วิธีการดํานํ าทีถูกต้ อง การรณรงค์ในเรืองการไม่ทิ งขยะ
สิงทีส่งผลกระทบต่อปะการัง เป็ นต้ น
5.2 พัฒนาสือการอนุรักษ์ ปะการัง โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู ้ ประกอบการ ชาวประมง ประชาชนในท้ องถิน เพื อให้ สือการอนุรัก ษ์
ปะการังมีศักยภาพมากยิงขึ น เช่น การใช้ ภาษาหลายภาษาเพือสือให้ ผู ้ คนเข้ าใจ การใช้ ภาพวาด
ลายเส้ น การใช้ ภาพถ่ายจริ ง การใช้ สีสันดึงดูดให้ มีความน่าสนใจ การสร้ างรูปแบบของสือให้ มี
ความแปลกใหม่ ทันสมัย การใช้ รูปแบบของ Universal Design หรือ UD มาใช้ ในการออกแบบสือ
สถานทีเพือบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายใช้ ประโยชน์จากสิงเดียวกันด้ วยกันได้
5.3 จัดทําสือการเรียนการสอนทีใช้ ในการอนุรักษ์ ปะการังควรเป็ นสือจากสถานที
จริง คือ ห้ องเรี ยนธรรมชาติ โดยมีเนื อหาประกอบในเชิงวิชาการและให้ ความบันเทิงร่วมกันเพือ
พัฒ นาศัก ยภาพของผู ้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมในการอนุรั ก ษ์ ให้ ผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ เรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์จริง เข้ าใจจากความเป็ นจริง
5.4 จัดศูน ย์ บ ริ ก ารนัก ท่องเที ยวของอุท ยานแห่ง ชาติ ให้ เ ป็ นศูน ย์ สือ (Media
center) โดยรวบรวมสือการเรี ย นในเรื องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมในพื นตรงนั น
ทรัพยากรธรรมชาติที มีความสําคัญ ในแต่ละพื นที สถิ ติป ริ มาณของทรัพยากรที มีอยู่ใ นแต่ละ
ท้ องถิ น มีก ารบัน ทึกและเก็บรวบรวมข้ อมูลในท้ องถินไว้ เพือให้ บุคคลที สนใจมีโอกาสศึก ษาหา
ความรู ้ ได้ ด้วยตนเอง และจัดให้ เป็ นแหล่งการเรียนรู ้ เป็ นแหล่กง ารศึกษา แลกเปลียนองค์ความรู ้ ใน
เรืองของการอนุรักษ์ ปะการังและบริบทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการังอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู(Learning
้
Network)
5.6 พัฒนารูปแบบของสือในการอนุรักษ์ ปะการังเพือการส่งเสริ มให้ เกิดจิตสํานึก
ในการอนุรัก ษ์ ป ะการัง ให้ มีความทัน สมัย ตามกระแสสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยพัฒนาสือใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี การทําApplication เกียวกับการอนุรักษ์ ปะการัง เกม สือโทรทัศน์ วิทยุเสียง
ตามสาย หนังสั น โฆษณา ใบปลิว ป้ายโฆษณา ทีเกียวกับเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
6) ด้ านการวัดการประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
การพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการอนุรักษ์ ปะการรังควรมีแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผล ดังนี
6.1 จัดการทดสอบความรู ้ ของผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง เพือให้
ทราบถึงผลของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างไร ผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนา
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มีความเข้ าใจการอนุรักษ์ ปะการัง เพิมขึ น มาก-น้ อยเพียงใด โดยการใช้ ข้อสอบทีมีการตั งคําถาม
จากผู ้ เชียวชาญในการประเมินตนเอง
6.2 จั ด การวัด การประเมิ น ผลกิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง ควรมี ก าร
ประเมินผลในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ มีความเหมาะสมสําหรับผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรม
6.3 จัดการประชุมในหน่วยงานของรัฐ ประสานความร่วมมือกัน ในการหาแนว
ทางการวัดการประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณภาพดีขึ น
6.4 การสร้ างตัวชี วัด(KPI: Key Performance Indicator) ในการอนุรักษ์ ปะการัง
โดยการกํ าหนดตัวชี วัดผลการดําเนิ น งานจากการกําหนดวัตถุประสงค์ห รื อผลลัพธ์ ที ต้ องการ
กําหนดปั จจัยสู่ความสําเร็จหรือปั จจัยวิกฤต (Key Success Factor or Critical Success Factor)
ทีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรื อผลลัพธ์ทีต้ องการ กําหนดตัวดัชนีชี วัดทีสามารถบ่งชี ความสําเร็/ จ
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ทีองค์กรต้ องการ
6.5 แบบการวัดการประเมิน ผลกิจกรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการัง สามารถตอบ
โจทย์ วัตถุประสงค์ใ นการทํ าว่าดีขึ นหรื อแย่ลงอย่างไร ซึงดูในระยะยาวของการเปลียนแปลง
พฤติกรรมการสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังของในแต่ละท้ องถิน

บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย เรื องแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ต สํานึก การอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุม ชนบริ เ วณอุท ยานแห่ งชาติท างทะเลเป็ นการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative
Research) ซึงผู ้ วิจัยมีวัตถุประสงค์1) เพือศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 2) เพือศึกษา
ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 3) เพื อนําเสนอแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมีวิธีการ
ดําเนินวิจัย กลุ่มตัวอย่างและเครืองมือในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี
ขั นตอนที 1 การศึกษากรณีศึกษาที ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
การศึก ษากรณี ศึกษาที ดีในการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือส่งเสริ มจิตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุท ยานแห่งชาติทางทะเล ด้ วยการศึก ษาเอกสารที เกียวข้ อง ได้ แก่
หนังสือ เอกสาร ตํารา บทความ สือต่าง ๆ เกียวกับชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทีมีการดําเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง และการใช้ แบบสังเกตกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในด้ านสภาพของบริ บทพื นทีของ
ชุมชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเล รู ปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ป ะการังของชุมชนบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล และปั ญหาของรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกตามแนวทางการอนุรักษ์ ปะการังภาครัฐบาล
เอกชนและองค์การต่าง ๆ ดังนี
1) เป็ นพื นทีสงวนคุ ้ มครองแนวปะการังทียังไม่ถูกทําลาย โดยประกาศเขต
คุ ้ มครอง
2) มีการส่งเสริมความรู ้ ความเข้ าใจให้ มีความตระหนักถึงคุณประโยชน์ปะการัง
คัดเลือกตามแนวทางการอนุรักษ์ ปะการังภาครัฐบาล เอกชนและองค์การต่างๆ กําหนดไว้ ดังนี
3) มีมาตรการการจัดการทีเหมาะสม เช่นการออกกฎหมายเพิมโทษแก่ผู ้ ทําลาย
ปะการัง การจัดฝึ กอบรมและสัมมนาการจัดแทรกหลักสู ตรการศึกษา
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4) มีการติดตั งทุ่นผูกเรือ เพือมิให้ มีการทอดสมอเรือในแนวปะการัง
5) มีการลดการใช้ ประโยชน์แนวปะการังให้ น้อยทีสุดเช่น การจับสัตว์นํ าเศรษฐกิจ
ปลาสวยงาม การเก็บปะการัง การยืนและเดินบนปะการังของนักดํานํ า ฯลฯ
6) มีการรักษาสมดุลและระบบนิเวศน์ชายฝั งทะเลให้ เอื ออํานวยต่อการอาศัยและ
เติบโตแพร่พันธุ์ของปะการัง
7) มีการสร้ างความตระหนักและจิตสํานึกให้ เห็นความสําคัญ คุณค่าและ
คุณประโยชน์ปะการังทีมีต่อมวลมนุษย์ โดยงดการทิ งของเสียและสิงปฏิกูลลงสู่ทะเลโดยตรง
8) มีการกระตุ ้ นการประสานความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ ายอย่างใกล้ชิดเพือฟื นฟู
และรักษาแนวปะการัง ให้ มีความงดงามตามธรรมชาติ
นําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์เพือหากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล พบว่ามีจํานวน 3 พื นที
ได้ แก่ ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า - เกาะ
เสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างและชุมชนบริเวณ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ทีมีความโดดเด่นในด้ าน
การอนุรักษ์ ปะการัง
ขั นตอนที 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
การศึก ษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เ พือเสริ มสร้ างจิตสํานึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ด้ วยการใช้แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็น เกียวกับ การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เ พือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลสําหรับชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาทีดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง (ดังที ภาคผนวก
ง) และแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็น เกียวกับการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เ พือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลสําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลทีมีทีมีกรณีศึกษาที ดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการังสําหรับ ผู ้ ทรงคุณ วุฒิด้านการอนุรัก ษ์
ปะการัง (ดังที ภาคผนวก จ) โดยมีลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended) ซึงแบ่งออกเป็ น
3 ตอน ดังนี ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป ตอนที 2 แบบบัน ทึก ความคิดเห็น กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เ พื อ
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เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังนี
ด้ านวัตถุประสงค์ ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม ด้ านเนื อหากิจกรรม ด้ านรูปแบบกิจกรรม ด้ านสือ และ
ด้ านการวัดการประเมินผล และตอนที 3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิมเติม โดยมีลักษณะคําถาม
แบบปลายเปิ ด (Open-Ended) ในการสอบถามความคิดเห็น 1) ผู ้ บริ หารและบุคลากรฝ่ ายการ
อนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน 2) องค์กรพัฒนาเอกชน
ในการอนุรัก ษ์ ปะการัง 3) อาจารย์มหาวิท ยาลัย และ 4) ประชาชนในชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะ
เสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
ขั นตอนที 3 ผลการนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
การนํ า เสนอแนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ ม สร้ างจิ ตสํ านึ ก การอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุท ยานแห่งชาติทางทะเล ด้ วยการนํ าข้ อมูลที จากการเก็บ รวบรวม
ข้ อมูลในขั นตอนที1 และขั นตอนที2 มาวิเคราะห์เพือ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล และจัดการ
สนทนากลุ่มเพือให้ ผู ้ ทรงคุณวุฒ(ดั
ิ งที ภาคผนวก ซ) พิจารณา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6
ด้ าน ดังนี ด้ านวัตถุประสงค์ ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม ด้ านเนื อหากิจกรรม ด้ านรูปแบบกิจกรรม ด้ าน
สือ และด้ านการวัดการประเมินผล (ดังที ภาคผนวก ฌ) จากนั นผู ้ วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้
จากการสนทนากลุ่ม การศึกษากรณีศึกษาทีดีและการศึกษาความคิดเห็นต่อทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
และนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติท างทะเลฉบับ สมบูรณ์ โดยการกําหนดคําหลักในแต่ละด้ านของ
แนวทาง การจัดหมวดหมู่ การตีความ เรียบเรี ยงประโยค วิเคราะห์เนื อหาด้ านความหมายคําพูด
แล้ วนําเสนอในรูปความเรี ยง
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การวิ จัย เรื องแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ต สํานึก การอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลของการ
วิจัยและข้ อเสนอแนะ ดังนี
สรุปผลการวิจัย
ผู ้ วิจัยได้ ดําเนินการสรุ ปขั นตอนการวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ขั นตอน
และทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี
ขั นตอนที 1 ผลการศึก ษากรณี ศึก ษาที ดี ในการจัด กิจกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ ม สร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผลการวิจัยในขั นตอนที 1 พบว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ของชุมชนทีอาศัยอยู่บริ เวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล จํานวน 3 พื นทีมีลักษณะเด่นในการอนุรักษ์ ปะการัง พบว่า สภาพบริ พื นทีของ
ชุมชนทั ง3 พื นทีมีลักษณะเหมือนกัน คือชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด มีสภาพบริ พื นที คือ มีนํ าทะเลใสจนสามารถมองเห็นแนว
ปะการังทีสวยงามได้ อย่างชัดเจน เกาะเสม็ดประกอบด้ วยหาดทรายขาวรอบเกาะ เป็ นหาดทรายที
สวยงาม ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุท ยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง มีสภาพบริ
พื นที คือ มีนํ าทะเลใส แนวชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ของ
แนวปะการัง ชุมชนบริ เวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุท ยานแห่งชาติท างทะเลหมู่เ กาะ
อ่างทอง สภาพบริ พื นที คือ นํ าทะเลใสบริ สุท ธิ มีแนวปะการังอยู่ทวไป
ั มีแหล่งปะการังทีอุดม
สมบูรณ์ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับ ทิ ว ต้ น มะพร้ าวริ มชายหาด และนอกจากธรรมชาติ
ชายทะเลแล้ ว ส่วนในเรืองของรูปแบบกิจกรรมนั นชุมชนทั ง3 พื นทีมีลักษณะทีคล้ ายกันอยู2่ พื นที
คือ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด มี
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีเป็ นลักษณะเฉพาะโดดเด่นในเรื องของการอนุรักษ์ ปะการัง
เขากวาง โดยการปลูก ปะการังในท่อพี วีซี และชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง มีรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีเป็ นลักษณะโดดเด่นในเรื อง
ของการอนุรักษ์ ปะการังเขากวาง โดยการปลูกปะการังในท่อพีวีซี และเป็ นพื นทีในการอนุบาล
ปะการัง ซึงใน 2 พื นทีนี จะมีรูปแบบกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังโดยการปลูกปะการังในท่อพีวีซี
ทีเหมือนกัน แต่สิงทีแตกต่างในเรืองกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีมีในเกาะหวาย คือ การมีศูนย์
อนุรัก ษ์ ท างทะเล ที มูลนิ ธิวัฒนธรรมและการศึก ษานานาชาติ (International Cultural and
Education Foundation : ICEF) ให้ นักท่องเทียวหรื อบุคคลทีสนใจในเรื องการอนุรักษ์ ปะการังได้
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ศึกษา เรียนรู ้ และร่วมกันปลูกปะการัง ส่วนชุมชนบริ เวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง มีรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีแตกต่างไปจากทีอืน ๆ
แต่มีลักษณะโดดเด่นในเรืองของความหลากหลายของชนิดปะการังและวิธีการอนุรักษ์ ปะการังที
ทันสมัย เช่น การนําวิธีการวัดอุณหภูมิของนํ า การจดบันทึกข้ อมูลการเจริ ญเติบโตของปะการัง
การดูปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการเติบโตของปะการัง เป็ นต้ น และในเรื องปั ญหาของกิจกรรมการ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชนนั น ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขา
แหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชน คือ ยังขาดการสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐ และการได้ รับความร่วมมือของประชนในพื นที ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง ปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชน
คือ ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับความร่วมมือของประชนในพื นทีและการ
เพิมปริมาณนักท่องเทียวและชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปั ญหาของกิจกรรมการ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชน คือ ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การได้ รับความร่วมมือ
ของประชน จะเห็นได้ ว่าส่วนใหญ่มีลักษณะปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนที
เหมือนกัน คือ เรืองการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและการได้ รับความร่วมมือของประชนใน
พื นที
ขั นตอนที 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผลการวิจัยในขั นตอนที 2 พบว่าความคิดเห็น เกี ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ใน 6 ด้ าน 1)
ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจ กรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม 4) ด้ านกิจกรรม 5) ด้ านสือ
และ 6) ด้ านการวัดและประเมินผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่าความต้ องการส่วนใหญ่
ในด้ านต่าง ๆ ดังนี 1) ด้ านวัตถุป ระสงค์ ต้ องการความสนับสนุน จากหน่วยงานของรัฐในด้ าน
งบประมาณ ด้ านความรู ้ ด้ านสือ และด้ านการดําเนิ น กิจ กรรมอย่างต่อเนื อง 2) ด้ านผู ้ ดําเนิ น
กิจกรรม ต้ องการพัฒนาศักยภาพในด้านการสือสาร บุคลิกภาพโดยการใช้ แบบประเมิน 3) ด้ าน
เนื อหากิจกรรม ความต้ องให้ มีเนื อหาในแต่ละบริบทของพื นที เช่น จุดเด่-จุน ดด้ อยของทรัพยากร
ในแต่ละพื นที4) ด้ านกิจกรรม ต้ องการรูปแบบกิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกับบริ บทของพื นที
5) ด้ านสือ ต้ องการสือทีมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและการเพิมปริ มาณของสือใน
เรื องของการอนุรั ก ษ์ ป ะการั ง และ 6) ด้ า นการวัด และประเมิ น ผล ต้ อ งการให้ มีก ารวัด การ
ประเมินผลในด้ านการอนุรักษ์ ปะการังเกิดขึ นจริงตามลักษณะความเป็ นจริงของพื นทีซึงมีสามารถ
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นํามาวิเคราะห์ร่วมกับในขั นตอนที1 ในการศึกษากรณีศึกษาทีดี ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุท ยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง พบว่า สภาพบริ พื นทีของชุมชนทั ง3 พื นทีมีลักษณะ
เหมือนกัน คือ มี นํ าทะเลใส มีแนวปะการังที สวยงาม มีความสมบูรณ์ ของแนวปะการัง มีห าด
ทรายขาว เป็ นแหล่งท่องเทียวยอดนิยมของนักท่องเทียว ส่วนในเรืองของรูปแบบกิจกรรมนั นชุมชน
ทั ง 3 พื นทีมีลักษณะที คล้ ายกันอยู2่ พื นที คือชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ดและชุมชนบริ เวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยาน
แห่งชาติท างทะเลเกาะช้ างที มีรูป แบบกิ จกรรมในการอนุรัก ษ์ ปะการังโดยการปลูกปะการังใน
ท่อพีวีซีทีเหมือนกัน แต่สิงทีแตกต่างในเรืองกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีมีในเกาะหวาย คือ การ
มีศูนย์อนุรักษ์ ทางทะเล ทีมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ (International Cultural and
Education Foundation : ICEF) ให้ นักท่องเทียวหรื อบุคคลทีสนใจในเรื องการอนุรักษ์ ปะการังได้
ศึกษา เรี ยนรู ้ และร่วมกันปลูกปะการัง ส่วนในเรื องปั ญหาของกิจกรรมการอนุรัก ษ์ ปะการังของ
ชุมชนใน 3 พื นที มีลักษณะทีเหมือนกัน คือ เรืองการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและการได้ รับ
ความร่วมมือของประชนในพื นทีและนํามาวิเคราะห์เป็ น (ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ขั นตอนที 3 ผลการนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
การนํ า เสนอแนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ ม สร้ างจิ ตสํ านึ ก การอนุ รัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุท ยานแห่งชาติทางทะเล ด้ วยการนํ าข้ อมูลที จากการเก็บ รวบรวม
ข้ อมูลในขั นตอนที1 และขั นตอนที2 มาวิเคราะห์เพือ(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล และจัดการ
สนทนากลุ่มเพือให้ ผู ้ ทรงคุณวุฒ(ดั
ิ งที ภาคผนวก ซ) พิจารณา(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6
ด้ าน ดังนี ด้ านวัตถุประสงค์ ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม ด้ านเนื อหากิจกรรม ด้ านรูปแบบกิ
จกรรม ด้ าน
สือ และด้ านการวัดการประเมินผล (ดังที ภาคผนวก ฌ) จากนั นผู ้ วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้
จากการสนทนากลุ่ม การศึกษากรณีศึกษาทีดีและการศึกษาความคิดเห็นต่อทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
และนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
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ชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติท างทะเลฉบับ สมบูรณ์ โดยการกําหนดคําหลักในแต่ละด้ านของ
แนวทาง การจัดหมวดหมู่ การตีความ เรียบเรี ยงประโยค วิเคราะห์เนื อหาด้ านความหมายคําพูด
แล้ วนําเสนอในรูปความเรียง
ผลการวิจัย ในขั นตอนที 3 ผู ้ วิจัย ได้ พัฒ นาแนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังนี
1) ด้ านวัตถุป ระสงค์ของการจัดกิจ กรรมการอนุรัก ษ์ ป ะการัง 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิ จ กรรมการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 4) ด้ าน
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 5) ด้ านสือในการการอนุรักษ์ ปะการัง 6) ด้ านการวัดและการ
ประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง ภายหลังจากการสนทนากลุ่มได้ ข้อสรุปแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ดังนี
1) ด้ านวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
การกําหนด การจัดดําเนินการของวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี
1.1 พัฒนาการกําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีความ
เหมาะสมกับบริ บทแต่ละพื นที โดยมีความเข้ าใจ เข้ าถึง การอนุรักษ์ ฟื นฟูและพัฒนา ในระบบ
นิเวศน์ของปะการังในแต่ละท้ องถิน จุดเด่น-จุดด้ อยของทรัพยากรและจํ านวนกลุ่มประชากรที
อาศัยอยู่ในท้ องถินนั นๆ เพือกําหนดวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน
1.2 ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่ วมกันในการพัฒนาวัตถุประสงค์ของการ
อนุรักษ์ ปะการัง โดยทีการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ปะการังต้ องเป็ นการพัฒนาจากล่าง
ขึ นบน คือ จากการสอบถามความต้ องการของประชาชนขึ นมาสู่การวางแบบแผนในการพัฒนา
ของหน่วยงานภาครัฐ
1.3 ประชาชนและหน่วยงานของรัฐร่วมมือกันพัฒนาสือในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีความ
เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื นที เพือการเสริมสร้ างให้ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง สือทีทอด
แทรกในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
1.4 จัด แหล่ง การเรี ย นรู ้ ในเรื องการอนุรั ก ษ์ ป ะการั ง ขึ นภายในชุ ม ชน เช่ น พั ฒ นา
ศูน ย์ บ ริ ก ารนัก ท่ องเที ยวของอุท ยานแห่ งชาติ ให้ เ ป็ นแหล่งการเรี ย นรู ้ เป็ นแหล่งการศึก ษา
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แลกเปลียนองค์ความรู ้ ในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการังและบริบทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่
ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู(Learning
้
Network)
1.5 จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์ ปะการังให้ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การอนุรักษ์ ป ะการัง เพือส่งเสริ มให้ ประชาชนเกิ ดจิ ตสํานึก และเป็ นแรงกระตุ ้ นในการอนุรัก ษ์
ปะการังของประชาชนในแต่ละพื นที
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
ผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังควรได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ดังนี
2.1 ผู ้ ดําเนินกิจกรรมในชุมชน
2.1.1 สร้ างผู ้ เชียวชาญในพื นที โดยปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของคนในชุมชน
ให้ มีบทบาทเป็ นผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังด้ วยตนเอง
2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเพิมเติมของผู ้ ดําเนินกิจกรรมใน
ทุกรูปแบบทั งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาที
เกียวข้ องกับภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและความรู ้ เพิมเติม เช่น ภาษา ทักษะในการสือสาร เป็ นต้ น
2.1.3 พัฒนาศักยภาพของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณสมบัติ
คุณ วุฒิและสมรรถนะของผู ้ ดําเนิ น กิ จ กรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการังที เหมาะสมกับ เกณฑ์ ก าร
ประเมินคุณสมบัติ คุณวุฒิและสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
2.2.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์ ปะการัง เพือให้
การอนุรักษ์ ปะการังในแต่ละพื นทีเกิดประสิทธิภาพมากยิงขึ น และประชาชนในชุมชนเกิดจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ ปะการังมากขึ น
2.2 ผู ้ ดําเนินกิจกรรมของหน่ วยงานในพื นที
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเพิมเติมของผู ้ ดําเนินกิจกรรมใน
ทุกรูปแบบทั งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาที
เกียวข้ องกับภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและความรู ้ เพิมเติม เช่น ภาษา ทักษะในการสือสาร เป็ นต้ น
2.2.2 พัฒนาศักยภาพของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณสมบัติ
คุณ วุฒิ และสมรรถนะของผู ้ ดําเนิ น กิ จ กรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการังที เหมาะสมกับ เกณฑ์ การ
ประเมินคุณสมบัติ คุณวุฒิ และสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
2.2.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์ ปะการัง โดยมี
การเพิมความรู ้ ทักษะ กระบวนการความสามารถในการอนุรักษ์ ปะการังให้ กับกลุ่มคนและตัวแทน
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เครือข่าย เพือให้ การอนุรกั ษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพือเพิมจํานวน
กลุ่มคนและตัวแทนเครือข่ายในการอนุรักษ์ ปะการังเข้ าสู่ชุมชนในมากขึ น
3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
เนื อหากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตรและพัฒนา
ลักษณะหลักสูตรในทิศทางต่อไปนี
3.1 พัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง จัดทําแผนการเรียนรู ้ การจัดเนื อหาและกิจกรรม
สําหรับการอนุรักษ์ ปะการังทีสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนในชุมชน ทั งในรูปแบบของ
หลักสูตรทัวไปในการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
3.2 จัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการังโดยกําหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้ ชัดเจนในการ
พัฒนาทักษะ ความสามารถทีได้ รับการจากจัดหลักสูตรการนุรักษ์ ปะการังให้ เกิดเป็ นรูปธรรม เช่น
การสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
3.3 ส่งเสริ มให้ มีการบูรณาการจัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ร่วมมือกันในการกําหนดรูปแบบของหลักสูตร เพือให้ ประชาชนได้ มีโอกาสในการพัฒนาความรู ้
ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้ จริ ง ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู ้ ในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาตนเอง การอยู่ร่วมกันกับผู ้ อืน เป็ นต้ น โดยจัดการประชุมเพือพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็ น
ประจําและต่อเนือง
3.4 จัดทํ าหลัก สูตรการพัฒนาทัก ษะการอนุรัก ษ์ ป ะการังสํา หรับ ชุมชน เพื อพัฒนา
ศัก ยภาพของประชาชนในชุมชนในเรื องการอนุรัก ษ์ ป ะการัง เช่น ระบบนิ เ วศน์ ของปะการั ง
ความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง
เพือให้ รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีความเหมาะสมควรมีแนวทาง ดังนี
4.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพือร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เกียวกับการ
อนุรักษ์ ปะการัง โดยใช้ วิธีการหลากหลายในการนําเสนอรูปแบบกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้
มีครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยใช้ ทฤษฎีของอีริคสันทีแบ่งช่วงอายุเพือให้ เข้ าใจถึงพัฒนาการของแต่ละ
ช่วงวัยทางด้ านร่างกาย และจิต-อารมณ์-สังคม ซึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุนั น ๆมี
รายละเอียดรูปแบบกิจกรรม ดังต่อไปนี
1) วัยเด็ก 6-13 ปี (Elementary school children) : กิจกรรมส่วนใหญ่ควรทํากับ
เด็กเพราะเขาจะเติบโตขึ นและสามารถถ่ายถอดสิงทีเขาได้ เรียนรู ้ และเปลียนแปลงอะไรใหม่ๆได้ ใน
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อนาคต กิ จ กรรมที ตืนเต้ น เพราะเป็ นสิงที แปลกใหม่สําหรับเขา เช่น สอนในสัมผัสและเรี ย นรู ้
สิงมีชี วิตใต้ ท้องทะเล กิจ กรรมในการสร้ างจิตสํานึก ให้ กับ เขา การเล่านิ ทาน โดยการใช้ ตุ ๊ ก ตา
ประกอบ การสอนให้ คิดเชือมโยงระบบใต้ ท้องทะเล อาจเรียนจากภาพ ซีดี หนังสั นหรื อมีตัวอย่าง
ให้ สัมผัสจริง การทํากิจกรรมแบบกลุ่มในการเรียนรู ้ การเล่นเกม ทีมีการสอดแทรกเนื อหาของการ
อนุรักษ์ ปะการัง
2) วัยรุ่น 13-25 ปี (Adolescence-Youth) : กิจกรรมทีเติมเต็ม รู ้ สึกดี รู ้ สึกอิม ทํา
แล้ วให้ ความรู ้ สึกว่าได้ ภาพของการเป็ นคนอนุรักษ์ กิ จกรรมในการสร้ างจิ ตสํานึก ให้ กับเขา ให้
ตระหนักและเรี ยนรู ้ สิงทีมีอยู่ภายในพื นทีของตนเอง อย่างรู ้ คุณค่า เช่น การออกค่าย การลงไป
เรียนรู ้ การอนุรักษ์ ในพื นทีจริง การเป็ นมัคคุเทศก์ เป็ นกลุ่มเครื อข่ายในการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นผู ้
ถ่ายทอดความรู ้ ใ นเรื องการอนุรักษ์ ป ะการัง การใช้ สือเทคโนโลยีเ ข้ ามามีบ ทบาทในการเรี ยนรู ้
กิจกรรมในการอนุรกั ษ์ เช่น ให้ เป็ นผู ้ สร้ าง ผู ้ ทําหนังสั น ทําสือโฆษณา ใบปลิว โปสเตอร์ การศึกษา
จากอินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น เพือให้ เขาเกิดการเรียนรู ้ ด้วยตัวเอง
3) ผู ้ ใหญ่วัยกลางคน25-60 ปี (Young Adult-Middle age) : การทํากิจกรรมใน
รูปแบบการมีส่วนรวมกับเขาในการอนุรักษ์ ปะการัง ทําตัวให้ กลมกลืน สอนชาวบ้ านโดยการพาไป
ท่องเทียว ลงเรือ สอน ทําให้ เขาเกิดความมันใจในการทีจะมาเรี ยนรู ้ ให้ เกิดการเรี ยนรู ้ โดยไม่รู ้ ตัว
สอดแทรกโดยการใช้ ซีดี คาราโอเกะในการสอน แต่มีการกําหนดกติกา เวลา ในการสอน สอน
ตั งแต่เรืองเริมแรก การใช้ ชุด การให้ หน้ ากากการใช้ ปะการัง สอนจากสถานการณ์จริง ทํากิจกรรม
รวมกับการพัฒนาชุมชน เข้ าใจในวัฏจัก รของการพัฒนาคุณ ภาพชี วิตของตนเอง เข้ าใจระบบ
เศรษฐกิจ เป็ นต้ น อาจใช้ วิธีเขียน Mine Mapping ให้ เขาเห็นโครงสร้ างของการพัฒนาการอนุรักษ์
ปะการังและเชือมโยงเรืองราวต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้ อกับวิถีชีวิตของเขา
4) ผู ้ ใหญ่วัยสูงอายุ60 ปี ขึ นไป(Late adulthood): การถ่ายถอดประสบการณ์
ชีวิตสู่ลูกหลาน การทํากิจกรรมแบบการรักษาบ้ าน การดูแลบ้ านเกิด เช่น การบอกเล่าถ่ายทอด
เรืองราว
4.2 ดําเนินการจัดระบบอาสาสมัคร (Volunteer) ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การอนุรั ก ษ์ ปะการั ง โดยการสนับ สนุ น จากภาครั ฐ ควรจัด กิ จ กรรมให้ มี ค วามต่ อ เนื อง
(Continually) ตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น (Flexible) มีรูปแบบทีหลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดกิจกรรม เพิมโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ ามากําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ป ะการัง
เพิมเติมตามความสามารถและความต้ องการของคนในชุมชนได้
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4.3 หน่วยงานภาครัฐ หาแนวทางสร้ างอาชีพและรายได้ เสริ มให้ กับประชาชนในชุมชน
เพือลดความถีในการใช้ ทะเล การจับ สัตว์นํ าให้ น้ อยลง เพือไม่เ กิดการทําลายแนวปะการัง ให้
ประชาชนในชุมชนมีเวลาในการทีจะเข้ าร่วมการอนุรักษ์ ปะการังและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ปะการังในชุมชน
5) ด้ านสื อในการการอนุรักษ์ ปะการัง
การพัฒนาสือในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีแนวทาง ดังนี
5.1 เพิมปริมาณการผลิตสือในการอนุรักษ์ ปะการังทีใช้ ในพื นทีต่างๆในปั จจุบัน ให้ มีความ
หลากหลาย มีความทัน สมัย สอดคล้ องกับ ปั จ จุบัน และครอบคลุมเนื อหาในเรื องการอนุรัก ษ์
ปะการัง เรืองทีมีความเกียวข้ องกับการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น ชนิดของปะการัง รูปแบบการอนุรักษ์
ปะการัง วิธีการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ วิธีการดํานํ าทีถูกต้ อง การรณรงค์ในเรื องการไม่ทิ งขยะ สิงที
ส่งผลกระทบต่อปะการัง เป็ นต้น
5.2 พัฒนาสือการอนุรัก ษ์ ป ะการัง โดยการประสานความร่ วมมือกับ องค์ก รต่างๆ ทั ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู ้ ประกอบการ ชาวประมง ประชาชนในท้ องถิน เพือให้ สือการอนุรักษ์ ปะการัง
มีศักยภาพมากยิงขึ น เช่น การใช้ ภาษาหลายภาษาเพือสือให้ ผู ้ คนเข้ าใจ การใช้ ภาพวาดลายเส้ น
การใช้ ภาพถ่ายจริง การใช้ สีสันดึงดูดให้ มีความน่าสนใจ การสร้ างรูปแบบของสือให้ มีความแปลก
ใหม่ ทันสมัย การใช้ รูปแบบของ Universal Design หรือ UD มาใช้ ในการออกแบบสือ สถานทีเพือ
บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายใช้ ประโยชน์จากสิงเดียวกันด้ วยกันได้
5.3 จัดทําสือการเรียนการสอนทีใช้ ในการอนุรักษ์ ปะการังควรเป็ นสือจากสถานทีจริ ง คือ
ห้ องเรี ยนธรรมชาติ โดยมีเนื อหาประกอบในเชิงวิชาการและให้ ความบัน เทิงร่วมกันเพื อพัฒนา
ศักยภาพของผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ให้ ผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์จริ ง
เข้ าใจจากความเป็ นจริง
5.4 จัดศูนย์บริการนักท่องเทียวของอุทยานแห่งชาติ ให้ เป็ นศูนย์สือ(Media center) โดย
รวบรวมสื อการเรี ยนในเรื องการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยรวมในพื นตรงนั น
ทรัพยากรธรรมชาติที มีความสําคัญ ในแต่ละพื นที สถิ ติป ริ มาณของทรัพยากรที มีอยู่ใ นแต่ละ
ท้ องถิ น มีก ารบัน ทึกและเก็บรวบรวมข้ อมูลในท้ องถินไว้ เพือให้ บุคคลที สนใจมีโอกาสศึก ษาหา
ความรู ้ ได้ ด้วยตนเอง และจัดให้ เป็ นแหล่งการเรียนรู ้ เป็ นแหล่งการศึกษา แลกเปลียนองค์ความรู ้ ใน
เรืองของการอนุรักษ์ ปะการังและบริบทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทัง
ภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการังอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู(Learning
้
Network)
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5.6 พัฒนารูปแบบของสือในการอนุรักษ์ ปะการังเพือการส่งเสริ มให้ เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ปะการัง ให้ มีความทันสมัย ตามกระแสสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยพัฒนาสือในรูปแบบต่างๆ
ดังนี การทําApplication เกียวกับการอนุรักษ์ ปะการัง เกม สือโทรทัศน์ วิทยุเสียงตามสาย หนังสั น
โฆษณา ใบปลิว ป้ายโฆษณา ทีเกียวกับเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
6) ด้ านการวัดการประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
การพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการอนุรักษ์ ปะการรังควรมีแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการประเมินผล ดังนี
6.1 จัดการทดสอบความรู ้ ของผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง เพือให้ ทราบถึงผล
ของการจัดกิจ กรรมการอนุรักษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างไร ผู ้ เ ข้ าร่วมกิจ กรรมมีการพัฒนา มีความ
เข้ าใจการอนุรักษ์ ป ะการัง เพิ มขึ น มาก-น้ อยเพีย งใด โดยการใช้ ข้อสอบที มีการตั งคําถามจาก
ผู ้ เชียวชาญในการประเมินตนเอง
6.2 จัดการวัดการประเมินผลกิจ กรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการัง ควรมีก ารประเมินผลใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ มีความเหมาะสมสําหรับผู ้ เข้าร่วมกิจกรรม
6.3 จัดการประชุมในหน่วยงานของรัฐ ประสานความร่วมมือกัน ในการหาแนวทางการวัด
การประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณภาพดีขึ น
6.4 การสร้ างตัวชี วัด(KPI: Key Performance Indicator) ในการอนุรักษ์ ปะการัง โดยการ
กําหนดตัวชี วัดผลการดําเนินงานจากการกําหนดวัตถุประสงค์ห รื อผลลัพธ์ทีต้ องการ (What to
measure?) กําหนดปั จจัยสู่ความสําเร็ จหรื อปั จ จัย วิก ฤต (Key Success Factor or Critical
Success Factor) ทีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ทีต้ องการ กําหนดตัวดัชนีชี วัดทีสามารถ
บ่งชี ความสําเร็ จ/ประสิท ธิภาพ/ประสิท ธิผลจากการดําเนิน การตามวัตถุป ระสงค์หรื อผลลัพธ์ ที
องค์กรต้ องการ (How to measure?)
6.5 แบบการวัดการประเมิน ผลกิ จ กรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการัง สามารถตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ในการทําว่าดีขึ นหรือแย่ลงอย่างไรซึงดูในระยะยาวของการเปลียนแปลงพฤติกรรม
การสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังของในแต่ละท้ องถิน
อภิปรายผล
งานวิจัยในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพือศึกษา
ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
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ชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลและเพือนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ผู ้ วิจัยแบ่ง
ประเด็นการอภิปรายเป็ น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี
ตอนที 1 อภิปรายผลศึกษากรณี ศึกษาทีดีในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 2 อภิป รายผลการศึก ษาความคิดเห็น เกียวกับ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 3 อภิป รายผลการนํ าเสนอแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 1 อภิปรายผลศึกษากรณีศึกษาที ดีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรูเ้ พื อเสริมสร้ า ง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
จากการวิเคราะห์การศึกษาข้ อมูลเกียวกับกรณีศึกษาทีดีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล จากการศึกษา
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีมีกิจกรรมทีดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง มีชุมชนทีอาศัย
อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ทีมีความโดดเด่นในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง มีจํานวน 3 พื นที
มี ดังนี ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า- เกาะ
เสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ างและชุมชนบริ เวณ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ในด้ านสภาพของบริ บท
พื นทีของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลซึงพบว่าชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
อุท ยานแห่ งชาติท างทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย จังหวัดตราด
อุทยานแห่งชาติท างทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริ เ วณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุท ยาน
แห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง พบว่า สภาพบริพื นทีของชุมชนทั 3ง พื นทีมีลักษณะเหมือนกัน
คือ มีนํ าทะเลใส มีแนวปะการังทีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของแนวปะการัง มีหาดทรายขาว เป็ น
แหล่งท่องเทียวยอดนิยมของนักท่องเทียว ส่วนในเรื องของรูปแบบกิจกรรมนั นชุมชนทั ง 3 พื นทีมี
ลักษณะทีคล้ ายกันอยู่ 2 พื นที คือ ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ดและชุมชนบริ เวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลเกาะช้ า งที มีรู ป แบบกิ จ กรรมในการอนุรั ก ษ์ ป ะการัง โดยการปลูก ปะการัง ในท่อ พี วี ซี ที
เหมือนกัน แต่สิงทีแตกต่างในเรื องกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังทีมีในเกาะหวาย คือ การมีศูน ย์
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อนุรัก ษ์ ท างทะเล ที มูลนิ ธิวัฒนธรรมและการศึก ษานานาชาติ (International Cultural and
Education Foundation : ICEF) ให้ นักท่องเทียวหรื อบุคคลทีสนใจในเรื องการอนุรักษ์ ปะการังได้
ศึกษา เรี ยนรู ้ และร่วมกันปลูกปะการัง ส่วนในเรื องปั ญหาของกิจกรรมการอนุรัก ษ์ ปะการังของ
ชุมชนใน 3 พื นที มีลักษณะทีเหมือนกัน คือ เรืองการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและการได้ รับ
ความร่วมมือของประชนในพื นทีและนํามาวิเคราะห์เป็ น (ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติท างทะเล จาก
ข้ อมูลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลของสํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช (2555)หน่วยงานสํานักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ทีกล่าวว่า “...อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล เป็ นสถานทีท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ซึงได้ รวบรวมระบบนิเวศน์ ของสิงมีชีวิตทั งบนบก ใกล้
ชายฝั งและในท้ องทะเลไว้ เป็ นจํานวนมากและมีแหล่งธรรมชาติทีสวยงาม มีความโดดเด่น และ
เป็ นหนึงเดียวในโลกและเป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่า ซึงการประกาศให้ เป็ นอุทยานแห่งชาตินั น ก็เพือ
ช่วยคุ ้ มครองทรัพยากรธรรมชาติทีสําคัญไว้ เพือเป็ นสถานทีท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจ ทําให้ เกิด
ธุรกิจท่องเทียวและบริการ อีกทั งยังช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิงแวดล้ อมและการศึกษา
หาความรู .้ ..” ส่วนในเรื องของรู ป แบบกิ จ กรรมการอนุรัก ษ์ ป ะการังของชุมชนบริ เ วณอุท ยาน
แห่งชาติท างทะเล มีความสอดคล้ องกับ ในเรื องของการจัด รู ป แบบของการศึก ษานอกระบบ
โรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังที อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาและประสบการณ์ความรู ้ ใด ๆ ก็
ตามทีจัดขึ นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนภาคปกติ โดยบุคคล หน่วยงาน และ
สถาบัน ต่าง ๆ เพื อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ และทัศ นคติ ที พึงประสงค์ของ
กลุ่ม เป้ าหมาย เพื อตอบสนองความต้ อ งการ ความสนใจและสามารถแก้ ปั ญ หาให้ แก่
กลุ่มเป้าหมายนั น ๆ ได้ และ วิจิตร ศรี สะอ้ าน (2532) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นกระบวนการ
ของการศึกษาตลอดชีวิต คือ ไม่ต้องอาศัยระบบใด ๆ ทั งสิ นเป็ นการศึกษาทีสร้ างเสริ มบุคลิกภาพ
ทัศนคติ ค่านิยมและความรู ้ ต่างๆ จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน การศึกษาประเภทนี ทําที
ไหน เมือใด ก็ย่อมได้ เป็ นการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง จากสิงทีอยู่รอบตัว จากสมาชิกครอบครัว จาก
เพื อน จากการทํ างานตลอดจนกระทังจากสือสารมวลชน เช่น หนังสือพิ มพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีขอบเขตกว้ างขวางกว่า การศึกษาทั งในและนอกระบบ
โรงเรียน และปั ญหาของรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล เป็ นเรื องที สอดคล้ องกับ การนํ าเสนอแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ดังที มัลลิกา มัติโก
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(2541) ได้ ให้ ความหมายของคําว่าจิตสํานึกทางสังคม หมายถึง ความรู ้ สึก และความคิดเห็นทีมี
ต่อปรากฏการณ์ในด้ านต่าง ๆ ทางสังคม ได้ แก่ มิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
สุขภาพ และสิงแวดล้ อม รวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาทีมีผลกระทบต่อตนเอง
และสังคมโดยรวม ตลอดจนแนวทางการแก้ ไขสภาวการณ์นั นๆ
ตอนที 2 อภิปรายผลการศึก ษาความคิด เห็นเกี ยวกับ การจัด กิจกรรมการเรี ย นรู ้ เ พื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
จากการศึกษาวิจัยในครั งนี สามารถอภิปรายผลความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6
ด้ าน ดังนี ด้ านวัตถุประสงค์ ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม ด้ านเนื อหากิจรรม
ก ด้ านรูปแบบกิจกรรม ด้ าน
สือ และด้ านการวัดการประเมินผล
1. ด้ านวัตถุประสงค์ พบว่า มีความต้ องการให้ มีพัฒนาการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภาครัฐ ทีต้ องการให้ พัฒนาจากประชาชนขึ นสู่หน่วยงานของรัฐ การพัฒนาสือและการ
จัดสรรงบประมาณทีเหมานสม ดังที จรูญ สุภาพ และคณะ (2522) ได้ กล่าวไว้ ว่า หลักการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อม คือ การรักษาสิงแวดล้ อมให้ อยู่ในสภาวะทีเป็ นประโยชน์ต่อการยู่รอดของมนุษย์ทําได้
ดังนี คือ มีการวางแผนครอบครัว เพือไม่ให้ มีการใช้ ทรัพยากรสิ นเปลืองควบคุมความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีให้ เหมาะสม เพือไม่ให้ ทําลายสิงแวดล้ อมหรือปรับปรุงวิธีการไม่ให้ ก่อมลพิษทางนํ าหรือ
ทางอากาศและให้ การศึกษาแก่ประชาชนในด้ านสิงแวดล้ อม เช่น การรักษาดินให้ มีความอุดม
สมบูรณ์การไม่ทิ งสิงสกปรกลงสู่แหล่งนํ าต่าๆง ควบคุมการใช้ เชื อเพลิงไม่ให้ ก่อมลพิษทางอากาศ
ซึงสอดคล้ องกับทีจากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับกระบวนการพัฒนาจิตสํานึกต่อสังคม (สุ
พจน์ ทรายแก้ ว, 2546: ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543: นพมาศ ธีรเวคิน, 2539: ชวาลา เวชยันต์,
2544: นิภา สุขพิทักษ์ , 2535) พบว่า ลักษณะหรื อพฤติกรรมทีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาสังคม มีดังนี 1) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม 2) ให้ ความร่วมมือ
แก่ทางราชการในการพัฒนาสังคม 4) ชักชวนให้ คนอืนเข้ าร่วมกิ จกรรมพัฒนาสังคม 5) ยอม
เสียสละเวลาส่วนหนึงเพือทําประโยชน์ให้ แก่สังคม 6) เข้ าร่วมกิจกรรมทีเกียวข้ องกับสังคม 7)
ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 8) ช่วยบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ
2. ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม พบว่า พัฒนามาตรฐานของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์
ปะการังให้ มีการประเมินคุณสมบัติ คุณวุฒิ และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ ปะการัง โดยทีคนในชุมชนนั นมีบทบาททีสําคัญ ดังทีอาชัญญา รัตนอุบล (2542)
ได้ อธิบ ายไว้ ว่า ประเภทการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นแบ่งตามกลุ่มเป้ าหมายของผู ้ เรี ย นไว้ ว่า
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การศึกษาชุมชนเป็ นการจัดการศึกษาให้ แก่ชุมชนเพือเป็ นกิจกรรมที ก่อให้ เกิดการพัฒนาในทุกๆ
ด้ าน ซึงสอดคล้ องกับที Griffin (อ้ างถึงใน อุดม เชยกีวงศ์, 2541) ได้ อธิบายไว้ ว่า ลักษณะการจัด
กิจ กรรมทางการศึก ษานอกระบบโรงเรี ยนว่า เป็ นกิ จ กรรมที จัดขึ นมีความสอดคล้ องกับ ความ
ต้ อ งการของสัง คมและมี ส่ว นช่ ว ยสนับ สนุน ให้ เกิ ด ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเรี ย นรู ้ และ
สภาพแวดล้ อม ซึงมิป รากฏในกิ จ กรรมศึก ษาในระบบโรงเรี ย น เป็ นกิ จ กรรมหรื อโครงการที
เกียวข้ องกับการเรียนรู ้ จากประสบการณ์อันนําไปสู่ความสามารถในการเป็ นผู ้ นําและทําให้ เกิด
การเปลียนแปลงทางด้ านพฤติกรรมของบุคคลเพือให้ เกิดความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม เป็ นกิจกรรมทีมีเป้าหมายให้ ทั งเจ้ าหน้ าทีและผู ้ เรี ยนทีมีภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ
หรือเชื อชาติได้ รับโอกาสการเรี ยนรู ้ ในอีกสภาพแวดล้ อมหนึงและกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เรี ยน
ได้ รับประสบการณ์ในการเรียนรู ้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีมีอยู่นอกหลักสูตร
3. ด้ านเนื อหากิจกรรม พบว่า ในการพัฒนาด้ านเนื อหากิจกรรมควรควรมีการพัฒนา
หลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง จัดทําแผนการเรียนรู ้ การจัดเนื อหาและกิจกรรมสําหรับการอนุรักษ์
ปะการัง ดังที สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ได้ เสนอหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ ว่า หลักสูตรมี
ทางเลือกทีหลากหลายและยืดหยุ่น เป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ รวมไปถึงหลักสูตรด้ วย
ตัวผู ้ เรี ยนเองเพือให้ ตอบสนองความต้ องการสูงสุดของผู ้ เรี ยนซึงสอดคล้ องกับที สุมาลี สังข์ศรี
(2545) ได้ เสนอหลักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนไว้ ว่า หลักความยืดหยุ่น ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้ องอาศัยความยืดหยุ่น ในการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบ วิธีการ
รวมไปถึงการวัดและประเมินผลด้ วย เพือทําให้ ผู ้ เรี ยนได้ มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ สอดคล้ องตาม
ความสามารถของตนเอง และมีความหลักความหลากหลาย ในการส่งเสริมให้ ผู ้ เรียนให้ เกิดความรู ้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ ผู ้ เรี ยนจะต้ องมีความหลากหลายใช้ รูปแบบการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาบูรณาการเพือให้ ผู ้ เรียนได้ เรียนรู เพื
้ อพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ของตนเอง
4. ด้ า นรู ป แบบกิจกรรม พบว่า ในการพัฒนาด้ านรู ป แบบกิ จ กรรมในการอนุรัก ษ์
ปะการังควรมีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบัน และควรสร้ างรูปแบบกิจกรรมให้ เกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ ดังที สุพจน์ ทรายแก้ ว (2545) ได้ อธิบายถึงการก่อรูปของจิตสํานึกว่าเป็ น
กระบวนการทีมีความต่อเนืองยากทีจะกําหนด แยกแยะหรือทําการจัดลําดับชั นเพือบ่งชี ว่าบุคคลมี
ความรู ้ สึกอยู่ที ใดได้ ชัดเจนและยังมีความเกี ยวกันกับคุณลักษณะทางด้ านสติปัญ ญาและการ
กระทําของมนุษย์ผา่ นกระบวนการเรียนรู ้ ทีมีองค์ประกอบสําคัญ3 ส่วน ได้ แก่ 1) คุณลักษณะด้ าน
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พุทธิพิสัย 2) คุณลักษณะด้ านจิตพิสัย3) คุณลักษณะทางด้ านทักษะพิสัยและสอดคล้ องกับที ชัย
ยศ อิมสุวรรณ์ (2543) กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ น
การศึกษาเพือตัวผู ้ เรียนเองขึ นอยู่กับความสนใจใฝ่ รู ้ ความพอใจจะเรียนรู ้ จึงเป็ นศูนย์กลางของการ
เรี ยนรู ้ อย่างแท้ จริ ง เพราะผู ้ เรี ยนเป็ นผู ้ ตระหนักรู ้ เองว่าได้ เรี ยนรู ้ ห รื อไม่และผลการเรี ยนนั นเกิ ด
ประโยชน์ อย่างไร และการส่งเสริ มให้ บุคคลสามารถเข้ าถึงการศึก ษาตามอัธยาศัย จะต้ อ ง
แพร่ กระจายแหล่งให้ มากขึ น หลากหลายขึ นใกล้ ผู ้ เรี ยนมากขึ นเพือให้ สะดวกต่อการใช้ บริ การ
บทบาทของนักการศึกษาตามอัธยาศัยจะต้ องส่ง ประสานงาน กระตุ ้ นหน่วยงานทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ ให้ จัดแหล่งการเรี ย นรู ้ ให้ มากขึ น รวมทั งให้ คําแนะนําในการจัดการ
ส่งเสริมมาตรฐาน
5. ด้ านสื อ พบว่า ในการพัฒนาด้ านสือในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรเพิมปริ มาณการผลิต
สือ มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบัน ควรมีความหลากหลายและสามารถเข้ าถึง
ประชาชนได้ ทุก ช่วงวัย มีก ารประสานความร่วมมือกับ ทุก หน่วยงานในการสร้ างสือ ดังที กรม
ส่งเสริ มคุณ ภาพสิงแวดล้ อม (2548) ได้ กล่าวแนวทางการปฏิบัติใ นการอนุรักษ์ ไว้ ว่า การให้
การศึกษาเผยแพร่ความรู ้ และประชาสัมพันธ์ เพือเปลียนแปลงทัศนคติและเปลียนพฤติกรรมไป
ในทางทีส่งเสริ มคุณ ภาพสิงแวดล้ อม การให้ การศึกษาเผยแพร่หรื อประชาสัมพันธ์ ในเรื องการ
อนุรักษ์ ทรัยพากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม จึงเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิง ซึงสอดคล้ องกับที สวัสดิ
โนนสูง (2543) กล่าวกิจกรรมสิงแวดล้ อมศึกษาไว้ ว่า กิจกรรมการศึกษาจากสือ ส่วนใหญ่จะได้ แก่
สือสิงพิมพ์ และสือโสตทัศน์ เช่น การชมสไลด์ วีดีทัศน์ แผ่นใส นิทรรศการ และการรายงานข่าว
จากหนังสือพิมพ์ห รื อวารสาร สือการเรี ย นการสอนที ใช้ ในการอนุรัก ษ์ ป ะการังควรเป็ นสือจาก
สถานที จริ ง คือ ห้ องเรี ย นธรรมชาติ ซึงสอดคล้ องกับที สวัสดิ โนนสูง (2543) กล่าวกิ จกรรม
สิงแวดล้ อมศึกษาไว้ ว่า กิจกรรมการศึกษาของจริง สถานทีจริง หรือตัวอย่างของจริ ง เช่น การทัศน
ศึกษาภายในหน่วยงาน การทัศนศึกษานอกสถานที การศึกษาสิงแวดล้ อมในชุมชน และการจัด
ค่ายพักแรมหรือค่ายสิงแวดล้ อม
6. ด้ านการวัด การประเมิน ผล พบว่า ในการพัฒ นาด้ านการวัดการประเมิ น ผล
เสริมสร้ างการประเมินผลการอนุรักษ์ ปะการังให้ เกิดขึ นจริ งและมีคุณภาพ ดังที นิวัตเรืิ องพานิช
(2528) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การรู ้ จักใช้ ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพือให้
เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุด ทั งนี ต้ องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์โดยน้ อยทีสุและ
ด
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จะต้ องกระจายการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทัวถึงกันด้ วย เพือให้ เห็นผลจากการอนุรัก ษ์
ปะการังการวัดและการประเมินผลจึงเป็ นสิงทีมีความสําคัญ
ตอนที 3 อภิป รายผลการนํา เสนอแนวทางการจัด กิจกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ ม สร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
จากการศึกษาวิจัยในครั งนี สามารถอภิปรายผลการนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6
ด้ าน ดังนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 4)
ด้ านรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง 5) ด้ านสือในการการอนุรักษ์ ปะการัง 6) ด้ านการวัดและ
การประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง ดังนี
1) ด้ านวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการั ง ต้ องการพัฒนาและ
กําหนดด้ านวัตถุประสงค์และการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้ านงบประมาณ ด้ านความรู ้
ด้ านสือ แหล่งเรี ยนรู ้ และด้ านการดําเนินกิจกรรม ดังที กรมส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม (2548) ได้
กล่าวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมไว้ ว่า การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิงแวดล้ อม
ถือได้ ว่าเป็ นทางแห่งการดําเนินชีวิตมีส่วนเกียวข้ องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองหรื อ
ชนบท ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด หรือมีฐานะอย่างไรก็ตาม ความมังคงและความสุขสมบูรณ์ของ
ชนในชาติ จ ะขึ นอยู่ กับ ความอุด มสมบูร ณ์ ข องทรั พยากรธรรมชาติ แ ละขึ นอยู่กับ มนุษ ย์ ผู ้ ใ ช้
ทรัพยากรนั นและในการวางแผนการจัดการการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด จะต้ องไม่
แยกมนุษย์ออกจากสภาพแวดล้ อมทางสังคม หรื อทางธรรมชาติ เพราะสังคมและวัฒนธรรมของ
มนุษย์ได้ พัฒนาตัวเองมาพร้ อมๆ กับการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั น ๆ
2) ด้ านผู ้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการจั ด กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง ต้ องการสร้ าง
ผู ้ เชียวชาญในพื นที มีการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ และการทํ างานร่วมกันเป็ นภาคีเครื อข่าย
ดังที กาญจนา แก้ วเทพ (2538) ได้ เสนอหลักการวิเคราะห์และศึกษาชุมชนทีมีแนวทางเพือเป็ น
เครื องมือช่วยในการวิเคราะห์ ไว้ ว่า การวิเคราะห์ / สํารวจปั ญ หา ความสามารถและศักยภาพ
ทั งหมดในการแก้ ไขปั ญหานอกจากนี แนวคิดการศึกษาและการพัฒนาชุมชนในอดีต มีความเชือ
เบื องต้ นว่า จํ าเป็ นที องค์กรพัฒนาจากภายนอก จะต้ องนํ าทรัพยากรทุก ชนิ ด นับตั งแต่เงิ นทุน
วิธีการทํางาน ความรู ้ วิธีการจัดองค์กรหรือแม้ แต่คุณค่าหรือจิตสํานึกในการพัฒนาเข้าสู่ชุมชน แต่
ในความเป็ นจริงประชาชนในชุมชนนั นมิได้ ว่างเปล่าอย่างทีเราหรือนักพัฒนาคิด (กาญจนา แก้ ว

194

เทพ, 2538) ในกลุ่มประชาชนหรื อชุมชน มีท รัพยากรส่วนหนึงที ดํารงอยู่แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ น
ศักยภาพพลังสร้ างสรรค์ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา วิธีการจัดองค์กร บุคลากร แม้ แต่แนวคิดในการ
พัฒนาตนเองและชุมชนให้ ดีขึ น การขาดเพียงทุนทรัพย์นั นมิได้ หมายความว่า ชุมชนจะขาดเสียทุก
อย่าง การจนเงิ น ทุน นั น มิได้ ห มายถึงการจนปั ญ ญา จนใจหรื ออับ จนไปเสีย ทุก อย่าง ดังนั น
การศึกษาชุมชน จึงเป็ นการศึกษาในส่วนทีขาดหายไปร่วมกัน ไม่ละทิ งของเก่า ไม่มวเมาสิ
ั
งใหม่
เพื อพั ฒ นาสิ งที ดี ร่ ว มกั น จากความเป็ นจริ ง ที มี อ ยู่ จึ ง มี ก ารปรั บ เปลี ยนหลัก การทํ า งาน
แนวความคิดในการศึกษาและพัฒนาชุมชน จากบนลงล่าง มาเป็ นจากล่างขึ นบน (Bottom-up
Approach) พร้ อมกับได้ มีการเปลียนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากการนําความรู ้ จากภายนอกเข้ าไป
แทนทีความรู ้ ภายในชุมชน (Strategies of Substitution) มาเป็ นการพยายามประสานความรู ้ ทั ง
จากภายนอกและภายในเข้ าด้ วยกัน เพือให้ เป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยทีองค์กรพัฒนาและ
องค์กรชาวบ้ านจะมีบทบาทร่วมมือประสานกันบนพื นฐานความเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือใคร ไม่
มีใครนําใคร
3) ด้ านเนื อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง พัฒนาหลักสูตรระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชาชนในการกําหนดรูปแบบให้ เหมาะสมกับพื นทีดังที ดังที สนอง โลหิต
วิเศษ (2544) ได้ เสนอหลักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนไว้ ว่า หลักสูตรมีทางเลือกทีหลากหลาย
และยืดหยุน่ เป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ รวมไปถึงหลักสูตรด้ วยตัวผู ้ เรี ยนเองเพือให้
ตอบสนองความต้ องการสูงสุดของผู ้ เรี ยนซึงสอดคล้ องกับที สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ เสนอหลัก
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ ว่า หลักความยืดหยุ่น ในการจัดการเรียนรู ้ ทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนจะต้ องอาศัยความยืดหยุ่น ในการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงการวัดและ
ประเมินผลด้ วย เพือทําให้ ผู ้ เรี ย นได้ มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ สอดคล้ องตามความสามารถของ
ตนเอง และมีความหลัก ความหลากหลาย ในการส่งเสริ มให้ ผู ้ เ รี ย นให้ เ กิ ดความรู ้ การจัด
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้ ผู ้ เรียนจะต้ องมีความหลากหลาย ใช้ รูปแบบการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาบูรณาการเพือให้ ผู ้ เรี ยนได้ เรี ยนรู ้ เพือพัฒนาตนเองตามศักยภาพของ
ตนเอง
4) ด้ า นรู ป แบบกิ จกรรมการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง มี รู ป แบบกิ จ กรรมตามวัย มี ความ
หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของพื นทีดังที มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ (2551)
กระตุ ้ นการประสานความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ ายอย่างใกล้ ชิดเพือฟื นฟูและรักษาแนวปะการัง
ให้ มีความงดงามตามธรรมชาติจะเห็นได้ ว่า ปะการังมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์พืชและสัตว์ทะเล
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อย่างมหาศาล ก่อให้ เกิดสีสัน ความสวยงามซึงธรรมชาติสร้ างสรรค์ให้ อย่างวิจิตรงดงามเป็ นแหล่ง
ทีให้ ความ เพลิดเพลิน และเป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์นํ าทะเลทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนานาชนิด
นับเป็ น แหล่งธรรมชาติทีทุก ๆ คนจักต้ องตระหนักถึงความสําคัญ และให้ ความร่วมมือร่วมใจกัน
อย่างจริงจัง เพืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ให้ เป็ นชลสมบัติ ทีสามารถให้ ผลผลิตทียังยืน
ต่อเนืองตลอดไป ซึงสอดคล้ องกับ สวัสดิ โนนสูง (2543) กิจกรรมในลักษณะการแสดงความ
คิดเห็น เพือเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ทีเข้ าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นของตนซึงอาจเป็ นความรู ้ สึกนึกคิด
ทีเกิดขึ นเองหรื อความเห็นทีเกิดจากการใช้ ข้อมูลจากแหล่งอืนเป็ นพื นฐานเช่น การตอบปั ญหา
การแต่งคําขวัญ การเขียนเรียงความ การอภิปรายกลุ่ม การวาดภาพ การจัดทําภาพโปสเตอร์ และ
การจัดนิทรรศการ เป็ นต้ น กิจกรรมในลักษณะนันทนาการ เป็ นการจัดในรูปแบบของการละเล่น
หรือการแสดง ซึงถ้ าวางโครงเรืองดีจะทําให้ ได้ รับความรู ้ และความสนุกสนานไปพร้ อมกันเช่น การ
เล่น เกม การเล่น ละคร เป็ นต้ น และการทดลองหรื อการวิจัย เป็ นกิ จ กรรมที ให้ ความรู ้ และ
ประสบการณ์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองการสลายตัว
ของขยะ การกรวดนํ า การตรวจอากาศ เป็ นต้ น
5) ด้ านสื อในการการอนุรักษ์ ปะการั ง ต้ องการสือทีมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ปั จจุบันและการเพิมปริมาณของสือในเรืองของการอนุรักษ์ และมีแหล่งเรี ยนรู ้ ดังที สวัสดิ โนนสูง
(2543) กล่าวถึงกิจกรรมสิงแวดล้ อมศึกษา ดังนี กิจกรรมการศึกษาของจริ ง สถานทีจริ ง หรื อ
ตัวอย่างของจริ ง เช่น การทัศนศึกษาภายในหน่วยงาน การทัศนศึกษานอกสถานที การศึกษา
สิงแวดล้ อมในชุมชน และการจัดค่ายพักแรมหรือค่ายสิงแวดล้ อม กิจกรรมการศึกษาจากสือ ส่วน
ใหญ่จะได้ แก่สือสิงพิมพ์ และสือโสตทัศน์ เช่น การชมสไลด์ วีดิทัศน์ แผ่นใส นิทรรศการ และการ
รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
6) ด้ านการวัดและการประเมินผลกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง ต้ องการให้ มีการ
วัดและการประเมินผลในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและมีการพัฒนาให้ เกิดขึ นจริ ง ตามบริ บทของ
พื นที ดังที นิวัติ เรื องพานิ ช (2528) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การรู ้ จักใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพือให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุด ทั งนี ต้ องสูญเสียทรัพยากร
โดยเปล่าประโยชน์โดยน้ อยทีสุด และจะต้ องกระจายการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทัวถึงกัน
ด้ วย เพือให้ เห็นผลจากการอนุรักษ์ ปะการังการวัดและการประเมินผลจึงเป็ นสิงทีมีความสําคัญ
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ข้ อเสนอแนะ
1) สามารถนํ าแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลไปใน ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ทีอืน ๆ ต่อไป
2) สามารถนําไปต่อยอดเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติ ในการอนุรักษ์ เรืองอืนๆ ต่อไป
3) ควรมีการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ตามชุมชนและบริบทของพื นทีนํามาจัดสรรเป็ นรูปแบบ
แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ในด้ านอืนต่อไป

รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
กรแก้ ว จันทรภาษา. ข้ อดีเ ทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่ม. [ออนไลน์ ]. 2550. แหล่งทีมา :
http://home.kku.ac.th/korcha/dis5.html [10 มกราคม 2556]
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพัน ธุ์พืช, สํานัก อุท ยานแห่งชาติ. อุท ยานแห่งชาติท างทะเล
จํานวน 24 แห่ง . [ออนไลน์ ]. 2555. แหล่งที มา : http://chm- thai.onep.go.th/chm/
PA/Detail/Ntional_Park.html [3 มกราคม 2556]
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สํานักอุทยานแห่งชาติ. อุทยานแห่งชาติ. [ออนไลน์ ].
2552. แ ห ล่ ง ที ม า : http://www.dnp.go.th/parkreserve/nature.asp?lg=1 [23
กรกฎาคม 2555]
กรมอุท ยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพัน ธุ์ พืช, สํานัก อุท ยานแห่งชาติ . รายชื ออุท ยานแห่งชาติ .
[ออนไลน์ ] . 2550. แหล่ง ที มา : http://www.dnp.go.th/parkreserve/nationalpark.
asp?lg=1 [24 กรกฎาคม 2555]
กรมอุท ยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพัน ธุ์ พืช, สํานัก อุท ยานแห่งชาติ . ส่วนนัน ทนาการและสื อ
ความหมาย. กรุงเทพมหานคร : สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช, 2555.
กลุ่มวิจัย ความหลากหลายทางชี วภาพในทะเล มหาวิท ยาลัยรามคําแหง. การอนุรักษ์ ป ะการัง .
[ออนไลน์ ] แหล่ ง ที มา : http://www.thaicoralreef.in.th/thai_unep_gef_Scs.html [3
กุมภาพันธ์ 2556]
กองทุน สนับ สนุน การวิจัย , สํา นัก งาน. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion).
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานภาค, 2549.
กาญจนา แก้ วเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน. กรุ งเทพมหานคร : สภาคาทอลิก แห่ง
ประเทศไทยเพือการพัฒนา, 2538.

198

กิตติโชติ งามประสิทธิ . การถูกทําลายของปะการังจากการท่องเทียวและการฟื นตัวในระยะสั น
บริ เวณเกาะล้ านและเกาะริ น จังหวัดชลบุร.ี วิท ยานิพนธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิต , คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เกษม จันทร์แก้ ว. วิทยาศาสตร์สิงแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
เกษม จัน ทร์ แก้ ว. การวางแผนและการจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิงแวดล้ อม. ปทุมธานี :
ศูน ย์ วิจัย และฝึ กอบรมด้ านสิงแวดล้ อม กรมส่งเสริ มคุณ ภาพสิงแวดล้ อม กระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม, 2541.
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. การอนุรักษ์ ธรรมชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สยามสมาคม,
2529.
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. สู ้ ชีวิตด้ วยจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2533.
โกวิท วรพิพัฒน์ . การศึกษาต่อเนือง : นโยบายและทางเลือกใหม่. กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ คุรุสภา ลาดพร้ าว, 2537.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน. แนวโน้ มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้ าว, 2539.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 11. กรุงเทพมหานคร : สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555.
คณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ, สํานักงาน. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับชุมชนเมือง
ห ลั ก แ ล ะ เ มื อ ง ศู น ย์ ก ล า ง ค ว า ม เ จ ริ ญ ใ น ภู มิ ภ า ค . ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม, 2533.
ความร่วมมือเพือการฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR), องค์ก าร. ปะการัง. [ออนไลน์ ].
2550. แหล่งทีมา : http://www.wetlandthai.org/data/res_1.html [3 มีนาคม 2556]
จรูญ สุภาพ และคณะ. หลักรัฐศาสตร์ฉบับพื นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.

199

จัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที 4 สาขาพิ ษณุโลก, สํานัก. การอนุรัก ษ์ . [ออนไลน์ ]. 2553. แหล่งทีมา :
http://www.forest.go.th [17 พฤศจิกายน 2555]
จิตติ มงคลชัยอรัญญา. การศึกษาชุมชนเพือการพัฒนา. เอกสารประกอบการเรี ยนภาควิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะผู ้ เขียน. จิตวิทยาทัวไป. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
ชนิ นทร์ เจริ ญกุล. การพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็ จ . นครราชสีมา : สถานฝึ กอบรมและวิจัย
อนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
ชยันต์ วรรธนะภูต.ิ “การกําหนดรอบคิดในการวิจัย ” คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพืองานพัฒนา.
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ชวาลา เวชยันต์. การพัฒนาแบบการเรียนการสอนทีใช้ เทคนิคการเรียนรู ้ ด้วยการรับใช้ สังคม เพือ
ส่งเสริ มความตระหนักในการรับใช้ สังคม ทัก ษะการแก้ ปัญหา และผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ย นของนัก เรี ยนมัธยมศึก ษาตอนต้ น . วิท ยานิ พนธ์ ป ริ ญ ญาดุษ ฎีบัณ ฑิ ต , สาขาวิช า
หลัก สูต รและการสอน คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รดุษ ฎีบัณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
ชัย ยศ อิ มสุว รรณ์ . การพัฒนารู ป แบบการศึก ษาชุมชนเพื อการพัฒ นาที ยังยื น . วิท ยานิ พนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ น
ผู ้ นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ชัยศรี ธาราสวัสดิ พิพัฒน์. ชีวิตกับสิงแวดล้ อมและเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : แม็ค , 2548.
ณัฎ ฐภรณ์ หลาวทอง. “การประเมิ น จิ ต พิ สัย ” ใน การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ แนวใหม่.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ณัฏ ฐภรณ์ หลาวทอง. การพัฒ นามาตรสํ า นึก สากลตามบริ บ ทของสัง คมวัฒ นธรรมไทย.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัย
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

200

ตรศักดิ นิภานันท์. การสร้ างคู่มือศึกษาธรรมชาติเพือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ วนอุทยานเขานางพันธุรัต
จังหวัดเพชรบุร.ี วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
ไตรรงค์ เฉวียงหงส์. การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท สําหรับนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, กรม. ปะการัง. [ออนไลน์]. 2552. แหล่งทีมา : http://www.dmcr.
go.th/marinecenter/coral-lesson7.php [28 เมษายน 2556]
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง, กรม. ทรัพยากรทางทะเล. [ออนไลน์ ]. 2552. แหล่งทีมา : http://
www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone.php. [28 เมษายน 2556]
ทวีและทัศนีย์ ทองสว่าง. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร์ , 2523.
ธนพรรณ ธานี. การศึกษาชุมชน. ขอนแก่น : เพ็ญพริ นติ ,ง2540.
ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ. อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ . สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2556.
ธีระพงศ์ บุศรากูล. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือการอนุรักษ์ โบราณสถานสําหรับเยาวชนนอก
ระบบโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชา
การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น ภาควิ ช านโยบาย การจัด การและความเป็ นผู ้ นํ าทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
นพมาศ ธีรเวคิน. จิตวิทยากับชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
นฤมล กรคณิตนันท์. ผลกระทบจากการท่องเทียวต่อปะการัง. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต,
สาขาสหสาขาวิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2541.
นิ ภา สุขพิ ทัก ษ์ . จิ ตสํานึก ในความเป็ นพลโลกของครู ก ลุ่มสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ชี วิตชั น
ประถมศึกษาปี ที 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา

201

แห่งชาติ เขตการศึกษา 9 ตามการรับ รู ้ ของตนเอง. วิท ยานิ พนธ์ ปริ ญ ญามหาบัณฑิต ,
สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
นิวัติ เรื องพานิช. การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสิงแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชัยการ
พิมพ์, 2528.
บุญ ทวี แก้ วล่ามสัก . หัวหน้ าศูน ย์ก ารเรี ย นรู ้ เพือการท่องเที ยวเชิงอนุรัก ษ์และกรรมการมูลนิ ธิ
วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ. สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2556.
บุญเลิศ สายสนิท, ศาสตร์แห่งการสังจิตบําบัด = Science of hypnotherapy. กรุงเทพมหานคร :
ฐานการพิมพ์, 2551.
บํารุ งศัก ดิ ฉัตรอนัน ทเวช. ผู ้ อํานวยการศูน ย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยฝั ง
ตะวันออก. สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2556.
ประชา อินทร์แก้ ว. ชีวิตกับสิงแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน, 2542.
ประชาชนในชุมชนเกาะเสม็ด จ.ระยอง. สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2556.
ประชาชนในชุมชนเกาะหวาย จ.ตราด. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2556.
ประชาชนในชุมชนเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี. สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2556.
ประสาน แสงไพบูลย์. ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดย
ความอุปถัมภ์ของบริษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2556.
ปิ นสักก์ สุรัสวดี. ผู ้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั งทะเลและป่ าชาย
เลน. สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2556
พิรุณ ขําเลิศ. ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและผู ้ บริหาร โรงเรียนเกียวกับบทบาทของครูสังคม
ศึก ษาในการพั ฒ นาทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาต่ อ การประหยั ด พลัง งาน .
วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528.

202

เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ. การศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการการท่องเทียวโดยชุมชน : กรณีศึกษา
เกาะยาวน้ อย จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
ไพฑูรย์ แพนชัยภูมิ. ผู ้ อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล. สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2556.
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. สํานึกไทยทีพึงปารถนา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ
ไทย, 2543.
ภัทราวรรณ สนันไทย. การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื นบ้ านในการอนุรัก ษ์ ทรัพยากรชายฝั ง :
บริ เวณปากแม่นํ าบางปะกง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์ เพือ
การพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์ , 2548.
ภาณี วงษ์ เ อก. ตํา ราประกอบการเรี ย นการสอนวิ จัย การศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพ : เทคนิ ค วิจัย
ภาคสนาม. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
ภาณี วงษ์ เอก. การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม. นครปฐม : โครงการเผยแพร่
ข่าวสารและการศึกษาด้ านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
2541.
ภานุพันธุ์ ประสิทธิคุณาพร. การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนทีมีต่อความเชือมันใน
ตนเอง. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น
ภาควิ ช านโยบาย การจั ด การและความเป็ นผู ้ นํ า ทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
มงคล พนมมิตร และชาติชาย รัตนคีรี. “การวิจัยชุมชน.” ใน เอกสารประกอบโครงการพัฒนาทีสูง
ไทย - เยอรมัน. เชียงใหม่ : สํานักงาน ปปส. ภาคเหนือ, 2540.
มัลลิ ก า มัติ โก. จิ ตสํ านึ ก ทางสัง คมของนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา มหาวิท ยาลัย มหิ ดล.
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
ยศ สันตสมบัต.ิ มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2540.

203

ยุพ า วีร ะไวทยะ. การพัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ ในเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
รณวัน บุญประกอบ. นักวิชาการประมง ชํานาญการ และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งทะเล
และ ป่ าชายเลน. สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2556.
รัตนา พุ่ม ไพศาล. หลัก การจัดและบริ ห ารการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น. กรุ งเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. พจนานุ ก รมศัพ ท์ สัง คมวิ ท ยาฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2524.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ อจท, 2524.
ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. สถิติทางการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
วรรณี แกมเกตุ. วิธีวิท ยาการวิจัย ทางพฤติก รรมศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร : โรงพิ มพ์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
วรรัตน์ อภินันท์กูล. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิ สเพื อเสริ ม สร้ างการเรี ย นรู ้ เกี ยวกับ คุณ ลัก ษณะทีพึ ง ประสงค์ข องผู ้ ที ประสบ
ความสําเร็ จตามกฎแห่งความสําเร็จของนโปเลีย น. วิทยานิ พนธ์ ป ริ ญญาดุษฎีบัณฑิต,
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผู ้ นํา
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ, มูลนิธิ. ปะการัง. [ออนไลน์ ]. 2551. แหล่งทีมา : www.icef.
or.th/home/index.php?limitstart=5 [10 มีนาคม 2556]
วิจิตร ศรี สะอ้ าน. บรรณานุกรมศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้ าน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล. การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
กระบวนการพยาบาล. วิทยานิ พนธ์ ปริ ญ ญาดุษฎีบัณ ฑิต , สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.

204

วี ร สิ ท ธิ สิ ท ธิ ไ ตรย์ และโยธิ น แสวงดี. การสนทนากลุ่ม : เทคนิ คการวิ จัย เชิ งคุณ ภาพ.
กรุงเทพมหานคร : สมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2536.
ศิริพรต ผลสิทธุ.์ ชีวิตกับสิงแวดล้ อม = Life and enviroment. กรุงเทพมหานคร : ดี.ดี. บุ ๊ คสโตร์,
2531.
ศุภฤกษ์ ทองสุข. ประธานโครงการ Green Hotel ที Fair House Villa Hotel. สัมภาษณ์,
23 มีนาคม 2556.
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ชุมชน. [ออนไลน์ ]. ม.ป.ป.
แหล่งทีมา : http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0109501/Unit01/ unit01
_006.htm [19 มีนาคม 2556]
สงบ ลักษณะ. การวัดคุณลักษณะทางด้ านความรู ้ สึก. การวิจัยทางการศึกษา, 2529.
ส่งเสริ มคุณ ภาพและสิงแวดล้ อม, กรม. ทรัพยากรธรรมชาติ . [ออนไลน์ ]. 2550. แหล่งที มา :
http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=71 [1 เมษายน 2556]
ส่งเสริ มคุณภาพสิงแวดล้ อม, กรม. การท่องเทียวเชิงนิเ วศน์. [ออนไลน์ ] . 2548. แหล่งทีมา :
http://www.old.deqp.go.th/info/showNGODtl.jsp?ngoID=136...en [14 เมษายน
2556]
ส่งเสริ มคุณ ภาพสิงแวดล้ อม, กรม. การอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม. [ออนไลน์ ] . 2548. แหล่งทีมา :
http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=71 [14 เมษายน 2556]
ส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม, กรม. หลักการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม. [ออนไลน์ ]. 2548. แหล่งทีมา :
http://reg.ksu.ac.th/teacher/anurak/Lesson5.htm [9 เมษายน 2556]
ส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้ อม, กรม. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งทีมา :
http://www.tigertemplecharity.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=53931025
1&Ntype=13 [9 เมษายน 2556]

205

สมพร สุทัศนีย.์ จิตวิทยาการปกครองชั นเรียน. กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544.
สวัสดิ โนนสูง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ , 2543.
สันทัด สมชี วิ ตา. ทิ ศ ทางการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อมในแผนพัฒ นาฯ.
กรุงเทพมหานคร : สุทธาการพิมพ์, 2545.
สํานักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร, 2542.
สํานักนายกรัฐมนตรี . พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ มเติม (ฉบับ ที 2)
2545. กรุงเทพมหานคร, 2545.
สํานักนายกรัฐมนตรี . พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ.2551. กรุงเทพมหานคร, 2551.
สํานักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2536.
กรุงเทพมหานคร, 2545.
สิทธิโชค วรานุสันติกูล. จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ . บริ ษัทซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน), 2546.
สุขขี คํานวณศิลป์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม อุทยานแห่งชาติใ ต้
ร่มเย็น อําเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา. มหาวิทยาลัยรา
ชัฏภูเก็ต, 2550.
สุชนา ชวนิชย์,วรณพ วิยกาญจน์และเจริญ นิติธรรมยง, 2546. การขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัย
เพศ. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งทีมา : http://www.manager.co.th/Science/ View News.
aspx?NewsID=9540000012216 [22 เมษายน 2556]
สุชาติ ประสิทธิ รัฐ สินธุ. ์ ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์, 2544.

206

สุน ทร สุนัน ท์ ชั ย . การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการศึ ก ษานอกระบบ. กรุ ง เทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
สุนทร สุนันท์ชัย. ปฏิรูปการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : อรรถพลการพิมพ์
, 2540.
สุนทร สุนันท์ชัย. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบหน่วยที 1
(เล่ ม ที 1) เรื องหลัก และปรั ช ญาของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต . นนทบุ รี : โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
สุพจน์ ทรายแก้ ว. การจัดการภาครัฐแนวใหม่. กรุงเทพมหานคร : วารสารเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์ ,
2545.
สุพจน์ ทรายแก้ ว. จิตสํานึกสาธารณะ : การก่อรูปและกระบวนการเสริ มสร้ าง. กรุงเทพมหานคร :
วารสารเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์, 2546.
สุมาลี สังข์ศรี. การจัดการศึก ษานอกระบบเพื อการศึกษาตลอดชี วิต . นนทบุรี : โรงพิ มพ์ แห่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
สุมาลี สังข์ศรี. แนวคิดและทฤษฎีทีน่ารู ้ ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
สุรกุล เจนอบรม. เรืองน่ารู ้ ทางการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
สุรพล สุดารา. คนกับสิงแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : จันทรเกษม, 2535.
สุรภี โรจน์อารยานนท์ . สภาวะแวดล้ อมของเรา:ตอนมลพิษสภาวะแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
อคิน รพีพัฒน์. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพืองานพัฒนา. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.

207

อมรา พงศาพิชญ์ . “ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ” ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพืองาน
พัฒนา. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
อรพินท์ สพโชคชัย. คู่มือการจัดการประชุมเพือระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน : การพัฒนา
หมู่บ้านโดยพลังประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศ
ไทย, 2537.
อาชัญญา รัตนอุบล. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษา
นอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
อาชัญญา รัตนอุบล. พัฒนาการการเรียนรู ้ และการจัดกิจกรรมสําหรับผู ้ ใหญ่. กรุงเทพมหานคร :
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
อุดม เชยกีวงศ์ . แนวทางการบริ ห ารและการจัดการ:การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์บรรณกิจ, 2544.
อุท ยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพัน ธุ์ พืช, กรม. การจัดการอุท ยานแห่งชาติ . [ออนไลน์ ] . 2549.
แหล่ ง ที มา : http://www.dnp.go.th/npo/Html/Management/Manage_np.html [4
เมษายน 2556]
อุ่นตา นพคุณ. การศึกษานอกระบบโรงเรี ย น. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523.
ภาษาอังกฤษ
Biodiversity Research and Training Program, กําเนิดปะการัง. [Online]. 2007. Available
from : http://www.biotec.or.th/brt/index.php/2010-08-09-09-38-28/195-coralorigin
[2013, February 11]
Biodiversity Research and Training Program, ลัก ษณะของปะการัง. [Online]. 2007.
Available from : http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/16.pdf [2013,
March 3]

208

Bryman. Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows. London,
Taylor&Francis Group, 2001.
Coombs, Philip.h. Attack Rural poverty: How Non-Formal Education Can Help. Baltimore
: The John Hopkins University Press, 1974.
Coombs, Philip.h. La crisis mundial de la educación : perspectivas actuales. Madrid :
Santillana, 1985.
Dawson, S., Manderson, L., & Tallo, V. L. A manual for the use of focus groups. Boston :
International Nutrition Foundation for Developing Countries,1993.
Engler , Barbara. Personality theories An Interduction. 5th ed. Boston : Houghton Miffilin
Company, 1999.
English, S., Wilkinson, C. and Baker, V. 2ndedition. Australian Institute of Marine Science.
Survey Manual for Tropical Marine Resources. p 390. Townsville, 1997.
Evan, N. E., & Michael, J. R. Biological Conservation. Reef classification by coral
morphology predicts coral reef conservation value. [Online]. 2000. Available
from : http://www.sciencedirect.com/science [2013,January 01]
Evan, N. E., Dissertation Abstracts International, Attitudes of Parents Towar
Handicapped childrenan Their Integration. 1981.
Farthing, G. E. The psychology of consciousness. Englewood cliffs, NJ : Prentice hall,
1992.
Feist , Jess, Theories of Personality. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1985.
Havanon. et al., Family planning-South : Qualitative report. Bangkok, A report prepared
for the United Nation Fund for Population Activies, 1983.

209

Hawkins, J.P., & Roberts, C.M. Effects of recreational SCUBA diving on fore-reef slop
communities of coral reefs. Biological Conservation 25 (June 1992) : 171-178.
Kihlstrom, J.F. ,The unconscious reconsidered. Conscious, subconscious, unconscious:
A cognitive perspective. In K.S. Bowers & D. Meichenbaum (Eds.), New York :
John Wiley & Sons, pp. 149-211 : 1984.
Knowles, M. S. Informal Adult Education. Guide for educators based on the writer's
experience as a programme organizer in the YMCA. New York : Association
Press, 1950.
Plathong, S. & Chulek, J., 1997. Fragments transplantation in corals : Is it benefit to the
reef? A paper presented in Workshop on Coral Reef Rehabilitation.
Ramkamhaeng University, Bangkok, 1997.
Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. On the use of content specialists in the assessment
of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research,
1977.
Steward, Julian H. Theory of Culture Change : The Methodology of Multilinear Evolution.
Urbana : University of Illinois Press, 1955.
Stewart, D. W., & Shamdasani, P. N. Focus groups: Theory and practice. Newbury Park :
CA ,Sage, 1990.
Thomas, J. W. & Mergendoller, J. R. Managing project-based learning: Principles from
the field, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational
Research Association, 2000.

210

ภาคผนวก

211

ภาคผนวก ก
รายนามผู ้ ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื องมือวิจัย

212

รายนามผู ้ ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื องมือวิจัย
1. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1) ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
2) ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
3) ดร.ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช
อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
2. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
1) ดร.สุชาย วรชนะนันท์
อาจารย์ประจําภาคภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ ปะการัง
1) ดร.ธรรมศักดิ ยีมิน
อาจารย์ประจําภาคภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านชุมชน
1) ดร.ปาน กิมปี ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ
สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต
5. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้ านวิจัย
1) ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
อาจารย์ประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
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1. ผู ้ ทรงคุณวุฒิ ผู ้ บริหารและบุคลากรฝ่ ายการอนุรักษ์ ปะการัง ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน
1) ดร.ปิ นสักก์ สุรัสวดี
ผู ้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน
2) นายไพฑูรย์ แพนชัยภูมิ
ผู ้ อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
3) นายบํารุงศักดิ ฉัตรอนันทเวช
ผู ้ อํานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยฝั งตะวันออก
4) นายรณวัน บุญประกอบ
นักวิชาการประมง ชํานาญการ และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั งทะเลและป่ าชายเลน
2. ผู ้ ทรงคุณวุฒิองค์ กรพัฒนาเอกชนในการอนุรักษ์ ปะการัง
1) ว่าทีร้ อยตรี อ. ประสาน แสงไพบูลย์
ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความ
อุปถัมภ์ของบริ ษัทวีนิ ไทย จํากัด (มหาชน) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด
2) นายบุญทวี แก้ วล่ามสัก
หัวหน้ าศู นย์การเรียนรู ้ เพือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และกรรมการมูลนิธิ
วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลเกาะช้ าง
3) นายศุภฤกษ์ ทองสุข
ประธานโครงการ Green Hotel ที Fair House Villa Hotel เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎ์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
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3. ผู ้ ทรงคุณวุฒิอาจารย์ มหาวิทยาลัย
1) ดร.วรณพ วิยกาญจน์
อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร
อาจารย์ประจําภาควิชาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3) ผศ.ดร ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ
อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผู ้ ทรงคุณวุฒิในชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด จํานวน 10
คน ดังนี
วัยเด็ก
2
คน
วัยรุ่น
2
คน
วัยทํางาน
4
คน
วัยสูงอายุ
2
คน
เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง จํานวน 10 คน ดังนี
วัยเด็ก
2
คน
วัยรุ่น
2
คน
วัยทํางาน
4
คน
วัยสูงอายุ
2
คน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทองจํานวน 10 คน
ดังนี
วัยเด็ก
2
คน
วัยรุ่น
2
คน
วัยทํางาน
4
คน
วัยสูงอายุ
2
คน
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ภาคผนวก ค
แบบสังเกตกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล

217

แบบสังเกตกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
เรื อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
คําชี แจง
แบบสังเกตกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เ พือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริ เ วณอุท ยานแห่ งชาติท างทะเล มุ่งศึก ษากรณี ศึก ษาที ดี ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมีประเด็น
ในสังเกตเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน ดังนี
1) ศึกษาสภาพของบริบทพื นทีของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3) ศึกษาปั ญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ง
แบบสัมภาษณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล : สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทาง
ทะเลที มีที มีกรณีศึกษาที ดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง
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แบบสัมภาษณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชน
บริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเลที มีกรณีศึกษาที ดีในด้ านการอนุรักษ์
ปะการัง
เรื อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
คําชี แจง
แบบสัมภาษณ์กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชน
บริ เ วณอุท ยานแห่ งชาติท างทะเล มุ่งศึก ษากรณี ศึก ษาที ดี ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลโดยมีประเด็น
ในการสัมภาษณ์เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลใน 6 ด้ าน ดังนี ด้ านนโยบายและวัตถุประสงค์ ด้ านผู ้
ดําเนินกิจกรรม ด้ านเนื อหากิจกรรม ด้ านกิจกรรม ด้ านสือและด้ านการวัดและประเมินผล โดย
คําตอบจะเป็ นไปตามความคิดเห็นของผู ้ สัมภาษณ์ ไม่มีคําตอบใดถูกหรื อผิดขอความกรุณาตอบ
คําถามให้ ครบทุกข้ อ ตามความต้ องการอย่างอิสระ คําตอบทีแท้ จริงของท่าน เป็ นสิงทีมีคุณค่าเป็ น
อย่างยิ งสําหรับ การวิจัย ครั งนี ซึงผู ้ วิจัย จะเก็บเป็ นความลับ และใช้ สําหรับ ในหารวิจัย เท่านั น
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
ตอนที 2 คําถามเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะอืน ๆ
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คําจํากัดความที ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจัยเพือนํ าเสนอแนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ผู ้ วิจัยได้ กําหนดนิยามศัพท์เพือให้
เกิดความเข้ าใจตรงกัน ดังนี
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง แนวปฏิบัติในการดําเนิน กิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6
ด้ าน ดังต่อไปนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิ จกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม 4) ด้ าน
รูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและการประเมินผล
จิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติ หมายถึง การแสดงออกซึงพฤติก รรมในการรู ้ จักใช้
ปะการังอย่างชาญฉลาดให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุดและใช้ เป็ นเวลานานทีสุด ทั งนี ต้องให้
การสูญเสียปะการังโดยเปล่าประโยชน์น้อยทีสุดและจะต้ องกระจายการใช้ ประโยชน์โดยทัวถึง
ปะการั ง หมายถึง สิงมีชีวิตทีอยู่ในบริ เวณของแต่ละชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล และเป็ นทีอยู่อาศัยของสิงมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดใต้ ท้องทะเล
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล หมายถึง กลุ่มประชาชนทีอาศัยอยู่รวมกัน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประกอบไปด้ วย จํานวน 3 พื นที ได้ แก่ ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า -เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
“ ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่ วมมืออันดียิ งของท่ าน ”
นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
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ตอนที 1 ข้ อมูลทั วไป
ชือผู ้ ให้ สัมภาษณ์……………………………………………………………………อายุ…………ปี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ………………………สัมภาษณ์เมือวันที…………………………………
ชือชุมชน……………………………………….จังหวัด……………………………………………..

ตอนที 2 คําถามเกี ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
1.วัตถุประสงค์
1.1 จากความเห็นของท่าน ปั จ จุบันชุมชนของท่านมีวัตถุประสงค์การจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังหรือไม่ อย่างไร
1.2 จากความเห็นของท่าน แนวทางการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านควรเป็ นอย่างไร
2.ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
2.1 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบันผู ้ ดําเนินกิจกรรมมีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
2.2 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบัน ผู ้ ดําเนินกิจกรรมมีจํานวนเพียงพอต่อกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างการสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
2.3 จากความเห็นของท่าน ผู ้ ดําเนินกิจกรรมมีความต้ องการทีจะพัฒนาตนเองเกียวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านหรื อไม่
อย่างไร
3.ด้ านเนื อหากิจกรรม
3.1 จากความเห็น ของท่าน ปั จ จุบัน มีเ นื อหาเกี ยวกับ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
3.2 จากความเห็นของท่าน เนื อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริ
้ มสร้ างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
3.3 จากความเห็นของท่าน แนวทางในการทีจะพัฒนาเนื อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านควรเป็ นอย่างไร
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4.ด้ านกิจกรรม
4.1 จากความเห็นของท่าน การจัดการเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชน
ของท่ านมี รูป แบบการจัดกิ จ กรรมอย่ างไร และจัด ได้ ครอบคลุม ทุก ช่ว งอายุห รื อ ไม่ อย่ างไร
ยกตัวอย่าง
1) วัยเด็ก
2) วัยรุ่น
3) วัยกลางคน
4) วัยสูงอายุ
4.2 จากความเห็นของท่าน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างการสร้ างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ปะการังทีจัดขึนส่งผลต่อชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
4.3 จากความเห็นของท่าน แนวทางในการที จะพัฒนาการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านควรเป็ นอย่างไร
5.ด้ านสื อ
5.1 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบันในการจัดกิจกรรมท่านมีสือการเรี ยนรูเ้ พือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังหรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่าง
5.2 จากความเห็นของท่าน แนวทางทีจะพัฒนาสือในการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านควรเป็ นอย่างไร
6.ด้ านการวัดและประเมินผล
6.1 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบนั มีการวัดและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
6.2 จากความเห็นของท่าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
6.3 จากความเห็นของท่าน มีแนวทางทีจะพัฒนาเกียวกับการวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังในชุมชนของท่านควรเป็ นอย่างไร
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ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะอื นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก จ
แบบสัมภาษณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล : สําหรับผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์
ปะการัง
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แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี ยวกับกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
สําหรับผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ ปะการัง
เรื อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
คําชี แจง
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่งชาติทางทะเล ที ใช้ ใ นสํารวจความคิดเห็นเกียวกับจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมีประเด็นในการ
สัมภาษณ์ เกี ยวกับการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่งชาติทางทะเลใน 6 ด้ าน ดังนี ด้ านนโยบายและวัตถุป ระสงค์ ด้ านผู ้
ดําเนินกิจกรรม ด้ านเนื อหากิจกรรม ด้ านกิจกรรม ด้ านสือและด้ านการวัดและประเมินผล โดย
คําตอบจะเป็ นไปตามความคิดเห็นของผู ้ สัมภาษณ์ ไม่มีคําตอบใดถูกหรื อผิดขอความกรุณาตอบ
คําถามให้ ครบทุกข้ อ ตามความต้ องการอย่างอิสระ คําตอบทีแท้ จริงของท่าน เป็ นสิงทีมีคุณค่าเป็ น
อย่างยิ งสําหรับ การวิจัย ครั งนี ซึงผู ้ วิจัย จะเก็บเป็ นความลับ และใช้ สํหา รับ ในหารวิจัย เท่านั น
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
ตอนที 2 คําถามเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะอืนๆ
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คําจํากัดความที ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจัยเพือนํ าเสนอแนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิตสํานึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ผู ้ วิจัยได้ กําหนดนิยามศัพท์เพือให้
เกิดความเข้ าใจตรงกัน ดังนี
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง แนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6
ด้ าน ดังต่อไปนี 1) ด้ านวัตถุประสงค์ 2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิ จกรรม 3) ด้ านเนื อหากิจกรรม 4) ด้ าน
รูปแบบกิจกรรม 5) ด้ านสือ และ 6) ด้ านการวัดและการประเมินผล
จิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ธรรมชาติ หมายถึง การแสดงออกซึงพฤติก รรมในการรู ้ จักใช้
ปะการังอย่างชาญฉลาดให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุดและใช้ เป็ นเวลานานทีสุด ทั งนี ต้องให้
การสูญเสียปะการังโดยเปล่าประโยชน์น้อยทีสุดและจะต้ องกระจายการใช้ ประโยชน์โดยทัวถึง
ปะการั ง หมายถึง สิงมีชีวิตทีอยู่ในบริ เวณของแต่ละชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล และเป็ นทีอยู่อาศัยของสิงมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดใต้ ท้องทะเล
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล หมายถึง กลุ่มประชาชนทีอาศัยอยู่รวมกัน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประกอบไปด้ วย จํานวน 3 พื นที ได้แก่ ชุมชนบริ เวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า -เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เ วณเกาะหวาย
จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
“ ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่ วมมืออันดียิ งของท่ าน ”
นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
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ตอนที 1 ข้ อมูลทั วไป
ชือผู ้ ให้ สัมภาษณ์...................................................................................อายุ……………..…ปี
ตําแหน่งของผู ้ ให้ สัมภาษณ์…………………………ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน……….……….ปี
ชือหน่วยงาน…………………………………………………………………………....…………..
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ……………………………สัมภาษณ์เมือวันที……………....………….
ชือชุมชน…………………………………………….จังหวั ด.......................................................

ตอนที 2 คําถามเกี ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
1.ด้ านวัตถุประสงค์
1.1 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบันหน่วยงานและองค์กรมีวัตถุประสงค์เกียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลหรือไม่ อย่างไร
1.2 จากความเห็นของท่าน แนวทางการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนควรเป็ นอย่างไร
2.ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
2.1 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบันผู ้ ดําเนินกิจกรรมมีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลหรือไม่ อย่างไร
2.2 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบัน ผู ้ ดําเนินกิจกรรมมีจํานวนเพียงพอต่อกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างการสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลหรือไม่ อย่างไร
2.3 จากความเห็นของท่าน แนวทางทีจะพัฒนาผู ้ ดําเนินกิจกรรมเกียวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ในด้ านการอนุรักษ์ ปะการังควรเป็ นอย่างไร
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3.ด้ านเนื อหากิจกรรม
3.1 จากความเห็น ของท่าน ปั จ จุบัน มีเ นื อหาเกี ยวกับ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือไม่ อย่างไร
3.2 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบันเนื อหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรัก ษ์ ป ะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีความเหมาะสมกับ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือไม่ อย่างไร
3.3 จากความเห็นของท่าน แนวทางในการทีจะพัฒนาเกียวกับเนื อหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ควรเป็ นอย่างไร
4.ด้ านกิจกรรม
4.1 จากความเห็น ของท่าน การจัดการเสริ มสร้ างจิตสํานึก ในการอนุรักษ์ ป ะการังของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีรูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างไร และจัดได้ ครอบคลุมทุก
ช่วงอายุหรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่าง
1) วัยเด็ก
2) วัยรุ่น
3) วัยกลางคน
4) วัยสูงอายุ
4.2 จากความเห็นของท่าน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างการสร้ างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ปะการังทีจัดขึ นส่งผลต่อชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือไม่ อย่างไร
4.3 จากความเห็น ของท่าน แนวทางในการทีจะพัฒนาการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกในการอนุรัก ษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลควรเป็ น
อย่างไร
5.ด้ านสื อ
5.1 จากความเห็น ของท่าน ปั จจุบัน มีสือในการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื อเสริ มสร้ าง
จิ ตสํา นึก ในการอนุรัก ษ์ ป ะการังของชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่ งชาติ ท างทะเลหรื อไม่ อย่ างไร
ยกตัวอย่าง
5.2 จากความเห็นของท่าน แนวทางทีจะพัฒนาสือในการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลควรเป็ นอย่างไร
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6.ด้ านการวัดและประเมินผล
6.1 จากความเห็นของท่าน ปั จจุบันมีการวัดและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรื อไม่
อย่างไร
6.2 จากความเห็นของท่าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหรื อไม่
อย่างไร
6.3 จากความเห็นของท่าน มีแนวทางทีจะพัฒนาเกียวกับการวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลควรเป็ นอย่างไร
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะอื นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามละวัตถุประสงค์ ของแบบสัมภาษณ์
(IOC : Index of Consistency)
แบบสัมภาษณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล : สําหรับชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทาง
ทะเลที มีที มีกรณีศึกษาที ดีในด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง
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ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามละวัตถุป ระสงค์ ของแบบสัมภาษณ์
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล
คะแนนความคิดเห็นของผู ้ ทรงคุณวุฒิ
ค่ า
ข้ อ
ความหมาย
คนที คนที คนที คนที คนที คนที คนที รวม
คําถาม
IOC
1
2
3
4
5
6
7
1.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 -1 +1 +1
5 0.71 สอดคล้ อง
2.
3.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1
0
+1 +1 +1
6 0.85 สอดคล้ อง
4.
5.
+1 +1 +1 +1 +1
0
+1
6 0.85 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
6.
7.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1
0
+1 +1 +1
6 0.85 สอดคล้ อง
8.
9.
+1 +1 +1 +1 -1
-1 +1
2 0.28 ไม่สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
10.
11.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
12.
13.
+1 +1 +1 +1 -1
-1 +1
2 0.28 ไม่สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
14.
15.
+1 +1 +1 +1 +1
0
+1
6 0.85 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 -1
-1 +1
2 0.28 ไม่สอดคล้ อง
16.
17.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
18.
19.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 -1 +1 +1
2 0.28 ไม่สอดคล้ อง
20.
21.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7 1.0 สอดคล้ อง
22.

232

ภาคผนวก ช
ค่ าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามละวัตถุประสงค์ ของแบบสัมภาษณ์
(IOC : Index of Consistency)
แบบสัมภาษณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ของชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล : สําหรับผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์
ปะการัง
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ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามละวัตถุป ระสงค์ ของแบบสัมภาษณ์
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล
คะแนนความคิดเห็นของผู ้ ทรงคุณวุฒิ
ค่ า
ข้ อ
ความหมาย
คนที คนที คนที คนที คนที คนที คนที รวม
คําถาม
IOC
1
2
3
4
5
6
7
1.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
2.
3.
+1 +1 +1 +1 -1 +1 +1
5 0.71 สอดคล้ อง
0
+1 +1 +1 +1 +1 +1
6 0.85 สอดคล้ อง
4.
5.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 -1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
6.
7.
+1 +1 +1
0
-1 +1 +1
3 0.43 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
8.
9.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
10.
11.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 -1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
12.
13.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 -1 +1
5 0.71 สอดคล้ อง
14.
15.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1
0
-1 +1 +1
4 0.57 สอดคล้ อง
16.
17.
+1 +1 +1 +1 +1 -1 +1
5 0.71 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
18.
19.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
+1 +1 +1 +1 -1
-1 +1
4 0.57 สอดคล้ อง
20.
21.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
7
1.0 สอดคล้ อง
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รายนามผู ้ ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ ่ ม
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รายนามผู ้ ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ ่ ม
1. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
1) ดร.สุชนา ชวนิชย์
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2) ดร.สุชาย วรชนะนันท์
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ดร.ธรรมศักดิ ยีมิน
อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. ผู ้ ทรงคุณวุฒิในโครงการด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง
1) ว่าทีร้ อยตรี อ. ประสาน แสงไพบูลย์
ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความ
อุปถัมภ์ของบริ ษัทวีนิ ไทย จํากัด (มหาชน) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า - เกาะเสม็ด
2) นายบุญทวี แก้ วล่ามสัก
หัวหน้ าศู นย์การเรียนรู ้ เพือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และกรรมการมูลนิธิ
วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลเกาะช้ าง
3) นายศุภฤกษ์ ทองสุข
ประธานโครงการ Green Hotel เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
3. ผู ้ ทรงคุณวุฒิในชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
1) ประชาชนในชุมชนบริเวณ จํานวน 1 คน
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล เขาแหลมหญ้ า- เกาะเสม็ด
2) ประชาชนในชุมชนบริเวณ จํานวน 1 คน
เกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง
3) ประชาชนในชุมชนบริเวณ จํานวน 1 คน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง
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4. ผู ้ เชี ยวชาญในด้ านชุมชน
1) ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย
5. ผู ้ เชี ยวชาญในด้ านการศึกษานอกระบบ
1) ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
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(ร่ าง)แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
ผู ้ วิจัย(ร่าง)แนวทางในการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การ
อนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังต่อไปนี
1) ด้ านวัตถุประสงค์
การกําหนด การจัดดําเนินการของวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี
1.1 พัฒนาการกํ าหนดวัตถุป ระสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง องค์กรบริ หารส่วน
จังหวัด องค์กรบริหารส่วนตําบล เป็ นต้ น) ในรูปแบบของ การเข้ าใจ เข้ าถึง การอนุรักษ์ ฟื นฟูและ
พัฒนา การอนุรักษ์ ปะการังตามสภาพความเป็ นจริ งของพื นที โดยมีความเข้ าใจในสภาพระบบ
นิเวศน์ของปะการังในแต่ละท้ องถิน จุดเด่น -จุดด้ อยของทรัพยากรและจํ านวนกลุ่มประชากรที
อาศัยอยู่ในท้ องถินนั นๆ เพือกําหนดวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน
1.2 การพัฒนาวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ปะการังต้ องเป็ นการพัฒนาจากล่างขึ นบน คือ
จากสอบถามความต้ องการของประชาชนขึ นมาสู่การวางแบบแผนในการพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐ
1.3 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า) คือ ศูนย์บริ การนักท่องเทียว
ของอุทยานแห่งชาติ ให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ เป็ นแหล่งการศึกษา แลกเปลียนองค์ความรู ้ ในเรื อง
ของการอนุรัก ษ์ ปะการังและบริ บทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการังอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู ้ (Learning Network)
1.4 พัฒนารูปแบบของสือในการอนุรักษ์ ปะการังเพือการเสริมสร้ างให้ เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ป ะการัง โดยพัฒนาสือในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี สือโทรทัศน์ วิท ยุเ สียงตามสาย หนังสั น
โฆษณา ใบปลิว ป้ายโฆษณา ทีทอดแทรกในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
1.5 หน่วยงานภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริ หารส่วนตําบล เป็ น
ต้ น) จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนชาวบ้ านในเรื องวัสดุ อุปกรณ์ เพือให้ ประชาชนในชุมชน
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะรังในท้ องถิน
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1.6 กําหนดกติกาในการใช้ ท้องทะเลรวมกัน เช่น กําหนดให้ มีการปิ ดเกาะเพือปรับปรุง
ฟื นฟูท รัพยากร ควบคุมปริ มาณและกําหนดระยะเวลาในการดํานํ าดูป ะการังของนัก ท่องเทียว
กําหนดแนวทางในการเดินเรื อ การวางสมอ และการผูกทุน โดยการประชุมรวมกัน ของภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู ้ ประกอบการชาวประมงประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการหาแนวทางร่วมกัน
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
ผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังควรได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ดังนี
2.1 พัฒนามาตรฐานของผู ้ ดําเนิ น กิ จ กรรมในการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้ มี ก ารประเมิ น
คุณสมบัติ คุณวุฒิ และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการัง
รวมถึงมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มี
ความเชือมโยงกับความสามารถในการอนุรักษ์ ปะการัง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเพิมเติมของผู ้ ดําเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบ
ทั งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาทีเกียวข้ องกับ
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เช่น ชนิดของปะการัง รูปแบบการอนุรักษ์ ปะการัง วิธีการดํานํ าทีถูกวิธี
การใช้ อุปกรณ์ในการดํานํ า เป็ นต้ น
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้ างผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณสมบัติ
ของเป็ นผู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับเรื องการอนุรักษ์ ปะการัง โดยการพัฒนาส่งเสริ ม
พัฒนาทักษะในด้ านการพูด การใช้ ภาษาในการสือสาร และการเป็ นวิทยากร เพือให้ ผู ้ ดําเนิ น
กิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังทําหน้ าทีเป็ นผู ้ กระตุ ้ น สร้ างแรงบันดาลใจจากการนําศักยภาพและ
ประสบการณ์จากการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ เกิดการพัฒนาตนเองทั งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู ้ ประกอบการชาวประมงประชาชนในท้ องถินและนักท่องเทียว ให้ มีศักยภาพมากยิงขึ น
2.4 ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของคนในชุมชนให้ มีบทบาทเป็ นผู ้ ดําเนินกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ ปะการังด้ วยตนเอง โดยให้ หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในด้ านความต้ องการต่างๆเกียวกับ
การอนุรักษ์ ปะการัง อุปกรณ์ ความรู ้ และการจัดสรรงบประมาณ เป็ นต้ น
2.5 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครื อข่ายต่างๆทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู ้ ประกอบการ
ชาวประมงประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ ประชาชนได้ ปฏิบัติงานจริง
สร้ างให้ เขาตระหนักและคุณค่าในตนเอง พร้ อมกับเกิดการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตทีดี
ขึ นและมีประสิทธิภาพ
2.6 คัดเลือกกลุ่มคนและตัวแทนเครือข่ายในการอนุรักษ์ปะการัง โดยมีเพิมความรู ้ ทักษะ
กระบวนการความสามารถ ในการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้ กับกลุ่มคนและตัวแทนเครื อข่าย เพื อให้
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กระบวนการฝึ กฝนและพัฒนาการอนุรักษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ช่วยเพิมจํานวนกลุ่มคนและตัวแทนเครือข่ายในการอนุรักษ์ ปะการังเข้ าสูชุ่ มชนในมากขึ น
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
เนื อหากิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตรและพัฒนา
ลักษณะหลักสูตรในทิศทางต่อไปนี
3.1 หน่วยงานในการอนุรักษ์ ปะการังควรมีการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง จัดทํา
แผนการเรี ย นรู ้ การจัดเนื อหาและกิจกรรมสําหรับการอนุรักษ์ ปะการังในรูปแบบของการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ทั งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทีสอดคล้ อง
กับความต้ องการของประชาชนในชุมชน ทั งในรูปแบบของหลักสูตรทัวไปในการนุรักษ์ ปะการัง ให้
มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
3.2 จัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง โดยกําหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้ ชัดเจนในการ
พัฒนาทักษะ ความสามารถทีได้ รับการจากจัดหลักสูตรการนุรักษ์ ปะการังให้ เกิดเป็ นรูปธรรม เช่น
การสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
3.3 ส่งเสริมให้ มีการบูรณาการจัดหลักสูตรการอนุรักษ์ ปะการัง ของหน่วยงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมประมง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตําบล เป็ นต้ น) ผู ้ ประกอบการชาวประมง
ประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการกําหนดรูปแบบของหลักสูตร เพือให้ ประชาชนได้ มีโอกาส
ในการพัฒนาความรู ้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้ จริ ง ส่งผลให้ เกิ ดการ
เรียนรู ้ ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การอยู่ร่วมกันกับผู ้ อืน เป็ นต้ นโดยจักการประชุมเพือ
พัฒนาหลักสูตร อย่างน้ อยเดือนละครั ง
3.4 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาทักษะการอนุรักษ์ ปะการังให้ กับประชาชนในชุมชน เพื อ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น ระบบนิเวศน์ของปะการัง
ความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของปะการัง ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ปะการัง เป็ นต้ น
4) ด้ านรู ปแบบกิจกรรม
เพือให้ รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีความเหมาะสมควรมีแนวทาง ดังนี
4.1 รูปแบบกิจกรรมในการอนุรักษ์ ปะการังควรมีครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยมีรายละเอียด
รูปแบบกิจกรรม ดังต่อไปนี
1) วัยเด็ก (6-15 ปี ) : กิจกรรมส่วนใหญ่ควรทํากับเด็กเพราะเขาจะเติบโตขึ นและ
สามารถถ่ายถอดสิงที เขาได้ เ รี ย นรู ้ และเปลียนแปลงอะไรใหม่ๆได้ ในอนาคต กิจกรรมทีตืนเต้ น
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เพราะเป็ นสิงทีแปลกใหม่สําหรับเขา เช่น การเล่านิทาน โดยการใช้ ตุ ๊ กตาประกอบ การสอนให้ คิด
เชือมโยงระบบใต้ ท้องทะเล สอนในสัมผัสและเรี ยนรู ้ สิงมีชีวิตใต้ ท้องทะเล อาจเรี ยนจากภาพ ซีดี
หนังสั นหรื อมีตัวอย่างให้ สัมผัสจริ ง การทํากิจกรรมแบบกลุ่มในการเรี ยนรู ้ การเล่นเกม ทีมีการ
สอดแทรกเนื อหาของการอนุรักษ์ ปะการัง
2) วัยรุ่น (16-25 ปี ) : กิจกรรมทีเติมเต็ม รู ้ สึกดี รู ้ สึกอิม ทําแล้ วให้ ความรู ้ สึกว่าได้
ภาพของการเป็ นคนอนุรักษ์ กิจกรรมในการสร้ างจิตสํานึกให้ กับเขา ให้ ตระหนักและเรี ยนรู ้ สิงทีมี
อยู่ภายในพื นทีของตนเอง อย่างรู ้ คุณค่า เช่น การออกค่าย การลงไปเรียนรู ้ การอนุรักษ์ ในพื นทีจริ ง
การเป็ นมัคคุเทศก์ เป็ นกลุ่มเครื อข่ายในการอนุรัก ษ์ ปะการัง เป็ นผู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ในเรื องการ
อนุรักษ์ ปะการัง การใช้ สือเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมในการอนุรักษ์ เช่น ให้
เป็ นผู ้ สร้ าง ผู ้ ทําหนังสั น ทํ าสือโฆษณา ใบปลิว โปสเตอร์ การศึก ษาจากอิน เตอร์ เ น็ต เป็ นต้ น
เพือให้ เขาเกิดการเรียนรู ้ ด้วยตัวเอง
3) วัย กลางคน (26-65 ปี ) : ทํ ากิจ กรรมรวมกับ เขา ทําตัวให้ ก ลมกลืน สอน
ชาวบ้ านโดยการพาไปท่องเทียว ลงเรือ สอน ทําให้ เขาเกิดความมันใจในการทีจะมาเรี ยนรู ้ ให้ เกิด
การเรียนรู ้ โดยไม่รู ้ ตัว สอดแทรกโดยการใช้ ซีดี คาราโอเกะในการสอน แต่มีการกําหนดกติกา เวลา
ในการสอน สอนตั งแต่เรื องเริ มแรก การใช้ ชุด การให้ หน้ ากาก การใช้ ปะการัง การมีส่วนรวมใน
การอนุรัก ษ์ สอนจากสถานการณ์จ ริ ง การปล่อยสัตว์นํ า ทํากิจ กรรมรวมกับ การพัฒนาชุมชน
เข้ าใจในวัฏจักรของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เข้ าใจระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้ น อาจใช้ วิธี
เขียน mine mapping ให้ เ ขาเห็นโครงสร้ างของการพัฒนาการอนุรัก ษ์ ป ะการังและเชื อมโยง
เรืองราวต่างๆ ทีมีความเกียวข้ อกับวิถีชีวิตของเขา
4) วัยสูงอายุ (65 ปี ขึ นไป) : การถ่ายถอดประสบการณ์ชีวิตสู่ลูกหลาน การทํ า
กิจกรรมแบบการรักษาบ้ าน การดูแลบ้ านเกิด เช่น การบอกเล่าถ่ายทอดเรืองราว
4.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพือร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยรูปแบบ
วิธีก ารอนุรัก ษ์ ป ะการังทีหลากหลาย เช่น การทดลองฟื นฟูโดยการย้ ายปลูกปะการัง การปลูก
ปะการัง เที ย ม การใช้ ห่ว งยางในการปลูก ปะการัง และสร้ างที อยู่อ าศัย ให้ กับ สัตว์ นํ า การใช้
เครื องบิน ตู ้ คอนเทรนเนอร์ ในการอนุรักษ์ ป ะการรัง การเพาะเลี ยงเนื อเยือ เป็ นต้ น หารู ปแบบ
กิจกรรมทีมีความเหมาะสมในการอนุรักษ์ ปะการังในแต่ละพื นที
4.3 ดําเนินการจัดระบบอาสาสมัคร (Volunteer) ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์ ปะการัง โดยได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
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4.4 จั ด กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ปะการั ง ควรมี ค วามต่อ เนื องของการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
(Continually) ให้ เป็ นแบบต่อเนืองตลอดชีวิต เพือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู ้ ประกอบการชาวประมงประชาชนในท้ องถิน ให้ เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการัง
4.5 การพัฒนาระบบการอนุรัก ษ์ ป ะการัง ต้ องมีความยื ดหยุ่ น (Flexible) มีรูป แบบที
หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม รวมถึงการเพิมโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ า
มากําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ปะการังเพิมเติมตามความสามารถและความต้ องการของคนใน
ชุมชนได้
4.6 หน่วยงานภาครัฐ (กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพื์ ช กรมประมง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริ หารส่วนตําบล เป็ น
ต้ น) หาแนวทางสร้ างอาชีพและรายได้ เสริ มให้ กับประชาชนในชุมชน เช่น การถนอมและแปรรูป
อาหาร เพือทีเขาจะได้ ลดปริมาณการจับสัตว์นํ าน้ อยลงและไม่เกิดการทําลายแนวปะการัง เพือให้
ประชาชนในชุมชนมีเวลาในการทีจะเข้ าร่วมการอนุรักษ์ ปะการังและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ปะรังในท้ องถิน
5) ด้ านสื อ
การพัฒนาสือในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรมีแนวทาง ดังนี
5.1 เพิมปริ มาณการผลิตสือในการอนุรักษ์ ปะการังทีใช้ ในพื นทีต่าง ๆ ในปั จ จุบัน ให้ มี
ความหลากหลาย มีความทันสมัยสอดคล้ องกับปั จจุบัน และครอบคลุมเนื อหาในเรื องการอนุรักษ์
ปะการัง เรืองทีมีความเกียวข้ องกับการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น ชนิดของปะการัง รูปแบบการอนุรักษ์
ปะการัง วิธีการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ วิธีการดํานํ าทีถูกต้ อง การรณรงค์ในเรื องการไม่ทิ งขยะ สิงที
ส่งผลกระทบต่อปะการัง เป็ นต้ น
5.2 ประสานความร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รต่า ง ๆ ทั งภาครั ฐ ภาคเอกชน ผู ้ ป ระกอบการ
ชาวประมง ประชาชนในท้ องถิน ในการพัฒนาสือการอนุรักษ์ ปะการัง ให้ สือการอนุรักษ์ ปะการังมี
ศักยภาพมากยิงขึ น เช่น การใช้ ภาษาหลายภาษาเพือสือให้ ผู ้ คนเข้ าใจ การใช้ ภาพวาดลายเส้ น
การใช้ ภาพถ่ายจริง การใช้ สีสันดึงดูดให้ มีความน่าสนใจ การสร้ างรูปแบบของสือให้ มีความแปลก
ใหม่ ทันสมัย การใช้ รูปแบบของ Universal Design หรือ UD มาใช้ ในการออกแบบสือ สถานทีเพือ
บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายใช้ ประโยชน์จากสิงเดียวกันด้ วยกันได้
5.3 จัดทําสือการเรียนการสอนทีใช้ ในการอนุรักษ์ ปะการังควรเป็ นสือจากสถานทีจริ ง คือ
ห้ องเรี ยนธรรมชาติ โดยมีเนื อหาประกอบในเชิงวิชาการและให้ ความบัน เทิงร่วมกันเพื อพัฒนา
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ศักยภาพของผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ให้ ผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์จริ ง
เข้ าใจจากความเป็ นจริง
5.4 ศูนย์บริการนักท่องเทียวของอุทยานแห่งชาติ จัดบริ การศูนย์สือ(Media center) โดย
รวบรวมสื อการเรี ยนในเรื องการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยรวมในพื นตรงนั น
ทรัพยากรธรรมชาติที มีความสําคัญ ในแต่ละพื นที สถิ ติป ริ มาณของทรัพยากรที มีอยู่ใ นแต่ละ
ท้ องถิ น มีก ารบัน ทึกและเก็บรวบรวมข้ อมูลในท้ องถินไว้ เพือให้ บุคคลที สนใจมีโอกาสศึก ษาหา
ความรู ้ ได้ ด้วยตนเอง
5.5 พัฒนาหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) คือ
ศูน ย์ บ ริ ก ารนัก ท่ องเที ยวของอุท ยานแห่ งชาติ ให้ เ ป็ นแหล่งการเรี ย นรู ้ เป็ นแหล่งการศึก ษา
แลกเปลียนองค์ความรู ้ ในเรืองของการอนุรักษ์ ปะการังและบริบทของทรัพยากรธรรมชาติทีมีในแต่
ละท้ องถิน ให้ หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องร่วมมือในพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ ปะการัง
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ นในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู(Learning
้
Network)
5.6 พัฒนารูปแบบของสือในการอนุรักษ์ ปะการังเพือการส่งเสริ มให้ เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรัก ษ์ ป ะการัง โดยพัฒนาสือในรู ป แบบต่างๆ ดังนี สือโทรทัศน์ วิท ยุเ สีย งตามสาย หนังสั น
โฆษณา ใบปลิว ป้ายโฆษณา ทีทอดแทรกในเรืองการอนุรักษ์ ปะการัง
6) ด้ านการวัดการประเมินผล
การพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการอนุรักษ์ ปะการรังควรมีแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการประเมินผล ดังนี
6.1 ก่อนการเข้ าอบรมเรื องการอนุรักษ์ ปะการังจะต้ องมีการทดสอบความรู ้ ของผู ้ เข้ ารับ
การอบรม เพือให้ การอบรมการอนุรักษ์ ปะการังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 จัดการประเมินผลการอนุรักษ์ ปะการังอย่างมีคุณภาพ มีการประเมินผลในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้ มีความเหมาะสมสําหรับผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรม
6.3 ส่งเสริ มการประเมิน ผลการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้ เ กิ ดขึ นจริ งจากความรู ้ ทัก ษะและ
ความสามารถในทางวิชาชีพของภาครัฐ ภาคเอกชนและความรู ้ ความสามารถของประชาชนจาก
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของผู ้ ประกอบการชาวประมงและความต้ องการของประชาชน
ในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการอนุรักษ์ ปะการัง
6.4 วิธีการประเมินผลในการอนุรักษ์ ปะการัง ควรสร้ างให้ เกิดการพัฒนาความรู ้ ทักษะ
และความสามารถทีใช้ ได้ จริงในการปฏิบตั ิ หรือความเป็ นจริงของพื นทีนั น ๆ
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6.5 ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ได้ แก่ กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ า
ชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช กรมประมง องค์กรบริ หารส่วนจังหวัด องค์กร
บริหารส่วนตําบล เป็ นต้ น ในการประเมินผลและพัฒนาการอนุรักษ์ ปะการังให้ มีคุณภาพดีขึ น
6.6 การจัดทํ าระบบการประเมิน ผลการการอนุรัก ษ์ ป ะการังด้ วยการสร้ างตัวชี วัด KPI
(Key Performance Indicator) โดยการกํ าหนดตัวชี วัดผลการดําเนิ น งานจากการกํ าหนด
วัตถุประสงค์หรื อผลลัพธ์ทีต้ องการ (What to measure?) กําหนดปั จจัยสู่ความสําเร็จหรื อปั จจัย
วิกฤต (Key Success Factor or Critical Success Factor) ทีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์
ทีต้ องการ กํ าหนดตัวดัช นี ชี วัดที สามารถบ่งชี ความสําเร็ จ/ประสิทธิ ภาพ/ประสิท ธิ ผลจากการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ทีองค์กรต้ องการ (How to measure?) เป็ นต้ น
6.7 การนํ าเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดทําระบบการประเมิน ผลการอนุรัก ษ์ ป ะการังให้
เหมาะสมกับวิธีก ารในการอนุรักษ์ ปะการัง เช่น Bio lock การอนุบ าลปะการัง การฟื นฟูแนว
ปะการัง การทําปะการังเทียม โดยดูในเรืองของการนํา input ทีเข้ ามาทําให้ ปะการังฟื นตัวได้ เช่น
การใช้ กล้ องใต้ นํ า การติดตั งตัวเซ็นเซอร์ เพือให้ เห็นการเจริ ญเติบโตของปะการังทีชัดเจน การวัด
อุณหภูมินํ า ทรัพยากรโดยรอบทีปะการังสามารถเติบโตได้ ดีทีสุด
6.8 การประเมินผลการอนุรักษ์ โดยวิธีการจัดการประชุมเกียวกับการอนุรักษ์ ปะการังของ
กรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั งและป่ าชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพัน ธ์พืช กรม
ประมง องค์ก รบริ ห ารส่วนจัง หวัด องค์ก รบริ ห ารส่ว นตําบลกับ ผู ้ ป ระกอบการ ชาวประมง
ประชาชนในท้ องถิน นักท่องเทียว ในการหาแนวทางร่วมกัน
6.9 ตั งเป้าหมายในการประเมินผล เป็ นการตั งเป้าหมายแบบshort term และ long term
โดยการบัน ทึกแบบเป็ น Finger แบบตัวเลข การมองเป้าหมายแบบวันต่อวันเพือเป็ นการ plan
ต่อไปให้ ยาวต่อไปอีก การพัฒนาตัวชีวัดจะมาจากตัวเลขพวกนี
6.10 การประเมินผลจากสิงทีบันทึกจะเป็ นตัวตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการทําว่าดีขึ น
หรือแย่ลงอย่างไร
6.11 การประเมินผลโดยใช้ วิถีการสุม่ วัดความยาวของปะการัง กําหนดขอบเขตเป็ นแปลง
สุ่มวัดแปลงละกีตัว ติดtag มอนิเตอร์ ความยาว จํานวนวัน เอาเปรียบเทียบจากวันว่ามีการโตขึ น
ของปะการังเท่าไหร่ มี Factor อะไรบ้ างต่อการเติบ โตของปะการัง เช่น นํ าขุ่น นํ าเค็ม นํ าฝน
แสงแดด ลม ตะกอน อะไรบ้ างทีเข้ ามาเกียว ให้ มันมีการเจริ ญเติบโตทีดีขึ น โดยการวัดจากความ
น่าจะเป็ นในการเจริ ญเติบโตของปะการัง เพือหา Worse case และ Best case เพือหาค่าความ
ต่างของการอนุรักษ์ ปะการัง
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6.12 การประเมินผลควรได้ มาจากการหาค่า Standard ในการวัดการประเมินผลตาม
ความเป็ นจริง
6.13 การใช้ เทคโนโลยีในเรื องของ Weather station มาช่วยในการประเมินผล เพือหา
วิธีการอนุรักษ์ ปะการังทีเหมาะสมกับสภาพอากาศทีเปลียนแปลงไปในแต่ละวัน
6.14 การประเมินผลโดยมีหลักการในเรืองความโตขึ นของปะการัง เห็นความอุดมสมบูรณ์
มากขึ น มีความหลากหลายในชนิดของสัตว์นํ ามากขึ นความหลากหลายในเรื องคุณ ภาพของ
ปะการังมากขึ น
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ภาคผนวก ญ
การสนทนากลุ ่ม
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การสนทนากลุ ่ ม
เรือง แนวทางในการสนทนากลุ่มเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
โดย
นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา
นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
หลักการและเหตุผล
แนวทางในการสนทนากลุ่มเกี ยวกับ แนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็ นการการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพของประชาชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลส่งผลต่อการเพิมขึ นของจํานวนทรัพยากรทีเพิมขึ นใต้ ท้องทะเล สามารถกําหนดกิจรรมการ
ก
เรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังให้ กับชุมชน
บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีเหมาะสมสําหรับชุมชนบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลในพื นทีอืนๆ ต่อไป
แนวทางในการสนทนากลุ่มเกี ยวกับ แนวทางการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ทีพัฒนาขึ นนี สามารถ
ขยายผลสู่การจัดทําแผนงานเพือการวางนโยบายของหน่วยงานในการอนุรักษ์ ปะการัง ทั งภาครัฐ
และเอกชน องค์กรอิสระ รวมถึงนโยบายในระดับองค์กรของภาคธุรกิจทีเกียวข้ องกับการอนุรักษ์
ปะการัง โดยการนํ ามาผนวกเข้ ากับทรัพยากรทีในหน่วยงาน และองค์กรมีอยู่นั นมาเสริ มสร้ าง
ศักยภาพให้ แก่ผู ้ ดําเนินการในการอนุรักษ์ ปะการังมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการอนุรักษ์
ปะการังสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื อให้ ผู ้ เ ข้ าร่ วมประชุมได้ ร่วมกัน พิ จารณาร่างแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เ พื อ
เสริ มสร้ างจิ ตสํานึก การอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติท างทะเล ในเรื อง
เกี ยวกับ การอนุรัก ษ์ ปะการังของชุมชนบริ เวณอุท ยานแห่งชาติท างทะเล เพื อให้ ได้ แนวทางที
เหมาะสมและตรงกับความต้ องการของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู ้ ประกอบการ ชาวประมง ประชาชน
ในท้ องถินและนักท่องเทียว และสมารถนําไปใช้ ได้ ตามสภาพความเป็ นจริงของสถานที
ประเด็นในการประชุม
ในขณะนี ผู ้ วิจัยได้ ดําเนินการอยู่ในช่วงการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือ
เสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึงมีประเด็น
ในการพิจารณา ดังนี
1. การเชือมโยงและพิจารณาความเหมาะสมของร่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2. การพัฒนาแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื อเสริ มสร้ างจิ ตสํานึกการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
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(ร่ าง)
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื อเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่ งชาติทางทะเลจากบริบทตามสภาพความเป็ นจริงของชุมชน

ร่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของ
ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษากรณีศึกษาทีดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เ วณอุท ยานแห่งชาติทางทะเลและเพื อนําเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ซึงขณะนี ผู ้ วิจัยได้ ดําเนินการเสร็จสิ นในแล้ วขั นตอนทีผู ้ เชียวชาญด้ านการศึกษาตาม
อัธยาศัย (องค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาล) ผู ้ เชียวชาญวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผู ้ แทนโครงการด้ าน
การอนุรักษ์ ปะการังและผู ้ แทนชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ให้ สัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพือเสริมสร้ างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ในขั นตอนนี ผู ้ วิจัย ร่ างแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพืเสริ
อ มสร้ างจิ ตสํานึก การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในด้ านของการอนุรักษ์ ปะการังของ
พื นทีชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลจํานวน3 พื นที ได้ แก่ ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า - เกาะเสม็ด ชุมชนบริ เวณเกาะหวาย จังหวัด
ตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง ได้ ข้อสรุปประเด็นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ ปะการังของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 6 ด้ าน ดังต่อไปนี
1) ด้ านวัตถุประสงค์
2) ด้ านผู ้ ดําเนินกิจกรรม
3) ด้ านเนื อหากิจกรรม
4) ด้ านรูปแบบกิจกรรม
5) ด้ านสือ
6) ด้ านการวัดการประเมินผล
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ภาคผนวก ฏ
ประมวลภาพในการลงพื นที กเ ็บข้ อมูลในการวิจัย จํานวน 3 พื นที ได้ แก่
ชุมชนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะ
เสม็ด ชุมชนบริเวณเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่ งชาติทางทะเลเกาะช้ าง และ
ชุมชนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อุทยานแห่ งชาติทางทะเลหมู ่ เกาะอ่างทอง
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การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยกับผ.อ.บํารุงศักดิ ฉัตรอนันทเวช ทีศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั งอ่าวไทยฝั งตะวั นออก จ.ระยอง

การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยกับนายศุภฤกษ์ ทองสุข (ภาพขวา) ที Fair House Villa Hotel
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
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การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยกับดร.วรณพ วิยกาญจน์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยกับว่าทีร้ อยตรี .อประสาน แสงไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบริษัทวีนิไทย จํากัด
(มหาชน) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเลเขาแหลมหญ้ า-เกาะเสม็ด
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การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยทีศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยฝั งตะวั นออก
จ.ระยอง

การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยทีเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง
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การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยกับผศ.ดร ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ อาจารย์
ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยกับนายไพฑูรย์ แพนชัยภู มิ
ผู ้ อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ทีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ง

การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยกับรศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร อาจารย์
ประจําภาควิชาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
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การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยทีFair House Villa Hotel เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี

การลงพื นทีเก็บข้ อมูลในการวิจัยทีเกาะหวาย จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะช้ าง
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ภาคผนวก ฎ
ประมวลรู ปภาพในการสนทนากลุ ่ ม (Focus Group) ในวันศุกร์ ที 29 มีนาคม 2556
ณ ห้ องประชุม 407 ชั น 4 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง อาคาร 3 คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น.
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ประมวลรู ปภาพในการสนทนากลุ ่ ม (Focus Group)

ดร.ธรรมศักดิ ยีมินดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์ และผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา ในการสนทนากลุ่ม

ว่าทีร้ อยตรี อ. ประสาน แสงไพบูลย์ ในการสนทนากลุ่ม
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ผู ้ วิจัย ในการสนทนากลุ่ม

ดร.ธรรมศักดิ ยีมินดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์ และผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา ในการสนทนากลุ่ม
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ดร.สุชนา ชวนิชย์ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ ว่าทีร้ อยตรี อ. ประสาน แสงไพบูลย์ ในการสนทนากลุ่ม

ผู ้ เข้ าร่วมสนากลุ่ม
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ประวัติผู ้ เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา เกิดเมือวัน ที 19 กัน ยายน 2531 ที จังหวัดสระบุรี สําเร็ จ
การศึก ษาระดับปริ ญ ญาคหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาออกแบบแฟชันผ้ าและเครื องแต่งกาย
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2552
และได้ เข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรี ย น
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต เมือภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2554

