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ค าน า 
  

 รายงานผลการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันท่ี  19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีได้ก าหนดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนรายหัว/
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน/อาหารนักเรียนประจ าวัน) ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยสถานศึกษาจะต้องจัดทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนท่ีเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ  1  ครั้ง 
  ในการจัดกิจกรรมครั้ งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ท่ีเล็งเห็นความส าคัญให้ค าปรึกษาและอ านวยความ
สะดวก  สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม  และขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือ  และช่วยควบคุมนักเรียนท าให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการขอกราบขอบพระคุณมา   ณ   โอกาสนี้ด้วย 
  
        
          ฝ่ายประเมินผล 
        25  กุมภาพันธ์  2563 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคัญของโครงการ 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2545          
มีเจตนารมณ์ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น   อีกท้ังการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด  ผู้เรียนทุกคน  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นท้ังความรู้ คุณธรรม และ 
กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
แต่ละระดับการศึกษา  ได้แก่  ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  ด้านภาษา  โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านการประกอบ
อาชีพ  และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 นอกจากนี้  รัฐบาลยังมีนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย 
โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย  โดยส่งเสริมการ
ให้ความรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพท้ังแม่และเด็ก  
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ  ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ท่ีมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน ของผู้ปกครอง โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน
รายหัว/ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน/อาหารนักเรียนประจ าวัน ) ค่าหนังสือเรียน                
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยสถานศึกษา
จะต้องจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นและ  
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนท่ีเพิ่มเติมจากการ
เรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  โดยก าหนดให้
ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ  1  ครั้ง 
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 ด้วยเหตุดังกล่าว  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี ณ จังหวัดจันทบุรีขึ้น โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี  19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563       
ซึ่งก าหนดศึกษาแหล่งเรียนรู้ คือ โอเอซีส ซีเวิลด์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน จุดชมวิวเนินพญา 
ทุ่งโปรงทอง ปากน้ าประแส ระยอง  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง              
และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรงและสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้เรียนยิ่งขึ้น       
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปสัมผัสแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น 
  3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข   
 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประถมศึกษาปีท่ี  5 – 6 จ านวน  38  คน 
  1.2  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จ านวน  11  คน 
 2. เชิงคุณภาพ     
   นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์ตรง  มีความตระหนัก  เห็นคุณค่า  
มีความประทับใจ 
 
สถานท่ีด าเนินการ 
  1. โอเอซีส ซีเวิลด์  
 2. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน     
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 วันท่ี  19 – 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563        
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น 
  3. นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน  และมีความสุขจากการเรียนรู้   
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บทที่  2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๙  ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”   และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๑๐  วรรค ๑  บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ท่ัวถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ซึ่งเป็นข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(www.moe.go.th/)   
 
นโยบายของรัฐบาล  (www.moe.go.th/moe/th/freestudy/) 
  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการตาม
เจตนารมณ์  โดยในปีแรกก าหนดไว้ใน ข้อ  ๑.๓  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  ข้อ ๑.๓.๑  
ว่า “ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  ๑๕  ปี  โดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุก
สถานศึกษา  จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา  ๒๕๕๒  และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง”  อีกท้ังนโยบาย
ของรัฐด้านการศึกษา  ข้อ ๓.๑.๔  ก าหนดว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  ๑๕  ปี  
ต้ังแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   ท้ังผู้
ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก   ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา  
และชนต่างวัฒนธรรม  รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน” 

  การจัดสรรงบประมาณหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา  ส าหรับบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เองตามวัตถุประสงค์ ใน  ๔  กิจกรรม  ได้แก่  
      ๑. กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอย่างน้อย  ๑  ครั้ง  ต่อคนต่อป ี 
      ๒. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  ค่ายลูกเสือ  ยุวกาชาด  เนตรนารี  โดยจัดอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง ต่อคนต่อป ี 
      ๓. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  โดยจัดอย่างน้อย  ๑  ครั้ง  ต่อคนต่อปี  
       ๔. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์  โดยจัดอย่างน้อย  ๔๐  ช่ัวโมง       
ต่อคนต่อป ี 
       ซึ่งในรายละเอียดการด าเนินการของสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้น  คณะกรรมการสถานศึกษา
และภาคี  ๔  ฝ่าย  ควรจะมีการพิจารณาร่วมกัน  โดยค านึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเป็นหลัก   
 

http://www.moe.go.th/
http://www.moe.go.th/moe/th/freestudy/
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การเรียนรู ้
 
 ความหมายของการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ศ่ึงเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ี
คนเราปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมหรือจากการฝึกหัด  (สุรางค์  โค้วตระกู.  2533 : 135) 
 การเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  จากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ี
ค่อนข้างถาวร  และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์  หรือการฝึกฝนไม่ใช่เป็นการ
ตอบสนองตามธรรมชาติ  หรือสัญชาตญาณ  วุฒิภาวะ  อุบัติเหตุ  หรือความบังเอิญ    
(อารี   พันธ์มณี.  2538 : 86) 
 กระบวนการเรียนรู้ (อารี   พันธ์มณี.  2538 : 90) 
 กระบวนการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น  7  ขั้นตอน  คือ 
 1.  แรงจูงใจ  หมายถึง  สภาพท่ีอินทรีย์เกิดความต้องการ  หรืออยู่ในภาวะขาดสมดุลก็จะ
ท าให้เกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ  เพื่อผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อทดแทนภาวการณ์ขาด  หรือท าให้
อินทรีย์อยู่ในภาวะสมดุล  แรงจูงใจ  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเบ้ืองต้นในการเรียนรู้และเป็นส่ิงก าหนดทิศทาง
และความเข้มของพฤติกรรมให้เกิดข้ึน 
 2.  เป้าหมาย  หมายถึง  สภาพต่อการท่ีบุคคลเกิดแรงจูงใจแล้ว  บุคคลก็จะก าหนด
เป้าหมาย  ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ  เป้าหมายจึงเป็นส่วนผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมและ
น าไปสู่การเรียนรู้ได้  ลักษณะเป้าหมายอาจแตกต่างกัน  บางคนอาจมีเป้าหมายเพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านสรีระ  แต่บางคนอาจก าหนดเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการทางสังคมก็อาจ
เป็นได้ 
  3.  ความพร้อม  หมายถึง  สภาพความพร้อมของอินทรีย์ทางร่างกาย  จิตใจ  อวัยวะต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้  รวมท้ังความเจริญเติมโตของร่างการ  แรงจูงใจ  ความสนใจ  ประสบการณ์เดิม  เป็น
ต้น  ซึ่งความพร้อมดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้  จะช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้
แตกต่างกัน  บุคคลท่ีมีความพร้อมมากก็อาจเรียนรู้ได้ดี  เป็นต้น 
 4. อุปสรรค  หมายถึง  การเผชิญกับส่ิงขวางกั้น  หรือส่ิงสกัดกั้น  ระหว่างพฤติกรรมกับ
เป้าหมาย  ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย  บุคคลจึงเกิดความเครียด  ก็จะพยายามหาทางลดความเครียด
ลงหรือหาวิธรการแก้ปัญหา  ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ 
 5.  การตอบสนอง  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อแรงจูงใจ  เป้าหมาย     
ความพร้อม  หรืออุปสรรค  ซึ่งอาจเริ่มด้วยการเลือกตอบสนองท่ีเหมาะสมหรือแก้ปัญหาให้ดีท่ีสุด  
การตอบสนองจะเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมาย 
 6.  การเสริมแรง  หมายถึง  เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมตอบสนองแล้ว  ได้รับผลย้อนกลับในทาง
ท่ีดี  อาจเป็นรางวัลหรือการเสริมแรงในรูปต่าง ๆ เช่น  ค าชมเชย  ความพอใจ  ความส าเร็จ  
ความก้าวหน้า  หรืออื่น ๆ  ก็จะท าให้อินทรีย์แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  และมีความคงทนในการ
แสดงพฤติกรรม  ดังนั้น  การเสริมแรงจึงเป็นการให้ภายหลังจากการท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  
และท าให้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนบ่อยและคงทน 
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 7.  การสรุปความเหมือน  หมายถึง  หลังจากผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายแล้วเขาสามารถสรุป
กฎเกณฑ์  หรือสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีประสบมา  แล้วน าไปใช้ในสถานการณ์หรือประสบการณ์
ใหม่ได้  เป็นการขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขวางขึ้น 
 

การท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษา 
 
 ความหมายและความส าคัญ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  2533 : 11) 
 การท่องเท่ียวทัศนศึกษา  หมายถึง  การท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาความรู้เป็นการเรียนรู้ด้วย
การเห็น  หรือเป็นการศึกษานอกสถานท่ี  เพื่อท ากิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้ร่วมในการท่องเท่ียวได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการท่องเท่ียวทัศนศึกษา  โดยการสังเกตสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง  หรือสังเกต
จากสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
 การท่องเท่ียวทัศนศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากขึ้นนอกเหนือจากการท่ีได้รับจาก
ห้องเรียน  ปัจจุบันถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือกิจกรรมในหลักสูตรท่ีให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากของจริงโดยตรง  นอกจากนี้การท่องเท่ียวทัศนศึกษาเป็นเทคนิคของการ
เรียนการสอนอย่างหนึ่งซึ่งจะสามารถพัฒนาความสนใจ  และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง
ดี 

  รูปแบบการจัดท่องเที่ยวทัศนศึกษา (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  2533 : 12) 
 การท่องเท่ียวทัศนศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ   
 1.  การท่องเท่ียวทัศนศึกษาโดยไม่พักค้างแรม  เป็นรูปแบบการจัดท่องเท่ียวทัศนศึกษาท่ี
นิยมในสถานศึกษา  เพราะขั้นตอนในการจัดไม่ยุ่งยาก  และเสียงค่าใช้จ่ายไม่มาก  ครั้งละไม่เกิน  
100  บาท  ต่อตน  การขออนุมัติส าหรับการจัดการท่องเท่ียวทัศนศึกษาประเภทไม่ค้างแรมต้องท า
ในระดับของสถานศึกษา  ส่วนใหญ่จะจัดในวันธรรมดา  ช่วงเปิดภาคเรียน 
  2.  การท่องเท่ียวทัศนศึกษาโดยการพักค้างแรม  การท่องเท่ียวทัศนศึกษาโดยพักค้างแรง  
เป็นรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวท่ีมีขั้นตอนท่ียุ่งยากและซับซ้อน  เพราะต้องค านึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยของนักเรียน  สถานท่ีพักแรม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น  และจะต้องมีการอนุมัติระดับ
หน่วยงานท่ีต้นสังกัด  ส่วนใหญ่การจัดการท่องเท่ียวทัศนศึกษาประเภทค้างแรมจะจัดในช่วงปิดภาค
เรียน  เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางและค้างแรมหลายวันจะได้ไม่กระทบกับเวลาเรียน 
 
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี  
 จุดก าเนิดโอเอซีสซีเวิล์ด 
 คุณวิ ชัย วัฒนพงศ์หรือลุงแดง  ไ ด้พบว่ามี โลมาติดอวนของชาวประมงบ่อยครั้ ง               
และชาวประมงก็ได้น าโลมามาช าแหละเนื้อขายในราคาเพียงแค่กิ โลกรัมละ 20-30 บาทเท่านั้น      
ลุงแดงจึงเกิดความรู้สึกสงสาร และมองเห็นว่าในอนาคตอันใกล้โลมาไทยมีโอกาสเส่ียงต่อการสูญ
พันธ์ได้ง่ายจึงคิดท่ีจะช่วยอนุรักษ์โลมาไทยเหล่านี้ จึงได้เริ่มศึกษาและทดลองในช่วงปลายปี 2531 
โดยเริ่มจากการน าโลมาท่ีติดอวนชาวประมงมาเล้ียงในบ่อเล้ียงกุ้ง ท่ี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็น
การช่ัวคราว ดูแลในเรื่องของสุขภาพและรักษาบาดแผลของโลมาท่ีเกิดจากการติดอวนจนหายดี 
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และด้วยการเล้ียงดูอย่างใกล้ชิด พบว่าโลมาเป็นสัตว์ท่ีน่ารัก ฉลาด แสนรู้ เรียนรู้ได้เร็ว และโลมา
สามารถเข้ามากินอาหารจากมือของลุงแดงได้ภายในระยะเวลาเพียง 20 วัน นี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการขยายแนวคิดไปในรูปแบบของการจัดแสดงความสามารถของโลมาให้ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้ชม 
 จากการเล้ียงดูในสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม ซึ่งลูก ๆ โลมาอยู่ในสภาวะท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
นี่เป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความส าเร็จในการเล้ียงดูและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันโอ
เอซีส ซีเวิลด์ มีลูกโลมาหลายชีวิตท่ีเกิดท่ีนี่และสามารถแสดงโชว์เป็นดาราประจ าโอเอซีส ซีเวิลด์ 
โดยเฉพาะ น้องเอก ลูกโลมาสายพันธุ์หัวบาตรตัวล่าสุดของโอเอซีส ซีเวิลด์ ท่ีเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจ
ของท่านผู้ชมหลาย ๆ ท่าน ด้วยความน่ารัก ซุกซน ฉลาดและแสนรู้ จึงไม่ยากเลยท่ีน้องเอกจะ
สามารถครองใจท่านผู้ชมได้มากมาย 
 โอเอซีส ซีเวิลด์ ได้เปิดด าเนินการและจดทะเบียนในนาม บ.โอเอซีส ซีเวิลด์ ต้ังแต่วันท่ี 1 
มิ.ย.33 โดยมีจุดก าเนิดและความเป็นมาจากความรัก ความสงสาร และท่ีส าคัญต้องการให้ลูกหลาย
ได้รู้จักและรักโลมาเช่นกัน 
 โอเอซีส ซีเวิลด์ เปิดการแสดงโลมาโชว์ทุกวัน กับทุก ๆ กิจกรรมท่ีพูดได้ว่า นี่คือฝีมือคน
ไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เริ่มต้ังแต่การริเริ่ม การบริหารงาน และรวมถึงการฝึกโลมาฝึก
แบบไทยโดยใช้สัญญาณมือไม่ใช้นกหวีด ท่ีเป็นแห่งแรกและหนึ่งเดียว ทีมงานทุกส่วนทุกฝ่ายคือคน
ไทยท้ังหมด ซึ่งโลมาสามารถแสดงกิจกรรมเด่น ๆ ในการโชว์กว่า 30 รายการไม่ว่าจะเป็นการลอด 5 
ห่วงของน้องเอ การกระโดดสูงท่ีสวย สง่างาม ของสิงห์สมุทร พุดซ้อน น้องเอกลูกโลมาท่ีชอบเตะ
บอลใบยักษ์และชอบเตะบอลออกนอกบ่อแสดงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีกิจกรรมร่วมและได้เล่นกับน้อง
เอก การสปินนิ่งโชว์เป็นชุดท่ีโลมากระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ าและบิดตัวโชว์กลางอากาศ และปิดท้าย
ด้วยสกีโลมา ท่ีถือเป็นสุดยอดของการแสดงกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของเทรนเนอร์และโลมา 
2 ชีวิต และพากันสกีโชว์ไปรอบ ๆ สระแสดงท่ีท่านผู้ชมหลายท่านการันตีว่าการแสดงท่ี โอเอซีส ซี
เวิลด์ ไม่ด้อยไปกว่าต่างประเทศเลย 

 
แหล่งข้อมูล : http://www.thaioasisseaworld.com/wp-content/uploads/2012/06/img016-1024x682.jpg 

 
 

http://www.thaioasisseaworld.com/wp-content/uploads/2012/06/img016-1024x682.jpg
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แหล่งข้อมูล : http://www.thaioasisseaworld.com/wp-content/uploads/2012/06/img025-1024x682.jpg 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโลมา 
 

 
แหล่งข้อมูล : http://www.thaioasisseaworld.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_5595-1024x682.jpg 

 
โลมาพันธุ์ปากขวด (Indo-pacific humpback dolphin) 
 โลมาปากขวด หรือ โลมาสีชมพู มีลักษณะล าตัวกลมยาว ใต้ท้องมีสีชมพู มีครีบหลังหรือ
กระโดงท่ีค่อนข้างแหลม มีปากเรียวยาวคล้ายกับปากขวด แรกเกิดยาวประมาณ1 เมตรหนัก
ประมาณ10 กิโลกรัมโตเต็มท่ีจะยาวราว 2.5-3 เมตรหนักประมาณ 200-300 กิโลกรัมลักษณะดูสง่า
งามและน่าเกรงขาม ชอบแสดงพฤติกรรมเหนือผิวน้ าหลาย ๆ อย่าง เช่น กระโดดขึ้นจนพ้นน้ าและ
สะบัดหาง หรือตะแคงตัวว่ายน้ าแล้วโบกครีบไปมา โลมาปากขวดตอนเด็กล าตัวจะเป็นสีเทาและส่วน

http://www.thaioasisseaworld.com/wp-content/uploads/2012/06/img025-1024x682.jpg
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ใต้ท้องจะเป็นสีชมพู แต่เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สีผิวของโลมาปากขวดจะค่อย ๆ เปล่ียนจากเทาไปเป็น
สีชมพู ซึ่งเป็นท่ีมาของโลมาสีชมพูท่ีเราอยากมาเย่ียมเยียนถึงโอเอซีส ซีเวิลด์ 
 
 โลมาพันธุ์หัวบาตร (Irrawaddy dolphin) 
 โลมาหัวบาตร หรือ โลมาอิระวดี มีลักษณะหัวกลมมนคล้ายบาตรพระ มีลักษณะครีบหรือ
กระโดงหลังกลมมน ขนาดไม่ใหญ่นัก สีของล าตัวมีสีเทาตลอดท้ังตัว ตัวผู้จะมีลักษณะใหญ่กว่าตัว
เมียเล็กน้อย ล าตัวมีความยาวประมาณ275 เซนติเมตรแต่เฉล่ียแล้วมีความยาว210 เซนติเมตรมี
น้ าหนักประมาณ 150-200 กิโลกรัมเมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกโลมาหัวบาตรมีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายคลึงกับวาฬเบลูก้า (Beluga Whale) โลมาหัวบาตรมีฟันอยู่บนขากรรไกรบน จ านวน
เต็มท่ี 40 ซี่และอยู่บนขากรรไกรล่างจ านวน 36 ซี่ มีนิสัยค่อนข้างขี้อาย ให้ลูกเกิดใหม่มีความยาว
ประมาณ 90เซนติเมตร ท่ีมีน้ าหนักประมาณ 8-9 กิโลกรัมหรือมากกว่า 
 
 โลมานอนอย่างไรนะ 
 การนอนของโลมา ไม่มีระยะเวลาในการนอนท่ียาวนานเหมือนกับมนุษย์หรือสัตว์โดยท่ัวไป 
เป็นเพียงแต่การพักผ่อนกล้ามเนื้อในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ เมื่อโลมานอนหลับจะใช้สมองในบางส่วน
เพื่อพักผ่อนและอีกส่วนหนึ่งจะใช้ในกระบวนการหายใจให้เป็นปกติ 
 
 วิธีการนอนของโลมา 
 – คู้ตัว โดยเอาศีรษะและส่วนหางจมอยู่ในน้ า ส่วนหลังลอยตัวอยู่บนผิวน้ าประมาณ        
1 นาที การว่ายน้ าไปในกลุ่มอย่างเงียบ ๆ โดยอาศัยช่วงระยะเวลาท่ีไม่มีภัยคุกคามเป็นการพักผ่อน
กล้ามเนื้อไปในตัว 
 – การกบดานใต้พื้นน้ า เป็นการพักผ่อนในระยะเวลาส้ัน ๆ ซึ่งมีท้ังการหลับตาท้ังสองข้าง
หรือลืมตาข้างใดข้างหนึ่ง 
 
โลมาใช้สัญญาณเสียงในการสื่อสาร 
 การใช้สัญญาณเสียง คือ การปล่อยสัญญาณเสียงท่ีมีคล่ืนความถี่สูง ซึ่งถูกส่งจากบริเวณ 
Melon gland บนส่วนหัวออกไปด้านหน้า เมื่อไปกระทบกับวัตถุท่ีขวางอยู่ เสียงนั้นก็จะสะท้อน
กลับมาสู่ตัวรับสัญญาณซึ่งอยู่ใต้ขากรรไกร แล้วส่งต่อไปยังส่วนหูตอนใน เพื่อให้สมองแปลงสัญญาณ
คล่ืนเสียงนั้นว่าเป็นวัตถุชนิดใด ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับระบบโซนาร์ท่ีใช้ในปัจจุบัน 
 ยกตัวอย่างเช่น น้องโลมาก าลังว่ายน้ าอยู่ในทะเล และไกลออกไปมีถังน้ ามันขนาดใหญ่
ลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งโลมาอาจจะว่ายน้ าไปชนท าให้เกิดอันตรายได้ โลมาจะรู้ได้อย่างไร โลมาก็จะ
ปล่อยสัญญาณเสียงท่ีมีคล่ืนความถี่สูงจากบริเวณ Melon gland บนส่วนหัวออกไป เมื่อไปกระทบ
กับถังน้ ามันขนาดใหญ่ท่ีขวางอยู่ เสียงนั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่ตัวรับสัญญาณซึ่งอยู่ใต้ขากรรไกรแล้ว
ส่งต่อไปยังส่วนหูตอนใน เพื่อให้สมองแปลงสัญญาณคล่ืนเสียงว่าข้างหน้านั้นคือ ถังน้ ามันขนาดใหญ่ 
ท่ีอาจจะเกิดอันตรายกับโลมาได้ 
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ประโยชน์ของสัญญาณเสียง 
 – ใช้แทนการมองเห็นสภาพแวดล้อมใต้น้ าในสภาวะท่ีมีความขุ่นของน้ าและแสงสว่างไม่
เพียงพอ 
 – ช่วยในการบอกทิศทาง ต าแหน่งของอาหาร 
 – ติดต่อส่ือสารระหว่างกันในกลุ่ม รวมถึงการกระตุ้นลูกโลมาแรกเกิดให้จ าเสียงแม่ได้ 
 – การเตือนภัยด้วยสัญญาณเสียง 
 

 
แหล่งข้อมูล : http://www.thaioasisseaworld.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_5568-1024x682.jpg 

  
ลักษณะทั่วไปของน้องโลมา 
 – ตา มีขนาดเล็ก แต่มีสายตาดีมากท้ังในน้ าและบนบก 
 – จมูกหรือช่องหายใจ (blowhole) มีกล้ามเนื้อโดยรอบ เมื่อหดตัวจะท าให้ช่องหายใจปิด
สนิท เนื่องจากยังใช้ปอดในการหายใจ ช่องหายใจจึงเล่ือนไปอยู่บนสุดของส่วนหัวเพื่อสะดวกในการ
หายใจ 
 – หู ไม่มีส่วนของหูช้ันนอก มีเพียงรูเล็ก ๆ เท่าเข็มหมุดเท่านั้น เป็นรูเปิดหรือไม่ก็มีเยื่อ   
บาง ๆ และมีผิวหนังคลุมอีกชั้นหนึ่ง 
 – ฟัน มีลักษณะเรียวแหลม เรียงกันอยู่บนขากรรไกรท้ังสองข้าง 
 – ครีบข้าง (flipper) เปล่ียนแปลงมาจากขาหน้า ลักษณะเป็นแผ่นแบน ซึ่งถ้าเราเห็น
ภายในแผ่นแบนนั้นเราจะได้เห็นว่ามีลักษณะของกระดูกนิ้วมืออยู่ภายใน ใช้ท าหน้าท่ีพยุงตัวและ
บังคับทิศทางขณะว่ายน้ า จากเคยมีขาหลังก็ลดขนาดลงเหลือเพียงร่องรอยของกระดูกขนาดเล็ก ฝัง
อยู่ในกล้ามเนื้อ 
 – หาง (fluke) ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ซึ่งไม่มีโครงกระดูกอยู่ภายใน ใช้ในการเคล่ือนท่ี 
โดยโบกข้ึนและลงในแนวดิ่ง 
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ชีววิทยาของโลมา 
 – โลมาเป็นสัตว์ทะเลเล้ียงลูกด้วยนม อยู่ในอันดับ (Order) Cetacea จัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกับวาฬท่ีมีฟัน เช่น วาฬเพชฌฆาต (Killer whale) วาฬน าร่อง (Pilot whale) เป็นต้น 
 – รูปร่างเพรียว มีลักษณะล าตัวเรียวคล้ายกระสวย ผิวหนังเรียบและบางมาก แต่มีความ
ยืดหยุ่นสูง ท าให้มีแรงเสียดทานกับกระแสน้ าน้อย ท าให้สามารถว่ายน้ าได้เร็ว 
 – มีการปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิในร่างกายโดยเพิ่มช้ันไขมัน (Blubber) ใต้ผิวหนัง
ให้หนาขึ้นเป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งให้อบอุ่นทดแทนขน โดยในช้ันไขมันจะมีเส้นเลือดมาหล่อเล้ียง
น้อยเพื่อป้องกันการแลกเปล่ียนอุณหภูมิกับน้ า 
 – การลดอัตราการหายใจลง เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนท่ีปล่อยออกมากับอากาศ 
และเป็นผลให้โลมาสามารถด าน้ าได้นาน 
 – ไม่มีอวัยวะรับกล่ิน 
 
สายสัมพันธ์โลมาแม่ – ลูก 
 โลมาเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูง เมื่อโลมาถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะมีคู่ มีการผสมพันธุ์เพื่อ
สืบพันธุ์ต่อไปเมื่อโลมาต้ังท้องบางตัวใช้เวลา 9 เดือน บางตัวใช้เวลาถึง 1 ปี ในช่วงท่ีแม่โลมาต้ังท้อง 
เราจะต้องมีการดูแลแม่เป็นอย่างดี สังเกตว่าในช่วงท้องแก่ใกล้คลอด แม่จะมีพฤติกรรมทีเปล่ียนไป 
ไม่ยอมให้พ่อผสมพันธุ์ กินอาหารน้อยลง ตีตัวออกห่างจากกลุ่ม กระโดดไปมาหลาย ๆ ครั้ง ส่งเสียง
ร้องบ้าง เป็นสัญญาณเตือนว่าเริ่มเจ็บท้องใกล้คลอด ในช่วงนี้เราจะให้งดกิจกรรมทุกกิจกรรม ในช่วง
นี้เพื่อน ๆ ในฝูงและพ่อพันธุ์ให้ความสนใจแม่มาก ระยะเวลาไม่นานนักแม่มีการกระโดดแรงกว่าเดิม 
เพื่อกระตุ้นให้ลูกน้อยเคล่ือนตัวออกมาทีละน้อย และหางน้อย ๆ ก็จะโผล่ออกมาจากท้องแม่(ช่อง
คลอด) ในท่ีสุดลูกโลมาตัวน้อยก็ผลุบออกมาชมโลกภายนอกเป็นครั้งแรก เพื่อน ๆ ในฝูงและพ่อก็จะ
ช่วยพยุงตัวลูกโลมาขึ้นมาเหนือน้ าอย่างรวดเร็ว (เพื่อหายใจ) 
 ด้วยความรักและห่วงใยของแม่ โดยสัญชาตญาณของแม่ แม่จะรีบหันตัวกลับเพื่อเอาหัวมา
ดันลูกให้โผล่ขึ้นมาด้วยเช่นกัน เมื่อลูกหายใจแล้ว แม่จะน าลูกเข้าสู้ใต้ท้องเพื่อดูดนม ซึ่งเป็นน้ านม
หยดแรกท่ีมีคุณค่าท่ีสุดและส าคัญต่อชีวิตลูกเป็นอย่างมาก และหากในบางครั้งลูกอ่อนแรง แม่ก็จะ
น าลูกพยุงไว้ท่ีหน้าอกหรือพยุงไว้ท่ีครีบ หรือเกาะอยู่บนหลังซึ่งแม่เป็นผู้รับบทหนัก ส่วนเพื่อน ๆ    
ในฝูงและพ่อจะคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ 
 ลูกโลมาจะมีทิศทางในการว่ายน้ าค่อนข้างล าบากไม่สามารถบังคับทิศทางในการว่ายอย่าง
ถูกต้องเหมือนโลมาท่ีโตแล้ว แม่จะเป็นผู้ดูแลและก าหนดทิศทางให้กับลูก คอยส่งเสียงเรียก (โซนาซาวด์) 
ลูกโลมา คอยดูแลให้อยู่ในสายตาและระวังภัยจากการชนส่ิงกีดขวางท่ีอยู่ข้างตัว แม่ให้นมลูกนานถึง 1 ปี
ครึ่ง บางตัวถึง 2 ปีจึงหย่านมและหันกลับไปกินปลา ถึงแม้ในช่วงการเจริญเติบโตแม่ยังคงคอยดูแลห่วงใย
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถมาสัมผัสความน่ารัก น่าประทับใจนี้ได้ท่ีโอเอซีส ซีเวิลด์ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต้ังอยู่ท่ี ต าบลคลองขุด 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้เริ่มก่อต้ังตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
ให้พิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมจัดท าโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้น
ท่ีดินชายฝ่ังทะเลจันทบุรี โดยได้ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง การส่งเสริม
และ พัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดยได้ส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อให้
ประชาชนท่ีสนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและ
รู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  พื้นท่ีโดยรอบของป่าชายเลน มีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติท่ีทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดท าขึ้นนั้น มีระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินชม
ประมาณ 45 นาที – 1ช่ัวโมง  เป็นสะพานไม้ระแนง ทอดยาวเข้าไปในดงป่าชายเลน  ซึ่งในเส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติมีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดง ป่าสัก
ดอกแดง ป่าสักดอกขาว ล าพูทะเล แสมทะเล เป็นต้น ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้ายบอกช่ือ ลักษณะ 
และสรรพคุณของไม้นั้น ๆ ไว้ด้วย  รวมถึงเราจะได้เห็นสัตว์น้อยแห่งป่าชายเลน อย่างเช่น ปลาตีน ปู
แสม วิ่งไปมา รวมถึง บรรยากาศในการเดินชมค่อนข้างร่มรื่นและเย็นสบายด้วยต้นไม้ท่ีปกคลุมตลอด 
2 ข้างทาง  ระหว่างทางเดินจะมีศาลา ให้ความรู้ท้ังส้ินจ านวน 10 ศาลาดังนี้ 
 ศาลาท่ี 1 ก าเนิดอ่าวคุ้งกระเบน การก าเนิดของอ่าวคุ้งกระเบนและป่าชายเลน 
 ศาลา 2 ไม้เบิกน า ไม้เบิกน า เป็นเรื่องของต้นไม้ท่ีเป็นเหมือนทัพหน้า ได้แก่ ไม้แสม และ
ไม้ล าพู เป็นพืชตัวเบิกทางท่ีขึ้นมาก่อนพืช ชนิดอื่นเป็นการเตรียมพื้นท่ีส าหรับต้นไม้อื่น ๆ เพื่อให้เกิด
การสะสมตะกอน ดินเลน เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับต้นโกงกางใบเล็กโกงกาง ใบใหญ่ และพืชชนิด    
อื่น ๆ ท่ีจะขึ้นตามมา 
 ศาลา 3 ดงฝาด เป็นเรื่องระบบการสืบพันธุ์ และระบบรากของต้นไม้ในป่าชายเลน พืชท่ี
อาศัยอยู่ในดินท่ีมีน้ าขังตลอด ออกซิเจน ในดินน้อย ท าให้ต้องมีการปรับตัว โดยมีลักษณะรากพิเศษ
ในแบบต่าง ๆ เช่น 
 - รากค้ ายัน (Stilt Roots) มีรากโผล่พ้นดิน ลักษณะคล้ายสะพานโค้ง เช่น ไม้โกงกาง 
 - รากหายใจ (Pneumatophores) มีลักษณะเป็นแท่งแหลม ๆ โผล่ขึ้นมาจากดิน ลักษณะ
คล้ายดินสอปักอยู่ เช่น ไม้แสม ล าพู 
 - รากหายใจรูปร่างคล้ายเข่า (Knee Roots) มีลักษณะเป็นก้อน ๆ ปุ่ม ๆ โผล่ขึ้นมาเหนือ
น้ า เช่น ต้นฝาด โปรง 
 - รากพูพอน (Buttress Roots)  มีลักษณะกางออกมาในแนวต้ัง เหมือนปีกของต้นไม้     
อยู่บริเวณโคนต้น เช่นรากตะบูน ตะบัน 
 ศาลา 4 ป่าปลูก เป็นเรื่องการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ห่วงโซ่อาหาร และระบบการพึ่งพาใน
ธรรมชาติของป่าชายเลน 
 ศาลา 5 ปู่แสม   ต้นไม้ผู้สร้างแผ่นดินเป็นจุดท่ีมีต้นแสมขาว อายุนับร้อยปี (จึงเรียกว่า 
"ปู่") และได้เห็นเรื่องวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน และการหาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในบริเวณป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน 
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 ศาลา 6 โกงกาง เป็นเรื่องประโยชน์และความส าคัญของไม้โกงกาง ท่ีนอกจากจะมี
สรรพคุณทางยาแล้ว ยังใช้ท าถ่านท่ีมีคุณภาพสูง เพราะให้ความร้อนสูง ติดไฟง่าย ไม่แตกปะทุ ควัน
ไฟน้อย คุเป็นถ่านไฟได้นานจึงได้ราคาสูงกว่าถ่านไม้อื่น 
 ศาลา 7 ป่าไม้   ประมงเป็นเรื่องการปลูกป่าชายเลนควบคู่กับการเล้ียงปลากระพงขาว 
 ศาลา 8 ล าพู เป็นเรื่องของไม้ในวงศ์ล าพู และความสัมพันธ์กับห่ิงห้อย 
 ศาลา 9 ประมง เป็นการอธิบายการเล้ียงกุ้งแบบรักษาสภาพแวดล้อม การบ าบัดน้ าเสีย
โดยวิธีธรรมชาติ และระบบชลประทานน้ าเค็ม 
 ศาลา 10  เชิงทรง เป็นเรื่องของระบบนิเวศวิทยา พื้นท่ีรอยต่อระหว่างป่าบกกับป่าชาย
เลน เช่น ต้นเตยทะเล 
 นอกจากศาลาท้ัง 10 ท่ีให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติป่าชายเลนแล้ว ยังมีจุดอื่น  ๆ        
ให้แวะศึกษา พักผ่อน อีกหลายแห่งเช่น 
 ศาลาชมวิว 
 เป็นศาลาท่ีสร้างยื่นไปในอ่าว ให้สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลน วิถีชีวิตชาวบ้าน และ
ชาวประมงท่ีอยู่ในบริเวณอ่าว 
 ศาลาเรือคายัค 
เป็นท่าจอดเรือคายัค ส าหรับผู้ท่ีมาเท่ียวศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้พายเรือชมป่าชายเลน 
 ศาลาพะยูน 
 เป็นจุดท่ีมีอนุสรณ์ "จ้าวแห่งคุ้งกระเบน" ได้แก่ หมูดุด* หรือ พะยูน (Dugong dugon)    
ซึ่งในอดีตท่ีอ่าวคุ้งกระเบน เคยมีพะยูนอาศัยอยู่ เพราะเป็นบริเวณท่ีมี "หญ้าทะเล**" ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารท่ีสมบูรณ์ของพะยูน ต่อมาหญ้าทะเลหมดไป ท าให้พะยูนก็หายไปด้วยพะยูน ตัวสุดท้ายท่ีพบ
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนคือเมื่อปี พ.ศ. 2533 จากนั้นก็ไม่มีพะยูนให้เห็นอีก จนกระท่ังทางศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบนได้มีการปลูกหญ้าทะเล ท่ีเป็นอาหารหลักของพะยูน ได้แก่หญ้าผมนาง 
และหญ้าชะเงาใบขาว (หรือว่านน้ า) เพื่อให้พะยูน หวนกลับมาท่ีอ่าวคุ้งกระเบนอีกครั้ง 
 หมูดุด เป็นภาษาพื้นบ้านท่ีเรียกพะยูน เพราะมีลักษณะคล้ายสัตว์บก เวลากินอาหารคล้าย
วัวเล็มหญ้า (เรียกว่าดุด) บางคนอาจเรียก หมูน้ า หรือ วัวทะเล (Sea Cow) พะยูนเป็นสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนม เราจึงไม่ควรเรียกว่า ปลาพะยูน แต่ควรเรียกว่า พะยูน 
 พะยูน เป็นสัตว์ป่าสงวนท่ีเป็นสัตว์น้ า มีลักษณะคล้ายแมวน้ าขนาดใหญ่ ตัวอ้วนกลม
เทอะทะ มีครีบด้านหน้าท่ีพัฒนามาจากขาหน้า ไม่มีครีบหลัง ตาเล็ก ตัวเมียมีเต้านม 2 เต้า อยู่ถัดลง
มาจากขาหน้า มีหางคล้ายโลมา พะยูนหายใจด้วยปอด จึงต้องขึ้นมาหายใจบน ผิวน้ าและสามารถ
กล้ันหายใจอยู่ใต้น้ านานราว 20 นาที  
 หญ้าทะเล เป็นพืชท่ีเคยอยู่บนบก แต่มีวิวัฒนาการให้มีชีวิตอยู่ในน้ าทะเลได้ ในอดีต     
อ่าวคุ้งกระเบน เป็นบริเวณท่ีเคยมีหญ้าทะเล อยู่มาก เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีสภาพพื้นท่ีเหมาะสม
กับการขึ้นของหญ้าทะเล คือ พื้นเป็นดินทราย มีแร่ธาตุในท่ีเหมาะกับการขึ้น ของสาหร่าย และหญ้า
ทะเล หญ้าท่ีเป็นอาหารของพะยูน ท่ีมีอยู่ 2 ชนิดคือ หญ้าชะเงา (มีลักษณะใบรี ๆ ยาว ๆ ขึ้นแล้ว
เล้ือยไปตาม พื้นดิน) และหญ้าผมนาง (ข้ึนมาเป็นเส้นๆ เหมือนเส้นผม) นอกจากจะเป็นอาหารของ
พะยูนแล้ว หญ้าทะเลยังเป็นแหล่งพักพิง ท่ีหลบภัย และท่ีวางไข่ ส าหรับสัตว์น้ าบางชนิด เช่น 
ปลาหมึก เป็นต้น 
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 หอดูเรือนยอดไม้ 
 เป็นหอท่ีท าด้วยไม้ มีความสูงประมาณ 15 เมตร มีบันไดขึ้นลงเป็นแบบบันไดเวียน มีจุด
พักในแต่ละช้ัน และมีระเบียงท าเป็นท่ีนั่งพัก ช้ันบนสุดมีลักษณะเป็นระเบียงห้าเหล่ียม มีท่ีนั่ง 
ส าหรับชมวิวอ่าวคุ้งกระเบน วิวป่าชายเลนจากมุมสูง และถ้าโชคดีอาจได้เห็นนกท่ี อาศัยอยู่ในแถบ
อ่าวคุ้งกระเบนท่ีมีมากกว่า 120 ชนิด เช่น นกยางเปียง นกยางเหนียว นกจาบคาเล็กนกกินเบ้ียว 
 รายละเอียดเพิ่มเติม 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่มีค่าเข้าชม เปิดทุกวัน 
08.00 - 18.00 น. การเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนใช้เส้นทางเดียวกับทางไป
หาดเจ้าหลาว ตรงไปยังทางแหลมเสด็จ เพราะศูนย์ฯ ต้ังอยู่ตรงข้ามหาดแหลมเสด็จ ทางเข้าอยู่
ด้านขวา ตรงข้ามกับศูนย์ประมง เบอร์ติดต่อ โทร. 039-433-216-8  

 

 
แหล่งข้อมูล : https://www.paiduaykan.com/province/east/chanthaburi/pic/aokhungkraben1.jpg 

 

 
แหล่งข้อมูล : https://www.paiduaykan.com/province/east/chanthaburi/pic/aokhungkraben3.jpg 
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แหล่งข้อมูล : https://www.paiduaykan.com/province/east/chanthaburi/pic/aokhungkraben8.jpg 

 

 
แหล่งข้อมูล : https://www.paiduaykan.com/province/east/chanthaburi/pic/aokhungkraben14.jpg 
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บทที่  3 
ข้ันตอนการด าเนินการ 

 
ประชากร 
 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประถมศึกษาปีท่ี  5 – 6 จ านวน  38  คน  
 2.  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จ านวน  11  คน 
  
วิธีด าเนินงาน  
  การจัดกิจกรรมด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. ข้ันวางแผน  (Plan) 
   1.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการประชุมปรึกษาหารือก าหนดวันไปทัศนศึกษา   
สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   งบประมาณ  ระยะเวลาในการด าเนินการ    
   1.2  เขียนโครงการน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ในวันท่ี  27  มกราคม                    
      พ.ศ.  2563 
  1.3  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม  ซักถามปัญหา อุปสรรค  
เพื่อให้การด าเนินโครงการทัศนศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1.4  ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา   
  1.5  ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ติดต่อรถยนต์หรือบริษัทท่ีจะน า
ทัศนศึกษา  ท าหนังสือประสานขออุนญาตเข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้  ติดต่อบริษัทประกันภัย  เป็นต้น 
   1.6  ออกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้ผู้ปกครองอนุญาต 
 
 2. ข้ันปฏิบัติการ (Do)  
   น านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ในวันท่ี  19  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
2563 
 3. ข้ันตรวจสอบ (Check)) 
  ขณะท่ีน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและคณะ
ครูท่ีควบคุมนักเรียนไปครั้งนี้  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
   3.1  การบันทึกเหตุการณ์ขณะออกเดินทาง  ระหว่างเดินทาง   และขณะทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้   
   3.2  บันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน  อย่างไม่เป็นทางการ 
   3.3  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ครั้งนี้   
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  4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข  (Act) 
   4.1  น าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต  สัมภาษณ์  แบบสอบถาม  โดยการบันทึกของฝ่าย
ประเมินผล  มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน  เพื่อน าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
    4.2  น าข้อสรุปท่ีได้มาปรับปรุง  วางแผนการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรม  จ าแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
  1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัติ  คือ  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้    
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   คือ 
   2.1 แบบบันทึกการสังเกตและเหตุการณ์ 
  2.2 แบบสัมภาษณ์นักเรียน   เป็นแบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิดแบบไม่เป็นทางการ      
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
     ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Check list) ประกอบด้วย  สถานะ  เพศ   
    ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการกิจกรรม  จ านวน  10  ข้อ  มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  คือ  
    1  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับน้อยที่สุด  
    2  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมระดับน้อย  
    3  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับปานกลาง  
    4  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมาก  
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากท่ีสุด  
   ก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนน  ดังนี้  
    1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับน้อยที่สุด  
   1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับน้อย  
   2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับปาน
กลาง  
   3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมาก  
   4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากท่ีสุด 
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการจัดจัดกิจกรรม แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด (Open End) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1. สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  เช่น  ขั้นตอนการจัดงาน      
ความเรียบร้อยของการอบรม  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
  2. สัมภาษณ์นักเรียน  โดยใช้ค าถามปลายเปิดอย่างไม่เป็นทางการ  ใช้ค าถามท่ีเปิดโอกาส
ให้ได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง  โดยสัมภาษณ์ท้ังระหว่างการจัดกิจกรรมและ
หลังจากการจัดกิจกรรม   
 3. หลังเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม  ฝ่ายประเมินผลแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับ
นักเรียนร่วมตอบแบบสอบถาม  เพื่อน าผลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติท่ีใช้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ฝ่ายประเมินผลน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดังนี้ 
   1. น าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นของนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มาวิเคราะห์  ประมวลผลและน าเสนอในรูปความเรียง 
   2. น าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมาวิเคราะห์  
ประมวลผลและน าเสนอเป็นค่าเฉล่ียและร้อยละ   
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บทที่   4 
ผลการด าเนินการตามโครงการ 

  
ตารางท่ี  1   แสดงเพศผู้ตอบแบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน  (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 19 50.00 
หญิง 19 50.00 
รวม 38 100 

 
 จากตาราง  1  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย   จ านวน  19  คน  คิดเป็น  ร้อย
ละ  50.00  และเพศหญิง   จ านวน  19  คน  ร้อยละ  50.00   
 
 ตารางท่ี   2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ความพึงพอใจ X ระดับ 
1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 4.65 มากท่ีสุด 
2 นักเรียนได้รับความรู้ท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 4.55 มากท่ีสุด 
3 นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน 4.50 มากท่ีสุด 
4 แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีความน่าสนใจ 4.85 มากท่ีสุด 
5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้เหมาะสม 4.65 มากท่ีสุด 
6 พาหนะในการเดินทางมีความพร้อม และบริการสุภาพ 4.45 มาก 
7 นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจ าทุกปี 4.75 มากท่ีสุด 
8 นักเรียนประทับใจกับการมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ 4.70 มากท่ีสุด 
9 นักเรียนจะแนะน าคนอื่นให้มาเท่ียวสถานท่ีในครั้งนี้ 4.45 มาก 
10 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับนักเรียน 4.75 มากท่ีสุด 
 รวม 4.63 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี  2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
จังหวัดขอนแก่น   พบว่า  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  4.63  ข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีความน่าสนใจ  รองลงมาคือ  
นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจ าทุกปี  และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับนักเรียน 
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ความประทับใจของนักเรียนในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ 
 1. ประทับใจท่ีไ ด้ไปศึกษาศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่าว คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 2. ประทับใจท่ีได้ชมการแสดงโลมา 
 3. ชอบบรรยากาศท่ีจุดชมวิวเนินพญาความสวยงามของจุดชมวิวแห่งนี้ เป็นถนนท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในภาคตะวันออก  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1.  ครูศึกษาแหล่งเรียนรู้และให้งานนักเรียนล่วงหน้าก่อนทัศนศึกษา 
 2. ครูจัดกลุ่มนักเรียนศึกษาสถานท่ีตามจุด น าตัวแทนน าเสนอ  หรือเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง 
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บทที่   5 
สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น 
 
 คณะครูและนักเรียน  ได้ให้ความร่วมมือในไปทัศนศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ 

- คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จ านวน   11   คน 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6  จ านวน   38    คน 

 
           1.  ประสิทธิผลของการจัดงาน  

  1.1.  นักเรียนส่วนใหญ่มีความประทับใจกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น   
   1.2. นักเรียนมีความสุขและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สังเกตได้จากหลังจาก กลับ
มาถึงโรงเรียนนักเรียนได้ออกมาแสดงความรู้สึกซึ่งทุกคนก็มีรอยยิ้มและประทับใจในเรื่องราวต่างๆ 
แตกต่างกันไป   
  1.3  นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ สังเกตได้จากนักเรียนมีความระตือรือร้น
สนใจใฝ่หาความรู้ในแต่ละสถานท่ี ๆ พาไปทัศนศึกษา 
 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี    
ณ จังหวัดจันทบุรี พบว่า  นักเรียนความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.63  ข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีความน่าสนใจ  
รองลงมาคือ  นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจ าทุกปี  และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับ
นักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้คุณครูจัดเป็นประจ าทุกปี  และใช้เวลาเข้าชมงานให้มากกว่านี้ 
2. ควรมีเวลาให้มากกว่านี้และครูน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นแห่ง ๆ  
3. จัดครูรับผิดชอบนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ    
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แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี 
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม วันที่  19-21  กุมภาพันธ์   2563 

 
ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย     หญิง  
2. ระดับการช้ันศึกษา   ป.5     ป.6    
 
ค าช้ีแจง  :  ให้นักเรียนเลือกระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

ท่ี รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น 

     

2 นักเรียนได้รับความรู้ท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่เคยรู้มา
ก่อน 

     

3 นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน      

4 แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีความน่าสนใจ      

5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เหมาะสม 

     

6 พาหนะในการเดินทางมีความพร้อม และ
บริการสุภาพ 

     

7 นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจ าทุกปี      

8 นักเรียนประทับใจกับการมาศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในครั้งนี ้

     

9 นักเรียนจะแนะน าคนอื่นให้มาเท่ียวสถานท่ีใน
ครั้งนี ้

     

10 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับ
นักเรียน 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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