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รายงานผลโครงการ
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2ก

คานา
รายงานผลการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้กาหนดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว /
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน/อาหารนักเรียนประจาวัน) ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสถานศึกษาจะต้องจัดทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
เพื่ อให้นั ก เรี ยน มี ความรู้ และประสบการณ์ อย่ า งกว้า งขวาง โดยกาหนดให้ ดาเนิน การกิจ กรรม
ดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ในการจั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ต้ อ งขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า น
ผู้อานวยการโรงเรีย นบ้ านโคกสีวิทยาเสริม ที่เ ล็ง เห็นความสาคัญ ให้คาปรึกษาและอานวยความ
สะดวก สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม และขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือ และช่วยควบคุมนักเรียนทาให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ฝ่ายประเมินผล
25 กุมภาพันธ์ 2563
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงการ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545
มีเจตนารมณ์ให้การจัดการศึกษาต้ องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง ร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น อีกทั้งการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุด ผู้ เรีย นทุก คน สามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ ดัง นั้ นกระบวนการจัด การศึกษาต้อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทั้งความรู้ 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 รัฐบาลยังมีนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ กษาตั้ง แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย
โดยคานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการ
ให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ไ ด้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค นไทยได้ เ รี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน ของผู้ปกครอง โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจั ดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน
รายหั ว /ปั จ จั ย พื้ น ฐานส าหรั บ นั ก เรี ย นยากจน/อาหารนั ก เรี ย นประจ าวั น ) ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสถานศึกษา
จะต้องจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นและ
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการ
เรี ย นในห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง โดยก าหนดให้
ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
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ด้วยเหตุดังกล่าว โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ ณ จัง หวัด จั นทบุ รีขึ้ น โดยก าหนดจั ด กิจ กรรมในวั นที่ 19 – 21 กุ ม ภาพั นธ์ 2563
ซึ่งกาหนดศึกษาแหล่งเรียนรู้ คือ โอเอซีส ซีเวิลด์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน จุดชมวิวเนินพญา
ทุ่ ง โปรงทอง ปากน้ าประแส ระยอง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ จ ริ ง
และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรงและสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้เรียนยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปสัมผัสแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จานวน 38 คน
1.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จานวน 11 คน
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์ตรง มีความตระหนัก เห็นคุณค่า
มีความประทับใจ

สถานที่ดาเนินการ
1. โอเอซีส ซีเวิลด์
2. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 19 – 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น
3. นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเรียนรู้
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมี สิทธิเ สมอกันในการรับการศึก ษาไม่ น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รั ฐจะต้ องจั ดให้อ ย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ บัญ ญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(www.moe.go.th/)

นโยบายของรัฐบาล (www.moe.go.th/moe/th/freestudy/)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการตาม
เจตนารมณ์ โดยในปีแรกกาหนดไว้ใน ข้อ ๑.๓ การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ข้อ ๑.๓.๑
ว่ า “ให้ ทุ ก คนมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาฟรี ๑๕ ปี โดยสนั บ สนุ น ต าราในวิ ช าหลั ก ให้ แ ก่ ทุ ก
สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๒ และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง” อีกทั้งนโยบาย
ของรัฐด้านการศึกษา ข้อ ๓.๑.๔ กาหนดว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี
ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึ กษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้ง ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญ ญา
และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน”

การจัดสรรงบประมาณหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา สาหรับบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เองตามวัตถุประสงค์ ใน ๔ กิจกรรม ได้แก่
๑. กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อคนต่อปี
๒. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี โดยจัดอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง ต่อคนต่อปี
๓. ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยจัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อคนต่อปี
๔. บริ การด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศหรื อคอมพิวเตอร์ โดยจั ดอย่า งน้อย ๔๐ ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี
ซึ่งในรายละเอียดการดาเนินการของสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้น คณะกรรมการสถานศึกษา
และภาคี ๔ ฝ่าย ควรจะมีการพิจารณาร่วมกัน โดยคานึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเป็นหลัก
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การเรียนรู้
ความหมายของการเรียนรู้
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่
คนเราปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจากการฝึกหัด (สุรางค์ โค้วตระกู. 2533 : 135)
การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากเดิ มไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่
ค่อนข้างถาวร และพฤติ กรรมใหม่นี้ เป็น ผลมาจากประสบการณ์ หรื อการฝึก ฝนไม่ใช่ เป็น การ
ตอบสนองตามธรรมชาติ หรือสัญชาตญาณ วุฒิภาวะ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ
(อารี พันธ์มณี. 2538 : 86)
กระบวนการเรียนรู้ (อารี พันธ์มณี. 2538 : 90)
กระบวนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ
1. แรงจูงใจ หมายถึง สภาพที่อินทรีย์เกิดความต้องการ หรืออยู่ในภาวะขาดสมดุลก็จะ
ทาให้เกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ เพื่อผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อทดแทนภาวการณ์ขาด หรือทาให้
อินทรีย์อยู่ในภาวะสมดุล แรงจูงใจ จึงเป็นสิ่งจาเป็นเบื้องต้นในการเรียนรู้และเป็นสิ่งกาหนดทิศทาง
และความเข้มของพฤติกรรมให้เกิดขึ้น
2. เป้ า หมาย หมายถึ ง สภาพต่ อ การที่บุ ค คลเกิ ด แรงจู ง ใจแล้ ว บุ ค คลก็ จ ะก าหนด
เป้าหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป้าหมายจึงเป็นส่วนผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมและ
นาไปสู่การเรียนรู้ได้ ลักษณะเป้าหมายอาจแตกต่างกัน บางคนอาจมีเป้าหมายเพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านสรีระ แต่บางคนอาจกาหนดเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการทางสัง คมก็อาจ
เป็นได้
3. ความพร้อม หมายถึง สภาพความพร้อมของอินทรีย์ทางร่างกาย จิตใจ อวัยวะต่าง ๆ
ในการเรียนรู้ รวมทั้งความเจริญเติมโตของร่างการ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์เดิม เป็น
ต้น ซึ่งความพร้อมดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสาคัญในการเรียนรู้ จะช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้
แตกต่างกัน บุคคลที่มีความพร้อมมากก็อาจเรียนรู้ได้ดี เป็นต้น
4. อุปสรรค หมายถึ ง การเผชิญกับสิ่งขวางกั้น หรือสิ่งสกัดกั้น ระหว่างพฤติกรรมกับ
เป้าหมาย ทาให้ไม่บรรลุเป้าหมาย บุคคลจึงเกิดความเครียด ก็จะพยายามหาทางลดความเครียด
ลงหรือหาวิธรการแก้ปัญหา ลักษณะเช่นนี้จึงทาให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้
5. การตอบสนอง หมายถึง การแสดงพฤติก รรมตอบสนองต่ อแรงจู ง ใจ เป้ า หมาย
ความพร้อม หรืออุปสรรค ซึ่งอาจเริ่มด้วยการเลือกตอบสนองที่เหมาะสมหรือแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
การตอบสนองจะเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมาย
6. การเสริมแรง หมายถึง เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมตอบสนองแล้ว ได้รับผลย้อนกลับในทาง
ที่ดี อาจเป็ น รางวั ล หรื อ การเสริม แรงในรู ปต่ า ง ๆ เช่ น ค าชมเชย ความพอใจ ความสาเร็ จ
ความก้าวหน้า หรืออื่น ๆ ก็จะทาให้อินทรีย์แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง และมีความคงทนในการ
แสดงพฤติกรรม ดังนั้น การเสริมแรงจึงเป็นการให้ภายหลังจากการที่แสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
และทาให้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยและคงทน
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7. การสรุปความเหมือน หมายถึง หลังจากผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายแล้วเขาสามารถสรุป
กฎเกณฑ์ หรือสถานการณ์การเรียนรู้ที่ประสบมา แล้วนาไปใช้ในสถานการณ์หรือประสบการณ์
ใหม่ได้ เป็นการขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขวางขึ้น

การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา
ความหมายและความสาคัญ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2533 : 11)
การท่องเที่ยวทัศนศึกษา หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้เป็นการเรียนรู้ด้วย
การเห็ น หรือ เป็น การศึ กษานอกสถานที่ เพื่ อท ากิจ กรรมที่มุ่ ง ให้ ผู้ ร่ว มในการท่ องเที่ย วได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงจากการท่องเที่ยวทัศนศึกษา โดยการสังเกตสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง หรือสังเกต
จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
การท่องเที่ยวทัศนศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากขึ้นนอกเหนือจากการที่ได้รับจาก
ห้อ งเรี ย น ปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สูต ร หรื อ กิ จ กรรมในหลั ก สู ต รที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากของจริงโดยตรง นอกจากนี้การท่องเที่ยวทัศนศึกษาเป็นเทคนิคของการ
เรียนการสอนอย่างหนึ่งซึ่งจะสามารถพัฒนาความสนใจ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง
ดี
รูปแบบการจัดท่องเที่ยวทัศนศึกษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2533 : 12)
การท่องเที่ยวทัศนศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาโดยไม่พักค้างแรม เป็นรูปแบบการจัดท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่
นิยมในสถานศึกษา เพราะขั้นตอนในการจัดไม่ยุ่ง ยาก และเสียงค่าใช้จ่ายไม่มาก ครั้ง ละไม่เกิน
100 บาท ต่อตน การขออนุมัติสาหรับการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทไม่ค้างแรมต้องทา
ในระดับของสถานศึกษา ส่วนใหญ่จะจัดในวันธรรมดา ช่วงเปิดภาคเรียน
2. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาโดยการพักค้างแรม การท่องเที่ยวทัศนศึกษาโดยพักค้างแรง
เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ ยวที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน เพราะต้องคานึง ถึง เรื่องความ
ปลอดภัยของนักเรียน สถานที่พักแรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะต้องมีการอนุมัติระดับ
หน่วยงานที่ต้นสังกัด ส่วนใหญ่การจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเภทค้างแรมจะจัดในช่วงปิดภาค
เรียน เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางและค้างแรมหลายวันจะได้ไม่กระทบกับเวลาเรียน

โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
จุดกาเนิดโอเอซีสซีเวิล์ด
คุ ณ วิ ชั ย วั ฒ นพงศ์ ห รื อ ลุ ง แดง ได้ พ บว่ า มี โ ลมาติ ด อวนของชาวประมงบ่ อ ยครั้ ง
และชาวประมงก็ได้นาโลมามาชาแหละเนื้อขายในราคาเพียงแค่กิ โลกรัมละ 20-30 บาทเท่านั้น
ลุงแดงจึงเกิดความรู้สึกสงสาร และมองเห็นว่าในอนาคตอันใกล้โลมาไทยมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญ
พันธ์ได้ง่ายจึงคิดที่จะช่วยอนุรักษ์โลมาไทยเหล่านี้ จึงได้เริ่มศึกษาและทดลองในช่วงปลายปี 2531
โดยเริ่มจากการนาโลมาที่ติดอวนชาวประมงมาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็น
การชั่วคราว ดูแลในเรื่องของสุขภาพและรักษาบาดแผลของโลมาที่เกิดจากการติดอวนจนหายดี
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และด้วยการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด พบว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารัก ฉลาด แสนรู้ เรียนรู้ไ ด้เร็ว และโลมา
สามารถเข้ามากินอาหารจากมือของลุงแดงได้ภายในระยะเวลาเพียง 20 วัน นี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการขยายแนวคิ ด ไปในรู ป แบบของการจั ด แสดงความสามารถของโลมาให้ ป ระชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ชม
จากการเลี้ยงดูในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งลูก ๆ โลมาอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง
นี่เป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความสาเร็จในการเลี้ยงดูและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันโอ
เอซีส ซีเวิลด์ มีลูกโลมาหลายชีวิตที่เกิดที่นี่และสามารถแสดงโชว์เป็นดาราประจาโอเอซีส ซีเวิลด์
โดยเฉพาะ น้องเอก ลูกโลมาสายพันธุ์หัวบาตรตัวล่าสุดของโอเอซีส ซีเวิลด์ ที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจ
ของท่านผู้ ชมหลาย ๆ ท่ าน ด้วยความน่ารัก ซุก ซน ฉลาดและแสนรู้ จึง ไม่ยากเลยที่น้องเอกจะ
สามารถครองใจท่านผู้ชมได้มากมาย
โอเอซีส ซีเวิลด์ ได้เปิดดาเนินการและจดทะเบียนในนาม บ.โอเอซีส ซีเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 1
มิ.ย.33 โดยมีจุดกาเนิดและความเป็นมาจากความรัก ความสงสาร และที่สาคัญต้องการให้ลูกหลาย
ได้รู้จักและรักโลมาเช่นกัน
โอเอซีส ซีเวิลด์ เปิดการแสดงโลมาโชว์ทุกวัน กับทุก ๆ กิจกรรมที่พูดได้ว่า นี่คือฝีมือคน
ไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เริ่มตั้งแต่การริเริ่ม การบริหารงาน และรวมถึงการฝึกโลมาฝึก
แบบไทยโดยใช้สัญญาณมือไม่ใช้นกหวีด ที่เป็นแห่งแรกและหนึ่งเดียว ทีมงานทุกส่วนทุกฝ่ายคือคน
ไทยทั้งหมด ซึ่งโลมาสามารถแสดงกิจกรรมเด่น ๆ ในการโชว์กว่า 30 รายการไม่ว่าจะเป็นการลอด 5
ห่วงของน้องเอ การกระโดดสูงที่สวย สง่างาม ของสิงห์สมุทร พุดซ้อน น้องเอกลูกโลมาที่ชอบเตะ
บอลใบยักษ์และชอบเตะบอลออกนอกบ่อแสดงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีกิจกรรมร่วมและได้เล่นกับน้อง
เอก การสปินนิ่งโชว์เป็นชุดที่โลมากระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้าและบิดตัวโชว์กลางอากาศ และปิดท้าย
ด้วยสกีโลมา ที่ถือเป็นสุดยอดของการแสดงกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของเทรนเนอร์และโลมา
2 ชีวิต และพากันสกีโชว์ไปรอบ ๆ สระแสดงที่ท่านผู้ชมหลายท่านการันตีว่าการแสดงที่ โอเอซีส ซี
เวิลด์ ไม่ด้อยไปกว่าต่างประเทศเลย

แหล่งข้อมูล : 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 มีลักษณะลาตัวกลมยาว ใต้ท้องมีสีชมพู มีครีบหลังหรือ
กระโดงที่ ค่ อ นข้ า งแหลม มีป ากเรี ย วยาวคล้ า ยกั บ ปากขวด แรกเกิ ด ยาวประมาณ1 เมตรหนั ก
ประมาณ10 กิโลกรัมโตเต็มที่จะยาวราว 2.5-3 เมตรหนักประมาณ 200-300 กิโลกรัมลักษณะดูสง่า
งามและน่าเกรงขาม ชอบแสดงพฤติกรรมเหนือผิวน้าหลาย ๆ อย่าง เช่น กระโดดขึ้นจนพ้นน้าและ
สะบัดหาง หรือตะแคงตัวว่ายน้าแล้วโบกครีบไปมา โลมาปากขวดตอนเด็กลาตัวจะเป็นสีเทาและส่วน
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ใต้ท้องจะเป็นสีชมพู แต่เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สีผิวของโลมาปากขวดจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากเทาไปเป็น
สีชมพู ซึ่งเป็นที่มาของโลมาสีชมพูที่เราอยากมาเยี่ยมเยียนถึงโอเอซีส ซีเวิลด์
โลมาพันธุ์หัวบาตร (Irrawaddy dolphin)
โลมาหัวบาตร หรือ โลมาอิระวดี มีลักษณะหัวกลมมนคล้ายบาตรพระ มีลักษณะครีบหรือ
กระโดงหลังกลมมน ขนาดไม่ใหญ่นัก สีของลาตัวมีสีเทาตลอดทั้งตัว ตัวผู้จะมีลักษณะใหญ่กว่าตัว
เมียเล็กน้อย ลาตัวมีความยาวประมาณ275 เซนติเมตรแต่เฉลี่ยแล้วมีความยาว210 เซนติเมตรมี
น้าหนั ก ประมาณ 150-200 กิ โลกรั ม เมื่ อพิ จ ารณาจากลั ก ษณะภายนอกโลมาหั ว บาตรมี รู ป ร่ า ง
ลักษณะคล้ายคลึงกับวาฬเบลูก้า (Beluga Whale) โลมาหัวบาตรมีฟันอยู่บนขากรรไกรบน จานวน
เต็มที่ 40 ซี่และอยู่บนขากรรไกรล่างจานวน 36 ซี่ มีนิสัยค่อนข้างขี้อาย ให้ลูกเกิดใหม่มีความยาว
ประมาณ 90เซนติเมตร ที่มีน้าหนักประมาณ 8-9 กิโลกรัมหรือมากกว่า
โลมานอนอย่างไรนะ
การนอนของโลมา ไม่มีระยะเวลาในการนอนที่ยาวนานเหมือนกับมนุษย์หรือสัตว์โดยทั่วไป
เป็นเพียงแต่การพักผ่อนกล้ามเนื้อในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อโลมานอนหลับจะใช้สมองในบางส่วน
เพื่อพักผ่อนและอีกส่วนหนึ่งจะใช้ในกระบวนการหายใจให้เป็นปกติ
วิธีการนอนของโลมา
– คู้ตั ว โดยเอาศีร ษะและส่ วนหางจมอยู่ใ นน้า ส่ วนหลั ง ลอยตัว อยู่ บนผิว น้าประมาณ
1 นาที การว่ายน้าไปในกลุ่มอย่างเงียบ ๆ โดยอาศัยช่วงระยะเวลาที่ไม่มีภัยคุกคามเป็นการพักผ่อน
กล้ามเนื้อไปในตัว
– การกบดานใต้พื้นน้า เป็นการพักผ่อนในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งมีทั้งการหลับตาทั้งสองข้าง
หรือลืมตาข้างใดข้างหนึ่ง
โลมาใช้สัญญาณเสียงในการสื่อสาร
การใช้สัญญาณเสียง คือ การปล่อยสัญญาณเสียงที่มีคลื่นความถี่สูง ซึ่งถูกส่งจากบริเวณ
Melon gland บนส่วนหัวออกไปด้านหน้า เมื่อไปกระทบกับวัต ถุที่ขวางอยู่ เสียงนั้นก็จะสะท้อน
กลับมาสู่ตัวรับสัญญาณซึ่งอยู่ใต้ขากรรไกร แล้วส่งต่อไปยังส่วนหูตอนใน เพื่อให้สมองแปลงสัญญาณ
คลื่นเสียงนั้นว่าเป็นวัตถุชนิดใด ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับระบบโซนาร์ที่ใช้ในปัจจุบัน
ยกตัวอย่างเช่น น้องโลมากาลังว่ายน้าอยู่ในทะเล และไกลออกไปมีถังน้ามันขนาดใหญ่
ลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งโลมาอาจจะว่ายน้าไปชนทาให้เกิดอันตรายได้ โลมาจะรู้ได้อย่างไร โลมาก็จะ
ปล่อยสัญญาณเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงจากบริเวณ Melon gland บนส่วนหัวออกไป เมื่อไปกระทบ
กับถังน้ามันขนาดใหญ่ที่ขวางอยู่ เสียงนั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่ตัวรับสัญญาณซึ่งอยู่ใต้ขากรรไกรแล้ว
ส่งต่อไปยังส่วนหูตอนใน เพื่อให้สมองแปลงสัญญาณคลื่นเสียงว่าข้างหน้านั้นคือ ถังน้ามันขนาดใหญ่
ที่อาจจะเกิดอันตรายกับโลมาได้
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ประโยชน์ของสัญญาณเสียง
– ใช้แทนการมองเห็นสภาพแวดล้อมใต้น้าในสภาวะที่มีความขุ่นของน้าและแสงสว่ างไม่
เพียงพอ
– ช่วยในการบอกทิศทาง ตาแหน่งของอาหาร
– ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในกลุ่ม รวมถึงการกระตุ้นลูกโลมาแรกเกิดให้จาเสียงแม่ได้
– การเตือนภัยด้วยสัญญาณเสียง

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

ลักษณะทั่วไปของน้องโลมา
– ตา มีขนาดเล็ก แต่มีสายตาดีมากทั้งในน้าและบนบก
– จมูกหรือช่องหายใจ (blowhole) มีกล้ามเนื้อโดยรอบ เมื่อหดตัวจะทาให้ช่องหายใจปิด
สนิท เนื่องจากยังใช้ปอดในการหายใจ ช่องหายใจจึงเลื่อนไปอยู่บนสุดของส่วนหัวเพื่อสะดวกในการ
หายใจ
– หู ไม่มีส่วนของหูชั้นนอก มีเพียงรูเล็ก ๆ เท่าเข็มหมุดเท่านั้น เป็นรูเปิดหรือไม่ก็มีเยื่อ
บาง ๆ และมีผิวหนังคลุมอีกชั้นหนึ่ง
– ฟัน มีลักษณะเรียวแหลม เรียงกันอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง
– ครีบข้ าง (flipper) เปลี่ย นแปลงมาจากขาหน้า ลักษณะเป็น แผ่นแบน ซึ่ ง ถ้า เราเห็ น
ภายในแผ่นแบนนั้นเราจะได้เห็นว่ามีลักษณะของกระดูกนิ้วมืออยู่ภายใน ใช้ทาหน้าที่พยุงตัวและ
บังคับทิศทางขณะว่ายน้า จากเคยมีขาหลังก็ลดขนาดลงเหลือเพียงร่องรอยของกระดูกขนาดเล็ก ฝัง
อยู่ในกล้ามเนื้อ
– หาง (fluke) ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ซึ่งไม่มีโครงกระดูกอยู่ภ ายใน ใช้ในการเคลื่อนที่
โดยโบกขึ้นและลงในแนวดิ่ง
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ชีววิทยาของโลมา
– โลมาเป็ น สั ต ว์ ท ะเลเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม อยู่ ใ นอั น ดั บ (Order) Cetacea จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม
เดียวกับวาฬที่มีฟัน เช่น วาฬเพชฌฆาต (Killer whale) วาฬนาร่อง (Pilot whale) เป็นต้น
– รูปร่างเพรียว มีลักษณะลาตัวเรียวคล้ายกระสวย ผิวหนังเรียบและบางมาก แต่มีความ
ยืดหยุ่นสูง ทาให้มีแรงเสียดทานกับกระแสน้าน้อย ทาให้สามารถว่ายน้าได้เร็ว
– มีการปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิในร่างกายโดยเพิ่มชั้นไขมัน (Blubber) ใต้ผิวหนัง
ให้หนาขึ้นเป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งให้อบอุ่นทดแทนขน โดยในชั้นไขมันจะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยง
น้อยเพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้า
– การลดอัตราการหายใจลง เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนที่ปล่อยออกมากับอากาศ
และเป็นผลให้โลมาสามารถดาน้าได้นาน
– ไม่มีอวัยวะรับกลิ่น

สายสัมพันธ์โลมาแม่ – ลูก
โลมาเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูง เมื่อโลมาถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะมีคู่ มีการผสมพันธุ์เพื่อ
สืบพันธุ์ต่อไปเมื่อโลมาตั้งท้องบางตัวใช้เวลา 9 เดือน บางตัวใช้เวลาถึง 1 ปี ในช่วงที่แม่โลมาตั้งท้อง
เราจะต้องมีการดูแลแม่เป็นอย่างดี สังเกตว่าในช่วงท้องแก่ ใกล้คลอด แม่จะมีพฤติกรรมทีเปลี่ยนไป
ไม่ยอมให้พ่อผสมพันธุ์ กินอาหารน้อยลง ตีตัวออกห่างจากกลุ่ม กระโดดไปมาหลาย ๆ ครั้ง ส่งเสียง
ร้องบ้าง เป็นสัญญาณเตือนว่าเริ่มเจ็บท้องใกล้คลอด ในช่วงนี้เราจะให้งดกิจกรรมทุกกิจกรรม ในช่วง
นี้เพื่อน ๆ ในฝูงและพ่อพันธุ์ให้ความสนใจแม่มาก ระยะเวลาไม่นานนักแม่มีการกระโดดแรงกว่าเดิม
เพื่อกระตุ้นให้ลูกน้อยเคลื่อนตัวออกมาทีละน้อย และหางน้อย ๆ ก็จะโผล่ออกมาจากท้องแม่(ช่อง
คลอด) ในที่สุดลูกโลมาตัวน้อยก็ผลุบออกมาชมโลกภายนอกเป็นครั้งแรก เพื่อน ๆ ในฝูงและพ่อก็จะ
ช่วยพยุงตัวลูกโลมาขึ้นมาเหนือน้าอย่างรวดเร็ว (เพื่อหายใจ)
ด้วยความรักและห่วงใยของแม่ โดยสัญชาตญาณของแม่ แม่จะรีบหันตัวกลับเพื่อเอาหัวมา
ดันลูกให้โผล่ขึ้นมาด้วยเช่นกัน เมื่อลูกหายใจแล้ว แม่จะนาลูกเข้าสู้ใต้ท้องเพื่อดูดนม ซึ่งเป็นน้านม
หยดแรกที่มีคุณค่าที่สุดและสาคัญต่อชีวิตลูกเป็นอย่างมาก และหากในบางครั้งลูกอ่อนแรง แม่ก็จะ
นาลูกพยุงไว้ที่หน้าอกหรือพยุงไว้ที่ครีบ หรือเกาะอยู่บนหลัง ซึ่ง แม่เป็นผู้รับบทหนัก ส่วนเพื่อน ๆ
ในฝูงและพ่อจะคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ
ลูกโลมาจะมีทิศทางในการว่ายน้าค่อนข้างลาบากไม่สามารถบังคับทิศทางในการว่ายอย่าง
ถูกต้องเหมือนโลมาที่โตแล้ว แม่จะเป็นผู้ดูแลและกาหนดทิศทางให้กับลูก คอยส่งเสียงเรียก (โซนาซาวด์)
ลูกโลมา คอยดูแลให้อยู่ในสายตาและระวังภัยจากการชนสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างตัว แม่ให้นมลูกนานถึง 1 ปี
ครึ่ง บางตัวถึง 2 ปีจึงหย่านมและหันกลับไปกินปลา ถึงแม้ในช่วงการเจริญเติบโตแม่ยังคงคอยดูแลห่วงใย
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถมาสัมผัสความน่ารัก น่าประทับใจนี้ได้ที่โอเอซีส ซีเวิลด์
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยู่ที่ ตาบลคลองขุด
อ าเภอท่ า ใหม่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ได้ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทาโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้น
ที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี โดยได้ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริม
และ พั ฒนาอาชี พราษฎรของศูน ย์ฯ คุ้ง กระเบน โดยได้ส่ ง เสริ มให้ เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวเพื่ อให้
ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและ
รู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด พื้นที่โดยรอบของป่าชายเลน มีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติที่ ทางศู นย์ศึ กษาการพั ฒนาฯ จัด ทาขึ้ นนั้ น มีระยะทาง 1.6 กิโ ลเมตร ใช้เ วลาเดิ นชม
ประมาณ 45 นาที – 1ชั่วโมง เป็นสะพานไม้ระแนง ทอดยาวเข้าไปในดงป่าชายเลน ซึ่งในเส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติมีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดง ป่ าสัก
ดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลาพูทะเล แสมทะเล เป็นต้น ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้ายบอกชื่อ ลักษณะ
และสรรพคุณของไม้นั้น ๆ ไว้ด้วย รวมถึงเราจะได้เห็นสัตว์น้อยแห่งป่าชายเลน อย่างเช่น ปลาตีน ปู
แสม วิ่งไปมา รวมถึง บรรยากาศในการเดินชมค่อนข้างร่มรื่นและเย็นสบายด้วยต้นไม้ที่ปกคลุมตลอด
2 ข้างทาง ระหว่างทางเดินจะมีศาลา ให้ความรู้ทั้งสิ้นจานวน 10 ศาลาดังนี้
ศาลาที่ 1 กาเนิดอ่าวคุ้งกระเบน การกาเนิดของอ่าวคุ้งกระเบนและป่าชายเลน
ศาลา 2 ไม้เบิกนา ไม้เบิกนา เป็นเรื่องของต้นไม้ที่เป็นเหมือนทัพหน้า ได้แก่ ไม้แสม และ
ไม้ลาพู เป็นพืชตัวเบิกทางที่ขึ้นมาก่อนพืช ชนิดอื่นเป็นการเตรียมพื้นที่สาหรับต้นไม้อื่น ๆ เพื่อให้เกิด
การสะสมตะกอน ดินเลน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับต้นโกงกางใบเล็กโกงกาง ใบใหญ่ และพืชชนิด
อื่น ๆ ที่จะขึ้นตามมา
ศาลา 3 ดงฝาด เป็นเรื่องระบบการสืบพันธุ์ และระบบรากของต้นไม้ใ นป่าชายเลน พืชที่
อาศัยอยู่ในดินที่มีน้าขังตลอด ออกซิเจน ในดินน้อย ทาให้ต้องมีการปรับตัว โดยมีลักษณะรากพิเศษ
ในแบบต่าง ๆ เช่น
- รากค้ายัน (Stilt Roots) มีรากโผล่พ้นดิน ลักษณะคล้ายสะพานโค้ง เช่น ไม้โกงกาง
- รากหายใจ (Pneumatophores) มีลักษณะเป็นแท่งแหลม ๆ โผล่ขึ้นมาจากดิน ลักษณะ
คล้ายดินสอปักอยู่ เช่น ไม้แสม ลาพู
- รากหายใจรูปร่างคล้ายเข่า (Knee Roots) มีลักษณะเป็นก้อน ๆ ปุ่ม ๆ โผล่ขึ้นมาเหนือ
น้า เช่น ต้นฝาด โปรง
- รากพู พอน (Buttress Roots) มีลั กษณะกางออกมาในแนวตั้ง เหมือ นปีกของต้ นไม้
อยู่บริเวณโคนต้น เช่นรากตะบูน ตะบัน
ศาลา 4 ป่าปลูก เป็นเรื่องการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ห่วงโซ่อาหาร และระบบการพึ่งพาใน
ธรรมชาติของป่าชายเลน
ศาลา 5 ปู่แสม ต้นไม้ผู้สร้างแผ่นดินเป็นจุดที่มีต้นแสมขาว อายุนับร้อยปี (จึงเรียกว่า
"ปู่") และได้เห็นเรื่องวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน และการหาผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในบริเวณป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน
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ศาลา 6 โกงกาง เป็น เรื่ อ งประโยชน์ แ ละความส าคัญ ของไม้ โ กงกาง ที่ นอกจากจะมี
สรรพคุณทางยาแล้ว ยังใช้ทาถ่านที่มีคุณภาพสูง เพราะให้ความร้อนสูง ติดไฟง่าย ไม่แตกปะทุ ควัน
ไฟน้อย คุเป็นถ่านไฟได้นานจึงได้ราคาสูงกว่าถ่านไม้อื่น
ศาลา 7 ป่าไม้ ประมงเป็นเรื่องการปลูกป่าชายเลนควบคู่กับการเลี้ยงปลากระพงขาว
ศาลา 8 ลาพู เป็นเรื่องของไม้ในวงศ์ลาพู และความสัมพันธ์กับหิ่งห้อย
ศาลา 9 ประมง เป็นการอธิบายการเลี้ยงกุ้งแบบรักษาสภาพแวดล้อม การบาบัดน้าเสีย
โดยวิธีธรรมชาติ และระบบชลประทานน้าเค็ม
ศาลา 10 เชิงทรง เป็นเรื่องของระบบนิเวศวิทยา พื้นที่รอยต่อระหว่างป่าบกกับป่าชาย
เลน เช่น ต้นเตยทะเล
นอกจากศาลาทั้ง 10 ที่ ให้ ค วามรู้ใ นเรื่ องของธรรมชาติ ป่ าชายเลนแล้ว ยัง มีจุ ด อื่น ๆ
ให้แวะศึกษา พักผ่อน อีกหลายแห่งเช่น
ศาลาชมวิว
เป็นศาลาที่สร้างยื่นไปในอ่าว ให้สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลน วิถีชีวิตชาวบ้าน และ
ชาวประมงที่อยู่ในบริเวณอ่าว
ศาลาเรือคายัค
เป็นท่าจอดเรือคายัค สาหรับผู้ที่มาเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้พายเรือชมป่าชายเลน
ศาลาพะยูน
เป็นจุดที่มีอนุสรณ์ "จ้าวแห่งคุ้ง กระเบน" ได้ แก่ หมูดุด* หรือ พะยูน (Dugong dugon)
ซึ่งในอดีตที่อ่าวคุ้งกระเบน เคยมีพะยูนอาศัยอยู่ เพราะเป็นบริเวณที่มี "หญ้าทะเล**" ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารที่สมบูรณ์ของพะยูน ต่อมาหญ้าทะเลหมดไป ทาให้พะยูนก็หายไปด้วยพะยูน ตัวสุดท้ายที่พบ
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนคือเมื่อปี พ.ศ. 2533 จากนั้นก็ไม่มีพะยูนให้เห็นอีก จนกระทั่งทางศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบนได้มีการปลูกหญ้าทะเล ที่เป็นอาหารหลักของพะยูน ได้แก่หญ้าผมนาง
และหญ้าชะเงาใบขาว (หรือว่านน้า) เพื่อให้พะยูน หวนกลับมาที่อ่าวคุ้งกระเบนอีกครั้ง
หมูดุด เป็นภาษาพื้นบ้านที่เรียกพะยูน เพราะมีลักษณะคล้ายสัตว์บก เวลากินอาหารคล้าย
วัวเล็มหญ้า (เรียกว่าดุด) บางคนอาจเรียก หมูน้า หรือ วัวทะเล (Sea Cow) พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม เราจึงไม่ควรเรียกว่า ปลาพะยูน แต่ควรเรียกว่า พะยูน
พะยูน เป็น สัตว์ป่ าสงวนที่เ ป็นสัต ว์น้า มีลักษณะคล้ ายแมวน้าขนาดใหญ่ ตัวอ้ว นกลม
เทอะทะ มีครีบด้านหน้าที่พัฒนามาจากขาหน้า ไม่มีครีบหลัง ตาเล็ก ตัวเมียมีเต้านม 2 เต้า อยู่ถัดลง
มาจากขาหน้า มีหางคล้ายโลมา พะยูนหายใจด้วยปอด จึงต้องขึ้นมาหายใจบน ผิวน้าและสามารถ
กลั้นหายใจอยู่ใต้น้านานราว 20 นาที
หญ้า ทะเล เป็น พืช ที่เคยอยู่บ นบก แต่ มีวิ วัฒนาการให้ มีชี วิต อยู่ ในน้ าทะเลได้ ในอดี ต
อ่าวคุ้งกระเบน เป็นบริเวณที่เคยมีหญ้าทะเล อยู่มาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เหมาะสม
กับการขึ้นของหญ้าทะเล คือ พื้นเป็นดินทราย มีแร่ธาตุในที่เหมาะกับการขึ้น ของสาหร่าย และหญ้า
ทะเล หญ้าที่เป็นอาหารของพะยูน ที่มีอยู่ 2 ชนิดคือ หญ้าชะเงา (มีลักษณะใบรี ๆ ยาว ๆ ขึ้นแล้ว
เลื้อยไปตาม พื้นดิน) และหญ้าผมนาง (ขึ้นมาเป็นเส้นๆ เหมือนเส้นผม) นอกจากจะเป็นอาหารของ
พะยู นแล้ว หญ้า ทะเลยัง เป็ นแหล่ งพั กพิ ง ที่ห ลบภัย และที่ว างไข่ ส าหรับ สัต ว์น้ าบางชนิ ด เช่ น
ปลาหมึก เป็นต้น
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หอดูเรือนยอดไม้
เป็นหอที่ทาด้วยไม้ มีความสูงประมาณ 15 เมตร มีบันไดขึ้นลงเป็นแบบบันไดเวียน มีจุด
พักในแต่ล ะชั้ น และมีร ะเบีย งทาเป็ นที่ นั่ง พัก ชั้น บนสุด มีลั กษณะเป็น ระเบี ยงห้าเหลี่ ยม มี ที่นั่ ง
สาหรับชมวิวอ่าวคุ้งกระเบน วิวป่าชายเลนจากมุมสูง และถ้าโชคดีอาจได้เห็นนกที่ อาศัยอยู่ในแถบ
อ่าวคุ้งกระเบนที่มีมากกว่า 120 ชนิด เช่น นกยางเปียง นกยางเหนียว นกจาบคาเล็กนกกินเบี้ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไม่มีค่าเข้าชม เปิดทุกวัน
08.00 - 18.00 น. การเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนใช้เส้นทางเดียวกับทางไป
หาดเจ้าหลาว ตรงไปยังทางแหลมเสด็จ เพราะศูนย์ฯ ตั้งอยู่ตรงข้ามหาดแหลมเสด็จ 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
ขั้นตอนการดาเนินการ
ประชากร
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จานวน 38 คน
2. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จานวน 11 คน
วิธีดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการประชุมปรึกษาหารือกาหนดวันไปทัศนศึกษา
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ งบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนินการ
1.2 เขียนโครงการนานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2563
1.3 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักถามปัญ หา อุปสรรค
เพื่อให้การดาเนินโครงการทัศนศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.4 ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา
1.5 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ติดต่อรถยนต์หรือบริษัทที่จะนา
ทัศนศึกษา ทาหนังสือประสานขออุนญาตเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ติดต่อบริษัทประกันภัย เป็นต้น
1.6 ออกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้ผู้ปกครองอนุญาต
2. ขั้นปฏิบัติการ (Do)
นานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563
3. ขั้นตรวจสอบ (Check))
ขณะที่นานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและคณะ
ครูที่ควบคุมนักเรียนไปครั้งนี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 การบันทึกเหตุการณ์ขณะออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง และขณะทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
3.2 บันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน อย่างไม่เป็นทางการ
3.3 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ครั้งนี้
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4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)
4.1 นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม โดยการบันทึกของฝ่าย
ประเมินผล มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน เพื่อนาข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 นาข้อสรุปที่ได้มาปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมในปีต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรม จาแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ คือ คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนินโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
2.1 แบบบันทึกการสังเกตและเหตุการณ์
2.2 แบบสัมภาษณ์นักเรียน เป็นแบบสัมภาษณ์คาถามปลายเปิดแบบไม่เป็นทางการ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมู ลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามมี ลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Check list) ประกอบด้วย สถานะ เพศ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรม จานวน 10 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากที่สุด
กาหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนน 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 มีความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการจัดจัดกิจกรรม แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด (Open End)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. สั ง เกตและบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ในการจั ด กิ จ กรรม เช่ น ขั้ น ตอนการจั ด งาน
ความเรียบร้อยของการอบรม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. สัมภาษณ์นักเรียน โดยใช้คาถามปลายเปิดอย่างไม่เป็นทางการ ใช้คาถามที่เปิดโอกาส
ให้ไ ด้แสดงความคิด เห็นและความรู้สึกของตนเอง โดยสัมภาษณ์ ทั้ง ระหว่างการจัดกิจกรรมและ
หลังจากการจัดกิจกรรม
3. หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ฝ่ายประเมินผลแจกแบบสอบถามความพึง พอใจให้กับ
นักเรียนร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนาผลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิตทิ ี่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายประเมินผลนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มาวิเคราะห์ ประมวลผลและนาเสนอในรูปความเรียง
2. นาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมาวิเคราะห์
ประมวลผลและนาเสนอเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการตามโครงการ
ตารางที่ 1 แสดงเพศผู้ตอบแบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

19
19
38

50.00
50.00
100

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จานวน 19 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 50.00 และเพศหญิง จานวน 19 คน ร้อยละ 50.00
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความพึงพอใจ
นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
นักเรียนได้รับความรู้ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน
แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีความน่าสนใจ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
พาหนะในการเดินทางมีความพร้อม และบริการสุภาพ
นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจาทุกปี
นักเรียนประทับใจกับการมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้
นักเรียนจะแนะนาคนอื่นให้มาเที่ยวสถานที่ในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับนักเรียน
รวม

X
4.65
4.55
4.50
4.85
4.65
4.45
4.75
4.70
4.45
4.75
4.63

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีความน่าสนใจ รองลงมาคือ
นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจาทุกปี และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับนักเรียน
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ความประทับใจของนักเรียนในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้
1. ประทั บ ใจที่ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษาศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ้ ง กระเบนอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
2. ประทับใจที่ได้ชมการแสดงโลมา
3. ชอบบรรยากาศที่จุดชมวิวเนินพญาความสวยงามของจุดชมวิวแห่งนี้ เป็นถนนที่มีความ
สวยงามมากที่สุดในภาคตะวันออก

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ครูศึกษาแหล่งเรียนรู้และให้งานนักเรียนล่วงหน้าก่อนทัศนศึกษา
2. ครูจดั กลุ่มนักเรียนศึกษาสถานที่ตามจุด นาตัวแทนนาเสนอ หรือเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
คณะครูและนักเรียน ได้ให้ความร่วมมือในไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
- คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จานวน 11 คน
- นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จานวน 38 คน
1. ประสิทธิผลของการจัดงาน
1.1. นักเรียนส่วนใหญ่มีความประทับใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
1.2. นักเรียนมีความสุขและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สังเกตได้จากหลังจาก กลับ
มาถึงโรงเรียนนักเรียนได้ออกมาแสดงความรู้สึกซึ่งทุกคนก็มีรอยยิ้มและประทับใจในเรื่องราวต่างๆ
แตกต่างกันไป
1.3 นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สังเกตได้จากนักเรียนมีความระตือรือร้น
สนใจใฝ่หาความรู้ในแต่ละสถานที่ ๆ พาไปทัศนศึกษา
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่
ณ จัง หวัดจันทบุรี พบว่า นักเรียนความพึง พอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ ยเท่า กับ 4.63 ข้อ ที่มีค วามพึ ง พอใจมากที่สุด คือ แหล่ง เรี ยนรู้ในครั้ ง นี้ มีค วามน่ าสนใจ
รองลงมาคือ นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจาทุกปี และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับ
นักเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้คุณครูจัดเป็นประจาทุกปี และใช้เวลาเข้าชมงานให้มากกว่านี้
2. ควรมีเวลาให้มากกว่านี้และครูนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นแห่ง ๆ
3. จัดครูรับผิดชอบนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ
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แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. ระดับการชั้นศึกษา ป.5  ป.6
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
ที่

รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1

นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น
2 นักเรียนได้รับความรู้ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้มา
ก่อน
3 นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน
4 แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีความน่าสนใจ
5 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เหมาะสม
6 พาหนะในการเดินทางมีความพร้อม และ
บริการสุภาพ
7 นักเรียนอยากให้คุณครูจัดเป็นประจาทุกปี
8 นักเรียนประทับใจกับการมาศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในครั้งนี้
9 นักเรียนจะแนะนาคนอื่นให้มาเที่ยวสถานที่ใน
ครั้งนี้
10 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับ
นักเรียน

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