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นักทองเท่ียว ผูประกอบการริมหาด ชุมชน และการจับกลุมสัมภาษณในหนวยรักษาความปลอดภัย
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เผยแพรแบบสาธารณะจะเปนประโยชนตอการรายงานการพบกะพรุนในพ้ืนท่ี รวมถึงการใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีรายงานการพบหรือไมพบกะพรุนในแตละวัน ซ่ึงสามารถใชในการสรางความ

ตระหนักในเรื่องความรูเก่ียวกับชนิดของกะพรุนตาง ๆ ในอนาคต 
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 งานวิจัยตีพิมพ จํานวน ๑ เร่ือง ระดับ TCI  
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ทัศนคติและความเขาใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝงทะเลและ

นักทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

 

บทคัดยอ 
 

 ภาวการณระบาดของกะพรุนพิษมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและมีผลกระทบทางตรงตอการ

ทองเท่ียวชายฝง และผลกระทบทางออมตอการประมงและสิ่งแวดลอมจากปรากฏการณท่ี

นักทองเท่ียวบริเวณหาดบางแสนไดสัมผัสกับกะพรุนพิษเปนจํานวนมาก ทําใหการศึกษาเก่ียวกับ

กะพรุนพิษมุงไปยังทัศนคติของนักทองเท่ียวและชุมชนทองถ่ิน โดยใชแบบสอบถามและการจับกลุม

สัมภาษณจากนักทองเท่ียว ผูประกอบการริมหาด ชุมชน และการจับกลุมสัมภาษณในหนวยรักษา

ความปลอดภัยทางทะเล ผลการศึกษาพบวาผูประกอบการริมหาดมักพบนักทองเท่ียวท่ีบาดเจ็บจาก

กะพรุนพิษ และรายไดท่ีลดต่ําลงจากภาวะท่ีกะพรุนบลูม การใชน้ําสมสายชูเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีใช

ในการรักษาพยาบาลเบื้องตนในการลดความเปนพิษของกะพรุน นอกจากนี้แนวทางการปองกันและ

การสื่อสารเปนสวนสําคัญในการใหขอมูลและเพ่ิมความตระหนักใหกับนักทองเท่ียวและคนในพ้ืนท่ีใน

การดูแลผูบาดเจ็บจากกะพรุนพิษ และเปนแนวปฏิบัติสําหรับมาตรการเฝาระวังและปองกันการให

ขอมูลและการเผยแพรแบบสาธารณะจะเปนประโยชนตอการรายงานการพบกะพรุนในพ้ืนท่ี รวมถึง

การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีรายงานการพบหรือไมพบกะพรุนในแตละวัน ซ่ึงสามารถใชในการสราง

ความตระหนักในเรื่องความรูเก่ียวกับชนิดของกะพรุนตาง ๆ ในอนาคต 

 

คําสําคัญ: แมงกะพรุนพิษ ชุมชนชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี 
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Attitude and Cognition in venomous jellyfish on coastal community and 

tourism, Chon buri province 

 

ABSTRACT 
 

 Jellyfish outbreaks appear to be on the increase.  That can have important 

direct impacts on coastal tourism and indirect impacts on fisheries and environment.  

The incidence of many tourists on Bangsaen beach, Chon Buri province exposed to 

the poison of jellyfish.  The survey was focused on attitude of tourism and coastal 

community. The questionnaire and focus groups were used as the research instrument. 

The sample of this research consisted of Thai tourists who travelled to Bangsean 

beach, local vendors, coastal community were used the questionnaire while, some 

coastal community and marine security unit were organized by focus group. The result 

showed that local vendors always found the injury tourist and lower income that 

affected from Jellyfish bloom.  The local knowledge for first aid was used vinegar for 

remove jellyfish envenoming.  In addition to the prevention and communication are 

important to help educate and raise concern for tourists, and local people about caring 

patients exposed to jellyfish poisoning and used as a guideline for surveillance and 

prevention measures.  Informational and public awareness campaigns of this kind are 

useful for providing public jellyfish reports and exploring the use of new technologies 

and real-time information daily reports informing users about the presence or absence 

of a jellyfish bloom at each beach.  These campaigns may help to prevent the 

stigmatization of certain beaches and jellyfish species by raising awareness and 

knowledge of these species among beach recreationists and the general public for the 

future. 

 

Keywords: venomous jellyfish coastal community Chon Buri province 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภทท้ัง

ทางตรงและทางออมท่ีจะสนับสนุนการบริการใหแกนักทองเท่ียว การซ้ือบริการของนักทองเท่ียว

ประเภทนี้ถือวาเปนการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมองไมเห็นดวยสายตา (Invisible Export) การซ้ือ

สินคาและบริการ ทําใหเกิดการลงทุนและเกิดผลประโยชนตกอยูกับประเทศและทําใหเกิดอาชีพอีก

หลายแขนง ในดานสังคม การทองเท่ียวถือเปนการพักผอน การคลายความตึงเครียด พรอมกับการได

เรียนรูและเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ินนั้น ๆ ทําใหอุตสาหกรรมทองเท่ียวชวยสนับสนุนฟนฟูวัฒนธรรม

ทองถ่ินซ่ึงเปนสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว ทําใหเกิดการเผยแพรและอนุรักษของชุมชน การ

ทองเท่ียวตามริมชายฝงทะเล โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีเปนชุมชนริมทะเลเกา ประกอบอาชีพประมง

ดั้งเดิม และยังคงวัฒนธรรมเรื่องของอาหารทะเลท่ีมีจําหนายท้ังแบบสด และการแปรรูปตาง ๆ ท่ี

สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวท้ังในประเทศเ และนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมักจะ

มาพักผอนตากอากาศในชวงวันหยุด อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรม

ของมนุษยเปนปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหวงโซอาหาร การทําประมงเกินขนาด 

(overfishing) เพ่ือนําทรัพยากรท่ีไดมาบริโภคในมนุษย สงผลใหผูลาในหวงโซอาหารลดลง และทําให

เกิดสภาวะท่ีไมสามารถควบคุมผูผลิตข้ันตนได การเพ่ิมข้ึนของกลุมประชากรแมงกะพรุนพิษทําให

เกิดผลกระทบตอชุมชนและการทองเท่ียวชายฝง  รายงานการพบแมงกะพรุนพิษตามแนวชายฝงทะเล 

จังหวัดชลบุรี ทําใหนักทองเท่ียวบางสวนไดรับบาดเจ็บเล็กนอยจากการสัมผัสในขณะเลนน้ํา 

Ghermandi et. al., (2014) รายงานผลกระทบจากการระบาดของแมงกะพรุน การระบาดของ

แมงกะพรุนมีผลกระทบตออาหารและน้ําดื่ม รวมท้ังการทองเท่ียวและนันทนาการ การระบาดของ

แมงกะพรุน Rhopilema nomadica ในทะเลเมดิเตอรเรเนียนเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชาติและถือวาเปนภัยคุกคามตอสุขภาพและการคุกคามตอการทองเท่ียวของมนุษย การระบาด

ของแมงกะพรุนทําใหนักทองเท่ียวท่ีจะลงเลนน้ําลดลง 3-5 เปอรเซ็นต ทําใหสูญเสียเงินราว ๆ 1.8–

6.2 ลานปอนด อีก 41% ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาการทํากิจกรรมสันทนาการบริเวณริมชายฝง

ลดลง ดังนั้นการใหความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับชนิด และพิษท่ีเกิดจากแมงกะพรุนพิษตามแนวชายฝงจะ

ทําใหชุมชนนั้นสามารถใหความรูและมีการจัดการหลังจากไดรับพิษจากแมงกะพรุนท่ีถูกตองแก

นักทองเท่ียวได และยังสามารถใชเทคโนโลยีในการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการแปรรูป

แมงกะพรุน และการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีทําจากกระพรุนทําใหเกิดการทองเท่ียวเชิงชุมชนชายฝงทะเลท่ี

เขมแข็งตอไปในอนาคต  
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการทําประมง การแปรรูปแมงกะพรุนแบบดั้งเดิม และผลิตภัณฑทองถ่ิน 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของของชุมชนริมชายฝง

ทะเล 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของนักทองเท่ียวในจังหวัด

ชลบุรี 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.   เพ่ือใหทราบถึงการทําประมงและแปรรูปแมงกะพรุนและผลิตภัณฑในปจจุบัน 

 2.   เพ่ือนําขอมูลท่ีไดนําไปใชในการวางแผน การสรางความเขาใจเก่ียวกับแมงกะพรุนและ

การจัดการ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของของชุมชนริมชายฝงทะเลในแต

ละพ้ืนท่ีของจังหวัดชลบุรีในสี่ชุมชน ไดแก 1. ชุมชนประมงทาเรือพลี และใกลเคียง 2. ชุมชนประมง

อางศิลา และใกลเคียง 3. ชุมชนประมงหาดวอนนภา โดยใชการประชุมกลุมยอยกับชุมชนในแตละท่ี 

และถอดบทเรียนการการทําประมง การจัดการพิษแมงกะพรุน และใชแบบสอบถามกับนักทองเท่ียว 

ศึกษาทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรีจะแบงออกเปน

สองชวงการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ป คือชวง low season และชวง high season โดยใช

แบบสอบถาม 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. อนุกรมวิธานของแมงกะพรุน (Jellyfish) 

 แมงกะพรุน (Jellyfish) เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังจัดอยูในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) 

ไฟลัมยอยเมดูโซซัว (Medusozoa) แบงเปน 3 คลาส คือ คูโบซัว (Cubozoa) ไฮโดรซัว (Hydrozoa) 

และ ไซโฟซัว (Scyphozoa) ลองลอยอยูในมวลน้ํา แมงกะพรุนเปนแพลงกตอนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด 

กินอาหารจําพวกสัตวตาง ๆ เชน กุง ปลา โดยท่ัวไปมีรูปรางคลายรมหรือกระดิ่งคว่ํา ตัวแมงกะพรุน

ประกอบดวยเนื้อเยื้อ 2 ชั้น คือ อิพิเตอรมิส (Epidermis) และแกสโตรเตอรมิส (Gastrodermis) 

ระหวางเนื้อเยื่อท้ังสองชั้นเปนวุนท่ีมีน้ําเปนองคประกอบมากถึงรอยละ 95 และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน มี

ระบบประสาท แตไมมีสมอง สวนใหญดํารงชีวิตในทะเล บริเวณน้ําต้ืน พบแพรกระจายอยูใน

มหาสมุทรท่ัวโลก สามารถพบไดตั้งแตบริเวณผิวน้ําจนถึงทะเลลึก แตมีบางชนิดท่ีอยูในน้ําจืด (บพิธ 

จารุพันธุ  และนันทพร จารุพันธุ, 2547; Meglitsch, P.A. and Schram, F.R., 1991) พิษของ

แมงกะพรุนบรรจุอยูในแคปซูล ท่ีเรียกวา นีมาโตซีส (nematocyst) ซ่ึงกระจายอยูท่ัวไปในทุกสวน

ของแมงกะพรุน โดยเฉพาะสวนหนวด (tentacle) (Barnes, R.S., et al., 1993) การสัมผัสทําให

บาดเจ็บไดในหลายระดับข้ึนอยูกับชนิดแมงกะพรุน ปริมาณพิษท่ีไดรับ และความตานทานของแตละ

บุคคล ท้ังนี้บริเวณท่ีสัมผัสมีอาการไดหลากหลาย ตั้งแตรูสึกคัน มีผื่นเล็กนอย ปวดแสบปวดรอน

บริเวณท่ีสัมผัสหรือไดรับพิษ ไปจนถึงทําใหหัวใจหรือระบบหายใจลมเหลว (Fenner, P.J., 1997; 

Suntrarachun, S., et al., 2001) แมงกะพรุนท่ีมีพิษและเปนท่ีรูจักท่ัวไป ไดแก แมงกะพรุนกลอง

บางชนิดในกลุม Cubozoa และแมงกะพรุนไฟในกลุม Scyphozoa และ Hydrozoa 

 1.1. คลาสคิวโบซัว (Cubozoa) หรือ Cubomedusae หรือแมงกะพรุนกลอง (Box 

jellyfish) พบเฉพาะในเขตรอน (tropical และ subtropical) เปนแมงกะพรุนพิษท่ีมีรายงานวาทําให

เสียชีวิตไดบอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับแมงกะพรุนชนิดอ่ืน ๆ (พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) สวน

ใหญมีขนาดไมก่ีเซนติเมตร แตบางชนิดอาจใหญถึง 30 เซนติเมตร ซ่ึงมีหนวดยาวถึง 2 เมตร 

แมงกะพรุนกลองมีลําตัวใส รูปรางเปนกลองสี่เหลี่ยม มีกลุมของตา (rhopalia) อยูแตละมุมของรม 

จํานวน 4 กลุม บางชนิดอาจมีหรือไมมีถุงกระเพาะอาหาร (gastric saccule) และมีฐานหนวด 

(pedalia) (Gershwin, L., 2005a) (ภาพท่ี 2-1 และ 2-2) ความรูเก่ียวกับแมงกะพรุนกลองยังเปน

เรื่องใหมในวงการชีววิทยาทางทะเล แมงกะพรุนกลองมีอยางนอย 36 ชนิด (Daly, M., et al., 2007) 

แตไมไดเปนอันตรายทุกชนิด บางชนิดทําใหเกิดอาการเจ็บหรือคันเพียงเล็กนอย หรือเปนตะคริว 

กลามเนื้อหดเกร็ง และเปนเหตุใหจมน้ํางายข้ึน มีเพียงบางชนิดท่ีมีอันตรายทําใหเสียชีวิตเนื่องจาก
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หัวใจหรือระบบหายใจลมเหลว (Fenner, P.J., 1997; Suntrarachun, S., et al., 2001; Tibballs, 

J., et al., 2012) แมงกะพรุนกลองแบงไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

  1.1.1 ชนิดท่ีมีหนวดหลายเสน (multi-tentacle box jellyfish) ลักษณะเดนของ

แมงกะพรุนในกลุมนี้ คือ มีหนวดแบบแตกแขนง (ภาพท่ี 2-1) อาจมีไดมากถึง 60 เสน หนวดอาจแตก

แขนงจากบริเวณฐานหนวดเฉพาะดานท่ีออกนอกลําตัวหรือแตกแขนงจากบริเวณฐานหนวดท้ังสอง

ดาน (พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) แมงกะพรุนในกลุมนี้สวนใหญมีถุงกระเพาะอาหาร (gastric 

saccules) รูปรางของถุงกระเพาะอาหารและการแตกแขนงของหนวดเปนลักษณะสําคัญในการ

จําแนกชนิดของแมงกะพรุนในกลุมนี้ (Gershwin, L., 2005a) สามารถพบไดท่ัวไปในทะเลเขตรอน 

ท่ัวโลก เชน มหาสมุทรแอตแลนติก อาวเม็กซิโก และเขตอินโดแปซิฟก (Fenner, P.J. and 

Williamson, J.A., 1996) มักพบบริเวณชายฝงทะเลน้ําตื้นระดับเอวหรือระดับเขา บางครั้งพบใน 

น้ําลึกเกิน 10 เมตร ในบริเวณท่ีเปนอาวและพ้ืนทะเลเปนทราย ไมมีแนวปะการังหรือแนวหิน 

โดยเฉพาะบริเวณหาดทรายใกลปาชายเลนและปากแมน้ํา พบไดทุกฤดู แตมักพบบอยในชวงเดือนท่ีมี

อากาศคอนขางรอน (พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) พิษจากแมงกะพรุนบางชนิดในกลุมนี้ ทําให

บริเวณท่ีไดรับพิษมีอาการปวดอยางรุนแรง ซ่ึงอาการปวดนี้จะหายภายใน 4 – 12 ชั่วโมง และปรากฏ

เปนรอยไหม ในรายท่ีมีอาการรุนแรงสามารถทําใหผิวหนังบริเวณท่ีไดรับพิษตายได และในกรณีไดรับ

พิษเปนจํานวนมากอาจมีอาการสับสนหรือหมดความรูสึก กอนท่ีจะนําไปสูระยะโคมาและเสียชีวิต  

ซ่ึงในรายท่ีเสียชีวิตนั้นสวนใหญเกิดจากสาเหตุหัวใจหรือระบบหายใจลมเหลวจึงควรไดรับการ

พยาบาลเบื้องตนอยางถูกวิธี (พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) แมงกะพรุนชนิด Chironex fleckeri 

จัดเปนชนิดท่ีอันตรายท่ีสดุชนิดหนึ่งในกลุมนี้ มีรายงานการพบในประเทศออสเตรเลีย C. fleckeri ท่ี

มีขนาดความยาวหนวด 3 – 5 เมตร หรือท่ีมีขนาดความสูง 8 – 10 เซนติเมตร (วัดจากสวนบนสุด

ของรมจนถึงขอบรม) สามารถทําใหผูใหญเสียชีวิต และท่ีมีขนาดความยาวหนวด 1 – 2 เมตร สามารถ

ทําใหเด็กเสียชีวิตได (Gershwin, L., 2005a) 
 

   
 

ภาพท่ี 2-1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมงกะพรุนกลองชนิดท่ีมีหนวดหลายเสน 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.). (2558) 
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  1.1.2 ชนิดท่ีมีหนวดเสนเดียว (single-tentacle box jellyfish) ลักษณะเดนของ

แมงกะพรุนในกลุมนี้ คือ หนวดแตละเสนไมมีการแตกแขนง (ภาพท่ี 2-2) รมมีขนาดความสูงตั่งแต 1 

– 15 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับชนิด (พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) สวนใหญไมมีถุงกระเพาะอาหาร 

สามารถพบไดท่ัวไปในหลายประเทศของเขตรอน เชน ออสเตรเลีย ไทย ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา (มลรัฐ

ฮาวาย) ตาฮิติ อินเดีย และทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ รวมถึงประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน 

พบไดทุกฤดู ทุกพ้ืนท่ี และทุกสภาวะอากาศสวนใหญพบตามชายหาด แนวหินโสโครก ตามเกาะ หรือ

บริเวณทะเลเปด โดยเฉพาะในชวงท่ีมีลมออน ๆ พัดเขาหาฝง ในเดือนท่ีมีอากาศคอนขางรอน 

นอกจากนี้มักพบในชวงเวลาท่ีมีแตนทะเล (sea lice) เปนจํานวนมาก นักชีววิทยาทางทะเลจึงใชแตน

ทะเลเปนตัวบงชี้การปรากฏของแมงกะพรุนในกลุมนี้ (พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) แมงกะพรุน

หลายชนิดมีพิษและทําใหเกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) ไดแก ชนิด Carukia barnesi 

และ Malo kingi และในสกุล Tamoya, Carybdea และ Morbakka มีรายงานการพบในประเทศ

ออสเตรเลีย ปาปวนิวกีนี สหรัฐอเมริกา (มลรัฐฮาวาย) ญ่ีปุน จีน ไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 

(Fenner, P.J., 1997; Suntrarachun, S., et al., 2001; Tibballs, J., et al., 2012) บริเวณท่ีไดรับ

พิษจะมีอาการปวดอยางรุนแรง แตอาจไมปรากฏรอยไหม ในชวงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กนอย และ

รุนแรงข้ึนหลังจากนั้นประมณา 5 – 40 นาที อาการท่ีพบ ไดแก ปวดหัว ปวดหลัง ปวดทอง คลื่นไส 

อําเจียน เหง่ือออก หายใจลาบาก ไอ เปนตะคริว กลามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเตน

เร็วผิดปกติ แตมักไมทําใหเสียชีวิต เพียงแตทําใหรูสึกอึดอัด ไมสบาย ซ่ึงอําจเปนเหตุใหจมน้ํางายข้ึน 

จึงควรไดรับการพยาบาลเบื้องตนอยางถูกวิธี (พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) 
 

    
 

ภาพท่ี 2-2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมงกะพรุนกลองชนิดท่ีมีหนวดเสนเดียว 

ท่ีมา: สวพ. (2558) 
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 1.2 คลาสไซโฟซัว (Scyphozoa) ไซโฟซัว คือ กลุมของแมงกะพรุน (jellyfish) ซ่ึงถือวา

เปนแมงกะพรุนท่ีแทจริงเนื่องจากมีชั้นมีโซเกลียท่ีหนาและภายในมีสารจําพวกเจลาติน (gelatin) 

คอนขางแข็งลักษณะคลายกอนวุนจึงเปนท่ีมาของชื่อสามัญในภาษาอังกฤษวา jellyfish (jelly แปลวา 

วุน) แมงกะพรุนมีระยะเมดูซาเดน โครงสรางซีกบนท่ีมีลักษณะคลายตัวรมหรือระฆังคว่ํา (bell) มี

ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 - 40 เซนติเมตร หรือบางชนิดอาจถึง 2 เมตร ขอบรมไมมีวีลัม

(velum) ซ่ึงเปนแผนเนื้อเยื่อท่ีวางตัวขนานตลอดความยาวขอบรมยื่นเขาหากลางรม ขอบรมมีหนวด 

4 เสน หรือทวี คูณของ 4 ตรงกลางดานใตตัวรมมีทอรูปทรงกระบอกเรียกวา มานู เบรียม 

(manubrium) ซ่ึงอาจจะยาวหรือสั้นข้ึนอยูกับชนิดของแมงกะพรุน ตรงปลายมานูเบรียมเปนชองเปด

ซ่ึงเปนปากของแมงกะพรุนนั่นเอง บริเวณขอบปากมักมีสวนยื่นขนาดใหญลักษณะคลายหนวดหรือ

แขน เรียกวา แขนของปากหรือออรัล อารม (oral arm) แมงกะพรุนถือวามีโครงสรางสําหรับการยอย

อาหารท่ีเจริญดี ถัดจากปากเขาไปทางทอของมานูเบรียมจะพบกับกระเพาะอาหาร (stomach) ซ่ึง

เปนโพรงคอนขางใหญอยูกลางลําตัว กระเพาะอาหารยังยืดขยายเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับการยอยอาหาร

ออกไปดานขางเปน 4 ถุงยอย เรียกแตละถุงวา แกสตริก เพาช (gastric pouch) ภายในแกสตริก 

เพาช มีกลุมเสนใยท่ีเรียกวา แกสตริก ฟลาเมนต (gastric filament) ทําหนาท่ีสรางน้ํายอยสําหรับ

ยอยอาหาร อาหารของแมงกะพรุน เชน กุง ปู ปลา หรือแมแตแมงกะพรุนดวยกัน แมงกะพรุนในกลุม

นี้แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมท่ีบริโภคได และกลุมท่ีมีพิษรายแรง (แมงกะพรุนไฟ) (สวพ., 2558) 

  1.2.1 แมงกะพรุนท่ีใชในการบริโภค ไดแก  

   1.2.1.1 แมงกะพรุนลอดชอง (Lobonema smithii) สําตัวใส สีฟา ขาว ชมพู หรือ 

มวงคราม ผิวนอกของรมมีรยางคคลายวุน เปนเสนตรงเหมือนเสนลอดชองสิงคโปร (ภาพท่ี 2-3) 

   1.2. 1.2 แมงกะพรุนหนั ง  (Rhopiloma hispidum)  หรือแมงกะพรุนสม โอ  

สําตัวสีขาว หรืออาจมีจุดประสีน้ําตาล ผิวหยาบขรุขระคอนขางแข็งคลายเปลือกสมโอ (ภาพท่ี 2-3) 

   1.2.1.3 แมงกะพรุนหอม (Mastigias sp.) ลําตัวสีน้ําตาลไหม ผิวนอกของรมเปนปุม

นูนยาวคลายผิวมะกรูด (ภาพท่ี 2-3) 
 

         
 

ภาพท่ี 2-3 แมงกะพรุนชนิดท่ีบริโภคได 

ท่ีมา: ภาพถายจากผูวิจัย 
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 1.2.2 แมงกะพรุนท่ีมีพิษรายแรง หรือแมงกะพรุนไฟ ท่ีพบไดท่ัวไป ไดแก แมงกะพรุน

ในสกุล Chrysaora (ไครซาโอรา) และ Pelagia (เพลาเกีย) (Morandini, A.C., et al. , 2006; 

Marino, A. et al., 2008) แมงกะพรุนไฟมีลําตัวสีขาว สีสม หรือหลากหลายสีสัน รูปร่ํางคล้ํายรม

หรือกระดิ่งคว่ํา ผิวภายนอกของรม เรียกวา เอ็กซอัมเบรลลา (exumbrella) มีริ้วขอบรม (lappets) 

มีหนวดท่ีขอบรม (marginal tentacle) เปนสายยาวและมีหนวดรอบปาก (oral arms) (Cornelius, 

P.F.S., 1995) (ภาพท่ี 4) พิษจากแมงกะพรุนไฟทําใหบริเวณท่ีสัมผัสมีอาการปวดแสบปวดรอน 

(พจมาน ศิริอารยาภรณ, 2553) แมงกะพรุนไฟสามารถพบไดท่ัวไปในทะเลเขตรอนท่ัวโลก เชน 

มหาสมุทรแปซิฟก ทะเลเมดิเตอรเรเนียน มหาสมุทรแอตแลนติก มักพบบริเวณชายฝงทะเล อาว และ

ปากแมน้ํา (Martin, J.W., et al., 1997; Hale, G., 1999; Kwang, S.M., et al., 2009) ความเปน

พิษของแมงกะพรุนไฟข้ึนอยูกับความกวางของรม (bell diameter) ความกวางสูงสุดของรมใน

แมงกะพรุนไฟ Chrysaora melanaster, C. fuscescens, C. hysoscella, C. quinquecirrha และ 

C. lacteal มีรายงานอยูในชวง 20 – 30 เซนติเมตร และความกวางสูงสุดของรมในชนิด C. achlyos 

มีคา 100 เซนติเมตร ความกวางสูงสุดของรมในแมงกะพรุนไฟ Pelagia noctiluca และ P. 

colorata มีคา 10 และ 90 เซนติเมตร ตามลําดับ (Martin, J.W., et al., 1997; Morandini, A.C., 

et al., 2006) 
 

    
 

    ก.           ข. 

ภาพท่ี 2-4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมงกะพรุนไฟ 

ท่ีมา: ก. สวพ. (2558)  ข. ภาพถายจากผูวิจัย 
 

 1.3 คลาสไฮโดรซัว (Hydrozoa) ในกลุมนี้เปนท่ีประกอบดวยแมงพรุนน้ําจืด และ

แมงกะพรุนไฟสกุล Physalia หรือท่ีเรียกวา Portuguese man – of - war จัดเปนแมงกะพรุนไฟท่ี

มีพิษรายแรงท่ีสุดในโลก มีลําตัวสีฟาอมชมพู มวง น้ําเงินหรือเขียว รม หรือ ทุนลอย หรือ นิวมาโท

ฟอร (pneumatophore) รูปรางเหมือนเรือใบ และมีกลุมหนวดออกมาจากดานลางของรมเปน 
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สายยาว (บพิธ จารุพันธุ  และนันทพร จารุพันธุ, 2547; Whitelegge, T., 1899; Bardi, J. and 

Marques, A.C., 2007) (ภาพท่ี 5) ความเปนพิษท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ ทําใหเสียชีวิตซ่ึงมีรายงานในชนิด 

Physalia physalis ท่ีมีความกวางของรม ประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร หรือมีความยาวหนวด

มากกวา 30 เมตร (Fenner, P.J., 1997)  
 

 
 

ภาพท่ี 2-5 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมงกะพรุนไฟ Portuguese man – of - war 

ท่ีมา: สวพ. (2558) 
 

2. ชนิดของแมงกะพรุนท่ีพบในประเทศไทย 

 จากการสํารวจและรวบรวมตัวอยางแมงกะพรุนพิษ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง (ทช.) ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2560 ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงทะเลใน 21 จังหวัด โดยแบงเปน

จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน 6 จังหวัด และฝงอาวไทย 15 จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพฯ และนราธิวาส) 

โดยมีขอมูลแสดงไวดังตารางท่ี 2-1 (สวพ., 2562) 
 

3. ชนิดของแมงกะพรุนพิษ 

 แมงกะพรุนพิษกลุมแมงกะพรุนกลองมีการแพรกระจายในพ้ืนท่ีชายฝงท่ีมีลักษณะเปนพ้ืน

ทรายมากกวาพ้ืนโคลน พบแมงกะพรุนกลอง (Cubozoa) จํานวน 11 ชนิด (เปนแมงกะพรุนพิษหรือ

สงสัยวามีพิษ 7 ชนิด) แมงกะพรุนกลุมไซโฟซัว (Scyphozoa) ประมาณ 16 ชนิด (เปนแมงกะพรุนไฟ 

2 ชนิด) และแมงกะพรุนกลุมไฮโดรซัว (Hydrozoa) 3 ชนิด (เปนแมงกะพรุนพิษ 1 ชนิด) โดยความ

เปนพิษของแมงกะพรุนท่ีพบในนานน้ําไทยแสดงในตารางท่ี 2-2 สามารถพบแมงกะพรุนกลองและ

แมงกะพรุนไฟสกุล Chrysaora และ Pelagia ไดท้ังในชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต (พ.ค. – ต.ค.) และ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ย. – เม.ย.) สวนแมงกะพรุนสกุล Physalia หรือท่ีเรียกวา 

Portuguese man – of - war หรือแมงกะพรุนหัวขวด มักพบถูกคลื่นพัดเขาฝงในชวงฤดูมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตหรือชวงฤดูฝนทางชายหาดฝงตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต และบางจังหวัดทางอาวไทย 

คือ จังหวัดสงขลา (สวพ., 2561)  
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ตารางท่ี 2-1 ความหลากหลายของแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษในทะเลอาวไทยและอันดามัน 
 

วงศ ชนิด ฉช ชบ รย จบ ตร สป สส สค พบ ปข ชพ สฏ นศ สข ปน รน พง ภก กบ ตง สต 

Cubozoa 

Carukiidae Morbakka sp. A*       / / / / / / / / /       

Morbakka sp. B* / / /  /    / / / / / / / / / / / / / 

Carukiidae, unidentifiable         /   /  /  / / / / / / 

Chirodropidae Chironex indrasaksajiae*   / /        /          

Chironex sp. A*   / / /            / / /   

Chirodropidae, unidentifiable   /         /     /  /   

Chiropsalmidae Chiropsoides buitendijki*            / / / / / / / / / / 

Chiropsellidae Meterona sp. (กระเชาสีดา)    / /                 

Tripedaliidae Copula cf. sivickisi*     /                 

Tripedalia cystophora                  /    

Scyphozoa 

Cassiopeidae Cassiopea cf. ornate (แมงกะพรุนหัวควํ่าหรือ

แมงกะพรุนกลับหัว) 

                  /   

Catostylidae Acromitus flagellates (แมงกะพรุนหางขน)  /    / / / / / / / / / / /   / /   

Catostylus townsendi (แมงกะพรุนข้ีไกหรือ

แมงกะพรุนถวย) 

/ / / / / / / / / / / / / /  / /  /   

Crambione sp.**                  / /   

Cepheidae Cephea cephea (แมงกะพรุนหัวมงกุฎ)   / /              / /   

Cyaneidae Cyanea buitendijki (แมงกะพรุนรกชาง)           / / / / /   / /   

Lobonematidae Lobonemoides sp. (แมงกะพรุนลอดชอง)**  / /  /   / / / / / / /  / / / / / / 

Lychnorhizidae Anomalorhiza cf. shawi  / /         /          

Lychnorhiza malayensis (แมงกะพรุนนก)             / / / / /  / /  

9 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 
 

วงศ ชนิด ฉช ชบ รย จบ ตร สป สส สค พบ ปข ชพ สฏ นศ สข ปน รน พง ภก กบ ตง สต 

Scyphozoa (ตอ) 

Mastigiidae Phyllorhiza punctate (แมงกะพรุนลายจุดหรือ

แมงกะพรุนดางออสเตรเลีย) 

/ / / / / / / / / / / / / /   / / / / / 

Nausithoidae Nausithoe punctata             /         

Pelagiidae Chrysaora sp. (แมงกะพรุนไฟ)*  / / / /   / / / / / / / / / / / / / / 

Pelagia sp.(แมงกะพรุนไฟ)*      /     / / / / /    / /   

Rhizostoma tidae Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนังหรือ

แมงกะพรุนสมโอ)** 

 / / / /   / / / / / / / /    /   

Thysanostomatidae Thysanostoma sp.                  / /   

Ulmaridae Aurelia aurita (แมงกะพรุนพระจันทร)                   /  / 

Versurigidae Versuriga anadyomene (แมงกะพรุนหอม) / / /       / / / / /     /  / 

Hydrozoa 

Aequoreidae Aequorea sp.               /     / / 

Zygocanna sp. /  / /  /   /  / /   /    / /  

Physaliidae Physalia cf. utriculus*(แมงกะพรนุไฟหมวก

โปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือ

แมงกะพรุนหัวขวด)* 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

Porpitidae Porpita porpita (แมงกะพรุนแวนตาพระอินทร 

หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟา) 

   / /     / / / / /   / /    

 

หมายเหตุ: * แมงกะพรุนท่ีมีพิษและสงสัยวามีพิษ ** แมงกะพรุนท่ีกินได 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สวพ. (2561) 

10 
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ตารางท่ี 2-2 ความเปนพิษของแมงกะพรุนท่ีพบในนานน้ําไทย 
 

วงศ ชนิด ความเปนพิษ 

Cubozoa (แมงกะพรุนกลอง) 

Caukiidae Morbakka sp. A* 

Morbakka sp. B* 

Carukiidae, unidentifiable 

เ กิ ด อ าก า ร อิ รู คั น จิ  ( Irukandji syndrome)  คื อ 

บริเวณท่ีไดรับพิษจะมีอาการปวดอยางรุนแรง แตอาจ

ไมปรากฏรอยไหม ชวงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กนอย 

และรุนแรงข้ึนหลังจากน้ันประมาณ 5 – 40 นาที 

อาการท่ีพบ คือ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดทอง คลื่นไส 

อาเจียน เหง่ือออก หายใจลําบาก ไอ เปนตะคริว 

กลามเน้ือหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเตนเร็ว

ผิดปกติ แตไมไดทําใหเสียชีวิต เพียงทําใหรูสึกอึดอัด 

ไมสบายตัว ซึ่งเปนสาเหตุใหจมนํ้างายข้ึน 

Chirodropidae Chironex indrasaksajiae* 

Chironex sp. A* 

Chirodropidae, unidentifiable 

เกิดอาการเจ็บปวดในบริเวณท่ีถูกสัมผัสอยางรุนแรง

ในทันทีทันใด และจะมีรอยไหมในบริเวณดังกลาว 

อาการปวดน้ีจะหายไปภายใน 1 ถึง 12 ช่ัวโมง ใน

กรณีท่ีสัมผัสพิษจํานวนมาก อาจมีอาการสับสนหรือ

หมดความรูสึกกอนท่ีจะเขาสูโคมาและเสียชีวิต การ

เสียชีวิตมักเกิดภายใน 2 ถึง 10 นาทีแรก โดยมีสาเหตุ

จากระบบหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน เน่ืองจากพิษมีผล

โดยตรงตอเน้ือเยื่อหัวใจ กลามเน้ือ และประสาท 

Chiropsalmidae Chiropsoides buitendijki* บริเวณท่ีสัมผัสมีอาการปวดแสบปวดรอน และเปนผืน่

แดง 

Scyphozoa (แมงกะพรุนไฟ) 

Pelagiidae Chrysaora spp. บริเวณท่ีสัมผัสมีอาการปวดแสบปวดรอน 

Pelagia cf. panopyra บริเวณท่ีสัมผัสมอีาการปวดและคันอยางรุนแรง แตไม

มีอัตรายถึงชีวิต 

Hydrozoa (แมงกะพรุนไฟ) 

Physaliidae Physalia cf. utriculus บริเวณท่ีสัมผัสจะเจ็บปวดอยางทันที พรอมเกิดรอย

แดง จากน้ันไมนานจะเกิดตุมนูน (papules) กระจัด

กระจาย ความเจ็บปวดจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 

(violent aching pain) บางรายอาจพบมีปวดหัว 

คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง หัวใจหยุดเตน หรือหมดสต 
 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สวพ., 2561 และลักขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ, (2557, 2561) 
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4. แมงกะพรุนในบางแสน 

 ชายฝงทะเลของจังหวัดชลบุรี จัดเปนพ้ืนท่ีเฝาระวังในการพบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมี

รายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนกลอง สําหรับขอมูล

ความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบจํานวนท้ังสิ้น 8 ชนิด เปนแมงกะพรุนในกลุมแมงกะพรุน

กลอง จํานวน 1 ชนิด ไดแก Morbakka sp. A แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 6 ชนิด ไดแก 

Catostylus townsendi (แมงกะพรุนข้ีไกหรือแมงกะพรุนถวย) Lobonemoides sp. (แมงกะพรุน

ลอดชอง) Phyllorhiza punctate (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนดางออสเตรเลีย) แมงกะพรุน

ไฟ Chrysaora sp., Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนังหรือแมงกะพรุนสมโอ) และ Versuriga 

anadyomene (แมงกะพรุนหอม) และแมงกะพรุนกลุม Hydrozoa 1 ชนิด Physalia cf. utriculus 

(แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวด) โดยมี

แนวโนมพบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa ซ่ึงรวมถึงแมงกะพรุนเศรษฐกิจ ไดแก Lobonemoides 

sp.และ R. hispidum ไดตลอดชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ภาพท่ี 2-6) (สวพ., 2562) 

 
ภาพท่ี 2-6 แมงกะพรุนท่ีพบบริเวณหาดบางแสน 

ท่ีมา: สวพ. (2562) 

 

 

 

5. ผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอนักทองเท่ียว 
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 จาการศึกษาผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอนักทองเท่ียวในประเทศ ตามรายงานของ

สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบวามีรายงานการบาดเจ็บจากการไดรับพิษแมงกะพรุน

ตั้งแตป 1998 จากการรวบรวมขอมูลตามโรงพยาบาลตาง ๆ ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชบุรี อําเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยในป 

2002 มีรายงานการเสียชีวิตของนักทองเท่ียว 2 ราย ท่ีเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี แลวในเดือน

มกราคม 2008 มีรายงานการไดรับบาดเจ็บรุนแรงจากการไดรับพิษแมงกะพรุนของเด็กผูชาย อายุ 4 

ป ท่ีเกาะชาง จังหวัดตราด และเดือนเมษายน 2008 มีรายงานการเสียชีวิตของเด็กผูหญิง อายุ 11 ป 

หลังจากการไดรับพิษแมงกะพรุนท่ีเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยผูท่ีโดนพิษแมงกะพรุนจะมีอาการ

แสบแดง รอนแสบปวดรอน และบวม (ภาพท่ี 2-7) (Sonthichai, C., et. al., 2009 ) และจาการ

รายงานของแพทยระบาดวิทยา ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พบวาตั้งแตป 2003 ถึง 2009 พบผูบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ จํานวน 381 ราย สวนใหญเปน

ชาวตางชาติคิดเปนรอยละ 52 จากสถานท่ีสํารวจ 33 แหง ท้ังชายฝงอาวไทยและอันดามัน พบวา

แนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป (ภาพท่ี 2-8) โดยบริเวณชายฝงอาวไทยพบผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน

ในชวงฤดูกาลทองเท่ียวชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม สําหรับฝงอัน

ดามันพบผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนในชวงฤดูกาลทองเท่ียวชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม 

(ภาพท่ี 2-9) ชวงเวลาท่ีไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนอยูระหวาง 11:00 น. ถึง 18:00 น. ซ่ึงเปน

ชวงเวลาพักผอนและวายน้ําของนักทองเท่ียว อาการบาดเจ็บสวนใหญจะเจอท่ีบริเวณแขนและขา 

(ภาพท่ี 2-10) โดยข้ึนอยูกับกิจกรรมของนักทองเท่ียวและความลึกของน้ําทะเล (ลักขณา ไทยเครือ 

และพจมาน ศิริอารยาภรณ, 2561) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-7 อาการและบาดแผนจาการไดรับพิษจากแมงกะพรุน ระหวางป 1998 - 2002 

ท่ีมา: Sonthichai, C., et.al. (2009) 
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ภาพท่ี 2-8 จํานวนผูไดรับพิษจากแมงกะพรุน ระหวางป 2003 - 2009 บริเวณชายฝงอาวไทยและ 

อันดามัน 

ท่ีมา: Thaikruea, L., et.al. (2012) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-9 จํานวนผูไดรับพิษจากแมงกะพรุน ระหวางป 2006 - 2009 บริเวณชายฝงอาวไทยและ 

อันดามัน ในแตละเดือน 

ท่ีมา: Thaikruea, L., et.al. (2012) 
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ภาพท่ี 2-10 บริเวณตาง ๆ ของรางกายท่ีไดรับพิษจากแมงกะพรุน ระหวางป 2003 - 2009 บริเวณ 

ชายฝงอาวไทยและอันดามัน  

ท่ีมา: Thaikruea, L., et.al. (2012) 
 

 จาการทบทวนรายงานและทวนสอบเก็บขอมูลการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในประเทศ

ไทยตั้งแตป 1999 – 2018 ท้ังฝงอาวไทยและอันดามัน มีผูเสียชีวิตท้ังหมด 8 ราย เปนชาวไทย 2 ราย 

และชาวตางชาติ 6 ราย โดยคาดการณวาผูท่ีเสียชีวิตท้ังหมดไดรับพิษจากแมงกะพรุนกลองท่ีมีหนวด

หลายเสน โดยการเสียชีวิตเกิดจาการชวยเหลือท่ีไมทันการณ คือ ไมไดราดน้ําสมสายชู 7 ราย และ

ชวยเหลือผิดวิธี คือ ราดดายน้ําเปลา 1 ราย ท้ังนี้ยังพบการบาดเจ็บรุนแรงแตไมถึงกับเสียชีวิตอีก

อยางนอย 40 – 50 ราย จากการไดรับพิษแมงกะพรุนกลอง และ 28 ราย จาการการไดรับพิษ

แมงกะพรุนหัวขวด แตอยูในพ้ืนท่ีท่ีสามารถชวยเหลือไดทันทวงที นอกจากนี้ยังมีรายงานการไดรับพิษ

จากแมงกะพรุนไฟ ประมาณ 101 ราย (ลักขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ, 2561)  

 สวนบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี มีรายงานการบาดเจ็บจากการไดรับพิษ

แมงกะพรุนท่ีเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตป 2015 – 2017 โดยมีอาการ

ผื่นแดง แสบรอน (แผนกเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, 2560) พบวาในเดือน

กรกฎาคม – ตุลาคมมีผูไดรับพิษจากแมงกะพรุนเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ

นอยกวา 14 ป (ภาพท่ี 2-11 และ 2-12) (สุริยา โปรงน้ําใจ, 2562) 
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ภาพท่ี 2-11 จํานวนผูบาดเจ็บท่ีไดรับพิษจากแมงกะพรุน ป 2015 - 2017 

ท่ีมา: สุริยา โปรงน้ําใจ (2562) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-12 จํานวนผูบาดเจ็บท่ีไดรับพิษจากแมงกะพรุน จําแนกตามชวงอายุ ป 2015 - 2017 

ท่ีมา: สุริยา โปรงน้ําใจ (2562) 

 

6. การรักษาหรือแผนปฏิบัติ / แนวปฏิบัติ เม่ือโดนแมงกะพรุนพิษ 

 การดูแลรักษาผูท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนตองมีการปฐมพยาบาลอยางรวดเร็ว และเหมาะสม

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิต Thaikruea, L., et.al. (2012) ไดรายงานถึงรูปแบบการรักษาหลักจาก

ท่ีมีผูไดรับพิษจากกะพรุนจากจํานวน 381 ราย พบการรักษาโดยการใหยา antihistamines (93 %) 

ยาแกปวด (68 %), ยาสเตอรอยด (62 %) และยาปฏิชีวนะ (22 %) มีเพียง 6 % เทานั้นท่ีใช

น้ําสมสายชูลางพิษ และยังมีการรักษาในแบบอ่ืน ๆ เชน การใชแอมโมเนีย (9 %) เจลใหความเย็น (4 
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%) เจลใหความรอน (3 %) บนบาดแผล แลวจาการสอบถามชาวประมงท่ีเคยไดรับพิษจาก

แมงกะพรุนจะมีการรักษาเบื้องตนโดยการใชน้ําสมสายชู ตนผักบุงทะเล น้ําผึ้ง น้ํามะนาว น้ําฝน 

กลวย น้ําตาลทรายแดง น้ําหมึก วานหางจระเข และยาหมองแกปวด (Thaikruea, L., et.al., 2012) 

โดยข้ันตอนการปฐมพยาบาลผูท่ีสงสัยถูกแมงกะพรุนพิษ (ภาพท่ี 2-13) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-13 ข้ันตอนการปฐมพยาบาลผูท่ีสงสัยถูกแมงกะพรุนพิษ 

ท่ีมา: ลักขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ (2561) 



18 

 การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการรักษา โดยความรุนแรงของอาการหลังจากไดรับพิษ

แมงกะพรุน จะข้ึนกับ  

  1. ชนิดของแมงกะพรุน  

  2. ตําแหนงท่ีโดนหนวดแมงกะพรุน ถาหากโดนท่ีตําแหนงหนาอก จะมีการรุนแรง กวา

ถูกท่ีขา  

  3. ปริมาณพิษท่ีไดรับ โดยดูจากความยาวหนวดท่ีผูปวยโดนสัมผัส หากความยาว

มากกวา 3 เมตร ในผูใหญ และในเด็ก ยาวมากกวา 1.2 เมตร อาจทําใหเสียชีวิตได  

 ยกตัวอยาง เชน การรักษาพยาบาลแมงกะพรุนกลองชนิดท่ีมีหนวดหลายเสน มีวิธีการดังนี้

  1. นําผูปวยข้ึนจากน้ํา โดยท่ีตัวผูชวยเหลือตองปลอดภัยจากแมงกะพรุน  

  2. เรียกคนใหชวย เรียกรถพยาบาล แตไมปลอยใหผูปวยอยูตามลําพัง เพราะอาจหมด

สติและหัวใจหยุดเตนอยางรวดเร็ว ตองไดรับการชวยฟนคืนชีพ  

  3. แนะนําใหผูปวยอยูนิ่ง ๆ ไมสัมผัสหรือขัดถูบริเวณท่ีโดนสายแมงกะพรุน เพราะจะ

กระตุนใหเกิดการปลอยเข็มพิษ  

  4. ประเมินอาการเบื้องตน ถาหากวาหมดสติ ไมหายใจ ไมมีชีพจร ใหทาการชวยฟนคืน

ชีพ ตามหลัก CPR ทันที คําแนะนาของผูเชี่ยวชาญในออสเตรเลีย ระบุวาควร CPR กอนราด

น้ําสมสายชูและ หนวดท่ีติดอยูบนตัวผูปวยอันตรายตอมือเปลา ไมมีถุงมือ ของผูชวยเหลือไมมาก โดย

อาจรูสึกระคายเคืองเล็กนอยเม่ือเทียบกับอันตรายของผูปวยท่ีอาจเสียชีวิตจากการไมไดรับการ

ชวยเหลือท่ีรวดเร็ว 

  5. ราดบริเวณท่ีถูกสัมผัสดวยน้ําสมสายชูบาน ความเขมขน 2 -10 % นานอยางนอย 

30 วินาที เพ่ือปองกันไมใหไดรับพิษเพ่ิม เพราะจากการศึกษา น้ําสมสายชูมีฤทธิ์ยับยั้งการปลอยพิษ

จากถุงพิษท่ียังไมออกฤทธิ์ใน Australian box jellyfish แตไมไดมีผลในแงลดปวดหรือแกพิษ

แมงกะพรุน ถาไมมีน้ําสมสายชูอาจใชน้ําอัดลมแตประสิทธิภาพไมดีเทา ไมแนะนา น้ําจืด ammonia 

methylated spirits ethanol หรือนาปสสาวะ เพราะกระตุนเข็มพิษ สวน ammonia และ 

ethanolจะทําใหอาการปวดแยลง 

  6. คีบเอาหนวดแมงกะพรุนออกหลังจากราดนาสมสายชูแลว การใชมีดโกนหนวด หรือ 

บัตรเครดิต ขูดออก สามารถทาไดเม่ือราดนาสมสายชูเพียงพอแลว 

  7. ในกรณีแมงกะพรุนกลองให บรรเทาอาการปวดโดยใชนาแข็งประคบ หลังจากท่ีราด

ดวยน้ําสมสายชูแลว เนื่องจากน้ําอุนมีรายงานวาจะทําใหเสนเลือดขยายตัว และพิษเขาสูหัวใจเร็วข้ึน 

ถายังปวดมากใหนําสงโรงพยาบาลสวนกรณีแมงกะพรุนชนิดอ่ืนท่ัว ๆ ไป แนะนาใหใชน้ําอุนเนื่องจาก

ลดความเจ็บปวดไดดีกวาน้ําเย็น 
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  8. หากสัมผัสโดนตาใหลางดวยนาสะอาดอยางนอย 15 นาที หากปวดตา สูแสงไมได

มองภาพไมชัดใหรีบพบแพทยทันที 

 การรักษาพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูท่ีสงสัยแมงกะพรุนกลองชนิดท่ีมีหนวดเสนเดียวท่ีทํา

ใหเกิด Irukandji syndrome ทําเหมือนกับการรักษาพยาบาลแมงกะพรุนกลองชนิดท่ีมีหนวดหลาย

เสน แตเพ่ิมเติมท่ีสําคัญคือ ตองสังเกตอาการอยางนอย 45 นาที เนื่องจาก Irukandji syndrome มัก

เริ่มมีอาการผิดปกติชา ตั้งแต 5-40 นาที หากวาเริ่มมีอาการมือสั่น ใจสั่น เหง่ือออกมาก ปวดศีรษะ 

ชีพจรเร็ว หรืออาการผิดปกติอ่ืน ๆ ใหรีบนําสงโรงพยาบาลทันที 

 การรักษาโดยใชยา หรือผลิตภัณฑธรรมชาติ สามารถแบงไดดังนี้  

  1. antivenom ในประเทศออสเตรเลียมีการรักษาเฉพาะ ไดแก การให antivenom 

สําหรับ Chironex fleckeri แต antivenom ดังกลาวยังไมมีในประเทศไทย 

  2. Magnesium sulfate ในกรณี severe cardiovascular effect และไมตอบสนอง

ตอ ACLS และ antivenom ใหในขนาด 0.2 mmol/kg (0.05g/kg) maximum dose 10 mmol 

(2.5g) IV BOLUS ใน 5-15 นาที มี case report และ case series วามีประโยชนในกลุมอาการ 

Irukandji syndrome แตเนื่องจากหลักฐานยังไมมากพอจึงยังไมแนะนาใหเปนตัวเลือกในการรักษา

แรก  

  3. Baking soda ในการทดลอง in vitro พบวาสามารถยับยั้งการปลอยเข็มพิษใน 

nematocyst ของแมงกะพรุนไฟ sea nettle (Chrysaora quinquecirrha) แตไมชวยบรรเทา

อาการปวด การใชรักษาเบื้องตนแนะนําใหผสม โซดาไฟ 3 ชอนโตะ ผสมน้ําทะเล 1 ชอนโตะ แลวทา

เบา ๆ บนผิวหนังท่ีมีเข็มพิษติดอยู 

  4. Topical Lidocaine solution สามารถบรรเทาปวดใน Sea Nettle และ 

Protugese man-of-war และมีผลการทดลองวาสามารถยับยั้งการปลอยพิษจากถุงเข็มพิษ อยางไรก็

ตามการศึกษายังไมเพียงพอท่ีจะนามาใชรักษาไดท่ัวไป จําเปนตองรอการศึกษาเพ่ิมเติม  

  5. ผักบุงทะเล ในตําราแพทยแผนไทยมีการเขียนกันมานานแลววาสามารถใชแกพิษ

แมงกะพรุนไดผล และในทางวิทยาศาสตรเคยมีการพิสูจนแลววา สารในผักบุงทะเลมีฤทธิ์ลดการ

อักเสบและฤทธิ์ลดอาการปวดไดดี โดยมีฤทธิ์ในการตานฮีสตามีน ลดการอักเสบ ฤทธิ์ลดการบีบตัว

ของกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือดทําใหการอักเสบลดลง และการทดลองทางคลินิกใชรักษาพิษ

แมงกะพรุนครีมท่ีมีสารสกัดจากใบผักบุงทะเลผสม 1 % มีฤทธิ์รักษาอาการแพพิษแมงกะพรุน พบวา

ในวันแรกตุมแดงและอาการคันลดลง และอาการจะหายในวันท่ี 2 เม่ือใชครีมทาทันที และยังพบวาใช

รักษาพิษแมงกะพรุนไดดีโดยยับยั้งการทาลายโปรตีน (Proteolytic) และ hemolytic ของพิษ

แมงกะพรุน ในรายโดนพิษเปนแผลเรื้อรัง แผลจะหายรอยละ 50 ภายใน 1 สัปดาห และหายสนิท

ภายใน 1-1.5 เดือน (ทิพยสุดา ชงัดเวช และคณะ, 2556) 
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 โดยการปองกันเปนวิธีการท่ีดีสุดในการแกปญหาการไดรับพิษจากแมงกะพรุน โดยตองมี

การทําความเขาใจและเตรียมความพรอมใหกับชุมชนซ่ึงเปนข้ันตอนเริ่มแรกท่ีมีความสําคัญ เพ่ือให

ชุมชนเปนแนวรวมในการปองกัน และตรวจสอบดูแลสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชนของตัวเอง รวมถึงการ

ติดั้งอุกรณปองกัน และปฐมพยาบาลเบื้องตน ไวในพ้ืนท่ี และอบรมวิธีการปฏิบัติใหชาวบานในชุมชน

ไดรับรู นอกจากนี้ Ghermandi et. al., (2014) ยังแนะนําการลงทุนในระบบสารสนเทศสาธารณะ

เพ่ือลดการสูญเสียรายไดจากนักทองเท่ียว ซ่ึงทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

ออกแนวทางปองกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ ดังตอไปนี้ 

  1. การใชตาขายก้ัน (stinger net) ในทะเลบริเวณชายหาดท่ี พบแมงกะพรุนพิษในฤดูท่ี

พบ แมงกะพรุนมาก 

  2. การสวมเสื้อผามิดชิดเม่ือลงเลนน้ําทะเลเพ่ือลดโอกาสสัมผัสกับแมงกะพรุน 

  3. ติดปายเตือนนักทองเท่ียว ในบริเวณท่ีมีแมงกะพรุนรวมถึงวิธีปฏิบัติตัวเม่ือโดนพิษ

จากแมงกะพรุน โดยเนนในฤดูท่ีพบแมงกะพรุนบอย (ภาพท่ี 2-14) 

  4. การจัดเตรียมน้ําสมสายชูซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตนผูท่ีไดรับพิษ

จากแมงกะพรุน โดยใหราดน้ําสมสายชูใหท่ัวบริเวณท่ีสัมผัสหนวดแมงกะพรุนเปนเวลาอยางนอย 30 

วินาที 

  5. การจัดอบรมผู เก่ียวของ เชน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาด 

เจาหนาท่ีของโรงแรมชายฝงทะเลท่ีมีพ้ืนท่ีเสี่ยง และประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝงทะเลเก่ียวกับ

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

           
 

ภาพท่ี 2-14 ธงสัญญาณ และปายแจงเตือนความปลอดภัยหนาหาด 

ท่ีมา: ลักขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ (2561) 
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7. การทําประมงแมงกะพรุน 

 การทําประมงแมงกะพรุนพบมากในแถบมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก

เฉียงเหนือ มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกกลางและประเทศในแถบตะวันออก ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส จีน และไทย ซ่ึงในประเทศไทย มีการทําประมงแมงกะพรุนมานานกวา 35 ป 

(ทิพยสุดา ชงัดเวช และคณะ,2556) 

 7.1 วิธีการทําประมงแมงกะพรุนในประเทศไทย แบงไดมี 2 วิธี คือ  

  7.1.1 การใชสวิงและตะขอตักแมงกะพรุน สวิงตักแมงกะพรุน ประกอบดวยโครงหวง

เหล็กเสนผานศูนยกลาง 45-50 เซนติเมตร ถุงสวิงมีขนาดตาอวน 10-15 เซนติเมตร ประกอบกับดาม

ไมไผ หรือไมโกงกางยาว 3-5 เมตร สวนตะขอตักแมงกะพรุน ประกอบดวยซ่ีเหล็ก มีลักษณะเปนเสน

โคงจํานวน 3 ซ่ี ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ประกอบกับดามไมไผยาว 3-5 เมตร (มนตรี สุมณฑา, 

2554)  

  7.1.2 การใชอวนลากและอวนรุน ลักษณะของอวนลากประกอบดวยอวน 2 ผืน คือ 

ผืนลางและผืนบน นํามาเย็บตะเข็บเขาดวยกัน สวนของปกจะยื่นเรียวยาวออกไปขางหนา เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีในการจับ บางรายใชอวนลากกุงหรืออวนลากปลามาดัดแปลง โดยเปลี่ยนอวนกนถุงใหมีขนาดตา

ใหญและยาวกวาเดิม วิธีทําการประมงชาวประมง จะออกทําการประมงระหวางเวลา 05.00-15.00 

น. คนหาฝูงแมงกะพรุน เม่ือพบแลวจะทําการปลอยอวนใชเรือลากชา ๆ เม่ือไดแมงกะพรุนจนเต็มถุง

อวน แลวจะทําการกูอวนข้ึนเรือเหลือไวแตเฉพาะสวนถุงแมงกะพรุน แลวผูกมัดปาก ถุงลากเขาฝง

เพ่ือนําไปขายใหแกผูประกอบการหมักแมงกะพรุน (ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก, 

มปป.) 

 7.2 การแปรรูปของแมงกะพรุน 

  แมงกะพรุนเปนแพลงกตอนสัตวขนาดใหญท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยสามารถนํามา

รับประทานเปนอาหารไดเม่ือแปรรูปเปนแมงกะพรุนดองเค็ม ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดสูงมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดตางประเทศ เชน ญ่ีปุน ไตหวัน และเกาหลีใต จากรายงานปริมาณนําเขา

ประเทศญี่ปุนตั้งแตป 1988-1999 พบวามีปริมาณ 5,400-10,000 ตันตอป ปริมาณเฉลี่ยปละ 2,945 

ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 25.5 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยประเทศผูสงออกสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพมา (Omori and Nakano, 2001) สําหรับประเทศไทย

นั้น นอกจากจะมีการสงออกผลิตภัณฑแมงกะพรุนดองเค็มไปญ่ีปุนแลว ยังมีการสงออกไปท่ีเกาหลีใต

ดวยเชนกัน โดยผานทางพอคาคนกลางในเขตอําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง (พิสิฐ วงศสงาศรี และคณะ, 2551) 
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  7.1.3 แมงกะพรุนแหง แมงกะพรุนแหงเปนอาหารท่ีเม่ือนําไปแชน้ําแลวมีลักษณะ

กรอบนุม คลายเห็ดหูหนูขาว กอนท่ีจะไดแมงกะพรุนแหงเพ่ือนํามาบริโภคนั้น มีกระบวนการหลาย

ข้ันตอนในการผลิต ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก, มปป.) 

   1. การสรางโรงเรือนบอหมัก บอหมักมีความจําเปนตอการผลิตแมงกะพรุนแหง 

ขนาดของบอหมักไมไดกําหนดแนนอนข้ึนอยูกับความพอใจของผูผลิต แตโดยท่ัวไปขนาดของบอหมัก

จะมีขนาด 3x3x1 เมตร ทําดวยเหล็กแปบน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว หรือใชไมหนา 3 นิ้ว หรือ

ไมไผ แลวกรุดวยผาเต็นท หรือผาพลาสติกท่ีเย็บเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาดเทากรอบบอ จํานวนบอท่ีสราง

ตองสรางอยางนอย 4 บอข้ึนไป ท้ังนี้เพ่ือใชหมุนเวียนในการหมักแมงกะพรุนครั้งตอ ๆ ไป ราคาคา

กอสรางตอบอข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใช ถาทําดวยไมไผ และกรุดวยผาพลาสติกคุณภาพปานกลาง ราคาจะ

ตกประมาณบอละ 1,200- 1,500 บาทตอบอ แตถาทุนมากและทําแบบชนิดถาวรก็จะทําดวยเหล็ก

แปบน้ํา และกรุดวยผาเต็นทอยางดี ซ่ึงจะใชงานไดหลายป ราคาก็จะตกประมาณ บอละ 4,000-

5,000 บาท ปากบอตองมีหลังคา หรือใชผาพลาสติกคลุมเพ่ือปองกันแสงแดด และน้ําฝนซ่ึงจะมีผลทํา

ใหไดการผลิตแมงกะพรุนแหงไมสวย 

   2. การหมักแมงกะพรุน สวนผสมท่ีใชในการหมักแมงกะพรุนประกอบดวยสวนผสม 

3 ชนิด เกลือ สารสมปน และโซเดียมไบคารบอเนต กรรมวิธีในการหมักมี 3 ข้ันตอน ดังนี้  

    ข้ันตอนท่ี 1 นําแมงกะพรุนสดมาตัดสวนท่ีเปนอกออกแยกจากกัน (อก คือ 

สวนของระยางคท่ีอยูตรงกลางใตรม) แลวนําเฉพาะสวนรมไปใสในบอหมัก ผสมสารสมปนและ

โซเดียมไบคารบอเนตในอัตราสวน 5:1 กิโลกรัม ตอแมงกะพรุน 1,000 ตัว แลวสาดใหท่ัวบอ จากนั้น

จึงลงไปในบอ คลุกเคลาแมงกะพรุนใหท่ัวถึง ท้ิงไวประมาณ 1 คืน หรือ 12 ชั่วโมง 

    ข้ันตอนท่ี 2 นําแมงกะพรุนท่ีผานข้ันตอนท่ี 1 มาแลวมาลางเมือกออก โดยใช

น้ําในบอหมัก (อยาใชน้ําจืดลาง) เสร็จแลวนําไปใสในบอถัดไป โดยวางเรียงเปนชั้น ๆ ผสมสารสมปน

และโซเดียมไบคารบอเนตในอัตราสวน 10:1 กิโลกรัม สาดใหท่ัวในแตละชั้น แลวจึงสาดเกลือตาม

ประมาณชั้นละ 20 กิโลกรัม หลังจากนั้น หมักไวประมาณ 2-3 วัน 

    ข้ันตอนท่ี 3 นําแมงกะพรุนท่ีผานข้ันตอนท่ีสองแลวไปใสบอใหมโดยเรียงเปน

ชั้น ๆ แตละ ชั้นสาดดวยเกลือเพียงอยางเดียวใหท่ัวถึง แลวหมักท้ิงไวประมาณ 6 - 7 วัน แมงกะพรุน

จะมีลักษณะเปนแผนบาง ๆ สีเหลืองแกมน้ําตาลออน พรอมท่ีจะสงไปจําหนาย 

  7.1.3 การดองแมงกะพรุนดวยน้ําหมักเปลือกฝาด (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง

กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2556) มีรายการวัตถุดิบ คือ 

   1. แมงกะพรุนสด (แมงกะพรุนลอดชอง, แมงกะพรุนถวย) 

   2. น้ําจืดสะอาด 

   3. น้ําหมักเปลือกฝาด สําหรับดองแมงกะพรุน 



23 

   การเตรียมน้ําหมักเปลือกฝาด 

    1. นําเปลือกฝาดสด 20 กิโลกรัม มาหมักในน้ําจืด 20 ลิตร (หามใชน้ําประปา

หรือน้ําฝนท่ีตกใหมๆ) 

    2. เม่ือหมักเปลือกฝาดครบ 24 ชั่วโมง ใหกรองเอาเปลือกฝาดออก 

    3. นําน้ําหมักเปลือกฝาดท่ีไดจํานวน 20 ลิตร ไปผสมกับน้ําจืดประมาณ 30 

ลิตร 

    4. นําน้ําหมักท่ีไดไปใชในการดองแมงกะพรุนไดทันที 

   ข้ันตอนการทํา 

    1. นําแมงกะพรุนสดมาแชน้ําจืดสะอาดประมาณ 6 ชั่วโมง 

    2. จากนั้นใหลางแมงกะพรุน เพ่ือเอาเมือกออกใหสะอาด 

    3. นําแมงกะพรุนประมาณ 30-40 ตัว มาแชหรือดองในน้ําเปลือกฝาดเปนเวลา 

24-48 ชั่วโมง 

    4. บรรจุแมงกะพรุน 20 กิโลกรัมตอถุง เพ่ือจําหนาย 

8. คุณคาทางโภชนาการจากแมงกะพรุน 

 แมงกะพรุนท่ีกินได เม่ือวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการพบวา แมงกะพรุนมีโปรตีน 5.5 % 

ไขมันคอนขางต่ํา และท่ีสําคัญคือมีคอเลสเตอรอลต่ํามาก คือนอยกวา 0.35 มิลลิกรัมตอ100 กรัม จึง

เหมาะสําหรับผูคนยุคปจจุบัน ซ่ึงสวนมากประสบปญหาโรคอวน ชาวจีนไดมีการนําแมงกะพรุนมา

เปนอาหารนับ 1,000 กวาปแลว ปจจุบันประเทศญ่ีปุนไดเปนผูนําในการแปรรูปอาหารจาก

แมงกะพรุนหลายสายพันธุ  และประเทศทางตะวันตกไดมีการศึกษาและสนใจจะนํามาเปนอาหารใหม

ของเขา ขอดีของแมงกะพรุน คือ มีโปรตีนสูงและแคลอรี่ต่ํา เปนโปรตีนประเภทคอลลาเจนสามารถ

รับประทานได  ซ่ึงจากการศึกษาสวนหนึ่งของนักวิจัยจาก Harvard Medical School พบวาคอลลา

เจนจากแมงกะพรุนอาจจะมีสวนรักษาโรค Arthritis (ขออักเสบ)  และ Bronchitis (หลอดลมอักเสบ) 

ตลอดจนทําใหผิวหนังนุมนวลดวย 

 



บทท่ี  3 

วิธีการศึกษา 
 

1. การสรางเครื่องมือวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาทัศนคติและความเขาใจ

เก่ียวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

  1.1 การสุมประชากร ประชากรตัวอยางท้ังจากชาวประมง ผูประกอบการ องคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีและอาสาสมัครกูภัยตามแนวชายฝง และนักทองเท่ียว จะใชประชากร 

ดวยสูตรของยามาเน (Yamane) ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน 95% 

        N     

            1 + (Ne2) 

เม่ือ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N = ขนาดของประชากร 

 e = คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ 0.05 

  1.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ

ทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัด

ชลบุรี โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5ขอลักษณะ

คําถามแบบปลายปด 

   ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชน

ริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด 

   โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

    1. เห็นดวยมากท่ีสุด ให 4 คะแนน 

    2. เห็นดวยมาก  ให 3 คะแนน 

    3. เห็นดวยนอย  ให 2 คะแนน 

    4. เห็นดวยนอยท่ีสุด  ให 1 คะแนน 

   แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจะอิงกับทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับแมงกะพรุนพิษของ

ชุมชนริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี และการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

n = 
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(Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแกไขตาม คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถามท่ีไดไป

ทดลองใช (Try Out) กับนักทองเท่ียวท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของ

เครื่องมือ โดยการหาคาความเท่ียงหรือความเชื่อถือไดของ แบบสอบถาม (Reliability) แบบ 

(Cronbach’s Alpha) ไดคาความท่ียงและความเชื่อถือไดของ แบบสอบถามเทากับ ซ่ึงถือวา

แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือไดสามารถนําไปเก็บมูลจริงตอไป 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 

  1. ชาวประมง ผูประกอบการ องคการปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีและอาสาสมัคร

กูภัยตามแนวชายฝง จะใชรูปแบบการสัมภาษณแบบกลุม กลุมละ 5-10 ทาน สัมภาษณครั้งละ 1 

ชั่วโมง จํานวน 1-3 ครั้ง 

  2. แจกแบบสอบถามแกนักทองเท่ียวซ่ึงจะแจกใหแกนักทองเท่ียวท่ีนั่งพักผอนอยู โดย

การสังเกตจากพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีไมติดภารกิจ จะเขาไปสอบถามความสมัครในการกรอก

แบบสอบถาม พรอมท้ังอธิบายรายละเอียดแบบสอบถาม ทุกครั้งกอนใหนักทองเท่ียวตอบแลว

ยอนกลับมาเก็บโดยจะ ประมาณเวลาในการกรอกแบบสอบถามของนักทองเท่ียวประมาณ 20 นาที 

ตอ 1 ชุด 

3. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของนักทองเท่ียวใน

จังหวัดชลบุร ี

 การประมวลผลคาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

เลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับ ลักษณะของขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังนี้  

  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและ

รายไดวิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถ่ี รอยละ 

  2. ขอมูลเก่ียวกับความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของนักทองเท่ียวในจังหวัด

ชลบุรี วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 

1. ทัศนคติและความเขาใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสน 

1.1 นักทองท่ียวบรเิวณหาดบางแสน 

ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ รายได (ตอเดือน) 

(โดยประมาณ) การเดินทางมาเท่ียวบางแสน จํานวนครั้งท่ีมาเท่ียวบางแสน ใน 1 ป และปจจัยท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจมาเท่ียวหาดบางแสน สวนผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอนักทองเท่ียว ไดแก การ

พบเห็นแมงกะพรุน ชนิดของแมงกะพรุน การไดรับพิษ อาการท่ีคิดวาไดรับพิษ และการปฏิบัติตัวเม่ือ

ไดรับพิษแมงกะพรุน และการรับรูขอมูลเก่ียวกับแมงกะพรุน เชน การไดรับขอมูลหรือการ

ประชาสัมพันธจากเทศบาลแสนสุข วิธีการไดรับขอมูลหรือการประชาสัมพันธ และหนวยงานท่ีแจง

เหตุเม่ือพบผูโดนแมงกะพรุน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) 

ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวบริเวณหาดบางแสนสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 64.4 และ 35.6 ตามลําดับ มีอายุนอยกวา 25 ป และระหวาง 25 – 

34 ป คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาเปนชวงอายุ 35 – 44 ป 45 – 64 และ 65 ป ข้ึนไป คิดเปนรอย

ละ 9.6 6.7 และ 3.7 ตามลําดับ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 49.6 

รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ปวช. และ ปวส. 

คิดเปนรอยละ 17.8 8.9 และ 3.0 ตามลําดับ และมีรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) อยูท่ี ต่ํากวา 

10,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาเปน 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 

และ มากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.5 14.1 และ 5.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 1) 

ตารางท่ี 4 – 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

เพศ   

ชาย 48 35.6 

หญิง 87 64.4 

รวม 135 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อายุ   

นอยกวา 25 ป 54 40.0 

25 – 34 ป 54 40.0 

35 – 44 ป 13 9.6 

45 – 64 ป 9 6.7 

65 ป ข้ึนไป 5 3.7 

รวม 135 100.0 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 12 8.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 24 17.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 24 17.8 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 3.0 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4 3.0 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 67 49.6 

รวม 135 100.0 

รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)   

ต่ํากวา 10,000 บาท 57 42.2 

10,001 – 20,000 บาท 52 38.5 

20,001 – 30,000 บาท 19 14.1 

มากกวา 30,000 บาท 7 5.2 

รวม 135 100.0 

1.1.2 จําแนกตามการเดินทางมาเท่ียวบางแสน จํานวนครั้งท่ีมาเท่ียวบางแสน ใน 

1 ป และปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจมาเท่ียวหาดบางแสน 

ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวบริเวณหาดบางแสนสวนใหญเคยเดินทางมา

เท่ียวบางแสน คิดเปนรอยละ 94.1 และไมเคยเดินทางมาเท่ียวบางแสนเพียงรอยละ 5.9 มีการ

เดินทางเท่ียวบางแสนในชวงระยะเวลา 1 ป มากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 35.6 รองลงมาเปน 1 - 2 

ครั้ง 3 – 4 ครั้ง และไมเคยมาเท่ียวบางแสน คิดเปนรอยละ 30.4 29.6 และ 4.4 ตามลําดับ ปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจมาเท่ียวหาดบางแสน คือ ความสะดวกสบายในการเดินทาง คิดเปนรอยละ 35.1 



28 

รองลงมาเปนคาใชจายในการทองเท่ียว ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ความสวยงามของ

หาด การใหบริการจากรานอาหารและโรงแรม ประสบการณท่ีไดรับจากการทองเท่ียว และอ่ืน ๆ คือ 

ลูกพามา คิดเปนรอยละ 25.3 15.6 12.0 5.3 และ 2.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 2) 

ตารางท่ี 4 – 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเดินทางมาเท่ียวบางแสน จํานวน

ครั้งท่ีมาเท่ียวบางแสน ใน 1 ป และปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจมาเท่ียวหาด 

บางแสน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การเดินทางมาเท่ียวบางแสน   

เคย 127 94.1 

ไมเคย 8 5.9 

ไมแนใจ - - 

รวม 135 100.0 

จํานวนครั้งท่ีมาเท่ียวบางแสน ใน 1 ป   

1 – 2 ครั้ง 41 30.4 

3 – 4 ครั้ง  40 29.6 

มากกวา 4 ครั้ง 48 35.6 

ไมเคย 6 4.4 

รวม 135 100.0 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจมาเท่ียวหาดบางแสน 

(ตอบไดมากวา 1 ขอ) 
  

ความสวยงามของหาด 27 12.0 

คาใชจายในการทองเท่ียว 57 25.3 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง 79 35.1 

การใหบริการจากรานอาหารและโรงแรม 10 4.4 

ประสบการณท่ีไดรับจากการทองเท่ียว 12 5.3 

ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว 35 15.6 

อ่ืน ๆ 5 2.2 

รวม 225 100.0 
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1.1.3 จําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ 

อาการท่ีไดรับพิษ และการปฏิบัติตัวเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน 

ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวบริเวณหาดบางแสนสวนใหญไมเคยพบเห็น

แมงกะพรุนบริเวณหาดบางแสน คิดเปนรอยละ 52.6 รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง 3 – 4 ครั้ง และ

มากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 34.1 8.1 และ 5.2 ตามลําดับ แตถามีการพบเห็นแมงกะพรุนจะไม

แนใจชนิด คิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาเปนแมงกะพรุนหนัง แมงกะพรุนไฟ และแมงกะพรุน

ลอดชอง คิดเปนรอยละ 20.0 3.0 และ 0.7 ตามลําดับ นักทองเท่ียวสวนใหญไมเคยไดรับพิษ

แมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 92.6 รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง และมากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.7 

และ 0.7 ตามลําดับ สวนอาการท่ีคิดวาไดรับพิษแมงกะพรุนจะมีอาการแสบแดงท่ีผิวหนัง คิดเปน 

รอยละ 47.9 รองลงมาเปนเกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง ไมเคยไดรับพิษ ไมแนใจ หัวใจเตนเร็ว 

และหายใจหอบถ่ี / หายใจลําบาก คิดเปนรอยละ 25.7 12.6 11.4 1.8 และ 0.6 ตามลําดับ และจะ

ปฏิบัติตัวเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุนดวยการลางดวยน้ําสมสายชู คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมาเปน

นําสงโรงพยาบาล แจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยริมหาด ใชผักบุงทะเล และลางดวยน้ําเปลา คิดเปน

รอยละ 20.6 17.5 14.8 และ 9.9 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 3) 

ตารางท่ี 4 – 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิด  

 แมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ อาการท่ีไดรับพิษ ผลกระทบตอรายได 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การพบเห็นแมงกะพรุนบริเวณหาดบางแสน   

1 – 2 ครั้ง 46 34.1 

3 – 4 ครั้ง 11 8.1 

มากกวา 4 ครั้ง 7 5.2 

ไมเคย 71 52.6 

รวม 135 100.0 

ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ   

แมงกะพรุนหนัง 27 20.0 

แมงกะพรุนลอดชอง 1 0.7 

แมงกะพรุนกลอง - - 

แมงกะพรุนไฟ 4 3.0 

ไมแนใจ 103 76.3 

รวม 135 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 3 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การไดรับพิษ   

1 – 2 ครั้ง 9 6.7 

3 – 4 ครั้ง - - 

มากกวา 4 ครั้ง 1 0.7 

ไมเคย 125 92.6 

รวม 135 100.0 

อาการท่ีไดรับพิษ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

แสบแดงท่ีผิวหนัง 80 47.9 

เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง 43 25.7 

หัวใจเตนเร็ว 3 1.8 

หายใจหอบถ่ี / หายใจลําบาก 1 0.6 

ไมเคยไดรับพิษ 21 12.6 

ไมแนใจ 19 11.4 

รวม 167 100.0 

การใหการชวยเหลือ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

ลางดวยน้ําเปลา 22 9.9 

ลางดวยน้ําสมสายช ู 83 37.2 

ใชผักบุงทะเล 33 14.8 

นําสงโรงพยาบาล 46 20.6 

ไมสงผลตอรายได 39 17.5 

รวม 223 100.0 

1.1.4 จําแนกตามการไดรับขอมูลหรือการประชาสัมพันธจากเทศบาลแสนสุข 

วิธีการไดรับขอมูลหรือการประชาสัมพันธ และหนวยงานท่ีแจงเหตุเม่ือพบผูโดนแมงกะพรุน 

ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวบริเวณหาดบางแสนสวนใหญเคยไดรับขอมูลหรือการ

ประชาสัมพันธจากเทศบาลแสนสุขเ ก่ียวกับอันตรายท่ีเ กิดไดจากพิษแมงกะพรุน คิดเปน 

รอยละ 52.6 รองลงมา ไมเคย, และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 35.6 และ 11.9 ตามลําดับ โดยไดรับ

ขอมูลขาวสารจากการประชาสัมพันธเสียงตามสาย และปายประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 28.9 

รองลงมาเปนอ่ืน ๆ คือ ไมเคยรับขอมูล ไดรับขอมูลจากเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยริมหาด 
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Facebook เทศบาลแสนสุข และแผนพับ คิดเปนรอยละ 19.3 11.1 และ 0.7 ตามลําดับ และถามี

การพบเห็นวามีนักทองเท่ียวไดรับพิษจากแมงกะพรุนจะมีการแจงเหตุกับศูนยบริการนักทองเท่ียว

ชายหาด คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาแจงท่ีเจาหนาท่ีเทศบาล ตํารวจทองเท่ียว โรงพยาบาล และ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 20.7 11.9 และ 8.9 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 4) 

ตารางท่ี 4 – 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการการไดรับขอมูลหรือการ

ประชาสัมพันธจากเทศบาลแสนสุข วิธีการไดรับขอมูลหรือการประชาสัมพันธ และ

หนวยงานท่ีแจงเหตุเม่ือพบผูโดนแมงกะพรุน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การไดรับขอมูลหรือการประชาสัมพันธจาก

เทศบาลแสนสุข 
  

เคย 71 52.6 

ไมเคย 48 35.6 

ไมแนใจ 16 11.9 

รวม 135 100.0 

วิธีการไดรับขอมูลหรือการประชาสัมพันธ   

เสียงตามสาย 39 28.9 

ปายประชาสัมพันธ 39 28.9 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยริมหาด 15 11.1 

แผนพับ 1 0.7 

Facebook เทศบาลแสนสุข 15 11.1 

อ่ืน ๆ 26 19.3 

รวม 135 100.0 

การไดรับพิษ   

ตํารวจทองเท่ียว 16 11.9 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 12 8.9 

เจาหนาท่ีเทศบาล 28 20.7 

หนวยฉลามขาว - - 

ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด 63 46.7 

โรงพยาบาล 16 11.9 

รวม 135 100.0 
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1.1.5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ี 

หาดบางแสนจากนักทองเท่ียว 

นักทองเท่ียวมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการ คือ มีการติดปายคําเตือน และ

การปายการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหมากข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุนเขา มีการตั้งศูนยชวยเหลือใหมาก

ข้ึน เพ่ือใหเพียงพอกับนักทองเท่ียว ใหมีการทําแนวเขตปองกันแมงกะพรุนเขาชายฝง มีศูนยพยาบาล

ประจําไวบริการนักทองเท่ียว เพ่ือทําการรักษาเบื้องตน มีการจัดอบรมเก่ียวกับเรื่องแมงกะพรุน และ

การรักษาพยาบาลเบื้องตน และจัดเจาหนาท่ีดูแลเพ่ิมมากข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุน 

1.2 ผูประกอบการบริเวณหาดบางแสน 

ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ รายได (ตอเดือน) 

(โดยประมาณ) และสถานท่ีตั้งราน สวนผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอผูประกอบการ ไดแก การพบ

เห็นแมงกะพรุน ชนิดของแมงกะพรุน การไดรับพิษ อาการท่ีคิดวาไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได 

และความรูเบื้องตนในการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน เชน การไดรับความรูหรือการ

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน การพบนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุน 

การชวยเหลือ การแจงเหตุ และหนวยงานท่ีแจงเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดบางแสนสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 78.7 และ 21.0 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 45 – 64 ป คิดเปนรอยละ 

55.5 รองลงมาเปนชวงอายุ 35 – 44 ป 65 ป ข้ึนไป 25 – 34 ป และนอยกวา 25 ป คิดเปนรอยละ 

16.9 12.1 10.7 และ 4.8 ตามลําดับ และมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปนรอย

ละ 49.3 รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนตน ปริญญาตรีหรือสูงกวา มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. และ 

ปวช. คิดเปนรอยละ 16.2 11.8 9.6 7.4 และ 5.9 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 5) 

ตารางท่ี 4 – 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

เพศ   

ชาย 57 21.3 

หญิง 214 78.7 

รวม 272 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 5 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อายุ   

นอยกวา 25 ป 13 4.8 

25 – 34 ป 29 10.7 

35 – 44 ป 46 16.9 

45 – 64 ป 151 55.5 

65 ป ข้ึนไป 33 12.1 

รวม 272 100.0 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 134 49.3 

มัธยมศึกษาตอนตน 44 16.2 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 26 9.6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 16 5.9 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 20 7.4 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 32 11.8 

รวม 272 100.0 

1.2.2 จําแนกตามระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) 

และสถานท่ีตั้งราน 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดบางแสนสวนใหญมีระยะเวลาท่ี

ประกอบอาชีพมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมาเปน 11 – 20 ป 3 – 10 ป และนอยกวา 

3 ป คิดเปนรอยละ 26.5 15.4 และ 2.9 ตามลําดับ มีรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) ต่ํากวา 

10,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมาเปน 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 

และมากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.3 8.8 และ 3.7 ตามลําดับ และสถานท่ีตั้งรานบริเวณ

หนาหาดบางแสน คิดเปนรอยละ 86.4 รองลงมาเปนหนาวอนนภา แหลมแทน และอ่ืน ๆ เชน ตลาด

หนองมน เขตปลอดรมปลอดเตียง คิดเปนรอยละ 7.0 5.1 และ 1.5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 6) 
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ตารางท่ี 4 – 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ รายได 

(ตอเดือน) (โดยประมาณ) และสถานท่ีตั้งราน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ   

นอยกวา 3 ป 8 2.9 

3 – 10 ป 42 15.4 

11 – 20 ป 72 26.5 

มากกวา 20 ป 150 55.1 

รวม 272 100.0 

รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)   

ต่ํากวา 10,000 บาท 131 48.2 

10,001 – 20,000 บาท 107 39.3 

20,001 – 30,000 บาท 24 8.8 

มากกวา 30,000 บาท 10 3.7 

รวม 272 100.0 

สถานท่ีตั้งราน   

แหลมแทน 14 5.1 

หนาหาดบางแสน 235 86.4 

หนาวอนนภา 19 7.0 

อ่ืน ๆ 4 1.5 

รวม 272 100.0 

1.2.3 จําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ 

อาการท่ีไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดบางแสนสวนใหญมีการพบเห็น

แมงกะพรุนในระยะเวลา 1 ป ประมาณ 1 – 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาเปนมากกวา 4 ครั้ง 

3 – 4 ครั้ง และไมเคยเห็น คิดเปนรอยละ 29.0 24.6 และ 5.5 ตามลําดับ มีการพบเห็นแมงกะพรุนท่ี

ไมแนใจชนิด คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาเปนแมงกะพรุนหนัง แมงกะพรุนไฟ แมงกะพรุนลอดชอง 

และแมงกะพรุนกลอง คิดเปนรอยละ 21.3 18.8 และ 2.6 ตามลําดับ ผูประกอบการไมเคยไดรับพิษ

แมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 65.1 รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง 3 – 4 ครั้ง และมากกวา 4 ครั้ง คิดเปน

รอยละ 23.9 7.0 และ 4.0 ตามลําดับ อาการท่ีคิดวาไดรับพิษแมงกะพรุนจะมีอาการแสบแดงท่ี
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ผิวหนัง คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมาเปน ไมเคยไดรับพิษ เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง  

หัวใจเตนเร็ว และหายใจหอบถ่ี / หายใจลําบาก คิดเปนรอยละ 32.6 21.3 3.0 และ 2.5 ตามลําดับ 

และผูประกอบการไดรับผลกระทบตอรายไดจากการท่ีแมงกะพรุนเขาท่ีหาดบางแสนในระดับ 

ปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาเปนนอย มาก และไมสงผลตอรายได คิดเปนรอยละ 26.8 

21.7 และ 13.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 7) 

ตารางท่ี 4 – 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิด  

 แมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ อาการท่ีไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การพบเห็นแมงกะพรุนใน 1 ป   

1 – 2 ครั้ง 111 40.8 

3 – 4 ครั้ง 67 24.6 

มากกวา 4 ครั้ง 79 29.0 

ไมเคย 15 5.5 

รวม 272 100.0 

ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ   

แมงกะพรุนหนัง 58 21.3 

แมงกะพรุนลอดชอง 7 2.6 

แมงกะพรุนกลอง 7 2.6 

แมงกะพรุนไฟ 51 18.8 

ไมแนใจ 141 51.8 

ไมตอบ 8 2.9 

รวม 272 100.0 

การไดรับพิษ   

1 – 2 ครั้ง 65 23.9 

3 – 4 ครั้ง 19 7.0 

มากกวา 4 ครั้ง 11 4.0 

ไมเคย 177 65.1 

รวม 272 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 7 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อาการท่ีไดรับพิษ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

แสบแดงท่ีผิวหนัง 147 40.6 

เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง 77 21.3 

หัวใจเตนเร็ว 11 3.0 

หายใจหอบถ่ี / หายใจลําบาก 9 2.5 

ไมเคยไดรับพิษ 118 32.6 

รวม 362 100.0 

ผลกระทบตอรายได   

นอย 73 26.8 

ปานกลาง 104 38.2 

มาก 59 21.7 

ไมสงผลตอรายได 36 13.2 

รวม 272 100.0 

1.2.4 จําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษ การชวยเหลือนักทองเท่ียว การใหการชวยเหลือ การแจงเหตุ 

และหนวยงานท่ีแจง 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดบางแสนสวนใหญไมเคยไดรับ

ความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 45.6 

รองลงมาเปนเคย และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 43.4 และ 11.0 ตามลําดับ มีการพบเห็นนักทองเท่ียว

ไดรับพิษจากแมงกะพรุน มากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง 3 – 4 ครั้ง 

และไมเคย คิดเปนรอยละ 27.6 22.8 และ 8.5 ตามลําดับ ผูประกอบการเคยชวยเหลือนักทองเท่ียว

ไดรับพิษจากแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 70.6 รองลงมา คือ ไมเคย และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 23.5 

และ 5.9 ตามลําดับ ผูประกอบใหการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนดวยการลางดวย

น้ําสมสายชู คิดเปนรอยละ 59.1 รองลงมาเปนลางดวยน้ําเปลา นําสงโรงพยาบาล และใชผักบุงทะเล 

คิดเปนรอยละ 17.9 12.9 และ 10.0 ตามลําดับ และผูประกอบการเคยแจงเหตุวามีนักทองเท่ียวไดรับ

พิษจากแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 68.8 รองลงมาคือไมเคย และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 25.7 และ 

5.95 ตามลําดับ โดยจะแจงเหตุกับแจงเจาหนาท่ีเทศบาล คิดเปนรอยละ 24.3 รองลงมาคือ ไมเคย
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แจงเหตุ ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด หนวยฉลามขาว เจาหนาท่ีสาธารณสุข ตํารวจทองเท่ียว 

และโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 22.8 21.7 18.8 6.3 4.8 และ 1.1 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 8) 

ตารางท่ี 4 – 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่อง

การปฐมพยาบาลเบื้องตน การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษ การชวยเหลือ

นักทองเท่ียว การใหการชวยเหลือ การแจงเหตุ และหนวยงานท่ีแจง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน 
  

เคย 118 43.4 

ไมเคย 124 45.6 

ไมแนใจ 30 11.0 

รวม 272 100.0 

การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุน   

1 – 2 ครั้ง 75 27.6 

3 – 4 ครั้ง 62 22.8 

มากกวา 4 ครั้ง 111 40.8 

ไมเคย 23 8.5 

ไมตอบ 1 0.4 

รวม 272 100.0 

การชวยเหลือนักทองเท่ียว   

เคย 192 70.6 

ไมเคย 64 23.5 

ไมแนใจ 16 5.9 

รวม 272 100.0 

การใหการชวยเหลือ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

ลางดวยน้ําเปลา 61 17.9 

ลางดวยน้ําสมสายช ู 201 59.1 

ใชผักบุงทะเล 34 10.0 

นําสงโรงพยาบาล 44 12.9 

รวม 340 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 8 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การแจงเหต ุ   

เคย 187 68.8 

ไมเคย 70 25.7 

ไมแนใจ 15 5.5 

รวม 272 100.0 

หนวยงานท่ีแจง   

ตํารวจทองเท่ียว 13 4.8 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 17 6.3 

เจาหนาท่ีเทศบาล 66 24.3 

หนวยฉลามขาว 51 18.8 

ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด 59 21.7 

โรงพยาบาล 3 1.1 

ไมเคยแจง 62 22.8 

ไมตอบ 1 0.4 

รวม 272 100.0 

1.2.5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ี 

หาดบางแสนจากผูประกอบการ 

ผูประกอบการขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการ คือ ใหมีการประชาสัมพันธ

เสียงตามสายในชวงท่ีมีแมงกะพรุนเขา ติดปายคําเตือน และการปายการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหมาก

ข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุนเขา ตั้งศูนยชวยเหลือใหมากข้ึน เพ่ือใหเพียงพอกับนักทองเท่ียวท่ีเขามา

พักผอนบริเวณชายหาด อนุญาตใหมีผูประกอบการแปรรูปแมงกะพรุน (แมงกะพรุนดอง) .ใหนําเรือ

เขามาลากอวนเพ่ือเอาแมงกะพรุนออกไป ใหผูประกอบการเรือกลวยรับผิดชอบตามแนวเขตของ

ตนเอง กอนท่ีจะใหเชาเรือกลวย ทําแนวเขตปองกันแมงกะพรุนเขาชายฝง มีศูนยพยาบาลประจําไว

บริการนักทองเท่ียว เพ่ือทําการรักษาเบื้องตน จัดอบรมผูประกอบการเก่ียวกับเรื่องแมงกะพรุน และ

การรักษาพยาบาลเบื้องตน จัดเจาหนาท่ีดูแลเพ่ิมมากข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุน 

1.3 ชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสน 

ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) และชุมชนท่ี
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อยูอาศัย สวนผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอชาวบานในชุมชน ไดแก การพบเห็นแมงกะพรุน ชนิด

ของแมงกะพรุน การไดรับพิษ อาการท่ีคิดวาไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได และความรูเบื้องตนใน

การชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน เชน การไดรับความรูหรือการอบรมการปฐม

พยาบาลเบื้องตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน การความถ่ีท่ีไดรับความรูหรือการอบรม การพบ

นักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุน การชวยเหลือ และหนวยงานท่ีแจงเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา ชาวบานชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสนสวนใหญเปนเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.9 และ 48.1 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 25 – 34 ป และ 45 

– 64 ป คิดเปนรอยละ 29.6 รองลงมาเปนชวงอายุ 35 – 44 ป 65 ป ข้ึนไป และนอยกวา 25 ป คิด

เปนรอยละ 14.8 และ 11.1 ตามลําดับ และมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปนรอย

ละ 37.0 รองลงมาเปนปริญญาตรีหรือสูงกวา ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน  

คิดเปนรอยละ 33.3 18.5 7.4 และ 3.7 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 9) 

ตารางท่ี 4 – 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

เพศ   

ชาย 13 48.1 

หญิง 14 51.9 

รวม 27 100.0 

อายุ   

นอยกวา 25 ป 3 11.1 

25 – 34 ป 8 29.6 

35 – 44 ป 4 14.8 

45 – 64 ป 8 29.6 

65 ป ข้ึนไป 4 14.8 

รวม 27 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 9 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 10 37.0 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 3.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 7.4 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 18.5 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 9 33.3 

รวม 27 100.0 

1.3.2 จําแนกตามอาชีพ รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) และชุมชนท่ีอยูอาศัย 

ผลการศึกษา พบวา ชาวบานชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสนสวนใหญมีอาชีพรับจาง 

คิดเปนรอยละ 25.9 รองลงมาเปนใหเชาหวงยาง รับราชการ พนักงานโรงแรม อ่ืน ๆ และใหเชาเรือ

กลวย คิดเปนรอยละ 22.2 11.1 และ 7.4 ตามลําดับ มีรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) 10,001 – 

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมาเปนต่ํากวา 10,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 

มากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.0 และ 3.7 ตามลําดับ และอาศัยอยูชุมชนรวมใจพัฒนาและ

แสนเจริญ คิดเปนรอยละ 18.5 รองลงมาเปนหมูบานโชคดี บานแหลมแทน เขาสามมุข หาดวอนนภา  

ทายตลาด และมณีแกว เปนรอยละ 14.8 11.1 7.4 และ 3.7 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 10) 

ตารางท่ี 4 – 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ รายได (ตอเดือน) 

(โดยประมาณ) และชุมชนท่ีอยูอาศัย 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อาชีพ   

ใหเชาเรือกลวย 2 7.4 

ใหเชาหวงยาง 6 22.2 

พนักงานโรงแรม 3 11.1 

รับจาง 7 25.9 

รับราชการ 6 22.2 

อ่ืน ๆ 3 11.1 

รวม 27 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 10 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)   

ต่ํากวา 10,000 บาท 10 37.0 

10,001 – 20,000 บาท 15 55.6 

20,001 – 30,000 บาท 1 3.7 

มากกวา 30,000 บาท 1 3.7 

รวม 27 100.0 

ชุมชนท่ีอยูอาศัย   

หมูบานโชคดี 4 14.8 

บานแหลมแทน 4 14.8 

ทายตลาด 1 3.7 

หาดวอนนภา 2 7.4 

เขาสามมุข 3 11.1 

รวมใจพัฒนา 5 18.5 

แสนเจรญิ 5 18.5 

ตาลลอม 1 3.7 

มณีแกว 2 7.4 

รวม 27 100.0 

1.3.3 จําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ 

อาการท่ีไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได 

ผลการศึกษา พบวา ชาวบานชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสนสวนใหญมีการพบ

เห็นแมงกะพรุนในระยะเวลา 1 ป ประมาณ 1 – 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมาเปนมากกวา 4 

ครั้ง ไมเคยเห็น และ 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.8 และ 11.1 ตามลําดับ มีการพบเห็นแมงกะพรุน

ท่ีไมแนใจชนิด คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมาเปนแมงกะพรุนลอดชอง แมงกะพรุนหนัง แมงกะพรุน

ไฟ และแมงกะพรุนกลอง คิดเปนรอยละ 18.5 14.8 11.1 และ 3.7 ตามลําดับ ชาวบานชุมชน 

ริมชายฝงทะเลบางแสนไมเคยไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 74.1 รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง 

และมากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 22.2 และ 3.7 ตามลําดับ อาการท่ีคิดวาไดรับพิษแมงกะพรุนจะมี

อาการแสบแดงท่ีผิวหนังหลังจากท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมาเปนไมแนใจ

อาการ เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง ไมเคยไดรับพิษ หัวใจเตนเร็ว และหายใจหอบถ่ี/หายใจ
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ลําบาก คิดเปนรอยละ 27.9 25.8 16.1 และ 6.5 ตามลําดับ และชาวบานชุมชนริมชายฝงทะเล 

บางแสนไมไดรับผลกระทบจากการท่ีแมงกะพรุนเขาท่ีหาดบางแสน คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมา

เปนไดรับผลกระทบมาก นอย และปานกลาง คิดเปนรอยละ 29.6 18.5 และ 14.8 ตามลําดับ  

(ตารางท่ี 4 - 11) 

ตารางท่ี 4 – 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิด  

 แมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ อาการท่ีไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การพบเห็นแมงกะพรุนใน 1 ป   

1 – 2 ครั้ง 16 59.3 

3 – 4 ครั้ง 3 11.1 

มากกวา 4 ครั้ง 4 14.8 

ไมเคย 4 14.8 

รวม 27 100.0 

ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ   

แมงกะพรุนหนัง 4 14.8 

แมงกะพรุนลอดชอง 5 18.5 

แมงกะพรุนกลอง 1 3.7 

แมงกะพรุนไฟ 3 11.1 

ไมแนใจ 14 51.9 

รวม 27 100.0 

การไดรับพิษ   

1 – 2 ครั้ง 6 22.2 

3 – 4 ครั้ง - - 

มากกวา 4 ครั้ง 1 3.7 

ไมเคย 20 74.1 

รวม 27 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 11 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อาการท่ีไดรับพิษ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

แสบแดงท่ีผิวหนัง 14 45.2 

เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง 8 25.8 

หัวใจเตนเร็ว 2 6.5 

หายใจหอบถ่ี / หายใจลําบาก 2 6.5 

ไมเคยไดรับพิษ 5 16.1 

ไมแนใจ 12 27.9 

รวม 43 100.0 

ผลกระทบตอรายได   

นอย 5 18.5 

ปานกลาง 4 14.8 

มาก 8 29.6 

ไมสงผลตอรายได 10 37.0 

รวม 27 100.0 

1.3.4 จําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

ความถี่ท่ีไดรับความรูหรือการอบรม การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษ การใหการชวยเหลือ และ

หนวยงานท่ีแจง 

ผลการศึกษา พบวา ชาวบานชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสนสวนใหญไมเคย

ไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 

63.0 รองลงมาเปนเคย และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 29.6 และ 7.4 ตามลําดับ ความถ่ีท่ีไดรับความรู

หรือการอบรม ชาวบานชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสนไมเคยไดรับความรู คิดเปนรอยละ 70.4 

รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง และ 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 25.9 และ 3.7 ตามลําดับ การพบเห็น

นักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุนมากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง 3 – 

4 ครั้ง และไมเคย คิดเปนรอยละ 27.6 22.8 และ 8.5 ตามลําดับ โดยใหการชวยเหลือนักทองเท่ียว

ไดรับพิษแมงกะพรุนจะลางดวยน้ําสมสายชู คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาเปนนําสงโรงพยาบาล ใช

ผักบุงทะเล และลางดวยน้ําเปลา คิดเปนรอยละ 26.8 14.6 และ 9.8 ตามลําดับ และแจงเหตุกับ

หนวยฉลามขาว คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาแจงท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีเทศบาล 
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ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด ตํารวจทองเท่ียว ไมเคยแจง และโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 18.5 

14.8 7.4 และ 3.4 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 12) 

ตารางท่ี 4 – 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่อง

การปฐมพยาบาลเบื้องตน ความถ่ีท่ีไดรับความรูหรือการอบรม การพบเห็น

นักทองเท่ียวไดรับพิษ การใหการชวยเหลือ และหนวยงานท่ีแจง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

การไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน 
  

เคย 8 29.6 

ไมเคย 17 63.0 

ไมแนใจ 2 7.4 

รวม 27 100.0 

ความถี่ท่ีไดรับความรูหรือการอบรม   

1 – 2 ครั้ง 7 25.9 

3 – 4 ครั้ง 1 3.7 

มากกวา 4 ครั้ง - - 

ไมเคย 19 70.4 

รวม 27 100.0 

การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุน   

1 – 2 ครั้ง 75 27.6 

3 – 4 ครั้ง 62 22.8 

มากกวา 4 ครั้ง 111 40.8 

ไมเคย 23 8.5 

ไมตอบ 1 0.4 

รวม 27 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 12 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การใหการชวยเหลือ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

ลางดวยน้ําเปลา 4 14.8 

ลางดวยน้ําสมสายช ู 20 74.1 

ใชผักบุงทะเล 6 22.2 

นําสงโรงพยาบาล 11 40.7 

รวม 41 100 

หนวยงานท่ีแจง   

ตํารวจทองเท่ียว 2 7.4 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 5 18.5 

เจาหนาท่ีเทศบาล 4 14.8 

หนวยฉลามขาว 9 33.3 

ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด 4 14.8 

โรงพยาบาล 1 3.7 

ไมเคยแจง 2 7.4 

รวม 27 100.0 

1.4 ผูประกอบอาชีพประมงริมชายฝงทะเลบางแสน 

ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) และชุมชนท่ีอยูอาศัย 

สวนผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอผูประกอบอาชีพประมง ไดแก การพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดของ

แมงกะพรุน ความลึกน้ํา การแจงกับเทศบาล และผลกระทบตอรายได และความรูเบื้องตนในการ

ชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน เชน การไดรับความรูหรือการอบรมการปฐมพยาบาล

เบื้องตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน การความถ่ีท่ีไดรับความรูหรือการอบรม การพบนักทองเท่ียวไดรับพิษ

แมงกะพรุน การชวยเหลือ และหนวยงานท่ีแจงเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) 

และชุมชนท่ีอยูอาศัย 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบอาชีพประมงริมชายฝงทะเลบางแสนเปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.8 และ 29.2 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 45–64 ป คิดเปนรอยละ 

5.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 65 ป ข้ึนไป 35–44 ป และ 25–34 ป คิดเปนรอยละ 20.8 16.7 และ 4.2 
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ตามลําดับ และมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาเปนปริญญา-

ตรีหรือสูงกวา มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 33.3 12.5 

8.3 และ 4.2 ตามลําดับ มีรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) อยูท่ี 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

70.8 รองลงมาเปนต่ํากวา 10,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.0 และ 4.2 

ตามลําดับ และอาศัยอยูชุมชนบานแหลมแทน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาเปนชุมชนบางแสนบน 

หาดวอนนภา สมใจนึก เขาสามมุข มณีแกว บางแสนทาวเวอร วัดกลางดอน รวมใจพัฒนา บางเปง  

วัดแสนสุข และมุขแสนเจริญ 1 คิดเปนรอยละ 12.5 8.3 และ 4.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 13) โดยพ้ืนท่ี

ทําประมงสวนใหญอยูบริเวณชายฝงหาดวอนนภา และแหลมแทน มีการออกทําประมงในทุกวัน และ

สัตวน้ําท่ีจับไดสวน คือ คือ ปูมา ปลา และหอย  

ตารางท่ี 4 – 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได   

 (ตอเดือน) (โดยประมาณ) และชุมชนท่ีอยูอาศัย 

ขอมูลทั่วไป จํานวน  รอยละ 

เพศ   

ชาย 13 48.1 

หญิง 14 51.9 

รวม 27 100.0 

อายุ   

นอยกวา 25 ป 3 11.1 

25 – 34 ป 8 29.6 

35 – 44 ป 4 14.8 

45 – 64 ป 8 29.6 

65 ป ขึ้นไป 4 14.8 

รวม 27 100.0 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 10 37.0 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 3.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 7.4 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 18.5 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 9 33.3 

รวม 27 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 13 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)   

ต่ํากวา 10,000 บาท 6 25.0 

10,001 – 20,000 บาท 17 70.8 

20,001 – 30,000 บาท 1 4.2 

มากกวา 30,000 บาท - - 

รวม 24 100.0 

ชุมชนท่ีอยูอาศัย   

มณีแกว 1 4.2 

บางแสนทาวเวอร 1 4.2 

วัดกลางดอน 1 4.2 

รวมใจพัฒนา 1 4.2 

บางแสนบน 3 12.5 

หาดวอนนภา 2 8.3 

บางเปง 1 4.2 

สมใจนึก 2 8.3 

วัดแสนสุข 1 4.2 

มุขแสนเจริญ 1 1 4.2 

เขาสามมุข 2 8.3 

บานแหลมแทน 8 33.3 

รวม 24 100.0 

1.4.2 จําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ การแจงกับ

เทศบาลเม่ือพบแมงกะพรุน และผลกระทบตอรายได 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบอาชีพประมงริมชายฝงทะเลบางแสนสวนใหญมี

การพบเห็นแมงกะพรุนในระยะเวลา 1 ป ประมาณ 1–2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาเปน 3–4 

ครั้ง มากกวา 4 ครั้ง และไมเคยเห็น คิดเปนรอยละ 33.3 20.8 และ 4.2 ตามลําดับ มีการพบเห็น

แมงกะพรุนหนัง คิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมาเปนไมแนใจชนิดแมงกะพรุน แมงกะพรุนลอดชอง 

และแมงกะพรุนไฟ คิดเปนรอยละ 25.0 16.7 และ 4.2 ตามลําดับ พบเห็นแมงกะพรุนท่ีความลึกน้ํา 1 

เมตร คิดเปนรอยละ 70.8 รองลงมาเปน 2 เมตร คิดเปนรอยละ 29.2 ไมเคยแจงกับเทศบาลเม่ือพบ
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แมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 70.8 รองลงมาเปน เคย และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 25.0 และ 4.2 

ตามลําดับ ผูประกอบอาชีพประมงไดรับผลกระทบปานกลางจากการท่ีแมงกะพรุนเขาท่ีหาดบางแสน 

คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาเปนไดรับผลกระทบมาก นอย และไมไดรับผลกระทบ คิดเปนรอยละ 

20.8 และ 8.3 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 14) 

ตารางท่ี 4 – 14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิด

แมงกะพรุนท่ีพบ การแจงกับเทศบาลเม่ือพบแมงกะพรุน และผลกระทบตอรายได 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การพบเห็นแมงกะพรุนใน 1 ป   

1 – 2 ครั้ง 10 41.7 

3 – 4 ครั้ง 8 33.3 

มากกวา 4 ครั้ง 5 20.8 

ไมเคย 1 4.2 

รวม 24 100.0 

ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ   

แมงกะพรุนหนัง 13 54.2 

แมงกะพรุนลอดชอง 4 16.7 

แมงกะพรุนกลอง - - 

แมงกะพรุนไฟ 1 4.2 

ไมแนใจ 6 25.0 

รวม 24 100.0 

ความลึกน้ํา   

1 เมตร 17 70.8 

2 เมตร 7 29.2 

3 เมตร - - 

4 เมตร - - 

รวม 24 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 14 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การจัดการกับแมงกะพรุนท่ีพบในระหวางทําการ

ประมง 
  

หลีกเลี่ยงไมจับหรือสัมผัส 22 91.7 

ทําลายดวยเครื่องมือประมง - - 

จับข้ึนมาทําลายบนฝง - - 

เก็บซากและแจงเทศบาล 2 8.3 

รวม 24 100.0 

การแจงกับเทศบาลเม่ือพบแมงกะพรุน   

เคย 6 25.0 

ไมเคย 17 70.8 

ไมแนใจ 1 4.2 

รวม 24 100.0 

ผลกระทบตอรายได   

นอย 5 20.8 

ปานกลาง 12 50.0 

มาก 5 20.8 

ไมสงผลตอรายได 2 8.3 

รวม 24 100.0 

1.3.4 จําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

ความถี่ท่ีไดรับความรูหรือการอบรม การใหการชวยเหลือ และหนวยงานท่ีแจง 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบอาชีพประมงริมชายฝงทะเลบางแสนสวนใหญ

เคยไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 

75.0 รองลงมาเปน ไมเคย คิดเปนรอยละ 25.0 ไดรับความรูหรือการอบรม 1 – 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

54.2 รองลงมาเปนไมเคยไดรบัการอบรม 3 – 4 ครั้ง และมากกวา 4 คิดเปนรอยละ 25.0 16.7 และ 

4.2 ตามลําดับ โดยใหการชวยเหลือนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุนดวยการลางดวยน้ําสมสายชู 

คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาเปนใชผักบุงทะเล และนําสงโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 22.5 และ 

17.5 ตามลําดับ และไมเคยแจงเหตุ คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาแจงท่ีหนวยฉลามขาว เจาหนาท่ี

สาธารณสุข และเจาหนาท่ีเทศบาล คิดเปนรอยละ 33.3 และ 4.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 15) 
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ตารางท่ี 4 – 15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่อง

การปฐมพยาบาลเบื้องตน ความถ่ีท่ีไดรับความรูหรือการอบรม การใหการชวยเหลือ 

และหนวยงานท่ีแจง 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

การได รับความรูห รือการอบรมเ ร่ืองการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน 
  

เคย 18 75.0 

ไมเคย 6 25.0 

ไมแนใจ - - 

รวม 24 100.0 

ความถ่ีที่ไดรับความรูหรือการอบรม   

1 – 2 ครั้ง 13 54.2 

3 – 4 ครั้ง 4 16.7 

มากกวา 4 ครั้ง 1 4.2 

ไมเคย 6 25.0 

รวม 24 100.0 

การใหการชวยเหลือ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

ลางดวยนํ้าเปลา - - 

ลางดวยนํ้าสมสายชู 24 60.0 

ใชผักบุงทะเล 9 22.5 

นําสงโรงพยาบาล 7 17.5 

รวม 40 100 

หนวยงานที่แจง   

ตํารวจทองเท่ียว - - 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 1 4.2 

เจาหนาท่ีเทศบาล 1 4.2 

หนวยฉลามขาว 8 33.3 

ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด - - 

โรงพยาบาล - - 

ไมเคยแจง 14 58.3 

รวม 24 100.0 
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2. ทัศนคติและความเขาใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝงทะเลพัทยา 

2.1 นักทองท่ียวบรเิวณหาดพัทยา 

ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประเทศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) 

สวนผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอนักทองเท่ียว ไดแก การพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดของ

แมงกะพรุน การไดรับพิษ อาการท่ีคิดวาไดรับพิษ การไดรับความรูหรือการอบรม การปฏิบัติตัวเม่ือ

ไดรับพิษแมงกะพรุน การแจงเหต และหนวยงานท่ีแจงเหตุเม่ือพบผูโดนแมงกะพรุน มีรายละเอียด

ดังนี้ 

2.1.1 จําแนกตามเพศ อายุ ประเทศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได (ตอเดือน) 

(โดยประมาณ) 

ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวบริเวณหาดพัทยาสวนใหญเพศชายมากกวา

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.9 และ 38.1 ตามลําดับ มีอายรุะหวาง 25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 41.3 

รองลงมาเปนอายุนอยกวา 25 ป 35 – 44 ป 45 – 64 และ 65 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 28.6 22.2 

4.8 และ 3.2 ตามลําดับ เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต คิดเปนรอยละ 27.0 รองลงมาเปนประเทศ

อินเดีย ไทย อิหราน จีน ฝรั่งเศส. และเยอรมัน คิดเปนรอยละ 20.6 19.0 14.3 11.1 4.8 และ 3.2 

ตามลําดับ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนรอยละ 42.9 รองลงมาเปนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 

ประกาศนียบัตร และต่ํากวามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 36.5 11.1 และ 9.5 ตามลําดับ ประกอบ

อาชีพอ่ืน ๆ เชน รับจางท่ัวไป พนักงานขาย และมัคคุเทศก คิดเปนรอยละ 34.9 รองลงมาเปน

นักเรียน ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว พนกังานบริษัทเอกชน. และแมบาน  

คิดเปนรอยละ 33.3 14.3 12.7 3.2 และ 1.6 ตามลําดับ และมีรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)  

ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาเปน 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 

บาท และมากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.0 20.6 และ 6.3 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 16) 

ตารางท่ี 4 – 16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ประเทศ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

เพศ   

ชาย 39 61.9 

หญิง 24 38.1 

รวม 63 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 16 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน  รอยละ 

อายุ   

นอยกวา 25 ป 18 28.6 

25 – 34 ป 26 41.3 

35 – 44 ป 14 22.2 

45 – 64 ป 3 4.8 

65 ป ข้ึนไป 2 3.2 

รวม 63 100.0 

เดินทางมาจากประเทศ   

ไทย 12 19.0 

อินเดีย 13 20.6 

จีน 7 11.1 

เกาหลีใต 17 27.0 

อิหราน 9 14.3 

ฝร่ังเศส 3 4.8 

เยอรมัน 2 3.2 

รวม 63 100.0 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 6 9.5 

มัธยมศึกษา/อาชวีศึกษา 23 36.5 

ประกาศนียบัตร 7 11.1 

ปริญญาตรี 27 42.9 

สูงกวาปริญญาตรี - - 

รวม 63 100.0 

อาชีพ   

ขาราชการ/รัฐวสิาหกิจ 9 14.3 

ธุรกิจสวนตัว 8 12.7 

พนักงานบริษัทเอกชน 2 3.2 

นักเรียน 21 33.3 

แมบาน 1 1.6 

อ่ืน ๆ  22 34.9 

รวม 63 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 16 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน  รอยละ 

รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)   

ต่ํากวา 10,000 บาท 29 46.0 

10,001 – 20,000 บาท 17 27.0 

20,001 – 30,000 บาท 13 20.6 

มากกวา 30,000 บาท 4 6.3 

รวม 63 100.0 

2.1.2 จําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ 

อาการท่ีไดรับพิษ การไดรับความรูหรือการอบรม การปฏิบัติตัวเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน การแจง

เหตุ และหนวยงานท่ีแจง 

ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวบริเวณหาดพัทยาสวนใหญไมเคยพบเห็น

แมงกะพรุนบริเวณชายหาดพัทยา คิดเปนรอยละ 76.2 รองลงมาเปน มากกวา 4 ครั้ง 1 – 2 ครั้ง และ 

3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 12.7 9.5 และ 1.6 ตามลําดับ แตถามีการพบเห็นแมงกะพรุนจะไมแนใจ

ชนิด คิดเปนรอยละ 90.5 รองลงมาเปนแมงกะพรุนลอดชอง และแมงกะพรุนไฟ คิดเปนรอยละ 7.9 

และ 1.6 ตามลําดับ นักทองเท่ียวสวนใหญไมเคยไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 96.8 รองลงมา

เปน 1 – 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.2 สวนอาการท่ีคิดวาไดรับพิษแมงกะพรุนจะไมแนใจอาการท่ีเกิดจา

การได รั บ พิษแมงกะพรุน  คิด เปนร อยละ 44 .0  รองลงมา เปน คิดว า มีอาการแสบแดง 

ท่ีผิวหนัง เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง หายใจหอบถ่ี/หายใจลําบาก และหัวใจเตนเร็ว คิดเปน

รอยละ 32.0 17.3 4.0 และ 2.7 ตามลําดับ นักเท่ียวไมเคยไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐม

พยาบาลเบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาเปน ไมแนใจ และเคย  

คิดเปนรอยละ 17.5 และ 15.9 ตามลําดับ จะปฏิบัติตัวเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุนดวยการนําสง

โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมาเปนลางดวยน้ําสมสายชู ลางดวยน้ําเปลา และใช

ผักบุงทะเล คิดเปนรอยละ 27.7 9.6 และ 3.6 ตามลําดับ ไมเคยแจงเหตุวามีนักทองเท่ียวไดรับพิษ

จากแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 68.8 รองลงมาเปนไมแนใจ และเคย คิดเปนรอยละ 17.5 และ 14.3 

ตามลําดับ และจะแจงเหตุวามีนักทองเท่ียวไดรับพิษจากแมงกะพรุนกับโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 

55.6 รองลงมาเปนไมเคยแจง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหนาหาด ตํารวจทองเท่ียว เจาหนาท่ี

สาธารณสุข และศูนยบริการนักทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 25.4 9.5 4.8 3.2 และ 1.6 ตามลําดับ

(ตารางท่ี 4 - 17) 

  



54 

ตารางท่ี 4 – 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการการพบเห็นแมงกะพรุน  

ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ อาการท่ีไดรับพิษ การไดรับความรูหรือการ

อบรม การปฏิบัติตัวเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน การแจงเหตุ และหนวยงานท่ีแจง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การพบเห็นแมงกะพรุนบริเวณหาดพัทยา   

1 – 2 ครั้ง 6 9.5 

3 – 4 ครั้ง 1 1.6 

มากกวา 4 ครั้ง 8 12.7 

ไมเคย 48 76.2 

รวม 63 100.0 

ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ   

แมงกะพรุนหนัง - - 

แมงกะพรุนลอดชอง 5 7.9 

แมงกะพรุนกลอง - - 

แมงกะพรุนไฟ 1 1.6 

ไมแนใจ 57 90.5 

รวม 63 100.0 

การไดรับพิษ   

1 – 2 ครั้ง 2 3.2 

3 – 4 ครั้ง - - 

มากกวา 4 ครั้ง - - 

ไมเคย 61 96.8 

รวม 63 100.0 

อาการท่ีไดรับพิษ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

แสบแดงท่ีผิวหนัง 24 32.0 

เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง 13 17.3 

หัวใจเตนเร็ว 2 2.7 

หายใจหอบถ่ี / หายใจลําบาก 3 4.0 

ไมแนใจ 33 44.0 

รวม 75 100.0 
 



55 

ตารางท่ี 4 – 17 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การได รับความรูห รือการอบรมเ ร่ืองการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน 
  

เคย 10 15.9 

ไมเคย 42 66.7 

ไมแนใจ 11 17.5 

รวม 63 100.0 

การปฏิบัติตัวเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน 

(ตอบไดมากวา 1 ขอ) 
  

ลางดวยน้ําเปลา 8 9.6 

ลางดวยน้ําสมสายช ู 23 27.7 

ใชผักบุงทะเล 3 3.6 

นําสงโรงพยาบาล 49 59.0 

รวม 83 100.0 

การแจงเหต ุ   

เคย 9 14.3 

ไมเคย 43 68.3 

ไมแนใจ 11 17.5 

รวม 63 100.0 

หนวยงานท่ีแจง   

ตํารวจทองเท่ียว 3 4.8 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 2 3.2 

เจาหนาท่ีเทศบาล - - 

ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด 1 1.6 

โรงพยาบาล 35 55.6 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหนาหาด 6 9.5 

ไมเคยแจง 16 25.4 

รวม 63 100 
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2.1.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ีหาดพัทยา

จากนักทองเท่ียว 

นักทองเท่ียวมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการ คือ มีการติดปายคําเตือน และ

การปายการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหมากข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุนเขา มีการตั้งศูนยชวยเหลือใหมาก

ข้ึน เพ่ือใหเพียงพอกับนักทองเท่ียว มีศูนยพยาบาลประจําไวบริการนักทองเท่ียว เพ่ือทําการรักษา

เบื้องตน มีการจัดอบรมเก่ียวกับเรื่องแมงกะพรุน และการรักษาพยาบาลเบื้องตน และจัดเจาหนาท่ี

ดูแลเพ่ิมมากข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุน 

2.2 ผูประกอบการบริเวณหาดพัทยา 

ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางเปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ และรายได (ตอ

เดือน) (โดยประมาณ) สวนผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอผูประกอบการ ไดแก การพบเห็น

แมงกะพรุน ชนิดของแมงกะพรุน การไดรับพิษ อาการท่ีคิดวาไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได และ

ความรูเบื้องตนในการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน เชน การไดรับความรูหรือการ

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน การพบนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุน 

การชวยเหลือ การใหการชวยเหลือ การแจงเหตุ และหนวยงานท่ีแจงเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดพัทยาสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.3 และ 45.7 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 

45.7 รองลงมาเปนชวงอายุ 35 – 44 ป นอยกวา 25 ป และ 45 – 64 ป คิดเปนรอยละ 31.4 17.1 

และ 5.7 ตามลําดับ และมีการศึกษาในระดับระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 49.3 

รองลงมาเปนปวส. มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. คิดเปนรอยละ 22.9 20.0 

8.6 และ 5.7 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 18) 

ตารางท่ี 4 – 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

เพศ   

ชาย 16 45.7 

หญิง 19 54.3 

รวม 35 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 18 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อายุ   

นอยกวา 25 ป 6 17.1 

25 – 34 ป 16 45.7 

35 – 44 ป 11 31.4 

45 – 64 ป 2 5.7 

65 ป ข้ึนไป - - 

รวม 35 100.0 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา - - 

มัธยมศึกษาตอนตน 7 20.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 8.6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 5.7 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 8 22.9 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 15 42.9 

รวม 35 100.0 

2.2.2 จําแนกตามอาชีพ ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ และรายได (ตอเดือน) 

(โดยประมาณ) 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดพัทยาสวนใหญประกอบอาชีพ

มัคคุเทศก และอ่ืน ๆ เชน คนขับเรือ คนขับรถนําเท่ียว พนักงานลางจาน คนยกของ และ 

นักโภชนาการ คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาเปนพนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัว 

คิดเปนรอยละ 22.9 และ 14.3 ตามลําดับ มีระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพนอยกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 

40.0 รองลงมาเปน 3 – 10 ป 11 – 20 ป และมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 37.1 20.0 และ 2.9 

ตามลําดับ มีรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ) 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมา

เปน 10,001 – 20,000 บาท มากกวา 30,000 บาท และต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.6 

22.9 และ 14.3 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 19) 
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ตารางท่ี 4 – 19 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ 

และรายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อาชีพ   

มัคคุเทศก 11 31.4 

ธุรกิจสวนตัว 5 14.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 8 22.9 

อ่ืน ๆ 11 31.4 

รวม 35 100.0 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ   

นอยกวา 3 ป 14 40.0 

3 – 10 ป 13 37.1 

11 – 20 ป 7 20.0 

มากกวา 20 ป 1 2.9 

รวม 35 100.0 

รายได (ตอเดือน) (โดยประมาณ)   

ต่ํากวา 10,000 บาท 5 14.3 

10,001 – 20,000 บาท 10 28.6 

20,001 – 30,000 บาท 12 34.3 

มากกวา 30,000 บาท 8 22.9 

รวม 35 100.0 

2.2.3 จําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ 

อาการท่ีไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดพัทยาสวนใหญมีไมเคยพบเห็น

แมงกะพรุนในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาเปนประมาณ 1 – 2 ครั้ง 3 – 4 ครั้ง 

และมากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 25.7 17.1 และ 14.3 ตามลําดับ มีการพบเห็นแมงกะพรุนท่ีไม

แนใจชนิด คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมาเปนแมงกะพรุนไฟ และแมงกะพรุนกลอง คิดเปนรอยละ 

25.7 และ 2.9 ตามลําดับ ผูประกอบการไมเคยไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 74.3 รองลงมา

เปน 1 – 2 ครั้ง มากกวา 4 ครั้ง และ 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.1 5.7 และ 2.9 ตามลําดับ อาการ

ท่ีคิดวาไดรับพิษแมงกะพรุนจะมีมีอาการแสบแดงท่ีผิวหนัง คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาเปน ไมเคย
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ไดรับพิษ เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง หัวใจเตนเร็ว และหายใจหอบถ่ี/หายใจลําบาก คิดเปน

รอยละ 28.9 24.4 และ 2.2 ตามลําดับ และผูประกอบการไมไดรับผลกระทบจากการท่ีแมงกะพรุน

เขาท่ีหาดพัทยา คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาเปน นอย ปานกลาง และมาก คิดเปนรอยละ 22.9 

17.1 และ 14.3 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 - 20) 

ตารางท่ี 4 – 20 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการพบเห็นแมงกะพรุน ชนิด  

  แมงกะพรุนท่ีพบ การไดรับพิษ อาการท่ีไดรับพิษ และผลกระทบตอรายได 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การพบเห็นแมงกะพรุนใน 1 ป   

1 – 2 ครั้ง 9 25.7 

3 – 4 ครั้ง 6 17.1 

มากกวา 4 ครั้ง 5 14.3 

ไมเคย 15 42.9 

รวม 35 100.0 

ชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ   

แมงกะพรุนหนัง - - 

แมงกะพรุนลอดชอง - - 

แมงกะพรุนกลอง 1 2.9 

แมงกะพรุนไฟ 9 25.7 

ไมแนใจ 25 71.4 

รวม 35 100.0 

การไดรับพิษ   

1 – 2 ครั้ง 6 17.1 

3 – 4 ครั้ง 1 2.9 

มากกวา 4 ครั้ง 2 5.7 

ไมเคย 26 74.3 

รวม 35 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 20 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

อาการท่ีไดรับพิษ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

แสบแดงท่ีผิวหนัง 19 42.2 

เกิดเปนรอยเสนสีแดงจัดท่ีผิวหนัง 11 24.4 

หัวใจเตนเร็ว 1 2.2 

หายใจหอบถ่ี / หายใจลําบาก 1 2.2 

ไมเคยไดรับพิษ 13 28.9 

รวม 45 100.0 

ผลกระทบตอรายได   

นอย 8 22.9 

ปานกลาง 6 17.1 

มาก 5 14.3 

ไมสงผลตอรายได 16 45.7 

รวม 35 100.0 

2.2.4 จําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษ การชวยเหลือนักทองเท่ียว การใหการชวยเหลือ การแจงเหตุ 

และหนวยงานท่ีแจง 

ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการบริเวณหาดพัทยาสวนใหญไมเคยไดรับ

ความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 45.7 

รองลงมาเปน เคย และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 42.9 และ 11.4 ตามลําดับ ไมเคยมีการพบเห็น

นักทองเท่ียวไดรับพิษจากแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 54.3 รองลงมาเปน 1 – 2 ครั้ง 3 – 4 ครั้ง และ

มากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.1 และ 14.3 ตามลําดับ ตามลําดับ ผูประกอบการไมเคยชวยเหลือ

นักทองเท่ียวไดรับพิษจากแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาคือ เคย และไมแนใจ คิดเปน

รอยละ 28.6 และ 5.7 ตามลําดับ ผูประกอบใหการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนดวย

การลางดวยน้ําสมสายชู คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาเปนนําสงโรงพยาบาล ใชผักบุงทะเล และลาง

ดวยน้ําเปลา คิดเปนรอยละ 32.7 14.3 และ 12.2 ตามลําดับ ผูประกอบการไมเคยแจงเหตุวามี

นักทองเท่ียวไดรับพิษจากแมงกะพรุน คิดเปนรอยละ 54.3 รองลงมาคือ ไมแนใจ และเคย คิดเปน

ร อยละ  31 . 4  และ  14 . 3  ต ามลํ า ดั บ  และ ไม เ คยแจ ง เ หตุ กั บแจ ง เ จ าหน า ท่ี  คิ ด เป น 

รอยละ 51.4 รองลงมาแจงท่ีศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด โรงพยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
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ตํารวจทองเท่ียว และเจาหนาท่ีเทศบาล คิดเปนรอยละ 22.9 11.4 8.6 และ 2.9 ตามลําดับ (ตารางท่ี 

4 - 21) 

ตารางท่ี 4 – 21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการไดรับความรูหรือการอบรมเรื่อง  

 การปฐมพยาบาลเบื้องตน การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษ การชวยเหลือ

นักทองเท่ียว การใหการชวยเหลือ การแจงเหตุ และหนวยงานท่ีแจง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน 
  

เคย 15 42.9 

ไมเคย 16 45.7 

ไมแนใจ 4 11.4 

รวม 35 100.0 

การพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุน   

1 – 2 ครั้ง 6 17.1 

3 – 4 ครั้ง 5 14.3 

มากกวา 4 ครั้ง 5 14.3 

ไมเคย 19 54.3 

รวม 35 100.0 

การชวยเหลือนักทองเท่ียว   

เคย 10 28.6 

ไมเคย 23 65.7 

ไมแนใจ 2 5.7 

รวม 35 100.0 

การใหการชวยเหลือ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)   

ลางดวยน้ําเปลา 6 12.2 

ลางดวยน้ําสมสายช ู 20 40.8 

ใชผักบุงทะเล 7 14.3 

นําสงโรงพยาบาล 16 32.7 

รวม 49 100.0 
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ตารางท่ี 4 – 21 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

การแจงเหต ุ   

เคย 5 14.3 

ไมเคย 19 54.3 

ไมแนใจ 11 31.4 

รวม 35 100.0 

หนวยงานท่ีแจง   

ตํารวจทองเท่ียว 1 2.9 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 3 8.6 

เจาหนาท่ีเทศบาล 1 2.9 

หนวยฉลามขาว - - 

ศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด 8 22.9 

โรงพยาบาล 4 11.4 

ไมเคยแจง 18 51.4 

รวม 35 100.0 

2.2.5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ี 

หาดพัทยาจากผูประกอบการ 

ผูประกอบการขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการ คือ ใหมีการประชาสัมพันธ

เสียงตามสายในชวงท่ีมีแมงกะพรุนเขา ติดปายคําเตือน และการปายการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหมาก

ข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุนเขา มีศูนยพยาบาลประจําไวบริการนักทองเท่ียว เพ่ือทําการรักษาเบื้องตน 

จัดอบรมผูประกอบการเก่ียวกับเรื่องแมงกะพรุน และการรักษาพยาบาลเบื้องตน และจัดเจาหนาท่ี

ดูแลเพ่ิมมากข้ึนในชวงท่ีมีแมงกะพรุน 
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3. ผลการศึกษาการใชกระบวนการกลุม (Focus group) 

ผูเขารวม: ประชาชนในพ้ืนท่ี 24 คน สมาชิกหนวยงานฉลามขาว 3 คน เจาหนาท่ีเทศบาล

ตําบลแสนสุข 1 คน 

ประเด็นการสนทนา 

- การพบเห็นแมงกะพรุน และชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ 

- การประชาสัมพันธ 

- การชวยเหลือและปฐมพยาบาล 

- อุปสรรคและปญหา 

- ประเด็นอ่ืน ๆ  

- ชมรมกูชีพทางทะเล ฉลามขาว 

สรุปเนื้อหา 

การพบเห็นแมงกะพรุน ชาวบานในพ้ืนท่ีสวนใหญจะพบแมงกะพรุน เม่ือตอนท่ีเปน

ซากท่ีลอยเขามาหนาหาด และมีการรับแจงจากผูประกอบอาชีพประมงวามีแมงกะพรุนเริ่มเขามาใน

รองน้ํา ซ่ึงหางจากหนาหาดประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร ในชวงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 

ซ่ึงเปนชวงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา "ลมมรสุมฤดูรอน" เปนลมท่ีพัด

เดนชัดมากในชวงสัปดาหท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคมจนถึงสัปดาหท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน รวม

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เนื่องจากลมประจําฤดูชนิดนี้พัดผานภาคพ้ืนสมุทรจึงมีคุณสมบัติเปนลม

อุนและชุมชื้น ดังนั้นเม่ือประเทศไทย อยูภายใตอิทธิพลของ ลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต จะทําใหสภาพ

ลมฟาอากาศชุมชื้นและมีฝนตกตลอดท้ังฤดู และยังมีลมประจําถ่ิน คือ ลมตะเภา หรือลมสําเภา เปน

ลมท่ีพัดจากบริเวณอาวไทยข้ึนมาตามท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือน

เมษายน ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีลมมรสุมฤดูหนาวจะเปลี่ยนเปนลมมรสุมฤดูรอน และลมตะโก เปนลมท่ี

พัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใตในชวงปลายฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม จึงทํา

ใหพบแมงกะพรุนมาในบริเวณชายหาดเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีผลกระทบตอภาพลักษณการทองเท่ียว

ของชายหาดบางแสน โดยชนิดของแมงกะพรุนท่ีพบสวนใหญเปนแมงกะพรุนหนังประมาณ 80 

เปอรเซ็นต แมงกะพรุนไฟ 10 เปอรเซ็นต และชนิดอ่ืน ๆ ประมาณ 10 เปอรเซ็นต โดยสวนใหญการ

เขามาเกยหาดของซากแมงกะพรุนเกิดจาการทําประมงท่ีมีการตัดเอาเฉพาะหมวกของแมงกะพรุน

เพ่ือสงไปขายใหกับโรงงานทําแมงกะพรุนดอง เนื่องจากไดราคามากกวาสวนหาง ทําใหสวนหางท่ีถูก

ตัดท้ิงลอยเขาหาฝง 

ท้ังนี้ในการจัดเก็บซากแมงกะพรุน รวมถึงขยะบริเวณหนาชายหาดจะเปนความรวมมือ

กันของผูประกอบในพ้ืนท่ีท่ีชวยกันรวบรวมขยะมาไวในจุดเดียวกัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดเก็บขยะของ

เทศบาลทํางานไดงายข้ึน รวมถึงการจัดเก็บขยะท่ีเปนระบบของเทศบาลท่ีเริ่มจัดเก็บขยะต้ังแตเวลา 
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04.00 น. ของวัน และมีการแบงชวงเวลาในการจัดเก็บเปนรอบ ๆ ในชวงวัน ทําใหถาซากแมงกะพรุน

เขามาท่ีหนาหาดเจาท่ีเก็บขยะจะแจงทางเทศบาลไดทันที 

การประชาสัมพันธ ทางเทศบาลมีการจัดการประชาสัมพันธเก่ียวกับเรื่องแมงกะพรุน

ผานปายประชาสัมพันธของเทศบาลอยูตลอดเวลา แลวยังมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของ

เทศบาลตลอดใชวงท่ีมีแมงกะพรุนเขา รวมถึงการติดปายการแจงเตือน และขอปฏิบัติตางในการปฐม

พยาบาลเบื้องตนสําหรับผูท่ีถูกพิษแมงกะพรุน และยังมีการประชาสัมพันธผานสื่อ Social เชน Line, 

Facebook และ Youtube แตบางครั้งประชาชน และผูประกอบการในพ้ืนท่ีไมใหความรวมมือ 

รวมถึงการไมรับรูรับฟงในสิ่งตาง ๆ ทําใหเกิดความประมาท จนทําใหเกิดการบาดเจ็บเกิดข้ึน  

ท้ังนี้ในการจัดทําปายประชาสัมพันธไมควรใชคําท่ีเปนคําสั่ง เชน หามลงเลนน้ํา หรืองด

ลงเลนน้ํา แตเปลี่ยนคําแจงเตือน เชน โปรดเลนน้ําดวยความระมัดระวัง เนื่องจากมีแมงกะพรุน โปรด

แตงกายมิดชิดในการเลนน้ํา เนื่องจากมีแมงกะพรุน  

และมีการแนะนําใหจัดทําปายขนาด เอ 4 หรือแผนพับขนาดเล็กแจกจายตามรานคา 

รานอาหาร ผูประกอบการเตียงผาใบ ผูประกอบการเรือกลวย ผูประกอบการหวงยาง เก่ียวกับขอ

ปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูท่ีถูกพิษแมงกะพรุน รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชน 

การชวยเหลือและปฐมพยาบาล ผูเขารวมในครั้งมีความเขาใจถึงข้ันตอนเบื้องตนใน

การปฐมพยาบาลผูท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน คือ การหาวัตถุ หรือสิ่งของมาเข่ียเอาเศษหนวด เมือกออก

จากผูปวยใหหมดกอน แลวคอย ๆ ราดน้ําสมสายชู อยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 30 นาที แลว

เฝาสังเกตอาการตอเนื่อง ถาอาการไมดีข้ึนใหนําสงโรงพยาบาล ตามหลักการปฏิบัติงานของเทศบาล 

คือ ข้ันพ้ืนฐาน คือ ผูประกอบการในพ้ืนท่ีชวยเปนหูเปนตาในการดูแลผูไดรับบาดเจ็บ ข้ันของเทศบาล 

คือ สงตอผูบาดเจ็บใหทีมฉลามขาวหรือผูมีประสบการณของเทศบาลดูแลรักษาเบื้องตน และ 

ข้ันวิชาชีพ คือ สงตอผูบาดเจ็บใหผูเชี่ยวชาญดูแลรักษา เชน นําสงผูบาดเจ็บไปท่ีโรงพยาบาล 

มีการเสนอใหทางเทศบาลจัดการอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูโดน

พิษแมงกะพรุน การสังเกตลักษณะบาดแผลจากการโดนแมงกะพรุนวาเปนแมงกะพรุนชนิดใด อยาง

ตอเนื่อง และเปนประจํา เพ่ือใหชาวบานในเทศบาลแสนสุขมีความรูและความเขาใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

แลวยังมีการนําเสนอใหมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ “วานพญางูจงอาง” เพ่ือ

นํามาทํายาเพ่ือรักษาผูปวยท่ีโดนพิษแมงกะพรุน รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการใชน้ําหมัก

ชีวภาพ น้ําโซดา และยาแผนโบราณของชาวบานในการแกพิษแมงกะพรุนในเบื้องตน และถาเปนไป

อยากใหทางมหาวิทยาลัยบูรพารับรอง จดสิทธิบัตร และใหเครดิตชาวบานท่ีเปนเจาของ 

อุปสรรคและปญหา ในการดําเนินการดูแลผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนจะเกิด

จากการรูเทาไมถึงการณของผูประกอบการบางสวนท่ีนําจืดมาราดผูไดรับพิษ นํายาหมองมาทา 
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เพราะวาผูประกอบอยากท่ีจชวยเหลือ แตมีความรูและการรับรูการประชาสัมพันธท่ีไมเทากัน รวมถึง

ความไมใสใจของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะรับรูขอมูล และการท่ีนักทองเท่ีไมฟงคําแนะนําของเจาหนาท่ี 

ฝาฝนออกนอกแนวท่ีเจาท่ีหาม รวมถึงการไมอยากใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีของผูประกอบการ

และนักทองเท่ียว 

อีกท้ังในพ้ืนยังมีการติดตั้งเสาน้ําสมสายชูนอย แลวในบางจุดมีการถอนเสาน้ําสมสายชู

ไป ทําใหเจาหนาท่ีตองไปยืมจากผูประกอบการ และเม่ือการติดปายประชาสัมพันธ หรือปายหามทํา

กิจกรรม จะมีปญหากับผูประกอบการวาไมสามารถทํามาหากินได เพราะวาไมมีการทําความเขาใจซ่ึง

กันและกันกอน  

รวมถึงผูประกอบการบางกลุมเปนแรงงานตางดาว ท่ีไมมีความเขาใจในการดูแลรักษา 

และการจัดทีมดูแลท่ีไมคอยไดอยูประจําจุด และไมมีความรูในเรื่องพิษแมงกะพรุนและเรื่องอ่ืน ๆ  

ทางน้ํา เพราะวาเปนเจาหนาท่ีทางดานกูภัย ดานอัคคีภัย ท่ีไมไดผานการฝกการกูชีพทางทะเลมา 

แนวทางการจัดการ การติดตั้งธงสัญลักษณเพ่ืองแจงเตือนเรื่องตาง ๆ และจัดหมูเรือใน

การแจงเหตุดวยการตีธงสัญลักษณ เพ่ือใหประชาชน นักทองเท่ียว และชาวประมงในพ้ืนท่ี เขาใจถึง

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนไปในทางเดียวกัน  

การเกิดการบลูมของแมงกะพรุนเม่ือป พ.ศ. 2558 – 2559 ท่ีหาดบางแสน วาเกิดข้ึน

จากอะไร และจะมีโอกาสเกิดซํ้าไดไหม รวมถึงการปองกันถาเกิดเหตุการณแบบนี้เกิดข้ึนอีก 

การบันทึกสถิติผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนยังไมการจัดเก็บท่ีเปนระบบ แตมีการ

จดบันทึกไวโดยเจาท่ีลามขาว อยากใหมีหนวยงานท่ีดูแลและจัดเก็บสถิติใหเปนระบบมากกวานี้  

ชมรมกูชีพทางทะเล ฉลามขาว กอตั้งข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2559 เริ่มจากมีคนในทีม

ประมาณ 5 คน การทํางานในฐานจิตอาสา ท่ีตองผานการฝกอบรมในดานตาง ๆ เชน หลักสูตรการกู

ชีพและชวยชีวิตทางน้ํา และเปนการทํางานรวมกับ เทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กรม

ทรัพยากรทางทะเล กรมเจาทา โดยเริ่มแรกเปนการทํางานในเรื่องเก่ียวกับการเกยต้ืนของสัตวทะเล

หายาก ปจจุบันมีคนในทีมประมาณ 10 คน ซ่ึงสวยใหญเปนผูประกอบการในพ้ืนท่ี ท่ีอาสามาชวยใน

การทํางาน แตก็ยังไมพอกับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวบางแสนในชวงเทศกาล แลวยังมีสายขาวท่ี

เปนชาวประมงในพ้ืนท่ีรวมถึงชาวประมงตามแนวชายฝงภาคตะวันออก ท่ีไมประสงคจะแสดงตัวอีก

จํานวนหนึ่ง 

กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ทางเจาหนาเสนอใหเปนไปตามระบบ 4M ซ่ึง

ประกอบดวย Man, Money, Materials, Management ซ่ึงทําใหการดําเนินงานตาง ๆ งายข้ึน  
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การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน หลังจาการชวยเหลือเบื้องตนจะอยูท่ี

หัวหนาชุดปฏิบัติการ ตองมีการแจงเรื่องไปท่ีหัวหนาชุด แลวหัวหนาชุดจะแจงไปตามลําดับข้ันตอน

อีกที  

การท่ีจะเพ่ิมจํานวนคนปฏิบัติงานในทีมฉลามขาว คือ การซักชวน การทําใหดูเปน

แบบอยาง การพาไปดวยในท่ีเกิดเหตุ ทําใหผูท่ีสนใจซึมซับข้ันตอนการปฏิบัติไปเรื่อยจนเขาสามารถท่ี

ปฏิบัติเองได รวมถึงพรอมใจท่ีไปฝกปฏิบัติในหลักสูตรตาง ๆ เพ่ิมเอง 

เจาหนาท่ีพยาบาล  นักทองเท่ียวท่ีไดรับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนสวนใหญมีการปวดแสบปวด

รอนท่ีบริเวณผิวหนัง มักไมพบรอยแดงท่ีเปนเสนสาย มักไดรับการปฐมพยาบาลโดยน้ําสมชายชูมา

กอน แนวปฏิบัติจะคลายคลึงกับท่ี (สุริยา โปรงน้ําใจ, 2562) ซ่ึงจะสอดคลองกับการนําสงของกูชีพ

บริเวณชายฝง 

 
ภาพท่ี 4 -1 การนําสงนักทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบจากกะพรุนพิษ  

 (ดังแปลงจาก สุริยา โปรงน้ําใจ, 2562) 



บทท่ี  5 

วิจารณผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา 
 

1. อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถแบงกลุมของผูไดรับผลกระทบจากกระพรุนตามบริเวณชายฝง 

การเขาของกะพรุนามแนวชายหาดจะเกิดจากการเพ่ิมจํานวนตัวออนในปริมาณมาก และถูกรวมให

เกิดปริมาณมากเขามาบริเวณหาดดวยลมและกระแสน้ํา (Graham et al. , 2001). ภาวะการ 

บลูมของแมงกะพรุนตามแนวชายฝงจะสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม ผลกระทบทางตรง จะ

เกิดกับนักทองเท่ียว และผลกระทบทางออม ไดแก การทําประมงและการพัฒนาชายฝง รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชายฝงท่ีมาจากการทําประมงเกินทรัพยากรท่ีมี (overfishing) ทําใหท่ี

อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก (Richardson et al., 2009; Nunes 

et al., 2015) ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหแมงกะพรุนเพ่ิมข้ึน  

กลุมผูประกอบอาชีพประมงเปนกลุมคนสวนแรกท่ีพบแมงกะพรุนท่ีเขามาท่ีหาดเปนกลุมแรก 

ชาวประมงกลุมนี้สวนใหญทําประมงแถบบริเวณชายฝงหาดวอนนภา และแหลมแทน พบแมงกะพรุน

ท่ีระดับความลึกของน้ํา 1 เมตร กลุมผูประกอบอาชีพเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะแมงกะพรุน

เขาในระดับปานกลาง และสวนมากไดรับการอบรมในการการปฐมพยาบาลเบื้องตน และสามารถให

การชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนดวยการลางดวยน้ําสมสายชู แตผูประกอบอาชีพ

ประมงริมชายฝงสวนใหญไมคอยแจงการพบกะพรุนใหทางเทศบาลทราบ 

กลุมผูประกอบการบางแสนสวนใหญประกอบอาชีพเปดรานขายอาหารริมหาด และชุมชนริม

ชายฝงจะมีอาชีพรับจาง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชนริมชายฝงสงผลตอรายไดในระดับกลาง ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของ Gibbons et. al., (2016) ผูประกอบการและคนในชุมชนริมชายฝงเปน

สวนใหญเปนคนในชุมชนพ้ืนท่ี ไมเคยไดรับความรูเก่ียวกับแมงกะพรุน ยังไมสามารถจําแนกชนิดของ

กะพรุนได รวมถึงการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน ผูประกอบการท่ี

บางแสนจัดเปนกลุมท่ีพบเห็นนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุนมากท่ีสุด สวนใหญสามารถใหการ

ชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนดวยการลางดวยน้ําสมสายชู แตกตางจากผูประกอบการ

แถบพัทยาสวนใหญจะเปนมัคคุเทศก คนขับเรือ คนขับรถนําเท่ียว เปนกลุมท่ีไมไดสัมผัสกับกะพรุน

โดยตรง สวนใหญไมเคยไดรับ ความรู ยังไมสามารถแยกชนิดของกะพรุนได รวมถึงการอบรมเรื่องการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน สามารถใหการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษ

แมงกะพรุนดวยการลางดวยน้ําสมสายชู แตสวนใหญจะไมแจงเจาหนาท่ีท่ีดูแลพ้ืนท่ี และเลือกท่ีจะสง

ผูท่ีไดรับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล 



68 

ในความเห็นของนักทองเท่ียวท่ีเขามาท่ีหาดบางแสน เห็นวาหาดบางแสนเปนแหลงทองเท่ียว

ท่ีนักทองเท่ียวใหความนิยมมากแสดงไดจากสวนใหญจะกลับมาเท่ียวสามถึงสี่ครั้งในรอบปเพราะ

สะดวกในการเดินทาง นักทองเท่ียวเคยพบเห็นแมงกะพรุนตามหาดบางแสนบาง ซ่ึงสวนใหญจะเปน

การพบแมงกะพรุนตามแนวชายหาดแตไมม่ันใจในเรื่องของชนิดแมงกะพรุนท่ีพบ สุริยา โปรงน้ําใจ 

(2562) รายงานวาแมงกระพรุนท่ีนักทองเท่ียวบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีสัมผัสแลว

กอใหเกิดอาการระคายเคือง ผื่นแดงตามตัว แขนและขา เปนกลุมของแมงกระพรุนหนังหรือ

แมงกระพรุนสมโอ (Edible jellyfish) จัดอยูในชั้น Scyphozoa มีเข็มท่ีมีพิษ แตไมรายแรง สวนใหญ

เปนผูปวยชวงอายุนอยกวา 14 ป รองลงมาคือ15 - 30 ป เพศชายมากกวาเพศหญิง พบมากในชวง

เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม และมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม นักทองเท่ียวไดรับขอมูลหรือการ

ประชาสัมพันธจากเทศบาลแสนสุขเก่ียวกับอันตรายท่ีเกิดไดจากพิษแมงกะพรุน และการปฏิบัติตัว

เบื้องตนเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน คือ ลางดวยน้ําสมสายชู และนักทองเท่ียวสวนใหญจะเลือกแจงเหตุ

กับศูนยบริการนักทองเท่ียวชายหาด และรอนําสงโรงพยาบาลตอไป  นักทองเท่ียวสวนใหญจากการ

สํารวจไมเคยไดรับพิษแมงกะพรุนจากการเท่ียวท่ีหาดบางแสน สวนใหญไมแนใจวาตนเองนั้นไดรับพิษ

แมงกะพรุน อาการท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญจะคิดเหมือนกันวาไดรับพิษแมงกะพรุนคือ อาการแสบ

แดงท่ีผิวหนัง แตจากรายงานจากการสอบสวนรอยโรคของนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน จะพบ

ลักษณะอาการมากท่ีสุด คือ ผื่นแดงตามมือ แขน ขา และลําตัว รองลงมา คือ อาการปวดแสบปวด

รอนและบวมแดง บางรายมีอาการแนนหนาอก แตไมมีผูเสียชีวิต และไมพบเปนลักษณะเปนเสน 

(สุริยา โปรงน้ําใจ, 2562) ซ่ึงจะตางจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขาเท่ียวท่ีพัทยา นักทองเท่ียว

ชาวตางชาติสวนใหญจะไมคอยพบแมงกะพรุนท่ีหาด และไมแนใจชนิดของแมงกะพรุนท่ีพบ 

นักทองเท่ียวไมเคยไดรับความรูหรือการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนมากอน นอกจากนี้ยังไม

ม่ันใจวาตนเองนั้นไดรับพิษแมงกะพรุนและเลือกตัดสินใจเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเม่ือไดรับ

บาดเจ็บมากกวาการปฐมพยาบาลดวยน้ําสมสายชู ซ่ึงมีสภาพเปนกรด สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพ

ธรรมชาติของโปรตีน โดยกรดําใหโครงสรางทางเคมีเปลี่ยนไปแตไมทําลายพันธะเพปไทด (peptide 

bond) ซ่ึงเปนพันธะระหวางกรดแอมิโน (amino acid) ในโมเลกุลของโปรตีน แตมีพันธะไฮโดรเจน

ซ่ึงทําใหเกิดโครงสรางระดับตาง ๆ ของโปรตีน (protein structure) ถูกทําลาย โครงสรางจึงเกิดการ

คลายตัว (unfolded) เปลี่ยนจากโครงสรางเดิมตามธรรมชาติเปนโครงสรางใหม ผลของการสูญเสีย

สภาพธรรมชาติของโปรตีนท่ีเปนเอนไซม จึงทําใหชวยบรรเทาอาการปวดแสบปวดรอน และพิษของ

แมงกะพรุนได (สุริยา โปรงน้ําใจ, 2562) 

นอกจากนี้จะเห็นไดวากลุมของผูประกอบการริมหาดจะเปนผูไดรับผลกระทบจาก

แมงกะพรุนมากท่ีสุด เพราะเปนกลุมแรกท่ีพบนักทองเท่ียวไดรบับาดเจ็บ และถานักทองเท่ียวลดลงก็

ไดรับผลกระทบในเรื่องของรายได ดังนั้นการใหการอบรมความรูเบื้องตนเก่ียวกับกะพรุนท่ีเขามา
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บริเวณหาดบางแสน และการปฐมพยาบาลเบื้องตนจึงจําเปนสําหรับกลุมผูประกอบการริมหาด 

ในขณะท่ีการติดตามการเขาของกะพรุนมาท่ีบริเวณหาดควรเพ่ิมชองทางการติดตอเจาหนาท่ีเทศบาล 

หรือศูนยประสานงานนักทองเท่ียวใหชัดเจน รวมท้ังสรางระบบการบันทึกการพบเห็นนักทองเท่ียวท่ี

ไดรับพิษจากกะพรุน เพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามได ซ่ึงยังขาดขอมูล ซ่ึงสวนใหญรูปแบบการแจง

เตือนนักทองเท่ียวสามารถทําไดโดย 

1. การติดปายคําเตือนนักทองเท่ียวใหระวังกะพรุนเม่ือลงเลนน้ําในทุกระยะ  

2. ปายแสดงจุดปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูไดท่ีไดรับพิษกะพรุน และวิธีการตรวจสอบ

อาการท่ีเกิดจากการระคายเคืองเบื้องตน เชน การจัดเตรียมน้ําสมสายชู ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องตน ผูท่ีไดรับพิษจากแมงกะพรุนกลอง ให ราดน้ําสมสายชูใหท่ัวบริเวณ ท่ีสัมผัส

หนวดแมงกะพรุนเปน เวลาอยางนอย 30 วินาที (สุริยา โปรงน้ําใจ, 2562) 

3. การทําแนวเขตปองกันแมงกะพรุนเขาชายฝง เชน การใชตาขายก้ัน (sting net) ในทะเล

บริเวณชายหาดท่ีพบแมงกะพรุนกลองในฤดูท่ีพบแมงกะพรุนมาก (สุริยา โปรงน้ําใจ, 2562) 

4. การจัดอบรมเก่ียวกับเรื่องแมงกะพรุนแกผูประกอบการริมชายหาด ชุมชนริมชายฝง  

5. จัดอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องตนท่ีถูกวิธี  

6. จัดเจาหนาท่ีดูแลเพ่ิมมากข้ึนในชวงท่ีพบแมงกะพรุน 

7. อนุญาตใหมีผูประกอบการแปรรูปแมงกะพรุน (แมงกะพรุนดอง) ใหนําเรือเขามาทํา

ประมงกะพรุนในพ้ืนท่ีใกลเขตชายฝงได 

8. ผูประกอบการเรือกลวย ทําแนวเขตปองกันแมงกะพรุนเขาชายฝง 

9. อาจสงเสริมใหผูประกอบการริมชายฝงเขารวมกับทางเทศบาล คอยอํานวยความสะดวก 

แจงเตือน และมีความรูดานการปฐมพยาบาล และการกูชีพเบื้องตน 

2.สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมผูประกอบการริมหาดเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบเก่ียวกับ

แมงกะพรุนมากท่ีสุดเพราะเปนกลุมแรกท่ีเจอนักทองเท่ียวและการลดลงของนักทองเท่ียวทําให

กระทบตอรายไดถานักทองเท่ียวลดลง การรายงานการพบแมงกะพรุนในเขตนอกแนวชายฝง หรือ

นักทองเท่ียวท่ีไดรับบาดเจ็บจากกะพรุนควรประชาสัมพันธใหรับทราบในกลุมผูประกอบการ 

นักทองเท่ียว ชุมชนชายฝง เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและรวดเร็ว ทําใหลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดแก

นักทองเท่ียวได และควรบันทึกขอมูลเพ่ือใชในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในรอบป ท้ังนี้ การสงเสริม

ใหภาคเอกชนหรือผูประกอบการขนาดยอมเขามามีบทบาทในการอํานวยความสะดวก แจงเตือน และ

มีความรูดานการปฐมพยาบาล การกูชีพเบื้องตน จะทําใหการทํางานติดตามของเทศบาลมีโอกาส

ประสบความสําเร็จมากข้ึน 
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ภาคผนวกท่ี 1 

แบบเก็บรวบรวมขอมลูงานวิจัย 
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แบบสัมภาษณ 

  

 บทสัมภาษณ เจาหนาท่ีเทศบาล ในโครงการวิจัย ทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับ

แมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โครงการวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของชุมชนริมชายฝงทะเล และ

นักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โดยมีรายการคําถามดังตอไปนี้ 

 

รายการคําถาม : เจาหนาท่ีเทศบาล 

1. รหัสผูใหสัมภาษณ 

2. ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติงานขณะปจจุบัน 

3. ทานมีความเก่ียวของกับการทองเท่ียวท่ีหาดบางแสน /หาดพัทยา 

4. ทานเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับแมงกะพรุน หรือวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนเก่ียวกับ

แมงกะพรุนหรือไม อยางไร 

5. ทานมีบทบาทในการใหความรูเก่ียวกับแมงกะพรุน รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน

ใหแกนักทองเท่ียวหรือไม 

6. ทานใหความรูแกนักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/หาดพัทยาหรือไม อยางไร 

7. ทานไดมีการเตือนภัยเก่ียวกับแมงกะพรุนแกนักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/หาด

พัทยาหรือไม อยางไร 

8. ทานมีแนวทางการจัดการผูไดรับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนอยางไร 

9. ทานตองการองคความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับแมงกะพรุน รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ

เพ่ิมเติมหรือไม และตองการองคความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับดานใด 

10. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสน/หาด

พัทยาอยางไร 
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แบบสัมภาษณ 

  

แบบสัมภาษณ เจาหนาท่ีสาธารณภัย ในโครงการวิจัย ทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับแมงกะพรุน

พิษของชุมชนริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของชุมชนริมชายฝงทะเล และนักทองเท่ียวในจังหวัด

ชลบุรี โดยมีรายการคําถามดังตอไปนี้ 

 

รายการคําถาม : เจาหนาท่ีสาธารณภัย 

1. รหัสผูใหสัมภาษณ 

2. ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติงานขณะปจจุบัน 

3. ทานมีความเก่ียวของกับการทองเท่ียวท่ีหาดบางแสน /หาดพัทยาอยางไร 

4. ทานเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับแมงกะพรุน หรือวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนเก่ียวกับ

แมงกะพรุนหรือไม อยางไร 

5. ทานไดมีบทบาทในการใหความรูเก่ียวกับแมงกะพรุน รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน

ใหแกนักทองเท่ียว และชุมชนหรือไม อยางไร 

6. ลักษณะอาการท่ีสําคัญอะไรบางท่ีทานสังเกตเห็นไดในเบื้องตนเม่ือพบนักทองเท่ียวท่ีไดรับ

พิษแมงกะพรุน 

7. ทานใหความรูแกนักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/หาดพัทยาอยางไร 

8. ทานไดมีการเตือนภัยเก่ียวกับแมงกะพรุนแกนักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/หาด

พัทยาอยางไร 

9. ทานมีมาตรการในการปองกันนักทองเท่ียวไมใหรับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนอยางไร 

10. ทานมีแนวทางการจัดการผูไดรับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนอยางไร 

11. ทานหรือหนวยงานของทานตองการองคความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับแมงกะพรุน รวมถึง

วิธีการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บเพ่ิมเติมหรือไม และตองการองคความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับดานใด 

12. ทานมีการบันทึกจํานวน อาการ และการรักษาของผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน

หรือไม อยางไร 

13. ทานติดตามอาการของผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนหลังจากไดรับการปฐม

พยาบาลหรือไม อยางไร 

14. ทานจัดการซากของแมงกะพรุนท่ีเขามาบริเวณหาดบางแสน/หาดพัทยาอยางไร 

15. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสน/หาด

พัทยาอยางไร 
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แบบสัมภาษณ 

  

แบบสัมภาษณ เจาหนาท่ีโรงพยาบาล ในโครงการวิจัย ทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับแมงกะพรุน

พิษของชุมชนริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของของชุมชนริมชายฝงทะเล และนักทองเท่ียวใน

จังหวัดชลบุรี โดยมีรายการคําถามดังตอไปนี้ 

 

รายการคําถาม : เจาหนาท่ีโรงพยาบาล 

1. รหัสผูใหสัมภาษณ 

2. ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติงานในขณะปจจุบัน 

3. ทานเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับแมงกะพรุน หรือวิธีการปฐมพยาบาลเก่ียวกับแมงกะพรุน

หรือไม อยางไร 

4. ทานมีบทบาทในการใหความรูเก่ียวกับแมงกะพรุน รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน

ใหแกนักทองเท่ียวหรือชุมชนหรือไม อยางไร  

5. ทานมีวิธีในการประเมินความรุนแรงของอาการท่ีนักทองเท่ียวไดรับบาดเจ็บจากพิษ

แมงกะพรุน หรือไม อยางไร 

6. ทานมีการบันทึกจํานวน อาการ และการรักษาของผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน

หรือไม อยางไร 

7. ทานติดตามอาการของผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนหลังจากไดรับการปฐมพยาบาล

หรือไม อยางไร 

8. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ีใกลเคียงอยางไร 
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แบบสัมภาษณ 

  

แบบสัมภาษณกลุม ตัวแทนชุมชนชายฝงทะเล ในโครงการวิจยั ทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับ

แมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝงทะเลและนักทองเท่ียวในจังหวัดชลบุรีโครงการวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติ ความเขาใจ การจัดการพิษแมงกะพรุนของชุมชนริมชายฝงทะเล  โดย

มีรายการคําถามดังตอไปนี้ 

 

รายการคําถาม : ตัวแทนชุมชน 

1. รหัสผูใหสัมภาษณ 

2. ทานประกอบอาชีพอะไร 

3. ระยะเวลาท่ีทานประกอบอาชีพนี้ 

4. ชุมชนท่ีทานอาศัยอยูชื่ออะไร 

5. ทานเคยไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสน/หาดพัทยาหรือไม อยางไร 

6. แมงกะพรุนท่ีทานโดนเปนแมงกะพรุนชนิดใด และมีอาการอยางไรหลังจากไดรับพิษ

แมงกะพรุน 

7. ทานเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับแมงกะพรุน หรือวิธีการปฐมพยาบาลเก่ียวกับแมงกะพรุน

หรือไม 

8. เม่ือทานไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน ทานแจงหนวยงานราชการหรือไม หรือทาน

ดําเนินการอยางไร 

9. ทานเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับอันตรายของแมงกะพรุน และวิธีในการปฐมพยาบาลเม่ือ

ไดรับพิษแมงกะพรุนหรือไม อยางไร 

10. ทานเคยใหความรูเก่ียวกับแมงกะพรุน และวิธีการปองกันตัวจากแมงกะพรุนให

นักทองเท่ียวหรือไม อยางไร 

11. ทานเคยชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนหรือไม อยางไร 

12. เม่ือทานพบนักทองเท่ียวไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน ทานแจงหนวยงานราชการ

หรือไม หรือทานดําเนินการอยางไร  

13. เม่ือทานพบซากแมงกะพรุน ทานแจงหนวยงานราชการหรือไม หรือทานดําเนินการ

อยางไร 

14. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบจากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสน/หาด

พัทยาอยางไร 
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ภาคผนวกท่ี 2 

ความนาเช่ือถือและความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

แบบสอบถาม เรื่อง ผลกระทบของแมงกะพรุนพิษของนักทองเท่ียวบริเวณริมหาดบางแสน 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 เพศ +1 +1 +1 1 ใชได 

2 อาย ุ +1 0 +1 0.6 ใชได 

3 การศึกษา +1 +1 +1 1 ใชได 

4 รายได (ตอเดือน) -1 0 +1 0 ปรับปรุง 

5 ทานเคยเดินทางมาเท่ียวบางแสนหรือไม +1 +1 +1 1 ใชได 

6 จํานวนครั้งท่ีทานมาเท่ียวบางแสนใน 1 ป +1 +1 +1 1 ใชได 

7 ทานคิดวาปจจัยใดท่ีสงผลตอการตัดสินใจมาเท่ียวหาด

บางแสน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

8 ทานพบเห็นแมงกะพรุนบริเวณหาดบางแสนหรือไม +1 +1 +1 1 ใชได 

9 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด -1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

10 ทานเคยไดรับพิษแมงกะพรุนจากการเลนนํ้าท่ีหาดบาง

แสนหรือไม 
+1 +1 +1 1 ใชได 

11 อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 
+1 +1 +1 1 ใชได 

12 หากทานไดรับพิษจากแมงกะพรุน ทานจะปฏิบัติ

อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
+1 +1 +1 1 ใชได 

13 ทานไดรับขอมูล หรือการประชาสัมพันธจากเทศบาล

บางแสนเกี่ยวกับอันตรายท่ีเกิดจากไดรับพิษ

แมงกะพรุนหรือไม 

+1 +1 +1 1 ใชได 

14 ทานไดรับขอมูลหรือการประชาสัมพันธจากเทศบาล

บางแสนเกี่ยวกับอันตรายท่ีเกิดจากไดรับพิษ

แมงกะพรุนอยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

15 หากทานพบนักทองเท่ียว หรือผูประกอบการริมหาดท่ี

ไดรับพิษแมงกะพรุนท่ีบางแสน ควรแจงกับหนวยงาน

ใด 

-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

16 ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบ

จากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสนอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม โดยปกติมีเพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, 

รายได แตข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการออกแบบแบสอบถาม 

 ทานพบเห็นแมงกะพรุนบริเวณหาดบางแสนหรือไม เพ่ิมหัวขอ ไมแนใจ/ไมรูจัก 

 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด เพ่ิมหัวขอ อ่ืน ๆ เพราะจากขอมูลการสํารวจพบ

แมงกะพรุนชนิดอ่ืน ๆ นอกจากขางตนดวย เชน แมงกะพรุนหอม แมงกะพรุนถวย แมงกะพรุนข้ีไก 

ฯลฯ 

 อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จากอาการแสบแดงท่ี

ผิวหนัง เปลี่ยนเปนผืนแดง แสบบริเวณผิวหนัง 

 หากทานไดรับพิษจากแมงกะพรุน ทานจะปฏิบัติอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) แจง

เจาหนาท่ีความปลอดภัยริมหาด เปลี่ยนเปนแจงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยริมหาด และนําสง

โรงพยาบาลขอ 2 เปลี่ยนเปนนําสงศูนยบริการนักทองเท่ียว 

 หากทานพบนักทองเท่ียว หรือผูประกอบการริมหาดท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนท่ีบางแสน ควร

แจงกับหนวยงานใด แจงหนวยฉลามขาวเปลี่ยนเปนแจงชมรมกูชีพทางทะเลฉลามขาว และเพ่ิมหัวขอ

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยริมหาด 
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แบบสอบถาม เรื่อง ผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอผูประกอบการบริเวณรมิหาดบางแสนและการชวยเหลือ

นักทองเท่ียว 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 เพศ +1 +1 +1 1 ใชได 

2 อาย ุ +1 0 +1 0.6 ใชได 

3 การศึกษา +1 +1 +1 1 ใชได 

4 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายท่ีริมหาดบางแสน +1 +1 +1 1 ใชได 

5 รายได (ตอเดือน) -1 0 +1 0 ปรับปรุง 

6 สถานท่ีต้ังรานของทานอยูบริเวณใด +1 +1 +1 1 ใชได 

7 
ทานพบเห็นแมงกะพรุนบริเวณหาดบางแสนกี่ครั้งใน 1 

ป 
+1 +1 +1 1 ใชได 

8 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด -1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

9 
ทานเคยไดรับพิษแมงกะพรุนจากการเลนนํ้าท่ีหาดบาง

แสนหรือไม 
+1 +1 +1 1 ใชได 

10 
อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 
+1 +1 +1 1 ใชได 

11 
ทานเคยไดรับความรูหรือการอบรมในเรื่องของการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุนหรือไม 
+1 +1 +1 1 ใชได 

12 
แมงกะพรุนท่ีเขามาบริเวณหาดบางแสน สงผลตอ

รายไดของทานหรือไม 
+1 +1 +1 1 ใชได 

13 
ทานเคยพบนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุนจากการ

ทองเท่ียวท่ีหาดบางแสนบอยแคไหน 
+1 +1 +1 1 ใชได 

14 
ทานเคยชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน

หรือไม 
+1 +1 +1 1 ใชได 

15 
ทานใหการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษ

แมงกะพรุนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
+1 +1 +1 1 ใชได 

16 
ทานเคยแจงเหตุท่ีนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน

หรือไม 
+1 +1 +1 1 ใชได 

17 
ทานไดแจงเหตุนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนกับ

หนวยงานใด 
+1 +1 +1 1 ใชได 

18 
ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบ

จากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสนอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด เพ่ิมหัวขอ อ่ืน ๆ เพราะจากขอมูลการสํารวจพบ

แมงกะพรุนชนิดอ่ืน ๆ นอกจากขางตนดวย เชน แมงกะพรุนหอม แมงกะพรุนถวย แมงกะพรุนข้ีไก 

ฯลฯ 

 อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จากอาการแสบแดงท่ี

ผิวหนัง เปลี่ยนเปนผืนแดง แสบบริเวณผิวหนัง 

 ทานไดแจงเหตุนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนกับหนวยงานใด แจงหนวยฉลามขาว

เปลี่ยนเปนแจงชมรมกูชีพทางทะเลฉลามขาว  
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แบบสอบถาม เรื่อง ผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอชุมชนริมชายฝงทะเลบางแสน 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 เพศ -1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

2 อาย ุ -1 0 +1 0 ปรับปรุง 

3 การศึกษา -1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

4 อาชีพ -1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

5 รายได (ตอเดือน) -1 0 +1 0 ปรับปรุง 

6 ชุมชนท่ีทานอยูอาศัย -1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

7 
ทานพบเห็นแมงกะพรุนบริเวณหาดบางแสนกี่ครั้งใน 1 

ป 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

8 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด -1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

9 
ทานเคยไดรับพิษแมงกะพรุนจากการเลนนํ้าท่ีหาดบาง

แสนหรือไม 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

10 
อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

11 
ทานเคยไดรับความรูหรือการอบรมในเรื่องของการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุนหรือไม 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

12 
ความถี่ในการเขารับการอบรมในเรื่องของการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

13 
ทานใหการชวยเหลือผูท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนอยางไร 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

14 
แมงกะพรุนท่ีเขามาบริเวณหาดบางแสน สงผลตอการ

ดํารงชีวิตของทานหรือไม 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

15 
ทานไดแจงเหตุนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนกับ

หนวยงานใด 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

16 
ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบ

จากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสนอยางไร 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

การสอบถามชุมชนอาจตองมองในมิติของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนมากกวารายบุคคล 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด เพ่ิมหัวขอ อ่ืน ๆ เพราะจากขอมูลการสํารวจพบ

แมงกะพรุนชนิดอ่ืน ๆ นอกจากขางตนดวย เชน แมงกะพรุนหอม แมงกะพรุนถวย แมงกะพรุนข้ีไก 

ฯลฯ 

 อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จากอาการแสบแดงท่ี

ผิวหนัง เปลี่ยนเปนผืนแดง แสบบริเวณผิวหนัง 

 ทานใหการชวยเหลือผูท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) เพ่ิมหัวขอ อ่ืน 

ๆ เพราะชุมชนชาวบานบางคนใชน้ําอัดลม โซดา น้ําแข็ง  

ทานไดแจงเหตุนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนกับหนวยงานใด แจงหนวยฉลามขาว

เปลี่ยนเปนแจงชมรมกูชีพทางทะเลฉลามขาว  
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แบบสอบถาม เรื่อง Attitude and Cognition in Venomous Jellyfish on Coastal Community and 

Tourism, Chon Buri Province 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 Gender +1 +1 +1 1 ใชได 

2 Age +1 0 +1 0.6 ใชได 

3 Nationality +1 +1 +1 1 ใชได 

4 Education +1 +1 +1 1 ใชได 

5 Occupation +1 +1 +1 1 ใชได 

6 Income $/year (annual income) -1 0 +1 0 ปรับปรุง 

7 
How often have you seen jellyfish during your 

trip to Pattaya Beach? 
+1 +1 +1 1 ใชได 

8 
What jellyfish are you usually found in Pattaya 

Beach? 
-1 +1 +1 0.3 ปรับปรุง 

9 
How often have you ever been poisoned 

intake by jellyfish in Pattaya Beach? 
+1 +1 +1 1 ใชได 

10 

What signal or symptom do you think when 

you get touched of venomous jellyfish ? (you 

can check more than one) 

+1 +1 +1 1 ใชได 

11 

Have your ever known or trained on the first 

aids when you get touched of venomous   

jellyfish? 

+1 +1 +1 1 ใชได 

12 
How will you help the victims ? (you can 

check more than are choice) 
+1 +1 +1 1 ใชได 

13 

Have you ever been informed when you met 

the tourists get touched of venomous 

jellyfish? 

+1 +1 +1 1 ใชได 

14 

To whom that you can inform when you met 

the tourists who get touched of venomous 

jellyfish? 

+1 +1 +1 1 ใชได 

15 
Please give your suggestions on venomous 

jellyfish management in Pattaya Beach areas. 
+1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

 How often have you seen jellyfish during your trip to Pattaya Beach? เพ่ิมหัวขอ 

not sure 

 What jellyfish are you usually found in Pattaya Beach? เพ่ิมหัวขอ other 
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แบบสอบถาม เรื่อง ผลกระทบของแมงกะพรุนพิษตอผูประกอบการและการชวยเหลือนักทองเท่ียวหาดพัทยา  

จ. ชลบุร ี

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 เพศ +1 +1 +1 1 ใชได 

2 อาย ุ +1 0 +1 0.6 ใชได 

3 การศึกษา +1 +1 +1 1 ใชได 

4 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพคาขายท่ีริมหาดพัทยา +1 +1 +1 1 ใชได 

5 รายได (ตอเดือน) -1 0 +1 0 ปรับปรุง 

6 สถานท่ีต้ังรานของทานอยูบริเวณใด +1 +1 +1 1 ใชได 

7 ทานพบเห็นแมงกะพรุนบริเวณหาดพัทยากี่ครั้งใน 1 ป +1 +1 +1 1 ใชได 

8 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด +1 +1 +1 1 ใชได 

9 
ทานเคยไดรับพิษแมงกะพรุนจากการเลนนํ้าท่ีหาด

พัทยาหรือไม 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

10 
อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

11 
ทานเคยไดรับความรูหรือการอบรมในเรื่องของการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน เม่ือไดรับพิษแมงกะพรุนหรือไม 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

12 
แมงกะพรุนท่ีเขามาบริเวณหาดพัทยา สงผลตอรายได

ของทานหรือไม 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

13 
ทานเคยพบนักทองเท่ียวไดรับพิษแมงกะพรุนจากการ

ทองเท่ียวท่ีหาดพัทยาบอยแคไหน 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

14 
ทานเคยชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน

หรือไม 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

15 
ทานใหการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษ

แมงกะพรุนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

16 
ทานเคยแจงเหตุท่ีนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน

หรือไม 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

17 
ทานไดแจงเหตุนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนกับ

หนวยงานใด 
+1 +1 +1 

1 ใชได 

18 
ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลกระทบ

จากแมงกะพรุนท่ีหาดพัทยาอยางไร 
+1 +1 +1 

1 ใชได 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

 สวนใหญทานพบแมงกะพรุนชนิดใด เพ่ิมหัวขอ อ่ืน ๆ เพราะจากขอมูลการสํารวจพบ

แมงกะพรุนชนิดอ่ืน ๆ นอกจากขางตนดวย เชน แมงกะพรุนหอม แมงกะพรุนถวย แมงกะพรุนข้ีไก 

ฯลฯ 

 อาการท่ีทานคิดวาไดรับพิษจากแมงกะพรุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จากอาการแสบแดงท่ี

ผิวหนัง เปลี่ยนเปนผืนแดง แสบบริเวณผิวหนัง 

 ทานไดแจงเหตุนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุนกับหนวยงานใด แจงหนวยฉลามขาว

เปลี่ยนเปนแจงชมรมกูชีพทางทะเลฉลามขาว  
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สัมภาษณ เจาหนาท่ีเทศบาล 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติงานขณะปจจุบัน +1 +1 +1 1 ใชได 

2 
ทานมีความเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีหาดบางแสน /

หาดพัทยา 
0 +1 +1 0.6 ใชได 

3 

ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับแมงกะพรุน หรือ

วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเกี่ยวกับแมงกะพรุน

หรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

4 

ทานมีบทบาทในการใหความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุน 

รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักทองเท่ียว

หรือไม 

+1 +1 +1 1 ใชได 

5 
ทานใหความรูแกนักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/

หาดพัทยาหรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

6 

ทานไดมีการเตือนภัยเกี่ยวกับแมงกะพรุนแก

นักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/หาดพัทยาหรือไม 

อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

7 
ทานมีแนวทางการจัดการผูไดรับบาดเจ็บจาก

แมงกะพรุนอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

8 

ทานตองการองคความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแมงกะพรุน 

รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บเพ่ิมเติมหรือไม 

และตองการองคความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดานใด 

+1 +1 +1 1 ใชได 

9 
ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบ

จากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสน/หาดพัทยาอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

 

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

เจาหนาท่ีเทศบาลมีหลายหนวยงานควรระบุสําหรับผูดูแลดานนี้ 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 

ผูประเมินคนท่ี 3 

ทานไดมีการเตือนภัย/ปองกันเก่ียวกับแมงกะพรุนแกนักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/

หาดพัทยาหรือไม อยางไร 
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สัมภาษณ เจาหนาท่ีสาธารณภัย 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติงานขณะปจจุบัน +1 +1 +1 1 ใชได 

2 
ทานมีความเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีหาดบางแสน /

หาดพัทยาอยางไร 
0 +1 +1 0.6 ใชได 

3 

ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับแมงกะพรุน หรือ

วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเกี่ยวกับแมงกะพรุน

หรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

4 

ทานไดมีบทบาทในการใหความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุน 

รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักทองเท่ียว 

และชุมชนหรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

5 
ลักษณะอาการท่ีสําคัญอะไรบางท่ีทานสังเกตเห็นไดใน

เบ้ืองตนเม่ือพบนักทองเท่ียวท่ีไดรับพิษแมงกะพรุน 
+1 +1 +1 1 ใชได 

6 
ทานใหความรูแกนักทองเท่ียวท่ีเขามายังหาดบางแสน/

หาดพัทยาอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

7 
ทานมีมาตรการในการปองกันนักทองเท่ียวไมใหรับ

บาดเจ็บจากแมงกะพรุนอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

8 
ทานมีแนวทางการจัดการผูไดรับบาดเจ็บจาก

แมงกะพรุนอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

9 

ทานหรือหนวยงานของทานตองการองคความรูเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับแมงกะพรุน รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาล

ผูบาดเจ็บเพ่ิมเติมหรือไม และตองการองคความรู

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับดานใด 

+1 +1 +1 1 ใชได 

10 
ทานมีการบันทึกจํานวน อาการ และการรักษาของ

ผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนหรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

11 

ทานติดตามอาการของผูไดรับบาดเจ็บจากพิษ

แมงกะพรุนหลังจากไดรับการปฐมพยาบาลหรือไม 

อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

12 
ทานจัดการซากของแมงกะพรุนท่ีเขามาบริเวณหาด

บางแสน/หาดพัทยาอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

13 
ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบ

จากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสน/หาดพัทยาอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

เจาหนาท่ีสาธารณภัย คือ เจาหนาท่ีเทศบาลใชหรือไม 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

ชมรมกูชีพทางทะเลฉลามขาว มีบทบาทมากในการสํารวจ ประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียว

ทราบ ถาตองการแจกแบบทดสอบ เพ่ือเก็บขอมูลสามารถแจกไดท่ีหนวยงานฯ ฉลามขาว แตไมแนใจ

วาชมรมดังกลาวข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีเทศบาล หรือเจาหนาท่ีสาธารณภัย 
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สัมภาษณ ตัวแทนชุมชนชายฝง 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC 

แปลผล 

 

1 2 3 

1 ทานประกอบอาชีพอะไร +1 +1 +1 1 ใชได 

2 ระยะเวลาท่ีทานประกอบอาชีพน้ี +1 +1 +1 1 ใชได 

3 ชุมชนท่ีทานอาศัยอยูชื่ออะไร +1 +1 +1 1 ใชได 

4 
ทานเคยไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนท่ีหาดบาง

แสน/หาดพัทยาหรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

5 
แมงกะพรุนท่ีทานโดนเปนแมงกะพรุนชนิดใด และมี

อาการอยางไรหลังจากไดรับพิษแมงกะพรุน 
+1 +1 +1 1 ใชได 

6 
ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับแมงกะพรุน หรือ

วิธีการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับแมงกะพรุนหรือไม 
+1 +1 +1 1 ใชได 

7 
เม่ือทานไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน ทานแจง

หนวยงานราชการหรือไม หรือทานดําเนินการอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

8 

ทานเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของแมงกะพรุน 

และวิธีในการปฐมพยาบาลเม่ือไดรับพิษแมงกะพรุน

หรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

9 

ทานเคยใหความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุน และวิธีการ

ปองกันตัวจากแมงกะพรุนใหนักทองเท่ียวหรือไม 

อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

10 
ทานเคยชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีไดรับบาดเจ็บจากพิษ

แมงกะพรุนหรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

11 

เม่ือทานพบนักทองเท่ียวไดรับบาดเจ็บจากพิษ

แมงกะพรุน ทานแจงหนวยงานราชการหรือไม หรือ

ทานดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

12 
เม่ือทานพบซากแมงกะพรุน ทานแจงหนวยงาน

ราชการหรือไม หรือทานดําเนินการอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

13 
ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบ

จากแมงกะพรุนท่ีหาดบางแสน/หาดพัทยาอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

ควรระบุตําแหนงหนาท่ีในชุมชนดังกลาววาทําอะไร มีหนาท่ีขับเคลื่อนดานใด 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

แมงกะพรุนท่ีทานสัมผัสเปนแมงกะพรุนชนิดใด และมีอาการอยางไรหลังจากไดรับพิษ

แมงกะพรุน 

  



104 

สัมภาษณ เจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
 

ขอ ขอคําถาม 

ประมาณคาความคิดเห็น

ของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 
คา 

IOC 

แปล

ผล 

 1 2 3 

1 ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติงานในขณะปจจุบัน +1 +1 +1 1 ใชได 

2 
ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับแมงกะพรุน หรือวิธีการปฐม

พยาบาลเกี่ยวกับแมงกะพรุนหรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

3 

ทานมีบทบาทในการใหความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุน รวมถึงวิธีการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักทองเท่ียวหรือชุมชนหรือไม 

อยางไร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

4 
ทานมีวิธีในการประเมินความรุนแรงของอาการท่ีนักทองเท่ียว

ไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน หรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

5 
ทานมีการบันทึกจํานวน อาการ และการรักษาของ

ผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนหรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

6 
ทานติดตามอาการของผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน

หลังจากไดรับการปฐมพยาบาลหรือไม อยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

7 
ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการผลกระทบจาก

แมงกะพรุนท่ีใกลเคียงอยางไร 
+1 +1 +1 1 ใชได 

 

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  
 

ผูประเมินคนท่ี 1 

หมอ พยาบาล ผูชวยพยาบาล ควรแยกใหชัดเจน 
 

ผูประเมินคนท่ี 2 

- 
 

ผูประเมินคนท่ี 3 

-  
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ภาคผนวกที่ 3 

ประมวลภาพ 

  
  

  

  

  
  

ภาพภาคผนวกท่ี 3 - 1 การเก็บรวบรวมแบบถาม  
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ภาพภาคผนวกท่ี 3 - 2 การใชกระบวนการกลุม (Focus group) 

 


