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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เป็นโครงการวิจัยเพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ
อพ.สธ.) เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง
พระราชดาริในโครงการ อพ.สธ. สารวจและศึกษาสถานภาพปัจจุบันและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี สารวจประเมินศักยภาพและจัดการความรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชลบุรี ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
โดยพัฒนาโครงการนาร่องเพื่อเป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ผู้ที่เกี่ยว
ข้องในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2557 ของโครงการวิจัยฯ มีดังนี้คือ
1. การวางแผนงานวิจัยทั้งหมด ได้ดาเนินการประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อวางกรอบแนวทางการดาเนินงาน
วิจัย ในปีที่ 2 ของโครงการวิจัยประกอบด้วย
1.1 คณะผู้วิจัยได้ประชุมวางแผนการออกสารวจและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในเชิงลึกของพื้นที่ศึกษา
ที่ได้คัดเลือกไว้จานวน 4 พื้นที่ของเกาะแสมสาร จานวน 11 ครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม
2558
1.2 คณะผู้วิจัยได้เรียนเชิญที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพิ่มเติมจากปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2556) จาก
หน่วยงานต้นสั งกัดของคณะผู้วิจัยและผู้รับผิดชอบพื้นที่ศึกษาเพื่อเรียนปรึกษาและประชุมกลุ่มย่อยในการ
วางแผนกาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการวิจัยปีที่ 2

ง
2. การจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงาน
ทาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีทั้งในการสารวจและเก็ บตัวอย่างและจาแนกชนิดตัวอย่าง
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของหมู่เกาะแสมสาร อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อทาการออก
สารวจและเก็บข้อมูลและงานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการหลังจากเก็บตัวอย่าง และได้ประสานเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่เกาะแสมสารในการเข้าถึงพื้นที่สารวจ และร้านดาน้าในการเช่าอุปกรณ์ดาน้าและเรือสาหรับออกสารวจ
และเก็บตัวอย่าง การขออนุญาตเข้าพื้นที่สารวจ พร้อมทั้งเตรียมความรู้และค้นคว้าเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิง
และพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของแต่ละชายหาด
3. การออกสารวจในภาคสนามเพิ่มเติม
บริเวณเกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ออกสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามรวม 10
ครั้ง ได้แก่ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2556 เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน ธันวาคม 2557 และเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อเก็บข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรชีวภาพทางทะเลรวมทั้งระบบนิเวศชายฝั่ง ลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ การเดินทางเข้าถึง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ฯลฯ
องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2557
การดาเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2557 สามารถดาเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์และแผนที่วางไว้ และเป็นองค์ความรู้ของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สรุปได้ ดังนี้
1. พื้นที่ที่คัดเลือกไว้เป็นพื้นที่ศึกษา
จากการส ารวจและเก็บ รวบรวมข้อมูล ภาคสนามและการให้ คาปรึ กษาของคณะที่ปรึกษาฯ
คณะผู้วิจัยได้คัดเลื อกไว้เป็นพื้นที่ศึกษาของเกาะแสมสารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จานวน 4 หาด ได้แก่ หาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร, หาดหน้าบ้าน ทางทิศเหนือของ
เกาะแสมสาร, หาดลู กลม ทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสาร และหาดเตย ทิศตะวันตกของเกาะ
แสมสาร ซึ่งแต่ละชายหาดมีลักษณะทางระบบนิเวศชายฝั่งที่แตกต่างกันและมีจุดสนใจที่แตกต่างกัน
2. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
จากการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยได้พบทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ตามชายหาดต่างๆที่ได้คัดเลือกไว้ 4 ชายหาด รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยจากการสารวจทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลในอดีต พบทรัพยากรชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ทะเลที่สามารถนามาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประมาณ
200 ชนิด ซึ่งคณะผู้วิจัยจัดทารายละเอียดของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลเหล่านี้ประกอบคู่มือ แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว คู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะแสมสาร
ของชายหาดเกาะแสมสาร
3. การสารวจข้อมูลนักท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร เพื่อประเมินคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จากสถิตินักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะแสมสารหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและ
ร่วมกิจกรรมสันทนาการที่มีบริการบนเกาะ พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งในแต่ละปีจะมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็ น
ได้ชัด การสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการ การท่องเที่ยวทาง
ทะเลของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร ในการประเมินคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนาไปสู่การเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
และเสริมสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คุณภาพดี ให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในโครงการวิจัย
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การพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
จากการส ารวจความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ศ นคติ แ ละความต้ อ งการต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข อง
นักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด ส่วน
ใหญ่ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนเกาะแสมสารคือ การพูดต่อกันปากต่อ
ปาก กลุ่มการเดิน ทางเป็ นกลุ่มเพื่อนมากที่สุ ด วัตถุประสงค์ห ลั กในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารคือ
ต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่อึกทึก แออัดของเมืองมากที่สุด กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้
กระทาในเกาะแสมสารมากที่สุด ได้แก่ ดาน้าดูปะการังน้าตื้น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับ High school เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชีย ไม่เคยมาเกาะแสมสาร
มาก่อน สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนเกาะแสมสารคือ จากคนที่เคยไปมาก่อน กลุ่มในการเดินทางส่วน
ใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแวะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ก่ อ นมาเยื อ นเกาะแสมสาร
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารเพื่อต้องการพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ กิจกรรมที่คาดหวัง
ว่าจะได้กระทาในเกาะแสมสารมากที่สุด ได้แก่ ดาน้าดูปะการังน้าตื้น และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
จากการศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ หลั ก การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ พบว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นมาก มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถตอบค าถามได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนมากมีคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์จานวนมากมีความเข้าใจตรงกันว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือการท่องเที่ยวที่ไม่ก่ อให้เกิดความเสื่อม
โทรมทางสิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการศึกษาความคิดเห็นของทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว พบว่า
ทัศนคติของนั กท่องเที่ย วทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกๆข้อ
คาถาม โดยมีผลของทัศนคติที่ดีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการสอบถามความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ ด้านความสะดวกใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้มีปูายชี้ทางที่มองเห็นชัดเจน บอกชื่อแหล่ง ทิศทาง
และระยะทาง และควรมีปูายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ควรจัดให้มีพาหนะรับจ้างที่เข้าถึง
แหล่งเพิ่มขึ้น ควบคุมราคาค่าโดยสารและการบริการให้เหมาะสม ด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในแหล่ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน มีการแบ่งประเภทรถชัดเจน เพิ่ มที่พักผ่อน ควร
เพิ่มจานวนห้องน้า จัดแยกประเภทชัดเจน (ชาย หญิง) ดูแลซ่อมแซมและรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ตลอดเวลา ในทุกแหล่งควรต้องมีหรือเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ ด้านคุณค่า ความสาคัญ และการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ของแหล่งท่องเที่ยว ควรรักษาสภาพ
ธรรมชาติดั้งเดิมไว้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด และประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญ
ที่จะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ด้านคุณค่า ความสาคัญ และการดูแลรักษาสภาพทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ควรมีวิทยากร ปูายให้ความรู้ นิทรรศการ มุมพิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ
เกาะแสมสารและท้องถิ่น จัดให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น ไว้ และช่ ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ด้ า น นี้
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นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่นเข้ามาช่วยจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของแหล่งในด้านต่างๆ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง สิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม คุณค่า
ความสาคัญ การตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น และการให้การศึกษา ด้ านแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวในแหล่งเดิมอีก เนื่องจากประทับใจในความเป็นธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่
สวยงาม สงบ ร่มรื่น มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความสวยงามเก่าแก่ และมีการคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เสนอให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบเกาะแสมสาร โดยให้คง
รักษาความเป็นธรรมชาติไว้ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด สงบ ร่มรื่น และมีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และเชื่อมต่อถึงกันกับส่วนแหล่งท่องเที่ยวรอบทะเลแสมสารที่นักท่องเที่ยวรู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อ
ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป หรือตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งที่มาท่องเที่ยว เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. เกาะแสมสารมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ทรัพยากรพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของตัวเกาะจึงมี
ความจากัดค่อนข้างสูงคือ ข้อจากัดด้านพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เช่น ปริมาณขยะ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรเน้นให้ตั้งอยู่บนรากฐานของการควบคุมและจัดการ
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศ และการให้บริการที่มีคุณภาพปลอดภัย
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
2. ประชาสัมพันธ์ข้อกาหนด การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
โดยให้เจ้าหน้าที่บนเกาะให้ความรู้พื้นฐาน เช่น เกาะแสมสารเป็นเกาะอนุรักษ์ เรื่องเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆ
3. แนวทางในการการสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพดีให้มีจานวนมากขึ้นในอนาคตนั้น ควร
มุ่งเน้ น ไปที่ คุณ ภาพของข้ อมู ล ข่า วสารเกี่ย วกั บการท่ องเที่ย วเชิง อนุรั กษ์ รวมไปถึง แหล่ งข้ อมู ล ข่า วสารที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับ เพื่อให้การสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยต่างกัน อาชีพต่างกันหรือแม้แต่ระดับการศึกษาที่ต่างกัน
เป็ น ต้ น ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและแนวคิ ด หรื อ เจตนารมณ์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
นอกจากนั้ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ข้ อ มู ล และแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
นักท่องเที่ยวได้รับก็ควรสอดคล้องกับความถี่ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวด้วย
4. ผลการศึกษาชี้ให้เห็น ถึง ความจ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้จัดการพื้นที่และผู้บริหารระดับต่างๆ โดยเฉพาะจานวนนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับผลกระทบด้านต่างๆ จากการท่องเที่ยว เพื่อสามารถให้เกิดการตัดสินใจบนฐาน
ของข้อมูลและวิชาการ เพื่อให้การเสริมสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพมีจานวนมากขึ้นไปในอนาคต
นาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในที่สุด
4. ผลการดาเนินการโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ดาเนินการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “แหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี”
ตามแผนการดาเนินงานวิจัยฯ จะต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
มาใช้ในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของเกาะแสมสาร คณะ ผู้วิจัยจึงได้จัดทา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี” เพื่อนาข้อมูลองค์
ความรู้และผลวิจัยของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลมาถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวทาง
ทะเลเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อนาผลวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยฯ มาถ่ายทอดบรรยายให้ความรู้พื้นฐาน
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การด้านส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์และวิธีการวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของเกาะแสมสารแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถประยุกต์สร้างสื่อนาเสนอ
การพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบโมเดลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาเป็นต้นแบบ
โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะแสมสารจากแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล และ 3.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นและตระหนักถึงบทบาท คุณค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของโครงการ อพ.สธ. อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีผลการประเมินโครงการดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มเปูาหมายของการจัดกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเจ้าหน้าที่โครงการอพ.สธ. ประจาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย จานวน 84 คน จากการดาเนินการพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมจริง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการฯจานวน 84
คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เพศหญิง
48 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1
2. ในภาพรวมผู้เข้ารวมอบรมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 และใน
ส่วนค่าเฉลี่ยในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.90
ด้านการนาความรู้ไปใช้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.14
5. การพัฒนาสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนที่ของชายหาด 4 หาด
ในแผนงานพัฒนาและออกแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนงานจัดทาปูายแผนที่ชายหาดที่
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสารคณะผู้วิจัยได้ร่วมประชุมและดาเนินการ
คัดเลือกชายหาดที่จะพัฒนาเป็นฐานกิจกรรมสาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ 4 หาด คือ 1) หาดหน้าบ้าน 2)
หาดเทียน 3) หาดลูกลม และ 4) หาดเตย ซึ่งมีการพัฒนาสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนที่ของชายหาด
4 หาด ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาและออกแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของชายหาดเกาะแสมสาร โดยมีวัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.2 เพื่อดึงดูดและเพิ่มความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว
1.3 เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและผสมผสานความสนุกสนานตื่นเต้นและท้าทาย
เกิดความสามัคคี ด้วยฐานของกิจกรรมต่างๆ
2. แผนงานจัดทาปูายแผนที่ชายหาดและข้อมูลสรุปทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของแต่ละหาด
พร้อมทั้งจุดที่ตั้งและรายละเอียดของฐานกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ความรู้และเกิดความตระหนักในคุณค่าของแหล่งทรัพยากรชีวภาพทางทะเลชอง
หมู่เกาะแสมสาร
2.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านทะเล
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6. การจัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ของชายหาดเกาะแสมสาร
ในแผนงานการดาเนิน การได้กาหนดจัดทาคู่มือแหล่ งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและ
เส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสารที่ได้คัดเลือกไว้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ร่วม
ประชุมและดาเนิ น การออกแบบจั ดทาคู่มือ โดยมีรายละเอียดข้อมูล ต่างๆตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อให้นักท่องเที่ยวนาข้อมูลที่มีอยู่ในมือไปดาเนินตามกิจกรรมการท่ องเที่ยวของเกาะแสมสาร
รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลก่อนไปศึกษาสภาพจริง โดยคณะทางานได้ดาเนินการจัดพิมพ์แจกหักับ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะแสมสารและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
7. ผลการดาเนินการ โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ตามแผนการดาเนินงานวิจัยฯ ได้กาหนดให้ดาเนินการจัด “โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี” เพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติรูปแบบการท่องเที่ยวเกาะแสมสารเพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้พัฒนาขึ้นจากการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทาโครงการฯดังกล่าวขึ้น
เพื่อนาผลการประเมินและข้อสรุปจากการดาเนินโครงการมาเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาของ
งานวิจัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและทดลองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจุดท่องเที่ยวของ
เกาะแสมสาร ที่ได้พัฒนาขึ้นจากการวิจั ย 2. เพื่อส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของบุคลากรและชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสู่ความยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โดยมีผลการประเมินโครงการจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน จากจานวนที่กาหนดไว้ในโครงการ 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ถือว่าบรรลุเปูาหมายด้านปริมาณที่กาหนดไว้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นครูอาจารย์ จานวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และนักศึกษาจานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 โดยแยกเป็นเพศชายจานวน 24 คน และ เพศหญิง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
40 และ 60 ตามลาดับ สาหรับสถานภาพและอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นภาครัฐ 15 คน ภาค
บริษัทเอกชน 10 คน กาลังศึกษา 7 คน และธุรกิจส่วนตัว 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, 16.7, 11.6 และ
46.7 ตามลาดับ นอกจากนี้ร้อยละ 23.3 มาจากภาคตะวันออกจานวน 14 คน และร้อยละ 76.7 เป็นผู้ที่มา
จากกรุงเทพมหานครและภาดอื่นๆ จานวน 46 คน
การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการทั้ง 4 ด้าน มีระดับความคิดเห็นรวมอยู่ที่ 4.48 ระดับ
มาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกทีละด้าน มีผลดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีระดับความคิดเห็น
4.48 ระดับมาก ด้านความพึงพอใจ 4.35 ระดับมาก ด้านการนาความรู้ไปใช้ มีระดับความคิดเห็น 4.49 ระดับ
มาก และด้านภาพรวมของโครงการอบรม มีระดับความคิดเห็น 4.60 ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับสามารถนาไป
พัฒนาทักษะการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อเสริม สร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่น
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ด้านความพึงพอใจ ความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดของวิทยากร ความสามารถใน
การอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจนและตรงประเด็น และเอกสารประกอบการบรรยาย
ด้านการนาความรู้ไปใช้ ความคิดเห็นลาดับที่ 1 เท่ากัน 2 รายการ คือ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น/ชุมชนได้ ส่วนลาดับที่
2 คือ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ด้านภาพรวมของโครงการอบรม ความคิดเห็นลาดับที่ 1 คือ ประโยชน์ที่ได้รับ และลาดับที่ 2
ความพึงพอใจต่อโครงการ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงใช้ในครั้งต่อไป
หลังจากที่ดาเนินการรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรม “โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้ทางานได้ประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องฝุายต่างๆ สาหรับนาไปปรับใช้ในการจัดโครงการครั้งต่อไปดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้
สามารถนาไปใช้ในชีวิตการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
2. ผู้ เข้าร่ ว มโครงการให้ ข้อคิดเห็ นว่าโครงการฝึ กอบรมฯเป็นกิจกรรมที่ดี สมควรจัดโครงการ
ลักษณะนี้อีกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
8. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ
ผลงานวิช าการจากโครงการวิจั ย การพัฒ นาทรั พยากรชีว ภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้ถูกนาเสนอเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ 2 เรื่องคือ
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “สถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี” ในการนาเสนอผลงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 (สาขาสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , มน.สค.32/P203. 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุงเทพฯ.
2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์ของ
นักท่องเที่ยว บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” กาลังส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเพื่อรับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ใน
งานการประชุมวิช าการและนิ ทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่ งสิ นตน” ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ญ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็น
แหล่ งเรี ยนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นโครงการวิจัยเพื่อ สนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดาเนินงาน
วิจัยในปีงบประมาณ 2557 สาเร็จลงได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณส่วนงานและบุคคลต่างๆที่ได้ให้
การสนับสนุน อนุเคราะห์ ประสานงานงานและอานวยความสะดวกต่างๆ ดังนี้
คณะที่ปรึกษาอันประกอบด้วย พล.ร.ท. วินัย กล่อมอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรื องพันธุ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม ดร.กุมุทินี วรสุ วรรณ
อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล อาจารย์ทักษอร ศรีสังขจร อาจารย์ ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน อาจารย์เก่งกาจ
ต้น ทองคา อาจารย์ ส มโชค เนี ย นไธสง อาจารย์ปั ญญา รุ่งเรือง และนายชลวิทย์ ทองเจริญชั ยกิจ ที่ใ ห้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีที่ให้การสนับสนุน ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่คณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัยใน
การสารวจและเก็บข้อมูล
โครงการวิจัย นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจาปี
2557 มหาวิทยาลัยบูรพา สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ อพ.สธ. 5/2557 คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และบุคลากรของกองทัพเรือทุกท่านในความ
อนุเคราะห์และการสนับสนุนกาลังพล อุปกรณ์ดาน้าและช่วยดาน้าเก็บข้อมูลตัวอย่างจนสามารถดาเนินภารกิจ
การวิจัยลุล่วงลงด้วยดี
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วิภูษิต มัณฑะจิตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพปลาทะเลของ
หมู่เกาะแสมสาร
ขอขอบคุณนางสาววรัญญา ซอนคา และนายบรรณวิชญ์ แพงสุข ที่ให้ความช่วยเหลือดาน้าและเก็บ
ข้อมูลทรั พยากรชีวภาพทางทะเล นายวรวุฒิ เรือนทองที่ช่วยจัดทารูปเล่มคู่มือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะ
แสมสาร
สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์และนิสิตฝึ กงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกท่านที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆจนทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี

ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ
หัวหน้าโครงการงานวิจัยฯ
กันยายน 2558
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สารบัญ
หน้า
หน้าปกใน
คณะผู้วิจัย
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
- ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
- ระยะเวลา และสถานที่ทาการวิจัย
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานโครงการวิจัย
บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงการวิจัย
- แผนการบริหารโครงการวิจัย
- องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2557
1. พื้นที่ที่คัดเลือกไว้เป็นพื้นที่ศึกษา
2. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
3. ข้อมูลพื้นฐานชุมชนใกล้เคียง
4. รูปแบบการท่องเที่ยวปัจจุบันของเกาะแสมสาร
5. ข้อมูลสารวจนักท่องเที่ยวของเกาะแสมสารในการประเมินคุณภาพความเป็น
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6. ผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดาเนินการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี”
7. การพัฒนาสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของชายหาด 4 หาด
8. การจัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสาร
9. ผลการดาเนินการ โครงการนาร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร
10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ
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1
1
1
1
3
4
5
11
14
14
27
27
32
54
55
58
71
83
89
90
102

ฏ

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก คู่มือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะแสมสาร แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ค แบบสอบถามนักท่องเที่ยว

108
108
155

ฐ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี 32
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละภูมิหลังของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
60
ตารางที่ 3 จานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไป รูปแบบการเดินทางและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
40
ชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ตารางที่ 4 จานวนร้อยละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและกิจกรรมที่ได้ทาจริง
63
ตารางที่ 5 ความรู้และความเข้าใจต่อหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
65
ตารางที่ 6 ความรู้และความเข้าใจต่อหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
66
ตารางที่ 7 จานวนร้อยละของกลุ่มนักท่องเที่ยวจาแนกตามทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาวไทย
68
ตารางที่ 8 จานวนร้อยละของกลุ่มนักท่องเที่ยวจาแนกตามทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาวต่างประเทศ 69
ตารางที่ 9 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร 80
จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม“โครงการนาร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 99
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ “โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
100
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”

ฑ

สารบัญภาพและแผ่นภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ภาพที่ 2 ชายหาดพื้นที่ศึกษาของเกาะแสมสารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภาพที่ 3 พื้นที่ศึกษาของเกาะแสมสารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภาพที่ 4 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเชิงนิเวศของเกาะแสมสาร
ภาพที่ 5 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดเทียน
ภาพที่ 6 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดหน้าบ้าน
ภาพที่ 7 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดลูกลม
ภาพที่ 8 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดเตย
ภาพที่ 9 คู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชายหาดเกาะแสมสาร
ภาพที่ 10 การนาเสนอผลงานวิจัยของโครงการวิจัยในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
แผ่นภาพที่ 1 การสารวจเกาะแสมสารระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556
แผ่นภาพที่ 2 การสารวจเกาะแสมสาร วันที่ 11 และ 16 พฤศจิกายน 2556
แผ่นภาพที่ 3 การสารวจเกาะแสมสารวันที่ 24-26 มกราคม 2557
แผ่นภาพที่ 4 การสารวจเกาะแสมสาร วันที่ 21-23 มีนาคม 2557
แผ่นภาพที่ 5 การสารวจเกาะแสมสารวันที่ 2-3 เมษายน 2557
แผ่นภาพที่ 6 การสารวจเกาะแสมสารครั้งที่ 6 วันที่ 18 และ 24-25 พฤษภาคม 2557
แผ่นภาพที่ 7 การสารวจเกาะแสมสาร วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557
แผ่นภาพที่ 8 การสารวจเกาะแสมสาร วันที่ 5-7 กันยายน 2557
แผ่นภาพที่ 9 การสารวจเกาะแสมสาร วันที่ 12-13 ธันวาคม 2557
แผ่นภาพที่ 10 การสารวจเกาะแสมสาร วันที่ 6-7 และ 29-30 มิถุนายน 2558
แผ่นภาพที่ 11 การสารวจเกาะแสมสาร วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
แผ่นภาพที่ 12 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดเทียน
แผ่นภาพที่ 13 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดหน้าบ้าน
แผ่นภาพที่ 14 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดลูกลม
แผ่นภาพที่ 15 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดเตย
แผ่นภาพที่ 16 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
แผ่นภาพที่ 17 ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
แผ่นภาพที่ 16 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
แผ่นภาพที่ 17 ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
แผ่นภาพที่ 18 ปูายฐานกิจกรรมตามหาเม่นทะเลจิ๋วประจาทีห่ าดเทียน
แผ่นภาพที่ 19 ปูายฐานกิจกรรมกระบะทรายทะเลหรรษาประจาที่หาดลูกลม
แผ่นภาพที่ 20 ภาพโครงการฝึกอบรมฯเรื่อง “โครงการนาร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุดของอ่าวไทยตอนบน ตั้งอยู่ทางด้านทิศ
ใต้ของอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยเกาะต่างๆรวมทั้งสิ้น 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะ
แรด เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม และเกาะปลาหมึ ก ในอดีตหมู่
เกาะแสมสารเป็นที่พักและท่าขนส่งสัตว์ทะเลของเรือประมงและเรือเดินทะเลและเคยมีชาวประมงอาศัยอยู่
ตามเกาะต่างๆหลายแห่ง แต่ปัจจุบันเกาะทุกเกาะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. 2541 กองทัพเรือ
เข้าสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) และได้น้อมเกล้าฯ ถวายการใช้พื้นที่เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง
รวม 9 เกาะเป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยมีการพัฒนาพื้นที่
เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของเกาะในทะเลและจัดทาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ สาหรับ
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริโดยเป็นคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ.ทร.ซึ่งทาหน้าที่ในการสารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตามพระราชวินิจฉัยที่ทรงพระราชทานไว้ในการเรียนรู้
ตั้งแต่ยอดเขาจดถึงใต้ทะเล นับตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2541 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีการ
สะสมองค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพมากมายทั้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยา ตลอดจนการ
อนุรักษ์และการฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากนัก ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่งและผลจากการวิจัยและพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์มากต่อการจัดการองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่ง การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อสารวจ ประเมินศักยภาพและจัดการความรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล บริเวณหมู่เกาะ
แสมสารเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล
3. เพื่อพัฒนาโครงการนาร่องเพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

2
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ทาการสารวจ เก็บรวบรวมองค์ความรู้ และประเมินทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น สิ่งมีชีวิตทางทะเล
ระบบนิเวศชายหาด แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ปุาชายหาด เป็นต้น รวมถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ
ชุมชน วิถีชีวิตชุมชนบริเวณใกล้เคียง ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทาการ
ประเมินและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สังคมและสถิติ และนาผลที่ได้ไปพัฒนากิจกรรมแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่เ กาะแสมสารอย่างยั่งยืน สร้างโครงการนาร่องที่เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงจัดทาคู่มือทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของเกาะ ตีพิมพ์
และเขียนบทความวิจัย เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้องค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีที่สามารถนาไปพัฒนาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. องค์ ค วามรู้ จ ากผลการศึ ก ษาสามารถให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ถ่ า ยทอดความรู้ และเข้ า สู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้
3. ได้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล กิจกรรมและ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากการศึกษาสามารถนาไปเป็นต้นแบบโครงการหรือโครงการทางธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทั้งของชุมชนและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
4. เพิ่มทางเลือกใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัด
ชลบุรี
5. เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรี
6. บทความทางวิชาการและผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
- สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักนายกรัฐมนตรี และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯ สานักความหลากหลายทางชีวภาพ
สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

3
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
หมู่ เ กาะแสมสาร จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ค วามหลากหลายของทรั พ ยากรชี ว ภาพทางทะเลที่ มี
ศักยภาพสู งในการพัฒนาเป็ นแหล่งเรีย นรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับการเป็นพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่มีหน่วยงานต่างๆมาสนองพระราชดาริฯในการสารวจวิจัยทรัพยากรชีวภาพแต่องค์
ความรู้ของทรัพยากรเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเข้ าสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากนัก
คณะผู้วิจัยจึงเข้าไปสารวจและนาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่ยั่งยืน โครงการนาร่องที่เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ และเพิ่ม
จานวนนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชลบุรี ตามกรอบแนวคิดการวิจัยข้างล่างนี้
การสารวจ ประเมินสถานภาพ
รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเล

การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นความ
เชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน

ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
การจัดการองค์ความรู้
การมีส่วนร่วม การระดมความคิดในการวางแผนและกรอบการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คัดเลือกทรัพยากรชีวภาพที่มี
ศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและโครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นาเสนอผลการวิจัยและร่วมกันพัฒนาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
ทดลองใช้กิจกรรมแหล่งเรียนรู้และโครงการนาร่องเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเมินผลกิจกรรมและโครงการนาร่องการท่องเที่ยว
สรุปผล นาเสนอผลการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย
แผนผังกรอบแนวคิดโครงการวิจัย
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ระยะเวลา และสถานที่ทาการวิจัย
ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการวิจัยฯใช้ระยะเวลาที่ทาการศึกษาวิจัย 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2556 ถึง กันยายน 2557 โดยปีงบประมาณ 2557 เป็นปีที่ 2 ของโครงการวิจัยฯ
สถานที่ทาการวิจัยคือ เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) คือ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การส ารวจทรั พยาการชีว ภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ในอดีตได้ มี
การศึกษาไว้ไม่มากนัก เช่น วิภูษิต มัณฑะจิตร (2537) ได้สารวจปลาในแนวปะการังร่วมกับสิ่งมีชีวิตหน้าดินใน
บริเวณหมู่เกาะล้าน เขตเมืองพัทยา และ หมู่เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 17 จุด
สารวจ พบปลาในแนวปะการัง จานวน 23 วงศ์ 64 ชนิด ปลาเศรษฐกิจที่พบมากที่สุด คือ ปลากะรัง
Cephalopholis pachycentron ปลาที่ชอบความสมบูรณ์ของแนวปะการังชนิดเด่น คือ ปลาผีเสื้อลายแปด
เส้น C. octofasciatus และมีปลาในวงศ์ Pomacentridae, Labridae และ Apogonidae เป็นวงศ์เด่นใน
กลุ่มปลาที่พบทั่วไปในแนวปะการัง เป็นต้น จนกระทั่งหมู่เกาะแสมสารอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือและ
กองทัพเรือเข้าสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) และได้น้อมเกล้าฯ ถวายการใช้พื้นที่เกาะแสมสารและ
เกาะข้างเคียงรวม 9 เกาะเป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พั นธุกรรมพืชฯ ในปี
พ.ศ. 2541 จึงมีการสารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลมากขึ้นตามคณะปฏิบัติการวิทยาการจากหน่วยงาน
ต่างๆที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ เช่น กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ และคณะ
(2546) สารวจสาหร่ายทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี และเกาะกูด จังหวัดตราด พบสาหร่ายสีแดง 3
ชนิด ซึ่งเป็นชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ Antithamniella breviramosa, Asteromenia
peltata และ Rhodogorgon ramosissima จากการศึกษาครั้งนี้ ธิดารัตน์ น้อยรักษา และคณะ(2546) พบ
สาหร่าย 5 ชนิดที่พบครั้งแรกในอ่าวไทย เป็นสาหร่ายสีเขียว 3 ชนิด คือAcetabularia clavata,
Acetabularia exigua และ Ventricaria ventricosa สาหร่ายสีน้าตาล 1 ชนิด Dictyopteris dilicatula
และสาหร่ายสีแดง 1 ชนิด Halymenia dilatata สุเมตต์ ปุจฉาการและสุชา มั่นคงสมบูรณ์ (2550) ได้ทาการ
สารวจความหลากหลายทางชนิดของฟองน้าทะเล บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบฟองน้าทะเล
ฟองน้าทั้งสิ้น 24 ชนิด เป็นต้น
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภูษิต มัณฑะจิตรและคณะ ได้ดาเนินงานแผนงานวิจัยเรื่องทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหาดนางรองเกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะ
จวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็นชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551-2553 ประกอบด้วยโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานภาพ
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลหาดนางรอง
เกาะจระเข้ และกลุม่ เกาะจวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของโคพีพอด
และไมซิด บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และโครงการ
ลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้าทะเล แผนงานวิจัยได้องค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ศึกษาบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะ
จวง ซึ่งเป็ นข้อมูลในระดับพันธุกรรมจนถึงชนิดของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แบคทีเรีย สาหร่ายทะเลจนถึงสัตว์ไม่มี
กระดูกสันขนาดใหญ่ ดังนี้ แบคทีเรียที่อาศัยอยู่กับฟองน้าไม่น้อยกว่า 160 สายพันธุ์ สาหร่ายทะเล 120 ชนิด
หญ้าทะเล 1 ชนิด ฟองน้าทะเล 67 ชนิด หอยทะเล 198 ชนิด เอคไคโนเดิร์ม 27 ชนิด เพรียงหัวหอม 11
ชนิด กลุ่มแพลงก์ตอนพืช 86 สกุล ไม่น้อยกว่า 190 ชนิดและแพลงก์ตอนสัตว์ 34 สกุล ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด
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กลุ่มโคพีพอดและไมซิด พบโคพีพอด 47 ชนิดจาก 24 สกุลและไมซิด 17 ชนิดจาก 11 สกุล และได้ดาเนินการ
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลเพื่อสร้างสื่อการอนุรั กษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ” แก่เยาวชนในโรงเรียนโครงการสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จานวน 41 คน ระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2552 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขา
หมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสั ตหี บ จั งหวัด ชลบุ รี ผลส าเร็จของการฝึ กอบรมได้รับ ความส าเร็จได้ สื่ อ
โปสเตอร์ต้นแบบจานวน 4 ภาพ และโปสเตอร์ขนาดเล็กจานวน 41 ภาพ นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมพึง
พอใจในการจัดฝึกอบรมฯครั้งนี้ ร้อยละ 95.6 รวมทั้งได้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาตรี จานวน 2 คน คือ
นางสาววาสนา พุ่มบัวและนางสาววรรณวิภา ชอบรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

แนวคิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เป็นการยกระดับ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดพลัง ความยั่งยืนของการจัดการเรียนรู้ระดับ
ท้องถิ่น มีหลักสูตรที่ชัดเจนแน่นอน มีการดึงความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดการถ่ายทอดไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่
ขณะเดียวกัน ศูนย์การเรียนรู้ก็สามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ตอบโจทย์ ความ
ต้องการและการแก้ปัญหาของชุมชนได้ ดังนั้นการยกระดับกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน จึงเป็นเงื่อนไขและเป็นทางออกที่สาคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แพร่หลาย ทรง
พลังทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาเยาวชนและด้านการจัดการศูนย์เรียนรู้ยิ่งขึ้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชน จาเป็นต้องเน้นให้เยาวชนในชุมชนมีบทบาทใน
การจัดการเรียนรู้ โดยมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเข้าใจและชานาญ สามารถถ่ายทอดและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ตลอดจนได้รับการยอมรับ ส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน พ่อครูแม่ครูภูมิปัญญา พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ที่มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนมีคุณภาพของสังคม ที่เพียบพร้อมด้วยพลังกาย จิต ปัญญา และสานึก
ต่อสังคมต่อไป

องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
องค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ เปรียบเสมือนแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ครบ
ครอบคลุมทุกมิติมากที่สุด โดยมีข้อเสนอเบื้องต้นคือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แต่ละครั้งนั้น มีการระบุหรือ
ให้ความสาคัญกับรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้อย่างไรบ้าง โดยเริ่มจาก แหล่งที่มาของความรู้ หมายถึง
ที่มาหรือตัวแทนของความรู้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวบุคคล วัตถุสิ่ งของ, สถานที่, ประเพณี,
พิธีกรรม ฯลฯ แหล่งความรู้นี้เปรียบเป็นเชิงอรรถ อ้างอิงถึงความมีอยู่ขององค์ความรู้ชุมชน ย่อมมีวันที่
เปลี่ยนแปลงผันแปรไป ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุ อยู่ในตัวคน หรือกระทั่งอยู่ในประเพณีพิธีกรรมก็ตาม เนื้อหา
ข้อมูล ความรู้ แหล่งที่มาของความรู้หลายแห่งหรือหลายอย่าง ไม่สามารถเห็นเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เราอาจ
เห็นห้วย หนอง แม่น้า เห็นคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน หรือเห็นศาลเก่าๆ ท้ายหมู่บ้าน แต่ถ้าไม่มีคนมาบอกเล่า
เรื่องราว ไม่มีเอกสารมาให้อ่าน ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าแหล่งความรู้ที่มีอยู่นั้นมีเรื่องราวและความสาคัญ
อย่างไร ดังนั้น จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ออกมาเป็ นภาพถ่าย เอกสาร วิธี การจัด
กระบวนการเรียนรู้ หมายถึงขั้นตอน วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ อุปกรณ์สาหรับการเรียนรู้, สื่อการ
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เรียนรู้ คืออุปกรณ์สาธิต สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าการได้ฟังบรรยายเพียง
อย่างเดียว อาจจะเป็นแผ่นพับสรุปเนื้ อหาองค์ความรู้ทั้งหมด ภาพประกอบ นิทรรศการถาวร รูปปั้นโมเดล
จาลอง หรือสื่อการนาเสนอสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ฉายภาพสไลด์ หนังสั้น สารคดีสั้น หรือหนังสั้น ฯลฯ
สถานที่เรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ สามารถใช้บริเวณแหล่งที่มาของความรู้เป็นสถานที่จัดการเรียนรู้ เพราะจะ
สามารถเรียนรู้ได้จากสถานที่จริง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของผู้รู้ ริมลาคลอง วัด สถานที่สาธารณะ ในปุาธรรมชาติ
ฯลฯ โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ไม่จาเป็นต้องเรียนในห้องเรียนที่
เป็นทางการ การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ การวัดผลมีความสาคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพราะเป็นการประเมินผลว่าการจัดการเรียนรู้นั้น ได้ผลดีมากน้อยเท่าใด ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ คือผู้ที่
ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียน หมายถึงเยาวชน คนในชุมชน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ การ
เรียนรู้แต่ละครั้ง ไม่ควรมีจานวนผู้เรียนมากหรือน้อยเกินไป บริบทชุมชน องค์ประกอบสุดท้าย ซึ่งนับว่ามี
ความสาคัญไม่แพ้กัน ก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ของชุมชนมากน้อยเพียงใด ในด้านหนึ่ง การสีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ในชุมชน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของแต่ละชุมชน อาจมีระดับไม่เท่ากัน มากน้อย
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทเป็นสาคัญ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism)
"การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" หมายถึง "การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวโดยมีระบบการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน"
องค์ประกอบหลักที่สาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการ ประกอบด้วย
1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การ
มุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัสกับระบบ
นิเวศ (Eco-system) อาจมีบางแห่งที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งใน
ระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้(Nature-based tourism)โดย
เฉพาะแม้ว่าจะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทานองเดียวกันการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ(Natural
tourism) จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยว
นั้นๆ ด้วย อาจเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity
or Authentic or Endemic or Unique) ธรรมชาตินั้นอาจรวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ(Eco-system) ในพื้นที่ด้วย
2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับบผิดชอบ
(Responsible
travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไป
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การปูองกันและกาจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainably managed tourism)
เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsibly travel) ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้
(Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างจิตสานึกที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว
ประชาชนท้องถิ่น
และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
จึงเป็นการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
(Environmental education-based tourism)
4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่
มีบทบาทในส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมได้รับประโยชน์อย่างเสมอ
ภาค คอยติดตามตรวจสอบ รวมถึงร่วมบารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น
ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทน เพื่อนากลับมาบารุงรักษาและ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ในที่สุดแล้วท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ
หลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะประสบความสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องตั้งอยู่บนแนวคิดที่เน้นความสาคัญ
ของการผสมผสานจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์ ธรรมชาติแวดล้อมเข้ากับการปรับตัวของชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญกับมิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การทองเที่ยว
เชิงนิเวศไมควรมีสูตรสาเร็จรูปแบบที่ตายตัวหรือเป็นนโยบายที่มีมาตรฐานแนวเดียวและใช้กับทุกแห่งในทาง
ตรงกันข้าม การทองเที่ยวเชิงนิเวศควรเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในหลายมิติ เช่น
เศรษฐกิจของชุมชน การจัดการทรัพยากรขอองชุมชน ทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการสร้างเสริมให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงในชุมชนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การกาหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าวมาข้างต้น มักจะใช้ส่งเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มี
ศักยภาพสูง อย่างไรก็ดีการส่งเสริมกิจกรมใดจาเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้ในการรองรับ
ของพื้นที่และขีดจากัดในการจัดการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการกระทากิจกรรม
ดังกล่าวตามมา เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและเหมาะสมกับประเทศไทย หลักเกณฑ์การกาหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กองอนุรักษ์ ททท.
ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยกาหนดขึ้น มีดังนี้
1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์
2) มีความพร้อมในการบริการจัดการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มีบริการอานวยความ
สะดวกเบื้องต้น มีเคาน์เตอร์ บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา มุมจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
3) มีการจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไปและกลับทางเดิม เส้นทางเป็นแบบวงรอบ
และวงกลม ระยะทางตั้งแต่ 1 กิโลเมตรเป็นต้นไป อย่างน้อย 1 เส้นทาง
4) มีปูายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้แก่นัก ท่องเที่ยว
5) มีแผนที่และคู่มือนาเที่ยวประกอบปูายสื่อความหมาย เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
6) มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ จานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งต่อวันในแต่
ละเส้นทางและในสถานที่ท่องเที่ยว
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7) มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวใน
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านได้
8) มีการบริหารจัดการพื้นที่และมีบริการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น องค์กรภาครัฐบาล องค์กร
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรบริหารท้องถิ่น (เทศบาลและ อบต.)
9) มีนโยบายต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชัดเจน เช่น การจัดการขยะการ
จัดการน้าเสียการจัดการมลพิษต่างๆ
10) มีแผนพัฒนาบุคลากรและบริการสู่ระดับมาตรฐานสากล
11) หากแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักแรมจะต้องเป็นที่พักแรมระดับการรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecolodge)
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ (climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ปุา (Wildlife)
นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด
แต่แหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าวเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลและบารุงรักษาเป็นอย่างดีจากทุกๆฝุาย
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทาลายความงามอันทรงคุณค่าเหล่านี้ได้ลง
2. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured Attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ตรงกันข้ามกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชม
สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ราชการก่อสร้างขึ้น เช่น พระราชวังหรือ
อาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่สาคัญ
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกจานวนไม่น้อยที่สนใจใน
ความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย รวมถึงพิธีกรรม พิธีการงาน
ฉลองรื่นเริงต่างๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้าน การร่ายรา การละเล่น ตลอดจนงานหัตถกรรม
มาตรฐานกลางกิจกรรมของสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จะเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่
กับ คุณภาพของหน่ ว ยงานหลายหน่ว ยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหน่ว ยงานภาครัฐ บาล
ภาคเอกชน เจ้าของพื้นที่และตัวนักท่องเที่ยวเอง รวมทั้งต้องมีการผนึกกาลังกันอย่างเข้มแข็งจากทุกฝุาย ใน
ลักษณะร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประสานงาน ช่วยกันผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เดินหน้าไปในทิศทางที่
ถูกต้องอย่าง เป็นเอกภาพ ดังนั้นสมาคมจึงสร้างมาตรฐานกลางขึ้นเพื่อใช้ในทางปฏิบัติร่วมกันดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมนี้ตามกฎหมายของประเทศไทยเรียบร้อย
แล้ว
2. มีเจ้าหน้าที่ที่ประกอบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ต้องมีบุคลากรผู้ประกอบกิจกรรมที่ผ่านการอบรมในกิจกรรมที่ประกอบอยู่โดยได้ม าตรฐาน
ของสมาคม
4. มีข้อมูลและเครื่องมือพร้อมในการใช้ติดต่อสื่อสารสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหา
ร้ายแรงเช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ผู้ก่อการร้าย
5. มีอุปกรณ์ที่จาเป็นขั้นพื้นฐานที่ครบสมบรูณ์และได้มาตรฐานในการประกอบกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม
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6. มีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลทั่วไปและมีความชานาญในการปฐมพยาบาลเฉพาะแต่
ละกิจกรรมที่ประกอบอยู่
7. มีการจัดการที่เหมาะสมในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของสถานที่ประกอบ
กิจกรรม
8. สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านอนุรักษ์และสนับสนุนการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ เกิด
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและปูองกันการเสื่อมโทรม ของสถานที่ท่องเที่ยว
9. มีเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจกรรมควรมีความรู้และสามารถสื่อความหมายของ ธรรมชาติ
วัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมให้กับผู้ร่วมประกอบ กิจกรรมเพื่อเสริมความเข้าใจ
และรูค้ ุณค่าในสถานที่และกิจกรรมที่ตนเองกาลังทาอยู่
10. มีการจัดการขยะปฏิกูลอย่างถูกวิธีและมีการใช้ผลิตภัณฑ์การให้บริการที่เหมาะสมในการลด
มลพิษ
11. ต้องมีอุปกรณ์จาเป็นขั้นพื้นฐานที่ครบสมบรูณ์และได้มาตรฐานในการประกอบกิจกรรมแต่
ละกิจกรรม
12. ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา และวางแผน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปกปูอง และรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป
13. มีการทาประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมตามที่กฎหมายไทยกาหนด
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานโครงการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ” ในปีที่ 2 (ปีงบประมาณ
2557) ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงานโครงการวิจัยดังนี้
1. ดาเนินการสารวจวิจัยเพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีที่ 1 โดยการสารวจภาคสนามและเก็บข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลลงลึกในรายละเอียดของแต่พื้นที่ที่ได้คัดเลือกไว้ (ภาพที่ 2) เพื่อประกอบในการ
จัดทาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของเกาะแสมสารและโครงการนาร่องต้นแบบ
การสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. จัดการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
และโครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่เกาะแสมสาร
3. จัดทาสื่อหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของเกาะแสมสาร
4. ด าเนิ น การโครงการน าร่ องต้นแบบการสร้างแหล่ ง เรีย นรู้ต ลอดชีวิตโดยใช้กิจ กรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. สร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะแสมสาร
6. สรุปวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษา
7. จัดทารายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้ นงานวิจัยและจัดเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี peer review ทั้งระดับชาติและนานาชาติและนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆทั้งใน
และต่างประเทศ

ภาพที่ 2 ชายหาดพื้นที่ศึกษาของเกาะแสมสารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

12
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างข้อมูลนักท่องเที่ยว
1.1 พื้นที่ทาการสารวจ เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 2) ในพื้นที่ปกปัก
พั น ธุ ก รรมพื ช ทางทะเลในโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
1.2 วิธีการสารวจ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนาม สัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวโดยใช้แบบสอบถาม กาหนดจานวนตัวอย่างของนักท่องเที่ยวสาหรับเก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม
จ านวนทั้ ง สิ้ น 150 ชุ ด จ าแนกเป็ น ข้ อ มู ล ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จานวน 120 ชุ ด นั ก ท่ องเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ จานวน 30 ชุด ทาการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม
2558 ในเขตบริการของเกาะแสมสาร ได้แก่ บริเวณหาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร และหาดลูกลม
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสารทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตรวจความสมบูรณ์จากผู้ให้
สัมภาษณ์ครบทุกข้ อคาถามในแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ยและร้อยละ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลัง รูปแบบการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้ประยุกต์วิธีการจาก
ไพฑูรย์ พิมดี และ ฉกาจ ราชบุรี (2552) และอุไรรัตน์ วรรคาวิสันต์ (2550)
1.3 การสารวจความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ (ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกภายในแหล่งท่ องเที่ยว ด้านคุณค่าและความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการตอบรับ
ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในท้องถิ่น ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และแนวโน้มในการกลับมา
ท่องเที่ยว ทาการสุ่มตัวอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเจาะจงในจุดท่องเที่ยวได้แก่ บริเวณหาดเทียน และหาด
ลูกลม
2. การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ ง “แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เกาะแสมสาร จั ง หวั ด ชลบุ รี ” และโครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
2.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจด้านต่างๆของ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและ
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
2.2 ขอบเขตของการประเมิน
ประชากรของการประเมิน ได้แก่ ของ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ
วิธีดาเนินการ ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มี ต่อโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี” และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี”
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ
2. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลดาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” และโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบั ติการ “โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี” โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่
3. การสร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดประเด็นของคาถามให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา
3. สร้างและปรับปรุงข้อคาถาม
4. ตรวจสอบและทดสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
5. นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทาการวิเคราะห์จานวน ความถี่ ของข้อมูล และประเมินจากการให้คะแนน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางประชากรศาสตร์
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานโครงการวิจัย
แผนการบริหารงานโครงการวิจัย
1. การวางแผนงานวิจัยทั้งหมด
ได้ ดํ า เนิ น การประชุ ม คณะผู้ วิ จั ย เพื่ อ วางกรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในปี ที่ 2 ของ
โครงการวิจัยประกอบด้วย
1.1 คณะผู้วิจัยได้ประชุมวางแผนการออกสํารวจและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในเชิงลึกของพื้นที่ศึกษา
ที่ไ ด้คัด เลือกไว้จํานวน 4 พื้นที่ข องเกาะแสมสาร จํานวน 11 ครั้ง ตามปฏิ ทินการสํารวจเกาะแสมสารของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1.2 คณะผู้วิจัยได้เรียนเชิญที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพิ่มเติมจากปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2556) จาก
หน่วยงานต้นสังกัดของคณะผู้วิจัยและผู้รับผิดชอบพื้นที่ศึกษาเพื่อเรียนปรึกษาและประชุมกลุ่มย่อยในการ
วางแผนกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการวิจัยปีที่ 2
2. การจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงาน
ทําการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีทั้ง ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างและจําแนกชนิดตัวอย่าง
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของหมู่เกาะแสมสาร อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ เตรียมพร้อมเมื่อทําการออก
สํารวจและเก็บข้อ มูลและงานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการหลังจากเก็บตัวอย่าง และได้ประสานเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่เกาะแสมสารในการเข้าถึงพื้นที่สํารวจ และร้านดําน้ําในการเช่าอุปกรณ์ดําน้ําและเรือสําหรับออกสํารวจ
และเก็บตัวอย่าง การขออนุญาตเข้าพื้นที่สํารวจ พร้อมทั้งเตรียมความรู้และค้นคว้าเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิง
และพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของแต่ละชายหาด
3. การออกสารวจในภาคสนามเพิ่มเติม
บริเวณเกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ออกสํารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามรวม 11
ครั้ง ได้แก่ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2556 เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน เดือนธันวาคม 2557 เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อเก็บข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรชีวภาพทางทะเลรวมทั้งระบบนิเวศชายฝั่ง ลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ การเดินทางเข้าถึง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ฯลฯ สรุปผลการสํารวจในเบื้องต้นได้ดังนี้
การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 24-26 เดือนตุลาคม 2556 ทําการสํารวจและศึกษาระบบ
นิเวศชาดหาดเขตน้ําขึ้นน้ําลงในช่วงเวลาน้ําขึ้นในช่วงเวลากลางวันและน้ําลงในช่วงเวลากลางคืน ของพื้นที่
บริเวณหาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร หาดหน้าบ้าน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร และหาดเตย
ทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร และหาดลูกลม ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงเหนือของเกาะแสมสาร และเก็บ ข้อมู ล
คุณ ภาพน้ํ า ทะเลเกาะแสมสาร ทํ า การสั มภาษณ์ นั ก ท่อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและต่ า งประเทศเพื่อ สอบถาม
รายละเอียดความคิดเห็นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ ประเมินความพึง พอใจในการใช้บริการการ
ท่องเที่ยว การเข้าถึงและปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ รวมทั้งการสัมภาษณ์ ประชาชนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ
เก็บข้อมูลคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สมุนไพร การแปรรูปอาหารทะเล
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โบราณ มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและระบบนิเวศ ข้อ มูลการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เดิม เป็นต้น ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 1

การประชุมเตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านต่างๆ

การสํารวจชายฝัง่ ทางเรือรอบเกาะแสมสาร

การสํารวจหาดเทียนขณะน้ําลงในช่วงเวลากลางคืน

ปูใบ้สีน้ําตาล, Menippe rumphii

สํารวจหาดหินรอบเกาะแสมสาร

สํารวจหาดเตยในช่วงเวลาน้ําขึ้นกลางวัน

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทย
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แผ่นภาพที่ 1 การสํารวจเกาะแสมสารระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556
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การสารวจเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 วั นที่ 11 และ 16 พฤศจิ ก ายน 2556 เก็ บข้ อ มู ลรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ายกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เกาะแสมสาร ของ
คณะนักเรียนที่มาจัดกิจกรรม เพื่อวางแผนและพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ชายหาดที่กําหนดไว้ของโครงการวิจัยฯ
ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 2

การสํารวจหาดหินหาดลูกลมของนักเรียนค่ายฯ

การนําเสนอผลงานการสํารวจระบบนิเวศชายหาดของนักเรียน

การฝึกทักษะการดําน้ําแบบผิวน้ําให้กับนักเรียนนักเรียนค่ายฯ

การฝึกทักษะการดําน้ําแบบผิวน้ําให้กับนักเรียนนักเรียนค่ายฯ

การสํารวจหาดหินหาดลูกลมของนักเรียนค่ายฯ

การนําเสนอผลงานการสํารวจระบบนิเวศชายหาดของนักเรียน

แผ่นภาพที่ 2 การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 11 และ 16 พฤศจิกายน 2556
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การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 3 วันที่ 24-26 มกราคม 2557 สํารวจลักษณะทางกายภาพธรณีวิทยา
และแนวปะการั งโบราณเพิ่ มเติม เพื่ อกํ าหนดเป็ นกิ จกรรมของชายหาดที่เ ป็น แหล่ง เรี ยนรู้ต ลอดชี วิต ของ
โครงการวิจัย ในพื้นที่เขตน้ําขึ้นน้ําลง บริเวณหาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร และหาดลูกลม ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสาร และสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูล
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เกาะแสมสาร
ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 3

สํารวจลักษณะทางธรณีวิทยาและแนวปะการังโบราณหาดเตย

ก้อนซากปะการังโบราณ

การวัดชั้นหินของแนวปะการังโบราณหาดเตย

สํารวจชั้นหินบนภูเขา

ศาลเจ้าอาม่าบนเกาะแสมสาร

วัดช่องแสมสาร

แผ่นภาพที่ 3 การสํารวจเกาะแสมสารวันที่ 24-26 มกราคม 2557
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การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 4 วันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ดําน้ําสํารวจทรัพยากรสิ่ง มีชีวิตใน
บริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลง และเก็บตัวอย่างน้ําทะเลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ของพื้นที่บริเวณหาดเทียน ทิศ
ตะวันออกของเกาะแสมสาร หาดหน้าบ้าน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร และหาดเตย ทิศตะวันตกของเกาะ
แสมสาร และหาดลูกลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี และประชุม
คณะผู้วิจัยในการวางแผนและกําหนดแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้และเส้นทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และการจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะ
แสมสาร จ. ชลบุรี ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 4

เตรียมอุปกรณ์ดําน้ําสํารวจ

สาหร่ายใบมะกรูด, Halimeda macroloba

ปลิงทะเลดํา, Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota

ปะการังก้อนและเพรียงหัวหอม

แผ่นภาพที่ 4 การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 21-23 มีนาคม 2557
การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 5 วันที่ 2-3 เมษายน 2557 เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะและรูปแบบเส้นทางการท่องท่องเที่ยวบนเกาะ
ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบและการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ประชุมคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาในการ
ประเมินวิเคราะห์ศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกําหนดการดําเนินการประชุมเพื่อวางแผน
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี ” และ “โครงการนําร่อง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร” ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 5
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การให้ข้อมูลพื้นที่และการท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร

การให้บริการท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร

การขนส่งนักท่องเที่ยวมาดําน้ําที่หาดเทียน

การดําน้ําแบบผิวน้ําที่หาดเทียน

การนั่งเรือท้องกระจกชมแนวปะการัง

รถยนต์รับ-ส่งนักท่องเที่ยวตามหาดต่างๆบนเกาะแสมสาร

อาคารพักผ่อนของนักท่องเที่ยวบริเวณหาดเทียน

ศาลาทะเลขศาลาพักผ่อนริมทะเลของนักท่องเที่ยว

แผ่นภาพที่ 5 การสํารวจเกาะแสมสารวันที่ 2-3 เมษายน 2557
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การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 6 วันที่ 18 และ 24-25 พฤษภาคม 2557 สํารวจทะเลแหวกตอนน้ํา
ลงบริเวณชายหาดทรายและหาดกรวดของหาดหน้าบ้าน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร และดําน้ําสํารวจ
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในบริเวณแนวปะการังของพื้นที่บริเวณหาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร และหาด
ลูกลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ และเก็บข้อมูลนัก ท่องเที่ยวในการดําน้ําแบบผิวน้ํา บริเวณหาดเทียน
ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 6

ทะเลแหวก หาดหน้าบ้าน เกาะแสมสาร

ทะเลแหวก หาดหน้าบ้าน เกาะแสมสาร

หนอนหัวหนาม ดัชนีบ่งชี้ความสะอาดของหาดทราย

ซากเหรียญทะเลที่พบบริเวณทะเลแหวก หาดหน้าบ้าน

ซากหมึกสายที่ไม่สามารถคลานลงน้ําได้หลังเกิดทะเลแหวก

ปลิงทะเลสีน้ําตาลออกมาจากพื้นหลังเกิดทะเลแหวก

แผ่นภาพที่ 6 การสํารวจเกาะแสมสารครั้งที่ 6 วันที่ 18 และ 24-25 พฤษภาคม 2557
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การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 7 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 สํารวจทรัพยากรชีวภาพขณะน้ําลง
บริเวณหาดเตย หาดหน้าบ้านและหาดลูกลมของเกาะแสมสาร ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 7

ฝูงปลาทะเลแย่งกินอาหารสะพานเทียบเรือเขาหมาจอ

เรือรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างแผ่นดินกับเกาะแสมสาร

แนวปะการังน้ําตื้น หาดเตย

แนวปะการังโบราณ หาดเตย

หอยหมวกเจ๊กบนซากปะการัง หาดเตย

หนอนท่อ หาดหน้าบ้าน

แผ่นภาพที่ 7 การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557
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การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 8 วันที่ 5-7 กันยายน 2557 สัมภาษณ์ผู้เคยตั้งถิ่นฐานเดิมบนเกาะ
แสมสาร สํารวจทรัพยากรชีวภาพขณะน้ําลงบริเวณหาดเทียนของเกาะแสมสาร ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 8

สัมภาษณ์ผู้ที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะแสมสาร

เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร

สัมภาษณ์อดีตทหารเรือที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่เกาะแสมสาร

หาดหิน ขณะน้ําลงบริเวณหาดเทียน

ฟองน้ําลูกกอล์ฟ หาดเทียน

ฟองน้ําถูตัวสีดํา หาดเทียน

แผ่นภาพที่ 8 การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 5-7 กันยายน 2557
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การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 9 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2557 ประชุมคณะผู้วิจัยและสํารวจสถานที่
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ และเกาะแสมสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 9

นักท่องเที่ยวไปดําน้ําบริเวณเกาะปลาหมึก

กิจกรรมบนชายหาดลูกลม

อาคารต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

เรือนนอน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

แผ่นภาพที่ 9 การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 12-13 ธันวาคม 2557

24
การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 10 วันที่ 6-7 และ 29-30 มิถุนายน 2558 สํารวจสิ่งมีชีวิตหาดหิน
และหาดทรายขณะน้ํา ลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ โครงการนําร่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร และจัดทําคู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะแสมสาร ดังแสดงในแผ่น
ภาพที่ 10

ปะการังเห็ด หาดเตย

ปะการังวงแหวน หาดเตย

ปูตัวแบน หาดเตย

หอยตาวัว หาดเตย

กุ้งดีดขัน หาดเทียน

ดาวเปราะแมงกะพรุน หาดเทียน

แผ่นภาพที่ 10 การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 6-7 และ 29-30 มิถุนายน 2558
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ปูหิน หาดเทียน

ฟองน้ําท่อพุ่มสีแดง หาดเทียน

พรมทะเล หาดหน้าบ้าน

หอยน้ําพริก หาดหน้าบ้าน

หอยจอบ หาดหน้าบ้าน

หอยตะโกรม หาดลูกลม

ปูแสมหิน หาดลูกลม

ปูใบ้ หาดลูกลม

แผ่นภาพที่ 10 (ต่อ) การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 6-7 และ 29-30 มิถุนายน 2558
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การสารวจเพิ่มเติมครั้งที่ 11 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สํารวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนําร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร และจัดทําคู่มือการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะแสมสาร ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 11

ต้นเทียนทะเล ที่มาของชื่อหาดเทียน

แอ่งน้ําขึ้นน้ําลงหาดเทียน

หอยขี้นก หาดเทียน

แมงกะพรุนพระจันทร์ หาดเทียน

ฟองน้ําสีเขียว หาดเทียน

หอยนางรมและลิ่นทะเล หาดเทียน

แผ่นภาพที่ 11 การสํารวจเกาะแสมสาร วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

27
4. การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัยเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
4.1 คณะที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้จากการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยในปีที่ 1และเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี ” และ “โครงการนําร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร” ใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2556 และที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่า การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยังขาดข้อมูลบางส่วนใน
ด้านรายละเอียดทรัพยากรกายภาพและชีวภาพของแต่ละชายหาด การวางผังกิจกรรมการท่องเที่ยว จึงต้อง
ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทําหนังสือคู่มือทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของหมู่เกาะแสมสาร
ประกอบการฝึกอบรม
4.2 คณะที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี” และ “โครงการนําร่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ หมู่เกาะแสมสาร” ในวันที่ 2 เมษายน 2557 และที่ประชุมมีข้อสรุปแผนในการดําเนินการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี ” ในช่วงเดือนกันยายน 2557 โดย
หลังจากได้ผลการประเมินและแนวทางต่างๆจากการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการดังกล่าวแล้ว จึงจะดําเนินการ
“โครงการนําร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร” ต่อไป จากนั้นจะดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด มาทําการประเมินและวิเคราะห์ผล เพื่อนําเสนอเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการ
ต่อไป
5. คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัยฯ
คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัยฯ จํานวน 1 อัตรา คือ นางสาววรัญญา ซอน
คํา วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ช่วยคณะผู้วิจัยในการสํารวจภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินศักยภาพ
ทรัพยากร ประสานงานและเป็นคณะทํางานดําเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของโครงการวิจัย วิเคราะห์
ข้อ มู ล ร่ ว มเขี ย นต้ น ฉบั บ บทความวิจั ย เสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุม วิ ช าการระดั บ ท้อ งถิ่ น ชาติ และ
นานาชาติ คู่มือทรัพยากรชีวภาพทางทะเล และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ มีกําหนดระยะเวลา 9 เดือน เริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557
องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2557
การดําเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2557 สามารถดําเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์และแผนที่วางไว้ และเป็นองค์ความรู้ของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. พื้นที่ที่คัดเลือกไว้เป็นพื้นที่ศึกษา
จากการสํ ารวจและเก็ บรวบรวมข้ อมูล ภาคสนามและการให้ คํา ปรึ กษาของคณะที่ป รึก ษาฯ
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้เป็นพื้นที่ศึกษาของเกาะแสมสารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จํานวน 4 หาด ดังแสดงในภาพที่ 3 ได้แก่ หาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร, หาดหน้าบ้าน
ทางทิศเหนือของเกาะแสมสาร, หาดลูกลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสาร และหาดเตย ทิศตะวันตก
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ของเกาะแสมสาร ซึ่งแต่ละชายหาดมีลักษณะทางระบบนิเวศชายฝั่งที่แตกต่างกันและมีจุดสนใจที่แตกต่างกัน
ดังนี้

ภาพที่ 3 พื้นที่ศึกษาของเกาะแสมสารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สภาพพื้นที่ของชายหาดของเกาะแสมสารที่ได้คัดเลือก
1.1 หาดเทียน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร ชายหาดมีความยาวทอดตัวจากทิศ
เหนือลงสู่ทิศใต้ลักษณะของหาดเป็นชายหาดหินสลับกับหาดทรายและหาดกรวด เขตน้ําขึ้นน้ําลงเป็นพื้นที่ราบ
กว้างมากและมีแอ่งน้ําขัง (lagoon) ขนาดใหญ่ ชายหาดยังเป็นแหล่งสาหร่ายทะเลกลุ่มต่างๆ สิ่งมีชีวิตที่พบมี
ความหลากหลายมาก เช่น ปลิงทะเล ฟองน้ําทะเล เม่นทะเล หอยทะเล ปลาทะเลในแอ่งน้ําขัง ด้านหน้าหาดมี
แนวปะการังที่มีความลาดชันน้อยและมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการดําน้ําแบบผิวน้ํา ดังนั้นหาดเทียน
จึงมีความเหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ํา
ลงของหาดหินและหาดทราย และแนวปะการังน้ําตื้น ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 12
1.2 หาดหน้าบ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะแสมสาร ชายหาดเคยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
อดีต ชายหาดนี้จึงมีความสําคัญในทางจิตวิญญาณของผู้คนท้องถิ่นที่เคยตั้งรกรากอยู่ที่เกาะแสมสาร ลักษณะ
ของหาดเป็นชายหาดหาดทรายทอดยาวไปจนจรดภูเขาทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นหาดกรวดต่อเนื่องกับหาดหิน
เชิงเขา เขตน้ําขึ้นน้ําลงในส่วนที่เป็นชุมชนแคบและขยายออกกว้างขึ้นใกล้กับเชิงเขา เข้าใจว่าบริเวณนี้เป็นที่
สะสมตะกอนจากการขึ้น ลงของน้ํ าทะเล รวมทั้ ง เมื่ อ น้ํา ลงจะพบสัน ทรายกั้ น พื้น ที่ทิ ศ ตะวั นออกและทิ ศ
ตะวันตกกลายเป็นทะเลแหวกที่น่าสนใจ สิ่งมีชี วิตที่พบมีความหลากหลายพอสมควร และมีลักษณะเด่นตรง
บริเวณหาดกรวดที่มีชุมชนของหอยเฉลียบ(Isognomon spp.) และหอยจอบ (Pinna sp.) และฟองน้ําถูตัวสี
ดํา (Spongia sp.) หาดหน้าบ้านเหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลงของหาดกรวดและหาดทรายบริเวณทะเลแหวก ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 13

29

หาดเทียน ขณะน้ําขึ้น

ทุ่นจอดเรือดําน้ําชมปะการังบริเวณหาดเทียน

หาดเทียน ขณะน้ําลง

แอ่งน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณหาดเทียน

แผ่นภาพที่ 12 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดเทียน

หาดหน้าบ้าน มุมมองจากยอดเขาหมาจอ

ชายหาดทรายต่อเนื่องหาดหิน หน้าหน้าบ้าน

ทะเลแหวก หาดหน้าบ้าน

ศาลเจ้าอาม่า (หลังเก่า)

แผ่นภาพที่ 13 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดหน้าบ้าน

30
1.3 หาดลูกลม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสาร ที่มาของชื่อหาดมาจาก
เมล็ดพันธุ์ของหญ้าลอยลมที่มีขึ้นอยู่มากบริเวณชายหาดแห่งนี้ เมื่อเมล็ดพันธ์ของหญ้าหลุดจากขั้วก็จะลอย
ตามลมไปตามชายหาดเรียกว่า “ลูกลม” ลักษณะของหาดเป็นชายหาดหาดทรายทอดยาวในแนวเหนือใต้ไป
จนจรดภูเขาซึ่งเป็นหาดกรวดมนแตกต่างจากหาดหน้าบ้านที่เป็นกรวดเหลี่ยม กรวดมนเหล่านี้ถูกการกระทํา
ของคลื่นซักไปมาจนมีความมนกลม ชายหาดบริเวณหาดลูกลมมีความละเอียดมากและขาวสะอาด ด้านหน้า
หาดเป็นแนวปะการังที่มีความลาดชันน้อย มีร่องน้ําแคบๆขวางกั้นก่อนที่จะไปถึงเกาะปลาหมึกที่มีแนวปะการัง
น้ําตื้นค่อนข้างสมบูรณ์ เขตน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณหาดทรายของหาดลูกลมค่อนข้างแคบ พบปูลมค่อนข้างมาก
ส่วนหาดหินทางทิศเหนือเป็นหินเชิงเขาทอดยาวลงไปจรดทะเล บริเวณนี้มีหอยนางรมเจริญขึ้นอยู่เป็นจํานวน
มาก หาดหินและแนวปะการังทางทิศใต้เป็นแนวปะการัง ที่มีรูปทรงการเจริญ แบบก้อนเป็นชนิดเด่น และมี
สาหร่ายเจริญอยู่ปะปนกับปะการัง หาดลูกลมเหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลงของหาดหินหาดกรวดมนและแนวปะการัง น้ําตื้น ส่วนเกาะ
ปลาหมึกเหมาะสมเป็นแหล่งดําน้ําและเรียนรู้แนวปะการังน้ําตื้น ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 14
1.4 หาดเตย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร ที่มาของชื่อหาดมาจากชายหาดแห่งนี้มี
ต้นเตยทะเลขึ้นอยู่ ลักษณะของหาดเป็นชายหาดหาดทรายทอดยาวในแนวเหนือใต้ไปจนจรดภูเขาที่ขนาบทั้ง
สองด้าน ทําให้มีลักษณะเป็นอ่าวค่อนข้างลึก การเดินทางมายังอ่าวหาดเตยนี้ยังไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเป็น
ทางลูกรัง และผ่านเนินเขาสูงชันแต่มีทัศนียภาพที่สวยงาม หาดเตยค่อนข้างเงียบสงบ และมีรายงานว่ า เต่า
ทะเลมักจะขึ้นมาวางไข่ ณ ชายหาดแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่ง ที่น่าสนใจในการศึกษาธรรมชาติของเต่าทะเล ลักษณะ
ชายหาดคล้ายกับหาดลูกลมที่ทางทิศเหนือเป็นหาดหินที่เป็นหินภูเขา และทางทิศใต้เป็นหาดกรวดมนต่อเนื่อง
กับหาดหินที่มีลักษณะพิเศษคือ มีซากปะการังขนาดใหญ่แทรกตัวกับหมู่หินภูเขาของเกาะ ซากปะการังเหล่านี้
ถูกคลื่นลมทะเลกัดเซาะทางด้านล่างทําให้มองดูคล้ายกับโต๊ะหินปะการังที่เป็นแหล่งที่อยูอาศัยของสัตว์ทะเล
ชายหาดทรายของหาดเตยขาวสะอาดและละเอียดมากหาดมีความกว้างและไม่ลาดชันมากเหมาะสําหรับการ
สันทนาการ นอกจากนี้ด้านหน้าหาดยังมีแนวปะการังน้ําตื้นที่คล้ายกับแนวปะการังหาดลูกลม ทําให้หาดเตยนี้
มีเหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลงของ
หาดทราย หาดหินหาดกรวดมน แนวปะการัง น้ําตื้น ศึกษาธรรมชาติของเต่าทะเล นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยวชายหาดในเวลากลางคืน ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 15
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หาดลูกลม มุมมองจากยอดเขาหมาจอ

หาดทรายขาวสะอาดของหาดลูกลม

การให้บริการดําน้ําชมปะการัง หาดลูกลม

เกาะปลาหมึก จุดดําน้ําชมปะการังน้ําตื้น หาดลูกลม

แผ่นภาพที่ 14 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดลูกลม

หาดเตย มุมมองจากแนวปะการังโบราณทางทิศใต้

แนวปะการังบริเวณหาดเตย

เส้นทางบก เข้าถึงหาดเตย

หาดทรายขาวละเอียดของหาดเตย

แผ่นภาพที่ 15 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของหาดเตย
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ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
จากการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยได้พบทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ตามชายหาดต่างๆที่ได้คัดเลือกไว้ 4 ชายหาด รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยจากการสํารวจทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลในอดีต พบทรัพยากรชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ทะเลที่สามารถนํามาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประมาณ
200 ชนิด ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 1 ซึ่งคณะผู้วิจัยจัดทํารายละเอียดของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
เหล่านี้ประกอบคู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว คู่มือการ
ท่องเที่ยวเกาะแสมสาร เชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสาร
ตารางที่ 1 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
พื้นที่ศึกษา: A = หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก; B = หาดหน้าบ้าน เกาะแสมสารทิศเหนือ
C = หาดลูกลม เกาะแสมสาร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ; D = หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตกเฉียงใต้
การแพร่กระจาย: X = พบตัวอย่าง; - = ไม่พบตัวอย่าง

รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
สาหร่ายทะเล (Marine algae)
สาหร่ายสีเขียว (Division Chlorophyta)
Order Bryopsidales
Family Bryopsidaceae
1. Bryopsis sp.
Family Caulerpaceae
2. Caulerpa spp.
Family Halimedaceae
3. Halimeda macroloba
Family Udoteaceae
4. Avrainvillea sp.
สาหร่ายสีน้ําตาล (Division Phaeophyta)
Order Dictyotales
Family Dictyotaceae
5. Padina spp.
Order Fucales
Family Sargassaceae
6. Sargassum spp.
7. Turbinaria spp.
สาหร่ายสีแดง (Division Rhodophyta)
Order Corallinales
Family Corallinaceae
8. Amphiroa spp.

ชื่อสามัญ

การแพร่กระจาย
A
B
C
D

สาหร่ายขนนก

-

-

X

X

สาหร่ายพวงองุ่น

-

-

X

X

สาหร่ายใบมะกรูด

X

-

-

-

สาหร่ายพัด

X

X

-

-

สาหร่ายเห็ดหูหนู

X

X

X

X

สาหร่ายทุ่น
สาหร่ายดอกจอก

X
-

X
-

X
X

X
X

สาหร่ายหินปูน

X

-

X

X
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
Order Ceramiales
Family Rhodomelaceae
สาหร่ายวุ้น
9. Chondrophycus cartilagineus
X
ฟองน้าทะเล
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Marine Invertebrates)
Phylum Porifera
Class Demospongiae
Order Spirophorida
Family Tetillidae
ฟองน้ําลูกกอล์ฟ
1. Paratetilla bacca
X
X
X
X
Order Chondrosida
Family Chondrillidae
ฟองน้ําหนัง
2. Chondrilla australiensis
X
Order Hadromerida
Family Clionaidae
ฟองน้ําฝังตัว
3. Cliona spp.
X
ฟองน้ําปล่องภูเขาไฟ
4. Spheciospongia congenera
X
Order Poecilosclerida
Family Microcionidae
ฟองน้ําเคลือบสีส้ม
5. Clathria (Microciona) sp. “orange”
X
ฟองน้ําเชือก
6. Clathria (Thalysias) reinwardti
X
X
Family Iotrochotidae
ฟองน้ําสีดําเมือกม่วง
7. Iotrochota baculifera
X
X
Family Desmacellidae
ฟองน้ําไฟ
8. Biemna fortis
X
X
X
Order Haplosclerida
Family Petrosiidae Van Soest, 1980
ฟองน้ําสีน้ําเงิน
9. Neopetrosia sp. “blue”
X
X
X
ฟองน้ําครก
10. Xestospongia testudinaria
X
X
X
Family Phloeodictyidae
ฟองน้ําท่อพุ่มสีแดง
11. Oceanapia sagittaria
X
X
X
X
ฟองน้ําฝังตัวสีดํา
12. Siphonodictyon mucosum
X
Order Dictyoceratida
Family Spongiidae
ฟองน้ําถูตัว
13. Spongia sp. "black"
X
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
Family Thorectidae
ฟองน้ํายืดหยุ่นสีดํา
14. Cacospongia sp. "black"
X
ฟองน้ํายืดหยุ่นสีดํา
15. Hrytios erectus
X
Order Verongida
Family Pseudoceratinidae
ฟองน้ําเปลี่ยนสี
16. Pseudoceratina purpurea
X
X
X
ไนดาเรีย
Phylum Cnidaria
Class Anthozoa
ปะการังแข็ง
Order Scleractinia
Family Pocilloporidae
ปะการังดอกกะหล่ํา
1. Pocillopora damicornis
X
X
X
Family Acroporidae
X
X
X
ปะการังเขากวางกิ่ง
2. Acropora spp.
X
X
X
ปะการังเขากวางโต๊ะ
3. Acropora spp.
X
Family Fungiidae
ปะการังเห็ด
4. Fungia spp.
X
X
X
Family Poritidae
ปะการังโขด
5. Porites spp.
X
X
X
X
ปะการังดอกไม้ทะเล
6. Goniopora spp.
X
X
X
Family Oculinidae
ปะการังกาแล็คซี่
7. Galaxea astreata
X
X
Family Faviidae
ปะการังรังผึ้ง
8. Goniastrea spp.
X
X
X
ปะการังวงแหวน
9. Favia spp.
X
X
X
ปะการังช่องเหลี่ยม
10. Favites spp.
X
X
X
ปะการังสมองร่องยาว
11. Platygyra spp.
X
X
X
Family Mussidae
ปะการังสมอง
12. Symphyllia spp.
X
พรมทะเล
Order Zoanthidea
Family Zoanthidae
พรมทะเล
13. Palythoa spp.
X
X
X
X
ดอกไม้ทะเล
Order Actinaria
Family Actiniidae
ดอกไม้ทะเลดิน
14. Dofleinia sp.
X
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A B C D
ดอกไม้ทะเล
Family Stichodactylidae
ดอกไม้ทะเลสีม่วง
15. Heteractis magnifica
X
- X X
ไฮดรอยด์
Class Hydrozoa
Order Hydroida
Family Aglaopheniidae
ขนนกทะเล
16. Macrorhynchia sp.
X
- X X
หนอนตัวแบน
Phylum Platyhelminthes
Class Turbellaria
หนอนตัวแบน
Order Polycladida
Family Pseudocerotidae
หนอนตัวแบนสีดําจุดส้ม
1. Acanthozoon sp.
X
- - X
หนอนตัวแบนสีขาวขอบน้ําเงิน
2. Pseudoceros sp.
X
- - X
Phylum Annelida
หนอนปล้อง
Class Polychaeta
Order Amphinomida
บุ้งทะเล
Family Amphinomidae
1. Chloeia flava
บุ้งทะเล
X
- Order Eunicida
Family Eunicidae
2. Eunice sp.
แม่เพรียง
X
- Order Terebellida
Family Pectinariidae
3. Lagis sp.
หนอนท่อ
- X Order Sabellida
หนอนดอกไม้
Family Sabellidae
4. Sabella sp.
หนอนดอกไม้
X
- X X
Family Serpulidae
5. Spirobranchus giganteus
หนอนดอกไม้พู่ฉัตร
X
- X X
ไบรโอซัว
Phylum Bryozoa
Class Gymnolaemata
Order Cheilostomata
Family Schizoporellidae
ไบรโอซัวเคลือบหิน
1. Schizoporella sp.
X X X X
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
หอยและหมึก
Phylum Mollusca
ลิ่นทะเล
Class Polyplacophora
Family Chitonidae
ลิ่นทะเล
1. Chaetopleura sp.
X
X
X
X
หอยฝาเดี่ยว
Class Gastropoda
Family Trochidae
หอยนมสาว
2. Trochus (Tectus) niloticus
X
X
X
X
หอยอูฐ
3. Tectus (Tectus) pyramis
X
X
Family Turbinidae
หอยตาวัว
4. Turbo (Marmarostoma) bruneus
X
X
X
X
Family Cassididae
หอยกระต่าย
5. Phalium glaucum Linnaeus
X
Family Cerithidae
หอยจุ๊บแจง
6. Cerithium obeliscus
X
X
X
X
Family Cypraeidae
หอยเบี้ยควาย
7. Cypraea (Mauritia) arabica
X
X
X
X
หอยเบี้ยเสือดาว
8. Cypraea (Cypraea) tigris
X
Family Muricidae
หอยสังข์หน้ายักษ์
9. Chicoreus (Chicoreus) ramosus
X
หอยมะระ
10. Morula spp.
X
X
X
X
Family Nassariidae
หอยปากมัน
11. Nassarius sp.
X
X
X
X
Family Naticidae
หอยพระจันทร์เสี้ยว
12. Polinices mammilla
X
หอยตาไก่
13. Natica vitellus
X
Family Planaxidae
หอยครองแครง
14. Planaxis sp.
X
X
X
X
Family Cerithidae
หอยขี้นก
15. Cerithum sp.
X
X
X
X
Family Littorinidae
หอยขี้ตา
16. Echinolittorina sp.
X
X
X
X
Family Neritidae
หอยกะทิ
17. Nerita undata
X
X
X
X

37
ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
Family Muricidae
หอยมะระ
18. Morula spp.
X
X
X
X
Family Turbinellidae
หอยเงาะ
19. Vasum (Vasum) turbinellum
X
Family Volutidae
หอยสังข์จุกพราหมณ์
20. Cymbiola nobilis
X
X
Family Siliquariidae
หอยหนอน
21. Siliquaria sp.
X
X
Family Strombiidae
หอยปีกนางฟูา
22. Strombus robustus
X
Family Patellidae
หอยหมวกเจ๊ก
23. Cellana enneagona
X
Family Lottiidae
หอยหมวกเจ๊ก
24. Patelloida spp.
X
X
X
X
Family Melongenidae
หอยสังข์ขวาน
25. Pugilina cochlidium
X
Family Plakobranchidae
กระต่ายทะเลสีเขียว
26. Plakobranchus ocellatus van Hasselt
X
X
Family Dorididae
ทากทะเลสีขาวจุดดํา
27. Jorunna funebris (Kelaart)
X
X
หอยฝาคู่
Class Bivalvia
Family Arcidae
หอยแครงหิน
28. Arca ventricosa
X
X
X
Family Mytillidae
หอยเจาะปะการัง
29. Lithophaga zittelliana Dunker
X
X
X
หอยกะพงหิน
30. Brachidontes pharonsis
X
X
Family Pinnidae
หอยจอบ
31. Atrina sp.
X
หอยจอบ
32. Pinna sp.
X
X
Family Pectinidae
หอยพัดปะการัง
33. Pedum spondyloideum
X
X
X
หอยเฉลียบ
34. Isognomon spp.
X
X
X
X
หอยมุกกวาง
35. Pteria penguin
X
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
Family Spondylidae
หอยนางรมหนาม
36. Spondylus wrightianus
X
X
X
หอยนางรมหนาม
37. Spondylus spp.
X
X
X
X
Family Ostreidae
หอยนางรม
38. Saccostrea cucullata
X
X
X
X
หอยตะโกรม
39. Crassostrea gigas
X
X
X
X
Family Veneridae
หอยกระปุก
40. Gafrarium spp.
X
หอยตลับ
41. Meretrix meretrix
X
หอยจาวมะพร้าว
42. Periglypta puerpera
X
Family Crassatellidae
Astarte clam
43. Bathytormus sp.
X
Family Cardiidae
หอยหัวใจ
44. Lunulicardia sp.
X
Family Tridacnidae
หอยมือแมว
45. Tridacna crocea Lamarck
X
หอยมือเสือ
46. Tridacna squamosa Lamarck
X
X
X
Phylum Arthropoda
Subphylum Crustacea
เพรียงหิน
Order Thoracica
Family Balanidae
เพรียงหิน
1. Balanus sp.
X
X
X
X
Order Isopoda
Family Ligiidae
แมลงสาบทะเล
2. Ligia sp.
X
X
X
X
กุ้ง กั้ง ปู
Order Decapoda
Family Alpheidae
กุ้งดีดขัน
3. Alpheus sp.
X
X
X
X
Family Diogenidae
ปูเสฉวน
4. Dardanus spp.
X
X
X
X
Family Porcellanidae
ปูตัวแบน
5. Petrolisthes asiaticus
X
X
X
X
Family Majidae
ปูแมงมุม
6. Schizophrys spp.
X
X
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
Family Portunidae
ปูม้าหิน
7. Thalamita spp.
X
X
X
X
ปูม้าหิน
8. Charybdis spp.
X
X
X
X
Family Eriphiidae
ปูใบ้ตาแดง
9. Eriphia sebana
X
X
X
X
Family Matutidae
ปูหนุมาน
10. Matula victor
X
X
Family Oziidae
ปูใบ้
11. Ozius guttatus
X
Family Xanthidae
ปูใบ้หลังเต่า
12. Atergatis intergerrimus
X
ปูใบ้พิษ
13. Atergatis floridus
X
X
X
X
Family Grapsidae
ปูแสมแกละ
14. Grapsus albolineatus
X
X
ปูแสมหิน
15. Metopograpsus oceanicus
X
X
X
X
Family Ocypodidae
ปูลม
16. Ocypode ceratophthalmus
X
X
X
X
เอคไคโนเดิร์ม
Phylum Echinodermata
ดาวขนนก
Class Crinoidea
Family Mariametridae
ดาวขนนกสีเขียว
1. Lamprometra palmata
X
X
X
ดาวขนนกสีดําขาว
2. Stephanometra spicata
X
X
ดาวทะเล
Class Asteroidea
Family Oreasteridae
ดาวหมอนปักเข็ม
3. Culcita novaeguineae
X
X
X
X
ดาวเปราะ
Class Ophiuroidea
Family Ophiactidae
ดาวเปราะเขียว
4. Ophiactis savignyi
X
X
X
X
Family Ophiotrichidae
ดาวเปราะแมงกะพรุน
5. Ophiocnemis marmorata
X
X
X
X
ดาวเปราะหนามใหญ่
6. Macrophiothrix spp.
X
X
X
X
ดาวเปราะหนามเล็ก
7. Ophiothrix (Ophiothrix) spp.
X
X
X
X
Family Ophiodermatidae
ดาวเปราะหนามสั้น
8. Ophiarachnella gorgonia
X
X

40
ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
เม่นทะเล
Class Echinoidea
Family Diadematidae
เม่นดําหนามยาว
9. Diadema setosum
X
X
X
X
เม่นดําหนามสั้น
10. Echinothrix calamaris
X
Family Temnopleuridae
เม่นแต่งตัวเขียว
11. Salmacis sphaeroides
X
X
Family Toxopneustidae
เม่นแต่งตัว
12. Toxopneustes pileolus
X
X
Family Astriclypeidae
เหรียญทะเล
13. Echinodiscus auritus
X
X
Family Brissidae
เม่นหัวใจ
14. Brissus (Brissus) latecarinatus
X
X
ปลิงทะเล
Class Holothurioidea
Family Holothuriidae
ปลิงดํา
15. Holothuria (Halodeima) atra
X
X
X
ปลิงดํา
16. Holothuria (Metensiothuria) leucospilota
X
X
X
X
ปลิงสีน้ําตาล
17. Holothuria (Stauropora) fuscocinerea
X
X
X
Family Stichopodidae
ปลิงหิน
18. Stichopus horrens
X
X
X
X
Family Synaptidae
ปลิงสร้อยไข่มุกสีน้ําตาล
19. Synaptula recta
X
X
X
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Phylum Chordata
หนอนทราย
Hemichordata
X
ปลากระดูกอ่อน
Class Elasmobranchii
Order Rajiformes
Family Dasiatidae
ปลากระเบนจุดฟูา
1. Taeniura lymma
X
ปลากระดูกแข็ง
Class Teleostomi
Order Atheriniformes
Family Atherinidae
ปลาหัวแข็ง
2. Atheriomorus duodecimalis
X
X
X
X
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
Order Beryciformes
Family Holocentridae
ปลาข้าวเม่าน้ําลึก
3. Myripristis hexagona
X
ปลาข้าวเม่าน้ําลึก
4. Sargocentron rubrum
X
Order Perciformes
Family Sphyraenidae
ปลาสากเหลือง
5. Sphyraena obtusata
X
X
X
Family Serranidae
ปลากะรังจุดฟูา
6. Plectropomus maculatus
X
ปลากะรังหิน
7. Cephalopholis boenak
X
X
X
ปลากะรังลายน้ําเงิน
8. Cephalopholis formosa
X
ปลาเก๋าลายเสือดาว
9. Epinephelus merra
X
X
X
Family Grammistidae
ปลากะพงเหลืองเล็ก
10. Diploprion bifasciatum
X
X
Family Apogonidae
ปลาอมไข่
11. Apogon spp.
X
X
ปลาอมไข่
12. Cheilodipterus spp.
X
X
X
ปลาอมไข่
13. Archamia fucata
X
X
X
Family Carangidae
ปลาสีขน
14. Caranx sexfasciatus
X
X
ปลาตะคองข้างเหลือง
15. Gnathanodon speciosus
X
X
X
ปลาหางแข็งหูดํา
16. Selaroides leptolepis
X
X
Family Leiognathidae
ปลาแปูน
17. Leiognathus dussumieri
X
X
X
Family Lutjanidae
ปลากะพงแถบกลาง
18. Lutjanus vitta
X
X
X
ปลากะพงข้างปาน
19. Lutjanus russelli
X
X
X
Family Haemulidae
ปลาสร้อยนกเขา
20. Diagramma pictum
X
X
X
Family Caesionidae
ปลาหางเหลือง
21. Caesio caerulaurea
X
X
ปลากล้วย
22. Caesio cuning
X
Family Gerreidae
ปลาดอกหมาก
23. Gerres filamentosus
X
X
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
Family Nemipteridae
ปลาสายรุ้ง
24. Pentapodus setosus
X
X
ปลาทรายขาว
25. Scolopsis margaritifera
X
X
X
ปลาทรายขาว
26. Scolopsis ciliata
X
X
X
ปลาทรายขาว
27. Scolopsis bilineata
X
X
X
ปลาทรายขาว
28. Scolopsis affinisi
X
X
X
ปลาทรายขาว
29. Scolopsis monogramma
X
X
X
Family Mullidae
ปลาแพะลาย
30. Upeneus tragula
X
X
Family Pempheridae
ปลากระดี่ทะเล
31. Pempheris oualensis
X
Family Kyphosidae
ปลาสลิดทะเล
32. Kyphosus vaigiensis
X
Family Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น
33. Chaetodon octofasciatus
X
X
X
ปลาผีเสื้อปากยาว
34. Chelmon rostratus
X
X
ปลาผีเสื้อเหลี่ยมลายจุด
35. Parachaetodon ocellatus
X
ปลาผีเสื้อเกล็ดทองครีบจุด
36. Coradion chrysozonus
X
Family Pomacanthidae
ปลาสินสมุทร
37. Pomacanthus annularis
X
X
X
ปลาสลิดหินฟูา
38. Pomacentrus coelestis
X
X
ปลาสลิดหินดําหางขาว
39. Pomacentrus chrysurus
X
X
X
ปลาสลิดหินดํา
40. Pomacentrus cuneatus
X
X
ปลาสลิดหินดํา
41. Pomacentrus wardi
X
X
ปลาสลิดหินดํา
42. Pomacntrus tripunctatus
X
X
ปลาสลิดหินลายใหญ่
43. Amblyglyphidodon curacao
X
X
X
ปลาสลิดหินเบงกอล
44. Abudefduf bengalensis
X
X
X
ปลาสลิดหินห้าบั้ง
45. Abudefduf sexfasciatus
X
X
X
ปลาสลิดหินห้าบั้งหลังเหลือง
46. Abudefduf vaigiensis
X
X
X
ปลาสลิดหิน
47. Abudefduf sordidus
X
X
X
ปลาอินเดียนแดง
48. Amphiprion perideraion
X
X
X
ปลาสลิดหิน
49. Chromis viridis
X
X
X
สลิดหินปะการังสามจุด
50. Dascyllus trimaculatus
X
X
X
ปลาสลิดหินหางเหลือง
51. Neopomacentrus azysron
X
X
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B C
D
ปลาสลิดหิน
52. Neopomacentrus cyanomos
X
X
ปลาสลิดหิน
53. Neopomacentrus filamentosus
X
X
ปลาสลิดหินเหลือง
54. Stegates apicalis
X
X
Family Scaridae
ปลานกแก้วสีเพลิง
55. Scarus ghobban
X
X
Family Labridae
ปลาเขียวพระอินทร์
56. Halichoeres chloropterus
X
X
X
ปลาเขียวพระอินทร์
57. Halichoeres margaritaceus
X
X
X
ปลาเขียวพระอินทร์
58. Halichoeres nigrescens
X
X
X
ปลานกขุนทองสองสี
59. Hemigymnus melapterus
X
ปลานกขุนทอง
60. Choerodon robustus
X
Family Blenniidae
ปลาตั๊กแตนหิน
61. Cirripectes sebae
X
X
Family Pinguipedidae
ปลาซ่อนทรายเทียม
62. Parapercis diplospilus
X
X
Family Sillaginidae
ปลาเห็ดโคน
63. Sillago sihama
X
X
Family Microdesmidae
ปลาบู่ลูกดอก
64. Parioglossus philippinus
X
X
Family Gobiidae
ปลาบู่ลูกทราย
65. Valenciennea muralis
X
X
ปลาบู่กุ้งดีดขัน
66. Cryptocentrus cinctus
X
X
ปลาบู่กุ้งดีดขัน
67. Cryptocentrus nigrocellatus
X
X
ปลาบู่กุ้งดีดขัน
68. Cryptocentrus leptocephalus
X
X
ปลาบู่กุ้งดีดขัน
69. Cryptocentrus caeruleomaculatus
X
X
ปลาบู่กุ้งดีดขัน
70. Amblyeleotris gymnocephala
X
X
Family Echeneidae
ปลาเหาฉลาม
71. Echeneis naucrates
X
Family Lethrinidae
ปลาหมูสีแก้มแดง
72. Lethrinus lentjan
X
X X
Family Terapontidae
ปลาข้างตะเภา
73. Terapon theraps
X
X X
Family Siganidae
ปลาสลิดทะเลจุดขาว
74. Siganus canaliculatus
X
X
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
การแพร่กระจาย
รายชื่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ชื่อสามัญ
A
B
C
D
ปลาสลิดทะเลชวา
75. Siganus javus
X
X
ปลาสลิดทะเลเหลืองคอแดง
76. Siganus virgatus
X
X
Order Atheriniformes
Family Atherinidae
ปลาหัวตะกั่ว
77. Hypoatherina temminckii
X
X
Order Aulopiformes
Family Synodontidae
ปลาปากคม
78. Saurida undosquamis
X
X
Order Beloniformes
Family Belonidae
ปลากระทุงเหว
79. Tylosaurus crocrodilus
X
X
Order Tetraodontiformes
Family Monacanthidae
ปลาวัวหางพัด
80. Monacanthus chinensis
X
Family Diodontidae
ปลาปักเปูาหนามทุเรียน
81. Diodon liturosus
X
-
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Ligia sp. แมงสาบทะเล

Balanus sp. เพรียงหิน

Eriphia sebana ปูใบ้ตาแดง

Petrolisthes asiaticus ปูตัวแบน

Menippe rumphii ปูใบ้สีน้ําตาล

Atergatis intergerrimus ปูใบ้หลังเต่า

Metopograpsus oceanicus ปูแสมหิน

Dardanus sp. ปูเสฉวน

แผ่นภาพที่ 16 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี

46

Alpheus sp. กุ้งดีดขัน

Ocypode ceratophthalmus ปูลม

Atergatis floridus ปูใบ้พิษ

Thalamita spp. ปูม้าหิน

Schizophrys spp. ปูแมงมุม

Metopograpsus oceanicus ปูแสมหิน

Grapsus albolineatus ปูแสมแกละ

Ozius guttatus ปูใบ้

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี

47

Chaetopleura sp. ลิ่นทะเล

Cypraea Arabica หอยเบี้ยควาย

Turbo (Marmarostoma) bruneus หอยตาวัว

Patelloida spp. หอยหมวกเจ๊ก

Cellana enneagona หอยหมวกเจ๊ก

Echinolittorina sp. หอยขี้ตา

Cerithium sp. หอยขี้นก

Jorunna funebris (Kelaart) ทากทะเลสีขาวจุดดํา

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี

48

Saccostrea cucullata หอยนางรม

Tridacna crocea Lamarck หอยมือแมว

Lunulicadia sp. หอยหัวใจ

Lithophaga zittelliana Dunker หอยเจาะปะการัง

Holothuria (Stauropora) fuscocinerea ปลิงสี

น้ําตาล

Echinodiscus auritus เหรียญทะเล

Holothuria (Halodeima) atra ปลิงดํา

Diadema setosun เม่นดําหนามยาว

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี

49

Ophiocnemis marmorata ดาวเปราะแมงกะพรุน

Ophiothrix (Ophiothrix) sp. ดาวเปราะหนามสั้น

Stephanometra spicata ดาวขนนกขาวดํา

Culcita novaeguineae ดาวหมอนปักเข็ม

Sabella sp. หนอนดอกไม้

Eunice sp. แม่เพรียง

Pseudoceros sp. หนอนตัวแบน

Palythoa sp. พรมทะเล

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี

50

Heteractis magnifica ดอกไม้ทะเล

Fungia sp. ปะการังเห็ด

Porites lutea ปะการังโขด

Platygyra sp. ปะการังสมองร่องยาว

Acropora sp. ปะการังเขากวาง

Goniastrea sp. ปะการังรังผึ้ง

Oceanapia sagittaria ฟองน้ําท่อพุ่มสีแดง

Spongia sp. “black” ฟองน้ําถูตัวสีดํา

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี

51

Paratetilla bacca ฟองน้ําลูกกอล์ฟ

Biemna fortis ฟองน้ําไฟ

Neopetrosia sp. “blue” ฟองน้ําสีน้ําเงิน

Clathria (Thalysias) reinwardti ฟองน้ําเชือก

Padina spp. สาหร่ายเห็ดหูหนู

Halimeda macroloba สาหร่ายใบมะกรูด

Avrainvillea sp. สาหร่ายพัด

Sargassum sp. สาหร่ายทุ่น

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี

52

Schizoporella sp. ไบรโอซัวเคลือบหิน

Hemichordata หนอนทราย

Taeniura lymma ปลากระเบนทองจุดฟูา

Cryptocentrus cinctus ปลาบู่กุ้งดีดขัน

Amblyeleotris gymnocephala ปลาบู่กุ้งดีดขัน

Scolopsis bilineata ปลาทรายขาว

Amphiprion akallopisos ปลาการ์ตูนส้มหลังขาว

Amphjprion periderarion ปลาการ์ตูนอินเดีนแดง

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
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Abudefduf saxatilis ปลาสลิดหินหลังเหลือง

Pomacentrus coelestis ปลาสลิดหินฟูา

Caesio cunning ปลาหางเหลือง

Lutjanus lutjanus ปลากระพงเหลือง

Siganus sp. ปลาสลิดหินทะเล

Chelmon rostratum ปลาผีเสื้อจมูกยาว

Chaetodon octofascuatus ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น

Crenimugil seheli ปลากระบอก

แผ่นภาพที่ 16(ต่อ) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพการพัฒนาในแหล่งเรียนรู้ เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี
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3. ข้อมูลพื้นฐานชุมชนใกล้เคียง
3.1 ความสัมพันธ์ของเกาะแสมสารที่มีต่อชุมชน ในอดีตเกาะแสมสารนั้นมีชุมชน ชาวบ้านอาศัย
อยู่โดยมีหลักฐานเป็นบ้านเรือนหรือวัดปลูกสร้างอยู่บนเกาะแสมสาร และชาวบ้านบนเกาะก็จะมีอาชีพหลักคือ
การทําประมง แต่ต่อมาเมื่อมีการขอความร่วมมือจากทางราชการเพื่อใช้พื้นที่ของเกาะแสมสารเพื่อการอนุรักษ์
ชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู่ บ นเกาะจึ ง ได้ ย้ า ยถิ่ น ฐานจากบนเกาะแสมสารขึ้ น มาบนฝั่ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ก็ คื อ ตํ า บล
แสมสาร ซึ่งแต่เดิมนั้นก่อนที่จะเป็นตําบลแสมสารนั้นในอดีตพื้นที่นี้ก็คือหมู่ 5 ของตําบลพลูตาหลวง อําเภอ
สัตหีบ แต่ต่อมาได้ทําเรื่องของเป็นตําบลเนื่องจากมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจาก หมู่บ้านแสมสาร ให้
เปลี่ยนเป็น ตําบลแสมสาร โดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังคงประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก และใน
ส่วนของ เกาะแสมสาร หลังจากที่กองทัพเรือได้เข้าไปทําการอนุรักษ์แล้วปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านซึ่ง
เคยอยู่อาศัยบนเกาะแสมสารได้เข้าไปเยี่ยมเกาะแสมสารได้ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันไหลของตําบล
แสมสาร จะมีประเพณีฉลองสงกรานต์ของชาวบ้านตําบลแสมสารโดยมีการข้ามเรือจากฝั่งไปฉลองและทําบุญ
ที่วัดที่อยู่บนเกาะแสมสาร โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือเป็นอย่างดี คาดว่าต่อไปประเพณีนี้จะได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากในอนาคต ซึ่งชาวบ้านชุมชนแสมสารเองก็มีความสําคัญกับเกาะแสมสาร
เพราะลําพัง จะพึ่งเพียงกํ าลังของทหารเรือ ที่จะดู แลรักษาเกาะแสมสารแต่ เพียงอย่างเดียวการทํา งานคง
ยากลําบาก แต่หากมีชุมชนเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติก็จะทําให้เกาะ
แสมสารยังคงความอุดมสมบูรณ์ได้ต่อไปในอนาคต และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในการร่วมมือของราชการ
และชุมชน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
3.2 ที่ตั้ง ตําบลแสมสารเป็น 1 ใน 5 ตําบลในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี อาณาเขตพื้นที่
อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลสัตหีบ
ทิศตะวันออก
ติดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง
ทิศใต้
ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก
ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
จํานวนหมู่บ้าน ตําบลแสมสารมีจํานวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองจํานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านช่องแสมสาร จํานวนประชากร 1,211 คน จํานวน 554 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ําเค็ม จํานวนประชากร 2,058 คน จํานวน 615 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวแหลม
จํานวนประชากร 960 คน จํานวน 355 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระจง จํานวนประชากร 1,890 คน จํานวน 704 ครัวเรือน
สภาพทั่วไปของตําบล ตําบลแสมสารอยู่ห่างจากอําเภอสัตหีบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มี
ชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนมากประมาณ 80% อยู่ในเขตราชการ
ทหารเรือ ชายฝั่งทะเลมีสภาพมีสวยงาม
ข้อมูลอาชีพ อาชีพราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทําการประมง รับจ้าง และค้าขาย
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องแสมสาร
สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด มี 1 แห่ง ได้แก่ วัดช่องแสมสาร
การสาธารณสุข - โรงพยาบาล มี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสมสาร
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - มีปูอมยามตํารวจ จํานวน 1 แห่ง มีอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรีอนและมีตํารวจบ้าน
วัฒนธรรมประเพณี สําคัญในตําบลแสมสาร ได้แก่
1. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ,และประเพณีทําบุญเกาะแสมสาร ในเดือนเมษายนของทุกปี
กิจกรรมโดยสังเขป กีฬาพื้นบ้าน, ก่อเจดีย์ทราย, รดน้ําผู้ใหญ่, ทําบุญเกาะแสมสาร ฯลฯ
2. งานพุทธาภิเสก ท้าวมหาพรหม ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
3. งานปิดทองหลวงพ่อดํา เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี กิจกรรมโดยสังเขป ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา, ปิดทอง และมีมหรสพ
4. เทศกาลลอยกระทง
5. งานประจําปีวัดช่องแสมสาร
6. งานทอดกฐิน ภายในหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาของทุกปี
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายบ้านแสมสาร
การไฟฟูา จํานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้ครบทั้ง 4 หมู่บ้าน
ระบบประปา มีประปาใช้ครบทั้ง 4 หมู่บ้าน ของประปาส่วนภูมิภาคอําเภอสัตหีบ
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
1. อนุเสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช เขาหมาจอ
2. วิหารหลวงพ่อดํา มีเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มากกว่า 100 ปี
3. วัดช่องแสมสารวิหารเฉลิมพระเกียรติที่สวยงาม
4. พิพิทธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
5. อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม
6. ฟาร์มปลาการ์ตูน

4. รูปแบบการท่องเที่ยวปัจจุบันของเกาะแสมสาร
เกาะแสมสารเป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กองทัพเรือสัตหีบ เป็นเกาะที่เหมาะใน
การทํากิจกรรมศึกษาธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ท้องทะเล ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม น้ําทะเลใส เหมาะกับการ
เล่นน้ําเป็นอย่างมาก เกาะแสมสารเริ่มต้นขึ้นจาก การที่กองทัพเรือได้น้อมเกล้าฯ ถวายเกาะแสมสารเข้าร่วม
สนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ (อพ.สธ.) มีก ารดํา เนิ นงานตามแนวพระราชดํา ริใ ห้ดํ าเนิน งานที่ เกาะแสมสาร
คล้ายคลึงกับเกาะปอร์โครอลล์ ของประเทศฝรั่งเศส คือ เป็นทั้งแหล่งศึกษาและแหล่งสร้างจิตสํานึก และทรงมี
พระราชกระแสแนะนําแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนไว้หลายครั้ ง เกาะแสมสาร ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่อเงที่ยวอย่าง
มาก แต่ ด้ วยความที่ เ ป็น เกาะที่ สามารถรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ จํา กั ด คื อ เพีย งวั น ละ 500 คนสํ า หรั บ
นักท่องเที่ยวทั่วไปเท่านั้น (บางครั้งจะมีการติดต่อมาเป็นแบบหมู่คณะ ซึ่งจะพิจราณา โดยเจ้าหน้าที่ทหารเป็น
กรณ๊ไป เราจึงเห็นว่าบางวันจะมีคนมากกว่า 500 คนเป็นบางครั้ง)
4.1 รูปแบบการท่องเที่ยวของเกาะแสมสารในปัจจุบัน
รู้จักเกาะแสมสาร จากยอดเขาหมาจอที่ตั้ง ของพิพิธ ภัณฑ์ธ รรมชาติวิทยาฯ เราจะเห็ น
ทิวทั ศน์ ของหมู่เ กาะแสมสารที่ ประกอบด้ว ยเกาะน้ อยใหญ่ ทั้ง เก้ าเกาะ ได้แ ก่ เกาะขาม เกาะแรด เกาะ
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ปลาหมึก เกาะจวง เกาะจาน เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะฉางเกลือ และเกาะแสมสาร อันเป็นจุดหมาย
ปลายทางของเรา พื้นที่ทั้งหมดของหมู่เกาะแสมสารอยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทาง
เรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยฯ ผู้บรรยายให้ค วามรู้และดูแลนักท่องเที่ยวตลอด
ระยะเวลาที่ทํากิจกรรมอยู่บนเกาะ จะได้รับการเรียกขานว่า "มนุษย์กบ" ในบรรดาเกาะทั้งเก้าของหมู่เกาะนี้
เกาะแสมสารเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2,738 ไร่ 3 งาน 36
ตารางวา มีชายหาดทั้งหมด 6 หาด คือ หาดเทียน หาดหน้าบ้าน หาดลูกลม หาดกรวด หาดเตย และหาด
แหลมฝรั่ง
หลังจากซื้อตั๋วที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอเรียบร้อย เรือประมงลําใหญ่ก็พาเราออกจากฝั่งเป็นเที่ยว
แรกเมื่อเวลา 09.00 น. นั่งรับลมชมบรรยากาศไม่ถึง 20 นาที เรือก็จอดเทียบท่าที่เกาะแสมสาร จุดแรกที่เรา
จะมุ่งไปคือศาลาบรรยายความรู้และประวัติความเป็นมาของเกาะแสมสารซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือในอดีตเกาะแห่ง
นี้เป็นที่ตั้งของชุมชนกว่า 200 หลังคาเรือน ชาวชุมชนส่วนใหญ่ทําประมง กระทั่ง มีนายทุ นมาจับจองพื้นที่
สร้างบังกะโลและที่พัก ทรัพยากรธรรมชาติจึงถูกถางทําลาย ต้นแสมสารซึ่งเคยมีมากจนกลายเป็นที่มาของชื่อ
เกาะ ก็ถูกทําลายไปจนเกือบสูญพันธุ์ จนกระทั่งปี 2517 เมื่อกองทัพเรือเริ่มเข้ามาดูแลพื้นที่เกาะแสมสารเพื่อ
การอนุรักษ์ ชุมชนแสมสารที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะก็เริ่มย้ายไปตั้งถิ่นฐานบนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะ หรือชุมชน
แสมสารในปัจจุบัน
หลังจากกองทัพเรือทําการสํารวจพบว่าทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะมีความอุดมสมบูรณ์มาก ทั้ง
พบพั น ธุ์ ไ ม้ ห ายากจํ า นวนมากมาย ในปี 2536 ได้ เ กิ ด โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ขึ้น โดยมีจุดประสงค์คือเชิญ
ชวนให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ รั ก ษาพื้ น ที่ ใ นส่ ว นที่ มี พื ช พั น ธุ์ ดั้ ง เดิ ม ขึ้ น อยู่ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช เหล่ า นั้ น
กองทัพเรือนําโดยคณะปฏิบัติงานบริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของ ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร จึงทํา
การสํารวจบริเวณเกาะแสมสารอีกครั้งในปี 2540 ปี 2541 มีความเห็นสรุปหลังการสํารวจว่า เกาะแสมสารมี
ความหลากหลายของพันธุ์พืช จึงเหมาะสมที่จะทําการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กองทัพเรือจึงขอเข้าร่วมสนอง
พระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยให้ เกาะแสมสารและเกาะข้ างเคียงอีก 8 เกาะร่วมเป็น
พื้นที่ดําเนินการ นับเป็ นพื ้นที่แรกที่กองทัพเรือเข้าร่วมในโครงการนี้
4.2 การท่องเที่ยวเรียนรู้เกาะแสมสารแบบ one day trip
เกาะแสมสารมีสิ่งน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ เที่ยวได้ตั้ง แต่ยอดเขาจนถึงใต้ท้องทะเล เรียกว่า
ครบรสตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น เริ่มต้นกิจกรรมเรียกเหงื่อด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามรอยเสด็จฯ
หรื อ เส้ น ทางที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระดํ า เนิ น ทอดพระเนตรการ
ดําเนินงานของโครงการฯ เมื่อปี 2541 และ 2545 นั่นเอง เส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง
450 เมตร และเส้นทาง 1,100 เมตร เส้นทาง 450 เมตรเป็นทางราบระยะสั้นเดินสบายๆ พันธุ์ไม้ สองข้าง
ทางมีปูายบอกชื่อและสรรพคุณไว้อย่างชัดเจน ไม้เด่นคือไม้วงศ์พลอง ซึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ย มีทั้งพลองใบใหญ่
พลองใบเล็ก และพลองเหมือด เนื้อไม้นํามาทําอุปกรณ์การเกษตรได้ ไม้มีค่าอย่างเทียนทะเล จันทน์ผา ก็พบ
มากเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีต้นมะนาวผี จําปีแขก ช้ามะขามปูอม มะพลับดง ชํามะเลียงปุา ถอบแถบเครือ ลํา
บิดดง และอีกหลายชนิดซึ่งเป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณทางยา รวมทั้งพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของไทยอย่างเฟิน กูดหาง
นกที่พบเป็นครั้งแรกบนเกาะแสมสาร จากเส้นทาง 450 เมตรสามารถเดินทะลุไปยังเส้นทาง 1,100 เมตรได้
นักท่อง เที่ยวจะต้องออกแรงเดินขึ้นเขาลูกเตี้ยๆ ราว 3 ลูก ระหว่างทางมีพรรณไม้ให้ชมเช่นเดียวกับเส้นทาง
แรก แต่ มี ข องแถมคื อ จุ ด ชมทิ ว ทั ศ น์ ที่ จ ะมองเห็ น ได้ทั้ ง ชุ ม ชนแสมสาร ท่ า เที ย บเรื อ และเกาะน้ อ ยใหญ่

57
ท่ามกลางท้องฟูาและน้ําทะเลสีสดในมุมมอง 180 องศา เป็นบรรยากาศซึ่งทําให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยได้เป็น
อย่างดี
จากเส้นทางเดินปุา หากยังมีแรงเหลือก็ออกแรงเดินแบบ ท ทหารอดทนไปยังหาดเทียนหรือ
หาดลู ก ลมได้ แต่ ถ้า อยากออมแรงไว้ ดํ า ผุ ด ดํ า ว่ า ยชมปะการั ง ก็ ส ามารถใช้ บ ริ ก ารรถทหารนั่ ง กิ น ลมชม
ธรรมชาติรอบเกาะไปยังจุดดําน้ําของทั้งสองหาดได้ ส่วนอีก 4 หาดนอกจากนี้ คือ หาดหน้าบ้าน หาดกรวด
หาดเตย และหาดแหลมฝรั่ ง เป็นหาดที่เต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ราวปลายเดื อนพฤษภาคมของทุกปี ทาง
กองทัพเรือจึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แม่เต่าทะเลจะได้ขึ้นมาวางไข่ได้อย่างสบายอุรา คราวนี้ก็มาถึงไฮ
ไลต์ของเกาะแสมสาร นั่นคือการดําน้ํา ที่ดําได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเดือนมีนาคม-พฤษภาคม น้ํา
ทะเลจะใสปิ๊งและคลื่นลมสงบ เมื่อมาถึง ใช่ว่าชุดพร้อมอุปกรณ์พ ร้อมแล้วจะกระโดดตูมลงทะเลได้ คุณครู
มนุษย์กบจะสอนทักษะและวิธีใช้อุปกรณ์ดําน้ําโดยละเอียดเสียก่อน แม้บางคนจะมีประสบการณ์การดําน้ํามา
หลายมหาสมุทรแล้วก็ตามทุกคนแถวตรง หน้ากระดานเรียงหนึ่ง
ขั้นแรก-สวมเสื้อชูชีพให้กระชับตัวเพื่อช่วยพยุงร่างกายไว้เหนือน้ําได้ จากนั้นถ้าใครผมยาวให้
รวบเก็บให้เรียบร้อย แล้วค่อยสวมสนอร์เกิล ระวังอย่าให้ผมเข้าไปในสนอร์เกิล เพราะนัน่ จะเป็นช่องทางให้น้ํา
เข้าไปแล้วทําให้สําลักน้ํา เมื่อชุดและอุปกรณ์พร้อม ก็ไปฝึกดําน้ําบริเวณหน้าหาด โดยต้องเปลี่ยนมาหายใจ
ทางปากให้ชินก่อนด้วย พอผ่านการทดสอบ คุณครูก็พาลงเรือยาง แล้วปล่อยให้ดําน้ําชมปะการังกันอย่าง
สนุกสนานน้ําทะเลที่นี่ใสปิ๊งขนาดนั่งบนเรือยังมองเห็นฝูงปลาสลิดหินบั้ง -เขียวเหลือง ที่ชาวบ้านเรียกปลาเสือ
แหวกว่ายเป็นจํานวนมาก ยิ่งเมื่อกระโจนลงน้ํา ความตื่นเต้นยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ เพราะสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
นั้นช่างมีมากมายหลายสีสัน ปลาการ์ตูนลายสีส้มขาวว่ายคลอเคลียกันอยู่กลางดงดอกไม้ทะเล ปลานกแก้ว
ปลาผีเสื้อ ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า รวมถึงหอยมือเสือ หอยเม่น ปลิงทะเล กัลปังหา ปะการังโต๊ะ ปะการัง
สมอง ปะการังเขากวาง ปะการังโขด ละลานตาแทบจาระไนไม่หมดหากใครอยากชมโลกใต้ทะเลแต่ยังกล้าๆ
กลัวๆ เพราะว่ายน้ําไม่แข็ง ขอเชิญชวนให้มาที่นี่
4.3 ค่าธรรมเนียมเข้าเกาะแสมสาร (อัตรานี้เริ่มใช้ 1เมษายน 2558)
- ผู้ใหญ่ 300 บาท(อายุ18ปีขึ้นไป) เด็ก 220 บาท (อายุไม่เกิน 18ปี หรือกําลังศึกษาไม่เกิน
มัธยมศึกษาปีที่6)
- ต่างชาติ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 600 บาท **ค่าธรรมเนียมนี้สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ **
ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์
- จุดซื้อตั๋วเรือข้ามไปเกาะแสมสาร ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมา
จอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะแสมสาร
- เกาะแสมสาร ไม่มีกําหนดปิดเกาะ เปิดให้บริการทุกวันตลอดปี
- เปิดรับบัตรคิว 06.00 น. (ประตูรั้วด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ จุดซื้อตั๋วเรือจะเปิดประมาณตีห้า)
- เกาะแสมสารไม่รับจองล่วงหน้า
- เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 500 คน (แนะนํา วันธรรมดาคนน้อยกว่าเสาร์อาทิตย์ ให้รีบมา
ต่อคิวเพื่อรับบัตร ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดต่อเนื่องยาวคนจะมาเที่ยวมาก ยิ่งต้องมาเร็วเพื่อรับบัตรคิว เพราะที่นี่
จํากัดนักท่องเที่ยว ถ้าเต็มก็ต้องรอวันถัดไป
- เรือข้ามเกาะ จะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 100คน เรือออกเป็นรอบทุกชั่วโมงตั้งแต่
09.00 - 16.30 น.
- ห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นไปบนเกาะ
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- ห้ามใส่บิกินี่บนเกาะ
- ห้ามชาวต่างชาติข้ามเกาะแสมสารโดยไม่มีคนไทย
- หนึ่งบัตรคิว สามารถซื้อตั๋วได้ไม่เกิน 10ใบ
- เมื่อได้บัตริวแล้ว 8.30 ควรเข้าไปรอคิวข้ามเกาะแสมสาร ที่อาคารต้อนรับ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่จะเริ่มเรียกตามลําดับบัตรคิว เพื่อซื้อบัตรโดยสารได้
4.5 สิ่งอานวยความสะดวกบนเกาะแสมสาร
• มีจักรยานให้เช่า บนเกาะ • ซุ้มพักผ่อน ชิงช้า เปลญวน • นั่งเรือท้องกระจกชมปะการัง •
เช่าอุปกรณ์ดําน้ําชมปะการัง 50บาท • เล่นน้ําที่ชายหาดลูกกลม • สนามกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด-ฟุตบอล •
ซุ้มพัก มีเตียงผ้าใบให้นอนพัก

5. ข้อมูลสารวจนักท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร ในการประเมินคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
จากสถิตินักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะแสมสารหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและ
ร่วมกิจกรรมสันทนาการที่มีบริการบนเกาะ พบว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งในแต่ละปีจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด การสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการ การท่องเที่ยวทาง
ทะเลของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร ในการประเมินคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
และเสริมสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คุณภาพดี ให้มีจํานวนมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในโครงการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การสารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างข้อมูลนักท่องเที่ยว
1.1 พื้นที่ทําการสํารวจ เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1) ในพื้นที่ปกปัก
พั น ธุ ก รรมพื ช ทางทะเลในโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
1.2 วิธีการสํารวจ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนาม สัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวโดยใช้แบบสอบถาม กําหนดจํานวนตัวอย่างของนักท่องเที่ยวสําหรับเก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม
จํา นวนทั้ง สิ้ น 150 ชุ ด จํ า แนกเป็ น ข้อ มู ลของนั ก ท่อ งเที่ ยวชาวไทย จํา นวน 120 ชุ ด นั ก ท่อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ จํานวน 30 ชุด ทําการเก็บข้อมูล นักท่องเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม
2558 ในเขตบริการของเกาะแสมสาร ได้แก่ บริเวณหาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร และหาดลูกลม
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสารทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตรวจความสมบูรณ์จากผู้ให้
สัมภาษณ์ครบทุกข้อคําถามในแบบสอบถาม ได้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทย 110 ชุด และนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ 30 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลัง รูปแบบการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้ประยุกต์วิธีการจาก
ไพฑูรย์ พิมดี และ ฉกาจ ราชบุรี (2552) และอุไรรัตน์ วรรคาวิสันต์ (2550)
1.3 การสํารวจความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ (ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว ด้านคุณค่าและความสําคัญของแหล่ง ท่องเที่ยว ด้านการตอบรับ
ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในท้องถิ่น ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และแนวโน้มในการกลับมา
ท่องเที่ยว ทําการสุ่มตัวอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเจาะจงในจุดท่องเที่ยวได้แก่ บริเวณหาดเทียน และหาด
ลูกลม
2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามนักท่องเที่ยวเกาะแสมสาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลัง รูปแบบการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนเกาะแสมสาร ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 เป็นเพศหญิง อายุ
เฉลี่ย คือ 32 ปี และมีอายุระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รายได้อยู่ระหว่าง
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.9 มีรายได้เฉลี่ย 23,200 บาท โดยมีภูมิลําเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.4 ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.6 ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน ส่วนผู้ที่เคยมาเยือนร้อย
ละ 47.6 เคยมาเยือนจํานวน 1 ครั้งมากที่สุด สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือน ได้แก่ คนที่เคยไปมาก่อนพูด
ต่อกันปากต่อปาก ร้อยละ 43.2 กลุ่มในการเดินทางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 55.3 จํานวนสมาชิกใน
กลุ่มเดินทางมีจํานวนระหว่าง 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการเดินทางมาถึง
เกาะน้อยกว่า 5 ชั่วโมงร้อยละ 62.0 โดยมาเกาะเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง
ประมาณ 1,900 บาท ส่วนที่เดินทางมากับบริษัททัวร์พบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 2,800 บาทต่อคน
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารเพื่อต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่อึกทึก แออัด
ของเมืองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.8 สําหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้กระทําในเกาะแสมสาร
มากที่สุด ได้แก่ ดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น ร้อยละ 76.6 และได้ประกอบกิจกรรมดําน้ําดูปะการังน้ําตื้นทั้งหมด
ร้อยละ 87.4 ส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและได้ประกอบกิจกรรมน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการศึกษา
วิถชี ีวิตชุมชน ร้อยละ 3.2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 56.0 เป็นเพศ
ชาย อายุเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 36 ปี และมีอายุระหว่าง 21-30 ปีและอายุระหว่าง 31-40 ปีมากที่สุดเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 44.3 การศึกษาอยู่ในระดับ High school ร้อยละ 62.0 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 33.3 มาจากทวีปเอเชีย ร้อยละ 52.0 จากทวีปยุโรป ร้อยละ 30.3 และทวีปอเมริกาเหนือ ร้อยละ
17.7 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.2 ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน ส่วนผู้ที่เคยมาเยือนร้อยละ 100.0 เคยมาเยือน
จํานวน 1 ครั้งมากที่สุด สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนของนักท่องเที่ยว ได้แก่ จากคนที่เคยไปมาก่อน ร้อย
ละ 62.0 กลุ่มในการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวมากที่สุด ร้อยละ 52.0 จํานวน
สมาชิกในกลุ่มเดินทางมีจํานวนระหว่าง 1-5 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.7 ส่วนใหญ่แวะแหล่งท่องเที่ยว
อื่ น ๆ ก่ อ นมาเยื อ นเกาะแสมสาร ร้ อ ยละ 82.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ในการเดิ น ทางประมาณ 4 ,200 บาท
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารเพื่อต้องการพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 27.7 สําหรับกิจกรรมที่คาดหวังว่าจะได้กระทําในเกาะแสมสารมากที่สุด ได้แก่ ดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น ร้อย
ละ 33.3 และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ร้อยละ 26.7 ส่วนกิจกรรมที่ได้ประกอบจริง ได้แก่ กิจกรรมดําน้ําดู
ปะการังน้ําตื้นมากที่สุด ร้อยละ 86.7 รองลงมาคือกิจกรรมถ่ายภาพ ร้อยละ 43.3 กิจกรรมเล่นน้ําทะเล ร้อยละ
43.3 ส่วนกิจกรรมที่ได้ประกอบกิจกรรมน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมพายเรือคายัคและดูนก คิดเป็นร้อยละ 6.7
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละภูมิหลังของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
รายการ
1. เพศ
-หญิง
-ชาย
2. อายุนักท่องเที่ยว
-อายุน้อยกว่า20 ปี
-อายุระหว่าง21-30 ปี
-อายุระหว่าง31-40 ปี
-อายุมากกว่า40 ปี
อายุเฉลี่ย (ปี)
3. การศึกษา
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
-อนุปริญญา/ปวส.
-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
-นักเรียน/นักศึกษา
-ข้าราชการ
-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-พนักงานบริษัทเอกชน
-ธุรกิจส่วนตัว
-รับจ้างทั่วไป
-เกษียณอายุ
-พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ไม่ได้ทํางาน
5. รายได้ต่อเดือน(บาท)
-น้อยกว่า 10,000 บาท
-10,001-20,000 บาท
-20,001-30,000 บาท
-มากกว่า 30,000 บาท
รายได้เฉลี่ย (เดือน)

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
56.8
43.2

44.0
56.0

6.8
53.5
28.2
11.5
32

3.6
44.3
44.3
7.8
36

3.6
17.6
3.2
63.6
12.0

18.6
62.0
17.4
2.0

10.2
8.7
6.2
58.2
9.7
3.4
1.5
2.1

33.3
13.3
6.7
6.7
20.0
6.3
9.2
4.5

4.9
41.9
18.7
34.5
23,200

-
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ตารางที่ 2(ต่อ) จํานวนร้อยละภูมิหลังของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
รายการ
6. ภูมิลําเนา
6.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้
-ภาคกลาง
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ภาคตะวันออก
-กรุงเทพมหานคร
6.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
-ทวีปเอเชีย
-ทวีปอเมริกาเหนือ
-ทวีปยุโรป

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
3.2
7.9
15.7
1.1
6.7
65.4

52.0
17.7
30.3

ตารางที่ 3 จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไป รูปแบบการเดินทางและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
รายการ
1. ประสบการณ์ในการเดินทางมาเยือนเกาะ
แสมสาร
-เคยมา
-ไม่เคยมา
2. จํานวนครั้งที่มาเยือนจากผู้ที่เคยมา
-จํานวน 1 ครั้ง
-จํานวน 2 ครั้ง
-จํานวน 3 ครั้ง
-จํานวน 4 ครั้ง
-มากกว่า 5 ครั้ง
จํานวนที่มาเฉลี่ย
3. สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
-โทรทัศน์
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์
-นิตยสาร
-จากคนที่เคยไปมาก่อน
-อินเตอร์เน็ต
-อื่นๆ

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
23.4
76.6

9.8
90.2

47.6
38.6
13.8
1

100.0
-

8.5
2.7
20.3
43.2
17.6

7.9
10.3
62.0
14.8
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ตารางที่ 3(ต่อ) จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไป รูปแบบการเดินทางและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
รายการ
4. กลุ่มในการเดินทาง
-เดินทางมาคนเดียว
-กลุ่มเพื่อน
-กลุ่มครอบครัว

-กลุ่มผสมระหว่างครอบครัวและเพื่อน

-กลุ่มที่ทํางาน
-มากับบริษัททัวร์
5. จํานวนสมาชิกในกลุ่มเดินทาง
-จํานวน 1-5 คน
-จํานวน 5-10 คน
-จํานวนมากกว่า 10 คน
6. ระยะเวลาในการเดินทางจากที่พักถึงเกาะ
แสมสาร
-ใช้เวลาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง
-ใช้เวลาน้อยกว่า 10 ชั่วโมง
-ใช้เวลา 10-15 ชั่วโมง
-ใช้เวลามากกว่า 15 ชั่วโมง
7. หมู่เกาะแสมสาร เป็นจุดหมายปลายทางหลัก
หรือไม่
-เป็นจุดหมายปลายทางหลัก
-มีการแวะที่อื่นๆมาก่อน
8. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่แวะพัก
-1 แห่ง
-2 แห่ง
-3 แห่ง
-4 แห่ง
-5 แห่ง
9. ค่าใช้จ่ายในการมาเยือนเกาะแสมสาร ค่าใช้จ่ายใน

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
7.7
1.1
55.3
15.2
12.2
9.9
62.4
21.2
16.4

5.0
16.9
52.0
20.7
10.4
5.9
84.7
-

62.0
29.7
8.3
-

15.3
-

73.3
26.7

17.7
82.3

50.6
33.5
15.9
-

64.0
25.0
11.0
-

41.5
43.1
7.7
7.7
1,900
2,800(บ.ทัวร์)

4,200

การเดินทาง(บาท)

-น้อยกว่า 1,500 บาท
-ระหว่าง 1,501-3,000 บาท
-ระหว่าง 3,000-4,500 บาท
-มากกว่า 4,501 บาท
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาท)
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ตารางที่ 3(ต่อ) จํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไป รูปแบบการเดินทางและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
รายการ
ร้อยละ
ร้อยละ
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว
- การได้เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
4.1
25.3
- การได้มีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ๆ
5.6
- การได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
20.3
- เพื่อพักผ่อนตามลําพัง
3.3
- เพื่อพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ
25.6
26.7
- เพื่อผักผ่อนร่วมกับครอบครัว
7.6
27.7
- การได้หลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่
46.8
อึกทึกแออัด
- การได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ
7.0
และครอบครัว
ตารางที่ 4 จานวนร้อยละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและกิจกรรมที่ได้ทาจริง
กิจกรรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทย
-ดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น
-ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนบก
-ศึกษานิทรรศการ
-ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับหมู่เกาะแสมสาร
-เล่นน้ําทะเล
-พายคยัค/แคนู
-ดูนก
-ถ่ายภาพ
-พักผ่อน/ชมทัศนียภาพ/เดินเล่น
-เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด
-ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนแสมสาร

คาดหวังทากิจกรรม

ได้ประกอบกิจกรรมจริง

76.6
42.9
17.6
25.3
61.5
33.0
19.8
60.4
75.8
15.4
1.1

87.4
33.3
3.3
4.4
69.2
5.5
14.3
72.5
86.8
11.0
1.1
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ตารางที่ 4(ต่อ) จํานวนร้อยละกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและกิจกรรมที่ได้ทําจริง
กิจกรรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
-ดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น
-ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนบก
-ศึกษานิทรรศการ
-ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับหมู่เกาะแสมสาร
-เล่นน้ําทะเล
-พายคยัค/แคนู
-ดูนก
-ถ่ายภาพ
-พักผ่อน/ชมทัศนียภาพ/เดินเล่น
-เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด
-ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนแสมสาร

คาดหวังทากิจกรรม

ได้ประกอบกิจกรรมจริง

33.3
20.0
13.3
6.7
20.0
6.7
26.7

86.7
46.7
43.3
6.7
6.7
43.3
33.3
13.3

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เฉลี่ยร้อยละ 80.4 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถตอบได้ถูกต้อง โดยประเด็น
ที่สามารถตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
ทางสิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาคือ พื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรแบ่ง
ออกเป็นโซนต่างๆ เช่น เขตสงวนรักษา เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขตการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ทาง
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เขตกิจกรรมกลางแจ้ง เขตกิจกรรมชายหาด โดยมีการแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน
และชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนอย่างแท้จริง คิดเป็นร้อยละ 96.4, 93.8 และ 93.4 ตามลําดับ ส่วนข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีเปูาหมายต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ การ
จัด การการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง อนุ รั กษ์ เน้ น การปรั บปรุ ง เสริ ม แต่ ง และพั ฒ นาสิ่ง อํ านวยความสะดวกเพื่ อ ดึง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6 และ 54.8 ตามลําดับ ส่วนผลการวิเคราะห์
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่าไม่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากนัก คือ เฉลี่ยร้อยละ 88.6 มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถตอบได้ถูกต้อง โดยประเด็นที่สามารถตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คือ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์คือการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รองลงมาคือ พื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ โดยมีการแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน
และชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนอย่างแท้จริง คิดเป็น ร้อยละ 98.6, 96.2 และ 94.4 ตามลําดับ ส่วนข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีเปูาหมายต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ การ
จัด การการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง อนุ รั กษ์ เน้ น การปรั บปรุ ง เสริ ม แต่ ง และพั ฒ นาสิ่ง อํ านวยความสะดวกเพื่ อ ดึง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8 และ56.6
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ตารางที่ 5 ความรู้และความเข้าใจต่อหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความรู้ความเข้าใจ
1. การท่ องเที่ย วเชิง นิเ วศคื อการท่อ งเที่ ยวที่ไ ม่ก่ อให้ เกิ ดความเสื่ อมโทรมทาง
สิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสร้ า งที่ พั ก ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วควรใช้ วั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามกลมกลื น กั บ
ธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย
3. การท่องเที่ยวประเภทแพลอย หรือทัวร์ปุา นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปจํานวนมาก
เกินไปเพื่อไม่ทําลายสภาพแวดล้อม
4. ชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง
5. การดูด าว นั่ง ช้า ง นั่ง เกวี ยน ปี นเขา เพื่ อศึ กษาชื่น ชมธรรมชาติ ถือ เป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทําให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว เพราะรายได้ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวจะหมุนเวียนกลับไปพัฒนาท้องถิ่น
7. พื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ปุา เขตกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมีการแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน
8. ควรจัดเจ้าหน้าที่ไว้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้าไป เที่ยวชม
ธรรมชาติ
9. ค่านิยมและวิถีชีวิตที่เป็นความเชื่อดั้ง เดิมของคนท้องถิ่น เช่น การนับถือผี ถือ
เป็นภูมิปัญหาที่ก่อให้เกิดกฎระเบียบทางสังคม และการอยู่ร่วมกัน
10. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (carrying
capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว
11. สินค้าที่ระลึกควรทําเลียนแบบสินค้าที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถขาย
สินค้าได้จํานวนมาก
12. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกมากกว่าสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
13. นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ยังทําให้เกิด
การเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ
14. การท่องเที่ยวเชิง นิเวศไม่ต้องมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
15. งานด้านศิลปหัตถกรรม เช่น งานเย็บปักผ้าที่จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวควร
เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเป็นแบบทันสมัย เพื่อความสวยงาม
16. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
การเข้าไปดูวิถีชีวิตตามปกติของชุมชน
17. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีเปูาหมายต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มี
ส่วนร่วมมากที่สุด
18. การท่องเที่ยวประเภทชมฟาร์ม ปศุสัตว์หรือชมการปลูกพืชไม้เมืองหนาวไม่ใช่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
19. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน้นการปรับปรุง เสริมแต่ง และพัฒนา สิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากขึ้น
20. ชาวเขาควรเปลี่ ยนแปลงวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้ น เช่ นการแต่ง กาย ชุ ด
ประจําเผ่าควรเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย
ค่าเฉลี่ย

ตอบถูกร้อยละ
(%)

ตอบผิดร้อยละ
(%)

96.4

3.6

90.2

9.8

82.4

17.6

93.4

6.6

74.6

25.4

88.6

11.4

93.8

6.2

90.2

9.8

74.4

25.6

86.6

13.4

64.6

35.4

76.4

23.6

90.7

9.3

56.7

43.3

48.2

51.8

92.4

7.6

42.4

57.6

52.4

47.6

45.2

54.8

64.3

35.7

80.4

19.6
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ตารางที่ 6 ความรู้และความเข้าใจต่อหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ความรู้ความเข้าใจ

ตอบถูกร้อยละ
(%)

ตอบผิดร้อยละ
(%)

1. การท่ องเที่ย วเชิง นิเ วศคื อการท่อ งเที่ ยวที่ไ ม่ก่ อให้ เกิ ดความเสื่ อมโทรมทาง
สิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสร้ า งที่ พั ก ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วควรใช้ วั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามกลมกลื น กั บ
ธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย
3. การท่องเที่ยวประเภทแพลอย หรือทัวร์ปุา นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปจํานวนมาก
เกินไปเพื่อไม่ทําลายสภาพแวดล้อม
4. ชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง
5. การดูด าว นั่ง ช้า ง นั่ง เกวี ยน ปี นเขา เพื่ อศึ กษาชื่น ชมธรรมชาติ ถือ เป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทําให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว เพราะรายได้ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวจะหมุนเวียนกลับไปพัฒนาท้องถิ่น
7. พื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ปุา เขตกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมีการแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน
8. ควรจัดเจ้าหน้าที่ไว้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้าไป เที่ยวชม
ธรรมชาติ
9. ค่านิยมและวิถีชีวิตที่เป็นความเชื่อดั้ง เดิมของคนท้องถิ่น เช่น การนับถือผี ถือ
เป็นภูมิปัญหาที่ก่อให้เกิดกฎระเบียบทางสังคม และการอยู่ร่วมกัน
10. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (carrying
capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว
11. สินค้าที่ระลึกควรทําเลียนแบบสินค้าที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถขาย
สินค้าได้จํานวนมาก
12. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกมากกว่าสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
13. นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ยังทําให้เกิด
การเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ
14. การท่องเที่ยวเชิง นิเวศไม่ต้องมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
15. งานด้านศิลปหัตถกรรม เช่น งานเย็บปักผ้าที่จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวควร
เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเป็นแบบทันสมัย เพื่อความสวยงาม
16. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
การเข้าไปดูวิถีชีวิตตามปกติของชุมชน
17. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีเปูาหมายต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มี
ส่วนร่วมมากที่สุด
18. การท่องเที่ยวประเภทชมฟาร์ม ปศุสัตว์หรือชมการปลูกพืชไม้เมืองหนาวไม่ใช่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
19. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน้นการปรับปรุง เสริมแต่ง และพัฒนา สิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากขึ้น
20. ชาวเขาควรเปลี่ ยนแปลงวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้ น เช่ นการแต่ง กาย ชุ ด
ประจําเผ่าควรเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย
ค่าเฉลี่ย

98.6

1.4

92.8

7.2

84.7

15.3

94.4

5.6

76.4

23.6

90.2

9.8

96.2

3.8

94.6

5.4

74.8

25.2

90.7

9.3

70.4

29.6

82.7

17.3

94.4

5.6

58.2

41.8

51.8

48.2

95.2

4.8

40.2

59.8

55.9

44.1

43.4

56.6

68.7

31.3

88.6

11.4
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ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว พบว่าทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทุกๆข้อคําถาม โดยมีผลของทัศนคติที่ดีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนี้คือ
ข้อที่ 1 “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน” ส่วนใหญ่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 74 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.2 ส่วนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ มีจํานวน 22 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3
ข้อที่ 2 “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่
สามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
จํานวน 46 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน 20 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 66.6
ข้อที่ 3 “การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่า งๆเป็นสิ่งที่ควร
ทํา เพราะจะช่วยให้มีรายได้สําหรับบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ” ส่วนใหญ่เห็นด้วย
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 70 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.6 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน
23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6
ข้อที่ 4 “การท่องเที่ยวในวันหยุดหรือเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้
จะต้องเผชิญกับความแออัดของนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องยอมอดทน” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 44 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน
21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.0
ข้อที่ 5 “การท่องเที่ยวไปในชุมชนต่างๆนั้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน นักท่องเที่ยวเป็น
เสมือนลูกค้า จึงไม่จําเป็นต้องเคารพหรือเกรงใจชาวบ้านในชุมชน” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทย
มีจํานวน 38 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน 22 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 73.3
ข้อที่ 6 “การท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลัก ไม่จําเป็นต้องได้อะไร
มากกว่านี้ ” ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้ว ย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 39 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.4 ส่ว น
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน 20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6
ข้อที่ 7 “การท่องเที่ยวด้วยการศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่
ต้องเหน็ดเหนื่อยยุ่งยาก ไม่น่าปฏิบัติ ” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 45 คน หรื อคิด
เป็นร้อยละ 40.9 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6
ข้อที่ 8 “นักท่องเที่ยวที่ดี ควรศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวก่อนไปเที่ยวทุก
ครั้ง” ส่วนใหญ่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 68 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.8 ส่วนนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ มีจํานวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6
ข้ อ ที่ 9 “กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ สามารถปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้ ” ส่วนใหญ่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 60 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.5
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6
ข้อที่ 10 “การนําขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติทุกชิ้นออกจากแหล่งท่องเที่ยว หลังการ
ท่องเที่ยวเดินปุา เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน
38 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0
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ข้อที่ 11 “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะประสบความสําเร็จได้ต้องได้รั บความร่ว มมือจากทั้ ง
หน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวด้วย” ส่วนใหญ่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง นักท่อ งเที่ ยวชาวไทยมี จํานวน 54 คน หรือคิด เป็น ร้อยละ 49.0 ส่ว นนัก ท่องเที่ย วชาว
ต่างประเทศ มีจํานวน 22 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3
ข้อที่ 12 “ควรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอย่างแท้จริง” ส่วนใหญ่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 72 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
65.4 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจํานวน 22 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3
ตารางที่ 7 จํานวนร้อยละของกลุ่มนักท่องเที่ยวจําแนกตามทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาวไทย
ข้อความ
เห็นด้วย
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่การพัฒนาการ 67.2
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยว 43.2
เท่านั้น มาสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
3. การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆเป็น 63.3
สิ่งที่ควรทํา เพราะจะช่วยให้มีรายได้สําหรับบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น
4. การท่องเที่ยวในวันหยุดหรือเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง 40.7
ไม่ได้ แม้จะต้องเผชิญกับความแออัดของนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆก็ต้องยอมอดทน
5. การท่องเที่ยวไปในชุมชนต่างๆ นั้น เป็นการสร้ างรายได้ใ ห้กับชาวบ้า น 59.7
นักท่องเที่ยวเป็นเสมือนลูกค้าจึงไม่จําเป็นต้องเคารพหรือเกรงใจชาวบ้านใน
ชุมชน
6. การท่ อ งเที่ ย วควรก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น เป็ น หลั ก ไม่ 58.3
จําเป็นต้องได้อะไรมากกว่านี้
7. การท่องเที่ยวด้วยการเดินปุาศึก ษาธรรมชาติ และระบบนิเ วศของแหล่ ง 44.6
ท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยยุ่งยาก ไม่น่าปฏิบัติ
8. นักท่องเที่ยวที่ดี ควรศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวก่อน 61.8
ไปเที่ยวทุกครั้ง
9. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วนิ เ วศ สามารถปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ 54.5
ทรัพยากรธรรมชาติได้
10. การนําขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติทุกชิ้นออกจากปุา หลังการ
49.1
ท่องเที่ยวเดินปุา เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
11. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะประสบความสําเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
49.0
ทั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วย
12. ควรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนร่วมตัดสินใจใน
65.4
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอย่างแท้จริง

ไม่แน่ใจ
3.4

ไม่เห็นด้วย
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ตารางที่ 8 จํานวนร้อยละของกลุ่มนักท่องเที่ยวจําแนกตามทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาวต่างประเทศ
ข้อความ
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยว
เท่านั้น มาสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
3. การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆเป็น
สิ่งที่ควรทํา เพราะจะช่วยให้มีรายได้สําหรับบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น
4. การท่องเที่ยวในวันหยุดหรือเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แม้จะต้องเผชิญกับความแออัดของนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆก็ต้องยอมอดทน
5. การท่องเที่ยวไปในชุมชนต่างๆ นั้น เป็นการสร้ างรายได้ใ ห้กับชาวบ้า น
นักท่องเที่ยวเป็นเสมือนลูกค้าจึงไม่จําเป็นต้องเคารพหรือเกรงใจชาวบ้านใน
ชุมชน
6. การท่ อ งเที่ ย วควรก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น เป็ น หลั ก ไม่
จําเป็นต้องได้อะไรมากกว่านี้
7. การท่องเที่ยวด้วยการเดินปุาศึก ษาธรรมชาติ และระบบนิเ วศของแหล่ ง
ท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยยุ่งยาก ไม่น่าปฏิบัติ
8. นักท่องเที่ยวที่ดี ควรศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวก่อน
ไปเที่ยวทุกครั้ง
9. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วนิ เ วศ สามารถปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้
10. การนําขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติทุกชิ้นออกจากปุา หลังการ
ท่องเที่ยวเดินปุา เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
11. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะประสบความสําเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วย
12. ควรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนร่วมตัดสินใจใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอย่างแท้จริง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

73.3

5.8

20.9

27.1

6.3

66.6

63.6

14.5

21.9

21.8

8.2

70.0

19.9

6.8

73.3

30.0

3.4

66.6

8.4

15.0

76.6

76.8

2.4

20.8

76.6

6.8

16.6

13.7

6.3

80.0

73.3

3.4

23.3

73.3

5.8

20.9
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3. ผลการศึกษาความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยว
จากผลการสอบถามนักท่องเที่ยว สามารถสรุปความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้ดังนี้
1. ด้านความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการสรุปได้ดังนี้
- ปูายชี้ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ต้องการให้เพิ่มจํานวนปูายชี้ทางที่บอกชื่อแหล่งทิศทางและ
ระยะทาง เป็นระยะๆก่อนถึงแหล่ง ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ และให้ทําปูายชี้ทางที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือมี
ลักษณะเด่น สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้
- ควรเพิ่มพาหนะรับจ้างมากขึ้นจากปากทางเข้า หรือตัวอําเภอสัตหีบ จนถึง เกาะแสมสาร
ควบคุมราคาค่าโดยสารและการบริการให้เหมาะสม
- ควรเพิ่มเที่ยวเรือในการเดินทางไป-กลับระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะแสมสารให้มากขึ้น
2. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการสรุป
ได้ดังนี้
- สถานที่จอดรถ ต้องการให้ขยายหรือเพิ่มพื้นที่จอดรถ จัดระเบียบการจอดรถให้เป็นสัดส่วน
แยกประเภทรถ มีปูายบอกชัดเจน
- ที่พักผ่อน (ศาลา ที่นั่งพัก) ต้องการให้เพิ่มที่พักผ่อนที่กลมกลืนกับธรรมชาติให้กระจายตาม
ชายหาดทั่วเกาะ ซ่อมแซม และดูแลรักษาความสะอาดที่พักผ่อนอยู่เสมอ
- สุขาหรือห้องน้ํา ต้องการให้เพิ่มการรักษาความสะอาด เพิ่มจํานวนห้องน้ําที่เป็นสัดส่วน
(ชาย หญิง) ซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี และมีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น กระดาษชําระ สบู่ ขันน้ํา ถังขยะ เป็นต้น
- ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม หรือของที่ระลึก ต้องการให้มีหรือเพิ่มร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม
และของที่ระลึกให้หลากหลาย โดยควบคุมให้มีคุณภาพดี
- น้ําอุปโภคบริโภค ต้องการให้มีหรือเพิ่มจุดบริการน้ําดื่มสะอาด (ฟรี) และน้ําใช้ (ล้างหน้า
ล้างมือ ฯลฯ) ให้กระจายทั่วแหล่งและมีปูายบอกชัดเจน
- ภาชนะรองรับขยะ ให้มีหรือเพิ่มจํานวนถังขยะ (แบบมีฝาปิดและแยกขยะ) ให้กระจายทั่ว
แหล่ง เช่น ทางเดิน ศาลา ที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น
3. ด้านคุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้มี
หรือเพิ่มการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ส่ง เสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมเสริมหรือพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ด้านการตอบรับของเจ้าหน้าที่บนเกาะแสมสาร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้ต้อนรับ
ด้วยอัธยาศัยอันดี ให้ข้อมูล แนะนําแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์
5. ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการสรุปได้ดังนี้
- การให้การศึกษาหรือการสื่อความหมาย ต้องการให้มีปูายความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์บริการ
ข้อมูล และวิทยากรให้ความรู้หรือแนะนํา จุดสนใจของเกาะแสมสาร โดย ออกแบบสร้างฐานกิจกรรมตาม
ชายหาดร่วมกับการได้รับความรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของเกาะแสมสาร
- การคุ้มครอง บํารุงรักษาสภาพธรรมชาติ ต้องการให้อนุรักษ์สภาพดั้งเดิมไว้ ปลูกต้นไม้
เพิ่มขึ้นและมีการดูแลรักษาความสะอาด
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6. แนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการสรุปได้ดังนี้
- ต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีก เนื่องจากมีธรรมชาติสวยงาม สงบ ร่มรื่น กิจกรรมบนเกาะมี
ความหลากหลาย และเดินทางสะดวก ปลอดภัย
- แหล่ง ท่องเที่ยวโดยรอบทะเลแสมสาร ควรพัฒนาโดยรักษาสภาพธรรมชาติดั้ง เดิมไว้
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย
6. ผลการดาเนินการโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ดาเนินการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “แหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี”
รายงานผลการดาเนินงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี”
หลักการและเหตุผล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุดของอ่าวไทยตอนบน ตั้งอยู่ทางด้านทิศ
ใต้ของอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยเกาะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด
เกาะจวง เกาะจาน เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะขาม และเกาะปลาหมึก ในอดีต หมู่เกาะ
แสมสารเป็นที่พัก และท่าขนส่งสัตว์ทะเลของเรือประมงและเรือเดินทะเลและเคยมีชาวประมงอาศัยอยู่ตาม
เกาะต่างๆหลายแห่ง แต่ปัจจุบันเกาะทุกเกาะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. 2541 กองทัพเรือเข้า
สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) และได้น้อมเกล้าฯ ถวายการใช้พื้นที่เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง
รวม 9 เกาะเป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยมีการพัฒนาพื้นที่
เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของเกาะในทะเลและจัดทําพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ สําหรับ
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดําริโดยเป็นคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ.ทร.ซึ่งทําหน้าที่ในการสํารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตามพระราชวินิจฉัยที่ทรงพระราชทานไว้ในการเรียนรู้
ตั้งแต่ยอดเขาจดถึงใต้ทะเล นับตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นการดําเนินงานโครงการจวบจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสะสม
องค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพมากมายทั้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยา ตลอดจนการ
อนุรักษ์และการฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากนัก ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมี
ความสําคัญ อย่างยิ่งและผลจากการวิจัยและพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์มากต่อ การจัดการองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่ง การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่ง ยืน ซึ่ง สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ง ยืน ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ
สําหรับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเป็น หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วม
สนองพระราชดําริ โครงการ อพ.สธ.นี้ โดยเป็นคณะปฏิบัติการวิทยาการทําหน้าที่ในการสํารวจทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลจึงได้ดําเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริ เวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดําริใน
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โครงการ อพ.สธ. และตามแผนการดําเนินงานวิจัยฯ จะต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยมาใช้ในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของเกาะแสมสาร คณะผู้วิจัย
จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี” เพื่อ
นําข้อมูลองค์ความรู้และผลวิจัยของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลมาถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และแหล่ง เรียนรู้การ
ท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อนําผลวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยฯ มาถ่ายทอดบรรยายให้ความรู้พื้นฐานรวมทั้ง การฝึก
ปฏิบัติ การด้านส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์และวิธีการวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเกาะ
แสมสารแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถประยุกต์สร้างสื่อนําเสนอการพัฒนาฐานกิจกรรมการ
เรียนรู้ และสร้างรูปแบบโมเดลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาเป็นต้นแบบโครงการนําร่องการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเกาะแสมสารจากแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นและตระหนักถึงบทบาท คุณค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของโครงการ อพ.สธ. อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษาโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะผู้รับผิดชอบและดําเนินงานโครงการ
1. ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
2. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร
ผู้ร่วมงานวิจัย
3. อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
ผู้ร่วมงานวิจัย
3.2 ที่ปรึกษาโครงการ
1. พล.ร.ท. วินัย กล่อมอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
บูรพา
5. ดร. เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7. อาจารย์ ดร. กุมุทินี วรสุวรรณ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.1 หน่วยงาน/ส่วนงานจัดฝึกอบรม
1. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
2. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

73
5. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
6. โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
4.2 คณะวิทยากร
1. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ สํานักงาน อพ.สธ.
2. ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
3. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. อาจารย์ ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. อาจารย์ปริญญา นาคปฐม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
7. Dr. David T.Brown วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. อาจารย์สมโชค เนียนไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. อาจารย์วงศ์ระวิทย์ น้อมนําทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12. อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13. อาจารย์กนกอร สว่างศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14. นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
15. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
16. ปราชญ์ชาวบ้าน ของตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
17. นิสิตและนักศืกษาช่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. ลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระยะเวลาประมาณ 4 วัน ประกอบด้วย
5.1 การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ท่องเที่ยวทางทะเลของเกาะแสมสาร บทบาทคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศ บทบาทหน้าที่ของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยและผลการวิจัยในพื้นที่
ศึกษา และแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเกาะในเชิง อนุรักษ์ที่สอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5.2 ศึกษาภาคสนามบริเวณเกาะแสมสาร เพื่อให้เห็นสภาพปัจจุบันของทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเลและสถานภาพของการท่องเที่ยวแบบต่างๆที่คณะผู้วิจัยได้ดําเนินงานวิจัย
5.3 การปฏิบัติการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทางผู้จัดการฝึกอบรมจะแบ่งกลุ่มและตั้งโจทย์
ทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสารที่ได้คัดเลือกไว้ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานและนําเสนอ
ผลงานการประยุกต์และสร้างสรรค์การพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบโมเดลการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยากร
6. ผู้ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
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นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประมาณ 60 คน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ใช้ระยะเวลา 4 วัน
8. สถานที่จัดการฝึกอบรม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีที่สามารถนําไปพัฒนาการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9.2 ผลวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยฯ ได้ถูกถ่ายทอด บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว
สามารถนําไปต่อยอดในการให้บริการวิชาการ และเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้
9.3 ได้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล กิจกรรมและ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากการศึกษา สามารถนําไปเป็นต้นแบบโครงการหรือโครงการทางธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทั้งของชุมชนและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
9.4 ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนาให้เป็น ทางเลือกใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้และเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชลบุรี ได้แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
จังหวัดชลบุรี
10. งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการฯเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สนอง
พระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี)” ปีงบประมาณ 2557
กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
--------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
07.00 - 11.30 น.
พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยบูรพา
เดินทางไป พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30 - 17.00 น.
ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกอบรม แนะนําบุคลากร ความเป็นอยู่ และนํา กราบ
สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย เขาหมาจอ และฟาร์มปลาการ์ตูน โดย คณะวิทยากร บุคลากรจากหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและเจ้าหน้าที่โครงการอพ.สธ. ประจําพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
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17.00 - 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น
บรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งการเรียนรู้กับการศึกษาตลอดชีวิต ”
โดย อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง คณะที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยฯ
19.00 – 20.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ท้องทะเลไทยกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” โดย อาจารย์ ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน คณะที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยฯ
20.00 – 21.00 น.
ปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มผู้เ ข้าฝึก อบรมตามโจทย์ การฝึกอบรม แนะนําตั วผู้เข้ าร่ว ม
ฝึกอบรม โดยคณะวิทยากรประจํากลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเจ้าหน้าที่
โครงการ อพ.สธ. ประจําพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย บุคลากร
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
21.00 น.
เข้าที่พัก ทําธุระส่วนตัว เข้านอน
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
06.00 - 06.45 น.
ตื่นนอน-ออกกําลังกาย
06.45 - 07.30 น.
ทําธุระส่วนตัว
07.30 - 08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
09.00 - 09.15 น.
ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ หัวหน้าโครงการงานวิจัยฯ กล่าวรายงาน
09.15 - 09.30 น.
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา หรือผู้แทน
09.30 - 09.50 น.
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดย ท่านผู้บญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
09.50 - 10.10 น.
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
10.10 - 10.30 น.
อาหารว่าง
10.30 – 11.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สนองพระราชดําริ
ในโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และภาพรวมผลงานวิจัยที่ได้ในรอบปี”
โดย ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ หัวหน้าโครงการงานวิจัยฯ
11.30 - 12.30 น.
บรรยายประชุ ม เสวนาพิ เ ศษเรื่ อ ง “การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศกั บ ความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ” โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ
12.30 - 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 17.30 น.
ปฏิบัติการภาคสนามแบ่งกลุ่ม “แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทาง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสาร ” ณ เกาะแสมสาร
ครั้งที่ 1 โดย คณะวิทยากร และบุคลากรหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. ประจําพิพิธภัณฑ์ฯ
17.30 - 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.30 - 20.30 น.
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่ไ ด้ ข้อคิดเห็น และเตรียมการนําเสนอ
ผลงานของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตามโจทย์ ก ารฝึ ก อบรมฯ ครั้ ง ที่ 1 โดย คณะ
วิทยากรทั้งหมด
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20.30 น.
เข้าที่พัก ทําธุระส่วนตัว เข้านอน
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558
06.00 - 06.45 น.
ตื่นนอน-ออกกําลังกาย
06.45 - 07.30 น.
ทําธุระส่วนตัว
07.30 - 08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 10.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์
ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน”
โดย ดร.ปิยรัษฏ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการ อพ.สธ.
10.00 - 10.30 น.
อาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
บรรยายประชุม เสวนาพิเ ศษเรื่อง “การท่อ งเที่ย วเชิ ง นิเวศกับ ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ น
ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน” โดยคณะวิทยากรและปราชญ์
ชาวบ้านของตําบลแสมสาร รับเชิญ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.30 น.
ปฏิบัติการภาคสนามแบ่งกลุ่ม “แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทาง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสาร ” ณ เกาะแสมสาร
ครั้งที่ 2 โดย คณะวิทยากร และบุคลากรหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. ประจําพิพิธภัณฑ์ฯ
17.30 - 18.30 น.
เตรียมการนําเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโจทย์การฝึกอบรมฯ
โดย คณะวิทยากรทั้งหมด
18.30 - 20.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (เลี้ยงต้อนรับ)
20.30 น.
เข้าที่พัก ทําธุระส่วนตัว เข้านอน
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
06.00 - 06.45 น.
ตื่นนอน-ออกกําลังกาย
06.45 - 07.30 น.
ทําธุระส่วนตัว
07.30 - 08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 10.30 น.
การบรรยายแบ่งกลุ่มนําเสนอผลงาน การประยุกต์สร้างสรรค์การพัฒนาฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบโมเดลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะ
แสมสาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยากร สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม
ฯ โดย คณะวิทยากร
10.30 – 11.30 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลผู้นําเสนอผลงานดีเด่น
โดย ผู้บญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หรือผู้แทน
11.30 – 12.00 น.
พิธีปิดการฝึกอบรม
โดย ผู้บญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือผู้แทน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 16.00 น.
ทัศนศึกษาสวนนงนุช อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
16.00 น.
เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
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พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประธานพิธีเปิดโครงการฯตัดริบบิ้นเปิดโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ฟังการบรรยายในห้องประชุม

วิทยากรบรรยายในห้องเรียน

ปราชญ์ชาวบ้านตําบลแสมสารบรรยายองค์ความรู้ท้องถิน่

กิจกรรมสันทนาการภาคกลางคืน

เดินทางไปปฏิบัติงานที่เกาะแสมสาร

แผ่นภาพที่ 17 ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
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รับฟังบรรยายสรุปเกาะแสมสาร

มอบหมายการปฏิบัติงานตามชายหาดต่างๆ

เดินทางไปตามชายหาดต่างๆของเกาะแสมสาร

ฝึกการใช้อุปกรณ์ดําน้ําแบบ snokeling

เตรียมการนําเสนอผลงานในการสร้างกิจกรรมการท่องเทีย่ ว

นําเสนอผลงานกิจกรรมการท่องเที่ยวเกาะแสมสาร

รับมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรม

พิธีปิดการฝึกอบรมฯและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

แผ่นภาพที่ 17(ต่อ) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”

79

รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
วัตถุประสงค์การประเมิน
1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ
2. เพื่อนําาข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสัมนามาปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินโครงการ
ด้านเนื้อหา

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านการนําความรู้ไปใช้

ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

ตัวบ่งชี้การประเมิน

แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
2. การถ่ายทอดของวิทยากร
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5. การตอบคําถามของวิทยากร
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
3. สามารถบอกประโยชน์ได้
4. สามารถบอกข้อดีได้
5. บูรณาการทางความคิดสู่การทํางานเป็นทีม/การ
ปรับตัวของบุคลากร/การปฏิรูประบบการทํางานใน
การปฏิบัติงาน
1. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
2. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
3. สามารถให้คําปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
1. การบริการของเจ้าหน้าที่
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี”
มีการกําหนดกลุ่มเปูาหมายของการจัดกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเจ้าหน้าที่โครงการอพ.สธ. ประจําพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย จํานวน 84 คน จากการดําเนินการพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมจริง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการฯจํานวน
84 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เพศ
หญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1
ตารางที่ 9 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี”
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา (เช่นการบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ
ทากิจกรรม การทากลุ่มฯลฯ)
1. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
จํานวน
ร้อยละ
2. การถ่ายทอดของวิทยากรจํานวน
จํานวน
ร้อยละ
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
จํานวน
ร้อยละ
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
จํานวน
ร้อยละ
5. การตอบคําถามของวิทยากร
จํานวน
ร้อยละ

มาก
ปาน
น้อย ค่า
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด เฉลี่ย
4.14
15 67 2
17.9 79.8 2.4

0
0
4.15
0.00 0.00

16 65 3
19.0 77.4 3.6

0
0
4.15
0.00 0.00

14 64 6
16.7 76.2 7.1

0
0
4.09
0.00 0.00

16 65 3
19.0 77.4 3.6

0
0
4.15
0.00 0.00

16 66 2
19.0 78.6 2.4

0
0
4.17
0.00 0.00
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ตารางที่ 9(ต่อ) ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี”
รายการประเมิน
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
จํานวน
ร้อยละ
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
จํานวน
ร้อยละ
3. สามารถบอกประโยชน์ได้
จํานวน
ร้อยละ
4. สามารถบอกข้อดีได้
จํานวน
ร้อยละ
5. บูรณาการทางความคิดสู่การทํางานเป็นทีม/การ
ปรับตัวของบุคลากร/การปฏิรูประบบการทํางาน
ในการปฏิบัติงาน
จํานวน
ร้อยละ
ด้านการนาความรู้ไปใช้
1. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
จํานวน
ร้อยละ
2. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้
จํานวน
ร้อยละ
3. สามารถให้คําปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
จํานวน
ร้อยละ

มาก
ปาน
น้อย ค่า
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด เฉลีย่
3.90
0
7
0.00 8.3

62 13 2
73.8 15.5 2.4

2.88

15 68 1
17.9 80.9 1.2

0
0
4.17
0.00 0.00

16 67 1
19.0 79.8 1.2

0
0
4.18
0.00 0.00

16 64 4
19.0 76.2 4.8

0
0
4.14
0.00 0.00

15 65 4
17.9 77.4 4.8

0
0
4.13
0.00 0.00
4.13

14 67 3
16.7 79.8 3.6

0
0
4.13
0.00 0.00

14 67 3
16.7 49.8 3.6

0
0
4.13
0.00 0.00

16 64 4
19.0 76.2 4.8

0
0
4.14
0.00 0.00
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ตารางที่ 9(ต่อ) ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี”
รายการประเมิน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. การบริการของเจ้าหน้าที่

มาก
ปาน
น้อย ค่า
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด เฉลีย่
4.14
จํานวน 15 65 4
ร้อยละ 17.9 77.4 4.8

0
0
4.13
0.00 0.00

จํานวน 15 66 3
ร้อยละ 17.9 78.6 3.6

0
0
4.14
0.00 0.00

จํานวน 16 65 3
ร้อยละ 19.0 77.4 3.6

0
0
4.15
0.00 0.00
4.08
80.52
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2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ค่าเฉลี่ยภาพรวม
ร้อยละภาพรวม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จากตารางที่ 9 พบว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.08 และในส่วนค่าเฉลี่ยในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านการนําความรู้ไปใช้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
1. ให้มีการอบรมในลักษณะนี้อีกอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดี เป็นกิจกรรมที่ดี สมควรจัดโครงการ
ลักษณะนี้อีก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. อยากให้วิทยากรบอกเทคนิคการเรียนรู้เพื่อการนําไปใช้ให้มากกว่านี้
3. อยากให้มีการร่วมมือกันภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น และการนําเสนอ เพราะจะได้ แนวคิดและเทคนิค
ที่หลากหลาย
4. เผยแพร่ เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. อยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆ ทุกปี ทําต่อเนื่องตลอดไป
6. ต้องการเอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
7. ขอให้ จัดการอบรมแบบนี้อีก สนุกและได้ความรู้มาก
8. ขอบคุณที่มีการอบรมแบบนี้อยากมีการอบรม แบบนี้อีก
9. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
10. ควรจัดให้มีการอบรมทุก ๆ ปี
11. ดีมาก ถ้ามีโอกาสขอให้จัดการอบรมอีกเพราะว่านักศึกษาทุกคนจะได้นําความรู้ไปใช้
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12. ควรมีสื่อเอกสารความรู้ให้มาก เพื่อผู้เข้าอบรมจะให้นําไปใช้
13. เป็นโครงการที่ดีควรจัดอบรมรูปแบบนี้ กิจกรรมเร้าความสนใจไม่เบื่อ วิทยากรให้ ความรู้
แบบเป็นธรรมชาติ ดีมาก
14. เป็นโครงการที่ดี สามารถนํากิจกรรมไปฝึกให้ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ดีมาก
15. อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีก
16. ควรจัดให้มีการอบรม เช่นนี้ อีกอย่างต่อเนื่อง
17. ควรจัดการฝึกอบรมเช่นนี้อีกในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย เพราะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้โดยตรง
ตามความ ต้องการของนักศึกษา
18. ควรจัดให้มีการอบรมอีกและมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นแกนนําในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
19. ให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
20. ต้องการให้จัดปีละครั้งหานวัตกรรม/กิจกรรมใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมสาระการท่องเที่ยว
21. ควรมีการจัดอบรมเพิ่มขึ้น
22. เป็นการอบรมที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและฝึกในเรื่องทักษะสามารถนําไปใช้ ได้จริง ได้รับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการอบรมแบบนี้ บ่อย ๆ
23. เวลาที่ใช้การอบรมน้อยไปและควรมีการจัดอบรมลักษณะนี้อีกในครั้งต่อไป
7. การพัฒนาสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนที่ของชายหาด 4 หาด
ในแผนงานพัฒนาและออกแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนงานจัดทําปูายแผนที่ชายหาดที่
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสารคณะผู้วิจัยได้ร่วมประชุมและดําเนินการ
คัดเลือกชายหาดที่จะพัฒนาเป็นฐานกิจกรรมสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ 4 หาด คือ 1) หาดหน้าบ้าน 2)
หาดเทียน 3) หาดลูกลม และ 4) หาดเตย ซึ่งมีการพัฒนาสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนที่ของชายหาด
4 หาด ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาและออกแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของชายหาดเกาะแสมสาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อดึงดูดและเพิ่มความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว
3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและผสมผสานความสนุกสนานตื่นเต้นและท้าทาย เกิด
ความสามัคคี ด้วยฐานของกิจกรรมต่างๆ
เป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะแสมสารกลุ่มต่างๆ
วิธีการและขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ
-ประชุมคณะทํางานเพื่อหารือร่วมกัน
-สํารวจและศึกษาหาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อจัดทําฐานกิจกรรมชายหาด
ขั้นดาเนินการ
-เตรียมสถานที่ -ดําเนินการสร้างฐานกิจกรรม
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ขั้นประเมินผล
-จากการสังเกตพฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติการร่วมฐานกิจกรรม
-ประเมินจากแบบสอบถาม
2. แผนงานจัดทําปูายแผนที่ชายหาดและข้อมูลสรุปทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของแต่ละหาด
พร้อมทั้งจุดที่ตั้งและรายละเอียดของฐานกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้และเกิดความตระหนักในคุณค่าของแหล่งทรัพยากรชีวภาพทางทะเลชองหมู่
เกาะแสมสาร
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านทะเล
เป้าหมาย ชายหาด 4 หาดที่ได้คัดเลือกคือ
1.หาดหน้าบ้าน
2.หาดเทียน
3.หาดลูกลม และ
4.หาดเตย
วิธีการและขั้นตอน
- เตรียมข้อมูลประวัติความเป็นมาและรายละเอียดของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลต่างๆของหาด
- จัดทําข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงบนแผ่นปูายพร้อมโครงสร้างหลัก แล้วนําไป
ติดตั้งใกล้กับบริเวณด้านหน้าของชายหาด
3. ภาพรายละเอียดของฐานกิจกรรมการเรียนรู้และปูายแผนที่ชายหาดที่สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดแต่ละหาด มีดังนี้

ภาพที่ 4 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเชิงนิเวศของเกาะแสมสาร
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แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเชิงนิเวศของเกาะแสมสาร
1. หาดเทียน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร ชายหาดมีความยาวทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่
ทิศใต้ลักษณะของหาดเป็นชายหาดหินสลับกับหาดทรายและหาดกรวด เขตน้ําขึ้นน้ําลงเป็นพื้นที่ราบกว้างมาก
และมีแอ่ง น้ําขัง (lagoon) ขนาดใหญ่ ชายหาดยังเป็นแหล่งสาหร่ายทะเลกลุ่มต่างๆ สิ่งมีชีวิตที่พบมีความ
หลากหลายมาก เช่น ปลิงทะเล ฟองน้ําทะเล เม่นทะเล หอยทะเล ปลาทะเลในแอ่งน้ําขัง ด้านหน้าหาดมีแนว
ปะการังที่มีความลาดชันน้อยและมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการดําน้ําแบบผิวน้ํา ดังนั้นหาดเทียนจึงมี
ความเหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลง
ของหาดหินและหาดทราย และแนวปะการังน้ําตื้น ที่หาดเทียนยังพบเม่นทะเลจิ๋วซึ่งเป็นเม่นทะเลที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดในโลกซึ่งคณะผู้วิจัยได้สร้างฐานกิจกรรม “ตามหาเม่นทะเลจิ๋ว” ไว้ในแผ่นภาพที่ 18

ภาพที่ 5 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดเทียน

แผ่นภาพที่ 18 ปูายฐานกิจกรรมตามหาเม่นทะเลจิ๋วประจําที่หาดเทียน
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2. หาดหน้าบ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะแสมสาร ชายหาดเคยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีต
ชายหาดนี้จึงมีความสําคัญในทางจิตวิญญาณของผู้คนท้องถิ่นที่เคยตั้งรกรากอยู่ที่เกาะแสมสาร ลักษณะของ
หาดเป็นชายหาดหาดทรายทอดยาวไปจนจรดภูเขาทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นหาดกรวดต่อเนื่องกับหาดหินเชิงเขา
เขตน้ําขึ้นน้ําลงในส่วนที่เป็นชุมชนแคบและขยายออกกว้างขึ้นใกล้กับเชิง เขา เข้าใจว่าบริเวณนี้เป็นที่สะสม
ตะกอนจากการขึ้นลงของน้ําทะเล รวมทั้งเมื่อน้ําลงจะพบสันทรายกั้นพื้นที่ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
กลายเป็นทะเลแหวกที่น่าสนใจ สิ่งมีชีวิตที่พบมีความหลากหลายพอสมควรและและมีลักษณะเด่นตรงบริเวณ
หาดกรวดที่มีชุมชนของหอยเฉลียบ(Isognomon spp.) และหอยจอบ (Pinna sp.) และฟองน้ําถูตัวสีดํา
(Spongia sp.) หาดหน้าบ้านเหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลงของหาดกรวดและหาดทรายบริเวณทะเลแหวก

ภาพที่ 6 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดหน้าบ้าน
3. หาดลูกลม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสาร ที่มาของชื่อหาดมาจากเมล็ด
พันธุ์ของหญ้าลอยลมที่มีขึ้นอยู่มากบริเวณชายหาดแห่งนี้ เมื่อเมล็ดพันธ์ของหญ้าหลุดจากขั้วก็จะลอยตามลม
ไปตามชายหาดเรียกว่า “ลูกลม” ลักษณะของหาดเป็นชายหาดหาดทรายทอดยาวในแนวเหนือใต้ไปจนจรด
ภูเขาซึ่งเป็นหาดกรวดมนแตกต่างจากหาดหน้าบ้านที่เป็นกรวดเหลี่ยม กรวดมนเหล่านี้ถูกการกระทําของคลื่น
ซักไปมาจนมีความมนกลม ชายหาดบริเวณหาดลูกลมมีความละเอียดมากและขาวสะอาด ด้านหน้าหาดเป็น
แนวปะการังที่มีความลาดชันน้อย มีร่องน้ําแคบๆขวางกั้นก่อนที่จะไปถึงเกาะปลาหมึกที่มี แนวปะการังน้ําตื้น
ค่อนข้างสมบูรณ์ เขตน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณหาดทรายของหาดลูกลมค่อนข้างแคบ พบปูลมค่อนข้างมาก ส่วนหาด
หินทางทิศเหนือเป็นหินเชิงเขาทอดยาวลงไปจรดทะเล บริเวณนี้มีหอยนางรมเจริญขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก หาด
หินและแนวปะการังทางทิศใต้เป็นแนวปะการังที่มีรูปทรงการเจริญแบบก้อนเป็นชนิดเด่น และมีสาหร่ายเจริญ
อยู่ปะปนกับปะการัง หาดลูกลมเหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลงของหาดหินหาดกรวดมนและแนวปะการังน้ําตื้น ส่วนเกาะปลาหมึกเหมาะสมเป็น
แหล่งดําน้ําและเรียนรู้แนวปะการังน้ําตื้น
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ภาพที่ 7 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดลูกลม

แผ่นภาพที่ 19 ปูายฐานกิจกรรมกระบะทรายทะเลหรรษาประจําที่หาดลูกลม
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4. หาดเตย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร ที่มาของชื่อหาดมาจากชายหาดแห่งนี้มีต้น
เตยทะเลขึ้นอยู่ ลักษณะของหาดเป็นชายหาดหาดทรายทอดยาวในแนวเหนือใต้ไปจนจรดภูเขาที่ขนาบทั้งสอง
ด้าน ทําให้มีลักษณะเป็นอ่าวค่อนข้างลึก การเดินทางมายังอ่าวหาดเตยนี้ยังไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเป็นทาง
ลูกรังและผ่านเนินเขาสูงชันแต่มีทัศนียภาพที่สวยงาม หาดเตยค่อนข้างเงียบสงบ และมีรายงานว่า เต่าทะเล
มักจะขึ้นมาวางไข่ ณ ชายหาดแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาธรรมชาติของเต่าทะเล ลักษณะชายหาด
คล้ายกับหาดลูกลมที่ทางทิศเหนือเป็นหาดหินที่เป็นหินภูเขา และทางทิศใต้เป็นหาดกรวดมนต่อเนื่องกับ หาด
หินที่มีลักษณะพิเศษคือ มีซากปะการังขนาดใหญ่แทรกตัวกับหมู่หินภูเขาของเกาะ ซากปะการังเหล่านี้ถูกคลื่น
ลมทะเลกัดเซาะทางด้านล่างทําให้มองดูคล้ายกับโต๊ะหินปะการังที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ชายหาด
ทรายของหาดเตยขาวสะอาดและละเอียดมากหาดมีความกว้างและไม่ล าดชันมากเหมาะสําหรับการสันทนา
การ นอกจากนี้ด้านหน้าหาดยังมีแนวปะการัง น้ําตื้น ที่คล้ายกับแนวปะการัง หาดลูกลม ทําให้หาดเตยนี้ มี
เหมาะสมมากในการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลงของ
หาดทราย หาดหินหาดกรวดมน แนวปะการัง น้ําตื้น ศึก ษาธรรมชาติของเต่าทะเล นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยวชายหาดในเวลากลางคืน

ภาพที่ 8 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเด่นของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดเตย
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8. การจัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสาร

ในแผนงานการดํา เนิ น การจั ด ทํ าคู่ มื อ แหล่ง เรี ย นรู้ ท รั พ ยากรชี ว ภาพทางทะเลและเส้ น ทาง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสารที่ได้คัดเลือกไว้ คณะผู้วิจัยได้ร่วมประชุมและ
ดําเนินการออกแบบจัดทําคู่มือ ดังนี้
1. แผนงานการดํา เนิน การจั ดทํ า คู่มื อ แหล่ ง เรี ยนรู้ ทรั พ ยากรชี ว ภาพทางทะเลและเส้ นทาง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสารที่ได้คัดเลือกไว้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
ตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เพื่ อ ให้นั ก ท่ องเที่ ยวนํ า ข้อ มู ล ที่มี อ ยู่ ในมื อ ไปดํ า เนิ น ตามกิ จ กรรมการท่ องเที่ ยวของเกาะ
แสมสาร
3. นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลก่อนไปศึกษาสภาพจริง
เป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะแสมสารและผู้สนใจทั่วไป
วิธีการและขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ ประชุมคณะทํางานเพื่อหารือร่วมกันในการจัดทํารายละ เอียดและเนื้อหาของคู่มือ
ขั้นดาเนินการ วางรูปแบบของคู่มือและจัดทําโครงร่าง โดยมีลําดับเนื้อหาตามสารบัญของคู่มือดังนี้
1. ทําความรู้จักเกาะแสมสาร
2. ที่ตั้งและประวัติ
3. แผนที่รายละเอียดของเกาะแสมสารทั้งหมดและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีบริการ
4. ชายหาดและฐานกิจกรรมของนักสืบชายหาด
5. การเดินทาง
6. หมายเลขโทรศัพท์ที่สําคัญ
7. พฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว
8. แนวปะการังรอบเกาะแสมสาร
9. ทะเลแหวกเกาะแสมสาร
10. คู่มือจําแนกสิ่งมีชีวิต เช่นปะการัง ฟองน้ําและหนอน หอย เอคไคโนเดิร์ม ปลา เป็นต้น
11. ดําเนินการสร้างลําดับเนื้อหาของคู่มือและฐานกิจกรรมชายหาด
ขั้นประเมินผล
- ประเมินคุณภาพของคู่มือตรวจสอบความเป็นไปได้ของคู่มือ
- ทดลองใช้คู่มือกับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
รายละเอียดและรูปเล่มของคู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสารนาเสนอในภาคผนวก

90

ภาพที่ 9 คู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสาร

9. ผลการดาเนินการ โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
รายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
1. หลักการและเหตุผล
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุดของอ่าวไทยตอนบน ตั้งอยู่ทางด้านทิศ
ใต้ของอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยเกาะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด
เกาะจวง เกาะจาน เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะขาม และเกาะปลาหมึก ในอดีต หมู่เกาะ
แสมสารเป็นที่พัก และท่าขนส่งสัตว์ทะเลของเรือประมงและเรือเดินทะเลและเคยมีชาวประมงอาศัยอยู่ตาม
เกาะต่างๆหลายแห่ง แต่ปัจจุบันเกาะทุกเกาะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. 2541 กองทัพเรือเข้า
สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) และได้น้อมเกล้าฯ ถวายการใช้พื้นที่เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง
รวม 9 เกาะเป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยมีการพัฒนาพื้นที่
เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของเกาะในทะเลและจัดทําพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ สําหรับ
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดําริโดยเป็นคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ.ทร.ซึ่งทําหน้าที่ในการสํารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตามพระราชวินิจฉัยที่ทรงพระราชทานไว้ในการเรียนรู้
ตั้งแต่ยอดเขาจดถึงใต้ทะเล นับตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นการดําเนินงานโครงการจวบจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสะสม
องค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพมากมายทั้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยา ตลอดจนการ
อนุรักษ์และการฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการ
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เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากนัก ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมี
ความสําคัญ อย่างยิ่งและผลจากการวิจัยและพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์มากต่อ การจัดการองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่ง การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่ง ยืน ซึ่ง สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ง ยืน ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ
สําหรับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเป็น หนึ่ง ในหน่วยงานที่เข้าร่วม
สนองพระราชดําริ โครงการ อพ.สธ.นี้ โดยเป็นคณะปฏิบัติการวิทยาการทําหน้าที่ในการสํารวจทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลจึงได้ดําเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริ เวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดําริใน
โครงการ อพ.สธ. และตามแผนการดํ าเนิน งานวิจั ย ฯ คณะผู้วิ จัย ได้ดํ า เนิ นการจั ดโครงการฝึก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี” เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจาก
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แนวทางการพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบฐานกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวทางทะเลทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ดังนั้น ตามแผนการดําเนินงานวิจัยฯ จะต้องดําเนินการจัด “โครงการนําร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี” เพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติรูปแบบการท่องเที่ยวเกาะแสมสารเพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้พัฒนาขึ้นจากการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทําโครงการฯดังกล่าวขึ้น
เพื่อนําผลการประเมินและข้อสรุปจากการดําเนินโครงการมาเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาของ
งานวิจัยฯ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาและทดลองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจุดท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร ที่
ได้พัฒนาขึ้นจากการวิจัย
2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ไปสู่ความยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3. ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษาโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
2. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร
ผู้ร่วมงานวิจัย
3. อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
ผู้ร่วมงานวิจัย
3.2 ที่ปรึกษาโครงการ
1. พล.ร.ท. วินัย กล่อมอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธกา กองทัพเรือ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.1 หน่วยงาน/ส่วนงานจัดฝึกอบรม
1. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
2. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
5. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
6. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
4.2 คณะวิทยากรและคณะผู้ดาเนินการฝึกอบรมฯ
1. ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. อาจารย์ ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. อาจารย์สมโชค เนียนไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
9. นิสิตและนักศืกษาช่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. ลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระยะเวลา 6 วันแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาๆละ 3 วัน ประกอบด้วย
5.1 การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยวทางทะเลของเกาะแสมสาร บทบาทคุณค่าของทรัพยากร
ชี ว ภาพในระบบนิ เ วศ บทบาทหน้ า ที่ ข องโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การถ่ายทอด
ประสบการณ์การวิจัยและผลการวิจัยในพื้นที่ศึกษา และแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวของ
เกาะในเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5.2 การศึกษาภาคสนามในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ตามระบบนิเวศทางทะเล
บริเวณเกาะแสมสาร เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเลและ
สถานภาพของการท่องเที่ยว ที่คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําขึ้นตาม คู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เกาะ
แสมสาร แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” และรวมทั้งการศึกษาพื้นที่ต่างๆของชุมชนใกล้เคียง
5.3 การปฏิบัติในลักษณะเป็นนักท่องเที่ยวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทางผู้จัดการฝึกอบรมจะ
แบ่ง กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสํารวจและทดลองท่องเที่ยว ตามฐานกิจกรรมแหล่ง เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทาง
ทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสารที่ได้คัดเลือกไว้ จํานวน 4
หาด คื อ หาดเที ยน หาดลูกลม หาดหน้า บ้านและหาดเตย เพื่อ ผู้เ ข้า รับ การฝึก อบรมจะได้ต อบคํา ถาม
แบบทดสอบประเมินความรู้และความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯของนักท่องเที่ยว (ผู้เข้าร่วมโครงการ)
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6. ผู้ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการ
ท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ประมาณ 60 คน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน ช่วงที่ 1 วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2558 ใช้ระยะเวลา 3 วัน
ช่วงที่ 2 วันที่ 3 – 5 กันยายน 2558 ใช้ระยะเวลา 3 วัน
8. สถานที่จัดการฝึกอบรม
8.1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
8.2 เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
9. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
9.1 คู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เกาะแสมสาร แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
9.2 แบบทดสอบประเมินความรู้และความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนและหลังเข้าร่วม
ของนักท่องเที่ยว (ผู้เข้าร่วมโครงการ)
9.3 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯของนักท่องเที่ยว (ผู้เข้าร่วมโครงการ)
10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้รับความรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีที่ เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
10.2 ผลวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยฯ ได้ถูกถ่ายทอด บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แล้วสามารถนําไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้กับสังคม
10.3 ได้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล กิจกรรมและ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากการศึกษา สามารถนําไปเป็นต้นแบบโครงการหรือโครงการทางธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทั้งของชุมชนและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
10.4 ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนาให้เป็นทางเลือกใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้และเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชลบุรี ได้แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
จังหวัดชลบุรี
กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
--------------------------------------------วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558
07.00 - 11.30 น.
เดินทางไป พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30 - 16.00 น.
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการฝึ ก อบรม แนะนํ า บุ ค ลากร และนํ า กราบสั ก การะ
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ และฟาร์มปลาการ์ตูน โดย คณะวิทยากร บุคลากรจากหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
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16.00 - 17.00 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สนองพระราชดําริ
ในโครง การอนุ รัก ษ์ พั นธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และภาพรวมผลงานวิจัยที่ได้ในรอบปี”
โดย ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ หัวหน้าโครงการงานวิจัยฯ
17.00 - 18.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่ท้องทะเลไทยกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” โดย อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง คณะที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยฯ
18.00 - 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.
เข้าที่พัก ทําธุระส่วนตัว เข้านอน
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558
06.45 - 07.30 น.
ทําธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า
07.30 - 08.30 น.
ลงทะเบียน ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย
08.30 - 08.45 น.
ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ หัวหน้าโครงการงานวิจัยฯ กล่าวรายงาน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ กองเรือยุทธการ
09.00 – 09.15 น.
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
09.15 – 10.00 น.
เดินทางไปเกาะแสมสาร
10.00 – 12.00 น.
การศึกษาภาคสนาม ณ เกาะแสมสาร ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติในลักษณะ
เป็นนักท่องเที่ยว ทางผู้จัดการฝึกอบรมจะแบ่ง กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสํารวจและ
ทดลองท่องเที่ ยวตามฐานกิ จกรรมแหล่ง เรีย นรู้ ทรัพ ยากรชีวภาพทางทะเลและ
เส้ น ทางกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องชายหาดของเกาะแสมสารที่ ไ ด้
คัดเลือกไว้ จํานวน 4 หาด คือ หาดเทียน หาดลูกลม หาดหน้าบ้านและหาดเตย
โดยใช้คู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เกาะแสมสาร แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่มอบ
ให้ เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ตอบแบบทดสอบประเมินความรู้และความเข้าใจ
การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการ และตอบแบบประเมิ น
ความพึงพอใจโครงการฯของนักท่องเที่ยว(ผู้เข้าร่วมโครงการ) โดย คณะวิทยากร
และบุคลากรหน่วยบัญ ชาการสงครามพิเศษทางเรือ เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.
ประจําพิพิธภัณฑ์ฯ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ปฏิบัติการภาคสนาม (ต่อ) สํารวจและทดลองท่องเที่ยวตามฐานกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชายหาดของเกาะแสมสาร ที่ยังเหลือให้ครบจํานวนทั้ง 4 หาด
16.00 - 16.30 น.
เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 20.30 น.
ชี้แจงการดําเนินงานและประเมินผลการฝึกอบรม
20.30 น.
เข้าที่พัก ทําธุระส่วนตัว เข้านอน
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
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06.45 - 07.30 น.
07.30 - 08.30 น.
08.30 – 11.30 น.

ทําธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า
พร้อมกันที่ ณ อาคารต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลงสํารวจพื้นที่สําหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยเฉพาะตําบลแสมสารตามข้อมูลของคู่มือฯ เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของความ
หลากหลายของพื้นที่และชุมชน จากนั้นนําเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ในเชิงอนุรักษ์และ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามในแบบสอบถามและแบบประเมินที่จะต้องส่งคืน
เจ้าหน้าที่จัดอบรมฯ
11.30 – 12.00 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร
โดย ท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการหรือ
ผู้แทน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น.
เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558
07.00 - 11.30 น.
เดินทางไป พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30 - 16.00 น.
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการฝึ ก อบรม แนะนํ า บุ ค ลากร และนํ า กราบสั ก การะ
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ และฟาร์มปลาการ์ตูน โดย คณะวิทยากร บุคลากรจากหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
16.00 - 17.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สนองพระราชดําริ
ในโครง การอนุ รัก ษ์ พั นธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และภาพรวมผลงานวิจัยที่ได้ในรอบปี”
โดย ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ หัวหน้าโครงการงานวิจัยฯ
17.00 - 18.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่ท้องทะเลไทยกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” โดย อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง คณะที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยฯ
18.00 - 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.
เข้าที่พัก ทําธุระส่วนตัว เข้านอน
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558
07.00 - 07.30 น.
ทําธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า
07.30 - 08.30 น.
ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน ณ อาคารต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย
08.30 – 09.30 น.
เดินทางไปเกาะแสมสาร
09.30 – 12.00 น.
การศึกษาภาคสนาม ณ เกาะแสมสาร ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติในลักษณะ
เป็นนักท่องเที่ยว ทางผู้จัดการฝึกอบรมจะแบ่ง กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสํารวจและ
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ทดลองท่องเที่ ยวตามฐานกิ จกรรมแหล่ง เรีย นรู้ ทรัพ ยากรชีวภาพทางทะเลและ
เส้ น ทางกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องชายหาดของเกาะแสมสารที่ ไ ด้
คัดเลือกไว้ จํานวน 4 หาด คือ หาดเทียน หาดลูกลม หาดหน้าบ้านและหาดเตย
โดยใช้คู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เกาะแสมสาร แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่มอบ
ให้ เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ตอบแบบทดสอบประเมินความรู้และความเข้าใจ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการ และตอบแบบประเมิ น
ความพึงพอใจโครงการฯของนักท่องเที่ยว(ผู้เข้าร่วมโครงการ) โดย คณะวิทยากร
และบุคลากรหน่วยบัญ ชาการสงครามพิเศษทางเรือ เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.
ประจําพิพิธภัณฑ์ฯ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ปฏิบัติการภาคสนาม (ต่อ) สํารวจและทดลองท่องเที่ยวตามฐานกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชายหาดของเกาะแสมสาร ที่ยังเหลือให้ครบจํานวนทั้ง 4 หาด
16.00 - 16.30 น.
เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 20.30 น.
ชี้แจงการดําเนินงานและประเมินผลการฝึกอบรม
20.30 น.
เข้าที่พัก ทําธุระส่วนตัว เข้านอน
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
06.45 - 07.30 น.
ทําธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า
07.30 - 08.30 น.
พร้อมกันที่ ณ อาคารต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
08.30 – 11.30 น.
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลงสํารวจพื้นที่สําหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยเฉพาะตําบลแสมสารตามข้อมูลของคู่มือฯ เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของความ
หลากหลายของพื้นที่และชุมชน จากนั้นนําเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ในเชิงอนุรักษ์และ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามในแบบสอบถามและแบบประเมินที่จะต้องส่งคืน
เจ้าหน้าที่จัดอบรมฯ
11.30 – 12.00 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
โดย ท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการหรือ
ผู้แทน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น.
เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
_______________________________

97

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประธานในพิธีเปิดตัดริบบิ้นเปิดโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการรับคู่มือการท่องเที่ยวเกาะแสมสาร

รับฟังการบรรยายสรุปของเกาะแสมสาร

เริ่มต้นการท่อเที่ยวเชิงนิเวศที่หาดเทียน

กิจกรรมตามหาเม่นทะเลจิ๋ว ที่หาดเทียน

กิจกรรมท่องเที่ยวที่หาดเทียน
เดินทางไปท่องเที่ยวที่หาดเตย
แผ่นภาพที่ 20 ภาพโครงการฝึกอบรมฯเรื่อง “โครงการนําร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร”ี
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บรรยายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดเตย

สํารวจแนวปะการังโบราณและหาดหินของหาดเตย

สํารวจแนวปะการังโบราณและหาดหินของหาดเตย

บรรยายสรุปท่องเที่ยวหาดหินบริเวณหาดหน้าบ้าน

บรรยายสรุปท่องเที่ยวบริเวณหาดลูกลม

กิจกรรมกระบะทรายหรรษาที่หาดลูกลม

กิจกรรมกระบะทรายหรรษาที่หาดลูกลม
กิจกรรมท่องเที่ยวดําน้ําแบบ snorkeling ที่หาดลูกลม
แผ่นภาพที่ 20(ต่อ) ภาพโครงการฝึกอบรมฯเรื่อง “โครงการนําร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร”ี
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รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรม “โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี”
วัตถุประสงค์การประเมิน
1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ
2. เพื่อนําาข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสัมนามาปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม“โครงการนําร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ครูอาจารย์
16
26.6
เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไป
30
50.0
นักเรียน นักศึกษา
14
23.4
รวม
60
100
เพศ ชาย
24
40
หญิง
36
60
รวม
60
100
สถานภาพการทํางาน/หน่วยงาน
ภาครัฐ
15
25.0
ภาคบริษัทเอกชน
10
16.7
กําลังศึกษา
7
11.6
ธุรกิจส่วนตัว
28
46.7
รวม
60
100
ภูมิลําเนา
มาจากภาคตะวันออก
14
23.3
มาจากกรุงเทพมหานครและภาดอื่นๆ
46
76.7
รวม
60
100

100
จากตารางที่ 10 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน จากจํานวนที่กาหนดไว้ในโครงการ
60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ถือว่าบรรลุเปูาหมายด้านปริมาณที่กํา หนดไว้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น ครู
อาจารย์ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50
และนักศึกษาจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 โดยแยกเป็นเพศชายจานวน 24 คน และ เพศหญิง จานวน
36 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ 60 ตามลาดับ สําหรับสถานภาพและอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ อธิบายได้
ดัง นี้ จากจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน แยกสถานภาพและอาชีพ เป็น ภาครัฐ 15 คน ภาค
บริษัทเอกชน 10 คน กําลัง ศึกษา 7 คน และธุรกิจส่วนตัว 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, 16.7, 11.6 และ
46.7 ตามลาดับ นอกจากนี้ร้อยละ 23.3 มาจากภาคตะวันออกจํานวน 14 คน และร้อยละ 76.7 เป็นผู้ที่มา
จากกรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆ จานวน 46 คน
ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ “โครงการนําร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
ระดับความ
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ
Mean SD
อันดับที่
คิดเห็น
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
4.38 0.51
มาก
7
1.2 ความรู้ ความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์โครงการดังต่อไปนี้
1.2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนําความรู้ 4.51 0.50 มากที่สุด
3
ไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่น
1.2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 4.46 0.59
มาก
4
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1.2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่ดีเพิ่มขึ้นต่อการท่องเที่ยวเชิง 4.43 0.59
มาก
6
นิเวศ
1.2.4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการท่องเที่ยว 4.55 0.58 มากที่สุด
2
เชิงนิเวศ
1.3 ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับสามารถนาไปพัฒนาทักษะการเป็น 4.58 0.63 มากที่สุด
1
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1.4 ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับสามารถนาไปพัฒนาทักษะการ
4.45 0.70
มาก
5
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผลรวมด้านความรู้ความเข้าใจ
4.48
มาก
2. ด้านความพึงพอใจ
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน/สิ่งอํานวยความสะดวก
2.1.1 การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
4.07 0.67
มาก
4
2.1.2 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
4.36 0.56
มาก
6
2.1.3 ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม
3.99 0.90
มาก
7
2.1.4 อาหารกลางวันและอาหารว่าง
4.36 0.66
มาก
6
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ตารางที่ 11 (ต่อ) แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ “โครงการนําร่องต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี”
ระดับความ
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ
Mean SD
อันดับที่
คิดเห็น
2.1.5 ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อและอุปกรณ์
4.37 0.63
มาก
5
2.2 ด้านวิทยากร
2.2.1 การถ่ายทอดของวิทยากร
4.67 0.48 มากที่สุด
1
2.2.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจนและตรง
4.55 0.59 มากที่สุด
2
ประเด็น
2.2.3 เอกสารประกอบการบรรยาย
4.42 0.66
มาก
3
ผลรวมด้านความพึงพอใจ
4.35
มาก
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้
3.1 สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
4.44 0.61
มาก
2
3.2 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.51 0.67 มากที่สุด
1
3.3 สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น/ชุมชนได้
4.51 0.60 มากที่สุด
1
ผลรวมด้านการนาความรู้ไปใช้
4.49
มาก
4. ด้านภาพรวมของโครงการอบรม
4.1 ความพึงพอใจต่อโครงการ
4.57 0.54 มากที่สุด
2
4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.62 0.59 มากที่สุด
1
ผลรวมภาพรวมของโครงการอบรม
4.62
มากที่สุด
ผลรวมทั้ง 4 ด้าน
4.51
มาก
จากตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการทั้ง 4 ด้าน โดยมีระดับความคิดเห็น
รวมอยู่ที่ 4.51 ระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกทีละด้าน มีผลดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจ มี
ระดับความคิดเห็น 4.48 ระดับมาก ด้านความพึงพอใจ 4.35 ระดับมาก ด้านการนําความรู้ไปใช้ มีระดับความ
คิดเห็น 4.49 ระดับมาก และด้านภาพรวมของโครงการอบรม มีระดับความคิดเห็น 4.62 ระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับสามารถนําไป
พัฒนาทักษะการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อเสริม สร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ความ
เข้าใจในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่น
ด้านความพึงพอใจ ความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดของวิทยากร ความสามารถ
ในการอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจนและตรงประเด็น และเอกสารประกอบการบรรยาย
ด้านการนาความรู้ไปใช้ ความคิดเห็นลําดับที่ 1 เท่ากัน 2 รายการ คือ สามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น /ชุมชนได้ ส่วน
ลําดับที่ 2 คือ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ด้านภาพรวมของโครงการอบรม ความคิดเห็นลาดับที่ 1 คือ ประโยชน์ที่ได้รับ และลําดับที่ 2
ความพึงพอใจต่อโครงการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงใช้ในครั้งต่อไป
หลังจากที่ดําเนินการรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรม “โครงการนําร่องการท่องเที่ยว
เชิง นิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้ทํางานได้ประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องฝุายต่างๆ สาหรับนําไปปรับใช้ในการจัดโครงการครั้งต่อไปดังนี้
อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
เป็นกิจกรรมที่ดี สมควรจัดโครงการลักษณะนี้อีกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ
ผลงานวิชาการจากโครงการวิ จัย การพัฒนาทรัพยากรชีว ภาพทางทะเลบริ เวณหมู่ เกาะแสมสาร
จัง หวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้ถูกนําเสนอเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ 2 เรื่องคือ
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “สถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี” ในการนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 (สาขาสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ), มน.สค.32/P203. 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุงเทพฯ. ดังการอ้างอิง บทคัดย่อผลงานวิจัย และประกาศนียบัตรผลงานวิชาการข้างล่างนี้ และเรื่องเต็ม
นําเสนอในภาคผนวกของรายงานวิจัย
เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ สิรินทร เทพมังกร และ สุเมตต์ ปุจฉาการ. 2558. สถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเล
ของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ใน รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , มน.สค.32/P203. 3-6 กุมภาพันธ์
2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ภาพที่ 10 การนําเสนอผลงานวิจัยของโครงการวิจัยในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 53
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการสารวจสถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยว
บริ เวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยสุ่มสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ พบว่า ด้ านข้ อมูลภูมิ
หลัง รูปแบบการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพภาคเอกชน มาจาก
กรุงเทพมหานคร ชาวต่างประเทศมาจากทวีปเอเชีย เป็ นกลุม่ เพื่อนและครอบครั วที่ไม่เคยมาและชักชวนกัน เกาะ
แสมสารเป็ นจุดหมายปลายทางหลัก เพื่อหลีกหนีจากความอึกทึกแออัดของเมือง โดยคาดหวังจะดาน ้าดูปะการั ง
น ้าตื ้น และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ส่วนระดับประสบการณ์ ระดับความแออัดและระดับความพึงพอใจที่ได้ รับพบว่า
ได้ ใกล้ ชิดกับความเป็ นธรรมชาติสูงมาก ความแออัดรู้ สึกปานกลาง มีความพึงพอใจต่อ ทัศนียภาพความเป็ น
ธรรมชาติ จุดเด่นของพื ้นที่ คือ ปะการังน ้าตื ้นและสัตว์ใต้ ทะเล และจากการสารวจไม่พบผลกระทบจากพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่จะทาความเสียหายแก่ทรัพยากรและรบกวนนักท่องเที่ยวอื่น

ABSTRACT
This research presents the results of a survey on the status of marine tourism at Samaesarn
Island, Chon Buri. The survey was conduct by random interviews with Thai and foreign tourists. The
results showed the background information, travel patterns and the activity of visitors. Most Thai
tourists have bachelor degree, work in private companies and travel from Bangkok. Most foreign
visitors were Asia. Most tourists were in group of friends or family that never came and get away from
congestion of the city. The tourists expected to snorkeling and learning community. The experience
level, congestion level and the level of satisfaction showed as follows: experience of being close to
nature was high level, the congestion was in medium, and tourists satisfied with natural attraction. The
survey found the behavior of tourists were not impact to damage the resources and interfere with other
tourists.
Key Words: Tourism management, Marine tourism, Tourist satisfaction, Samaesarn island
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2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่องเที่ยว บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” กําลัง ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเพื่อรับการพิจารณาจาก
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่อ งเที่ ยวบริเวณเกาะแสมสาร จัง หวัด ชลบุรี ศึก ษาโดยใช้ การสํารวจนัก ท่องเที่ย วชาวไทยและต่างประเทศ พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพในภาคเอกชน และมาจากกรุงเทพมหานคร ส่วน
ชาวต่างประเทศมาจากทวีปเอเชีย เป็นกลุ่มเพื่อนและครอบครัวที่ไม่เคยมาและชักชวนกันโดยมีเกาะแสมสารเป็นจุดหมาย
ปลายทางหลัก เพื่อหลีกหนีจากความอึกทึกแออัดของเมือง โดยคาดหวังจะดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ส่วน
ความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อหลักการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้องแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนมากมีคุณภาพความเป็นนั กท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลของ
ทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว พบว่าทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกๆข้อคําถาม โดยมีผลของทัศนคติที่ดีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และผลการสอบถามความต้องการหรือข้อเสนอแนะด้านความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความ
ต้องการ ปูายชี้ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนและพาหนะรับจ้าง ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหล่ง ท่องเที่ยว ขอให้เพิ่ม
สถานที่จอดรถ ที่พักผ่อน ห้องน้ํา ร้านอาหาร ด้านคุณค่าและความสําคัญ อยากให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ จัด
กิจกรรมเสริมหรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้องการให้มีปูายความรู้
สื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์บริการข้อมูล และวิทยากรให้ความรู้หรือแนะนําแหล่งท่ องเที่ยว ส่วนแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีก เนื่องจากมีธรรมชาติสวยงาม สงบ ร่มรื่น กิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย และ
เดินทางสะดวก ปลอดภัย
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Abstract
This research aims to present the results of understanding, attitudes and needs of marine ecotourism of
tourists at Koh Samaesarn, Chon Buri province, using interview survey Thai and foreign tourists visit this
island. The results shows most Thai tourists have bachelor's degree, careers in the private sector and
travel from Bangkok. The foreigner tourist most from Asia, travel in group of friends or family. Most tourists
had never visited Koh Samaesarn, persuaded by friends and Koh Samaesarn be the main destination for
retreat from the bustle of the crowded city. Tourists expected to snorkeling and educated community life
for the main purposes. The understanding of the principles of ecotourism destinations that most tourists
insight and answers the question correctly, which shows that most tourists be quality eco-tourists. The
results of attitude towards the management of tourism destinations found that the attitude of Thai and
foreign tourist opinions are in the same direction every question and have positive attitude towards the
management of ecotourism. The results of needs and suggestions of Koh Samaesarn, most tourist need
signs point the way to the area, maintaining road and save hired vehicles. The facilities in the area need
more parking place, rest area, bathroom, and restaurant. The value and importance of the area have to
increase publicity by the media, new sources of ecotourism development, information center, and
instructor for educating tourist attractions. Trends in return to Koh Samaesarn, most tourists suggest to
come back again by the reasons of natural beauty, peaceful, many tourist activities and safe.
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การท่องเที่ยวทางทะเล, ความรู้ความเข้าใจ, ทัศนคติ, เกาะแสมสาร, จังหวัดชลบุรี
Keywords: Ecotourism, Marine tourism, Understanding, Attitude, Koh Samaesarn, Chon Buri province
*ติดต่อนักวิจัย: เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ (อีเมล์: srethaphong@hotmail.com)
*Corresponding author: Srethaphong Putchakarn (Email: srethaphong@hotmail.com)
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นโครงการวิจัยเพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์
พันธุ กรรมพื ชอั นเนื่องมาจากพระราชดํ าริ สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี (โครงการ
อพ.สธ.) เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ตั้งแต่ปีง บประมาณ 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง
พระราชดําริในโครงการ อพ.สธ. สํารวจและศึกษาสถานภาพปัจจุบันและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี สํารวจประเมินศักยภาพและจัดการความรู้ท รัพยากรชีวภาพทางทะเล บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชลบุรี ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเล โดยพัฒนาโครงการนําร่องเพื่อเป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2557 ของโครงการวิจัยฯ มีดังนี้คือ
1. การวางแผนงานวิจัยทั้งหมด
ได้ ดํ า เนิ น การประชุ ม คณะผู้ วิ จั ย เพื่ อ วางกรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในปี ที่ 2 ของ
โครงการวิจัยประกอบด้วย
1.1 คณะผู้วิจัยได้ประชุมวางแผนการออกสํารวจและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในเชิงลึกของพื้นที่ศึกษา
ที่ไ ด้คัด เลือกไว้จํานวน 4 พื้นที่ข องเกาะแสมสาร จํานวน 10 ครั้ง ตามปฏิ ทินการสํารวจเกาะแสมสารของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1.2 คณะผู้วิจัยได้เรียนเชิญที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพิ่มเติมจากปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2556) จาก
หน่วยงานต้นสังกัดของคณะผู้วิจัยและผู้รับผิดชอบพื้นที่ศึกษาเพื่อเรียนปรึกษาและประชุมกลุ่ มย่อยในการ
วางแผนกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการวิจัยปีที่ 2
2. การจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงาน
ทําการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีทั้ง ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างและจําแนกชนิดตัวอย่าง
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของหมู่เกาะแสมสาร อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ เตรียมพร้อมเมื่ อทําการออก
สํารวจและเก็บข้อมูลและงานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการหลังจากเก็บตัวอย่าง และได้ประสานเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่เกาะแสมสารในการเข้าถึงพื้นที่สํารวจ และร้านดําน้ําในการเช่าอุปกรณ์ดําน้ําและเรือสําหรับออกสํารวจ
และเก็บตัวอย่าง การขออนุญาตเข้าพื้นที่สํารวจ พร้อมทั้งเตรียมความรู้และค้นคว้าเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิง
และพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของแต่ละชายหาด
3. การออกสารวจในภาคสนามเพิ่มเติม
บริเวณเกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ออกสํารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามรวม 10
ครั้ง ได้แก่ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2556 เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน ธันวาคม 2557 และเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อเก็บข้อมูล
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ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรชีวภาพทางทะเลรวมทั้งระบบนิเวศชายฝั่ง ลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ การเดินทางเข้าถึง ข้อมูลนักท่องเที่ยว ฯลฯ
องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2557
การดําเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2557 สามารถดําเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์และแผนที่วางไว้ และเป็นองค์ความรู้ของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สรุปได้ ดังนี้
1. พื้นที่ที่คัดเลือกไว้เป็นพื้นที่ศึกษา
จากการสํ ารวจและเก็ บรวบรวมข้ อมูล ภาคสนามและการให้ คํา ปรึ กษาของคณะที่ป รึก ษาฯ
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้เป็นพื้นที่ศึกษาของเกาะแสมสารเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จํานวน 4 หาด ได้แก่ หาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร, หาดหน้าบ้าน ทางทิศเหนือของ
เกาะแสมสาร, หาดลู กลม ทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ของเกาะแสมสาร และหาดเตย ทิศ ตะวันตกของเกาะ
แสมสาร ซึ่งแต่ละชายหาดมีลักษณะทางระบบนิเวศชายฝั่งที่แตกต่างกันและมีจุดสนใจที่แตกต่างกัน
2. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
จากการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยได้พบทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ตามชายหาดต่างๆที่ได้คัดเลือกไว้ 4 ชายหาด รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยจากการสํารวจทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลในอดีต พบทรัพยากรชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ทะเลที่สามารถนํามาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประมาณ
200 ชนิด ซึ่งคณะผู้วิจัยจัดทํารายละเอียดของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลเหล่านี้ประกอบคู่มือ แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว คู่มือการท่องเที่ยวเกาะแสมสาร เชิงอนุรักษ์
ของชายหาดเกาะแสมสาร
3. การสารวจข้อมูลนักท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร ในการประเมินคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
จากสถิตินักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะแสมสารหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและ
ร่วมกิจกรรมสันทนาการที่มีบริการบนเกาะ พบว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งในแต่ละปีจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด การสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการ การท่องเที่ยวทาง
ทะเลของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร ในการประเมินคุณภาพความเป็นนักท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
และเสริมสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คุณภาพดี ให้มีจํานวนมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในโครงการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
จากการสํ า รวจความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ศ นคติ แ ละความต้ อ งการต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข อง
นักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีภูมิลําเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด ส่วน
ใหญ่ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนเกาะแสมสารคือ การพูดต่อกันปากต่อ
ปาก กลุ่ม การเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อนมากที่สุด วั ตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเยื อนเกาะแสมสารคื อ
ต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่อึกทึก แออัดของเมืองมากที่สุด กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้
กระทําในเกาะแสมสารมากที่สุด ได้แก่ ดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น นักท่ องเที่ยวชาวต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่
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เป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับ High school เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชีย ไม่เคยมาเกาะแสมสาร
มาก่อน สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนเกาะแสมสารคือ จากคนที่เคยไปมาก่อน กลุ่มในการเดินทางส่วน
ใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแวะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ก่ อ นมาเยื อ นเกาะแสมสาร
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารเพื่อต้องการพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ กิจกรรมที่คาดหวัง
ว่าจะได้กระทําในเกาะแสมสารมากที่สุด ได้แก่ ดําน้ําดูปะการังน้ําตื้น และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
จากการศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ หลั ก การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ พบว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นมาก มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถตอบคํ า ถามได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนมากมีคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่านักท่ องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์จํานวนมากมีความเข้าใจตรงกันว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมทางสิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการศึกษาความคิดเห็นของทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว พบว่า
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกๆข้ อ
คําถาม โดยมีผลของทัศนคติที่ดีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการสอบถามความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ ด้านความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้อ งการให้มีปูายชี้ทางที่มองเห็นชัดเจน บอกชื่อ
แหล่ง ทิศทาง และระยะทาง และควรมีปูายทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ นอกจากนี้ควรจัดให้มีพาหนะ
รับจ้างที่เข้าถึงแหล่งเพิ่มขึ้น ควบคุมราคาค่าโดยสารและการบริการให้เหมาะสม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในแหล่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน มีการแบ่งประเภทรถชัดเจน เพิ่มที่
พักผ่อน ควรเพิ่มจํานวนห้องน้ํา จัดแยกประเภทชัดเจน (ชาย หญิง) ดูแลซ่อมแซมและรักษาความสะอาดให้
อยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ก ารได้ ต ลอดเวลา ในทุ ก แหล่ ง ควรต้ อ งมี ห รื อ เพิ่ ม มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้
นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ด้านคุณค่า ความสําคัญ และการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว
ควรรักษาสภาพธรรมชาติดั้งเดิมไว้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด และประชาสัมพันธ์ให้
เห็นความสําคัญที่จะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ด้านคุณค่า ความสําคัญ และการดู แลรักษาสภาพทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ควรมีวิทยากร ปูายให้ความรู้ นิทรรศการ มุมพิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมการแสดง
ที่เกี่ยวข้องกับเกาะแสมสารและท้องถิ่น จัดให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม หรือ
วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ
ด้านนี้ นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่นเข้ามาช่วยจัดการการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องแหล่ ง ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
สภาพแวดล้อม คุณค่าความสําคัญ การตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น และการให้การศึกษา ด้านแนวโน้มใน
การกลับมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวในแหล่งเดิมอีก เนื่องจากประทับใจในความ
เป็นธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความสวยงามเก่า แก่ และมีการ
คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เสนอให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบเกาะ
แสมสาร โดยให้คงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด สงบ ร่มรื่น และมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมต่อถึงกันกับส่วนแหล่งท่องเที่ยวรอบทะเลแสมสารที่นักท่องเที่ยวรู้จัก
หรือ เคยได้ ยินชื่ อส่ วนใหญ่ จะเป็น แหล่ งที่ มีชื่อ เสี ยงเป็นที่ รู้จั กกัน ทั่ว ไป หรื อตั้ง อยู่ ใกล้ เคี ยงกั บแหล่ง ที่ม า
ท่องเที่ยว เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
1. เกาะแสมสารมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ทรัพยากรพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของตัวเกาะจึง มี
ความจํากัดค่อนข้างสูงคือ ข้อจํากัดด้านพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เช่น ปริมาณขยะ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรเน้นให้ตั้งอยู่บนรากฐานของการควบคุมและจัดการ
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศ และการให้บริการที่มีคุณภาพปลอดภัย
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
2. ประชาสัมพันธ์ข้อกําหนด การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
โดยให้เจ้าหน้าที่บนเกาะให้ความรู้พื้นฐาน เช่น เกาะแสมสารเป็นเกาะอนุรักษ์ เรื่องเกี่ยวกั บแหล่งเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆ
3. แนวทางในการการสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพดีให้มีจํานวนมากขึ้นในอนาคตนั้น ควร
มุ่ง เน้ นไปที่คุ ณภาพของข้ อมู ลข่ า วสารเกี่ ย วกั บการท่ องเที่ย วเชิ ง อนุรั กษ์ ร วมไปถึ ง แหล่ ง ข้อ มูล ข่ าวสารที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับ เพื่อให้การสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยต่างกัน อาชีพต่างกันหรือแม้แต่ระดับการศึกษาที่ต่างกัน
เป็ น ต้ น ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและแนวคิ ด หรื อ เจตนารมณ์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
นอกจากนั้ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ข้ อ มู ล และแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
นักท่องเที่ยวได้รับก็ควรสอดคล้องกับความถี่ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวด้วย
4. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้จัดการพื้นที่และผู้บริหารระดับต่างๆ โดยเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับผลกระทบด้านต่างๆ จากการท่องเที่ยว เพื่ อสามารถให้เกิดการตัดสินใจบนฐาน
ของข้อมูลและวิชาการ เพื่อให้การเสริมสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพมีจํานวนมากขึ้นไปในอนาคต
นําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในที่สุด
4. ผลการดาเนินการโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ดาเนินการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “แหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต หมู่เกาะแสมสาร จ. ชลบุรี”
ตามแผนการดําเนินงานวิจัยฯ จะต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
มาใช้ในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของเกาะแสมสาร คณะ ผู้วิจัยจึงได้จัดทํา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี” เพื่อนําข้อมูลองค์
ความรู้และผลวิจัยของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลมาถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวทาง
ทะเลเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อนําผลวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยฯ มาถ่ายทอดบรรยายให้ความรู้พื้นฐาน
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การด้านส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์และวิธีการวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของเกาะแสมสารแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถประยุกต์สร้างสื่อนําเสนอ
การพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบโมเดลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาเป็นต้นแบบ
โครงการนําร่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะแสมสารจากแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล และ 3.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นและตระหนักถึงบทบาท คุณค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
ของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของโครงการ อพ.สธ. อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีผลการประเมินโครงการดังนี้
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1. การกําหนดกลุ่มเปูาหมายของการจัดกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเจ้าหน้าที่โครงการอพ.สธ. ประจําพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย จํานวน 84 คน จากการดําเนินการพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมจริง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการฯจํานวน 84
คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เพศหญิง
48 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1
2. ในภาพรวมผู้เข้ารวมอบรมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 และใน
ส่วนค่าเฉลี่ยในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.90
ด้านการนําความรู้ไปใช้อยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.14
5. การพัฒนาสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนที่ของชายหาด 4 หาด
ในแผนงานพัฒนาและออกแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนงานจัดทําปูายแผนที่ชายหาดที่
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดเกาะแสมสารคณะผู้วิจัยได้ร่วมประชุมและดําเนินการ
คัดเลือกชายหาดที่จะพัฒนาเป็นฐานกิจกรรมสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ 4 หาด คือ 1) หาดหน้ าบ้าน 2)
หาดเทียน 3) หาดลูกลม และ 4) หาดเตย ซึ่งมีการพัฒนาสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้และแผนที่ของชายหาด
4 หาด ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาและออกแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของชายหาดเกาะแสมสาร โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อดึงดูดและเพิ่มความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว
3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและผสมผสานความสนุกสนานตื่นเต้นและท้าทาย
เกิดความสามัคคี ด้วยฐานของกิจกรรมต่างๆ
2. แผนงานจัดทําปูายแผนที่ชายหาดและข้อมูลสรุปทรัพยากรชีวภาพทางทะเลของแต่ละหาด
พร้อมทั้งจุดที่ตั้งและรายละเอียดของฐานกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้และเกิดความตระหนักในคุณค่าของแหล่งทรัพยากรชีวภาพทางทะเลชองหมู่
เกาะแสมสาร
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านทะเล
6. การจัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ของชายหาดเกาะแสมสาร
ในแผนงานการดําเนินการได้ กําหนดจัดทําคู่มื อแหล่ง เรียนรู้ ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและ
เส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชายหาดของเกาะแสมสารที่ได้คัดเลือกไว้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ร่วม
ประชุ มและดํา เนิน การออกแบบจั ดทํา คู่มือ โดยมี รายละเอี ยดข้ อมูล ต่างๆตามเนื้อ หาที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อให้นักท่องเที่ยวนําข้อมูลที่มีอยู่ในมือไปดําเนินตามกิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร
รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลก่อนไปศึกษาสภาพจริง โดยคณะทํางานได้ดําเนินการจัดพิมพ์แจกหักับ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะแสมสารและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
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7. ผลการดาเนินการ โครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ตามแผนการดําเนินงานวิจัยฯ ได้กําหนดให้ดําเนินการจัด “โครงการนําร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี” เพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติรูปแบบการท่องเที่ยวเกาะแสมสารเพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้พัฒนาขึ้นจากการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทําโครงการฯดังกล่าวขึ้น
เพื่อนําผลการประเมินและข้อสรุปจากการดําเนินโครงการมาเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาของ
งานวิจัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและทดลองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจุดท่องเที่ยวของ
เกาะแสมสาร ที่ ได้พั ฒนาขึ้น จากการวิจัย 2. เพื่อ ส่ง เสริ มการมีส่ วนร่ วมของบุคลากรและชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสู่ความยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โดยมีผลการประเมินโครงการจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน จากจํานวนที่กาหนดไว้ในโครงการ 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ถือว่าบรรลุเปูาหมายด้านปริมาณที่กําหนดไว้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นครูอาจารย์ จํานวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และนักศึกษาจํานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 โดยแยกเป็นเพศชายจํานวน 24 คน และ เพศหญิง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
40 และ 60 ตามลําดับ สําหรับสถานภาพและอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นภาครัฐ 15 คน ภาค
บริษัทเอกชน 10 คน กําลังศึกษา 7 คน และธุรกิจส่วนตัว 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, 16.7, 11.6 และ
46.7 ตามลําดับ นอกจากนี้ร้อยละ 23.3 มาจากภาคตะวันออกจํานวน 14 คน และร้อยละ 76.7 เป็นผู้ที่มา
จากกรุงเทพมหานครและภาดอื่นๆ จานวน 46 คน
การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการทั้ง 4 ด้าน มีระดับความคิดเห็นรวมอยู่ที่ 4.48 ระดับ
มาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกทีละด้าน มีผลดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีระดับความคิดเห็น
4.48 ระดับมาก ด้านความพึงพอใจ 4.35 ระดับมาก ด้านการนําความรู้ไปใช้ มีระดับความคิดเห็น 4.49 ระดับ
มาก และด้านภาพรวมของโครงการอบรม มีระดับความคิดเห็น 4.60 ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับสามารถนําไป
พัฒนาทักษะการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อเสริม สร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่น
ด้านความพึงพอใจ ความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดของวิทยากร ความสามารถใน
การอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจนและตรงประเด็น และเอกสารประกอบการบรรยาย
ด้านการนําความรู้ไปใช้ ความคิดเห็นลําดับที่ 1 เท่ากัน 2 รายการ คือ สามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น /ชุมชนได้ ส่วน
ลําดับที่ 2 คือ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ด้านภาพรวมของโครงการอบรม ความคิดเห็นลําดับที่ 1 คือ ประโยชน์ที่ได้รับ และลําดับที่ 2
ความพึงพอใจต่อโครงการ
ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงใช้ในครั้งต่อไป
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หลังจากที่ดําเนินการรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรม “โครงการนําร่องการท่องเที่ยว
เชิง นิเวศ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้ทํางานได้ประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องฝุายต่างๆ สาหรับนําไปปรับใช้ในการจัดโครงการครั้งต่อไปดังนี้
อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
เป็นกิจกรรมที่ดี สมควรจัดโครงการลักษณะนี้อีกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
8. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ
ผลงานวิชาการจากโครงการวิ จัยการพัฒนาทรัพยากรชีว ภาพทางทะเลบริ เวณหมู่ เกาะแสมสาร
จัง หวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ (ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้ถูกนําเสนอเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ 2 เรื่องคือ
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “สถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี” ในการนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 (สาขาสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , มน.สค.32/P203. 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุงเทพฯ.
2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่องเที่ยว บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ” กําลัง ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มเพื่อรับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ใน
งานการประชุม วิชาการและนิ ทรรศการ “ทรั พยากรไทย : หวนดูทรั พย์สิ่ ง สิน ตน” ของโครงการอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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คู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

...ข้อมูลการท่องเที่ยวเกาะแสมสาร...
วัน- เวลาทำ�การพิพิธภัณฑ์ฯ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.
บุคคล
- นักเรียนตั้งแต่อนุบาล(3ปี)ไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์ คนละ 20 บาท
- ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
- ชาวต่างชาติคนละ 100 บาท							
- ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำ�ตัว 30 บาท
ยกเว้น เด็กความสูงไม่เกิน 110 ซม.
การเดินทางไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติเกาะแสมสาร (ข้ามเกาะแสมสาร)
- ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท
- เด็กตั้งแต่ 3ปีขึ้นไปไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์คนละ 220 บาท ( อายุต่ำ�กว่า 3
ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- ชาวต่างชาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนละ 600 บาท*** ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 เป็นต้นไป ทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ขอปรับ
แพ็คเกจเข้าชมเกาะแสมสารจาก ราคา 250 บาท เป็นราคา 300 บาท ทั้งนี้
ได้นำ�บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯมารวมเป็นแพ็คเกจเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะ
แสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำ�ริ
ติดต่อประสานงาน โทร. 038-432475 , 038-432473
Email : tis-museum@hotmail.com
ค่าเช่าอุปกรณ์ในการ ดูปะการับแบบ skin dive และจักรยาน
- ค่าเช่าอุปกรณ์ 50 บาท
- ค่าเช่าจักรยาน 30 บาท
- นำ�ชมเส้นทางเดินธรรมชาติ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

หอยมะระ

หอยมือแมว

หอยหมวกเจ๊กขอบเรียบ

หอยหมวกเจ๊กขอบหยัก
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ลิขสิทธิ์ของ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2558 , 100 เล่ม

จัดทำ�โดย
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะทำ�งาน
นักวิจัย
ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ หัวหน้าโครงการ
นางสิรินทร เทพมังการ ผู้ร่วมงานวิจัย
นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ ผู้ร่วมงานวิจัย
งานสื่อสิ่งพิมพ์
นายวรวุฒิ เรือนทอง
ถ่าายภาพ
นายเก่งกาจ ต้นทองคำ� : นางสาวศิริญญา อาระยะจารุ : นายวรวุฒิ เรือนทอง
นายผดุงศักดิ์ พวงมาลี :
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ที่ตั้งและประวัติ
Geography and history 						
พิพิธภัณธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
Thai Island and SEA Natural History Museum				
ความหมายของการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงอนุรักษณ์
The definition of tourism, Ecotourism UK.				
ชายหาดและฐานกิจกรรม การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
Beach activities and base Learning marine biological resources.
พฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว
Appropriate tourists behavior 						
หมู่เกาะแสมสาร 9 หมู่เกาะ
Sarn nine islands of the archipelago					
การเดินทาง
Transportation 							
แนวปะการังรอบเกาะแสมสาร
Coral reefes at koh Samae-sarn 					
คู่มือจำ�แนกสิ่งมีชีวิตทรัพยากรชีวภาพเกาะแสมสาร 			
หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
Agencies and Telephone Numbers

5
6
8
10
14
18
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27
32
43
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ปลิงดำ�

ปูตัวแบน

ปูใบ้ตาแดง

ปูใบ้หลังเต่าแดง

แมลงสาบทะเล

ลิ่นทะเล

ไส้เดือนทะเล

หอยนางรม

หนอนดอกไม้

หนอนตัวแบน

หอยกงเกวียน

หอยแครงหิน

หอยตาวัว และ dove snail

หอยนมหนู

หอยเบี้ยควาย
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หาดเตย...

Cardita shell

dove snail

ดอกไม้ทะเล

ปะการังเขากวาง

ปะการังโขด

ปะการังรังผึ้ง

ปะการังเห็ด

ฟองน้ำ�เคลือบสีดำ�

ฟองน้ำ�เคลือบสีม่วง

ฟองน้ำ�ฝังตัวในหินปูนสีดำ�

ฟองน้ำ�ยืดหยุ่นสีดำ�

ฟองน้ำ�สีน้ำ�ตาล

สาหร่ายเห็ดหูหนู

หญ้าคาทะเล

ปลาบู่
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เกาะแสมาสาร
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุดของอ่าวไทยตอนบน
ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยเกาะต่างๆรวม
ทั้งสิ้น 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรง
หนัง เกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม และเกาะปลาหมึก ในอดีตหมู่เกาะแสมสารเป็น
ที่พักและท่าขนส่งสัตว์ทะเลของเรือประมงและเรือเดินทะเลและเคยมีชาวประมง
อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆหลายแห่ง แต่ปัจจุบันเกาะทุกเกาะอยู่ในความดูแลของกอง
ทัพเรือ ในปี พ.ศ. 2541 กองทัพเรือเข้าสนองพระราชดำ�ริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(โครงการ อพ.สธ.) และได้น้อมเกล้าฯ ถวายการใช้พื้นที่เกาะแสมสารและเกาะข้าง
เคียงรวม 9 เกาะเป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกร
รมพืชฯ โดยมีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของเกาะในทะเล
และจัดทำ�พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ สำ�หรับ
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำ�ริโดยเป็นคณะ
ปฏิบัติการวิทยาการซึ่งทำ�หน้าที่ในการสำ�รวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตามพระ
ราชวินิจฉัยที่ทรงพระราชทานไว้ในการเรียนรู้ตั้งแต่ยอดเขาจดถึงใต้ทะเล นับตั้งแต่
ปีที่เริ่มต้นการดำ�เนินงานจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีการสะสมองค์ความรู้ทรัพยากร
ชีวภาพมากมายทั้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยา ตลอดจนการ
อนุรักษ์และการฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้มีการพัฒนา
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มากนัก ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมี
ความสำ�คัญอย่างยิ่งและผลจากการวิจัยและพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์มากต่อการ
จัดการองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรชายฝั่ง การท่องเที่ยว และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
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หอยนางรมปากจีบ

หอยนางรมใหญ่

หอยน้ำ�พริก

หอยเบี้ยเขียวท้องเหลือง

หอยหนอน

หอยหมวกเจ๊กขอบหยัก

หอยหัวใจ

หอยจาวมะพร้าว

หอยเฉลียบ

39

รังไข่หอยสังข์ขวาน

ลิ่นทะเล

สาหร่ายพุ่ม

ไส้เดือนทะเล

หนอนลูกโอ๊ค

หมึกสาย

หอยกงเกวียน

หอยกระต่าย

หอยกระปุก

หอยขี้ตาปุ่ม

หอยขี้นก

หอยแครงหิน

หอยจอบ

หอยจาวมะพร้าว

หอยเฉลียบ
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ตั้ง อยู่ริมทะเลบริเวณเขาหมาจอตำ�บลแสมสาร อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในจุด
ทีต่ รงข้ามเกาะแสมสาร มีอาณาบริเวณ 16 ไร่ สิง่ ก่อสร้างมีลกั ษณะเป็นอาคารไต่ระดับเขาถึง
ยอดเขาเพือ่ ให้มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้าง ไกล และความลึกของทะเลโดยมุ่งที่จะให้ผู้ชมเห็น
ความงดงามของท้องทะเล แล้วเกิดจิตนาการและความปิติที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ไว้ตามแนวพระราชดำ�ริฯ สำ�หรับเนื้อหาการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์รวมทั้งสวนพฤษศาสตร์
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บนเกาะแสมสารจะประมวลมาจากผลการสำ�รวจเกาะต่าง ๆ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ ที่กองทัพเรือได้ดำ�เนินการ
ตามแนวทางพระราชทานที่ว่า“ให้สำ�รวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล”โดยคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการหรือคณะนักวิชาการหลายสาขาจากหลายสถาบันที่อุทิศตนอาสาสมัครเข้ามา
ปฏิบัติงานร่วมในโครงการฯ ได้นำ�ตัวอย่างและงานวิจัยในเรื่องพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ดิน หิน
แร่มาจัดแสดงและต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในโอกาสที่เหมาะสม
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(Ecotourism)

Ecotourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง “การท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยว
เนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
จิตสำ�นึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน”
จากลักษณะดังกล่าวจึงมีสิ่งที่ควรทำ�ความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่แตกต่างจากการท่อเที่ยวแบบ
ปกติหรือแบบประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวเป็นหลักและเน้นการส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกับการท่องเที่ยวแบบคณะใหญ่(Mass
tourism) เพราะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ได้ถูกจำ�กัดที่ขนาดของการท่องเที่ยว แต่
จำ�กัดที่รูปแบบกิจกรรมและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก สามารถ
ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันหรือมากกว่านักท่องเที่ยวคณะใหญ่ หากปราศจาก
การจัดการที่ดี การจัดการกับการท่องเที่ยวคณะใหญ่ในทิศทางและภายใต้รูปแบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ จัดเป็น Mass ecotourism
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นการจัดการที่ง่าย ๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ
ท่องเที่ยว ที่ยากลำ�บาก มีรายได้จากการท่องเที่ยวน้อย เพียงแต่มีการจัดการที่ดี มี
การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
และให้ประโยชน์ที่เหมาะสมตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอาจตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และมีรายได้สูงได้เช่นกัน
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความสำ�คัญในการให้การศึกษาและสร้างจิตสำ�นึกมากกว่า
การให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเป็นการท่องเที่ยว
ที่ต้องมีการประสานความเข้าใจกันอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการ
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หาดหน้าบ้าน...

Chama shell

ปลิงดำ�

ปลิงน้ำ�ตาล

ปากกาทะเล

ปูก้ามยาว

ปูลม

ปูเสฉวน

ปูหิน

ปูหิน1

พรมทะเล

เพรียงหิน

ฟองน้ำ�ถูตัวสีดำ�

ฟองน้ำ�ไฟ

เม่นดำ�หนามยาว

ฟองน้ำ�ท่อสีเหลือง
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หอยครองแครง

หอยแครงหิน

หอยเฉลียบ

หอยเฉลียบใหญ่

หอยตะโกรม

หอยตาวัว

หอยนางรมปากจีบ

หอยมะระ

หอยหนอน

หอยหมวกเจ๊กเล็ก
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรมีหลักการสำ�คัญ ดังนี้
• เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำ�ให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม
• ก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยรายได้ส่วนหนึ่งควรย้อนกลับไปสู่การอนุรักษ์
• จัดประสบการณ์ให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว โดยควรสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีความรับผิชอบ
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมของตนเองต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นแหลงท่องเที่ยว
• การสร้างหรือการจัดการใดๆ ควรยอมรับข้อจำ�กัดที่ดำ�รงอยู่ของสภาพแหล่งท่อง
เที่ยวหากต้องมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปเพื่อพัฒนาทัศนียภาพของ
ท้องถิ่น การลงทุนทางด้านการท่องเที่ยวควรมุ่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรม
กิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น
• ควรให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งการวางแผนตัดสินใจ ดำ�เนินการ
และการควบคุม มิใช่ปล่อยให้พวกเขเป็น
เพียงเป้าหมายของการท่องเที่ยว และยอม
ให้บุคคลภายนอกมาคิดและตัดสินใจเพียง
ฝ่ายเดียวเพราะทิศทางจะไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้
จริง
• ควรมีการจัดทำ�ธุรกิจที่ถูกต้อง เหมาะสม
มีมัคคุเทศก์ที่มีความรู้เรื่องระบบนิเวศ และ
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
• มีการจัดการและควบคุมจำ�นวน
นักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
ไม่เกิขีดความสามารถที่ชุมชนในท้องถิ่น
และระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวจะรอง
รับได้
9

หาดเทียน...

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะแสมสาร
ชายหาดมีความยาวทอดตัวจากทิศเหนือ
ลงสู่ทิศใต้ลักษณะของหาดเป็นชายหาด
หินสลับกับหาดทรายและหาดกรวด เขต
น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงเป็นพื้นที่ราบกว้างมากและมี
แอ่งน้ำ�ขัง (Lagoon) ขนาดใหญ่ ชายหาด
ยังเป็นแหล่งสาหรายทะเลกลุ่มต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตที่พบมีความหลากหลายมาก เช่น ปลิง
ทะเล ฟองน้ำ�ทะเล เม่นทะเล หอยทะเล ปลาทะเลในแอ่งน้ำ�ขัง ด้านหน้าหาดมีแนว
ปะการังที่มีความลาดชันน้อยและมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำ�หรับการดำ�น้ำ�แบบ
ผิวน้ำ� ดังนั้นหาดเทียนจึงมีความเหมาะสมมากในการทำ�เส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อ
เรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงของหาดหินและหาดทรายและ
แนวปะการังน้ำ�ตื้น
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หาดลูกลม...

ปลิงทะเลสีน้ำ�ตาลจุดขาว

ปูใบ้

ปูใบ้ตาแดง

ปูเสฉวน

ปูแสมหิน

เพรียงหิน

ลิ่นทะเล

สาหร่ายเห็ดหูหนู

ไส้เดือนทะเลและฟองน้ำ�ก้อนหิน

หนอนท่อ

หอยกงเกวียน

หอยกระปุก

หอยขี้ตา

หอยขี้ตาผิวเรียบ

หอยขี้นก
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หอยกงเกวียน

หอยขี้นก

หอยจอบ

หอยเฉลียบ

หอยตาวัว

หอยทรายขาว

หอยนมสาว

หอยนางรมปากจีบ

หอยน้ำ�พริก

หอยมวนพลู

หอยมะระ

หอยมือเสือ

หอยเสียบ

หอยหมวกเจ๊กขอบหยัก

หอยหัวใจ
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หาดลูกลม...

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของเกาะแสมสาร ที่มาของ
ชื่ อ หาดมาจากเมล็ ด พั น ธุ์ ข อง
หญ้าลอยลมที่มีขึ้นอยู่มากบริเวณ
ชายหาดแห่งนี้เมื่อเมล็ดพันธ์ของ
หญ้าหลุดจากขั้วก็จะลอยตามลม
ไปตามชายหาดเรียกว่า “ลูกลม”
ลักษณะของหาดเป็นชายหาดทรายทอดยาวในแนวเหนือใต้ไปจนจรดภูเขาซึ่งเป็น
หาดกรวดมนเหล่านี้ถูกการกระทำ�ของคลื่นซัดไปมาจนมีความมนกลม ชายหาด
บริเวณหาดลูกลมมีความละเอียดมากและขาวสะอาด ด้ า นหน้ า หาดเป็ นแนวะกา
รังที่ม ีค วามลาดชั น น้อย มีร ่องน้ำ�แคบ ๆ ขวางกั้นก่ อ นที ่ จะไปถึ ง เกาะปลาหมึ ก
ที่ม ีแ นวปะการั ง น้ ำ � ตื้นค่อนข้างสมบูร ณ์ เขตน้ำ�ขึ้ นน้ ำ � ลงบริ เวณหาดทรายของ
หาดหินทางทิ ศ เหนื อ เป็นหินเชิงเขาทอดยาวลงไปจรดทะเล บริ เวณนี ้ ม ี ห อนาง
รมเจริญ ขึ ้ น อยู ่ เป็ น จำ �นวนมาก หาดหินและแนวะการั ง ทางทิ ศ ใต้ เ ป็ นแปะกา
รังที่ม ีร ู ป ทรงการเจริญแบบก้อนเป็นชนิดเด่น และมี ส าหร่ า ยเจริ ญ อยู ่ ปะปน
กับ ปะการั ง หาดลูก ลมนัก ท่องเที่ยวสามารถศึ ก ษาเส้ นทางศึ ก ษาธรรมชาติ
เพื่อเรียนรู ้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ำ�ขึ้นน้ ำ�ลงของหาดหินหาดกรวด
มนและแนวปะการั ง น้ำ�ตื้นส่วนเกาะปลาหมึก เป็น แหล่ ง ดำ � น้ ำ � และเรี ย นรู ้ แ นว
ปะการั ง น้ ำ � ตื ้ น
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หาดหน้าบ้าน...

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะแสมสาร
ชายหาดเคยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีต
ชายหาดนี้ จึ ง มี ค วามสำ � คั ญ ในทางจิ ต
วิญญาณของผู้คนท้องถิ่นที่เคยตั้งรกราก
อยู่ที่เกาะแสมสาร ลักษณะของหาดเป็น
ชายหาดหาดทรายทอดยาวไปจนจรด
ภูเขาทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นหาดกรวดต่อเนื่องกับหาดหินเชิงเขา เขตน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงใน
ส่วนที่เป็นชุมชนแคบและขยายออกกว้างขึ้นลงของน้ำ�ทะเล รวมทั้งเมื่อน้ำ�ลงจะพบ
สันทรายกั้นพื้นที่ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกกลายเป็น“ทะเลแหวก”ที่น่าสนใจ สิ่ง
มีชีวิตที่พบมีความหลากหลายพอสมควรและมีลักษณะเด่นตรงบริเวณหาดกรวดที่มี
ชุมชนของหอยเฉลียบ (Isognomon spp.) และหอยจอบ (Pinna sp.) และฟองน้ำ�
ถูตัวสีดำ� (Spongia sp.) หาดหน้าบ้านเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในเขตน้ำ�ึ้นน้ำ�ลงของหาดกรวดและหาดทรายบริเวณทะเล
แหวก

ทะเลแหวก

ทะเลแหวก
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หาดเทียน...

ปะการังโขด

ฟองน้ำ�ก้อนหินสีเทา

ฟองน้ำ�เคลือบบางสีน้ำ�ตาล

ฟองน้ำ�เคลือบสีม่วง

ฟองน้ำ�ถูตัวสีดำ�

ฟองน้ำ�ท่อพุ่มสีแดง

ฟองน้ำ�ท่อพุ่มสีแดง1

ฟองน้�ำ นิว้ มือสีเขียว

ฟองน้ำ�ฝังตัวในหินปูนสีดำ�

ฟองน้ำ�ฝังตัวสีดำ�

ฟองน้ำ�ฝังตัวสีส้ม

ฟองน้ำ�ไฟ

ฟองน้ำ�ลูกกอล์ฟ

ฟองน้ำ�ลูกกอล์ฟ1

สาหร่ายทุ่น
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คู่มือจำ�แนกสิ่ง
มีชีวิตทรัพยากร
ชีวภาพ

เกาะแสมสาร
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หาดเตย...

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ
แสมสารที่มาของชื่อหาดมาจากชาย
หาดแห่ ง นี้ มี ต้ น เตยทะเลขึ้ น อยู่
ลักษณะของหาดเป็นชายหาด หาด
ทรายทอดยาวในแนวเหนือใต้ไปจน
จ ร ด ภู เข า ที่ ข น า บ ทั้ ง ส อ ง ด้ า น
ทำ � ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น อ่ า วค่ อ นข้ า ง
ลึก การเดินทางมายังอ่าวหาดเตยนี้ยังไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเป็นทางลูกรังและผ่าน
เนินเขาสูงชันแต่มีทัศนียภาพที่สวยงาม หาดเตยค่อนข้างเงียบสงบและมีรายงานว่า
เต่าทะเลมักจะขึ้นมาวางไข่ ณ ชายหาดแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษา
ธรรมชาติของเต่าทะเล ลักษณะชายหาดคล้ายกับหาดลูกลมที่ทางทิศเหนือเป็นหาด
หินที่เป็นหินภูเขาและทางทิศใต้เป็นหาดกรวดมนต่อเนื่องกับหาดหินที่มีลักษณะ
พิเศษคือ มีซากปะการังขนาดใหญ่แทรกตัวกับหมู่หินภูเขาของเกาะ ซากปะการัง
เหล่านี้ถูกคลื่นลมทะเลกัดเซาะทางด้านล่างทำ�ให้มองดูคล้ายกับโต๊ะหินปะการังที่เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ชายหาดทรายของหาดเตยขาวสะอาดและละเอียด
มากหาดมีความกว้างและไม่ลาดชันมากเหมาะสำ�หรับการสันทนาการ
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พฤติกรรมที่เหมาะสม
ของนักท่องเที่ยว
ดำ�น้ำ� (ดำ�ผิวน้ำ�และดำ�น้ำ�ลึก)
สิ่งที่ควรปฏิบัติ : ศึกษาการใช้อุปกรณ์ให้ชำ�นาญก่อนเข้าไปในแนวปะการัง
		
ควบคุมการลอยตัวของท่านให้เหมาะสม
		
ดำ�น้ำ�ในเวลาที่มีแสงเพียงพอ
		
จอดเรือโดยผูกกับทุ่นสำ�หรับจอดเรือ
สิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติ : ห้าม จับ หัก หรือเหยียบย่ำ�บนก้อนปะการัง
		
หลีกเลี่ยงการดำ�น้ำ�ขณะน้ำ�ลง ต่ำ�หรือว่ายเข้าไปในบริเวณน้ำ�ตื้น
		
ห้ามทิ้งขยะลงบนชายหาด หรือในทะเล
		
ห้ามเก็บปะการัง เศษซากปะการัง เปลือกหอย หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
		
ห้ามซื้อสิ่งของที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตในทะเล
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โครงสร้างทั่วไปของปะการังประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อและโครงร่างหินปูน
เข็มพิษ / นีมาโตซีสต์

การกินอาหารโดยใช้เข็มพิษ
หรือนีมาโตซีสต์
31

							

ปะการัง

ปะการังเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งอยู่ในไฟลัม Cnidaria มี
ญาติห่าง ๆ คือ ไฮดรา ปะการังไฟ (Hydrozoa) และแมงกะพรุน (Schyphozoa)
ส่วนปะการังแข็งเป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่ใน Cnidaria มีญาติใกล้ชิดกัน เช่น ดอกไม้ทะเล
ปะการังอ่อน และกัลปังหา ปะการังมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวนับร้อยนับพัน แต่ละตัวเรียกว่าโพลิปอยู่รวมกันโคโลนี แต่ละโพลิป
(Polyp) จะมีปากและมีหนวดหรือเทนทาเคิล (Tentacle) ล้อมรอบปาก โพลิป ใช้
หนวดเพื่อป้องกันตัวและจับสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เป็นอาหารและกำ�จัดเศษอาหาร อาหาร
จะผ่านทางปากเข้าไปในส่วนท้อง เมื่ออาหารถูกย่อยและดูดซึมแล้วของเสียที่เกิดขึ้น
จะถูกขับออกทางช่องปากปะการังแข็งหรือหรือปะการังน้ำ�ตื้น ที่มีการสร้างบ้านเป็น
โครงร่างหินปูนสามารถทำ�ให้เกิดเป็นแนวปะการังขึ้นได้นั้นเป็นสัตว์ในกลุ่มไนดาเรีย
เพียงชนิดหนึ่งเท่านั้น
ในแนวปะการังยังมีปะการังอ่อน ปะการังไฟ ปะการังสีน้ำ�เงิน กัลปังหาและญาติ
ๆ ของปะการังแข็งอีกหลายชนิด

แนวปะการังทั้ง 3 แบบ ที่สามารถพบได้ทั่วโลก
(There are three main types of coral reefs
found around the world)
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เดินป่า
สิ่งที่ควรปฏิบัติ : ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง ระยะทางและความยากง่าย		
ของเส้นทางก่อนออกสำ�รวจ
		
สอบถามคำ�แนะนำ�จากเจ้าหน้าที่ทหารของเกาะเกี่ยวกับความซับ
ซ้อนของเส้นทาง
		
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของเกาะแสมสารอย่างเคร่งครัด
สิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติ : ห้ามเก็บดอกไม้ ก้อนหิน หรือวัสดุอื่นใดที่มีอยู่ในธรรมชาติ
		
ห้ามทำ�ลายหรือขีดเขียนข้อความลงบนต้นไม้ ก้อนหิน หรือวัสดุ		
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในป่า
		
ห้ามส่งเสียงดัง
		
ห้ามทิ้งขยะ นำ�ขยะทุกชิ้นที่คุณนำ�เข้าไปออกมากับคุณด้วย
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พายเรือแคนู
สิ่งที่ควรปฏิบัติ : ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางก่อนการการเดินทาง
		
ศึกษาการใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้
		
ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนการ
		
สวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
		
ใช้เส้นทางที่กำ�หนดไว้เท่านั้น
สิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติ : ห้ามส่งเสียงดัง
		
ห้ามทิ้งขยะลงในน้ำ�
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ลักษณะของแนวปะการังริม
ฝั่ง(Fringing reef)

กลุ่มปะการังบนพื้นทราย
(Patch reef)

กลุ่มปะการังบนโขดหิน

(Coral communities on
rocky coasts)

แหล่งกัลปังหาและปะการัง
อ่อน

(Sea fan and soft coral
communities)
29

แนวปะการังน้ำ�ตื้น
แนวปะการังที่พบทั่วไปที่บริเวณเกาะแสมสาร เป็นลักษณะเดียวกับแนวปะการัง
ที่พบทั่วไปในน่านน้ำ�ไทย คือเป็นแนวริมฝั่งหรือที่เรียกว่า Fringing reef เป็นแนว
ปะการังแบบหนึ่งใน 3 แบบ ที่พบทั่ไปในโลก
แนวปะการังอีก 2 แบบ ได้แก่
1. แนวปะการังแบบกำ�แพง หรือ barrier reef เป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ที่อยู่
ห่างจากฝั่งทวีป โดยมีร่องน้ำ�ลึกกั้นระหว่างชายฝั่งกับแนวปะการัง
2. เกาะปะการังที่อยู่ในน้ำ�ลึกกลางมหาสมุทร
ซึ่งมีรูปเป็นวงแหวนหรือเกือกม้า
ภายในเป็นแอ่งน้ำ�ตื้นล้อมลอบด้วยปะการังที่เรียกว่า atoll แนวปะการังทั้ง 2
แบบนี้ไม่พบในน่านน้ำ�ไทย
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ปั่นจักรยานรอบเกาะแสมสาร
สิ่งที่ควรปฏิบัติ : ศึกษาข้อมูลเส้นทางก่อนออกเดินทาง
สิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติ : ห้ามออกนอกเส้นทาง
		
ห้ามปั่นจักรยานเข้าไปในบริเวณที่มีความสำ�คัญ
		
ห้ามทิ้งขยะลงเส้นทางการเดินทาง
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เกาะปลาหมึก

เกาะแรด
เกาะขาม

เกาะฉางเกลือ

เกาะโรงโขน
เกาะโรงหนัง

9

เกาะจวง

หมู่เกาะแสมสาร

หมู่เกาะ

เกาะจาน

18
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วราสินธ์ รีสอร์ท สัตหีบ

9

ที่พักสัตหีบ...

8/17 หมู่ 4 แสมสาร สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Tel. 081-7627620 , 038-431157

บ้านสัตหีบ ชายทะเล

311/6-8 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลสัตหีบ อำ�เภอสัตหีบ ชลบุรี
20180
เบอร์โทรศัพท์ : 038439304

วิลล่า บุรารัญ สัตหีบ

168 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบางเสร่ อำ�เภอสัตหีบ ชลบุรี 20250
เบอร์โทรศัพท์ : 0852754099

บางเสร่พูลวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา สัตหีบ
114 ตำ�บลบางเสร่ อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2033268 หรือ 081-7237318

บ้านบอใบไม้

บ้านสวนมีสุข 188/23 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เบอร์ติดต่อโทรศัพท์ : 081-8624526

ฎ-ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี

256 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ, นาจอมเทียน, พัทยา,
ประเทศไทย 20250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3823-5646,0-3823-5870-8

มารีนรีสอร์ท

อาคาร ค่ายกรมหลวงชุมพร ถนนสุขุมวิท ตำ�บลสัตหีบ
อำ�เภอสัตหีบ ชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ : 0814986607 , 038334188

ซันเซ็ต วิลเลจ บีช รีสอร์ท สัตหีบ

89/5 หมู่ 8 หาดตะวันรอน ซอยนาจอมเทียน 52 ถนนสุขุมวิท
กิโลเมตร 162.5 ตำ�บลนาจอมเทียน อำ�เภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 20250
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เบอร์โทรศัพท์ : 038 237 979 - 80, 038 237 940

วิธีเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย....

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ (7) หรือทางพิเศษบูรพาวิถี(บางนา-ชลบุรี)
ผ่านพัทยา มุ่งหน้าสัตหีบ
ใช้เส้นสุขุมวิท(3)ไปเรื่อยๆ จนถึงแยกเข้าอ.สัตหีบ ให้โค้งซ้ายไปตามสุขุมวิท
ไม่ต้องตรงเข้าตัว อ.สัตหีบ
ขับมาประมาณ 6 กม. จะเห็น พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทางขวาอีกฝั่งของถนน
ขับตรงเข้ามาประมาณ 2 กม. ข้ามทางรถไฟ แล้วจะเจอถนนใหญ่(3126)
ให้เลี้ยวขวา
ขับมาอีก 100 เมตร เลี้ยวซ้าย ไปทางบ้านช่องแสมสาร
ขับมาอีกประมาณ 6 กม. มีป้ายบอกชัดเจน
หากไม่เข้าทางซอยข้างๆ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สามารถไปเข้าได้ตรง “แยก
กม.10” แต่จะอ้อมกว่าประมาณ 7 กม.
เกาะแสมสาร อยู่ในเขต อ. สัตหีบ
จ.ชลบุรี เป็น 1 ใน 9 เกาะ ในโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมา
จากพระราชดำ � ริ ส มเด็ จ พระเทพฯ
อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเกาะ
แสมสารเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ต ามแนวทาง
พระราชดำ � ริ ข องสมเด็ จ พระเทพฯ
เกาะที่ไม่อนุญาตให้ค้างแรม นักท่อง
เที่ยวสามารถเที่ยวเกาะแสมสารได้
แบบ One Day Tour เท่านั้น
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...สถานที่บริเวณใกล้เคียง...
โรงพยาบาลศูนย์สิริกิต ชลบุรี

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เพอคูล่าฟาร์ม(ฟาร์มปลาการ์ตูน)
หาดน้ำ�ใส

ชุมชนตำ�บลแสมสาร

อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
20

ที่พักในสัตหีบติดทะเล บ้านรับรองหาดน้ำ�ใส

9

ที่พักสัตหีบ...

หาดน้ำ�ใส เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ของหน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ให้
บริการมาครบ 1 ปี (2558) เป็นหาดที่มีน้ำ�ใสมากราวกับกระจก
ทรายละเอียดเป็นหาดลาด ไม่ชัน สามารถลงเล่นน้ำ�ได้ค่อนข้าง
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าทหารได้วางทุ่นเพื่อเป็นแนว
เขตเล่นน้ำ� กับได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ชายหาด เพื่อดูแล
ความปลอดภัย ในลักษณะ BAY WATCH ถือเป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวในเขตทหาร เปิดเวลา 06.00-18.30 น. ค่าเข้าหาด 10 บาท สำ�หรับบ้านพักรับรองหาด
น้ำ�ใส เป็นกิจการสวัสดิการภายใน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อให้การรับรอง ข้าราชการ ครอบครัว ญาติและบุคคลทั่วไป ลักษณะ
บ้านเป็นบ้านแบบน็อคดาวน์ ตั้งอยู่ริมหาดน้ำ�ใส จำ�นวน 28 หลัง มีทั้งหมด 3 แบบ ตามขนาด
บ้านและจำ�นวนห้อง
ติดต่อสำ�รองห้องพักหาดน้ำ�ใส
Facebook : www.facebook.com/namsaibeachresort
Line : Namsaijung
โทรศัพท์ : 038-190155-6 , 0948455005
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แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เกาะแสม
เกาะขาม

หาดเตย

เกาะแสมสาร

หาดเทียน

มสาร แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต“

เกาะปลาหมึก

หาดลูกลม

เขาหมาจอ
ท่าเรือเขาหมาจอ

หาดหน้าบ้าน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย

ท่าเรือเกาะแสมสาร

เกาะแรด

ชุมชน ต.แสมสาร

สถานภาพการท่ องเที่ยวทางทะเลของนักท่ องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
Marine tourism situation of tourists at Samae-sarn Island, Chon Buri province
เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ1* , สิรินทร เทพมังกร2 และ สุเมตต์ ปุจฉาการ3
Srethaphong Putchakarn1*, Sirintorn Thepmongkorn2 and Sumaitt Putchakarn3

บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอผลการส ารวจสถานภาพการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลของ
นักท่องเที่ยวบริ เวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ศึกษาโดยใช้ การสารวจนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพในภาคเอกชน และมาจาก
กรุงเทพมหานคร ส่วนชาวต่างประเทศมาจากทวีปเอเชีย เป็ นกลุม่ เพื่อนและครอบครั วที่ไม่เคยมาและชักชวนกัน
โดยมีเกาะแสมสารเป็ นจุดหมายปลายทางหลัก เพื่อหลีกหนีจากความอึกทึกแออัดของเมือง โดยคาดหวังจะดา
น ้าดูปะการังน ้าตื ้น และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ส่วนระดับประสบการณ์ ระดับความแออัดและระดับความพึงพอใจที่
ได้ รับพบว่า ได้ ใกล้ ชิดกับความเป็ นธรรมชาติสงู มาก ความแออัดรู้ สึกปานกลาง มีความพึงพอใจต่อทัศนียภาพ
ความเป็ นธรรมชาติ จุดเด่นของพื ้นที่ คือ ปะการังน ้าตื ้นและสัตว์ใต้ ทะเล และจากการสารวจผลกระทบพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว มีแนวโน้ ม ที่จะสร้ างความเสียหายน้ อ ยต่อทรั พยากรและรบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม อื่นๆที่อ ยู่
บริ เวณเดียวกัน

ABSTRACT
This research presents the results of a survey on the status of marine tourism at Samaesarn
Island, Chon Buri. The survey was conduct by random interviews with Thai and foreign tourists. Most
Thai tourists have bachelor degree, work in private companies and travel from Bangkok. Most foreign
visitors were Asia. Most tourists were in group of friends or family that never came and get away from
congestion of the city. The tourists expected to snorkeling and learning community. The experience
level, congestion level and the level of satisfaction showed as follows: experience of being close to
nature was high level, the congestion was in medium, and tourists satisfied with natural attraction. The
survey found that the tourist behavior trend to be not impact to damage the resources and interfere
with other tourists.
Key Words: Tourism management, Marine tourism, Tourist satisfaction, Samaesarn island
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คานา
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็ นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุดของอ่าวไทยตอนบน ตั ้งอยู่ทางด้ านทิศใต้ ของ
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วยเกาะต่างๆ รวมทั ้งสิ ้น 9 เกาะ ได้ แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะฉาง
เกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม และเกาะปลาหมึก ในอดีตเกาะแสมสารเป็ นที่พัก
และท่าขนส่งสัตว์ทะเลของเรื อประมงและเรื อเดินทะเลและเคยมีชาวประมงอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆหลายแห่ง แต่
ปั จจุบนั เกาะทุกเกาะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรื อ ในปี พ.ศ. 2541 กองทัพเรื อเข้ าสนองพระราชดาริ โครงการ
อนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ
อพ.สธ.) และได้ น้อมเกล้ าฯ ถวายการใช้ พืน้ ที่เกาะแสมสารและเกาะข้ างเคียงรวม 9 เกาะ เป็ นพื ้นที่ปกปั ก
พันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรั กษ์ พันธุกรรมพืชฯ โดยมีการพัฒนาพื ้นที่เป็ นแหล่งอนุรั กษ์ ทรั พยากร
ชีวภาพของเกาะในทะเล จัดทาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและเปิ ดพื ้นที่เกาะแสมสารเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางทะเล โดยอยู่ในความรั บผิดชอบของหน่วยบัญ ชาการสงครามพิเศษทางเรื อ กองเรื อ
ยุทธการ กองทัพเรื อ สาหรั บมหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ าร่ วมสนองพระราชดาริ โดยเป็ นคณะ
ปฏิ บัติ การวิ ทยาการ อพ.สธ.ท าหน้ า ที่ใ นการสารวจทรั พ ยากรชีว ภาพทางทะเลตามพระราชวิ นิจ ฉัย ที่ท รง
พระราชทานไว้ ในการเรี ยนรู้ตั ้งแต่ยอดเขาจดถึงใต้ ทะเล นับตั ้งแต่ปีที่เริ่ มต้ นการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2541 จวบ
จนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้ มีการสะสมองค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพมากมายทั ้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
นิเวศวิทยา ตลอดจนการอนุรักษ์ และการฟื ้นฟู ตัวอย่างเช่น สุเมตต์ และคณะ (2547) ได้ ทาการสารวจสัตว์ไม่ มี
กระดูกสันหลังในบริ เวณแนวปะการั งตามหมู่เกาะต่างๆและชายฝั่ งทะเลในจังหวัดชลบุรี และสุเมตต์ และสุช า
(2550) ได้ ทาการสารวจฟองน ้าทะเล บริ เวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบฟองน ้าทะเล 24 ชนิด แต่อย่างไร
ก็ตามองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี ้ยังไม่ได้ มีการพัฒนาเพื่อใช้ ประโยชน์ในเชิงการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางทะเลและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มากนัก ดังนัน้ การพัฒนาองค์ ความรู้ จากฐานทรั พยากรชีวภาพทางทะเลบริ เวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จงึ มีความสาคัญอย่างยิ่งและผลจากการ
วิจัยและพัฒนานี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ม ากต่อ การจัดการองค์ความรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพของทรั พยากร
ชายฝั่ ง การท่องเที่ยว และการบริ หารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ซึง่ สอดคล้ องกับร่ างยุทธศาสตร์ การ
จัดการทรั พยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนงานวิจยั กับนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สารวจสถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวบริ เวณเกาะแสมสาร ในการประเมินความสามารถใน
การรองรับด้ านต่างๆ และการเสนอแนะแนวทางในการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในโครงการวิจยั การพัฒนาองค์ความรู้ จากฐานทรั พยากรชีวภาพทางทะเลบริ เวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาเป็ นต้ นแบบแหล่งเรี ยนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุปกรณ์ หรือวิธีการ
การสารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่ างข้ อมูลนักท่ องเที่ยว
1. พื ้นที่ทาการสารวจคือ เกาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในพื ้นที่ปกปั กพันธุกรรมพืชทางทะเล
ในโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(โครงการ อพ.สธ.)

2. การสารวจในครั ง้ นีใ้ ช้ วิ ธี ก ารวิจัย เชิง สารวจ เพื่อ เก็ บข้ อ มูลปฐมภูมิ ในภาคสนาม สัม ภาษณ์
นักท่องเที่ยวโดยใช้ แบบสอบถาม กาหนดจานวนตัวอย่างของนักท่องเที่ยวสาหรั บเก็บข้ อมูล จากแบบสอบถาม
จานวนทั ้งสิ ้น 130 ชุด จาแนกเป็ นข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 100 ชุด นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
จานวน 30 ชุด ทาการเก็บข้ อมูลในเขตบริ การของเกาะแสมสาร ได้ แก่ บริ เวณหาดเทียน ทิศตะวันออกของเกาะ
แสมสาร และหาดลูกลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสารทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตรวจ
ความสมบูรณ์จากผู้ให้ สมั ภาษณ์ ครบทุกข้ อคาถามในแบบสอบถาม ได้ ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทย 90 ชุด และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 30 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและ
ร้ อยละ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอนดังนี ้ ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลัง รูปแบบการเดินทางและกิจกรรมของ
นักท่องเที่ยว ตอนที่ 2 ระดับประสบการณ์ ระดับความแออัดและระดับความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวได้ รับ และ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพื ้นที่และการจัดการการท่องเที่ยว โดยได้ ประยุกต์วิธีการจากคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
ส่วนการสารวจพฤติกรรมของนักท่อ งเที่ยวทาการสุ่มตัวอย่างกลุ่ม นักท่อ งเที่ยวแบบเจาะจงในจุด
ท่องเที่ยวได้ แก่ บริ เวณหาดเทียน และหาดลูกลม จานวน 6 กลุม่ ตัวอย่าง จานวนนักท่องเที่ยวที่ติดตามพฤติกรรม
32 คน และกิจกรรมดาน ้าดูปะการั งน ้าตื ้น จานวน 6 กลุ่มตัวอย่าง จานวนนักท่องเที่ยวที่ติดตามพฤติกรรม 30
คน ทาการสังเกตและบันทึกข้ อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่คัดเลือกเป็ นตัวอย่างเกี่ยวกับ รายละเอียด
ต่างๆของกิจกรรมที่ทา

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสถานภาพการท่ องเที่ยวทางทะเลของนักท่ องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร
จากการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะแสมสาร ต. แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้ การดูแล
ของหน่วยบัญ ชาการสงครามพิเศษทางเรื อ โดยให้ นักท่อ งเที่ยวได้ เข้ าเยี่ยมชมและร่ วมกิจกรรมนันทนาการที่มี
บริ การบนเกาะ พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี อย่างต่อเนื่ อง โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมา
ท่อ งเที่ ย วในช่ ว งเดื อ นมกราคม-เมษายน ในการด าเนิน การวิ จัย ของโครงการวิ จัย นี ้ ได้ ทาการส ารวจข้ อ มูล
นักท่องเที่ยวเพื่อรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์มลู เหตุปัจจัยในการเข้ ามาท่องเที่ยวเกาะแสมสาร ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลัง รูปแบบการเดินทางและกิจกรรมของนักท่ องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนเกาะแสมสาร ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย คือ 31 ปี
และมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 52.2 การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 62.2 ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 57.8 รายได้ อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 38.9 มีรายได้ เฉลีย่ 22,100 บาท โดยมีภมู ิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 64.4
ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน ส่วนผู้ที่เคยมาเยือนร้ อยละ 25.5 เคยมาเยือนจานวน 1
ครัง้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 71.1 สือ่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือน ได้ แก่ คนที่เคยไปมาก่อนพูดต่อกันปากต่อ
ปาก ร้ อยละ 42.2 กลุ่มในการเดินทางส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเพื่อน ร้ อยละ 53.3 จานวนสมาชิกในกลุ่มเดินทางมี
จานวนระหว่าง 1-5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.1 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวใช้ เวลาในการเดินทางมาถึงเกาะน้ อยกว่า 5
ชัว่ โมงร้ อยละ 60.0 โดยมาเกาะเป็ นจุดหมายปลายทางหลัก ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการเดินทางประมาณ 1,700 บาท
ส่วนที่เดินทางมากับบริ ษั ททัวร์ พบว่ามีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยประมาณ 2,500 บาทต่อ คน วัตถุประสงค์ หลักในการ

เดินทางมาเยือนเกาะแสมสารเพื่อต้ องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้ อมที่อึกทึก แออัดของเมืองมากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.6 สาหรั บกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้ กระทาในเกาะแสมสารมากที่สดุ ได้ แก่ ดาน ้าดู
ปะการังน ้าตื ้น ร้ อยละ 75.6 และได้ ประกอบกิจกรรมดาน ้าดูปะการั งน ้าตื ้นทั ้งหมด ร้ อยละ 86.7 ส่วนกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวคาดหวังและได้ ประกอบกิจกรรมน้ อยที่สดุ ได้ แก่ กิจกรรมการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ร้ อยละ 2.2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 เป็ นเพศชาย อายุ
เฉลีย่ ของนักท่องเที่ยว 35 ปี และมีอายุระหว่าง 21-30 ปี และอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สดุ เท่ากัน คิดเป็ นร้ อย
ละ 43.3 การศึกษาอยู่ในระดับ High school ร้ อยละ 60.0 ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 33.3
มาจากทวีปเอเชีย ร้ อยละ 50.0 จากทวีปยุโรป ร้ อยละ 33.3 และทวีปอเมริ กาเหนือ ร้ อยละ 16.7 ส่วนใหญ่ ร้ อย
ละ 93.3 ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน ส่วนผู้ที่เคยมาเยือนร้ อยละ 33.3 เคยมาเยือนจานวน 1 ครัง้ มากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 6.7 สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนของนักท่องเที่ยว ได้ แก่ จากคนที่เคยไปมาก่อน ร้ อยละ 60.0
กลุม่ ในการเดินทางของนักท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มครอบครั วมากที่สดุ ร้ อยละ 50.0 จานวนสมาชิกในกลุ่ม
เดินทางมีจานวนระหว่าง 1-5 คนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 ส่วนใหญ่แวะแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ก่อนมาเยือน
เกาะแสมสาร ร้ อยละ 83.3 ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในการเดินทางประมาณ 3,500 บาท วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
มาเยือนเกาะแสมสารเพื่อต้ องการพักผ่อนร่ วมกับเพื่อนๆ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 สาหรั บกิจกรรมที่
คาดหวังว่าจะได้ กระทาในเกาะแสมสารมากที่สดุ ได้ แก่ ดาน ้าดูปะการั งน ้าตื ้น ร้ อยละ 33.3 และการศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชน ร้ อยละ 26.7 ส่วนกิจกรรมที่ได้ ประกอบจริ ง ได้ แก่ กิจกรรมดาน ้าดูปะการั งน ้าตื ้นมากที่สดุ ร้ อยละ
86.7 รองลงมาคือกิจกรรมถ่ายภาพ ร้ อยละ 43.3 กิจกรรมเล่นน ้าทะเล ร้ อยละ 43.3 ส่วนกิจกรรมที่ได้ ประกอบ
กิจกรรมน้ อยที่สดุ ได้ แก่ กิจกรรมพายเรื อคายัคและดูนก คิดเป็ นร้ อยละ 6.7
ตอนที่ 2 ระดับประสบการณ์ ระดับความแออัดและระดับความพึงพอใจที่นักท่ องเที่ยวได้ รับ
การวิเคราะห์ระดับของประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับ จาแนกออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับต่า ระดับ
ปานกลาง และระดับสูง ตามปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ การได้ ใกล้ ชิดกับความเป็ นธรรมชาติ การได้ หลีกหนีจากความ
แออัดและเสียงอึกทึกของเมือง การได้ หลีกหนีสภาพชีวิตประจาวัน การได้ พึ่งพาตนเอง/ทดสอบความสามารถ
ของตนเอง การได้ พบปะกับผู้คนใหม่ๆ การได้ พกั ผ่อนในบรรยากาศที่สงบ ความเป็ นอิสระปราศจากการควบคุม
ความสะดวกสบาย และการพบเห็นผลกระทบที่เกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นปั จจัยเดียวกันกับที่ใช้ ในการประเมินประสบการณ์
ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับตามช่วงชั ้นโอกาสด้ านนันทนาการ นอกจากนั ้นระดับความแออัดและระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่ได้ รับจากการมาเยือนเกาะแสมสาร แบ่งการจาแนกออกเป็ น 3 ระดับเช่นกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ รับประสบการณ์ ในการใกล้ ชิดกับ
ความเป็ นธรรมชาติในระดับสูงมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 80.0 รองลงมาได้ แก่ การหลีกหนีสภาพชีวิตประจาวัน
และความเป็ นอิสระที่ปราศจากการควบคุม ร้ อยละ 60.0 ส่วนประสบการณ์ ที่นักท่องเที่ยวได้ รับในระดับปาน
กลาง พบว่านักท่องเที่ยว พบเห็นผลกระทบที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่มากที่สดุ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นซากขยะเกยหาด คิดเป็ น
ร้ อยละ 53.3 ส่วนประสบการณ์ ที่นักท่องเที่ยวได้ รับในระดับต่าได้ แก่ ความ รู้ สึกสะดวกสบาย ร้ อยละ 36.7
รองลงมาได้ แก่ การได้ พบปะกับผู้คนใหม่ๆ ร้ อยละ 33.3 ซึ่งประสบการณ์ ที่นักท่องเที่ยวได้ รับสอดคล้ องกับ
ลักษณะพื ้นที่ของเกาะแสมสารเอง ในส่วนของระดับความแออัดที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับ พบว่าส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยว
รู้สกึ แออัดปานกลาง ร้ อยละ 50.0 แสดงว่าจานวนนักท่องเที่ยวในขณะที่นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามยังไม่ทา
ให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความรู้สกึ แออัดจนไม่สามารถรั บได้ ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้ อม

และการจัดการของเกาะแสมสาร พบว่ามีความพึงพอใจต่อทัศนียภาพ ความเป็ นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว
การรักษาสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว และความพึงพอใจโดยรวมของการมาเยือน ครั ง้ นี ้ในระดับสูงมาก
ที่สดุ 3 ลาดับแรก นักท่อ งเที่ยวมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักท่อ งเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ความเป็ นระเบียบ
โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยว และรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื ้นที่ ในระดับปานกลางมากที่สดุ 3 ลาดับ
แรก และพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับต่า 3 ลาดับแรกต่อจานวนนักท่องเที่ยวในพื ้นที่ การให้ ความรู้ /
คาแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่เรื่ องธรรมชาติ และความมีอธั ยาศัย ความช่วยเหลือด้ านต่างๆ จากเจ้ าหน้ าที่
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพืน้ ที่และการจัดการการท่ องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยสอบถามถึงสิง่ ที่เป็ นจุดเด่นหรื อเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะ
แสมสารแห่งนี ้ และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อสิ่งอานวยความสะดวกและการบริ การด้ านการท่องเที่ยว
ของเกาะแสมสาร มีผลการศึกษา ดังนี ้ จากผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวทั ้งหมด ให้ ความคิดเห็นว่า
ปะการังน ้าตื ้นและสัตว์ใต้ ทะเล เป็ นจุดเด่นของพื ้นที่มากที่สดุ ส่วนความประทับใจนักท่องเที่ยวให้ ความคิดเห็น
ว่าสิง่ ที่ประทับใจมากที่สดุ ได้ แก่ ปะการังน ้าตื ้นเช่นเดียวกัน คิดเป็ นร้ อยละ 78.6 ประทับใจระดับปานกลางมาก
ที่สดุ ได้ แก่ สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็ นร้ อยละ 39.3 สัตว์ใต้ ทะเล คิดเป็ นร้ อยละ 34.8 ประทับใจ
ระดับน้ อยมากที่สดุ ได้ แก่ ทรัพยากรสัตว์ป่า ร้ อยละ 35.3 อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับการพบเห็นทรัพยากรสัตว์ป่านั ้นเอง และสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ประทับใจเลยมากที่สดุ ได้ แก่ ทรั พยากรสัตว์ป่า
เช่นเดียวกัน
สาหรั บความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอานวยความสะดวกและการบริ การด้ านการท่องเที่ยวของ
เกาะแสมสาร พบว่านักท่องเที่ยวไทย ให้ ความคิดเห็นในสิง่ ที่คิดว่าเหมาะสมดีแล้ วมากที่สดุ 5 ลาดับแรก ได้ แก่
การดูแลรั กษาความสะอาดของบริ เวณโดยรอบและระบบการกาจัดขยะ คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 การกาจัดขยะ
โดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ 80.0 การตกแต่งบริ เวณโดยรอบ คิดเป็ นร้ อยละ 76.7 การให้ ความช่วยเหลือ จาก
เจ้ าหน้ าที่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 ความสะดวกในการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว แผ่นป้าย สัญลักษณ์ และการให้ ความ
ช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 เท่ากัน ส่วนสิง่ ที่ควรปรับปรุงในการให้ บริ การ ได้ แก่ การบริ การเที่ยว
เรื อรั บ-ส่ง คิดเป็ นร้ อยละ 46.7 การบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้ อยละ 44.8 การให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่ คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 สภาพพื ้นที่และเส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนบก คิดเป็ นร้ อยละ
33.3 และห้ องน ้า-สุขา คิดเป็ นร้ อยละ 30.0
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ ความคิดเห็นว่าสิง่ ที่เหมาะสมดีแล้ วมากที่สดุ 5 ลาดับแรก ได้ แก่ สภาพ
พื ้นที่ คิดเป็ นร้ อยละ 92.9 การตกแต่งบริ เวณโดยรอบ คิดเป็ นร้ อยละ 91.7 ห้ องน ้า-ห้ องสุขา คิดเป็ นร้ อยละ 86.7
และการต้ อนรั บของเจ้ าหน้ าที่ คิดเป็ นร้ อยละ 81.8 ส่วนสิ่งที่ควรปรั บปรุ ง 5 ลาดับแรก ได้ แก่ การบริ การอาหาร
และเครื่ อ งดื่ม คิดเป็ นร้ อยละ 35.7 เส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนบก คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 การดูแล
รั กษาพยาบาลเบื ้องต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 การให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ
21.4 และปริ มาณถังขยะในแต่ละจุดท่องเที่ยว คิดเป็ นร้ อยละ 15.4
2. ผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรมและกิจกรรมท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ยว
ลักษณะพฤติกรรมและกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะแสมสาร ได้ จากการสารวจพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งทาการสุ่มตัวอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเจาะจงในจุดท่องเที่ยว ทาการสังเกตและบันทึก
ข้ อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่คัดเลือกเป็ นตัวอย่าง เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทา ระยะเวลาในการประกอบ

กิจกรรมลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบทั ้งต่อเกาะแสมสารและต่อนักท่องเที่ยว
กลุม่ อื่นๆ ที่อยู่บริ เวณเดียวกัน ข้ อมูลได้ นาไปใช้ ในการประเมิน และการเสนอแนะมาตรการในการลดผลกระทบ
อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
1. กลุ่มจุดท่ องเที่ยวชายหาดและระบบนิเวศชายหาด
จากการสัง เกตพฤติ ก รรมของนัก ท่อ งเที่ ยวในบริ เวณชายหาดและเขตนา้ ขึน้ น า้ ลงของระบบนิเ วศ
ชายหาด พบกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ได้ แก่ เล่นน ้าทะเล ดาน ้า พายเรื อคายัค เดินเล่น ถ่ายภาพ นอนอาบแดด
นั่งเล่น/นั่งพักผ่อน รั บประทานอาหาร เล่นทรายหน้ าชายหาด เล่นบอลชายหาด โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
ประกอบกิจกรรมภายหลังที่กลับจากประกอบกิจกรรมดาน ้า ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ ออกไปดาน ้า กิจกรรมที่พบ
จะคล้ ายคลึงกัน แต่มีเวลาที่ประกอบกิจกรรมชายหาดเพิ่มมากขึ ้น เช่น เดินเล่น นั่งเล่น/นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ
เป็ นต้ น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการสารวจผลกระทบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มี
แนวโน้ มที่จะสร้ างความเสียหายน้ อยต่อระบบนิเวศและทรั พยากรและรบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆที่อยู่บริ เวณ
เดียวกัน
2. กลุ่มจุดท่ องเที่ยวดานา้ ผิวนา้ และเรือท้ องกระจกของเกาะแสมสาร
เกาะแสมสาร มีแนวปะการังที่สวยงามอยู่โดยรอบเกาะ บางพื ้นที่เข้ าถึงได้ ยาก หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรื อจึงจัดพื ้นที่ให้ บริ การดาน ้าแบบผิวน ้า 2 บริ เวณคือ หาดเทียน และหาดลูกลม นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ส่วนใหญ่จงึ ไม่พลาดที่จะประกอบกิจกรรมดาน ้าดูปะการั งน ้าตื ้น ซึ่งเกาะแสมสารเตรี ยมเรื อบริ การ หน้ ากากดา
น ้าและเสื ้อชูชีพ บริ การแก่นักท่องเที่ยวทั ้งสองหาด โดยมีเจ้ าหน้ าที่ประจา อธิบายการใช้ หน้ ากากดาน ้าและฝึ ก
การใช้ เบื ้องต้ นเพื่อความปลอดภัยในการดาน ้าสาหรั บนักท่องเที่ ยวที่ใช้ ไม่เป็ น และเตือนให้ นักท่องเที่ยวระวัง
ไม่ให้ สมั ผัสกับปะการั ง
โดยเวลาเฉลี่ยที่นักท่อ งเที่ยวดานา้ แต่ละจุดประมาณ 50 นาที โดยส่วนมาก
นักท่องเที่ยวลอยตัวดานา้ เป็ นกลุ่ม ส่วนนักท่องเที่ยวที่ว่ายน ้าไม่เป็ น จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแล พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ระหว่างดาน ้าดูปะการั ง จะดาน ้ากันเป็ นกลุ่ม และเมื่อกลับขึ ้นบนเรื อ นักท่องเที่ยวต่าง
พูดคุยถึงสิง่ ที่ตนเองพบ และสาหรับสิง่ ที่นกั ท่องเที่ยวต่างพูดถึงกันมากที่สดุ คือระยะเวลาที่เจ้ าหน้ าที่ให้ ดาน ้านั ้น
น้ อยเกินไป จากการบันทึกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็ น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลอย่างใกล้ ชิด แต่ในบริ เวณที่น ้าตื ้นมากๆ พบว่านักท่องเที่ยวสัมผัสกับ
ปะการังบ้ าง ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมักจะถูกจัดให้ ไปท่องเที่ยวบริ เวณหาดลูกลมซึง่ มีบรรยากาศเงียบ
สงบมากกว่า

สรุปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
จากการสารวจสถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวบริ เวณเกาะแสมสาร พบว่าจากการ
สารวจสถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเล บริ เวณเกาะแสมสาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุเฉลี่ย 31 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สดุ ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ เฉลี่ย
22,100 บาท มีภูมิลาเนาอยู่ที่กรุ งเทพมหานครมากที่สดุ ส่วนใหญ่ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน สื่อที่มีผลต่อ
การตัดสินใจมาเยือนเกาะแสมสารคือ การพูดต่อ กันปากต่อปาก กลุ่มการเดินทางเป็ นกลุ่ มเพื่อ นมากที่สุด มี
จานวนสมาชิกระหว่าง 1-5 คน ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในการเดินทาง 1,700 บาท ส่วนบริ ษัททัวร์ พบว่ามีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
ประมาณ 2,500 บาทต่อ คน วัตถุประสงค์ หลักในการเดินทางมาเยือ นเกาะแสมสารคือ ต้ อ งการหลีกหนีจ าก
สภาพแวดล้ อมที่อกึ ทึก แออัดของเมืองมากที่สดุ กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้ กระทาในเกาะแสมสาร

มากที่สดุ ได้ แก่ ดาน ้าดูปะการังน ้าตื ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 35 ปี
การศึกษาอยู่ในระดับ High school เป็ นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชีย ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน สื่อที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมาเยือนเกาะแสมสารคือ จากคนที่เคยไปมาก่อน กลุม่ ในการเดินทางส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ครอบครัว
มีจ านวนสมาชิกระหว่าง 1-5 คน ส่วนใหญ่ นักท่อ งเที่ยวแวะแหล่งท่อ งเที่ยวอื่นๆ ก่อ นมาเยือ นเกาะแสมสาร
ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในการเดินทางประมาณ 3,500 บาท วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารเพื่อ
ต้ องการพักผ่อนร่ วมกับเพื่อนๆ กิจกรรมที่คาดหวังว่าจะได้ กระทาในเกาะแสมสารมากที่สดุ ได้ แก่ ดาน ้าดูปะการั ง
น ้าตื ้น และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ระดับประสบการณ์ ระดับความแออัดและระดับความพึงพอใจที่ได้ รับพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ได้ รับประสบการณ์ในการใกล้ ชิดกับความเป็ นธรรมชาติในระดับสูงมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
รู้สกึ แออัดปานกลาง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อทัศนียภาพ ความเป็ นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวและการ
รั กษาสภาพแวดล้ อ มของแหล่งท่องเที่ยว นักท่อ งเที่ยวให้ ความเห็นว่า ปะการั งนา้ ตืน้ และสัตว์ ใต้ ทะเล เป็ น
จุดเด่นของพื ้นที่มากที่สดุ และเป็ นสิง่ ที่ประทับใจมากที่สดุ
ความคิดเห็นต่อสิง่ อานวยความสะดวกและการบริ การด้ านการท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร พบว่าการ
ดูแลรักษาความสะอาดของบริ เวณโดยรอบและระบบการกาจัดขยะคิดว่าเหมาะสมดีแล้ วมากที่สดุ ส่วนสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในการให้ บริ การ ได้ แก่ การบริ การเที่ยวเรื อรับ-ส่ง และสภาพพื ้นที่ ส่วนผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรม
และกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จากการสารวจไม่พบผลกระทบจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะทา
ความเสียหายแก่ทรัพยากรหรื อรบกวนนักท่องเที่ยวอื่น เพื่อวิเคราะห์ประเมินข้ อมูลด้ านต่างๆ และวทางในการลด
ผลกระทบอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
พื ้นที่เกาะแสมสารเป็ นที่ร้ ู จักอย่างดี ในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยงและประกอบกิจกรรมดาน ้าตืน้ และ
ความสวยงามของภูมิทัศน์ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่างๆ
ก่อให้ เกิดปั ญหาว่าปั จจุบนั เกาะแสมสารมีความแออัดมากเกินไปหรื อไม่ ตลอดจนสภาพแวดล้ อมบนเกาะและ
ทรั พยากรใต้ น ้าทั ้งแนวปะการั งและปลาสวยงามต่างๆ จะได้ รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวจนเป็ นสาเหตุของ
ความเสือ่ มโทรมตามมาหรื อไม่ ผลจากการศึกษาครั ง้ นี ้จะเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการกาหนดแนวทางวาง
แผนการพัฒนาพื ้นที่เกาะแสมสารให้ เป็ นต้ นแบบแหล่งเรี ยนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ข้ อเสนอแนะ
1. เกาะแสมสารมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ทรัพยากรพื ้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของตัวเกาะจึงมีความ
จากัดค่อนข้ างสูงคือ ข้ อจากัดด้ านพื ้นที่รองรั บนักท่องเที่ยว การจัดการทรั พยากรสถานที่และสิ่งแวดล้ อม เช่น
ปริ ม าณขยะ การจัดการการท่อ งเที่ย วเชิงอนุรั กษ์ ควรเน้ น ให้ ตัง้ อยู่บ นรากฐานของการควบคุม และจัด การ
ผลกระทบต่อ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม รั กษาระบบนิเวศ และการให้ บริ การที่มีคุณ ภาพปลอดภัย
สามารถสร้ างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยว
2. ประชาสัมพันธ์ ข้อกาหนด การปฏิบตั ิตนของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดย
ให้ เจ้ าหน้ าที่บนเกาะให้ ความรู้ พืน้ ฐาน เช่น เกาะแสมสารเป็ นเกาะอนุรั กษ์ เรื่ องเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้ และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนที่จะเข้ าสูพ่ ื ้นที่ท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆ
3. ผลการศึกษาชีใ้ ห้ เห็ นถึงความจาเป็ นในการเก็บรวบรวมข้ อ มูลอย่ างต่อ เนื่อ ง เพื่อ ใช้ เป็ นข้ อ มูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้จัดการพื ้นที่และผู้บริ หารระดับต่างๆ โดยเฉพาะจานวนนักท่องเที่ยว พฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวที่สมั พันธ์ กับผลกระทบด้ านต่างๆ จากการท่องเที่ยว เพื่อสามารถให้ เกิดการตัดสินใจบนฐานของ
ข้ อมูลและวิชาการ นาไปสูก่ ารท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในที่สดุ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการสารวจความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ศึกษาโดยใช้การสารวจนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพในภาคเอกชน และมาจากกรุงเทพมหานคร
ส่วนชาวต่างประเทศมาจากทวีปเอเชีย เป็นกลุ่มเพื่อนและครอบครัวที่ไม่เคยมาและชักชวนกันโดยมีเกาะแสมสารเป็น
จุดหมายปลายทางหลัก เพื่อหลีกหนีจากความอึกทึกแออัดของเมือง โดยคาดหวังจะดาน้าดูปะการังน้าตื้น และศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชน ส่วนความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อหลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนมากมีคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ผลของทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว พบว่าทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นเป็น ไปในทิศทางเดียวกันทุกๆข้อคาถาม โดยมีผลของทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผลการสอบถามความต้องการหรือข้อเสนอแนะด้านความสะดวกในการเข้าถึง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการ ป้ายชี้ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนและพาหนะรับจ้าง ด้านสิ่ง อานวยความสะดวก
ภายในแหล่งท่องเที่ยว ขอให้เพิ่ม สถานที่จอดรถ ที่พักผ่อน ห้องน้า ร้านอาหาร ด้านคุณค่าและความสาคัญ อยากให้เพิ่ม
การประชาสัมพัน ธ์ตามสื่อต่า งๆ จัดกิจ กรรมเสริม หรือพั ฒนาให้เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ ด้า นการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้องการให้มีป้ายความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์บริการข้อมูล และวิทยากรให้ความรู้หรือแนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่วนแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีก เนื่องจากมีธรรมชาติสวยงาม
สงบ ร่มรื่น กิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย และเดินทางสะดวก ปลอดภัย
Abstract
This research aims to present the results of understanding, attitudes and needs of marine ecotourism
of tourists at Koh Samaesarn, Chon Buri province, using interview survey Thai and foreign tourists visit
this island. The results shows most Thai tourists have bachelor's degree, careers in the private sector
and travel from Bangkok. The foreigner tourist most from Asia, travel in group of friends or family. Most
tourists had never visited Koh Samaesarn, persuaded by friends and Koh Samaesarn be the main
destination for retreat from the bustle of the crowded city. Tourists expected to snorkeling and
educated community life for the main purposes. The understanding of the principles of ecotourism
destinations that most tourists insight and answers the question correctly, which shows that most
tourists be quality eco-tourists. The results of attitude towards the management of tourism
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
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destinations found that the attitude of Thai and foreign tourist opinions are in the same direction every
question and have positive attitude towards the management of ecotourism. The results of needs and
suggestions of Koh Samaesarn, most tourist need signs point the way to the area, maintaining road and
save hired vehicles. The facilities in the area need more parking place, rest area, bathroom, and
restaurant. The value and importance of the area have to increase publicity by the media, new sources
of ecotourism development, information center, and instructor for educating tourist attractions. Trends
in return to Koh Samaesarn, most tourists suggest to come back again by the reasons of natural
beauty, peaceful, many tourist activities and safe.
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การท่องเที่ยวทางทะเล, ความรู้ความเข้าใจ, ทัศนคติ, เกาะแสมสาร, จังหวัดชลบุรี
Keywords: Ecotourism, Marine tourism, Understanding, Attitude, Koh Samaesarn, Chon Buri province
*ติดต่อนักวิจัย: เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ (อีเมล์: srethaphong@hotmail.com)
*Corresponding author: Srethaphong Putchakarn (Email: srethaphong@hotmail.com)

บทนา
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุด
ของอ่าวไทยตอนบน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอ.สัตหีบ
จ.ชลบุ รี ประกอบด้ ว ยเกาะต่ า งๆรวม 9 เกาะ ได้ แ ก่
เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะฉางเกลื อ เกาะโรงโขน
เกาะโรงหนัง เกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม และเกาะ
ปลาหมึก ในอดีตเกาะแสมสารเป็นที่พักและท่าขนส่ง
สัต ว์ ท ะเลของเรื อ ประมงและเรื อ เดิ นทะเลและเคยมี
ชุ ม ชนอาศั ย อยู่ ต ามเกาะต่ า งๆหลายแห่ ง แต่ ปั จ จุ บั น
เกาะทุกเกาะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ.
2541 กองทัพเรือเข้าสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ
อพ.สธ.) และได้ น้ อ มเกล้ า ฯ ถวายการใช้ พื้ น ที่ เ กาะ
แสมสารและเกาะข้างเคียงรวม 9 เกาะ เป็นพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ โดยมีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร
ชี ว ภาพของเกาะในทะเล จั ด ท าพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทยและเปิดพื้นที่เกาะแสมสารเป็น
แหล่งท่ องเที่ ย วเชิ งอนุรั ก ษ์ท างทะเล โดยอยู่ใ นความ
รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ สาหรับมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริโดย
เป็นคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ.ทาหน้าที่ในการ
สารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตามพระราชวินิจฉัยที่
ทรงพระราชทานไว้ในการเรียนรู้ตั้งแต่ยอดเขาจดถึงใต้

ทะเล นับตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2541
จวบจนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารสะสมองค์ ค วามรู้
ทรั พ ยากรชี ว ภาพมากมายทั้ ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยา ตลอดจนการอนุรักษ์และ
การฟื้นฟู ตัวอย่างเช่น สุเมตต์ และคณะ (2547) ได้ทา
การสารวจสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังในบริเวณแนวปะการัง
ตามหมู่เกาะต่างๆและชายฝั่งทะเลในจังหวัดชลบุรี และ
สุเมตต์ และสุชา (2550) ได้ทาการสารวจฟองน้าทะเล
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบฟองน้าทะเล
24 ชนิด แต่อ ย่ า งไรก็ ตามองค์ ค วามรู้ ต่ างๆเหล่ า นี้ ยั ง
ไม่ได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท างทะเลและการท่องเที่ยวเชิ งอนุรัก ษ์มากนั ก
ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้จากฐานทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ จึ ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งและผลจากการวิจัยและพัฒนานี้จะ
เป็ น ประโยชน์ ม ากต่ อ การจั ด การองค์ ค วามรู้ ค วาม
หลากหลายทางชี ว ภาพของทรั พ ยากรชายฝั่ ง การ
ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อสารวจความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติและความต้องการ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร ในการ
ประเมินคุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนาไปสู่
การเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
และเสริมสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คุณภาพดี ให้มี
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จานวนมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในโครงการวิจัย
การพั ฒ นาองค์ ความรู้ จากฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพทาง
ทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนา
เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทางทะเลของไทย
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. การส ารวจภาคสนามและเก็ บ ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยว
1.1 พื้ น ที่ ท าการส ารวจ เกาะแสมสาร อ าเภอสั ต หี บ
จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
1.2 วิ ธี ก ารส ารวจ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งส ารวจ เพื่ อ เก็ บ
ข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนาม สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดย
ใช้ แ บ บ ส อบ ถา ม ก า ห นด จ า นวนตั วอย่ า งขอ ง
นักท่องเที่ยวสาหรับเก็บข้อมูล จากแบบสอบถามจานวน
ทั้งสิ้น 150 ชุด จาแนกเป็นข้อมู ลของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จ านวน 120 ชุ ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ
จานวน 30 ชุด ทาการเก็บข้อมูล นักท่องเที่ยวระหว่าง
เดื อ นตุ ล าคม 2557 ถึ งเดื อ นมกราคม 2558 ในเขต
บริการของเกาะแสมสาร ได้แก่ บริเวณหาดเทียน ทิศ
ตะวั น ออกของเกาะแสมสาร และหาดลู ก ลม ทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแสมสารทาการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามตรวจความสมบู ร ณ์ จ ากผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ครบทุกข้อคาถามในแบบสอบถาม ได้ข้อมูล
นัก ท่ องเที่ ยวชาวไทย 110 ชุ ด และนั ก ท่ องเที่ ยวชาว
ต่ า งประเทศ 30 ชุ ด วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ โดย
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ภู มิ ห ลั ง รู ป แบบการเดิ น ทางและกิ จ กรรมของ
นักท่องเที่ยว ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้ า ใจ ในเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ตอนที่ 3
ทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยได้ ป ระยุ ก ต์ วิ ธี ก ารจากไพฑู ร ย์ พิ ม ดี และ ฉกาจ
ราชบุรี (2552) และอุไรรัตน์ วรรคาวิสันต์ (2550)
1.3 การสารวจความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในด้ า นต่ า ง ๆ (ด้ า นสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นคุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านการตอบรับของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนในท้องถิ่น ด้านการจัดการการ

ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ) และแนวโน้ ม ในการกลั บ มา
ท่ อ งเที่ ย ว ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบ
เจาะจงในจุดท่องเที่ยวได้แก่ บริเวณหาดเทียน และหาด
ลูกลม
ผลการศึกษา
1. ผ ลกา ร ศึ ก ษา ส ถา นภ าพกา ร ท่ อ งเ ที่ ย วของ
นักท่องเทีย่ วบริเวณเกาะแสมสาร
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะแสมสาร
ต. แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้การดูแลของหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ โดยให้นักท่องเที่ยวได้
เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีบริการบน
เกาะ พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง ในการดาเนินการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ ได้ทา
การสารวจข้ อมูลนัก ท่องเที่ยวเพื่ อรวบรวมข้อ มูลและ
วิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ
ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวเกาะแสมสาร
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ภู มิ ห ลั ง รู ป แบบการเดิ น ทางและ
กิจกรรมของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนเกาะแสมสาร ส่วนใหญ่
ร้อยละ 56.8 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย คือ 32 ปี และมี
อายุร ะหว่า ง 21-30 ปี มากที่ สุด คิ ดเป็น ร้อ ยละ 53.5
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 58.2 รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิด
เป็ น ร้ อยละ 41.9 มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย 23,200 บาท โดยมี
ภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
65.4 ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.6 ไม่เคยมาเกาะแสมสารมา
ก่ อ น ส่ ว นผู้ ที่ เ คยมาเยื อ นร้ อ ยละ 27.6 เคยมาเยื อ น
จานวน 1 ครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.4 สื่อที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมาเยือน ได้แก่ คนที่เคยไปมาก่อนพูดต่อ
กันปากต่อปาก ร้อยละ 43.2 กลุ่มในการเดินทางส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 55.3 จานวนสมาชิกในกลุ่ม
เดินทางมีจานวนระหว่าง 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการเดินทางมาถึงเกาะ
น้ อ ยกว่ า 5 ชั่ ว โมงร้ อ ยละ 62.0 โดยมาเกาะเป็ น
จุดหมายปลายทางหลัก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง
ประมาณ 1,900 บาท ส่วนที่เดินทางมากับบริษัททัวร์
พบว่ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ประมาณ 2,800 บาทต่ อ คน
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสาร
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เพื่อต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่อึกทึก แออัด
ของเมืองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.8 สาหรับกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้กระทาในเกาะแสมสาร
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด าน้ าดู ป ะการั งน้ าตื้ น ร้ อ ยละ 76.6
และได้ประกอบกิจกรรมดาน้าดูปะการังน้าตื้นทั้งหมด
ร้อยละ 87.4 ส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและได้
ประกอบกิจกรรมน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชน ร้อยละ 3.2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 56.0 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว 36 ปี และมีอายุระหว่าง 21-30 ปีและอายุ
ระหว่าง 31-40 ปีมากที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 44.3
การศึกษาอยู่ในระดับ High school ร้อยละ 62.0 ส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.3 มาจาก
ทวีปเอเชีย ร้อยละ 52.0 จากทวีปยุ โรป ร้อยละ 30.3
และทวีปอเมริกาเหนือ ร้อยละ 17.7 ส่วนใหญ่ ร้อยละ
90.2 ไม่เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน ส่วนผู้ที่เคยมาเยือน
ร้อยละ 32.3 เคยมาเยือนจานวน 1 ครั้งมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 7.7 สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ จากคนที่ เ คยไปมาก่ อ น ร้ อ ยละ
62.0 กลุ่มในการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มครอบครัวมากที่สุด ร้อยละ 52.0 จานวนสมาชิกใน
กลุ่มเดินทางมีจานวนระหว่าง 1-5 คนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 84.7 ส่วนใหญ่แวะแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ก่อนมา
เยือนเกาะแสมสาร ร้อยละ 82.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
เดินทางประมาณ 4,200 บาท วัตถุประสงค์หลักในการ
เดิ น ทางมาเยื อ นเกาะแสมสารเพื่ อ ต้ อ งการพั ก ผ่ อ น
ร่วมกับเพื่อนๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 สาหรับ
กิจกรรมที่คาดหวังว่าจะได้กระทาในเกาะแสมสารมาก
ที่สุด ได้ แก่ ดาน้าดูปะการังน้าตื้น ร้อยละ 33.3 และ
การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ร้อยละ 26.7 ส่วนกิจกรรมที่ได้
ประกอบจริง ได้แก่ กิจกรรมดาน้าดูปะการังน้าตื้นมาก
ที่สุด ร้อยละ 86.7 รองลงมาคือกิจกรรมถ่ายภาพ ร้อย
ละ 43.3 กิ จ กรรมเล่ น น้ าทะเล ร้ อ ยละ 43.3 ส่ ว น
กิจกรรมที่ได้ประกอบกิจกรรมน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรม
พายเรือคายัคและดูนก คิดเป็นร้อยละ 6.7
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อหลักการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เฉลี่ยร้อยละ 80.4 มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถตอบได้ถูกต้อง โดยประเด็นที่สามารถตอบได้

ถูกต้องมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม
และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาคือ พื้นที่
จัด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ย วควรแบ่ งออกเป็ น โซนต่ า งๆ
เช่น เขตสงวนรักษา เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เขตการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล เขตกิจกรรมกลางแจ้ง เขตกิจกรรมชายหาด
โดยมีการแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน และชุมชนท้องถิ่น
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการ
ท่อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ กับ ชุ ม ชนอย่ า ง
แท้จริง คิดเป็นร้อยละ 96.4, 93.8 และ 93.4 ตามลาดับ
ส่วนข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มี
เป้าหมายต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เน้นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมาก
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6 และ 54.8 ตามลาดับ
ส่ ว นผลการวิ เ คราะห์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ
พบว่าไม่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากนัก คือ
เฉลี่ยร้อยละ 88.6 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถตอบ
ได้ถูกต้อง โดยประเด็นที่สามารถตอบได้ถูกต้องมากที่สุด
คือ การท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รัก ษ์คื อการท่อ งเที่ย วที่ ไ ม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมทางสิ่ ง แวดล้ อ มและช่ ว ย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาคือ พื้นที่จัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวควรแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ โดยมี
การแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน และชุมชนท้องถิ่นจะต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง คิด
เป็น ร้อยละ 98.6, 96.2 และ 94.4 ตามลาดับ ส่วนข้อที่
ตอบผิ ด มากที่ สุ ด คื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ มี
เป้าหมายต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เน้นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมาก
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8 และ56.6
ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของทัศนคติ
ที่ มี ต่ อ การจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ของนักท่องเที่ยว พบว่าทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกันทุกๆข้อคาถาม โดยมีผลของทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนี้คือ
ข้ อ ที่ 1 “การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เ ป็ น รู ป แบบการ
ท่องเที่ยวที่จะนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ”
ส่วนใหญ่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 74 คน
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.2 ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ มีจานวน 22 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3
ข้อที่ 2 “การท่อ งเที่ ยวเชิงอนุ รักษ์ เป็น เพียงการสร้า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สามารถช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ” ส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 46 คน
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.8 ส่ ว น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ มีจานวน 20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6
ข้อที่ 3 “การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆเป็นสิ่งที่ควรทา เพราะจะช่วย
ให้มีรายได้สาหรับบารุงรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น” ส่วนใหญ่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
จ านวน 70 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.6 ส่ ว น
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจานวน 23 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 76.6
ข้ อ ที่ 4 “การท่ อ งเที่ ย วในวั น หยุ ด หรื อ เทศกาลที่ มี
วัน หยุ ด ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเรื่อ งที่ห ลี กเลี่ย งไม่ ไ ด้ แม้ จ ะต้ อ ง
เผชิ ญ กั บ ความแออั ด ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วตามแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องยอมอดทน” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 44 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 40.0 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจานวน 21
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.0
ข้อ ที่ 5 “การท่อ งเที่ย วไปในชุ ม ชนต่ า งๆนั้ น เป็น การ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชาวบ้ า น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น เสมื อ น
ลูกค้ า จึ งไม่จาเป็ นต้อ งเคารพหรือเกรงใจชาวบ้า นใน
ชุมชน” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
จ านวน 38 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.5 ส่ ว น
นักท่องเที่ยวชาวต่ างประเทศ มีจานวน 22 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 73.3
ข้อที่ 6 “การท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นหลัก ไม่จาเป็นต้องได้อะไรมากกว่านี้ ”
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 39
คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.4 ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ มีจานวน 20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6
ข้ อ ที่ 7 “การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยการศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละ
ระบบนิเ วศของแหล่ งท่ องเที่ ยว เป็น เรื่ องที่ต้ องเหน็ ด
เหนื่ อ ยยุ่ งยาก ไม่ น่ าปฏิ บั ติ ” ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เห็ น ด้ ว ย

นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 45 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 40.9 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจานวน 23
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6
ข้อที่ 8 “นักท่องเที่ยวที่ดี ควรศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวก่อนไปเที่ยวทุกครั้ง ” ส่วนใหญ่
เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 68 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 61.8 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มี
จานวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6
ข้ อ ที่ 9 “กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ สามารถ
ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ ”
ส่วนใหญ่เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 60 คน
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.5 ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ มีจานวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6
ข้อที่ 10 “การนาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติทุก
ชิ้นออกจากแหล่งท่องเที่ยว หลังการท่องเที่ยวเดินป่า
เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ” ส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 38 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 34.5 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มี
จานวน 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0
ข้ อ ที่ 11 “การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ จ ะประสบ
ความสาเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานที่
ดูแลด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน
ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวด้วย” ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 54 คน หรือคิดเป็น
ร้ อ ยละ 49.0 ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ มี
จานวน 22 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3
ข้ อ ที่ 12 “ควรสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ของแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว มี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจในการจั ด การแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆอย่ า งแท้ จ ริ ง ” ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ย
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจานวน 72 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 65.4 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีจานวน 22
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3
2. ผลการศึกษาความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยว จากผล
การสอบถามนักท่องเที่ยว สามารถสรุปความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวได้ดังนี้
1. ด้านความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีความต้องการสรุปได้ดังนี้
- ป้ายชี้ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ต้องการให้เพิ่มจานวน
ป้ า ยชี้ ท างที่ บ อกชื่ อ แหล่ งทิ ศ ทางและระยะทาง เป็ น
ระยะๆก่อนถึงแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ และให้ทา
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ป้ า ยชี้ ท างที่ ม องเห็ น ได้ ชั ด เจน หรื อ มี ลั ก ษณะเด่ น
สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้
- ควรเพิ่มพาหนะรับจ้างมากขึ้นจากปากทางเข้าจนถึง
เกาะแสมสาร ควบคุมราคาค่าโดยสารและการบริการให้
เหมาะสม
- ควรเพิ่ ม เที่ ย วเรื อ ในการเดิ น ทางไป-กลั บ ระหว่ า ง
แผ่นดินใหญ่กับเกาะแสมสารให้มากขึ้น
2. ด้า นสิ่งอานวยความสะดวกภายในแหล่ง ท่อ งเที่ย ว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการสรุปได้ดังนี้
- สถานที่จอดรถ ต้องการให้ขยายหรือเพิ่มพื้นที่จอดรถ
จัดระเบียบการจอดรถให้เป็นสัดส่วน แยกประเภทรถ มี
ป้ายบอกชัดเจน
- ที่พักผ่อน (ศาลา ที่นั่งพัก) ต้องการให้เพิ่มที่พักผ่อนที่
กลมกลืนกับธรรมชาติให้กระจายตามชายหาดทั่วเกาะ
ซ่อมแซม และดูแลรักษาความสะอาดที่พักผ่อนอยู่เสมอ
- สุขาหรือห้องน้า ต้องการให้เพิ่มการรักษาความสะอาด
เพิ่มจานวนห้องน้าที่เป็นสัดส่วน(ชาย หญิง) ซ่อมแซมให้
ใช้การได้ดี และมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น กระดาษ
ชาระ สบู่ ขันน้า ถังขยะ เป็นต้น
- ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม หรือของที่ระลึก ต้องการให้
มีหรือเพิ่มร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกให้
หลากหลาย โดยควบคุมให้มีคุณภาพดี
- น้าอุปโภคบริโภค ต้องการให้มีหรือเพิ่มจุดบริการน้า
ดื่มสะอาด (ฟรี) และน้าใช้ (ล้างหน้า ล้างมือ ฯลฯ) ให้
กระจายทั่วแหล่งและมีป้ายบอกชัดเจน
- ภาชนะรองรับขยะ ให้มีหรือเพิ่มจานวนถังขยะ (แบบ
มีฝาปิดและแยกขยะ) ให้กระจายทั่วแหล่ง เช่น ทางเดิน
ศาลา ที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น
3. ด้ า นคุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีหรือเพิ่มการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ต ามสื่ อ ต่ า งๆ ส่ ง เสริ มการอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หรื อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ด้ า นการตอบรั บ ของเจ้ า หน้ า ที่ บ นเกาะแสมสาร
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้ต้อนรับด้วยอัธยาศัยอัน
ดี ให้ข้อมูล แนะนาแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว มี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการสรุปได้ดังนี้
- การให้การศึกษาหรือการสื่อความหมาย ต้องการให้มี
ป้ายความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์บริการข้อมูล และวิทยากร
ให้ความรู้หรือแนะนาจุดสนใจของเกาะแสมสาร โดย

ออกแบบสร้างฐานกิจกรรมตามชายหาดร่วกับการได้รับ
ความรู้ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลของเกาะ
แสมสาร
- การคุ้มครอง บารุงรักษาสภาพธรรมชาติ ต้องการให้
อนุรักษ์สภาพดั้งเดิมไว้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นและมีการดูแล
รักษาความสะอาด
6. แนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีความต้องการสรุปได้ดังนี้
- ต้ อ งการกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วอี ก เนื่ อ งจากมี ธ รรมชาติ
สวยงาม สงบ ร่ ม รื่ น กิ จ กรรมบนเกาะมี ค วาม
หลากหลาย และเดินทางสะดวก ปลอดภัย
- แหล่งท่องเที่ยวโดยรอบทะเลแสมสาร ควรพัฒนาโดย
รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ดั้ ง เดิ ม ไว้ พั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ และมี ก ารคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
จากการส ารวจความรู้ค วามเข้าใจ ทั ศนคติ และความ
ต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนักท่องเที่ยว
บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ม ากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน มี
ภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด ส่วนใหญ่ไม่
เคยมาเกาะแสมสารมาก่อน สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมา
เยือนเกาะแสมสารคือ การพูดต่อกันปากต่อปาก กลุ่ม
การเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อนมากที่สุด วัตถุประสงค์หลักใน
การเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารคือ ต้องการหลีกหนี
จากสภาพแวดล้ อมที่ อึก ทึก แออัด ของเมื องมากที่ สุ ด
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะได้กระทาในเกาะ
แสมสารมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด าน้ าดู ป ะการั ง น้ าตื้ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ High school เป็ น
นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอเชีย ไม่เคยมาเกาะแสมสาร
มาก่อน สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือนเกาะแสมสาร
คือ จากคนที่เคยไปมาก่อน กลุ่มในการเดินทางส่วนใหญ่
เป็ น กลุ่ ม ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแวะแหล่ ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ก่อนมาเยือนเกาะแสมสาร วัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาเยือนเกาะแสมสารเพื่อต้องการ
พั ก ผ่ อ นร่ ว มกั บ เพื่ อ นๆ กิ จ กรรมที่ ค าดหวั ง ว่ า จะได้
กระทาในเกาะแสมสารมากที่สุด ได้แก่ ดาน้าดูปะการัง
น้าตื้น และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
จากการศึก ษาความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่ อ
หลั ก การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
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ส่วนมาก มีความรู้ความเข้าใจและสามารถตอบคาถาม
ได้อย่างถูกต้องซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนมากมี
คุณภาพความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษายัง
แสดงให้ เ ห็น ว่ านั ก ท่ องเที่ ยวเชิงอนุ รัก ษ์ จานวนมากมี
ความเข้าใจตรงกันว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม
และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มุ่งเน้น
และให้ความสาคัญกับการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
และการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการศึกษาความคิดเห็นของทัศนคติที่มีต่อการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว พบว่า
ทั ศ นค ติ ข องนั ก ท่ อ งเ ที่ ย วทั้ งชา วไ ท ย แ ล ะ ชา ว
ต่างประเทศมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกๆ
ข้อคาถาม โดยมีผลของทัศนคติที่ดีต่อการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการสอบถามความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว สรุป ได้ดังนี้ ด้านความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้อ งการให้
มีป้ายชี้ทางที่มองเห็นชัดเจน บอกชื่อแหล่ง ทิศทาง และ
ระยะทาง และควรมีป้ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ค วรจั ด ให้ มี พ าหนะรั บ จ้ า งที่ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง
เพิ่ ม ขึ้ น ควบคุ ม ราคาค่ า โดยสารและการบริ ก ารให้
เหมาะสม ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกภายในแหล่ ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการให้ เ พิ่ ม ที่ จ อดรถที่ เ ป็ น
สั ด ส่ ว น มี ก ารแบ่ ง ประเภทรถชั ด เจน เพิ่ ม ที่ พั ก ผ่ อ น
ควรเพิ่ มจานวนห้อ งน้ า จั ดแยกประเภทชัด เจน (ชาย
หญิ ง ) ดู แ ลซ่ อ มแซมและรั ก ษาความสะอาดให้ อ ยู่ ใ น
สภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา ในทุกแหล่งควรต้องมีหรือ
เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้นักท่อ งเที่ยวอย่าง
เพียงพอ ด้ านคุณ ค่า ความส าคัญ และการดูแ ลรักษา
สภาพธรรมชาติ ของแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว ควรรั กษาสภาพ
ธรรมชาติดั้งเดิมไว้ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ดูแลรักษาต้นไม้
และความสะอาด และประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญ
ที่จ ะต้อ งอนุรั ก ษ์ธ รรมชาติไ ว้ ด้ านคุ ณค่ า ความส าคั ญ
และการดูแลรักษาสภาพทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และ โบ ราณ คดี ค วรมี วิ ท ยากร ป้ า ยให้ ความ รู้
นิ ท รรศการ มุ ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หรื อ กิ จ กรรมการแสดงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกาะแสมสารและท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ก าร
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ วั ฒ นธรรม
หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นไว้ และ

ช่ ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญด้านนี้ นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีองค์กรที่
เกิดจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่นเข้ามาช่วยจัดการ
การท่อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ ของแหล่ งในด้า นต่า งๆ เช่ น
ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวก
สภาพแวดล้ อ ม คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ การตอบรั บ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และการให้การศึกษา ด้านแนวโน้ม
ในการกลั บ มาท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ จ ะ
กลับมาท่องเที่ยวในแหล่งเดิมอีก เนื่องจากประทับใจใน
ความเป็ นธรรมชาติ ทิวทั ศน์ ที่สวยงาม สงบ ร่มรื่ น มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสวยงามเก่าแก่ และ
มี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวกและปลอดภั ย นอกจากนี้
นัก ท่ องเที่ ยวส่ ว นใหญ่ เสนอให้ พั ฒ นาแหล่งท่ อ งเที่ ย ว
โดยรอบเกาะแสมสาร โดยให้ ค งรั ก ษาความเป็ น
ธรรมชาติไว้ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด สงบ
ร่ ม รื่ น และมี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก ปลอดภั ย และ
เชื่อมต่อถึงกันกับส่วนแหล่งท่องเที่ยวรอบทะเลแสมสาร
ที่นักท่ องเที่ ยวรู้ จัก หรือเคยได้ ยินชื่อ ส่วนใหญ่จ ะเป็ น
แหล่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป หรือตั้งอยู่ใกล้เคียง
กับแหล่งที่มาท่องเที่ยว เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. เกาะแสมสารมี ข นาดไม่ ใ หญ่ ม ากนั ก ทรั พ ยากร
พื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของตัว เกาะจึงมีความ
จ ากั ด ค่ อ นข้ า งสู ง คื อ ข้ อ จ ากั ด ด้ า นพื้ น ที่ ร องรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การจั ด การทรั พ ยากรสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะ การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ควรเน้นให้ตั้งอยู่บนรากฐานของการควบคุม
และจั ด การผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม รั ก ษาระบบนิ เ วศ และการให้ บ ริ ก ารที่ มี
คุ ณ ภาพปลอดภั ย สามารถสร้ า งความพึ ง พอใจแก่
นักท่องเที่ยว
2. ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ ก าหนด การปฏิ บั ติ ต นของ
นัก ท่อ งเที่ย วและกิจ กรรมท่ องเที่ ยวของนั กท่ องเที่ ย ว
โดยให้ เจ้าหน้าที่บ นเกาะให้ความรู้พื้ นฐาน เช่น เกาะ
แสมสารเป็นเกาะอนุรักษ์ เรื่องเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
ตามชายหาดต่างๆ
3. แนวทางในการการสร้างนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภาพดีให้มีจานวนมากขึ้นในอนาคตนั้น ควรมุ่งเน้น
ไปที่คุณภาพของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์รวมไปถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวจะ
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ได้รับ เพื่อให้การสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยต่างกัน อาชีพ
ต่างกันหรือแม้แต่ระดับการศึกษาที่ต่างกัน เป็นต้น ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและแนวคิดหรือเจตนารมณ์ในการ
อนุรักษ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นเพื่อการ
ส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น
ข้ อ มู ล และแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ก็ ค วร
สอดคล้ อ งกั บ ความถี่ใ นการท่อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั กษ์ ข อง
นักท่องเที่ยวด้วย
4. ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความจ าเป็ น ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ดสิน ใจของผู้จั ดการพื้ นที่แ ละผู้บริ หาร
ระดับต่างๆ โดยเฉพาะจานวนนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับผลกระทบด้านต่างๆ จาก
การท่องเที่ยว เพื่ อสามารถให้เกิดการตัดสินใจบนฐาน
ของข้ อ มู ล แ ละวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ก า รเสริ ม สร้ า ง
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพมีจานวนมากขึ้นไป
ในอนาคต นาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และบุ ค ลากร
เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กอง
เรือยุทธการ กองทัพเรือในการประสานงานอานวยความ
สะดวกต่างๆ การเข้าถึงพื้นที่ ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา
พล.ร.ท. วินัย กล่อมอินทร์ ผศ. สมเดช นิลพันธ์ รศ. ดร.
เรณา พงษ์ เ รื อ งพั น ธ์ ผศ.ดร. อุ ษ า น้ อ ยทิ ม และ
คณาจารย์ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค าแนะน าที่ เ ป็ น ประโยชน์
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรชี ว ภาพทางทะเลบริ เ วณหมู่ เ กาะ
แสมสาร จังหวัด ชลบุรี เพื่ อเป็นแหล่ งเรียนรู้แ ละการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณเงิ น รายได้ (เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล)
ประจ าปี ง บประมาณ 2557 มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา

งบประมาณ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(อพ.สธ.) เลขที่สัญญา อพ.สธ. 2/2557
เอกสารอ้างอิง
ไพฑูรย์ พิมดี และ ฉกาจ ราชบุรี . 2552. การท่องเที่ยว
เชิ ง นิ เ วศความส าเร็ จ ความล้ ม เหลว และความ
ยั่ ง ยื น . ร าย งา นกา รวิ จั ย . ค ณะ ค รุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. 2547. การศึกษาศักยภาพของ
แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา. รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ .
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ.
สุเมตต์ ปุ จฉาการ สุชา มั่ นคงสมบู รณ์ ธิดารัตน์ น้อ ย
รักษา และพิชัย สนแจ้ง. 2547. การศึกษาความ
หลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังใน
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี). รายงานการวิจัย
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุเมตต์ ปุจฉาการ และสุชา มั่นคงสมบูรณ์. 2550. ความ
หลากหลายทางชนิดของฟองน้าทะเล บริเวณหมู่
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. หน้า 160-169 ใน:
ใน เอกสารการประชุ ม วิ ช าการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 3 “ทรัพยากร
ไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน”, 31 ตุลาคม – 2
พฤศจิกายน 2550 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย เขาหมาจอ ต. แสมสาร อ. สัตหีบ
จ. ชลบุรี.
อุ ไ รรั ต น์ วรรคาวิ สั น ต์ . 2550. ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศของประชาชน
ตาบลเกาะช้างใต้ กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด.
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ .
กรุงเทพฯ.
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาตามชายหาดต่างๆของเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
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เลขที่.................วันที.่ ................ ผู้สารวจ........................................สถานที่เก็บข้อมูล..............................
แบบสอบถาม กลุ่มนักท่องเที่ยว
“โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุณาตอบคาถาม โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่อง � หน้าข้อความที่ท่านต้องการตอบ หรือกรอก
ข้อความลงในช่อง...........
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

� ชาย

� หญิง

2. อายุ...............................................ปี
3. ระดับการศึกษา

4. อาชีพ

� ไม่ได้ศึกษา
� ประถมศึกษา
� มัธยมต้น
� มัธยมปลาย / ปวช. � ปวส. / อนุปริญญา � ปริญญาตรี
� สูงกว่าปริญญาตรี � อื่น ๆ ...................

� นักเรียน/นักศึกษา
� พนักงานรัฐวิสาหกิจ
� ธุรกิจส่วนตัว
� พ่อบ้าน/แม่บ้าน........../เกษียณ...........

� ข้าราชการ
� พนักงานบริษัทเอกชน
� รับจ้างทั่วไป
� อื่นๆ โปรดระบุ.............................

5. รายได้เฉลี่ย...............................................................บาท / เดือน
6. ภูมิลาเนา
- ชาวไทย � ภาคเหนือ
� ภาคใต้
� ภาคกลาง
� ภาคตะวันออก
- ชาวต่างประเทศ � ทวีปเอเชีย
� ทวีปอเมริกา ยุโรป

� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
� กรุงเทพมหานคร
� อื่นๆ โปรดระบุ..........................

7. ประสบการณ์ในการเดินทางมาเที่ยวเกาะแสมสาร
� เคยมา
� ไม่เคยมา
8. จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวเกาะแสมสาร........................................ครั้ง
9. สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจของท่านในการมาเที่ยวนี้จากแหล่งใด
...................โทรทัศน์
...................แผ่นพับประชาสัมพันธ์
...................นิตยสาร
...................จากคนที่เคยไปมาก่อน
...................อินเตอร์เน็ต
...................อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................................
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10. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวกับใคร
� คนเดียว
� กลุ่มที่ทางาน

� กลุ่มเพื่อน
� มากับบริษัททัวร์

� กลุ่มครอบครัว
� กลุ่มผสมระหว่างครอบครัวและเพื่อน

11. จานวนสมาชิกในกลุ่มที่เดินทางมาเที่ยว................................................คน
12. ระยะเวลาในการเดินทางจากที่พักถึงเกาะแสมสาร
� ใช้เวลาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง ใช้เวลาน้อยกว่า 10 ชั่วโมง
� ใช้เวลา 10 – 15 ชั่วโมง
� ใช้เวลามากกว่า 15 ชั่วโมง
13. หมู่เกาะแสมสารเป็นจุดหมายปลายทางหลักหรือไม่
� เป็นจุดหมายปลายทางหลัก
� มีการแวะที่อื่นๆ มาก่อน
14. จานวแหล่งท่องเที่ยวที่แวะพัก..................................................แห่ง
15. ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเที่ยวเกาะแสมสาร....................................บาท
16. วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว
� การได้เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
� การได้มีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ๆ
� การได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด � เพื่อพักผ่อนตามลาพัง
� เพื่อพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ
� เพื่อผักผ่อนร่วมกับครอบครัว
� การได้หลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่อึกทึกแออัด
� การได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆและครอบครัว
17. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการมาท่องเที่ยวที่เกาะแสมสาร
คาชี้แจง ให้ท่านตอบโดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง
กิจกรรมการท่องเที่ยว
-

ดาน้าดูปะการังน้าตื้น
ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนบก
ศึกษานิทรรศการ
ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับหมู่เกาะแสมสาร
เล่นน้าทะเล
พายคยัค/แคนู
ดูนก
ถ่ายภาพ
พักผ่อน/ชมทัศนียภาพ/เดินเล่น
เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนแสมสาร

คาดหวังทากิจกรรม ได้ประกอบกิจกรรมจริง
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18. หากมีโอกาสท่านจะกลับมายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกหรือไม่
� มา เพราะ...............................................................................................................................
� ไม่มา เพราะ...............................................................................................................................
19. ท่านคิดว่าต้องการให้ปรับปรุงสิ่งใดบนพื้นที่และบริการของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
ปรับปรุง ............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................................
ส่วนที่2 ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
20. ท่านเคยได้ยินได้ฟัง หรือรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือไม่ ?
� เคย (ทาต่อข้อ 20.1)
� ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 21)
20.1 ท่านได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากแหล่งใดมากที่สุด
� การบอกเล่าของเพื่อน/ญาติ � หนังสือ /นิตยสาร
� โทรทัศน์ / วิทยุ
� อินเตอร์เน็ต
� อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................
20.2 ข่าวสารที่เคยได้รับในข้อ 20.1 กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแง่ใด
� แนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
� ความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
� แนะนาการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
� รณรงค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
� อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
21. ท่านเคยเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาก่อนหรือไม่
� ไม่เคย
� เคย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ท่านเคยไป คือ.............................................................................
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ท่านได้เข้าร่วมและประทับใจที่สุด คือ...............................
..................................................................................................................................... .................
22. ท่านมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คาชี้แจง ให้ท่านตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง
ความรู้ความเข้าใจ
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทาง
สิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสร้ างที่พักในแหล่ งท่องเที่ย วควรใช้วัส ดุท้องถิ่นที่มีความกลมกลื นกั บ
ธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย
3. การท่องเที่ยวประเภทแพลอย หรือ ทัวร์ป่า นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปจานวน
มากเกินไปเพื่อไม่ทาลายสภาพแวดล้อม
4. ชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง

ใช่

ไม่ใช่
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5. การดูดาว นั่งช้าง นั่งเกวียน ปีนเขา เพื่อศึกษาชื่นชมธรรมชาติถือเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว เพราะรายได้ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวจะหมุนเวียนกลับไปพัฒนาท้องถิ่น
7. พื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น เขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่า เขตกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมีการแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน
8. ควรจัดเจ้าหน้าที่ไว้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้าไป เที่ยว
ชมธรรมชาติ
9. ค่านิยมและวิถีชีวิตที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนท้องถิ่น เช่น การนับถือผี ถือ
เป็นภูมิปัญหาที่ก่อให้เกิดกฎระเบียบทางสังคม และการอยู่ร่วมกัน
10. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (carrying
capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว
11. สินค้าที่ระลึกควรทาเลียนแบบสินค้าที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถขาย
สินค้าได้จานวนมาก
12. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นให้ความรู้และปลูกจิตสานึกมากกว่าสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
13. นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ยังทาให้
เกิดการเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ
14. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ต้อ งมีการจากัดจานวนนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
15. งานด้านศิลปหัตถกรรม เช่น งานเย็บปักผ้าที่จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวควร
เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเป็นแบบทันสมัย เพื่อความสวยงาม
16. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยการเข้าไปดูวิถีชีวิตตามปกติของชุมชน
17. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีเป้าหมายต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
มีส่วนร่วมมากที่สุด
18. การท่องเที่ยวประเภทชมฟาร์มปศุสัตว์หรือชมการปลูกพืช ไม้เมืองหนาว
ไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
19. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน้นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนา สิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากขึ้น
20. ชาวเขาควรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่นการแต่งกาย ชุด
ประจาเผ่าควรเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย
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23. ทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คาชี้แจงให้ท่านตอบโดยทาเครื่องหมาย

ลงในช่องว่าง

ข้อความ
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะนาไปสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
3. การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆ เป็น
สิ่งที่ควรทา เพราะจะช่วยให้มีรายได้สาหรับบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น
4. การท่องเที่ยวในวันหยุดหรือเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องเป็น
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะต้องเผชิญกับความแออัดของ
นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องยอมทน
5. การท่องเที่ยวไปในชุมชนต่างๆ นั้น เป็นการช่วยสร้างรายได้
ให้กับชาวบ้าน นักท่องเที่ยวเป็นเสมือนลูกค้า จึงไม่จาเป็น
ต้องเคารพหรือเกรงใจชาวบ้านในชุมชน
6. การท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลินเพลินเป็น
หลักไม่จาเป็นต้องได้อะไรมากกว่านี้
7. การท่องเที่ยวด้วยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศ
ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและยุ่งยาก
ไม่น่าปฏิบัติ
8. นักท่องเที่ยวที่ดี ควรศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวก่อนไปเที่ยวทุกครั้ง
9. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถช่วยปลูกฝังจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้
10. การนาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติทุกชิ้นออกจากป่า
หลังการท่องเที่ยวเดินป่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่สามารถปฏิบัติได้
จริง
11. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะประสบความสาเร็จได้ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวด้วย
12. ควรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อย่างแท้จริง

เห็นด้วย เห็น ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย อย่างยิ่ง
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ตอนที่ 4 ความต้องการหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนี้
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
24. ท่านต้องการให้ปรับปรุง “ถนน ” ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
25. ท่านต้องการให้ปรับปรุง “ป้ายชี้ทาง ” เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
26. ท่านต้องการให้ปรับปรุง “พาหนะรับจ้างที่เข้าถึง ” ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว
27. ท่านต้องการให้ปรับปรุง ที่จอดรถ/ท่าเทียบเรือ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
28.ท่านต้องการให้ปรับปรุง ที่พักผ่อน (ศาลา ที่นั่งพัก) ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
29. ท่านต้องการให้ปรับปรุง สุขา หรือห้องน้า ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
30. ท่านต้องการให้ปรับปรุง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครือ่ งดื่ม ร้านค้า หรือร้านขายของที่ ระลึก ในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวนี้ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
31. ท่านต้องการให้ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
32. ท่านต้องการให้ปรับปรุง น้าอุปโภคบริโภค ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
33. ท่านต้องการให้ปรับปรุง ถังขยะ และการกาจัด ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
34.ท่านต้องการให้ปรับปรุง ระบบการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
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ด้านคุณค่าและความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
35. ท่านต้องการให้ พัฒนาคุณค่าและความสาคัญ ของแหล่งท่องเที่ยวนี้ในด้านต่อไปนี้อย่างไร
- ด้านธรรมชาติ……………………………………………………………………………………………………………...................
...............................................................................................................................................................................
- ด้านวัฒนธรรม …………………………………………………………………………………………………………….................
................................................................................................................................... ............................................
- ด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................
ด้านการตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น
36. ท่านต้องการให้ ประชาชนในท้องถิ่นตอบรับการท่องเที่ยว ในด้านต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง
- ด้านการต้อนรับ ………………………………………………………………………………………….....................................
- ด้านการมีส่วนร่วม ………………………………………………………………………………………....................................
- ด้านการรักษาเอกลักษณ์ ………………………………………………………………………………...................................
- ด้านการได้รับประโยชน์ ………………………………………………………………………………....................................
ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
37. ท่านต้องการให้ มีการให้การศึกษา/การสื่อความหมาย ภายในแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
........................................................................................................................... ...................................................
38. ท่านต้องการให้มี การคุ้มครอง บารุงรักษาธรรมชาติ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
................................................................................................................................................................. .............
39. ท่านต้องการให้มี การดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วิถีชีวิต เป็นต้น ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
..............................................................................................................................................................................
40. ท่านต้องการเสนอให้มี กฎ ระเบียบ หรือข้อควรปฏิบัติ ในแหล่งท่องเที่ยวนี้ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
41. ท่านต้องการให้ องค์กรในการจัดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนี้มีลักษณะ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
42. ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................

------ ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง ------

