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ค าน า  
 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์บริการวิชาการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ในด้านที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ศูนย์ได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเล เพ่ือเป็นการให้
ความรู้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์หญ้าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง รวมทั้งการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นโครงการน าร่องในการให้ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ระบบ
นิเวศหญ้าทะเลได้อย่างยั่งยืน 
 คณะผู้ด าเนินการขอขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้น าชุมชนในเขต
พ้ืนที่ อ.สิเกา จ.ตรัง และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะผู้ด าเนิน
โครงการเป็นอย่างดียิ่งได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง และมูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรัง 
คณะผู้ด าเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนในการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าบ้างตามสมควร 
 

คณะผู้ด าเนินการ 
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รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล  
จากผลการศึกษาของโครงการ “การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบ

นิเวศหญ้าทะเลเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพ่ือการบริหารการจัดการอย่าง
ยั่ งยืน” ซึ่ งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้มอบหมายให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์ ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จในปี 2555 นั้น  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า หญ้าทะเลเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในทะเลที่ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างระบบนิเวศป่าชายเลนกับแนวปะการัง รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ านานาชนิดที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนที่ส าคัญ  โดยหญ้าทะเลถือเป็น
พืชที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศในทะเลเป็นอย่างมากเพราะเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่และ
หลบซ่อนศัตรูของสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งได้อีกด้วย 
ส าหรับประเทศไทยมีพ้ืนที่หญ้าทะเลประมาณ 118,665 ไร่ รวมทั้งมีความหลากหลายในสายพันธุ์  
แต่พ้ืนที่ระบบนิเวศหญ้าทะเลนับวันจะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเสื่อม
โทรมของคุณภาพน้ าทะเล การท าประมงชายฝั่ง และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าให้มี
การก่อสร้างและมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลไปเป็นจ านวนมาก   

นอกจากนั้นผลของการศึกษาตามโครงการยังได้ยืนยันความส าคัญของระบบนิเวศหญ้า
ทะเล ทั้งในด้านประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม และยังเป็นการยืนยันว่าแม้ประชาชนทั่วไปจะไม่ได้
ประโยชน์จากระบบนิเวศหญ้าทะเลโดยตรง แต่ก็เห็นคุณค่าพอที่จะสละเงินส่วนตัวเพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุนในมาตรการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์หญ้าทะเล โดยเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและประโยชน์
จากการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแนวหญ้าทะเลแล้วพบว่าประโยชน์ที่ได้จากระบบนิเวศหญ้าทะเลคิดเป็น
มูลค่าเศรษฐกิจนั้นสูงกว่าต้นทุนมาก  และจากการศึกษาดังกล่าวอาจน าไปสนับสนุนการสร้างกลไก
การจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพ่ือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem: PES) 
ต่อไป  

ส าหรับมาตรการที่ผู้วิจัยได้เสนอส าหรับโครงการน าร่อง PES ที่ผู้ให้บริการคือ ชาวประมง
และชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล (เกาะลิบง เกาะมุก และเกาะสุกร) ด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศหญ้าทะเลในจังหวัดตรังประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่  1) การปลูกและฟ้ืนฟู
แนวหญ้าทะเล  2) การควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ จากแหล่งก าเนิด และ 3) การอนุรักษ์พะยูน 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้น าแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ชุมชนเพ่ือดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นหลักประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
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(PES) ที ่รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ เสนอไว้มาจัดท าเป็นโครงการในครั้งนี้ โดยมาตรการที่ศูนย์ฯ 
ให้ความสนใจ ส าหรับโครงการน าร่อง PES คือมาตรการที่ 1) การปลูกและฟ้ืนฟูแนวหญ้าทะเล โดย
จะด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง   ซึ่งการจัดท าโครงการในครั้งนี้จะช่วยเพ่ิมความ
เข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเลและแนวทาง PES แก่ชุมชนอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีต่อไป และชุมชนก็ได้ค่าตอบแทนจากการด าเนินกิจกรรมด้วย  โดยจะ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องคัดเลือกผู้แทนจากชุมชนในพ้ืนที่จ านวน 20 คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมปลูก
หญ้าทะเลและการดูแลในระยะแรก ก่อนมอบให้ชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์หญ้าทะเล โดยมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่  ต.บ่อหิน  

อ.สิเกา จ.ตรัง 
2. เพ่ือสร้างแนวทางดูแลระบบนิเวศหญ้าทะเลในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย :   ประชาชนใน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : บริเวณพ้ืนที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย :   ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 ผู้มีส่วนได้เสีย :    ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม  
 

ก าหนดการด าเนินโครงการ  
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
ก าหนดการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2559 

 

ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ  
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเลในพื้นที่  

คณะท างานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 
โดยเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปลูกหญ้าทะเล” โดย นายบรรจง  นฤพรเมธี ประธาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จากนั้นได้เดินทางไปปลูกหญ้าทะเลและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ในการปลูกหญ้าทะเลจ านวน 5 แปลง (1,000 ต้น) ส าหรับรายละเอียดเนื้อหาที่บรรยายและ
ภาพกิจกรรมแสดงในภาคผนวก ค. 1) และภาคผนวก ง.      
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2. การสร้างเครือข่ายชุมชน  
คณะท างานฯ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

(มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง และ มสธ.) กับผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่ (รายชื่อผู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน 
รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง 
ประกอบด้วย  

2.1) การบรรยาย หัวข้อ “มูลนิธิอันดามันกับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” 
โดย นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง (เอกสารประกอบตามภาคผนวก ค. 2) 

2.2) การบรรยาย  หั วข้ อ  “ประโยชน์ ของหญ้ าทะ เล ในด้ านการประมง ”  โดย                      
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ. (เอกสารประกอบตาม
ภาคผนวก ค. 3) 

2.3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเรื่อง “การอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเล” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรด าเนินกิจกรรม 
โดยสรุปประเด็นส าคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดังนี้  

 บริเวณเกาะมุก จ.ตรัง เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
 ระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารของพยูน และยังช่วยท าหน้าที่ดูดมลพิษ 

(ก๊าซคาร์บอน) ได้ดีกว่าป่าบกถึง 2 เท่า ทั้งนี้ สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้า
ทะเลได้ประมาณ 10.6 ล้านบาทต่อพ้ืนที่ 1 ไร่  

 เครือข่ายชาวบ้านในพ้ืนที่จะประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง (ในส่วนนี้ยังขาด
งบประมาณสนับสนุนการประชุมเครือข่ายให้มีความต่อเนื่อง)  

 กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านกับมูลนิธิอันดามัน จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่
เสมอ รวมทั้งได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้กับรัฐบาล แต่มักไม่ได้รับการตอบรับ  

 ปัจจุบันในรอบ 1 เดือนจะมีสภาวะที่น้ าทะเลขุ่น ท าให้ปลาไม่ติดอวน คิดเป็นจ านวน
ประมาณ 16 วัน เพ่ิมจากช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีช่วงที่เกิดสภาวะน้ าเสียดังกล่าวเพียง 1-2 วันเท่านั้น  

 การดูระบบนิเวศจะต้องอาศัยทั้งด้านวิชาการ และประสบการณ์จากชาวบ้านด้วย 
จึงจะท าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยอยากให้ช่วยดูแลทะเล จ.ตรัง ให้เป็นธรรมชาติเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ  

 หลายพ้ืนที่ก าลังศึกษาแนวทางบริหารจัดการหญ้าทะเลอย่างยั่งยืน จึงควรเผยแพร่
งานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าหญ้าทะเลมีมูลค่าให้แพร่หลาย เพ่ือจะได้มีการสนับสนุนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการอีกทางหนึ่ง  

 ในพ้ืนที่ทะเล จ.ตรัง ยังมีปัญหาเรื่องทุ่นที่ติดตามแนวประการังสูญหาย (ราคาทุ่นละ
ประมาณ 5,000 บาท โดยต้องใช้จ านวน 15 ทุ่น/ไร่)  
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 ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลป่าชายเลนในพื้นท่ี จึงยังมีอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน  
 ที่เกาะมุก เริ่มมีการรุกพ้ืนที่สาธารณะโดยผู้ประกอบการ  
 ตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ระบุไม่ให้ท าประมงชายฝั่งเกินระยะทาง 3 กิโลเมตร 

ซึ่งปัจจุบันชาวประมงได้มีการประท้วงกฎหมายดังกล่าว เพราะจะได้รับความเดือดร้อนใ นการ
ประกอบอาชีพ (ท้ังนี้หากมีพายุก็จะไม่ออกไปท าประมงอยู่แล้ว)  

 กองทัพเรือก็ได้เข้ามาร่วมพัฒนาพ้ืนที่หญ้าทะเลเช่นกัน โดยได้ปลูกไปแล้วประมาณ 
10 ไร่ และอยากให้เยาวชนได้รู้จักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย  

 ปัจจุบันในพ้ืนที่ทะเล จ.ตรัง มีพยูนอยู่ประมาณ 150 ตัว ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเมื่อปี 2537 
– 2538 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 50 ตัวเท่านั้น แต่พ้ืนที่หญ้าทะเลยังเท่าเดิมจึงควรพัฒนาพ้ืนที่หญ้าทะเลให้
มากขึ้น  ทั้งนี้ ได้ทราบข่าวว่าพยูนได้ย้ายไปหากินในแถบ จ.สตูล และ จ.กระบี่ มากขึ้นเพราะหญ้า
ทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ  

 ในช่วงปี 2537 มีการใช้เครื่องมือจับปลา เช่น อวนลาก หรือใช้ระเบิด เป็นจ านวน
มาก แต่ปัจจุบันได้ลดลงไปมากแล้ว โดยรัฐบาลได้ประกาศห้ามใช้เครื่องมือ 8 ชนิดในเขตพ้ืนที่ทะเล
และชายฝั่ง  แต่ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ว่ายังไม่ได้มีการประกาศเรื่องขอบเขตพ้ืนที่
ทะเลและชายฝั่งที่ชัดเจนจึงยังมีการใช้อยู่ จึงอยากให้รัฐบาลก าหนดเขตพ้ืนที่ต่างๆ ให้ชัดเจนและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

 ต้องการให้หยุดโครงการขนาดใหญ่ (mega project) ต่างๆ เช่น ท่าเรือน้ าลึก และ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลและพยูน  

 ควรออกกฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยก าหนดข้อห้ามไม่ให้ท าโครงการ
ต่างๆ จนกว่างานวิจัยจะพิสูจน์ว่าโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ  

 ชุมชนมีความยินดีที่หลายหน่วยงานสนใจเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน แต่ยังเห็นว่า
ยังด าเนินการไม่ถูกต้องนัก เช่น การใช้ไม้หลัก (ไม้ไผ่/ไม้โกงกาง) เป็นจ านวนมากในการปลูกป่า 
รวมทั้งยังขาดความหลากหลายทางชีวภาพของป่าซึ่งลดลงจากช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก (จาก 84 
ชนิดมาเป็น 2-3 ชนิดในปัจจุบัน) มีเพียงในบางหมู่บ้านเท่านั้นที่ยังมีครบทุกชนิด ซึ่งชมรมประมง
พ้ืนบ้าน จ.ตรัง ยินดีที่จะร่วมมือส าหรับงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน (ถ้ามี)  

ส าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการฯ นี้ คณะท างานฯ ได้ใช้แบบสอบถามในการส ารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อโครงการ 
“อนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเล” แบบสอบถามที่ใช้เป็นการวัดความเห็นหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในการศึกษานี้คือคุณภาพการให้บริการของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแบ่งใช้
มาตรประมาณค่า 5 อันดับดังนี้ 

พอใจมากที่สุด ให้น้ าหนัก 5 
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พอใจมาก ให้น้ าหนัก 4 
พอใจปานกลาง ให้น้ าหนัก 3 
พอใจน้อย ให้น้ าหนัก 2 
พอใจน้อยที่สุด ให้น้ าหนัก 1 

อย่างไรก็ตาม การก าหนดระดับความพึงพอใจนั้น นิยมก าหนดในรูปข้อความมากกว่าตัวเลข 
แต่เมื่อจะวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะต้องเปลี่ยนระดับความพึงพอใจที่อยู่ในรูป
ข้อความมาเป็นตัวเลขแทนระดับความพึงพอใจนั้นๆ ก ารวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในกรณี
แบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จะใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) เป็นสถิติเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด ค่าเฉลี่ย ( X ) ที่ค านวณได้จะมีทศนิยม 2 
ต าแหน่ง ดังนั้นคณะกรรมการโครงการๆ ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับค่าเฉลี่ย
ออกเป็นช่วงๆ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ความหมาย 

1.00 – 1.49 พอใจน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 พอใจน้อย 
2.50 – 3.49 พอใจปานกลาง 
3.50 – 4.49 พอใจมาก 
4.50 – 5.00 พอใจมากที่สุด 

 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเล” จ าแนกตามรายข้อ สรุป
ได้ดังตารางที ่2  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 18 คน 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของโครงการฯ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

ร้อยละ มาก ร้อยละ 
ปาน 
กลาง 

ร้อยละ น้อย ร้อยละ 
น้อย 
ที่สุด 

ร้อยละ 

ข้อ 1. ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการด าเนิน
โครงการฯ 

5 27.78 11 61.11 2 11.11 - - - - 

ข้อ 2. สามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการอนุรักษ์หญ้า
ทะเลในพ้ืนที่ 

5 27.78 11 61.11 2 11.11 - - - - 

 
จ ากตา ร า งที่  2 เ มื่ อ แ ยกวิ เ ค ร า ะห์ ร ะดั บ คว าม พึ งพอ ใ จขอ งผู้ เ ข้ า รั บบ ริ ก า ร 

ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการฯ เป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อ
การด าเนินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 61.11 โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 และความเห็นด้านความสามารถน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์หญ้าทะเลในพ้ืนที่ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “มาก” โดยร้อยละ 61.11 โดยมี
ความเห็นด้านความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับบริการวิชาการ 

ผู้ เข้ารับบริการวิชาการในโครงการฯ ซึ่งในที่นี้คือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปจากแบบสอบถามได้ดังนี้  

 โครงการปลูกหญ้าทะเลชายฝั่งต้องท าต่อไป แต่ขาดงบประมาณทางกิจกรรม 
 โครงการติดทุ่นแนวปะการัง ยังขาดงบประมาณ 
 โครงการปลูกป่าชายเลน ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
 โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง น าเสนอมานานหลายครั้ง แต่ยังไม่มีการ

ตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะจังหวัดตรัง 
 ควรน าข้อมูลวิจัยไปเผยแพร่ให้ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่มีหญ้าทะเลที่ท าประมงในพ้ืนที่

หญ้าทะเล เพ่ือให้ชุมชนเห็นความส าคัญ 
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 อยากให้ลงพ้ืนที่ต่างๆ ตามความประสงค์ของงานในด้านต่างๆ โดยทั่วถึงกันเพ่ือจะ
ได้พบชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น 

 อยากให้นักวิชาการมีเวลาให้มากกว่านี้ โดยชมรมประมงพ้ืนบ้านจะให้ความร่วมมือ
ตลอดเวลาในโอกาสต่อไป อยากท ากิจกรรมร่วมกันกับนักวิชาการทีช่่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วย 

 อยากเห็นงานของทางมหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง โดยเผยแพร่
ให้เข้าถึงเด็กหรือกลุ่มผู้ปกครองให้เข้าใจมากกว่านี้  

 การท างานวิจัยควรน าสู่การปฏิบัติโดยชุมชนและภาคีมีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรให้มหีลากหลายกลุ่มกว่าครั้งนี้  
 ควรเพ่ิมพ้ืนที่การวิจัยไปยังทุกพ้ืนที่ในทะเลตรัง โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาค

ประชาชน (ชมรม มูลนิธิ) เพ่ือเก็บข้อมูลด้านการวิจัยและเผยแพร่ต่อไปในอนาคต 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการฯ  

ผลการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้า
ทะเล” วิเคราะห์จากการเปรียบเทียบเป้าหมายที่วางไว้กับผลลัพธ์เกิดขึ้น ในภาพรวมพบว่าโครงการฯ 
มีผลด าเนินการใกล้เคียงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (รายละเอียดดังตารางที่ 3) โดยผลผลิตที่บรรลุ
เป้าหมายมี 2 ผลผลิตคือ 1. ด้านพ้ืนที่ระบบนิเวศหญ้าทะเลที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู และ 4. มี
ข้อมูลด้านการให้บริการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของศูนย์ศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนผลผลิตที่ไม่บรรลุเป้าหมายมี 2 ผลผลิต ซึ่งค านวณตัวชี้วัดได้
ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อยคือ 2. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ (ได้ร้อยละ 83.4 จาก
เป้าหมายร้อยละ 86) และ 3. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ได้ร้อยละ 83.4 
จากเป้าหมายร้อยละ 84) 
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ตารางท่ี 3 เป้าหมายและผลการด าเนินงานของโครงการฯ 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย 

1. พ้ืนที่ระบบนิเวศหญ้าทะเลที่ได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู (แปลง) 

5 5   

2. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ 86 83.4   
3. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
84 83.4   

4. มีข้อมูลด้านการให้บริการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับ) 

1 1   

 

  
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโครงการฯ 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและ
ชุมชนเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยซึ่งน าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรมีโครงการในลักษณะนี้ในปีต่อๆ ไป 
 

ปัญหาและอุปสรรค  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ พบปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ด าเนินกิจกรรมในส่วนการ
ปลูกหญ้าทะเลซึ่งจะสามารถเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้ในช่วงที่น้ าลงในแต่ละเดือนเท่านั้น รวมถึงการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นชาวประมงจะต้องเว้นระยะเวลาในช่วงเช้าเพ่ือให้ชาวประมงได้กลับจาก
ออกเรือ เพ่ือจะได้พบกับกลุ่มคนที่มาจากหลายพ้ืนที่มากข้ึน  
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก : แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ภาคผนวก ข : เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

1) การปลูกหญ้าทะเล  
2) มูลนิธิอันดามันกับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
3) ประโยชน์ของหญ้าทะเลในด้านการประมง 

ภาคผนวก ค : ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
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(ภาคผนวก ก.) 
แบบฟอร์มสรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ มสธ. 

 
ชื่อโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเล 

(แผนงานที่  2) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   อาจารย์ ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

 
1.  หลักการและเหตุผล  

จากผลการศึกษาของโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบ
นิเวศหญ้าทะเลเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพ่ือการบริหารการจัดการอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ในปี 2555 นั้น  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า หญ้าทะเลเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในทะเลที่ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างระบบนิเวศป่าชายเลนกับแนวปะการัง รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ านานาชนิดที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนที่ส าคัญ  โดยหญ้าทะเลถือเป็น
พืชที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศในทะเลเป็นอย่างมากเพราะเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่และ
หลบซ่อนศัตรูของสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งได้อีกด้วย 
ส าหรับประเทศไทยมีพ้ืนที่หญ้าทะเลประมาณ 118,665 ไร่ รวมทั้งมีความหลากหลายในสายพันธุ์  
แต่พ้ืนที่ระบบนิเวศหญ้าทะเลนับวันจะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเสื่อม
โทรมของคุณภาพน้ าทะเล การท าประมงชายฝั่ง และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าให้มี
การก่อสร้างและมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลไปเป็นจ านวนมาก   

นอกจากนั้นผลของการศึกษาตามโครงการยังได้ยืนยันความส าคัญของระบบนิเวศหญ้า
ทะเล ทั้งในด้านประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม และยังเป็นการยืนยันว่าแม้ประชาชนทั่วไปจะไม่ได้
ประโยชน์จากระบบนิเวศหญ้าทะเลโดยตรง แต่ก็เห็นคุณค่าพอที่จะสละเงินส่วนตัวเพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุนในมาตรการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์หญ้าทะเล โดยเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและประโยชน์
จากการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแนวหญ้าทะเลแล้วพบว่าประโยชน์ที่ได้จากระบบนิเวศหญ้าทะเลคิดเป็น
มูลค่าเศรษฐกิจนั้นสูงกว่าต้นทุนมาก  และจากการศึกษาดังกล่าวอาจน าไปสนับสนุนการสร้างกลไก
การจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพ่ือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem: PES) 
ต่อไป  
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ส าหรับมาตรการที่ผู้วิจัยได้เสนอส าหรับโครงการน าร่อง PES ที่ผู้ให้บริการคือ ชาวประมง
และชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล (เกาะลิบง เกาะมุก และเกาะสุกร) ด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศหญ้าทะเลในจังหวัดตรังประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่  1) การปลูกและฟ้ืนฟู
แนวหญ้าทะเล  2) การควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ จากแหล่งก าเนิด และ 3) การอนุรักษ์พะยูน 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้น าแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ชุมชนเพ่ือดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นหลักประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
(PES) ที่ รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ เสนอไว้มาจัดท าเป็นโครงการในครั้งนี้ โดยมาตรการที่ศูนย์ฯ 
ให้ความสนใจ ส าหรับโครงการน าร่อง PES คือมาตรการที่ 1) การปลูกและฟ้ืนฟูแนวหญ้าทะเล โดย
จะด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง   ซึ่งการจัดท าโครงการในครั้งนี้จะช่วยเพ่ิมความ
เข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเลและแนวทาง PES แก่ชุมชนอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีต่อไป และชุมชนก็ได้ค่าตอบแทนจากการด าเนินกิจกรรมด้วย  โดยจะ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องคัดเลือกผู้แทนจากชุมชนในพ้ืนที่จ านวน 20 คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมปลูก
หญ้าทะเลและการดูแลในระยะแรก ก่อนมอบให้ชุมชนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์หญ้าทะเล โดยมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่  ต.บ่อหิน  
อ.สิเกา จ.ตรัง 

2.2 เพ่ือสร้างแนวทางดูแลระบบนิเวศหญ้าทะเลในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย :   ประชาชนใน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : บริเวณพ้ืนที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย :    ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 ผู้มีส่วนได้เสีย :    ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม  
 
4.  ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

4.1 จัดประชุมคณะท างานภายใต้ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเตรียมการด าเนินงานและประเมินโครงการ จ านวน 2-3 ครั้ง 

4.2 ประสาน/หารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่  ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เพ่ือ
เตรียมการด าเนินงาน  

4.3 ด าเนินการปลูกและฟ้ืนฟูแนวหญ้าทะเลจ านวน 5 แปลง ๆ ละ 200 ต้น รวมทั้งหมด 
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1,000 ต้น 
4.4 จัดประชุมสัมมนากับผู้แทนชุมชนจ านวน  20 ราย เพ่ือเสนอแนวทางและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเล จ านวน 1 ครั้ง 
4.5 สัมภาษณ์ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถึงความพึงพอใจในโครงการและการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน 20 ราย จ านวน 1 ครั้ง 
4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสาขาวิชา  

 
5.  ผลการด าเนินงาน  

5.1  สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้   
1) ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดย นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “การปลูกหญ้าทะเล” เนื้อหาประกอบด้วยลักษณะของระบบนิเวศหญ้า
ทะเล ความส าคัญของหญ้าทะเล โครงสร้าง ลักษณะ คุณสมบัติของหญ้าทะเลสายพันธุ์ต่าง ๆ จากนั้น
จึงได้อธิบายถึงแนวทางการจัดวางรูปแบบและวิธีการปลูกหญ้าทะเลที่ให้ผลดีที่กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ใช้
อยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดเนื้อหาตามภาคผนวก ค 1)    

2) มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง โดย นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ได้บรรยายในหัวข้อ “มูลนิธิอัน
ดามันกับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” เนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมาของมูลนิธิฯ 
ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวขององค์กรภาคประชาชนในภาคใต้เป็นเครือข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่ง
อันดามัน เพ่ือท าการส ารวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิในพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดา
มัน จ านวน  121 หมู่บ้าน และก าหนดแนวทางประสานสนับสนุน โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนการ
รวมตัวเพ่ือพ่ึงพาตนเองของชุมชนทั้งด้านการฟ้ืนฟูอาชีพ ชีวิต ชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน จากนั้นได้บรรยายถึงประสบการณ์การด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง
แนะน าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มูลนิธิฯ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รายละเอียดเนื้อหาตาม
ภาคผนวก ค 2) 

3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ 
บรรยายในหัวข้อ “ประโยชน์ของหญ้าทะเลในด้านการประมง” โดยได้น าผลงานวิจัยโครงการ 
“การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเลเพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างกลไกทางการเงินเพ่ือการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน” ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2555 
มาเผยแพร่ ส าหรับประเด็นหลักที่ได้น าเสนอคือ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้า
ทะเล  รายะเอียดเนื้อหาตามภาคผนวก ค 3)  
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5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ผลส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินโครงการจากผู้รับบริการคือ ผู้แทนชุมชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจโดยแบ่งค่าของความพึงพอใจออกเป็นอันดับต่างๆ 
ดังนี้ 

พอใจมากที่สุด ให้น้ าหนัก 5 
พอใจมาก ให้น้ าหนัก 4 
พอใจปานกลาง ให้น้ าหนัก 3 
พอใจน้อย ให้น้ าหนัก 2 
พอใจน้อยที่สุด ให้น้ าหนัก 1 

โดยเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ความหมาย 

1.00 – 1.49 พอใจน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 พอใจน้อย 
2.50 – 3.49 พอใจปานกลาง 
3.50 – 4.49 พอใจมาก 
4.50 – 5.00 พอใจมากที่สุด 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output)    
1. เชิงปริมาณ :  

- พ้ืนที่หญ้าทะเลที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
- จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
แปลง 
คน 

 
5 
20 

 
5 
18 

2. เชิงคุณภาพ :  
-  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการใน

กระบวนการให้บริการ 
-  ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ  

 
86 
 

86 

 
83.4 

 
83.4 
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6.  ผู้รับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 

6.1 ความรู้ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศหญ้าทะเลที่ได้มีการศึกษาและ
ประเมินตามหลักวิชาการ  

6.2 ความรู้จากประสบการณ์ในการด าเนินการจริงในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ระบบนิเวศ
หญ้าทะเลโดยชุมชนในพ้ืนที่ 

6.3 แนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล จ.ตรัง โดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 
7.  สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

สรุปโดยภาพรวมแล้ว โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศหญ้า”
ทะเล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ผู้รับบริการส่วนใหญ่ต้องการให้มีการด าเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่องและมีการขยายเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการ โดยปรับปรุงการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงจัดท าโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันในการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพ้ืนที่ เช่น   
การติดทุ่นแนวปะการัง การปลูกป่าชายเลน การป้องกันการกัดเซาะ  

 
8.  เชื่อมโยงกับชุดวิชา / ผลงานวิจัย  

ข้อสรุปที่ได้จากโครงการจะถูกน าเสนอเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา หรือเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างเมื่อมีการ
ปรับปรุงชุดวิชาดังต่อไปนี้ ต่อไป 

รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา    
(ระดับปริญญาตรี) 

60343  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
60335   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

(ระดับบัณฑิตศึกษา) 
60723  เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 
60729   เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 
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ภาคผนวก ข 

เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
หัวข้อ 
1.  การปลูกหญ้าทะเล 
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20 



21 



22 

 
 

 
 



23 

 
 

 
 

 
 



24 
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2.  สารสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2.1  มูลนิธิอันดามันกับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 



26 



27 



28 



29 
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 2.2  ประโยชน์ของหญ้าทะเลในด้านการประมง 



31 



32 



33 



34 



35 

 

 



36 

 

 



37 



38 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  
 

การบรรยายหัวข้อ การปลูกหญ้าทะเล 
 

 
ภาพที่ 1 แนะน าวิทยากร และผู้เข้าอบรม 

 

 
ภาพที่ 2 อบรมการปลูกหญ้าทะเล 
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ภาพที่ 3 ต้นกล้าหญ้าทะเล 

 ภาพที่ 4 เรือนเพาะต้นหญ้าทะเล 

  
ภาพที่ 5 จบการอบรมการปลูกหญ้าทะเล  
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กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล 

 ภาพที่ 6 แนะน าสถานที่ 

 ภาพที่ 7 ปลูกหญ้าทะเล 

 ภาพที่ 8 ปลูกหญ้าทะเล 
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 ภาพที่ 9 ปลูกหญ้าทะเล 

 ภาพที่ 10 ปลูกหญ้าทะเล 

 ภาพที่ 11 ปลูกหญ้าทะเล 
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ภาพที่ 12 หญ้าทะเลที่ปลูกเสร็จแล้ว 

 

  
ภาพที่ 13 หญ้าทะเลที่ปลูกเสร็จแล้ว 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 14 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 15 มูลนิธิอันดามันกับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพที่ 16 บรรยายหญ้าทะเลในด้านการประมง 
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ภาพที่ 17 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 18 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 19 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพที่ 20 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  
ภาพที่ 21 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 22 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพที่ 23 จบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 


