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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักด าน้ าลึกในแนวปะการัง ท าการทดลองเก็บข้อมูล

จากกลุ่มเป้าหมายคือ นักด าน้ าลึกที่ประกอบกิจกรรมบริเวณแนวปะการัง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
ทั้งหมด 279 คน การศึกษาครั้งนี้ใช้การบันทึกความถี่ของพฤติกรรมระหว่างการด าน้ า โดยท าการสังเกตความถี่ของ
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล  คนละ 10 นาที พบว่า นักด าน้ ามีอัตราการแตะ การท าลาย และการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนว
ปะการังอยู่ที่ 2.20 ± 0.22, 0.02 ± 0.01และ 1.70 ± 0.20 ครั้งต่อคน ตามล าดับ และไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างปัจจัยต่างๆ ของการแตะและการท าลาย แต่การรบกวนมีความแตกต่างกันตามสัญชาติ (t = 5.24; df 
= 277; p < 0.001) และการมีไม้ชี้หรือท่ีค้ ายัน (t = 2.59; df = 277; p < 0.05) จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไป
เสนอแนะและการบริหารจัดการ แนวทางในการจัดการกิจกรรมด าน้ าลึกเพื่อการอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบ
นิเวศในแนวปะการังต่อไป 

 

Abstract 
The study of factors influencing to the inappropriate behaviors of SCUBA divers in coral reef 

areas was done. The study performed by Quota sampling technique which the data was collected 
from 279 divers. The frequency of inappropriate behaviors of divers was recorded for in 10 minutes 
each. The results show that the average contacts, damage and interference to aquatic organisms 
made by individual divers were 2.20 ± 0.22, 0.02 ± 0.01 and 1.70 ± 0.20, respectively.  No significant 
difference of factors of contact and damage made by divers, but there was significant difference 
between nationality (t = 5.24; df = 277; p < 0.001) and pointer possession (t = 2.59; df = 277;                
p < 0.01) with the number of times divers made interference the aquatic organisms. This study 
results can be used to propose the guidelines and management strategies for conservative and 
sustainable of SCUBA diving in the coral reef. 
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1. บทน า 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณภูมิศาสตร์เขตร้อน มีพื้นที่เป็นแนวชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ฝั่งอ่าวไทย และ              

ฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทางทะเลมากกว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร (หรรษาและคณะ, 2542) มีสภาพแวดล้อม          
ใต้ทะเล แสงแดด และอุณหภูมิของน้ าเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด ดังนั้นทะเลไทยจึงมีความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะแหล่งปะการังน้ าตื้นและน้ าลึก ท่ีรวมตัวกันจนเป็นแนวปะการัง ซึ่งเป็นระบบนิเวศ
พื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ทะเลไทยยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545; ธรณ์, 2538ก)  

แนวปะการังท่ีส าคัญทางด้านฝั่งอ่าวไทยอยู่ที่เกาะเต่าและเกาะช้าง ในขณะที่ทางด้านทะเลอันดามันจะพบได้
บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน เกาะต่างๆ ในบริเวณจังหวัดกระบี่และตรัง ส่วนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ได้แก่ บริเวณ
หมู่เกาะอาดัง-ราวี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2551) จะเห็นว่าแหล่งด าน้ าลึกในประเทศไทยมีอยู่จ านวนมาก
บางแห่งถูกจัดเป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการด าน้ าลึก เช่น ภูเก็ต กระบี่ เขาหลัก (พังงา) เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะช้าง 
พัทยา เป็นต้น (บริษัท เทสโก้ จ ากัด, 2546) ส่งผลให้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวตามแนวปะการังโดยมี
กิจกรรมด าน้ าลึกเป็นกิจกรรมหลักที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 80 มาเพื่อท่องเที่ยวและส ารวจธรรมชาติทางทะเลของประเทศ
ไทย (Tapsuwan, 2005) การด าน้ าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถท ารายได้มหาศาลให้แก่หลายประเทศ เช่น แนว
ปะการังเกรตแบร์ริเออร์รฟิ (Great Barrier Reef) สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศออสเตรเลียมากกว่า 14,000 ล้าน
เหรียญออสเตรเลียต่อปี (ธรณ์, 2538ข) บริเวณหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคมีรายได้จากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง
มากกว่า 21 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีรายได้จากการท่องเที่ยวด าน้ าบริเวณรัฐฟลอริดาจ านวน
มากกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (Birkeland, 1997) 

ปัจจุบันกิจกรรมด าน้ าลึก (SCUBA Diving) ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวจ านวนมากและมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการที่จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจในการ
ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมาก แต่ในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวจะพบว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่เป็นจ านวนมากมักก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพธรรมชาติในทางลบ เช่น ท าให้แนวปะการังอยู่ใน
สภาพเสื่อมโทรมสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด าน้ า ได้แก่ การปล่อยน้ าเสียลงในแนวปะการัง การทิ้งสมอลง
ในแนวปะการัง การครูดของท้องเรือ  การเหยียบหรือยืนพักตัวบนปะการังขณะด าน้ า การทิ้งขยะลงไปในแนวปะการัง 
การซื้อหรือเก็บสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังไปเป็นท่ีระลึกเป็นต้น (นฤมล, 2541) 

แนวปะการังสามารถรองรับการใช้งานได้ในระดับหนึ่ง เมื่อจ านวนนักด าน้ าเพิ่มขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อแนวปะการังเพิ่มขึ้นด้วย โดยปกติแหล่งด าน้ าที่ได้รับความนิยมมักต้องรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งด าน้ าจึงขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างผลกระทบที่ท าให้แนวปะการัง          
เสื่อมโทรม ความสามารถในการเกิดขึ้นใหม่ของปะการัง และความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์บริเวณนั้น (Salm, 1986)  

จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงควรที่จะมีการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิด
ผลกระทบต่อแนวปะการังน้อยท่ีสุดซึ่งการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบในแนวปะการังมาพิจารณา ซึ่งในอดีตความเสียหายของปะการังจากการด าน้ า
ลึกยังได้รับการความสนใจน้อยเพราะอัตราการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ า แต่ในปัจจุบันเมื่อกิจกรรมด าน้ าลึกมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีส าคัญในหลายๆ
ประเทศ การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการด า
น้ าลึกในแนวปะการัง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อแนวปะการัง และสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็น

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



271 

The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการประกอบการวางแผนและเสนอแนะมาตรการการ
จัดการการท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบต่อปะการังน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป 

 

2. วิธีการศึกษา 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร เป้าหมายคือนักด าน้ าลึกท่ีประกอบกิจกรรมในแนวปะการัง โดยใช้วิธีการ

สังเกตพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนมากได้เพราะกิจกรรมด าน้ าเป็นกิจกรรมที่ยาก          
ต่อการควบคุมพื้นที่ประกอบกิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาที่จ ากัด มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) (เพชรรุ่ง, 2547) ใช้การก าหนดเง่ือนไขในการเก็บบันทึกความถี่ของ
พฤติกรรมแบบบังเอิญโดยก าหนดจ านวนตัวอย่างท้ังหมด 279 คน 

รูปแบบและรายละเอียดบันทึกพฤติกรรมโดยมีข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยวันท่ี ช่ือผู้จดบันทึก จุดด าน้ าแต่ละ
แหล่ง ระดับความลึกท่ีด าน้ า เวลาทั้งหมดที่ประกอบกิจกรรมด าน้ า การเข้าร่วมฟังการบรรยายก่อนลงด าน้ า ระดับขั้น
ที่ผ่านการอบรมด าน้ า เพศ สัญชาติ การมีหรือไม่มีกล้องถ่ายรูปใต้น้ า การมีหรือไม่มีไม้ช้ีหรือที่ค้ ายัน ซึ่งการบันทึก
สัญชาติจะแบ่งเป็น คนไทย และชาวต่างชาติ พฤติกรรมที่บันทึกได้แก่ 

1. การแตะสัมผัสปะการัง โดยใช้มือ เข่า ตีนกบ สายจากอุปกรณ์ด าน้ า หรือส่วนอื่นๆของร่างกายรวมถึง
อุปกรณ์อื่นๆด้วย โดยการแตะ หมายถึง การสัมผัสเพื่อการพยุงตัว จับต้องแล้วปะการังไม่เสียหายเป็นการจับหรือ
สัมผัสเพียงแผ่วเบา 

2. การสร้างความเสียหายต่อปะการัง โดยใช้มือ เข่า ตีนกบ สายจากอุปกรณ์ด าน้ า หรือส่วนอ่ืนๆของร่างกาย
รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วย โดยการท าลาย/สร้างความเสียหาย หมายถึง การจับต้องโดนปะการัง แล้วท าให้ปะการังหัก 
แตก บ่ิน ฉีก หรือเกิดแผลเป็นวงกว้างรวมถึงการเอามือขมวดแส้ทะเลเพื่อต้านกระแสน้ าด้วย 

3.การรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง แยกพฤติกรรมการรบกวนไว้ ดังนี้ 
3.1 การเก็บปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปเป็นท่ีระลึก 
3.2 การให้อาหารปลา 
3.3 เป็นการไล่ต้อนสัตว์น้ า การใช้มือสมัผัสสัตว์น้ า 
3.4 การเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เป็นการเขี่ยหรือยกย้ายใหส้ิ่งมชีีวิตเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง 
3.5 การหักเดด็ปะการัง 
3.6 การเตะตีนกบในบริเวณที่มีพื้นทรายหรือบริเวณน้ าตื้นส่งผลให้พ้ืนทรายในบริเวณนั้นฟุ้งกระจายไป
ในพื้นที่แนวปะการัง 

 4. รูปแบบพ้ืนฐานของปะการังท่ีได้รับการรบกวนโดยนักด าน้ าดังนี้ 
4.1 ปะการังก้อน (Massive Coral) 
4.2 ปะการังกึ่งก้อน (Sub massive Coral) 
4.3  ปะการังกิ่งก้าน (Branching Coral) 
4.4  ปะการังเคลือบ (Encrusting Coral)  
4.5  ปะการังแผ่นตั้ง (Foliose Coral) 
4.6  ปะการังแผ่นนอน (Tabulate Coral) 
4.7  ปะการังตาย (Dead Coral) 
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    4.8  พื้นผิวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ปะการังอ่อน แส้ทะเล พรมทะเล เพรียงหัวหอม เป็นต้น 
การสังเกตพฤติกรรมจะเริ่มท าการสังเกตหลังจากที่ด าลงไปถึงพื้นแล้ว และรอให้นักด าน้ ามีการปรับตัวให้          

คุ้นชินกับสภาพใต้ท้องทะเลก่อน จากนั้นจะเริ่มต้นจับเวลาและเฝ้าสังเกตเมื่อนักด าน้ าเริ่มทรงตัวและเคลื่อนที่ใน
แนวนอน ท าการสังเกตความถี่เป็นรายบุคคลเป็นเวลา 10 นาที ต่อคน (Worachananant, 2008)  
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละและใช้
สถิติเชิงอนุมาน ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักด าน้ าลึก โดยท าการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร (T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการติดตามสังเกตพฤติกรรมนักด าน้ าลึกทั้งหมด 279 คน พบว่า นักด าน้ าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62) 
สัญชาติไทย (ร้อยละ 51) ไม่มีกล้องถ่ายรูปใต้น้ า (ร้อยละ 78) ไม่มีไม้ช้ีหรือที่ค้ ายัน(ร้อยละ 76) ส่วนใหญ่เข้าร่วมรับ
ความรู้ความเข้าใจก่อนลงด าน้ า (ร้อยละ 94) และส่วนใหญ่มีระดับขั้นการด าน้ าในระดับ Advanced Open Water 
Diver (ร้อยละ 44) 
 จากการศึกษาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยรวมทั้งหมดไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของ
ปัจจัยหลักระหว่างเพศ สัญชาติ การมีกล้องถ่ายรูปใต้น้ า การมีไม้ช้ีหรือที่ค้ ายัน การฟังการบรรยายก่อนลงด าน้ า และ
ระดับขั้นการด าน้ า ของการแตะและการท าลาย แต่การรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังมีความแตกต่างกันตามสัญชาติ 
และการมีไม้ชี้หรือท่ีค้ ายัน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ความส าคญัทางสถิติของปัจจัยหลักท่ีมผีลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการด าน้ าลึก 
ปัจจัย การแตะ การท าลาย การรบกวน 
T-test t df t df t df 

เพศ -0.26 277 0.94  277 0.61  277 
สัญชาติ 0.14 277 -0.05 277 5.24** 277 
กล้องถ่ายรูปใต้น้ า 0.83 277 -0.25  277 0.01  277 
ไม้ชี้หรือที่ค้ ายัน 0.31 277 -0.34  277 2.59* 277 
การฟังบรรยายก่อนลงด าน้ า 0.94 277 0.51  277 -4.14 277 

One way ANOVA F df F df F df 
ระดับขั้นการด าน้ า 1.63 5, 278 0.87  5, 278 2.13  5, 278 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีความส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p < 0.01) 
     * หมายถึงมีความส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) 

 

จ านวนครั้งที่นักด าน้ าแตะ ท าลาย และการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังทั้งหมดอยู่ที่ 2.20 ± 0.22 ,    
0.02 ± 0.01 และ 1.70 ± 20 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาที ตามล าดับ พบว่า อัตราการแตะปะการังเกิดจาก ตีน
กบมากที่สุด (1.21 ± 0.15 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาที) การท าลายสร้างความเสียหายเกิดจากมือมากที่สุด 
(0.02±0.10 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาที) และการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังโดยการเตะตีนกบในบริเวณ
พื้นทรายใกล้แนวปะการังซึ่งส่งผลให้ตะกอนในบริเวณนั้นฟุ้งกระจายไปในพื้นที่แนวปะการังมีการกระท ามากที่สุด 
(1.01 ± 0.13 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาที)  

เมื่อแยกพิจารณาตามปัจจัยย่อย (เช่น ส่วนที่สัมผัสปะการัง และการรบกวนสัตว์น้ าในแนวปะการัง) พบว่า
ปัจจัยหลักแต่ละปัจจัยได้แก่ เพศ สัญชาติ การฟังการบรรยายก่อนลงด าน้ า และระดับขั้นการด าน้ า มีผลต่ออัตราการ
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แตะ การท าลาย และการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การมีกล้องถ่ายรูปใต้น้ า และการ
มีไม้ชี้หรือท่ีค้ ายันนั้นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่2 และ 3) 

ตารางที่ 2 ความส าคญัทางสถิติของแต่ละปัจจยัย่อยต่อการแตะและท าลายปะการัง 
ปัจจัย การแตะ การท าลาย 
T-test t df t df 

เพศ มือ -1.24 277 0.17 277 
  เข่า -1.74 212 - - 
  ตีนกบ -2.88** 277 -0.79 277 
  สายอุปกรณ์ 0.40 277 - - 
  อื่นๆ -0.26 277 - - 
สัญชาติ มือ 0.87 277 0.54 277 
  เข่า -0.12 277 - - 
  ตีนกบ 0.02 277 1.35 142 
  สายอุปกรณ์ -0.16 277 - - 
  อื่นๆ 3.43** 277 - - 
กล้องถ่ายรูปใต้น้ า มือ 1.61 277 0.05 277 
  เข่า 0.23 212 - - 
  ตีนกบ -0.33 277 0.86 277 
  สายอุปกรณ์ 0.93 277 - - 
  อื่นๆ 1.85 277 - - 
ไม้ชี้หรือที่ค้ ายัน มือ 1.56 277 -0.96 277 
  เข่า 1.89 212 - - 
  ตีนกบ -0.42 277 1.35 277 
  สายอุปกรณ์ 0.57 277 - - 
  อื่นๆ 2.25 277 - - 
การฟังบรรยายก่อนลงด าน้ า มือ -0.90 277 0.41 277 
  เข่า -0.07 212 - - 
  ตีนกบ 7.99** 263 0.32 277 
  สายอุปกรณ์ 0.42 277 - - 
  อื่นๆ 0.94 277 - - 

One Way ANOVA F df F df 
ระดับขั้นการด าน้ า มือ 1.22 5, 278 3.18 5,278 
  เข่า 0.44 5, 213 - - 
  ตีนกบ 1.63 5, 278 1.62 5,278 
  สายอุปกรณ์ 0.26 5, 278 - - 
  อื่นๆ 1.47 5, 278 - - 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีความส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p < 0.01) 
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ตารางที่ 3 ความส าคญัทางสถิติของแต่ละปัจจยัย่อยต่อการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง 
ปัจจัย การรบกวน 
T-test t df 

เพศ การเก็บปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปเปน็ที่ระลึก 0.78 276 
  การไล่ต้อนสัตว์น้ า การใช้มือสัมผัสสัตวน์้ า 1.52 276 
  การเคลื่อนย้ายหรือการเขี่ยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 0.68 277 
  การเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอน 0.61 277 
สัญชาต ิ การเก็บปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปเปน็ที่ระลึก 0.97 276 
  การไล่ต้อนสัตว์น้ า การใช้มือสัมผัสสัตวน์้ า 3.51 277 
  การเคลื่อนย้ายหรือการเขี่ยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 2.87 277 
  การเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอน 3.70 277 
กล้องถ่ายรูปใต้น้ า การเก็บปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปเปน็ที่ระลึก -0.52 276 
  การไล่ต้อนสัตว์น้ า การใช้มือสัมผัสสัตวน์้ า -0.33 277 
  การเคลื่อนย้ายหรือการเขี่ยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล -1.90 277 
  การเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอน 0.73 277 
ไม้ชี้หรือที่ค้ ายัน การเก็บปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปเปน็ที่ระลึก -0.55 276 
  การไล่ต้อนสัตว์น้ า การใช้มือสัมผัสสัตวน์้ า 3.56 277 
  การเคลื่อนย้ายหรือการเขี่ยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 1.84 277 
  การเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอน -0.70 277 
การฟังบรรยายก่อนลงด าน้ า การเก็บปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปเปน็ที่ระลึก 0.24 276 
  การไล่ต้อนสัตว์น้ า การใช้มือสัมผัสสัตวน์้ า -2.20** 277 
  การเคลื่อนย้ายหรือการเขี่ยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล -1.28 277 
  การเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอน -1.53 277 

One Way ANOVA F df 
ระดับขั้นการด าน้ า การเก็บปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปเปน็ที่ระลึก 0.25 5, 277 
  การไล่ต้อนสัตว์น้ า การใช้มือสัมผัสสัตวน์้ า 1.99 5, 278 
  การเคลื่อนย้ายหรือการเขี่ยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 1.20 5, 278 
  การเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอน 6.14** 5, 278 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีความส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p < 0.01) 
  

เพศหญิงมีอัตราการแตะด้วยตีนกบ (t = -2.88; df = 277; p < 0.001) มากกว่าเพศชาย เนื่องจากความ
แตกต่างของขีดจ ากัดทางด้านสภาพร่างกายของเพศหญิงท่ีมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าเพศชาย เมื่อเจอกับกระแสน้ า
แรง หรือด าน้ าเป็นระยะเวลานานจึงท าให้เพศหญิงเหนื่อยง่ายกว่าเพศชาย จึงอาจท าให้ไปแตะปะการังได้โดยไม่ได้
ตั้งใจหรือตั้งใจท่ีจะเกาะบนปะการังเพื่อหยุดพัก หรือเพื่อช่วยในการพยุงตัว (Worachananant, 2008) แต่การท าลาย
และการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังไมม่ีความแตกต่างกันระหว่างเพศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Rouphael 
and Inglis (2000) ที่พบว่าเพศชายแสดงพฤติกรรมการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศ
ชายมีความระมัดระวังน้อยกว่าเพศหญงิ และมีพฤติกรรมชอบความตื่นเต้น ท้าทาย ชอบการผจญภัย มีความคึกคะนอง 
ชอบเสี่ยงและค้นหาสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ มากกว่า 

การมีกล้องถ่ายรูปใต้น้ า และการมีไม้ชี้หรือท่ีค้ ายันของนักด าน้ าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ของปัจจัยย่อยต่างๆ เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้นักด าน้ าส่วนใหญ่ไม่มีกล้องถ่ายรูปใต้น้ าและไม่มีไม้ช้ีหรือที่ค้ ายัน อีก
ทั้งนักด าน้ าส่วนใหญ่ที่พกกล้องถ่ายรูปใต้น้ าและไม้ช้ีหรือที่ค้ ายันจะมีระดับขั้นในการด าน้ าตั้งแต่ระดั บ Advanced 
Open Water ขึ้นไปมีประสบการณ์และทักษะในการด าน้ าค่อนข้างดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล กรคณิตนันท์
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(2541), Rouphael and Inglis (2001), Barker and Roberts(2004), ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย (2548) และ 
Worachananant, (2008) ที่พบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของการท าลายและการแตกหักของปะการังเกิดจากการน ากล้อง
ถ่ายรูปใต้น้ าลงไปเนื่องจากนักด าน้ าที่มีกล้องถ่ายรูปใต้น้ าต้องใช้มือจับเพื่อช่วยในการทรงตัวขณะถ่ายรูปใต้น้ า เพื่อหวัง
ให้รูปที่ถ่ายมีองค์ประกอบรูปที่ต้องการ และมีความสวยงามนักถ่ายรูปใต้น้ าหลายๆ คน ใช้ก้อนปะการังเป็นที่พักตัว
ส าหรับปรับระยะโฟกัส ปรับแสง และเพื่อลดความสั่นไหวของกล้อง ช่วงเวลาที่จะถ่ายรูปมักขาดความระมัดระวัง โดย
สนใจแต่รูปทีต่ัวเองถ่าย ตีนกบก็อาจจะพาดไปตีกับปะการังท าให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งในปัจจุบันกล้องถ่ายรูปใต้
น้ าได้มีการพัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งานและมีราคาถูก โอกาสที่นักด าน้ าจะหาซื้อมาใช้มีมากขึ้น ดังนั้นการพกกล้อง
ถ่ายรูปใต้น้ าลงไปด้วยจึงเป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวเองขณะประกอบกิจกรรม  
 การฟังการบรรยายก่อนลงด าน้ าส่งผลให้นักด าน้ ามีพฤติกรรมไล่ต้อนสัตว์น้ าใช้มือสัมผัสสัตว์น้ า (t = -2.20; 
df = 277; p< 0.001) ลดลงเนื่องจากการให้การบรรยายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจก่อนการด าน้ าจะเป็นการทบทวน
ทักษะต่างๆ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศในแนวปะการัง ทบทวนข้อห้ามข้อควรปฏิบัติต่างๆในการ
ประกอบกิจกรรมอีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการด าน้ าอย่างรับผิดชอบเข้าไปด้วย และเมื่อไม่มีการได้รับข้อมูล
ในส่วนนี้ก่อนลงด าน้ าอาจท าให้นักด าน้ าบางส่วนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในแนวปะการัง และส่งผลให้
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา (Worachananant, 2008) อย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการแตะด้วยตีนกบ              
(t = 7.99; df = 263; p < 0.001) ของนักด าน้ าที่ฟังการบรรยายก่อนลงด าน้ าสูงกว่านักด าน้ าที่ไม่ฟังบรรยายก่อนลง
ด าน้ า เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้นักด าน้ าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ Open Water Diver และมีประสบการณ์ในการดน้ า
น้อยจึงขาดทักษะในการควบคุมการทรงตัวใต้น้ า และขาดความระมัดระวังท าให้ตีนกบไปแตะปะการังโดยเจตนาและ
ไม่เจตนาซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Barker and Roberts (2004) ที่พบว่าการฟังการบรรยายก่อนลงด าน้ า            
ไม่มีผลต่อการแตะสัมผัสและการแตกหักของปะการัง 
 เมื่อเปรียบเทียบผลของระดับขั้นการด าน้ าต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักด าน้ า พบว่า ระดับขั้นด าน้ าที่
แตกต่างกันมีผลต่อการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง โดยการเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจายในแนวปะการัง 
(F=6.14; df = 5, 278; p < 0.01) โดยนักด าน้ าระดับ Open Water Diver มีอัตราการเตะตีนกบอยู่ที่ 2.33 ± 0.42
ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาที Advanced Open Water Diver 0.81 ± 0.20 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาท ี
Rescue diver 2.43 ± 0.84 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาที Dive master 0.50 ± 0.25 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ า
ใน 10 นาที Instructor 0.43 ± 0.14 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาทีและระดับอื่นๆ 0.57 ± 0.27 ครั้งต่อคนต่อ
การด าน้ าใน 10 นาทีโดยระดับ Open Water Diver มีการเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจายในแนวปะการัง
ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นนักด าน้ ากลุ่มที่เพิ่งเคยด าน้ าเป็นครั้งแรกหรือมีประสบการณ์ในการด าน้ าน้อย และอาจยังไม่
ชินกับอุปกรณ์ต่างๆมากนักโดยเฉพาะตีนกบ ซึ่งตีนกบเป็นตัวที่ช่วยโบกเท้าไปมาเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือ
พยุงตัวจึงท าให้นักด าน้ าในระดับนี้ยังไม่ช านาญในการควบคุมการลอยตัว ท าให้มีการสัมผัสกับปะการังและเตะตีนกบ
ท าให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจายอยู่บ่อยครั้ง (นฤมล, 2541; กิตติโชติ, 2543) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Worachananant (2008) ที่พบว่าจ านวนครั้งของการด าน้ าที่ส่งผลให้เกิดการท าลายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ในการด าน้ ายกเว้นระดับ Rescue diver ที่การศึกษานี้พบว่ามีการเตะตีนกบมากท่ีสุด อาจเนื่องจากพ้ืนท่ี
ในบริเวณที่ประกอบกิจกรรมมีลกัษณะเป็นพื้นทรายและมีขนาดตะกอนละเอียด ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจให้ค้นหาจึงเป็น
เหตุให้นักด าน้ าในระดับ Rescue diver ที่เป็นผู้น าการด าน้ ามีการด าลงไปบริเวณที่ติดกับพื้นทรายเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิต 
จึงเกิดการเตะตีนกบท าให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจายในแนวปะการัง 
 นอกจากน้ียังพบว่านักด าน้ าใช้ตีนกบแตะปะการังมากที่สุด รองลงมาคือใช้ มือส่วนอื่นๆ ของร่างกายรวมถึง
อุปกรณ์อื่นๆ เข่า  สายอุปกรณ์ ตามล าดับ และมีการใช้มือท าลายสร้างความเสียหายต่อปะการังมากที่สุด รองลงมาคือ 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตีนกบ โดยอวัยวะส่วนอื่นๆ และอุปกรณ์อื่นไม่ส่งผลต่อการท าลายปะการัง อย่างไรก็ตามพบว่า การแตะและการ
ท าลายปะการังของนักด าน้ าส่งผลให้การเกิดผลกระทบต่อปะการังค่อนข้างน้อย แต่การสัมผัสโดยวิธีการต่างๆ อาจ
ส่งผลให้เกิดการท าลายเนื้อเยื่อที่มีชีวิตบางส่วน ท าให้เมือกที่คลุมปะการังหลุดออกมา ท าให้ปะการังเกิดการติดเช้ือ
แบคทีเรีย เป็นแผล เป็นโรค หรือสาหร่ายปกคลุมในที่สุด (Talge, 1992 อ้างใน นฤมล  กรคณิตนันท์, 2541) โดยที ่
นักด าน้ าแตะพื้นผิวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากที่สุดรองลงมา คือ ปะการังก้อน ปะการังตาย ปะการังแผ่นตั้ง ตามล าดับ 
ส่วนปะการังที่นักด าน้ าท าลายหรือสร้างความเสียหาย คือ ปะการังรูปทรงก้อน ปะการังกิ่งก้าน ปะการังแผ่นตั้งและ
พื้นผิวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในอัตราการท าลายเท่าๆ กัน (ตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่นักด าน้ าแตะและ
ท าลายปะการัง 
 

 

4. สรุป 
อัตราการแตะ การท าลาย และการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังแต่ละปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมในการด าน้ าลึกในแนวปะการังแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศ สัญชาติ การมีกล้องถ่ายรูป   ใต้น้ า การมีไม้ช้ี
หรือท่ีค้ ายัน การฟังการบรรยายก่อนลงด าน้ า และประสบการณใ์นการด าน้ าของนักด าน้ า   แต่ละคน โดยพบว่าจ านวน
ครั้งในการการแตะ การท าลาย และการรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดอยู่ที่ 3.98 
± 0.28 ครั้งต่อคนต่อการด าน้ าใน 10 นาที โดยมีการแตะ ท าลาย และรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังที่นักด าน้ าแสดง
พฤติกรรมออกมาสูงสุด 29 ครั้ง และพบว่าการแตะสัมผัสปะการังส่วนใหญ่เกิดจากตีนกบมากที่สุด และมีการใช้มือ
ท าลายสร้างความเสียหายต่อปะการังมากที่สุด  

การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการด าน้ าลึกในแนวปะการังเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากนักด าน้ า
ขาดความระมัดระวัง ขาดจิตส านึกท่ีดีของนักด าน้ า ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศใน แนวปะการังและการ
ด าน้ าอย่างอนุรักษ์ รวมถึงประสบการณ์และทักษะความช านาญของนักด าน้ าแต่ละคน ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการ
จัดการเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากกิจกรรมด าน้ าลึกที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศในแนวปะการังต่อไป 

รูปแบบ 
ปะการัง   พื้นผิวหรือ

สิ่งมีชีวิต
อื่นๆ 

รวม 
ก้อน กึ่งก้อน กิ่งก้าน เคลือบ แผ่นต้ัง แผ่นนอน ตาย 

แตะ 
มือ 0.28 ± 0.05 0.00 0.01 ± 0.01 0.00 0.01 ± 0.01 0.00 0.14 ± 0.05 0.19 ±0.04 

0.61 ± 
0.08 

เข่า 0.03 ± 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 ± 0.01 0.10 ± 0.03 
0.14 ± 
0.04 

ตีนกบ 0.38 ± 0.07 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.07 ± 0.03 0.01 ± 0.01 0.05 ± 0.02 0.66 ± 0.11 
1.21 ± 
0.15 

สาย
อุปกรณ์ 0.03 ± 0.01 0.00 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.00 0.00 0.01 ± 0.01 0.09 ± 0.04 0.13 ±0.04 

อื่นๆ 0.03 ± 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 ± 0.02 0.10 ± 0.03 
0.17 ± 
0.04 

รวม 0.74 ± 0.09 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.08 ± 0.04 0.01 ± 0.01 0.25 ± 0.06 1.14 ± 0.17 
2.20 ± 
0.22 

ท าลาย 
มือ 0.01 ± 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 ± 0.01 

0.02 ± 
0.01 

เข่า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตีนกบ 0.00 0.00 0.01 ± 0.01 0.00 0.01 ± 0.01 0.00 0.00 0.01 ± 0.01 
0.01 ± 
0.01 

สาย
อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 0.01 ± 0.12 0.00 0.01 ± 0.06 0.00 0.01 ± 0.06 0.00 0.00 0.01 ± 0.10 
0.03 ± 
0.01 
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5. กิตตกิรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัย และขอขอบคุณชมรม 
Save Our Sea บริษัทแบนส์ไดฟ์วิ่ง รีสอร์ท และเรือทัวร์ด าน้ าในเมืองพัทยาในการอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ใน
การส ารวจ 
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