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บทคัดย่อ
ปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมด้าน้าดูปะการังซึ่งนักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้
ประสบปัญหาต่างๆในการท้ากิจกรรม ด้าน้า ซึ่งท้าให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้
เล็งเห็นถึงปัญหานีขึนจึงจัดท้าโครงงานชินนีขึนมาคือ อุปกรณ์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวส้าหรับการด้านา้ เพือ่ ช่วยเหลือปัญหานักท่องเที่ยวประสบ
ปัญหาต่างๆในการด้าน้า อีกทังยังช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ได้ส่วนหนึ่ง
และเกิดจากการท้างานที่ง่ายขึนของเจ้าหน้าที่
ค้าส้าคัญ: กิจกรรมด้านา้

1.บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
การท่องเที่ยวทางทะเลได้รับ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทัง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดา
มัน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความสวยงามทังบนบก
และท้องทะเล จากจ้านวนสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ชายฝั่งทะเลอั นดามันของกรมการท่อ งเที่ย ว พบว่า ในแต่ละปี มีจ้ า นวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ นเนื่ อ งจากความสวยงามของทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวใต้ท้อ งทะเลอันดามันท้าให้เกิดกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้
ความนิยมอย่า งมาก คือ กิจ กรรมด้าน้า ดูป ะการัง ซึ่งถื อ เป็ นกิจ กรรมที่
ส้าคัญกิจกรรมหนึ่ง
เนื่องจากประสบการณ์ในการด้าน้าและการใช้อุปกรณ์ในการ
ด้าน้าของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาในการท้า
กิจ กรรมนีมากที่สุด คือ กลุ่มนัก ท่อ งเที่ย วที่ว่า ยน้า ไม่เก่งและไม่เคยใช้
อุป กรณ์ท้า ให้เกิดความกังวลใจและส่งผลให้ ก ารท่อ งเที่ย วในครังนันไม่
สนุกสนานเท่าที่ควรรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้าไม่เป็นจะไม่มีโอกาสได้เข้า

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวท้าให้เกิดการสูญเสียโอกาสได้ชมความสวยงามของ
ปะการัง และฝูงปลานานาชนิดตามต้องการ
จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทซีสตาร์อันดา
มัน พบว่ามีนักท่อ งเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถเข้ าร่ว มกิจ กรรมด้า น้า ดู
ปะการังได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการว่ายน้าไม่เก่งและว่ายน้าไม่เป็น
ท้าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของข้าพเจ้ามีแนวคิด
ที่จะหาทางช่วยเหลือโดยการจัดท้าอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวส้าหรับ
การด้าน้า จึงได้เสนอแนวคิดนีต่อสถานประกอบการและได้รับการอนุมัติให้
จัดท้า พร้อมทังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท้าครังนีด้วย

1.2วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวส้าหรับการด้าน้า
1.2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการขายให้ทางบริษัท

1.3 เป้าหมาย
1.3.1นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1ได้อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวส้าหรับการด้านา้
1.4.2.บริษัทมีช่องทางในการส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึน

2. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
ความหมายของการท่องเที่ยว ( ความหมายของการท่องเที่ยว ,
2560: ออนไลน์) ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้
จั ดประชุ มว่ า ด้ว ยการเดิน ทางและท่อ งเที่ย วระหว่า งประเทศขึ นที่ ก รุ ง
โรม ประเทศอิ ต าลี และได้ ใ ห้ ค้ า จ้ า กั ด ความของค้ า ว่ า “การ
ท่องเที่ยว” ไว้ว่า “การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือ
การไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พ้านัก
อยู่เป็นการถาวร”

1. ธนวัฒน์ กุยแกม อัษฎาวุธ ประดับวงษ์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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2.2 ความสาคัญของการท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตังวัฒนา ( 2548 : 27-31)ได้กล่าวถึงความส้าคัญ
ของการท่องเที่ยวไว้ว่าความส้าคัญของ การท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่ว่าจะเป็นทังแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศช่วยลดการขาด
ดุลการช้าระเงินระหว่างประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงานก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ท้ อ งถิ่ น และก่ อ ให้ เ กิ ด การกระตุ้ น ผลผลิ ต และความส้ า คั ญ ของการ
ท่องเที่ยวต่อสังคม และการเมืองมีความส้าคัญคือ ช่วยยกมาตรฐานการ
ครองชีพของคนในท้อ งถิ่ น ช่ว ย สร้างสรรค์ความเจริญทางสังคม ช่ว ย
อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน การศึกษา
ช่ ว ยลดปั ญ หาการอพยพเข้ า สู่ สั ง คมเมื อ ง ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ มี ก ารคิ ด ค้ น
ทรัพยากรที่ไร้ค่ามาเป็นของที่ ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ช่วยสร้างสันติภาพ
และความสามัคคี
จ้าค้านิยามข้างต้นความส้าคัญของการท่องเที่ยวสามารถสรุป
ได้ว่า การท่องเที่ยวส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจาก
เป็นรายได้ของชมชุนจนไปถึงรายได้ของประเทศ ท้าให้ประชาชนใน้องถิ่นมี
อาชีพและรายได้ รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

2.3 รูปแบบของการท่องเที่ยว
(รูปแบบของการท่องเที่ยว, 2560: ออนไลน์) การท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตังแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรมวงศ์เธอ
กรมพระก้าแพงเพชรอัครโยธิน ครังทรงด้ารงต้าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่ง
ในครังนันการท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชม
ธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่ส้าคัญที่ทางชาวต่างประเทศที่
เขามาในประเทศไทยสร้างขึน แต่เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาทาง
องค์การท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) ได้มีการก้าหนดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
- รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based
tourism)
- รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based
tourism) และ
- รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)

2.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
2.4.1 การท่อ งเที่ ย วชายหาด ชายหาดในประเทศไทยนั นมี
มากมายแต่ลักษณะของชายหาดแต่ละแบบนัน ก็จะแตกต่างกันตามสภาพ
ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น หาดทรายอาจมีทรายละเอียด
หรือทรายหยาบ สีเม็ดทรายที่ต่างกันไป
2.4.2 การแล่ น เรื อ -เรื อ ยอชท์ ภู เ ก็ ต เป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
ท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลหลากหลาย หนึ่ง
ในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากทังชาวไทยและต่างประเทศ นั่นก็คือ การ
เล่นเรือใบ และท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือยอชท์ เพื่อชมความงามของท้อง
ทะเลไทยและเกาะแก่งต่างๆ รอบภูเก็ต และแถบจังหวัดพังงา นอกจาก

ภูเก็ตจะมีบริการให้เช่าเรือใบ เรือยอชท์หลายบริษัทแล้ว ยังมีการจัดการ
แข่ ง ขั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกหลายรายการ อาทิ การแข่ ง ขั น เรื อ ใบ
นานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน หรือ ภูเก็ต คิง คัพ รีกัตตา ที่มีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก ส้าหรับการเล่นเรือยอชท์จ้าเป็นต้องใช้
ความช้า นาญและประสบการณ์ และเมื่อ วางแผนเช่า เรือ ยอชทในการ
เดินทางควรตรวจสอบสภาพอากาศ สภาพน้าขึนน้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงฤดูมรสุมของฝั่งอันดามัน ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมและ
คว ร มี ก า ร เ ต รี ย มพ ร้ อ ม ใ นเ รื่ อ ง อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส า ร ย า น้ า ดื่ ม แ ล ะ
อาหาร นอกจากนียังสามารถท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยการนั่งเรือยอชท์ชม
ความงามของท้องทะเลได้อีกด้วย
2.4.3 การด้านา้ การด้านา้ ดูปะการัง เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถท้าให้
นักท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสกับโลกใต้ทะเล ที่มีแต่ความสวยงามตระการตา
จุดด้าน้ามีหลายแห่งในทะเลแถบภาคตะวันออก[3] เป็นศูนย์รวมคนรัก
ธรรมชาติทางทะเล สามารถพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ใต้ท้อง
ทะเล และสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมด้าน้า พบฝูงปลามากมาย
หลากหลายชนิดใต้ท้องทะเลสีคราม น้าทะเลใส ที่อุดมสมบูรณ์

2.5 อุปกรณ์การดานา
2.5.1 Mask (หน้ากากด้าน้า)เป็นเหมือนหน้าต่าง ให้เราได้เห็น
โลกใต้น้าอันสวยงาม มีให้เลือกใช้กันได้หลายรูปแบบ เช่นเลนส์ด้านหน้า
แบบชินเดียว, แบบแยกเป็น 2 ชิน เป็นต้น นอกจากนัน ยังเลือกกรอบที่
สัมผัสได้ อยากให้สีด้า หรือใสๆ, หรือจะเลือกลักษณะของสิ่งอ้านวยความ
สะดวกเช่ น ที่ ป รั บ ความกระชั บ , มี ที่ป รั บ ความโค้ ง งอ, มี ว าล์ว ส้ า หรั บ
ระบายน้าออกจากหน้ากากเป็นต้น
2.5.2 Fin ตีนกบ หรือ ฟิน เป็นอุปกรณ์ส้าคัญในการแหวกว่าย
ไปยั งที่ ต่ า งๆ ในน้ า รูป แบบของฟิ น อาจแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 เรื่ อ งใหญ่ ๆ คื อ
ลักษณะใบพาย (มี 2 แบบคือ paddle กับ split) และ ลักษณะการสวมใส่
(มี 2แบบคือ full-foot กับ open-heel) ซึ่งเป็นข้อพิจารณาหลักของการ
เลือกซือฟิน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของฟิน ยังขึนอยู่กับ องค์ประกอบ
อื่น อีกมากมาย อาทิ เช่น น้าหนัก ความอ่อนแข็งของใบพาย รูปทรง ความ
รับกับเท้าของนักด้าน้า และ การออกแบบพิเศษอื่นๆ ด้วยและความชอบ
ความถนัดของผู้ใช้
2.5.3 Wet Suit มีรูปแบบ ความหนา ที่แตกต่างกัน ยิ่งชุดหนา
เท่าไหร่จะท้าให้ร่างกายอบอุ่นเท่านัน อุณภูมิที่ Wet Suit จะช่วยปกป้อง
ได้อยู่ระหว่าง 10C-30C เราควรเลือกชุดที่มี size พอดีกับ ตัวเรา ไม่เล็ก
หรือหลวมเกินไป และต้องกระชับแต่ไม่อึดอัด การบ้ารุงรักษา Wet Suit
นันควรน้าไปแขวนไว้โดยเลือกใช้ไม้แขวนเสือที่มีกะบังซึ่งจะช่วยให้ฟองน้า
ภายในไม่ ห่ อ และแฟบลงบางจุ ด โดยเฉพาะช่ ว งหั ว ไหล่ ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ

56

ความสามารถในการกันความร้อนของฉนวนภายในลดลง และควรล้างน้า

3.1.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์

จืดทุกครังเมื่อด้าน้าเสร็จ
2.5.4 Regulator (อุปกรณ์ส้าหรับหายใจใต้น้า) เป็นอุปกรณ์ที่
ต่อกับถังอากาศ (First Stage) และมีสายทังหมด 4 เส้น คือ
- Primary Regulator : ที่หายใจหลัก
- Octopus : ที่หายใจส้ารอง
- Low Pressure : เอาไปต่อกับ BCD เพื่อน้าอากาศเข้า เพื่อ
ช่วยปรับการลอยตัว
- High Pressure : ต่ อ กั บ Gauge ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งมี คื อ ตั ว วั ด
ปริมาณอากาศในถั ง นอกจากนั น ยัง สามารถต่อ ตั ว วัด อื่ นๆ เช่ น
ระดับความลึก, เข็มทิศ เป็นต้น

รูปที่ 1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
3.1.2 ออกแบบ และจัดท้าอุปกรณ์

2.5.5 BCD ย่ อ ม า จ า ก Bouyancy Compensator Device
BCD คือถุงลมที่ช่วยให้เราลอยตัวใต้น้านึกถึงสภาพเราหนักประมาณหนึ่ง
ใต้ น้ า เราก็ จ ะใช้ BCD เราเติ มลมเข้ า ไปประมาณหนึ่ง เพื่ อ หั ก ล้า งกั บ
น้าหนักตัวของเรา ท้าให้เราลอยอยู่ใต้น้า ในสภาวะเกือบไร้น้าหนัก
2.5.6 Weight Belt ตัวนักด้าน้าไม่สามารถจมลงไปใต้น้าได้
ทังหมด ด้วยทังร่างกาย อุปกรณ์ที่ใส่ ชุดด้าน้า นักด้าน้า จึงจ้าเป็นที่จะต้อง
มีอุปกรณ์เพื่อท้าให้นกั ด้าน้าจมลงในน้าได้ นั่นคือ ก้อนตะกัว่ ถ่วง หรือที่

รูปที่ 2 วัดขนาดอุปกรณ์ที่ต้องการตัด

เรียกตามภาษานักด้าน้าว่าWeight มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
ขนาด
ตะกั่ว

แต่แบบที่นยิ มมากที่สุดจะเป็นก้อนตะกัว่ แบบที่ใช้ร้อยกับเข็มขัด
ขนาดน้าหนัก

2 ปอนด์

หรือประมาณ

1 กิโลกรัม

เข็มขัดตะกั่ว หรือที่เรียกว่า Weight Belt เป็นเข็มขัดที่มีความแข็งแรง
ทนทานไม่ขาดง่าย คุณสมบัติส้าคัญประจ้าตัวของเข็มขัดตะกั่วคือหัวเข็มขัด
จะต้องปลดได้ง่ายด้วย มือทีถ่ นัดเพียงข้างเดียว เพราะในยามที่มีเหตุจา้ เป็น
ที่จะต้องให้ลอยอยู่เหนือผิวน้า ไม่ต้องการให้จมลงใต้น้าจะต้องถอดเข็มขัด
ตะกั่วออกได้ง่าย
2.5.7 Tank ถังอากาศ หน้าที่คือเก็บอากาศส้าหรับที่เราจะใช้
หายใจเมื่อเราอยู่ใต้น้า ถังมีหลายขนาดแต่ขนาดมาตรฐานคือ 11.5 ลิตร

รูปที่ 3 ตัดแผ่นอุปกรณ์ตามขนาดที่ต้อง

ถั ง นี ทนแรงดั น ได้ สู ง สุ ด 320 Bar หรื อ ประมาณ 4700 ปอนด์ ต่ อ
ตารางนิว 320 เท่าของความดันปกติที่รอบตัวเรา แต่การใช้งานจริงๆ จะ
อัดอากาศกันประมาณ 200 Bar อากาศที่อัดลงในถังก็คืออากาศรอบๆ ตัว
เรา ถังอากาศจะมาพร้อมกับวาวส์หัวถังมีไว้ให้เปิดหรือปิด

3. วิธีดาเนินการ
3.1ขันตอนการดาเนินการจัดทาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวสาหรับการดานา

รูปที่ 4 เจาะอุปกรณ์เพื่อส้าหรับเป็นที่จับของนักท่องเที่ยว
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3.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์

ความเหนื่อยล้าจากการด้าน้า และนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้าไม่เก่งและว่ายน้า
ไม่เป็นได้ด้าน้าชมความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยการดูแล
จากมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเศก์

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป

รูปที่ 5 อุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์
3.1.4 น้าอุปกรณ์ทดลองใช้จริง

กลุ่มของข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัทซีสตาร์อันดามัน ซึ่งกลุ่มของ
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานในหน้าที่สตาฟไกด์ จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงาน พบว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ด้าน้าดูปะการังได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการว่ายน้าไม่เก่งและว่ายน้า
ไม่เป็นท้าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของข้าพเจ้ามี
แนวคิดที่จะหาทางช่วยเหลือโดยการจัดท้าอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ส้าหรับการด้านา้ จึงได้เสนอแนวคิดนีต่อสถาน
ประกอบการและได้รับการอนุมัติให้จัดท้า พร้อมทังได้รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดท้าครังนีด้วย

5.2 ข้อเสนอแนะ

รูปที่ 6 น้าอุปกรณ์ทดลองใช้จริง

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลงาน
ได้อุ ป กรณ์ช่ ว ยเหลือ นัก ท่อ งเที่ย วส้ า หรับ การด้ า น้า เพื่อ ลด
ความเบื่อหน่ายในการร่วมกิจกรรมด้าน้าของนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้าไม่เก่ง
และว่ า ยน้ า ไม่เ ป็ น ซึ่งอุ ป กรณ์ ชินนี สามารถช่ ว ยเหลือ ให้ นัก ท่อ งเที่ย ว
สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมด้าน้าได้เต็มที่มากยิ่งขึน

จากการปฏิบั ติงานสหกิจ ศึ ก ษานัก ศึ ก ษาควรวางแผนกการ
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยให้ความส้าคัญทัง งานที่ได้รับมอบหมาย และ
การท้าโครงงานสหกิจศึกษา ในการจัดท้าโครงงานครังต่อไป ข้าพเจ้าเน้น
ว่าควรจัดท้า

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณบริษัท ซีสตาร์ อันดามัน ที่กรุณาให้โอกาสกลุ่ม
ของข้าพเจ้าได้ฝึกงานที่บริษัท ซีสตาร์ อันดามัน ขอขอบพระคุณอาจารย์
พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์นิเทศประจ้ากลุ่มนักศึกษา สหกิจของข้าพเจ้า
ที่กรุณาได้ให้ค้าแนะน้าตลอดระยะเวลาการฝึกงานสหกิจศึกษา

เอกสารอ้างอิง

4.2 ผลการดาเนินงาน
จากการส้ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของลูกค้ าโดยการ
สอบภามพบว่ า ลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจส้ า หรั บ การด้ า น้ า เป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากอุปกรณ์ช่วยเหลือนัก ท่องเที่ยวส้าหรับการด้าน้าสามารถช่วยให้
นัก ท่องเที่ยวด้า น้า ชมความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้อ งทะเล ช่ว ยลด
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