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ค่ายนิเวศวทิยาทางทะเลภาคฤดูร้อนกับเชฟรอน  

เรียนรู้คู่ปฏิบัต ิบ่มเพาะอนาคตนักวทิย์ทางทะเล 

 

 
 

“เรียนมาก็ไมเ่ทา่กบัเจอของจริง” เป็นคํากลา่วของนกัศกึษาคนหนึง่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม “คา่ยนิเวศวทิยาทางทะเลภาคฤดรู้อนกบัเชฟรอน” 

ซึง่เพ่ือนๆ ร่วมคา่ยตา่งเห็นพ้องวา่ คา่ยแหง่นีท่ี้มีทะเลและป่าชายเลนเป็นห้องเรียนได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทํา ได้ฝึกคิด

และฝึกปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง ช่วยสร้างแรงจงูใจให้พวกเขาสนกุสนานท่ีจะสบืเสาะหาคําตอบและองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทําให้เข้าใจเร่ือง

วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้อยา่งถอ่งแท้ จนตอ่ยอดเป็นความชอบและความถนดัของตนเองตอ่ไป  
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เป็นระยะเวลากวา่ 24 ปีแล้ว ท่ีโครงการ “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนกับเชฟรอน” อนัเป็นความร่วมมือระหวา่ง

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ และสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลชายฝ่ังและป่าชายเลน โดยการสนบัสนนุของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย

สาํรวจและผลติ จํากดั ได้เพาะเมลด็พนัธุ์สร้างนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศแล้วกวา่ 680 คน โดยในปีนี ้มีนิสติจาก 10 สถาบนัทัว่ประเทศ

จํานวน 30 คน เข้าร่วมเรียนรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทัง้ในเร่ืองของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่มชีีวิตและสิง่แวดล้อมทางทะเล รวมถึงกลไกและ

กระบวนการสาํคญัท่ีเกิดขึน้ในทะเล ผา่นการทดลองและฝึกปฏิบตัิในสถานท่ีจริง ณ ศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนั

ดามนั จ.ภเูก็ต การจดัคา่ยนีม้ีเปา้หมายในการพฒันาบคุลากรท่ีมคีณุภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ท่ีปัจจบุนัยงัต้องการทรัพยากรบคุคลท่ีมี

คณุภาพอีกมาก อีกทัง้ยงัเป็นการจดุประกายจิตสาํนกึการอนรัุกษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คนรุ่นใหมต่อ่ไป 

 

  
 

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ หรือ “อาจารย์ขุน” ผู้อาํนวยการอุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ เลา่ถึง

จดุเดน่ของคา่ยวา่ “คา่ยปีนีเ้ราแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 สว่นหลกั คอื การสอนทฤษฎี  การลงมือปฎิบตัิ  และเก่ียวกบัเร่ืองการกําหนดนโยบาย  สว่น

แรกเป็นการปพืูน้ทางทฤษฏีและปฎิบตัิการเก่ียวกบันิเวศวิทยาทางทะเล ตัง้แตท่างด้านสมทุรศาสตร์ ชีววิทยาทางทะเล ให้เห็นวา่ทะเลมีระบบ

นิเวศอะไรบ้าง ทัง้ป่าชายเลน แนวปะการัง หาดหิน หาดทราย ลกึไปถึงถึงโอเช่ียนซิสเต็มส์ (Ocean Systems) เราเรียนทัง้หมด เพ่ือปรับพืน้ฐาน

องค์ความรู้ของผู้ เข้าร่วมคา่ยให้เทา่กนัทกุคนก่อน  สว่นท่ีสองเป็นเร่ืองของการปฎิบตัิการ เราเรียนด้วยการลงมือปฏิบตั ิทดลองจริง ใน

สภาพแวดล้อมจริง เป็นลกัษณะของการประเมินความอดุมสมบรูณ์ องค์ประกอบของชนิด รวมถงึการศกึษาหว่งโซอ่าหารในทะเล เช่น เราเอาปลา

มาสาํรวจวา่ในกระเพาะของปลามีอะไรบ้าง ซึง่จะทําให้คนท่ีไมพื่น้ฐานทางทะเลได้เห็นภาพเหมือนกบัการตอ่จ๊ิกซอว์เป็นชิน้ๆ ซึง่คนท่ีมีพืน้ฐาน

แล้วก็จะเข้าใจเพ่ือคดิตอ่ไปในสว่นท่ีสามคือ การวางแผนเชิงนโยบายในการจดัการทรัพยากรทางทะเล นอกจากกระบวนการเรียนการสอน 3 สว่น

ข้างต้นแล้ว ยงัมีการแบง่กลุม่ทําโปรเจกต์ลกัษณะเหมือนการทํางานวิจยัเบือ้งต้น โดยปีนีใ้ห้ผู้ เข้าร่วมได้เลอืกโปรเจกต์ตัง้แตต้่นตามความชอบและ

ความสนใจ เพ่ือให้แตล่ะกลุม่ได้มีเปา้หมายและเวลาในการเก็บเก่ียวประสบการณ์ และนําทกุองค์ความรู้มาออกแบบและหาคาํตอบหลงัจากท่ีเค้า

เรียนทฤษฎีและปฏิบตัิมาแล้ว” 

 

อาจารย์ขุน ซึง่เป็นศิษย์เกา่คา่ยรุ่นแรก เลา่ตอ่ถงึรูปธรรมความสาํเร็จจากคา่ยวา่ “ความสาํเร็จของคา่ยตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปีท่ีผา่น

มา คือการได้มีสว่นในการผลติบคุลากรท่ีมีคณุภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลออกรับใช้สงัคมและประเทศชาต ิ คนท่ีผา่นคา่ยนีต้อนนีท่ี้จบ
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ปริญญาเอกประมาณ 10 คน เป็นอาจารย์สอนอีกกวา่ 30 คน  และอีกสว่นหนึง่คือเป็นนกัวชิาการกระจายตามหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีสามารถถ่ายทอด

องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีให้กบัเยาวชนรุ่นตอ่ๆ ไปได้” 

 

ด้านนายเผชิญสุข  ธีระนุกุล หรือ “พีช”  ศิษย์เก่าค่ายรุ่นที่ 18 เป็นอีกหนึง่ในตวัอยา่งผลสาํเร็จท่ีเป็นรูปธรรมของคา่ย ท่ีรับหน้าท่ี

เป็นพ่ีเลีย้งในปีนี ้พีชบอกอยา่งภมูิใจวา่ “คา่ยนีทํ้าให้พบตวัเอง ทําให้ผมชอบท่ีจะเรียนรู้ทางทะเลมากขึน้  กลบัไปผมไปเลอืกเรียนวิชาท่ีเก่ียวกบั

ทะเลมากขึน้ พอเรียนตอ่ปริญญาโทก็เลอืกเรียนทางทะเล คา่ยนีอ้ดัแนน่ความรู้ได้เยอะมากและเป็นสว่นสาํคญัในการท่ีจะเลอืกเรียนขัน้ตอ่ไปใน

ระดบัปริญญาเอก คา่ยนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจดุประกายให้หลายๆ คนมองเห็นอนาคตของตวัเองและหนัมาสนใจอนรัุกษ์ทะเลมากขึน้” 

 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัต้องการบคุลากรคณุภาพทางทะเลอีกมาก เพ่ือการพฒันา การอนรัุกษ์ และการจดัสรรทรัพยากรทางทะเล 

หากแตว่า่เด็กรุ่นใหมก่ลบัเลอืกเรียนทางสายวิทยาศาสตร์น้อยลง รวมถงึสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จึงทําให้การสง่มอบความรู้และความ

รับผิดชอบให้กบัคนรุ่นถดัไปขาดช่วงลง  

 

หทัยรัตน์ อติชาต ิผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกจิและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 

เปิดเผยวา่ "วตัถปุระสงค์ของคา่ยนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดรู้อนสอดคล้องกบันโยบายของเชฟรอนในการสง่เสริมการศกึษาและการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อม รวมถงึยงัช่วยสนบัสนนุโครงการ ‘Enjoy Science : สนกุวทิย์ พลงัคดิ เพ่ืออนาคต’ ซึง่เป็นโครงการเพ่ือสงัคมหลกัของบริษัทฯ ท่ีมุง่

ยกระดบัการเรียนการสอนด้าน STEM หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบตัง้คาํถาม

และการลงมือปฏิบตัิ เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้เยาวชนเลอืกเรียนด้านวทิยาศาสตร์และจงูใจเยาวชนให้เห็นวา่วชิาเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองสนกุ เพราะเป็นสาขา

ท่ีมีความสาํคญัตอ่การพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพทางการแขง่ขนัของประเทศอยา่งยัง่ยืน ซึง่คา่ยนีเ้ป็นหนึง่ในโครงการท่ีช่วยสร้างการรับรู้และ

แรงบนัดาลใจในด้าน STEM ได้เป็นอยา่งดี  การจดัคา่ย 24 ครัง้อยา่งตอ่เน่ือง ถือเป็นการสง่เสริมพฒันาความรู้ให้กบับคุลากรในประเทศไทย 

ขยายผลให้เกิดเครือขา่ยนิสตินกัศกึษาสาขานิเวศวิทยาทัว่ประเทศไทย ให้มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน และมุง่พฒันาไปสูบ่คุลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย ผู้ เข้าร่วมคา่ยทัง้ 30 คน ท่ีเดินทางมาจากทัว่ประเทศไทยตา่งมีจดุมุง่หมายเดยีวกนั คือ เรียนรู้นอก

ห้องเรียน นอกตาํราเรียน และสมัผสัประสบการณ์จริง ดิฉนัเช่ือมัน่วา่นอกจากมิตรภาพท่ีงดงามจากการเรียนรู้ร่วมกนัแล้วนัน้ นิสตินกัศกึษาจะนํา

วิชาความรู้จากการศกึษาเลา่เรียนตลอดระยะเวลา 1 เดือน ทัง้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฎิบตัิจริงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง 

สถาบนัการศกึษา และประเทศชาติตอ่ไป”  

 

นางสาวปฐมาภรณ์  กระจ่างโพธ์ิ “กลอยใจ” นักศึกษาชัน้ปีที่ 2  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวทิยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เลา่ถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้จากคา่ยนีว้า่ “การเรียนท่ีมหาวิทยาลยัไมใ่ช่วา่จะได้ลงพืน้ท่ีจริงทกุสาขาท่ีเรียน มาคา่ยนีไ้ด้เห็น

และสมัผสัครบ วิทยากรแตล่ะทา่นมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนั  มาคา่ยนีเ้ราได้ความรู้และประสบการณ์เพ่ิม ได้รู้เร่ืองท่ีเราไมเ่คยรู้ และได้พบอาจารย์ท่ี

ในสาขาท่ีเราไมถ่นดั วิทยากรท่ีน่ีสามารถถ่ายทอดทัง้ทฤษฎีและประสบการณ์จริงได้เป็นอยา่งดีท่ี สามารถเลา่แล้วเห็นเป็นภาพ จากแตก่่อนท่ีเรียน

ทฤษฎีเป็นโมเดลมนัทําให้เรามองไมเ่ห็นวา่เวลาใช้จะนําไปใช้ยงัไง มาคา่ยนีเ้ราได้เห็นประสบการณ์ท่ีเขาเคยทํามาแล้ว ซึง่ทําให้รู้วา่เราควรไปตอ่

ยอดยงัไง และท่ีสาํคญัคือคา่ยนีทํ้าให้ค้นพบตวัเองวา่ตอ่ไปในอนาคตจะเลอืกเรียนเก่ียวกบัทะเลทางด้านนิเวศป่าชายเลนซึง่เราสนใจเป็นพิเศษ” 

 

ด้าน นายอภชิาญ ทองกระจ่าง “โต้ง”  นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เด็ก

หนุม่ลกูทะเลชาวสมยุ สรุาษฎร์ธานี เลา่ถงึแรงบนัดาลใจในการมาคา่ยครัง้นีว้า่ “ผมสนใจวิทยาศาสตร์มาตัง้แตต่อนเดก็ มาคา่ยนีจ้งึเหมือนเป็น

การสร้างเข็มทิศให้กบัตวัเองชดัเจนมากขึน้ในการเลอืกเรียน  ความฝันผมตอนเดก็คืออยากเป็นคือนกัวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพราะชีวิตและ
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ครอบครัวมคีวามผกูพนักบัทะเล ผมคิดวา่วนัท่ีเราเรียนจบ เราต้องกลบับ้าน กลบัไปอยูก่บัทะเล เราจึงต้องศกึษาเก่ียวกบัทะเลให้มากขึน้  มาคา่ย

ครัง้นีทํ้าให้เปลีย่นทศันะคตเิก่ียวกบัทะเลไปเยอะมาก จากเดมิคิดวา่รู้ประมาณหนึง่ พอศกึษาจริงๆ มนัเยอะมาก” 

 

สว่นนางสาวมัณฑนา ดอนนกลาย “ดาว” นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยกีารประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บอกเลา่ความประทบัใจจากคา่ยวา่ “ตอนสมคัรมาก็กงัวลพอสมควร เพราะรุ่นพ่ีเลา่ให้ฟังถงึ

หลกัสตูรท่ีอดัแนน่และการลงมือปฏิบตัิงานจริงท่ีเหน่ือยมาก แตพ่อมาแล้ว กลบัรู้สกึถงึความท้าทายของการเรียนรู้เก่ียวกบัท้องทะเล เก่ียวกบั

สมทุรศาสตร์ และนอกเหนือจากความรู้และประสบการณ์ทางทะเลในหลกัสตูรแล้ว สิง่ท่ีได้รับมากกวา่คือการได้แลกเปลีย่นประสบการณ์และ

ความรู้กบัเพ่ือนจากตา่งสถาบนั ทําให้มมุมองและความคิดของเรากว้างขึน้ ประสบการณ์ในครัง้นีจ้ะเอาไปบอกตอ่ให้เพ่ือนๆ ท่ีไมไ่ด้มาให้ได้ทราบ

เก่ียวกบัระบบนิเวศทางทะเล การเดินเรือ และการอนรัุกษ์ทางทะเล วา่หากเราไปทําลายทรัพยากรจดุๆ หนึง่ มนัจะมีผลกระทบรอบด้านอีกหลาย

จดุ เราต้องอนรัุกษ์ท้องทะเลมากขึน้ และสาํคญัท่ีสดุคือคือคา่ยนีทํ้าให้เราสามารถตดัสนิใจเลอืกอนาคตของตวัเองได้ชดัเจนวา่จะเลอืกเรียนตอ่

ทางด้านทะเลอยา่งแนน่อน” 

 
ระยะเวลาเพียง 1 เดือนของการเข้าคา่ยนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดรู้อน ท่ีบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั ให้การ

สนบัสนนุมาอยา่งตอ่เน่ือง ได้บม่เพาะ 30 ต้นกล้านกัวิทย์แหง่ท้องทะเลไทย ให้เป็นกล้าท่ีแกร่งและพร้อมเติบโตเบง่บานสูน่กัอนรัุกษ์ท้องทะเลไทย

ในอนาคตตอ่ไป 


