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บทคัดย่อ
 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง เกี่ยว

กับพะยูน ใน 5 ชุมชนชายฝั่ง ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่

สุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ และสัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งที่สุ่มตัวอย่างวิธีเฉพาะ

เจาะจง รวมทั้งหมด 41 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย แบ่งความรู้ภูมิปัญญาเป็น 2 ด้าน คือ 

ด้านชีววิทยาของพะยูน ประกอบด้วย สัณฐานวิทยาของพะยูน และการสืบพันธุ์ด้านพฤติกรรมของ

พะยูน ประกอบด้วย การว่ายน้ำ การหายใจ การกินอาหาร และการเลี้ยงดูลูก และพฤติกรรมทางสังคม

และการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่า ด้านชีววิทยาของพะยูน ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งมีความรู้ภูมิปัญญา

เป็นอย่างดีในเรื่องสัณฐานวิทยาของพะยูน อย่างไรก็ตาม ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการสืบพันธุ์ของ

พะยูนยังไม่ชัดเจนนัก เพราะเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีวิธีการศึกษาแบบ

ระยะเวลายาว ส่วนด้านพฤติกรรมของพะยูน ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งมีความรู้ภูมิปัญญาเป็นอย่างดีใน

เรื่องการว่ายน้ำ การหายใจ การกินอาหาร การเลี้ยงดูลูก และพฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสาร จาก

ผลการศึกษาเสนอแนะว่าในการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเลนี้ผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการแต่งตั้งแกนนำ

กลุ่มอนุรักษ์ในชุมชนชายฝั่งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของภาครัฐ 

เพราะนอกจากชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการร่วมในด้านการวางแผน 
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และการนำไปปฏิบัติในการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพลังของชาวบ้านใน

ชุมชนชายฝั่งด้วย 
 

คำสำคัญ: ความรู้ภูมิปัญญา, พะยูน, ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่ง 
 

ABSTRACT 
 

 This paper examines the indigenous knowledge of coastal villagers in Trang province 
regarding dugong. In-dept interview was used for coastal village philosophers by snowball sampling 
and for team leaders of 5 coastal resource conservation groups by purposive sampling - a total of 40 
interviewees. Qualitative analysis was used by coding the main issues and sub-issues of knowledge. 
Indigenous knowledge about dugong was divided into two aspects: dugong biology (e.g. dugong 
morphology, and breeding) and dugong behaviors (e.g. swimming, breathing, feeding, parental care of 
calves, as well as social behavior and communication). Regarding dugong biology, the results of this 
study found that coastal villagers had very good indigenous knowledge about dugong morphology. 
Indigenous knowledge about breeding, however, was unclear because of the difficulty in observing the 
behavior without using scientific knowledge and longitudinal studies. Moreover, regarding dugong 
behaviors, coastal villagers had very good indigenous knowledge about swimming, breathing, feeding, 
parental care of calves, and social behavior and communication. Results of the study clearly suggest 
that indigenous knowledge should be combined with scientific knowledge for effective dugong and 
seagrass conservation. Leaders of coastal resource conservation groups should be appointed as part of 
the coastal resource management committee of public sector, not only to involve them as stakeholders 
on co-management to support the planning and implementation of dugong and seagrass conservation, 
but also to strengthen their power. 
 

Keywords: indigenous knowledge, Dugong, coastal villagers 

 

บทนำ
 พะยูน เป็นสัตว์หายากที่พบในหลาย

ประเทศ พื้นที่ที่มีประชากรพะยูนมากที่สุดก็คือ

ในออสเตรเลีย ซึ่งกล่าวได้ว่ามากที่สุดในโลก   

(Marsh and Kwan, 2008; Preen, 2004) ส่วนใน

ประเทศไทยมีพะยูนอาศัยอยู่ทั้ง 2 ฝั่งทะเล ก็คือ 

อ่าวไทย และอันดามัน (Adulyanukosol, 2000) 

จากการสำรวจในปี 2001 ประเมินว่าในน่านน้ำ

จังหวัดตรังมีประชากรพะยูนในพื้นที่ประมาณ 

123 ตัว (Hines et al., 2005) ในปี 2005 

รายงานจำนวนพะยูนบริเวณเกาะตะลิบง-เกาะ

มุกด์เป็น 42-126 ตัว (Adulyanukosol and 

Thongsukdee, 2005) ที่เกาะตะลิบง-เกาะมุกด์ 

จังหวัดตรัง เป็นที่แห่งเดียวในน่านน้ำไทยที่มี

ประชากรพะยูนมาก (Adulyanikosol, 2000) 

 พะยูนอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ พะยูนมีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำ 

(Marsh et al. 1984; Morton, 2001; North 
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Australian Idigenous Land Sea Management 

Alliance, 2006) นอกจากนี้พะยูนมีอัตราการตาย

สูงโดยเฉพาะพะยูนในตรังมีรายงานว่ามีอัตราการ

ตายประมาณ 15 ตัวต่อป ี (นิรนาม, 2554) โดย 

Marsh (2009) กลา่ววา่การตายของพะยนูสว่นใหญ่

มีสาเหตุมาจากอวนของชาวประมงพาณิชย ์

สอดคล้องกับ Hines et al. (2005) กล่าวว่าในฝั่ง

อันดามันอวนลากและอวนรุนของชาวประมง

พาณิชย์เข้ามาในเขตชายฝั่งได้ทำลายแหล่งหญ้า

ทะเลและติดพะยูนโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งนี้พะยูนใน

จังหวัดตรังลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป ี2005-2012 

ดงัแผนภาพที ่1 

 สมัยก่อนกระแสการอนุรักษ์พะยูนยังไม่

กว้างขวาง จึงมักมีการล่าหรือฆ่าพะยูนอยู่เสมอๆ 

โดยจดุเริม่ตน้ของการอนรุกัษพ์ะยนูกเ็มือ่ม ีพ.ร.บ. 

การประมง ป ีพ.ศ. 2490 ที่จัดให้พะยูนเป็นสัตว์

คุ้มครองที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง ห้ามจับ ดัก ล่อ 

หรอืฆา่โดยเดด็ขาด (กาญจนา และ คณะ, 2551) ซึง่

การอนรุกัษพ์ะยนูเขม้ขน้ขึน้ประมาณ ป ีพ.ศ. 2534

-2535 เมือ่สมาคมหยาดฝนไดร้ณรงคใ์หช้าวบา้นใน

ชุมชนชายฝั่งตระหนักและหวงแหนทรัพยากรใน

ท้องถิ่น โดยใช้พะยูนเป็นเครื่องมือในการปกป้อง

อวนลาก อวนรุน ที่บุกรุกเข้ามาในเขตอนุรักษ์ 

3,000 เมตร ทำลายหญ้าทะเล โดยกิจกรรมที่ทำก็

คื อนำหลักไม้มาปักไว้ รอบแนวหญ้ าทะ เล   

(Boonprakam, 1998) นอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบทั่ว

กันว่าพะยูนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ งในบัญชีสัตว์

ป่าสงวน 15 ชนิดของประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. 

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (กาญจนา 

และ คณะ, 2551) 

 การอนุรักษ์พะยูนต้องใช้ฐานความรู้ดังที่ 

D’Incao and Reis (2002) กล่าวว่า ความรู้ดั้งเดิม

สนับสนุนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น 

Gray and Hatchard (2008) กล่าวว่า ชาวประมงมี

ความรู้พื้นฐานมาจากประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์

น้ำ การประมง และระบบนิเวศ ซึ่งใช้ปรับปรุง

ฐานความรู้ในกระบวนการจัดการ Hewawasam   

(2000) และ Phuthego and Chanda (2004) กลา่ววา่ 

น อ ก จ า ก ค ว า ม รู้ นิ เ ว ศ วิ ท ย า แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม จ ะ

สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในเรื่องการใช้

ทรัพยากร และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

แล้ว ยังเป็นการเสริมพลังอำนาจของคนในการ

ภาพที่1 แสดงจำนวนพะยูนที่พบในจังหวัดตรังสูงสุดต่อวัน
ที่มา: ก้องเกียรติ (2555) 

 



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5(2) : 39-55 (2556)42

จัดการชะตากรรมของเขาเอง ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย

หนึ่งในการพัฒนาด้วย 

 คำว่า “ความรู้ดั้งเดิม” (Traditional 

knowledge) มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชุมชน 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ที่ซึ่งความรู้

ถูกผลิตขึ้น (Maina, 2012) โดยความรู้ดั้งเดิมแบ่ง

ได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ความรู้ทางการแพทย์

แบบดั้งเดิม (Traditional medicinal knowledge- 

TMK) 2) ความรู้ทางการเกษตรแบบดั้งเดิม   

(Traditional agricultural knowledge- TAK) และ 

3) ความรู้นิเวศวิทยาแบบดั้งเดิม (Traditional 

ecological knowledge- TEK) (Overwalle, 2005) 

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า  

ความรู้นิ เวศวิทยาแบบดั้งเดิมซึ่งมีอิทธิพลต่อ

สถาบันและวิธีการจัดการทรัพยากร คือ ในทาง  

การปฏิบัติและนิเวศวิทยาที่ดี ดังนั้น ความรู้

นิเวศวิทยาดั้งเดิมจึงมีบทบาทในการออกแบบ

โปรแกรมการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนในปัจจุบัน 

(Phuthego and Chanda, 2004)  

 ความรู้ท้องถิ่น (Local knowledge) เป็นสิ่ง

สำคัญในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ 

และเสริมพลังอำนาจ ดังที่เป้าหมายหลักของการ

พัฒนา ก็คือ การเสริมสร้างพลังของคนในการ

จดัการชะตากรรมของเขาเอง (Hewawasam, 2000) 

โดยงานวิจัยในทศวรรษที่ผ่านมาได้เน้นเรื่อง

ความรู้นิเวศวิทยาแบบดั้งเดิมที่จะรับมือกับความ

ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก   

(G'omez-Baggethun et al., 2012) โดยระบบ 

ความรู้ทางนิเวศวิทยาแบบดั้งเดิมและสถาบัน 

สามารถสนบัสนนุการใชแ้ละการจดัการทรพัยากร

อย่างยั่งยืน (Phuthego and Chanda, 2004) 

 ภูมิปัญญาได้นำไปใช้ในประเด็นต่างๆ ที่

หลากหลายได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ชายฝั่ง พื้นที่คุ้มครองทางทะเล และมหาสมุทร   

(Armitage et al., 2011; G'omez-Baggethun et al., 

2012; Hewawasam, 2000; Phuthego and Chanda, 

2004; Taylor et al., 2011; Weiss et al., 2012) 

และการอนุรักษ์ความหลากหลาย (Anadón et al., 

2009; Shen et al., 2012; Siebenhqner et al., 

2005; Overwalle, 2005) ระบบนิเวศและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Carter and Nielsen, 

2011) การสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทาง

ทะเล (Lopez-Arevalo et al., 2011) ความชุกชุม

ของสัตว์ (Anado´n et al., 2009; Anado´n et al., 

2010) รวมถึงประเด็นการศึกษาในสัตว์ ได้แก่ 

สิงห์โตทะเล แมวน้ำ สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 

เตา่ทะเล นก ปลาหนา้ดนิ ปลา (Krupnik and Ray, 

2007; Moore, 2003; Moore et al., 2010; Shen   

et al., 2012; Bergmann et al., 2004; Silvano and 

Begossi, 2005) อย่างไรก็ตามการศึกษาด้าน

ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับพะยูนยังมีไม่มากนัก ได้แก่ 

Adulyanukosol et al. (2000) และ Matthews   

(2003) ดงันัน้ บทความวจิยัฉบบันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาความรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพะยูนของ  

ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล  

ต่อไป ทั้งนี้ในการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล

จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่ผสมผสานของความรู้ทาง

วิชาการและความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 

วิธีการศึกษา
 พื้นที่ศึกษา พะยูนฝูงสุดท้ายอยู่ในจังหวัด

ตรัง โดยที่เกาะลิบง-เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง เป็นที่

แห่งเดียวในน่านน้ำไทยที่มีประชากรพะยูนมาก   

(Adulyanukosol, 2000) จึงกำหนดพื้นที่ในการ

ศึกษาเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบของที่อยู่อาศัยของ
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พะยูน 5 ชุมชน คือ  

 1) เกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง 

 2) เกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง 

 3) บ้านหาดยาวเจ้าไหม ตำบลเกาะลิบง 

อำเภอกันตัง 

 4) บ้านพระม่วง ตำบลบางสัก อำเภอ

กันตัง 

 5) บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอ

กันตัง 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้ คือ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่ง

จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของ

พะยูน 5 ชุมชน 

 ขั้นตอนการศึกษา มีดังนี้  

 1) ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 

สอดคล้องกับ Adulyanukosol et al. (2000), 

Lopez-Arevalo et al. (2011), Silvano and Begossi 

(2005) และ Taylor et al. (2011) ที่กำหนดการ

ทบทวนวรรณกรรมไว้ในวิธีการวิจัย 

 2) เครื่องมือการวิจัยจัดทำกรอบแนว

คำถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 3) การสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างทีมแกนนำ

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) จำนวน 35 คน สว่นชาวบา้น

ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนจำนวน 6 คน ใช้วิธี 

Snowball sampling โดยวิธีสุ่มนี้สอดคล้องกับ 

Taylor et al. (2011) และ Carter and Nielsen   

(2011) 

 4) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์

ทีมแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในชุมชน 

และทำการสัมภาษณ์ เชิ งลึกชาวบ้ านที่ เป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

เป็นรายบุคคลสอดคล้องกับ Carter and Nielsen   

(2011) ที่ใช้การสัมภาษณ์แบบกลุ่มและArmitage 

et al. ( 2011), Carter and Nielsen (2011) และ 

Weiss et al. (2012) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา (Content analysis) โดยระบุประเด็นความ

รู้ฝังลึกเกี่ยวกับพะยูนของชาวบ้านในชุมชน

ชายฝั่ง กำหนดโค้ตประเด็นหลักและประเด็นย่อย 

ได้แก่ การว่ายน้ำเป็นประเด็นหลัก ส่วนอวัยวะ  

ที่ใช้ในการว่ายน้ำ ลักษณะการว่ายน้ำ ความเร็วใน

การว่ายน้ำ เป็นประเด็นย่อย เป็นต้น สอดคล้อง

กับ Carter and Nielsen (2011) ที่วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยประเด็นหลักและประเด็นย่อย 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย
 คว ามรู้ ภู มิปัญ ญา เกี่ ย ว กับ พ ะยู นข อ ง  

ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่ง จะนำเสนอในประเด็น   

1) ชีววิทยาของพะยูน ประกอบด้วย สัณฐาน

วิทยาของพะยูน และการสืบพันธุ์ 2) พฤติกรรม

ของพะยูน ประกอบด้วย การว่ายน้ำ การหายใจ

การกินอาหาร การเลี้ยงดูลูกอ่อน และพฤติกรรม

ทางสังคมและการสื่อสาร ดังนี้ 

 

1.ชีววิทยาของพะยูน

 1.1สัณฐานวิทยาของพะยูน 

 สีลำตัว ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนมีลำตัวสี

เข้ม ได้แก่ เทา ชมพู แดง น้ำตาลแก่ สอดคล้อง

กับ Cetaceans (2008), Marsh (2009) และ Phipps 

et al. (2009) ที่กล่าวว่า พะยูนตัวเต็มวัยจะสีเทา

หรือสีน้ำตาลส่วนที่ชาวบ้านเห็นเป็นสีชมพูหรือ

แดงนั้นสันนิษฐานว่าเป็นส่วนท้องเพราะจะมีสีที่

อ่อนกว่า 

 ขน ชาวบ้านมีความรู้ว่าหนังพะยูนหนามี

ขนแข็งๆ ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ขึ้นห่างๆ 
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คล้ายขนช้างหรือขนหมู สอดคล้องกับ Cetaceans 

(2008) และ Phipps et al. (2009) ที่กล่าวว่า 

พะยูนมีขนสั้นๆ แข็งปกคลุมทั่วตัว 

 ปาก ชาวบ้านมีความรู้ว่าปากพะยูนคล้าย

ปากวัวหรือปากหมู ที่ปากมีขนแข็ง ปากใช้กิน

อาหาร สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008) และ CRC 

Reef Research Center (2002) ที่กล่าวว่า พะยูนมี

ปากขนาดใหญ่ มีขนที่ไวปกคลุมที่ริมฝีปากบน

ใช้ในการค้นหาและจับ (grasp) หญ้าทะเล 

 ฟัน ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนมีฟันงอก

เป็นซี่ๆ เป็นแถวเหมือนฟันช้าง วัว ควาย 

สอดคล้องกับ Cetaceans (2008) ที่กล่าวว่า พะยูน

ตัวเต็มวัยมีฟัน 10-14 ซี่ 

 เขี้ยว ชาวบ้านทราบว่าพะยูนมีเขี้ยวทั้งตัวผู้

และตัวเมีย พะยูนที่มีเขี้ยวจะเป็นพะยูนที่มีอายุ

มาก โดยตัวผู้จะมีเขี้ยวยาวประมาณคืบกว่าๆ ไม่

ถึง 2 คืบ ส่วนพะยูนตัวเมียจะมีเขี้ยวที่แหลมเล็ก

สั้น สอดคล้องกับ Cetaceans (2008), Marsh   

(2009), CRC Reef Research Center (2002)   

และ Brown (2007) ที่กล่าวว่า พะยูนมีเขี้ยว 1 คู่ 

โดยจะพบในพะยูนตัวผู้ที่เต็มวัย หรือหลังวัยรุ่น 

และพะยูนตัวเมียที่มีอายุมากจะมีเขี้ยวขนาดเล็ก 

และ Adulyanukosol et al. (1998) ที่กล่าวว่า

พะยูนในฝั่งอันดามันที่ศึกษามีเขี้ยวยาว 1.6-21.0 

เซนติเมตร อย่างไรก็ตามมีชาวบ้านบางคนที่เห็น

ว่าพะยูนมีเขี้ยวเฉพาะตัวผู้ โดยตัวเมียไม่มีเขี้ยวมี

แต่ฟัน จึงเป็นไปได้ที่ชาวบ้านจะไม่เห็นเขี้ยว

พะยูนตัวเมีย เพราะเขี้ยวพะยูนตัวผู้จะงอกพ้นริม

ฝีปากเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ส่วนตัวเมียนั้นมักจะ

ไม่งอกพ้นริมฝีปากออกมายกเว้นตัวที่แก่มากๆ 

บางตัว (กาญจนา, 2555) 

 ตา ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนมีตาเล็กๆ   

2 ตา คล้ายตาช้าง สอดคล้องกับ Marsh (2009), 

Cetaceans (2008) และ CRC Reef Research 

Center (2002) ที่กล่าวว่าพะยูนมีตาเล็กๆ 2 ข้าง 

ลักษณะตาไม่เด่น ทั้งนี้ชาวบ้านทราบว่าพะยูนมี

หนังตาทำให้ตาเปิดปิดขึ้นลงได้ และมีขนตาคล้าย

สิงโตทะเล ดังที่ Nair et al. (1975) กล่าวว่าพะยูน

มีตาเล็กและมีเปลือกตา โดย กาญจนา (2555) 

กล่าวว่าพะยูนไม่มีขนตา  

 รูหู ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนมีรูหูเล็กๆ 

แต่ไม่มีใบหู สอดคล้องกับ Marsh (2009) และ 

CRC Reef Research Center (2002) ที่กล่าวว่า   

หูพะยูนเป็นรูเปิดขนาดเล็กที่ไม่มีปีกหรือติ่งหู 

 รูจมูก ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนมีรูจมูก

เล็กๆ 2 รู โดยรูจมูกมีเนื้อเป็นฝาปิดเปิดเหมือน

ฮิปโปหรือปลาวาฬ สอดคล้องกับ Cetaceans   

(2008) และ CRC Reef Research Center (2002) 

ที่กล่าวว่า พะยูนมีรูจมูก 1 คู่อยู่ด้านบนของหัว มี

วาวล์ไม่ให้น้ำเข้าขณะว่ายน้ำ  

 ครีบ ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนมีครีบหน้า 

2 ข้าง เหมือนโลมา แต่พะยูนไม่มีครีบหลัง 

สอดคล้องกับCRC Reef Research Center (2002) 

และ Marsh (2009) ที่กล่าวว่า พะยูนมีครีบหน้า

แต่ไม่มีครีบหลัง โดยชาวบ้านทราบว่าครีบหน้ามี

ขนาดเล็กติดกันเป็นแพมีนิ้ว 5 นิ้ว แต่ชาวบ้าน

บางคนเห็นว่าพะยูนไม่มีนิ้ว อันนี้เป็นไปได้ที่ชาว

บ้านไม่เห็นนิ้วของพะยูน เพราะ ภายในครีบจะมี

เนื้อเยื่อปกคลุมนิ้ว 5 นิ้ว (กาญจนา และ คณะ, 

2551) โดยชาวบ้านส่วนน้อยที่เห็นว่าพะยูนจะใช้

ครีบหน้าในการถอยหลังแบบช้าๆ สอดคล้องกับ 

Domning (1977) ที่กล่าวว่า พะยูนใช้ครีบในการ

คุมทิศทาง ร่างกายสมดุล และการเคลื่อนที่โดย

พายไปในระยะสั้นๆ ไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างๆ 

หรือขึ้นไปข้างบน (upward) 

 หาง ชาวบ้านทราบว่าหางพะยูนมี 2 แฉก 
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เหมือนกับโลมา ปลาวาฬ ปลามงดาน หรือนาง

เงือก สอดคล้องกับ Cetaceans (2008), CRC Reef 

Research Center (2002) and Marsh(2009) ที่

กล่าวว่า พะยูนมีหางแฉกคล้ายโลมา หรือ

ปลาวาฬ ซึ่งไม่เหมือนกับมานาตีที่มีหางคล้ายใบ

พาย (paddle-shaped tail)  

 นม ชาวบ้านทราบว่าพะยูนมีนมอยู่ใต้ครีบ 

ตัวเมียมีนมเป็นเต้าเหมือนนมคนสอดคล้องกับ 

Marsh (2009) ที่กล่าวว่าพะยูนมีเต้านม 2 เต้าโดย

ชาวบ้านเห็นว่า เมื่อมีลูกนมตัวเมียจะมีขนาดใหญ่ 

แต่ตัวผู้จะมีหัวนมเล็กๆ อย่างไรก็ตามชาวบ้าน

เพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าพะยูนตัวผู้ไม่มีนม อันนี้

เป็นไปได้ที่ชาวบ้านจะมองไม่เห็น เพราะพะยูน

ตวัผูจ้ะมหีวันมเลก็ๆ เทา่นัน้ ดงัที ่กาญจนา (2555) 

กล่าวว่า พะยูนมีหัวนมเล็กๆ โดยพะยูนตัวผู้อาจ

จะลดรูปไป มองไม่เห็น หรือตัวผู้ที่สมบูรณ์เพศ

จะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ เท่านั้น 

 เพศ ชาวบ้านมีความรู้ว่าเพศของพะยูนดู

ได้หลาย แบบ 1) ดูที่ลักษณะของอวัยวะเพศที่อยู่

ใต้ท้อง โดยอวัยวะเพศของตัวเมียมีลักษณะคล้าย

กับปลากะเบน ส่วนตัวผู้มีลักษณะกลมคล้ายของ

เป็ดเทศ เมื่อชักอวัยวะเพศพะยูนตัวผู้ออกมายาว

เกือบศอก 2) ดูจากลักษณะของนม 3) ดูที่ความ

ห่างของอวัยวะเพศกับสะดือ คือ ถ้าเป็นตัวผู้จะ

ห่างกันมากส่วนตัวเมียจะชิดกว่า ทั้งนี้ความรู้ของ

ชาวบ้านสอดคล้องกับความรู้ทางวิชาการบาง

ประเด็นและไม่สอดคล้องบางประเด็น ดังที่ 

กาญจนา (2555) กล่าวว่า ความยาวของอวัยวะ

เพศของตัวผู้วัดจากพะยูนที่ตาย ยาวประมาณ

เกือบครึ่งศอก ถ้าช่องเปิดเพศอยู่ติดกับช่องถ่ายก็

จะเป็นตัวเมีย ถ้าอยู่ห่างก็จะเป็นตัวผู้ การดูที่นมก็

จะบอกได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังต้องตรวจ

สอบโดยการดูตำแหน่งช่องเปิดช่องเพศอีกทีหนึ่ง 

1.2การสืบพันธุ์

 การสบืพนัธุ ์ชาวบา้นสว่นใหญท่ราบวา่พะยนู

มีบรรพบุรุษเดียวกับช้างจึงสามารถเทียบเคียงได้

ว่า พะยูนใช้เวลาตั้งครรภ์ปีกว่า บางคนบอกว่า 13 

เดือน บางคนบอกว่า 15 เดือน สอดคล้องกับ 

CRC Reef Research Center (2002), Cetaceans   

(2008), Kwan (2002) Cited by Hines et al.   

(2005), Marsh et al. (1984), Marsh and Kwan   

(2008), Morton (2001) และ WWF Easern 

African Marine Ecoregion (2004) ที่ระบุระยะ

เวลาการตั้งครรภ์ของพะยูนไว้ตั้งแต่ 1 ปี คือ อยู่

ในช่วง 12-14.5 เดือน ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูน

คลอดลูกคราวละ 1 ตัว สอดคล้องกับ Cetaceans 

(2008), Marsh et al. (1984), Morton (2001) และ 

WWF Easern African Marine Ecoregion (2004)  

 ส่วนความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ของชาวบ้าน

ส่วนที่ยังขาดอยู่มีหลายประเด็นคือ ชาวบ้านทราบ

ว่าพะยูนตัวเมียที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้

ในช่วงอายุ 3-4 ปี ขณะที่จากรายงานวิจัยที่ศึกษา

ไว้ก่อนหน้าอยู่ในช่วงอายุ 6-17 ปี (CRC Reef 

Research Center, 2002; Cetaceans, 2008; Kwan, 

2002 Cited by Hines et al., 2005; Marsh et al., 

1984; Marsh 2009; Marsh and Kwan, 2008; 

Morton, 2001; WWF Easern African Marine 

Ecoregion, 2004) ชาวบ้านเห็นว่าพะยูนจะคลอด

ลูกในช่วงหน้าแล้ง (มีนาคม-เมษายน) เพราะหน้า

มรสุมคลอดไม่ได้ ไม่มีที่หลบลมลูกจะตายหมด 

อย่างไรก็ตามอาจจะไม่สามารถเทียบเคียงไม่ได้

กับการศึกษาของ Marsh et al. (1984) เพราะเป็น

คนละพื้นที่กัน กล่าวคือ พะยูนในพื้นที่ที่ศึกษา 

คือ ควีนแลนด์เหนือ ออสเตรเลีย คลอดลูก  

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ตลอดจนถึง

ธันวาคม 
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 ชาวบ้านเห็นว่าหลังจากพะยูนคลอดลูก

แล้วจะเว้นช่วงไป 1-2 ปี ค่อนข้างสอดคล้องกับ 

CRC Reef Research Center (2002), Kwan (2002) 

Cited by Hines et al. (2005), Marsh et al. (1984), 

Marsh and Kwan (2008), Morton (2001) และ 

WWF Easern African Marine Ecoregion (2004) 

ที่ระบุช่วงเวลาไว้ครอบคลุมอยู่ในช่วง 2.33-7.00 

ปี เป็นไปได้ที่ชาวบ้านจะไม่ค่อยทราบระยะเวลา

การเว้นช่วงมีลูก เพราะเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้

ยากจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิชาการระดับสูง 

 ชาวบ้านสันนิษฐานว่าพะยูนคลอดลูก

บริเวณน้ำลึก เพราะบริเวณน้ำตื้นชาวบ้านไม่เคย

เห็น ไม่สอดคล้องกับ Marsh et al. (1984) cited 

by WWF Easern African Marine Ecoregion,   

(2004) และ Ripple (1999) cited by Phipps et al. 

(2009) ที่กล่าวว่าพะยูนจะคลอดลูกในที่น้ำตื้น

บริเวณสันดอนทรายที่น้ำขึ้นน้ำลง หรืออ่าวที่น้ำ

ตื้น โดยต้องไม่มีสิ่งรบกวน เพราะ เลือด และ

ของเหลวอื่นจากการคลอดลูกจะดึงดูดผู้ล่า 

 ความรู้ของชาวบ้านเรื่องความยาวลำตัว

ของลูกแรกคลอดเป็น 1.5 ฟุต มีน้ำหนักเป็น 7 

กิโลกรัม บางคนบอกว่า 14-15 กิโลกรัม   

ไม่สอดคล้องกับ CRC Reef Research Center   

(2002:2), Marsh et al. (1984) และ WWF Easern 

African Marine Ecoregion (2004) ที่ระบุว่าลูก

พะยูนแรกเกิดยาว 1.0-1.3 เมตร มีน้ำหนัก 20-35 

กิโลกรัม 

 เป็นไปได้ที่ชาวบ้านยังขาดความรู้เรื่องการ

สืบพันธุ์ในประเด็นฤดูกาลที่พะยูนคลอดลูก ระยะ

เวลาการเว้นช่วงมีลูก ระดับน้ำบริเวณที่พะยูน

คลอดลูก ขนาดลูกพะยูนแรกคลอดทั้งน้ำหนัก

และความยาวลำตวั เพราะ ในการสงัเกตพฤตกิรรม

ของพะยูนต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดังที่ 

Boyd et al. (1999) กล่าวว่า การสืบพันธุ์ของ

พะยูนยากที่จะศึกษา วิธีการศึกษา ได้แก่ การ

ศึกษาซากพะยูน การศึกษาอายุขัยของพะยูนด้วย

การศึกษาแบบระยะยาว (longitudinal studies) 

นอกจากนี้ Marine Mammal Commission (2007) 

และ Weilgart (2007) ยังกล่าวว่าเสียงจาก

กิจกรรมของคนรบกวนการสืบพันธุ์ของพะยูน 

ดังนั้น ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจึงแทบไม่เคยเห็น

ขณะพะยูนคลอดลูก 

 

2.พฤติกรรมของพะยูน 

 2.1การว่ายน้ำ

 ชาวบ้านมีความรู้ว่าการว่ายน้ำของพะยูน

จะตีหางไม่เหมือนกับปลาทั่วไป ก็คือจะตีหางขึ้น

ลงเหมือนโลมา ไม่ตีหางแบบแก่วงซ้ายขวา 

พะยูนต่างกับโลมาก็คือพะยูนว่ายน้ำถอยหลังไม่

ได้ จะว่ายน้ำแบบเสมอไปทางใต้น้ำ ไม่กระโดด

เหมือนโลมาสอดคล้องกับ Phipps et al. (2009) 

และ wikipedia (n.d.) ก็คือ พะยูนว่ายน้ำโดยตี

หางแฉกขึ้นลงเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ 

 ชาวบ้านทราบว่าความเร็วในการว่ายน้ำ

ของพะยูนน้อยกว่าโลมาเพราะพะยูนตัวใหญ่ ชาว

บ้านที่มีประสบการณ์ประมาณว่าพะยูนว่ายน้ำ

ด้วยความเร็ว 200 เมตรต่อนาที (คิดเป็น 12 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง) สอดคล้องกับ Cetaceans   

(2008), Phipps et al. (2009) และ Shark Bay 

Ecosystem Research Project (n.d.) ที่กล่าวว่า 

พะยูนว่ายน้ำด้วยความเร็วอยู่ในช่วง 3.2-20 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกทั้งชาวบ้านทราบว่าพะยูน

จะว่ายน้ำเร็วเมื่อตกใจหรือหลบภัย สอดคล้องกับ 

Cetaceans (2008) และ Phipps et al. (2009) ที่

กล่าวว่า เมื่อพะยูนตกใจจะมีเสียงหวีดหวิวออกมา

และเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำเป็น 2 เท่า คือ อยู่
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ในช่วง 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 2.2การหายใจ 

 ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนไม่มีเหงือกจึง

หายใจด้วยปอด โดยให้เหตุผลว่าถ้าพะยูนหายใจ

ทางเหงือกก็ไม่จำเป็นต้องผุดขึ้นมาหายใจบน

ผิวน้ำ พะยูนหายใจผ่านรูจมูก 2 รู ที่มีเนื้อปิดเปิด 

เมื่อขึ้นมาหายใจฝาจะเปิด เมื่อดำน้ำลงไปฝาจะ

ปิด จึงทำให้มีเสียงดังซี่ส์ๆ สอดคล้องกับ 

กาญจนา (2555) กล่าวว่าพะยูนหายใจด้วยปอด 

อีกทั้งสอดคล้องกับ Cetaceans (2008) และ CRC 

Reef Research Center (2002) ที่กล่าวว่าพะยูนมีรู

จมูก 1 คู่ อยู่บนสุดของหัว พะยูนหายใจบนผิวน้ำ

โดยเฉลี่ย 2-3 นาที มีวาวล์ไม่ให้น้ำเข้าขณะ

ว่ายน้ำ 

 เมื่อพะยูนผุดขึ้นหายใจจะมีน้ำฟูแต่ไม่สูง

มากนัก สอดคล้องกับ Cox (2002) ที่กล่าวว่า 

บ่อยครั้งที่เห็นละอองน้ำเหนือจมูกตามด้วยการ

หายใจออก ขณะที่ชาวบ้านบางคนเคยเห็นพะยูน 

1 ตัว ผุดแต่ปากจึงสันนิษฐานว่าน่าจะขึ้นมา

หายใจ ไม่สอดคล้องกับ Cox (2002) ที่กล่าวว่า 

พะยูนขึ้นมาผิวน้ำในแนวนอนโดยจมูกขึ้นมาจาก

น้ำก่อนส่วนอื่นของร่างกาย 

 ชาวบ้านทราบว่าการผุดขึ้นหายใจในที่น้ำ

ตื้นจะหายใจ 5 นาทีต่อครั้ง แต่ในที่น้ำลึกจะผุด

หายใจ 20 นาที ต่อครั้ง ดังนั้น ที่พะยูนผุดหายใจ 

5 นาทีต่อครั้งค่อนข้างสอดคล้องกับ Cetaceans   

(2008) และ CRC Reef Research Center (2002) 

ที่กล่าวว่าพะยูนหายใจบนผิวน้ำโดยเฉลี่ยทุก 2-3 

นาที อีกทั้ง Phipps et al. (2009) กล่าวว่า พะยูน

ผุดขึ้นมาผิวน้ำเพื่อหายใจทุกๆ นาที หรือไม่บ่อย

ที่พะยูนสามารถกลั้นหายใจได้มากกกว่า 3 นาที 

การผุดขึ้นหายใจขณะกินหญ้าทะเลนั้นชาวบ้าน

ทราบว่าพะยูนกินหญ้าทะเลไม่เกิน 10 นาที จะผุด

ขึ้ น ห า ย ใ จ แ ล้ ว ก ลั บ ล ง ไ ป กิ น ห ญ้ า ท ะ เ ล อี ก   

ถ้ากินอิ่มแล้วจะลอยตัวหายใจ ไม่สอดคล้องกับ 

Adulyanukosol (2000) ที่กล่าวว่าในช่วงที่กิน

หญ้าพะยูนจะผุดขึ้นหายใจที่ผิวน้ำทุกๆ 2-3 นาที 

ทั้งนี้เรื่องความถี่ในการผุดขึ้นมาหายใจช่วงกิน

หญ้าทะเลเป็นกี่นาทีต่อครั้งนั้น เป็นไปได้ที่ชาว

บ้านจะไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน เพราะสังเกต

ได้ยาก ถ้ามีชาวบ้านเป็นสิ่งรบกวนพะยูนจะ

เปลี่ยนพฤติกรรม 

 2.3การกินอาหาร 

 ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนกินหญ้าทะเล 

พะยูนไม่กินลูกปลา หรือสัตว์อื่น เพราะเป็น

ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตและวิถีอาชีพอยู่

ในแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน อีกทั้งทราบจากผล

การชันสูตรซากพะยูนของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 

ภูเก็ต ว่าในกระเพาะอาหารของพะยูนมีแต่หญ้า

ทะเล สอดคล้องกับ Marsh (2009) ก็คือ พะยูน

กินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก ชาวบ้านทราบว่า

ลักษณะการกินหญ้าทะเลของพะยูนจะใช้ปากดุน

ดินไปเหมือนหมู ดันไปแบบถอนรากถอนโคน

ทำให้น้ำบริเวณนั้นข้นมาก รอยกินจะเห็นตอนน้ำ

ลดเปน็รอยแบบคดเคีย้วลดเลีย้วไปมา ดงัที ่Marsh 

(2009) กล่าวว่า พะยูนจะทิ้งร่องรอยเป็นร่องยาวที่

คดเคี้ยวในแหล่งหญ้าทะเล  

 สภาพน้ำและระดับนั้นที่พะยูนเข้ามากิน

หญ้าทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้ว่าพะยูนกิน

หญ้าทะเลในช่วงน้ำขึ้น สอดคล้องกับ กาญจนา   

(2550) ที่กล่าวว่า พะยูนเข้ามากินหญ้าทะเล

บริเวณที่ตื้นในขณะน้ำขึ้น ทั้งนี้จากประสบการณ์

ของชาวบ้านแต่ละคนพบเห็นพะยูนกินหญ้าในน้ำ

ตื้นระดับเอว อก หรือลึก 2-3 เมตร สอดคล้องกับ 

Cetaceans (2008), Morton (2001) และ Preen,   
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(1992) ที่กล่าวว่า รอยกินในแหล่งหญ้าทะเล

บริเวณน้ำตื้น พะยูนกินหญ้าทะเลใต้ผิวน้ำลึก 1-5 

เมตร อย่างไรก็ตามยังมีชาวบ้านบางคนสันนิฐาน

ว่าพะยูนกินหญ้าทะเลในที่น้ำลึกมาก เพราะไม่

เคยพบพะยูนตอนหากิน สอดคล้องกับ Marsh   

(2009) ที่กล่าวว่า พบพะยูนในที่น้ำลึกห่างจาก

ชายฝั่ง การกระจายนี้แสดงว่ามีหญ้าทะเลในที่  

น้ำลึก และพบพะยูนกินหญ้าทะเลในน้ำลึกจนถึง 

33 เมตร จึงสรุปได้ว่าพะยูนกินหญ้าทะเลทั้งในที่

น้ำตื้นและน้ำลึก 

 ชาวบ้ านส่วนใหญ่พบพะยูนกินหญ้า

ทะเลในช่วงกลางวัน มีเพียงส่วนน้อยที่พบช่วง

กลางคืน สรุปว่าพะยูนกินหญ้าทะเลทั้งกลางวัน

และกลางคืน เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่พะยูน

จะต้องปรับตัวเมื่อมีความกดดัน ดังที่ Ripple   

(1999) cited by Phipps et al. (2009) กล่าวว่า ใน

พื้นที่ที่มีความกดดัน มีการล่าพะยูนมาก พะยูนจะ

กินหญ้าทะเลในเวลากลางคืน ส่วนในพื้นที่ที่มี

ความกดดันน้อยและมีน้ำขึ้นน้ำลง พะยูนจะกิน

หญ้าทะเลในที่น้ำตื้นตลอดทั้งในเวลากลางวัน

และกลางคืน 

 ชาวบ้านทราบว่าพะยูนกินหญ้าทะเลทุก

ชนิดโดยชาวบ้านกล่าวถึงหญ้าทะเลบางชนิด 

ได้แก่ หญ้าคาทะเล (หญ้าชะเงาใบยาว) หญ้าใบ

มะกรูด (หญ้าอำพัน) หญ้าชะเงาใบสั้นหญ้าใบ

พายหญ้าชะเงาเต่า หญ้าใบสน (หญ้าต้นหอม

ทะเล)ส่วนบางชื่อเรียกเป็นภาษาถิ่นแบบชาวบ้าน 

ได้แก่ หญ้าใบมะขาม หญ้าข้อ สอดคล้องกับ 

Nakanishi et al. (2009), Preen (1992) และ 

Sheppard et al. (2007) ที่กล่าวว่า พะยูนกินหญ้า

ชะเงาใบยาว หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบสั้น 

หญ้าใบสน ทั้งนี้ชาวบ้านทราบว่าหญ้าทะเลที่

พะยูนชอบมากที่สุดจากการเห็นรอยที่พะยูนกิน

คือ หญ้าอำพัน และหญ้าชะเงาใบสั้น สอดคล้อง

กับ CRC Reef Research Center (2002) และ 

North Australian Idigenous Land Sea 

Management Alliance (2006) ที่กล่าวว่าพะยูน

ชอบกินหญ้าทะเลสกุล Holophila, Halodule 

เพราะเป็นหญ้าทะเลที่มีเส้นใยต่ำแต่มีไนโตรเจน 

และแป้งสูง และสามารถย่อยได้ง่าย อีกทั้ง   

de Iongh et al. (1995), Adulyanukosol (1999), 

Preen (1992) และ Sheppard et al. (2007) กล่าว

ว่า หญ้าเงาใบสั้นเป็นหญ้าที่มีธาตุอาหารมากที่สุด 

พะยูนชอบกินเพราะให้พลังงานสูง พะยูนชอบกิน

หญ้าเงาใบสั้น (Halodule uninervis) หญ้าอำพัน  

(Holophila ovalis) และหญ้าผมนาง (Halodule 

pinifolia) 

 ชาวบ้านทราบว่าพะยูนชอบกินใบอ่อนๆ 

เขียวๆ ของหญ้าอำพัน และหญ้าชะเงาใบมะขาม 

ขณะที่ CRC Reef Research Center (2002) กล่าว

ว่า พะยูนชอบกินหญ้าทะเลที่มีขนาดเล็กและอ่อน 

ไม่ชอบกินหญ้าทะเลที่แก่  

 ชาวบ้านทราบว่าพะยูนกินใบ กินลูก และ

กินรากของหญ้าทะเล แต่มีบางคนบอกว่าไม่กิน

ลูกหญ้าทะเล ดังที่ CRC Reef Research Center   

(2002), Marsh (2009) และ North Australian 

Indigenous Land Sea Management Alliance   

(2006) กล่าวว่า พะยูนกินหญ้าทะเลทั้งต้นรวมถึง

ราก โดยเฉพาะหญ้าทะเลสกุล Holophila และ 

Halodule พะยูนจะขุดหญ้าทะเลขึ้นมาทั้งต้นรวม

ถึงราก ส่วน North Australian Idigenous Land 

Sea Management Alliance (2006) กล่าวว่า 

พะยูนจะกินเฉพาะใบของหญ้าทะเลถ้าไม่สามารถ

ถอนหญ้าทะเลขึ้นมาได้ 

 ชาวบ้านสันนิษฐานว่าพะยูนช่วยปลูกหญ้า

ทะเล เพราะเมื่อกินหญ้าทะเลเสร็จพะยูนจะถ่าย
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มูลไว้ชาวบ้านสังเกตว่าหญ้าทะเลบริเวณนั้นจะ

กลับมาขึ้นเขียวมากกว่าเดิม ชาวบ้านกล่าวว่า 

“พะยูนเกื้อกูลหญ้าทะเล” สอดคล้องกับ Preen   

(1992), Preen (1995) และ North Australian 

Indigenous Land Sea Management Alliance   

(2006) กล่าวว่า การกินหญ้าทะเลของพะยูนส่งผล

ทำให้หญ้าทะเลงอกขึ้นใหม่หรือเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยรักษาพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลที่เป็นอาหาร

ที่ชอบ จึงกล่าวได้ว่า “การกินของพะยูนช่วยเพาะ

ปลูกหญ้าทะเล” (farm seagrass or cultivation 

grazing)โดย Aragones et al. (2006) กล่าวถึง 

อัตราการเติบโตของหญ้าทะเลว่า หลังจาก 1 ปี ที่

พะยูนกินหญ้าอำพัน และหญ้าชะเงาใบสั้นนั้น 

หญ้าทะเลจะเจริญเติบโตขึ้นใหม่ โดยจะเติบโต

เพิ่มขึ้นเป็น 35% และ 25% ตามลำดับ จึงเป็นไป

ได้ที่มูลของพะยูนเป็นปุ๋ยให้กับหญ้าทะเล 

 ชาวบ้านเห็นว่าเมื่อกินหญ้าทะเลพะยูนจะ

จับกลุ่มกันเป็นฝูงโดยเห็นไม่เกิน 3 ตัว แต่บางคน

ก็เห็นว่าเมื่อพะยูนกินหญ้าทะเลจะกินเพียงตัว

เดียว ดังที่ Cetaceans (2008) สังเกตการกินหญ้า

ทะเลระหว่างการเปลี่ยนแปลงน้ำขึ้นน้ำลง พบ

พะยูนกินหญ้าทะเลเป็นฝูงถึง 12 ตัว จึงเป็นไป

ได้ที่พะยูนจะกินหญ้าทะเลเป็นฝูง หรือกินหญ้า

ทะเลเพียงตัวเดียว เพราะขึ้นอยู่กับความกดดัน   

ทั้งด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และผู้ล่า ดังที่ Ripple   

(1999) cited by Phipps et al. (2009) กล่าวว่า

พะยูนจะปรับตัวไปตามสภาพความกดดัน อีกทั้ง 

Marsh (1991) cited by Phipps et al. (2009) 

กล่าวว่า พะยูนจะไม่เกาะติดกับกลุ่มทางสังคม 

เนื่องมาจากความสามารถในการหาอาหาร และ

เงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม  

 อย่างไรก็ตามมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่มีความ

รู้ว่าพะยูนกินสาหร่ายด้วย ชาวบ้านสันนิษฐานว่า

พะยูนกินสาหร่ายชนิดก้างปลา บางคนก็ว่าพะยูน

กินสาหร่ายที่มีลักษณะคล้ายเห็ดหูลิงที่งอกที่  

ท่อนไม้ หรือหินในทะเล สอดคล้องกับ Morton   

(2001) และ Cetaceans (2008) ที่กล่าวว่า พะยูน

กินหญ้าทะเลแต่ถ้าบางพื้นที่ไม่มีหญ้าทะเลพะยูน

จึงกินสาหร่ายแทนโดย Preen (1992) กล่าวว่า 

ปกติพะยูนไม่กินสาหร่ายในจำนวนมากโดยจะ

หลีกเลี่ยงสาหร่ายบางชนิด ได้แก่ ชนิด Caulerpa 

และพืชบางชนิดที่เกาะพืชชนิดอื่น (epiphytic 

species) อีกทั้งมีชาวบ้านเพียงรายเดียวที่เห็นว่า

พะยูนกินลูกปลาอันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะ

การที่พะยูนเข้ามาวนเวียนที่ชาวประมงหาปลา

เปน็เพราะความเชือ่ง คุน้กบัคนทีค่นไมท่ำอนัตราย 

มากกว่าที่จะเข้ามากินปลา ดังที่ CRC Reef 

Research Center (2002) กล่าวว่า พะยูนกินสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ไส้เดือนทะเล เพรียง

ทะเล และหอย  

 2.4การเลี้ยงดูลูกอ่อน

 การเลี้ยงดูลูกอ่อนชาวบ้านมีความรู้ว่าลูก

พะยูนจะอยู่ ใกล้ชิด เบี ยดกับแม่ตลอดเวลา 

คลอเคลียอยู่แถวใต้ท้องหรืออยู่บนหลังแม่ แม่ให้

ลกูกนินมแมไ่มท่ิง้ลกู แมไ่ปไหนลกูกจ็ะตามแมไ่ป 

เมื่อลูกพะยูนตกใจจะไปอยู่ใต้ท้องแม่ สอดคล้อง

กับ CRC Reef Research Center (2002) และ 

Adulyanukosol and Thongsukdee (2005) ทีก่ลา่ววา่ 

ลูกจะไม่อยู่ห่างจากแม่เลย ลูกว่ายน้ำใกล้ชิดกับ

แม่มาก และบ่อยครั้งที่ลูกอยู่บนหลังของแม่ และ 

Adulyanukosol and Thongsukdee (2005) กลา่ววา่ 

ลูกตามหลังแม่เพื่อกินนม ชาวบ้านมีความรู้ว่า  

ช่วงลูกพะยูนยังเล็กยังไม่หย่านมเป็นช่วงอันตราย 

แม่ต้องคอยระวังภัยให้ลูกไม่อยู่ในที่ลึกนานๆ 

ต้องพาลูกเข้าข้างตลิ่งหาที่ปลอดภัยจากฉลามเสือ 

และเครื่องมือประมง ดังที่ Ripple (1999) cited 
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by Phipps (2009) กล่าวว่า ในระหว่างที่ลูกกินนม

แม่จะปกป้องลูก  

 อย่างไรก็ตามเรื่องระยะเวลาที่ลูกพะยูนกิน

นมแม่นั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งเห็นว่าลูกกินนมแม่

ปีกว่า แต่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็มีความรู้ที่ไม่

ชัดเจนซึ่งเป็นไปได้ที่ชาวบ้านไม่ทราบเพราะต้อง

ใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างสูงในการสังเกตระยะ

เวลาที่ลูกกินนมแม่ดังที่นักวิชาการ Cetaceans   

(2008), CRC Reef Research Center (2002), 

Marsh et al. (1984), Marsh (2009), Morton   

(2001) และ WWF Easern African Marine 

Ecoregion (2004) ที่กล่าวว่า ลูกจะกินนมแม่

จนถึงอายุ 18 เดือน หรือมากกว่า 

 ลูกพะยูนกินหญ้าทะเล ชาวบ้านส่วนหนึ่ง

มีความรู้ว่าขณะที่ลูกพะยูนยังไม่หย่านมแม่จะพา

ลูกกินหญ้าทะเลไปด้วย ส่วนอายุที่ลูกพะยูนเริ่ม

กินหญ้าทะเลชาวบ้านกลุ่มนี้ยังมีความรู้ที่ไม่

ชัดเจน ดังที่ Marsh (2009) และ North Australian 

Idigenous Land Sea Management Alliance   

(2006) กล่าวว่า ลูกพะยูนจะเริ่มกินหญ้าทะเลใน

ไม่ช้าหลังคลอดในขณะที่กินนมจากแม่อยู่ด้วย 

แต่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งยังมีความรู้ที่ไม่ชัดเจนก็

คือเห็นว่าเมื่อลูกพะยูนหย่านมแล้วจึงกินหญ้า

ทะเลและหากินตามธรรมชาติเมื่ออายุ 4 ปี ซึ่งอัน

นี้เป็นไปได้เพราะ พะยูนเคลื่อนที่ไปตลอด ชาว

บ้านเห็นพะยูนนานๆ ครั้ง ไม่ได้เห็นพะยูนตัวเดิม

ตลอดเวลา จึงสังเกตได้ยาก ต้องใช้ความรู้ทาง

วิชาการระดับสูง ในการสังเกตอายุที่ลูกกินหญ้า

ทะเลขณะกินนมด้วย 

 2.5พฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสาร

 พฤติกรรมทางสังคม ชาวบ้านมีความรู้ว่า

ส่วนใหญ่พะยูนจะอยู่เป็นฝูง จะว่ายน้ำไปเป็นคู่

ไม่ว่ายน้ำไปเพียงตัวเดียว ถ้าเป็นพะยูนแม่ลูกจะ

ว่ายน้ำคลอเคลียกันไป ชาวบ้านเคยเห็นพะยูนช่วง

น้ำลึก 2 เมตร ประมาณ 10-20 ตัว กำลังคลอเคลีย

กันขึ้นลงเป็นคู่ๆ หรือบางคนเห็นพะยูนชนกัน

บ่อยคราวละ 7-8 ตัว สอดคล้องกับ Marsh (2009) 

ที่กล่าวว่า พะยูนส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นกลุ่ม 1 

หรือ 2 ตัว การรวมตัวขนาดใหญ่ที่สุดถึงหลาย

ร้อยตัวจะพบในบางพื้นที่ แต่ส่วนประกอบของ

กลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ชาวบ้านบางคน

เคยเห็นตอนกินหญ้าทะเลไม่เกิน 3 ตัว สอดคล้อง

กับ Akamatsu et al. (2006) ที่ศึกษาเสียงการกิน

อาหารของพะยูนในเวลากลางคืน พบว่ามีพะยูน 

2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัว อยู่ในพื้นที่สังเกตเสียง 

อย่างไรก็ตามมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เห็นว่าพะยูน

จะอยู่กันเป็นฝูง แต่เมื่อกินหญ้าทะเลจะมาตัวเดียว 

หรือถ้าพะยูนกัดกันตัวที่แพ้จะอยู่ตัวเดียว อีกทั้ง

ชาวบ้านมีประสบการณ์ที่พะยูนต่างถิ่นจาก

ระนองนำมาปล่อยไว้ที่ทะเลตรังบริเวณหาดยาว

เจ้าไหมมันเข้าฝูงไม่ได้ เป็นไปได้ที่ชาวบ้านจะ

ทราบว่าเมื่อกินหญ้าทะเลพะยูนจะมาเพียงตัวเดียว 

ดังที่ Marsh (1991) cited by Phipps et al. (2009) 

กล่าวว่า พะยูนจะไม่เกาะติดกับกลุ่มทางสังคม 

เนื่องมาจากความสามารถในการหาอาหาร 

เงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม และความกดดันจากการ

ล่าในธรรมชาติ 

 การสื่อสาร ชาวบ้านสันนิษฐานว่าพะยูนมี

การสื่อสารโดยการใช้เสียง เหมือนกับปลาวาฬ 

หรือโลมาที่ใช้เสียงในการเรียกฝูง สอดคล้องกับ 

Okumura et al. (2006) กล่าวว่า การสื่อสาร

ระหว่างพะยูนผ่านทางเสียงจ๊อกแจ๊ก (Chirps) 

เสียงหวีดหวิว (Whistles) คล้ายเสียงเห่า (Bark) 

และเสียงอื่นที่ก้องอยู่ใต้น้ำ ทั้งนี้ชาวบ้านมี

ประสบการณ์ได้ลูกพะยูนมา 1 ตัว นำไปมัดไว้ที่

หลักบริเวณหัวสะพาน เมื่อน้ำขึ้นแม่พะยูนมาตาม
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ลกูจนพบ ดงัที ่กาญจนา และคณะ (2551) กลา่ววา่

ปกติแม่และลูกพะยูนจะอยู่ห่างกันไม่เกิน 2-3 

เมตร และจะสง่เสยีงรอ้งสือ่สารกนัอยา่งสมำ่เสมอ

อกีทัง้ชาวบา้นเหน็วา่แมพ่ะยนูสือ่สารกบัลกูพะยนู

ด้วยครีบ พยายามจูงเด็กเหมือนคน สอดคล้องกับ 

Adulyanukosol and Thongsukdee (2005) ที่กล่าว

ว่าแม่ใช้ครีบ 2 ข้างกอดลูกพะยูนไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ
 ในการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลอย่างมี

ประสิทธิภาพควรใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเกี่ยว

กับพะยูนและหญ้าทะเลผสมผสานกับความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ โดยการแต่งตั้งแกนนำกลุ่มอนุรักษ์

ในชุมชนชายฝั่งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการ

บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของภาครัฐ เพราะ

นอกจากชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจะเป็นผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในการจัดการร่วมในด้านการวางแผน

และการนำไปปฏิบัติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง

พลังของชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งด้วย 
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