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กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ในการอนุรักษพ์ะยนูอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน

ชายฝ่ังจงัหวดัตรัง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2555-2556 ผูว้ิจยั
ขอขอบคุณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ท่ีสนบัสนุนการท าวจิยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณแกนน ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง รวมถึงชาวบา้นของชุมชนบา้นพระม่วง 
บา้นมดตะนอย  บา้นหาดยาวเจา้ไหม เกาะมุกด์ และเกาะลิบง ท่ีให้ขอ้มูลความรู้ภูมิปัญญาเก่ียวกบั
พะยูนและหญา้ทะเล และมีส่วนร่วมในการจดัท าส่ือเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและหญา้ทะเล ไดแ้ก่ 
รองเง็ง ลิเกป่า และเพลงร่วมสมยั กบับา้นทุ่งเจริญ และบา้นน ้าราบ 

ขอขอบคุณ ผูบ้ริหาร ครูสอนวิทยาศาสตร์ และนักเรียนในโรงเรียนชายฝ่ัง 6 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ โรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ โรงเรียนบา้นเกาะลิบง โรงเรียนบา้นพระม่วง โรงเรียน
บา้นหาดยาว และโรงเรียนบา้นมดตะนอย ท่ีเขา้ร่วมพฒันาและใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและ
หญา้ทะเลในการเรียนการสอน และเขา้ร่วมในกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเล 

ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ 2 
นายอมร แกว้ศรียงค ์และนางกมลวรรณ สุวรรณ์ เป็นวิทยากรกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินและนิเทศการสอน นายเสวก วงษ์เจริญผล ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ นางสุจิรา ณ พทัลุง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ นายสมคิด ด าคง ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จดัการศึกษา รวมถึงครูช านาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์) คือ นางอญัชนา ไพรัตนากร จากโรงเรียน
วดัควนวิเศษ และนายทวี จนัทร์แดง จากโรงเรียนบา้นแหลม ไดต้รวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล และนายเจริญ เกลาเกล้ียง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ร่วมนิเทศสังเกต
การสอนของครูท่ีสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีจากส านักวิจยัและพฒันา นายเชิด คงห้อย และนางสาวหทยัรัตน์  
หนกัแน่น ออกแบบปกส่ือเพื่อการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล และปกซีดีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน รวมถึง
นางสาวบุญบรรจง สายลาด และนกัศึกษา สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล ท่ีอ านวยความสะดวกในการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน รวมถึงนึกศึกษาท่ีเป็นวทิยากรประจ ากลุ่มในกิจกรรม
เรียนรู้เร่ืองหญ้าทะเล และนางสาวณัฐนรี สนิทมัจโร นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ออกแบบปกของเล่มหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง ท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีศึกษา ผศ.สุรียพ์ร ใหญ่สง่า 
ตรวจความถูกตอ้งของไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  

คณะผูว้จิยั 
ณฐัทิตา โรจนประศาสน์ 
ประเสริฐ ทองหนูนุย้ 
วภิาวรรณ ตินนงัวฒันะ 
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กระบวนการสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พะยูนอย่างมส่ีวนร่วมของชุมชนชายฝ่ัง
จังหวดัตรัง 

 

ณฐัทติา โรจนประศาสน์ 1, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย1, วภิาวรรณ ตินนังวฒันะ 2  
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ในการอนุรักษพ์ะยนูท่ีผสมผสานความรู้ท่ี
ฝังลึกในตวัคนและความรู้ท่ีชดัแจง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ัง 2) เพ่ือพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยูนและหญา้ทะเล มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 1) แกนน ากลุ่มอนุรักษท์รัพยากรชายฝ่ัง ผูน้ าชุมชน 
ปราชญช์าวบา้น เยาวชน 2) กลุ่มภาคี คือ ภาครัฐ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล เขตหา้มล่าสัตวป่์าหมู่
เกาะลิบง ศูนยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 6 (ตรัง) องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ นกัศึกษา 
และภาคเอกชน (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านพะยูน และผูเ้ช่ียวชาญด้านหญา้ทะเล  
4) ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนในโรงเรียนชายฝ่ัง 6 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นบาตูปูเต๊ะ โรงเรียนบา้น
เกาะมุกด์ โรงเรียนบา้นเกาะลิบง โรงเรียนบา้นพระม่วง โรงเรียนบา้นหาดยาว และโรงเรียนบา้นมด
ตะนอย 5) ศึกษานิเทศกจ์ากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ 2 ครูช านาญการ
พิเศษ (วิทยาศาสตร์) และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี โดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 การสร้างองคค์วามรู้ในการอนุรักษพ์ะยนูท่ีผสมผสานความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและความรู้
ท่ีชดัแจง้โดยการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ัง ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม คือ 1) การสืบคน้ความรู้
ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเล 2) การทวนสอบความรู้ภูมิปัญญากบัความรู้ทางวิชาการ  
3) กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเลส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนชายฝ่ัง 4) การจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้
ภูมิปัญญาชาวบา้นกบัความรู้ทางวิชาการ 5) การจดัท าส่ือเพ่ือการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล  

ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลกัสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเล โดยใช้ทฤษฎีเชิงระบบ 
ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ องคค์วามรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลท่ีผสมผสานความรู้ภูมิปัญญา
ชาวบา้นกบัความรู้ทางวิชาการ 2) กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินมี 5 
ขั้นตอน คือ การสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การตรวจสอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การทดลองใชแ้ละนิเทศติดตาม การ
ประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรท้องถ่ิน 3) ผลผลิต (Output) คือ หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน และครู 4) ผลลพัธ์ (Outcome) คือ นกัเรียน  

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1. องคค์วามรู้ในการอนุรักษพ์ะยนู ประกอบดว้ย 1) ต านานและความเช่ือเก่ียวกบัพะยนู 2) 

ชีววิทยาของพะยนู ไดแ้ก่ สัณฐานวิทยาของพะยนู และการสืบพนัธ์ุ 3) พฤติกรรมของพะยนู ไดแ้ก่ การว่าย

                                                 
1
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 179 หมู่ 3 ต าบลไมฝ้าด 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 05129 
2 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 73170 
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น ้า การหายใจ การกินอาหาร การเล้ียงดูลูก พฤติกรรมทางสังคมและการส่ือสาร โดยการทดสอบสัดส่วน
ดว้ยไคสแควร์ พบวา่ ในภาพรวมสัดส่วนของความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญาเท่ากบัความรู้นิเวศวิทยาทาง
วิทยาศาสตร์ (p=0.060)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าสัดส่วนของความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญาดา้น
ชีววิทยาของพะยนู และดา้นพฤติกรรมของพะยนูเท่ากบัความรู้นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ (p=0.083, 0.352 
ตามล าดบั) ส าหรับดา้นชีววิทยาของพะยูน พบว่า สัดส่วนของความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญาเท่ากับ
ความรู้นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ในประเดน็สณัฐานวิทยาของพะยนู (p=0.370) ขณะท่ีเร่ืองการผสมพนัธ์ุมี
สัดส่วนไม่เท่ากบั (p=0.033) และดา้นพฤติกรรมของพะยนู พบว่า สัดส่วนของความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิ
ปัญญาเท่ากบัความรู้นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ในทุกประเดน็ คือ การวา่ยน ้า การหายใจ การกินอาหาร การ
เล้ียงดูลกู พฤติกรรมทางสงัคมและการส่ือสาร (p=1.000, 0.366, 0.715, 0.405, 1.000 ตามล าดบั) 

2. หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเล ผลการศึกษาน าเสนอใน 2 ดา้น ดงัน้ี ดา้น
ผลผลิต มี 3 ประเด็น คือ 1) ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีบูรณาการเน้ือหาทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลเขา้ไปใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 1551 สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยหลกัสูตรทอ้งถ่ินในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4, 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ ์ 21/EE  เป็น 70/70 ขณะท่ีชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3, 5 เท่ากบัเกณฑ ์  2) ความรู้เก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเลของครูหลงัเขา้ร่วมสูงกว่าก่อนการ
เขา้ร่วมการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (p=0.000) 3) ครูมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้
ทะเลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลลัพธ์ มี 2 ประเด็น คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4, 6 (ค่าเฉล่ีย 9.52, 8.31, 8.14, 8.61 ตามล าดบั) และมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ค่าเฉล่ีย 7.95) สูง
กว่าเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (p=0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 ตามล าดบั) ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3, 5 (ค่าเฉล่ีย 7.06, 7.25 ตามล าดบั) และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 3 (ค่าเฉล่ีย 
7.12, 7.38 ตามล าดบั)  ไม่แตกต่างจากเกณฑ ์(p=0.848, 0.204, 0.588, 0.270 ตามล าดบั) 2) นกัเรียนมีความพึง
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อนุรักษใ์นชุมชนชายฝ่ังใหเ้ป็นหน่ึงในคณะกรรมการการบริหารจดัการทรัพยากรชายฝ่ังของภาครัฐ เพราะ
นอกจากชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังจะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการร่วมในดา้นการวางแผนและการ
น าไปปฏิบติัในการอนุรักษ์พะยูนและหญา้ทะเลแลว้ยงัเป็นการเสริมสร้างพลงัของชาวบา้นในชุมชน
ชายฝ่ังดว้ย อีกทั้งการน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้ง
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ร่วมมือและการสนบัสนุนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษา ศูนย์
อนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 6 ภาคเอกชนซ่ึงท าโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
( Corporate Social Responsibility, CSR) ในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง รวมถึงมหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ี จะท าใหก้ารสอนดว้ย
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลของ 6 โรงเรียนชายฝ่ังน าร่อง รวมถึงการขยายไปยงัโรงเรียนใน
ชุมชนชายฝ่ังเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ: การสร้างองคค์วามรู้, การอนุรักษพ์ะยนู, ชุมชนชายฝ่ัง, การมีส่วนร่วม, หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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Knowledge Creation Process for Dugong Conservation through Coastal 
Communities Participation in Trang province 

 

Natthita Rojchanaprasart1, Prasert Tongnunui1, and Wipawan Tinnungwattana2
 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to create body of knowledge for dugong conservation by 
combining tacit knowledge and explicit knowledge through coastal community participation and to 
develop local curriculum regarding dugong and seagrass. Target groups included: 1) team leaders of 
coastal resource conservation groups, village elders, community leaders, and youth; 2) stakeholders like 
public sectors (the Subdistrict Administration Organization, SAO), the Non-Hunting Area on Libong 
Island, the 6th Marine and Coastal Resources Conservation Center (Trang), non-government 
organization (NGO), academics, students, as well as private sector (the Provincial Electricity Authority); 
3) dugong expert and seagrass expert 4) directors, teachers, and students of six coastal schools: Ban 
Batupute school, Ban Koh Muk school, Ban Koh Libong school, Ban Pramoung school, Ban Hadyao 
school, and Ban Modtanoi school; and 5) supervisors from Trang Primary Education Service Area 
Office 1 and 2, specialist teachers ( sciences), and technology expert.  

This study was divided into two phases. Phase I dealt with knowledge creation for dugong 
conservation by combining tacit knowledge and explicit knowledge through coastal community 
participation. The process consisted of five activities: 1) a search for indigenous knowledge about dugong 
and seagrass; 2) revision of indigenous knowledge and academic knowledge; 3) learning activity about 
seagrass for students in coastal schools; 4) sharing forum between indigenous knowledge and academic 
knowledge; and 5) production of media about dugong and seagrass conservation.  

Phase II concerned with development of local curriculum regarding dugong and seagrass, based 
on systematic theory which composed of 4 main components. The input was dugong and seagrass 
knowledge which mixed between indigenous and academic knowledge. The process contained five steps 
in local curriculum development: creation, verification, trying out and monitoring, evaluation, and 
improvement of local curriculum. The outputs were local curriculum and teachers and the outcome was 
student. 

The study yielded two main results as follows:  
1. Knowledge for dugong conservation consisted of: 1) legend and belief regarding 

dugong; 2) dugong biology such as dugong morphology and breeding; and 3) dugong behaviors 

                                                 
1
 Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 179 Moo 3, 

Maifad, Sikao, Trang 92150, THAILAND. 
2
 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, 
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including swimming, breathing, feeding, parental care of calves, and social behavior and 
communication. Findings from proportion tested by chi-square indicated that, overall, the proportion of 
traditional ecological knowledge (TEK) was equal to scientific ecological knowledge (SEK) (0.060). 
Considered by aspect, the proportion of TEK on dugong biology and dugong behaviors was equal to 
SEK (0.083, and 0.352, respectively). For dugong biology, the proportion of TEK on dugong 
morphology was equal to SEK (p=0.370), while dugong breeding was not equal to SEK (p=0.033). For 
dugong behavior - swimming, breathing, feeding, parental care of claves, and social behavior and 
communication - the proportion of TEK was equal to SEK (p = 1.000, 0.366, 0.715, 0.405, and 1.000, 
respectively). 

2. Local curriculum regarding dugong and seagrass provided two main findings. In terms 
of output, there were 3 main results. Firstly, local curriculum was developed by integrating local content 
about dugong and seagrass into the core of Fundamental Education Curriculum B.E. 2551 in Science 
courses. The local curriculum of Primary One, Two, Four, Six and Secondary One through Three had 
higher quality than 21/EE  criteria by 70/70, while Primary Three and Five were equal to criteria. Secondly, 
teachers’ knowledge about dugong and seagrass in posttest was higher than the pretest, resulting from 
participation in local curriculum development (p=0.000). Thirdly, teachers’ satisfaction for local curriculum 
about dugong and seagrass was in high level. In terms of outcome, there were 2 main results. Firstly, 
learning achievement of primary students in levels 1, 2, 4 and 6 (means of 9.52, 8.31, 8.14, 8.61, 
respectively) and secondary students in level 2 (mean of 7.95) was higher than 70% of total scores 
(p=0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, respectively). On the other hand, learning achievement of primary 
students in levels 3 and 5 (means of 7.06 and 7.25, respectively) and secondary students in level 1 and 3 
(means of 7.12 and 7.38, respectively) was not different from the criteria (p=0.848, 0.204, 0.588, 0.270, 
respectively). Secondly, students’ satisfaction for local curriculum about dugong and seagrass was in high 
level. 

 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. Moreover, 
efficient application of local curriculum about dugong and seagrass should be flexible to suit context of 
each coastal school and student. Cooperation and support from related sectors such as Trang Primary 
Education Service Area Office, the 6th Marine and Coastal Resources Conservation Center (Trang), 
private sectors with CSR projects, and the university in the area. These should be created to encourage 
the use of local curriculum about dugong and seagrass in six pilot coastal schools and to expand the 
local curriculum to other coastal schools with efficiency and continuity. 

 
Keyword: Knowledge creation, Dugong conservation, Coastal communities, Participation, Local 

curriculum 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พะยูนเป็นสัตวห์ายากท่ีพบในหลายประเทศ โดยพื้นท่ีท่ีมีประชากรพะยูนมีมากท่ีสุดใน
โลกคือประเทศออสเตรเลีย (Marsh & Kwan, 2008: 2152; Preen, 2004: 205) ส่วนในประเทศไทย
มีพะยูนอาศยัอยู่ทั้ง 2 ฝ่ังทะเล ก็คือ อ่าวไทย และอนัดามนั (Adulyanukosol, 2000: 191) จากการ
ส ารวจในปี ค.ศ. 2001 ประเมินว่าในน่านน ้ าจงัหวดัตรังมีประชากรพะยูนในพื้นที่ประมาณ 123 
ตวั (Hines et al., 2005: 536) ในปี ค.ศ. 2005 รายงานจ านวนพะยูนบริเวณเกาะตะลิบง-เกาะมุกด์
เป็น 42-126 ตวั (Adulyanukosol & Thongsukdee, 2005: 1) โดยท่ีเกาะตะลิบง-เกาะมุกด์ จงัหวดั
ตรัง เป็นท่ีแห่งเดียวในน่านน ้าไทยท่ีมีประชากรพะยูนมาก (Adulyanukosol, 2000: 191)  

พะยนูอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุเป็นอยา่งยิ่ง กล่าวคือ พะยนูมีอตัราการสืบพนัธ์ุต ่า 
(Marsh et al. 1984: 785; Morton, 2001: 420; North Australian Indigenous Land Sea Management 
Alliance, 2006: 48) นอกจากน้ีพะยนูมีอตัราการตายสูงโดยเฉพาะพะยนูในตรังมีรายงานวา่มีอตัรา
การตายประมาณ 15 ตวัต่อปี (นิรนาม, 2554) โดย Marsh (2009, 334) กล่าววา่การตายของพะยนู
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอวนของชาวประมงพาณิชย ์สอดคลอ้งกบั Hines et al. (2005: 655) กล่าว
วา่ในฝ่ังอนัดามนัอวนลากและอวนรุนของชาวประมงพาณิชยเ์ขา้มาในเขตชายฝ่ังไดท้  าลายแหล่ง
หญา้ทะเลและติดพะยูนโดยไม่ไดต้ั้งใจ ทั้งน้ีพะยูนในจงัหวดัตรังลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2005-2012 ดงัแผนภาพท่ี 1.1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1 จ านวนพะยูนท่ีพบในจงัหวดัตรังสูงสุดต่อวนั 
ท่ีมา: กอ้งเกียรติ กิตติวฒันาวงศ์, 2555 (สัมมนาแลเลตรัง วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555) 
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สมยัก่อนกระแสการอนุรักษพ์ะยูนยงัไม่กวา้งขวาง จึงมกัมีการล่าหรือฆ่าพะยูนอยูเ่สมอ โดย
จุดเร่ิมตน้ของการอนุรักษพ์ะยนูเม่ือมี พ.ร.บ. การประมง ปี พ.ศ. 2490 ท่ีจดัให้พะยนูเป็นสัตวคุ์ม้ครอง
ท่ีห้ามมีไวใ้นครอบครอง ห้ามจบั ดกั ล่อ หรือฆ่าโดยเด็ดขาด (กาญจนา อดุลยานุโกศล และคณะ, 
2551c: 3, 5)  ซ่ึงการอนุรักษ์พะยูนเขม้ขน้ข้ึนประมาณ ปี พ.ศ. 2534-2535 เม่ือสมาคมหยาดฝนได้
รณรงค์ให้ชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังตระหนักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถ่ิน โดยใช้พะยูนเป็น
เคร่ืองมือในการป้องกนัอวนลาก อวนรุน ท่ีบุกรุกเขา้มาในเขตอนุรักษ์ 3,000 เมตร ท าลายหญา้ทะเล 
โดยกิจกรรมท่ีท าคือน าหลักไม้มาปักไวร้อบแนวหญ้าทะเล (เก็ตถวา บุญปราการ, 2542: 78)  
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัว่าพะยูนเป็นสัตวช์นิดหน่ึงในบญัชีสัตวป่์าสงวน 15 ชนิดของ
ประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 (กาญจนา อดุลยานุโกศล และคณะ, 
2551b: 1)  

การอนุรักษพ์ะยนูตอ้งใชฐ้านความรู้ ดงัท่ี (D’Incao & Reis, 2002: 531) กล่าววา่ ความรู้
ดั้งเดิมสนบัสนุนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย Gray & Hatchard (2008: 163) กล่าววา่ ชาวประมงมี
ความรู้พื้นฐานมาจากประสบการณ์เก่ียวกบัสัตวน์ ้ า การประมง และระบบนิเวศ ซ่ึงใช้ปรับปรุง
ฐานความรู้ในกระบวนการจดัการ อีกทั้ง Hewawasam (2000: 361), Phuthego & Chanda (2004: 
57) กล่าวว่า นอกจากความรู้นิเวศแบบดั้งเดิมจะสนบัสนุนกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองการใช้
ทรัพยากร และการจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนแล้ว ยงัเป็นการเสริมพลงัอ านาจของคนในการ
จดัการชะตากรรมของเขาเอง ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายหน่ึงในการพฒันาดว้ย  

ค าว่า “ความรู้ดั้ งเดิม” (Traditional knowledge) มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชุมชน 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีความรู้ถูกผลิตข้ึน (Maina, 2012: 15) โดยความรู้ดั้งเดิมแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) ความรู้ทางการแพทยแ์บบดั้งเดิม (Traditional medicinal knowledge- 
TMK) 2) ความรู้ทางการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional agricultural knowledge- TAK) 3) ความรู้
นิเวศแบบดั้งเดิม (Traditional ecological knowledge- TEK) (Overwalle, 2005: 586-587) ใน
ปัจจุบนัน้ีเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวางว่าความรู้นิเวศแบบดั้งเดิมซ่ึงมีอิทธิพลต่อสถาบนัและ
วธีิการจดัการทรัพยากร คือ การปฏิบติัและนิเวศวิทยาท่ีดี ดงันั้น ความรู้นิเวศดั้งเดิมจึงมีบทบาทใน
การออกแบบการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืในปัจจุบนั (Phuthego & Chanda, 2004: 58)  

ความรู้ทอ้งถ่ิน (Local knowledge) เป็นส่ิงส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการตดัสินใจ 
และเสริมพลงัอ านาจ ดงัท่ีเป้าหมายหลกัของการพฒันา คือ การเสริมสร้างพลงัของคนในการจดัการ
ชะตากรรมของตนเอง (Hewawasam, 2000: 361) โดยงานวิจยัในทศวรรษท่ีผา่นมาไดเ้นน้เร่ือง
ความรู้นิเวศแบบดั้งเดิมท่ีจะรับมือกบัความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มโลก (G'omez-
Baggethun et al., 2012) โดยระบบความรู้ทางนิเวศแบบดั้งเดิมสามารถสนบัสนุนการใช้และการ
จดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (Phuthego & Chanda, 2004: 57) ดงันั้น จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ในการอนุรักษพ์ะยนูอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ังในจงัหวดัตรัง 



มห
าวิท

ยา
ลัย
เทค

โนโ
ลย
ีราช

มง
คล
ศรี
วิช
ัย

3 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พะยูนท่ีผสมผสานความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและ

ความรู้ท่ีชดัแจง้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ัง 
1.2.2 เพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลส าหรับโรงเรียนชายฝ่ัง 

 
1.3 ขอบเขตกำรวจัิย 

1.3.1 ขอบเขตเชิงพืน้ที่ 
 พื้นท่ีในการศึกษาเป็นชุมชนท่ีอยู่โดยรอบท่ีอยู่อาศยัของพะยูน 5 ชุมชน คือ 1) เกาะลิบง 

2) เกาะมุกด์ 3) บา้นหาดยาวเจา้ไหม 4) บา้นพระม่วง 5) บา้นมดตะนอย 
1.3.2 ขอบเขตประชำกรทีจ่ะศึกษำ  
ประชากรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 

1.3.2.1 แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ผูน้ าชุมชน (ผูใ้หญ่บ้าน) ปราชญ์
ชาวบา้น ชาวบา้น และเยาวชนในชุมชนชายฝ่ัง 

1.3.2.2 กลุ่มภาคี คือ ภาครัฐ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล เขตห้ามล่าสัตวป่์าหมู่
เกาะลิบง ศูนยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 6 องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ นกัศึกษา 
ภาคเอกชน (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  

1.3.2.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพะยนู และผูเ้ช่ียวชาญดา้นหญา้ทะเล 
1.3.2.4 ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนของโรงเรียนชายฝ่ัง 6 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน

บา้นบาตูปูเต๊ะ โรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ โรงเรียนบา้นเกาะลิบง โรงเรียนบา้นพระม่วง โรงเรียนบา้น
หาดยาว และโรงเรียนบา้นมดตะนอย  

1.3.2.5 ศึกษานิเทศก์จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ 2 
ครูช านาญการพิเศษ (วทิยาศาสตร์) และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี 

1.3.3 ขอบเขตเชิงเนือ้หำทีจ่ะศึกษำ 
ขอบเขตเชิงเน้ือหาการวิจยั ประกอบดว้ย การสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยนูและ

หญา้ทะเล โดยการผสมผสานความรู้ฝังลึกท่ีอยู่ในตวัคนและความรู้ทางวิชาการ และการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลส าหรับโรงเรียนชายฝ่ัง 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนชายฝ่ังโดยการมีส่วนร่วมสร้างองคค์วามรู้
ในการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล ท าให้ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเลท่ีผสมผสาน
กนัระหวา่งความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและความรู้ท่ีชดัแจง้ 
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1.4.2 องคค์วามรู้ท่ีไดอ้งคก์รชุมชนชายฝ่ังน าไปใชใ้นการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล เพื่อ
ความย ัง่ยนื 

1.4.3 องค์ความรู้ท่ีไดน้ าไปพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (Local curriculum) เพื่อถ่ายทอดไปสู่
เยาวชนรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ะยนูแก่เยาวชนรุ่นใหม่ดว้ย 

1.4.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัจงัหวดั และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใชอ้งคค์วามรู้
ในการก าหนดแผนการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเลเพื่อความย ัง่ยนืต่อไป 

 
1.5 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
ประกอบดว้ย การสร้างองค์ความรู้ท่ีผสมผสานความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน (Tacit knowledge) และ
ความรู้ชดัแจง้ตามวิชาการ (Explicit knowledge) และมีการถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนในโรงเรียน
ชายฝ่ังดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดงัแผนภูมิท่ี 1.2 

 

 
 

 แผนภำพที ่1.2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 

การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

Tacit 
knowledge  

Explicit 
knowledge  

องคก์ร/เครือข่ายชุมชนชายฝ่ัง  
ภาครัฐ (รวม อบต.) NGO นกัวชิาการ 

โรงเรียนชายฝ่ัง 

การสร้างความรู้ 
(Knowledge creation) 

อนุรักษ์
พะยนูและ
หญา้ทะเล 

การจดัเก็บความรู้ 
(Knowledge storage) 

การถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge transfer) 

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

+ 

การสืบคน้ความรู้ภูมิปัญญา
ชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนู 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษากระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

ชายฝ่ังในจงัหวดัตรัง ไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. กระบวนการเรียนรู้  
2. การจดัการความรู้  
3. การมีส่วนร่วม  
4. พะยนู 
5. ความรู้นิเวศแบบภูมิปัญญา 
6. การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
2.1 กระบวนการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด และพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการ
ไดรั้บประสบการณ์ และเป็นการปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน (กรมวชิาการ, 2544) ซ่ึงการเรียนรู้นั้น
มีขั้นตอนตั้งแต่การรับรู้ การคิด การประเมิน การเรียนรู้ และมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ การสังเกต 
การสงสัย การอยากรู้ค าตอบ การแสวงหา การคาดคะเน การหาขอ้มูล และการตรวจสอบหาค าตอบ 
(อุทุมพร จามรมาน, 2540 อา้งถึงใน กรมวชิาการ, 2544) 
 การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบติั (Active experimentation) 
ในขณะท่ีบางคนเรียนรู้ผ่านกระบวนการสังเกต หรือการรับข้อมูลพร้อมๆ กับน ามาไตร่ตรอง 
(Reflective observation) และจากจุดตดัของช่องทางการเรียนรู้สองแบบกบัช่องทางของกระบวนการ
รับรู้ ท าให้ Kolb (n.d. อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2544: 14) มองเห็นความแตกต่างของการเรียนรู้วา่มี 4 
แบบ ดงัพื้นท่ีท่ีถูกแบ่งด้วยเส้นตรงแห่งการเรียนรู้และเส้นตรงแทนกระบวนการของการรับรู้ ดงั
แผนภาพท่ี 2.1 
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แผนภาพที ่2.1 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้และการรับรู้ 
 

Mc Carthy ไดข้ยายความคิดของ Kolb โดยให้พื้นท่ี 4 ส่วนของวงกลมแทนลกัษณะของ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 4 แบบ ซ่ึงมีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้และการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั คือ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นผูเ้รียนแบบท่ี 1 (Type one learners) คือ ผูเ้รียนท่ีถนดัการรับรู้จาก
ประสบการณ์รูปธรรมผา่นกระบวนการจดัการขอ้มูลดว้ยการสังเกตอยา่งไตร่ตรอง เรียกวา่ ผูเ้รียนท่ี
ถนดัจินตนาการ (Imaginative learners)  
  ส่วนท่ี 2 เป็นผูเ้รียนแบบท่ี 2 (Type two learners) คือ ผูเ้รียนท่ีถนดัการรับรู้
ความคิดรวบยอด (Concept) ซ่ึงเป็นนามธรรมผ่านกระบวนการสังเกตอย่างไตร่ตรอง เรียกว่า 
ผูเ้รียนถนดัการวเิคราะห์ (Analytic learners) 
  ส่วนท่ี 3 เป็นผูเ้รียนแบบท่ี 3 (Type three learners) คือ ผูเ้รียนท่ีชอบการเรียนจาก
การรับรู้ความคิดรวบยอดแล้วผ่านกระบวนการลงมือท า เรียกว่า ผูเ้รียนท่ีถนัดใช้สามญัส านึก 
(Common sense learners) 
  ส่วนท่ี 4 เป็นผูเ้รียนแบบท่ี 4 (Type four learners) คือ ผูเ้รียนท่ีถนดัการรับรู้จาก
ประสบการณ์รูปธรรมและน าสู่การลงมือปฏิบติั เรียกวา่ผูเ้รียนท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง (Dynamic 
learners)  

ระดบัการเรียนรู้ มี 3 ระดบั คือ ระดบับุคคล กลุ่ม และองค์กร ดงัน้ี (จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, 
2550: 25-26) 

1) ระดบับุคคล  
1.1) การศึกษาดว้ยตนเอง (Self - study)  
1.2) การเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ (Learning to learn)  
1.3) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem  oriented learning) 

กระบวนการของการรับรู้ 

กา
รเรี

ยน
รู้ 

1 

2 3 

4 

ประสบการณ์ตรง (Concrete experience) 

ความคิดรวบยอด (Abstract conceptualization) 

การลงมือปฏิบติั 
(Active experimentation) 

การสังเกตอยา่งไตร่ตรอง
(Reflective observation) 
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1.4) การใช้วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนหรือเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน (Methodical learning)  

2) ระดบักลุ่ม   
2.1) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team learning)  
2.2) การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action learning)  
2.3) การเรียนรู้ร่วมกนั (Collective learning)  

3) ระดบัองคก์าร  
3.1) การเรียนรู้แบบรวมพลงัเสริมอ านาจ (Empowerment learning)  
3.2) การเรียนรู้แบบเครือข่าย (Network learning) 

สรุป หากมีการเรียนรู้จนถึงขั้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมจะถือวา่เป็นการเรียนรู้ระดบัสูงสุด 
 

2.2 การจัดการความรู้ 
การจดัการความรู้ จะกล่าวถึงประเด็น ดงัน้ี ความหมายของความรู้ ความหมายของการ

จดัการความรู้ ประเภทความรู้ ระดบัความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ และปัจจยัเอ้ือท่ีท าให้การ
จดัการความรู้ประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

2.2.1 ความหมายของ “ความรู้” 
พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของความรู้ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมา

จากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ 
ความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด
หรือการปฏิบติั องคว์ชิาในแต่ละสาขา 

Uriarte (2008: 12) กล่าวว่า ความรู้เป็นส่วนหน่ึงของล าดบัชั้นท่ีสร้างข้ึนมาจาก
ขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ (Knowledge) โดยขอ้มูล (Data) เป็นขอ้เท็จจริงแบบดิบ (Raw facts) 
ส่วนสารสนเทศ (Information) เป็นขอ้มูลท่ีมีบริบทและมีมุมมอง และความรู้ (Knowledge) เป็น
สารสนเทศท่ีมีแนวทางเพื่อการปฏิบติัตามความเขา้ใจและประสบการณ์ 

Leonard (อา้งถึงใน Uriarte, 2008: 12) กล่าววา่ ความรู้ คือสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การกระท า และอยา่งนอ้ยเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์  

Collins English Dictionary ระบุว่า ความรู้คือ ข้อเท็จจริง (Facts) ความรู้สึก 
(Fillings) หรือประสบการณ์ (Experiences) ท่ีรู้โดยบุคคลหรือกลุ่มคน โดย Servin (2005: 3) กล่าว
ว่า ความรู้ (Knowledge) ไดม้าจากสารสนเทศ (Information) แต่เป็นส่ิงท่ีมีความหมายมากกว่า
สารสนเทศ โดยจะรวมถึงความคุ้นเคย (Familiarity) การรับรู้ (Awareness) และความเข้าใจ 
(Understanding) ท่ีได้ผ่านประสบการณ์หรือการศึกษาและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ การ
พิสูจน์ และเช่ือมโยงกนั 
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Yamazaki (อา้งถึงใน สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ, 2548: 19) ให้ความหมาย
ของ ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืน จนเกิดเป็น
ความเขา้ใจ น าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุป และตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ  ากดัช่วงเวลา  

Lim & Klobas (2000 อา้งถึงใน Dubois, 2008: 11) กล่าวถึงความรู้วา่เป็นสารสนเทศ 
(Information) ในการปฏิบติั ดังแผนภาพท่ี 2.2 แสดงล าดบัขั้นของความรู้ ซ่ึงด าเนินการในการ
เปล่ียนขอ้มูล (Data) ไปเป็นสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และในท่ีสุดก็เป็นภูมิ
ปัญญา (Wisdom)  

Firestone (2001: 14) อธิบายถึง ความรู้วา่ ในการจดัการความแตกต่างระหวา่งขอ้มูล
สารสนเทศ และความรู้ ซ่ึงมกัคิดวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะจดัในปิรามิดท่ีมีขอ้มูลหลายชนิดจ านวนมาก ซ่ึงใน
ส่วนล่างสารสนเทศสร้างจากขอ้มูล ส่วนความรู้สร้างจากสารสนเทศท่ีผ่านการกลัน่กรอง และภูมิ
ปัญญาสร้างจากความรู้ 

 

 
 

แผนภาพที ่2.2 ปิรามิดแสดงล าดบัขั้นของความรู้ 
ทีม่า Firestone (2001: 15), Dubois (2008: 11) 

 
Jialin (2005 อา้งถึงใน สุพงศ์ จิตต์เมือง, 2553: 21) ไดอ้ธิบายความหมายค าว่า ขอ้มูล 

สารสนเทศ และ ความรู้ อยูใ่นรูปของสมการ ดงัน้ี 
ขอ้มูล (Data)  =  ขอ้เทจ็จริง (Fact) หรือ ส่ิงท่ีรับรู้ (Images) 
สารสนเทศ (Information) =  ขอ้มูล + การตีความ (Interpretation) +  

ความหมาย (Meaning) 
ความรู้ (Knowledge)  =  สารสนเทศ + การกระท า (Action) +  

                      การประยกุต ์(Application)  
 
 

ปัญญา 
Wisdom 

 

ความรู้ Knowledge 
 

สารสนเทศ Information  
ขอ้มูล  
Data 
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อยา่งไรก็ตาม Firestone (2001: 15) ไดอ้ธิบายค าวา่ “ความรู้” ในอีกแง่หน่ึงวา่ สารสนเทศ 
(Information) ไม่ไดม้าจากขอ้มูล แต่ขอ้มูลและความรู้ไดม้าจากสารสนเทศท่ีมีอยูก่่อน (Preexisting 
information) ซ่ึงการปรับปรุงสารสนเทศ (Just information) ขอ้มูล (Data) ความรู้ (Knowledge) 
และปัญหา (Problem) ถูกใช้ในวงจรของความรู้เพื่อไปผลิตสารสนเทศ (Information) ท่ีมากข้ึน ก็
คือ ความรู้ใหม่ ดงัแผนภาพท่ี 2.3 

 

 
 

แผนภาพที ่2.3 วงจรความรู้ 
ทีม่า Firestone (2001: 15) 

 
ดังนั้ น ความรู้ไม่ใช่ เพียงข้อมูลหรือสารสนเทศ แต่ความรู้เป็นสารสนเทศท่ีผ่าน

กระบวนการคิด เช่ือมโยง น าไปปฏิบติั ความรู้ยงัเป็นพื้นฐานของปัญญา (Wisdom) โดยปัญญาจะ
ช่วยท าให้เราเขา้ใจหลกัการ เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งเร่ืองราวต่างๆ (Insight) (ศุภวลัย ์พลาย
นอ้ย, 2550: 122 อา้งถึงใน สุพงศ ์จิตตเ์มือง, 2553: 21) เพราะในท่ีน้ี ความรู้ หมายถึง ความรู้ในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง แต่ปัญญา หมายถึง รู้อย่างเช่ือมโยง หรือรู้ทั้งหมด หรือการเขา้ถึงความจริงทั้งหมด 
รวมถึงรู้ตวัเองดว้ย เม่ือรู้ตวัเองและรู้นอกตวัดว้ย ท าให้สามารถจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองและ
ส่ิงนอกตวัไดถู้กตอ้ง (ประเวศ วะสี, 2547 อา้งถึงใน สุพงศ ์จิตตเ์มือง, 2553: 21)  

 
2.2.2 ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge management) 
จากการศึกษาของ Uriarte (2008: 27) ไดร้วบรวมความหมายของการจดัการความรู้ท่ี

นักวิชาการหลายท่านให้นิยามไว ้ดังน้ี Newman อธิบายว่า การจัดการความรู้ คือ ชุดของ
กระบวนการท่ีควบคุมการสร้าง (Creation) เผยแพร่ (Dissemination) และการใช้ประโยชน์ 
(Utilization) จากความรู้ ส่วน Bertels กล่าววา่ การจดัการความรู้ คือ การจดัการขององคก์รโดยการ
ฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ืองของฐานความรู้ขององค์กร ส าหรับ Grey ระบุว่า การจดัการความรู้คือการ
ตรวจสอบของ "ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual assets)" ท่ีเน้นแหล่งท่ีมาหน่ึงเดียว การปฏิบติั

สารสนเทศ (Information) 

ขอ้มูล  
(Data) 

ความรู้  
(Knowledge) 

การปรับปรุงสารสนเทศ 

(Just information) 

ปัญหา  
(Problem) 

วงจรของความรู้ 
(The knowledge life cycle) 
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หน้าท่ีท่ีส าคญั และปัญหาคอขวดท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นการขดัขวางการไหลเวียนของความรู้ไปยงัจุด
ของการใช้ Surmacz กล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นกระบวนการวิธี ท่ีองค์กรสร้างมูลค่าจาก
สินทรัพยท์างปัญญาและความรู้ ขณะท่ี University of Texas ระบุว่า การจดัการความรู้เป็น
กระบวนการท่ีเป็นระบบในเร่ือง การคน้หา การเลือก จดัระเบียบกลัน่กรอง และการน าเสนอ
สารสนเทศ ซ่ึงท าให้ความเขา้ใจของพนักงานในพื้นท่ีเฉพาะเร่ืองท่ีน่าสนใจดีข้ึน ขณะท่ี Bock 
กล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นกระบวนการของวงจรความรู้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การสร้าง 
(Create) การจบั (Capture) การจ าแนกและการปรับปรุง (Classify and modify) และการแบ่งปัน 
(Share) ความรู้ 

วิจารณ์ พานิช (ม.ป.ป.: 3) กล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อนตอ้งให้นิยาม
ไวห้ลายขอ้ ไดแ้ก่ 

1) การจดัการความรู้ มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และ
การเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ โดยเทคโนโลยีดา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยเพิ่มพลงัในการจดัการความรู้ 

2) การจดัการความรู้ เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) ถา้ไม่มี
การแบ่งปันความรู้จะท าให้การจดัการความรู้จะไม่ประสบผลส าเร็จ โดยประเด็นด้านวฒันธรรม
และสังคมมีความส าคญัยิง่ต่อการจดัการความรู้ 

3) การจัดการความรู้ ต้องการผู ้ทรงความรู้ความสามารถในการตีความและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูท้างในองคก์าร 

4) การจดัการความรู้ เป็นเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ การจดัการ
ความรู้เกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือวา่จะช่วยสร้างความส าเร็จใหแ้ก่องคก์าร  

ศุภวลัย ์พลายนอ้ย (2551: 6 อา้งถึงใน สุพงศ ์จิตตเ์มือง, 2552: 22-24) ระบุวา่ การจดัการ
ความรู้เป็นการบริหารงานโดยใชค้วามรู้เป็นฐาน และมีมุมมองวา่มนุษยเ์ป็นทุนปัญญามากกวา่เป็น
เพียงแรงงาน การจดัการความรู้จึงเป็นกระบวนการในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าปฏิบติัการทางสังคม  
ซ่ึงต้องพิจารณาองค์ประกอบของความรู้คือความรู้ชัดแจ้งและความรู้ท่ีฝังลึกในตัวคน โดยมี
เป้าหมายเพื่อการพฒันาไปสู่การเป็นบุคคลเรียนรู้ (Learning person) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning organization) มีส านึกของการจดัการความรู้วา่ไม่ใช่งานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า  
การจดัการความรู้จึงไม่ใช่การจดัการ “ความรู้” (Managing knowledge) แต่เป็นการจดัการโดยใช้
ความรู้ (Management by knowledge) 

ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการในการน าความรู้ท่ีมีอยูห่รือเรียนรู้
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การสร้าง รวบรวม และ
เปล่ียน และใชค้วามรู้ เป็นตน้ 
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2.2.3 ประเภทความรู้ 
ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) และความรู้ชดัแจง้ (Explicit 

knowledge) ดงัน้ี (Servin, 2005: 6; Uriarte, 2008: 4-6: Polanyi & Nonaka, n.d. อา้งถึงใน สุพงศ ์
จิตตเ์มือง, 2553: 22)   

1) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล เกิดจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรคต่์างๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถ่ายทอดออกมาเป็นตวัเลข สูตร หรือ
ลายลกัษณ์อกัษรไดย้าก ความรู้ชนิดน้ีพฒันาและแบ่งปันกนัได ้และเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2) ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดมาในรูปแบบต่างๆได ้เช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสาร และรายงาน ซ่ึงท าให้คน
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

เม่ือพิจารณาสัดส่วนความรู้ทั้ง 2 ประเภท พบวา่ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit) มากกว่า
ความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit) ในอตัรา 80:20 เปรียบเสมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดงัภูเขาน ้ าแข็ง ท่ี
เปรียบความรู้ชดัแจง้เป็นน ้ าแข็งส่วนท่ีโผล่พน้น ้ าข้ึนมาเพียงร้อยละ 20 แต่ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคนเป็น
น ้าแขง็ส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าถึงร้อยละ 80 (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ, 2548: 21) 

ความรู้ทั้ง 2 ประเภท สามารถแปรรูประหว่างกนัได ้ โดยสามารถศึกษาความรู้ท่ีชดั
แจง้เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคนได ้ขณะเดียวกนัก็สามารถน าความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวั
คนมาถ่ายทอดและเผยแพร่เป็นความรู้ชดัแจง้ได้ ซ่ึงการแปรรูปองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการ
จดัการองคค์วามรู้ได ้4 รูปแบบ (Nonaka & Takeuchi, 1996 อา้งถึงใน Cristea, 2009: 358, Haslinda 
& Sarinah, 2009: 190, Hoog, 2004: 6, Uriarte, 2008: 7-8) ดงัแผนภาพท่ี 2.4  

 
 

แผนภาพที ่2.4 รูปแบบการสร้างความรู้ 
ท่ีมา Cristea (2009: 358) 

 ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน        ความรู้ท่ีชดัแจง้ 

 ความรู้ท่ีฝัง
อยูใ่นตวัคน 

 
     

    ความรู้     
ท่ีชดัแจง้ 

 

      Socialization                Externalization 
 
 
 
 
Internationalization                Combination 
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รูปแบบท่ี 1 Socialization ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคนสู่ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน 
(Tacit to tacit) เป็นวิธีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดว้ยการพบปะ และส่ือสารแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ระหว่างบุคคลหน่ึงสู่อีกบุคคลหน่ึง หรือระหว่างบุคคลภายในกลุ่มชุมชนท่ีมีความสนใจศึกษาใน
เร่ืองเดียวกนั ไดแ้ก่ การบอกเล่าเร่ืองราวชีวติ ความส าเร็จ วธีิการแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูร่้วมกลุ่ม เป็นตน้ 

รูปแบบท่ี 2 Externalization ความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคนสู่ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Tacit 
to explicit) เป็นวธีิการถ่ายทอด แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี แบบจ าลองและสมมติฐานของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ โดยเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆ ไดแ้ก่ เอกสาร บนัทึก 
หนงัสือ วชิาการ เป็นตน้  

รูปแบบท่ี 3 Combination ความรู้ชดัแจง้สู่ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit to explicit) 
เป็นวิธีการประมวลผลความรู้ท่ีกระท าอยา่งเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณะ ไดแ้ก่ 
การเรียบเรียงรวบรวม จดัหมวดหมู่หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี เป็นตน้ 

รูปแบบท่ี 4 Internationalization ความรู้ท่ีชัดแจง้สู่ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน 
(Explicit to tacit) เป็นวิธีการน าผลงานความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาสู่การลงมือปฏิบติัจริง เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และเกิดเป็นประสบการณ์ตรง 

 
2.2.4 ระดับความรู้ 
Quinn (อา้งถึงใน Cheamvarasart, 2009: 21; Nonaka & Takeuchi, 2000 อา้งถึงใน วลีรัตน์ 

ตณัฑุลเศรษฐ,์ 2552: 16; วจิารณ์ พานิช, ม.ป.ป.: 5) แบ่งความรู้ออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
1) Know-what คือ ความรู้จากการรับรู้ และความรู้เชิงขอ้เทจ็จริง  
2) Know-how คือ ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการท างานของคน ซ่ึง

เป็นความรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงกบัสภาพท่ีเป็นจริง 
3) Know-why เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหวา่งเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของ

ประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นและน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น 
4) Care-why เป็นความรู้ในลกัษณะของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีขบัดนัมาจาก

ภายในตนเอง 
 

2.2.5 กระบวนการจัดการความรู้ 
จากตารางท่ี 2.1 การสังเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ท่ีเสนอโดยนกัวิชาการหลายท่าน

นั้น สรุปไดว้า่ กระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย การบ่งช้ีความรู้ การแสวงหาความรู้ การจบั
ประเด็นความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันและกระจายความรู้ และการใช้
ประโยชน์ความรู้ ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.1 กระบวนการจดัการความรู้ 

Becerra-
Fernandez and 
Sabherwal (2008 
cited by 
Pimchangthong, 
2012: 588-589) 

Demerst (n.d. 
cited by 
Haslinda & 
Sarinah, 2009: 
192) 

Heisig (n.d. 
cited by 
Laverde, 2003: 
5) 

Little (n.d.  
cited by Probst, 
n.d.: 19) 

Newman & 
Conrad (1999: 
3) 

Probst et al. 
(2002 cited by 
Laverde, 2003: 
4) 

Rastogi (2000 
cited by 
Laverde, 2003: 
3-4) 

Sagˇsan (2006: 
3-7) 

Tannembaum 
& Alliger 
(2000 cited by 
Laverde, 2003: 
3) 

สรุป
กระบวนการ
จดัการความรู้ 

Discovery Embodiment Create Identification Creation Identification Identification Creating Sharing Identification 
Capture Construction Store Use Retention Acquisition Mapping Sharing  Accessibility Acquisition 
Sharing Dissemination Distribute Preservation Transfer Development Capture Structuring Assimilation Capture 
Application  Use Apply Distribution Utilization Distribution Acquiring  Using  Application Creation 
   Development  Utilization Storing  Auditing  Store 
   Acquisition  Presentation Sharing    Sharing 
      Applying    Transfer 
      Creating   Applying 
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1) Identification การบ่งช้ีความรู้ท่ีตอ้งการ เพื่อประสิทธิผลในการน าไปปฏิบติัของ
กลยทุธ์หน่วยงาน 

2) Acquisition การแสวงหาความรู้และสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะ  
3) Capture การจบัประเด็นความรู้ท่ีมีอยูต่ลอดถึงท าใหเ้ป็นแบบแผน 
4) Creation การสร้างหรือคน้พบความรู้ใหม่ ตลอดถึงการวิจยัและพฒันา การ

ทดลอง บทเรียน การคิดแบบสร้างสรรค ์และนวตักรรม 
5) Store การจดัเก็บความรู้ท่ีมีอยู่ ท่ีจดัหามา และความรู้ท่ีสร้างข้ึนในดชันีท่ี

เหมาะสมและท่ีเก็บความรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงระหวา่งกนั 
6) Sharing การแบ่งปันความรู้โดยการน าเอาความรู้ท่ีสร้างหรือบนัทึกไวอ้อกมา

เผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรับรู้และแพร่หลายในองคก์ร 
7) Transfer การถ่ายทอดความรู้ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงเป็นไปโดย

ตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจจะท าใหมี้การเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
8) Apply การใชป้ระโยชน์ความรู้ ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะสร้างความรู้ท่ีมากข้ึนดว้ยการ

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหม ่
 
2.2.6 ปัจจัยเอือ้ที่ท ำให้กำรจัดกำรควำมรู้ประสบควำมส ำเร็จ 
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548: 59-62 อา้งถึงใน สุพงศ ์จิตตเ์มือง, 2552: 27-30 ) ได้

กล่าวถึง ปัจจยัเอ้ือท่ีส าคญั 5 ประการท่ีจะช่วยให้องคก์รสามารถด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ภาวะผูน้ าและกลยทุธ์ (Leadership and strategy) 
การจดัการความรู้จะไม่ประสบผลส าเร็จอยา่งราบร่ืน ถา้ปราศจากการสนบัสนุนจาก

ผูบ้ริหารองคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจแนวคิดและตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บจากการ
จดัการความรู้เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและผลกัดนัให้มีการจดัการความรู้ในองค์กร  นอกจากน้ีอีก
หน่ึงปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จในการจดัการความรู้ได ้คือ ทิศทางและ
กลยทุธ์ท่ีชดัเจนของการจดัการความรู้  

2) วฒันธรรมองคก์ร (Culture) 
Buckman กล่าวไวว้่า ร้อยละ 90 ของกิจกรรมทางดา้นการจดัการความรู้เป็นเร่ือง

เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รโดยตรง ส่ิงส าคญัซ่ึงจะช่วยให้องคก์รบรรลุผลส าเร็จในการจดัการ
ความรู้ได้ คือ วฒันธรรมของการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 
ทศันคติอย่างหน่ึงซ่ึงมีมานานแล้ว คือ ความรู้คืออ านาจ และด้วยอ านาจน้ีท่ีจะช่วยท าให้เรามี
ความส าคญัมากกว่าคนอ่ืนได ้ แต่ก็เป็นเพราะทศันคติขอ้น้ีท่ีท าให้บุคลากรในองค์กรไม่ยอมท่ีจะ
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เพราะกลวัว่าตวัเองจะหมดความส าคญัไป ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึน
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เป็นเวลานานก็ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีกีดขวางการแบ่งปันความรู้  
3) เทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการจดัการความรู้ (Technology) 
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

เป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนความรู้สามารถท าไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ีแลว้ระบบ
ฐานขอ้มูลและ Knowledge portal ท่ีทนัสมยัก็มีส่วนช่วยให้การจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน ในภาพรวมแลว้เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนส าคญัในการช่วยใหค้นในองคก์รสามารถคน้หา
ความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช้ ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ รวมถึงช่วยให้ขอ้มูลความรู้ต่างๆถูก
จดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ  

4) การวดัผล (Measurements) 
ค ากล่าวท่ีว่า “If we cannot measure, we cannot manage” สะทอ้นให้เห็น

ความส าคญัของการวดัผล ดงันั้นการวดัผลของการจดัการความรู้จะช่วยให้องคก์รสามารถทบทวน 
ประเมินผล และท าการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ได ้นอกจากนั้นแลว้ผลจากการวดัความส าเร็จของการจดัการความรู้จะโนม้นา้วให้บุคลากร
ทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัการเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
จดัการและการแลกเปล่ียนความรู้  

5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
กิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้อาจจะด าเนินไปอย่างไม่ราบร่ืนนัก ถ้าขาด

โครงสร้างหรือระบบรองรับส าหรับบุคลากรในองคก์รให้มีการแลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่งสะดวก 
โครงสร้างท่ีกล่าวถึงน้ีอาจจะสามารถเป็นทั้งส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สถานท่ีหรืออุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงช่วย
ให้บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนั หรือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ช่น โครงสร้างหรือระบบงานท่ีเอ้ือให้
เกิดสภาพท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้และกลไกในการแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ ในชีวิตการ
ท างานประจ าวนั  

องคป์ระกอบทั้ง 5 น้ีต่างก็ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั องคก์รคงจะไม่สามารถประสบ
ผลส าเร็จในการจดัการความรู้ได ้ถา้ขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไป ในทางกลบักนัหากองคก์รสามารถบริหาร
จดัการปัจจยัเอ้ือทั้ง 5 อยา่งเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั
แลว้ การจดัการความรู้ก็จะไม่ใช่เร่ืองยากแต่ประการใด 

 
2.3 แนวคิดกำรมีส่วนร่วม  

แนวคิดการมีส่วนร่วมจะกล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วม เคร่ืองช้ีวดัระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และเง่ือนไขการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 
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2.3.1 กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
Cohen & Uphoff (1997 อา้งถึงใน ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ, 2550: 19-21; บุญชู อยู่ภู่, 

2548: 14) กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วม มี 4 ประการ ดงัน้ี 
1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และร่วมตดัสินใจ 

(Participation in decision making)  ถือไดว้่าเป็นขั้นตอนที่ส าคญั โดยตอ้งท าให้ประชาชนเกิด
การเรียนรู้ในปัญหาและผลกระทบจากกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซ่ึงจะน าไปสู่การหาแนวทางใน
การพฒันากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงได ้ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของให้
เกิดข้ึนกบัสมาชิกในชุมชน และชุมชนเกิดการเรียนรู้ถึงการไดรั้บประโยชน์โดยตรงอนัเกิดจาก
การร่วมด าเนินการตดัสินใจเลือกใช้วิธีการในการพฒันากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  

2) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั (Participation in implementation) ชุมชน
อาจให้การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมตามระดบัความสามารถ เช่น อาจเขา้ร่วมในการ
บริหารงาน พฒันาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนบัสนุนดา้นทรัพยากรการบริหาร หรือ
แสวงหาความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อน ามาสนบัสนุนกิจกรรมให้เป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไว ้

3) การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ (Participation in benefits) ซ่ึงถือได้
ว ่า เป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นใน 3 รูปแบบ คือ 
ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Material benefits) ผลประโยชน์ดา้นสังคม (Social benefits) และ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal benefits) 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) เป็นการร่วม
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ซ่ึงการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลท าให้ชุมชนตระหนกัว่า กิจกรรมที่ท  าไปนั้นด าเนินการมาเป็น
อย่างไร มีความเหมาะสมควรด าเนินการต่อไปหรือไม่ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมจากการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนัหรือไม่ และส่งผลอย่างไรต่อความส าเร็จในการพฒันากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง   

2.3.2 เคร่ืองช้ีวัดระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
Chapin (1997 อา้งถึงใน จรินทร์ กนัตี, 2548: 29) ไดเ้สนอเคร่ืองช้ีวดัระดบัการมีส่วน

ร่วมของคนในสังคม โดยก าหนดระดบัความส าคญัของการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์กร ดงัน้ี  

1) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเขา้ร่วมประชุม 
2) การให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ 
3) การเป็นสมาชิกและกรรมการ 
4) การเป็นเจา้หน้าท่ี  
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ทั้งน้ีจะดูลกัษณะต่างๆ ท่ีแสดงออก คือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การ
บริจาคเงินทอง วสัดุส่ิงของ การเสียสละเวลา แรงงาน การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและเป็น
ผูด้  าเนินการในกิจกรรมนั้นโดยตรง 

2.3.3 เงื่อนไขกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
การที่จะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา มีเง่ือนไข ดงัน้ี (สรรพารี ยกย่อง, 

2551: 26-27) 
1) เง่ือนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม สนบัสนุน

ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยตอ้งมีการกระจายอ านาจทางการเมืองออกไปทุกระดบั และ
กระจายอ านาจในการตดัสินใจให้ประชาชน นอกจากน้ีสภาพทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
กายภาพของชุมชน รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วม 

2) เง่ือนไขการพฒันาที่สนบัสนุนให้ประชาชนเขา้ร่วม ไดแ้ก่ การพฒันามีความ
สะดวกกบัประชาชนที่มาเขา้ร่วม มีการกระจายความรับผิดชอบ ชาวบา้นร่วมกนัเป็นเจา้ของ 
และมีการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า และมีการเสริมดา้นวิทยาการแก่สมาชิกกลุ่ม 

3) เงื่อนไขของนกัพฒันา ที่สนบัสนุนการเขา้ร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ ความ
ตั้งใจความมุ่งมัน่ในการท างานพฒันา และความพร้อมทั้งกายและใจที่จะท างานกบัประชาชน 
การรับฟังปัญหาและการร่วมทุกข์ร่วมสุขกบัประชาชน การศึกษาชุมชนร่วมกบัประชาชน การ
สนบัสนุนดา้นก าลงัใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในการแกปั้ญหา และการสนบัสนุน
ดา้นวิชาการและเทคโนโลยี 

4) เง่ือนไขของผูน้ า ไดแ้ก่ มีประวติัการท างานเพื่อส่วนรวม มีความจริงใจ ตั้งใจ
ในการปรับปรุงสภาพของชุมชน ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากชาวบา้น และมีความสามารถใน
การกระตุน้ชาวบา้นให้เห็นถึงปัญหา 

5) เงื่อนไขดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การประสานการด าเนินงานกบัองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และภาคเอกชน ศกัยภาพของชุมชนในการบริหารจดัการ 
และมีกองทุนท่ีสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัเป็นเจา้ของ 

6) เงื่อนไขทางสังคม- จิตวิทยา ไดแ้ก่ ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั 
ความเดือดร้อน ความไม่พึงใจร่วมกนั การตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนกลุ่มหรือชุมชนในทิศทาง
ท่ีตอ้งการ การเป็นประโยชน์ในการเขา้ร่วม การมีอิสรภาพและมีเวลาที่จะเขา้ร่วม และแรงจูงใจ
จากความส าเร็จของกลุ่ม 

 
2.4 พะยูน 

ชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังภาคใต ้เรียกพะยูนว่า “ดูหยง” มาจากภาษามลายู พะยูนเป็นสัตว์
เล้ียงลูกดว้ยนม เช่ือว่าพะยูนเคยอาศยัหากินอยู่บนบก และมีบรรพบุรุษที่ใกลเ้คียงกบับรรพบุรุษ
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ของช้าง เมื่อ 55 ลา้นปีมาแลว้ สายพนัธุ์ของพะยูนไดว้ิวฒันาการลงไปอยู่ในน ้ า และไม่กลบั
ข้ึนมาอยู่บนบกอีกเลย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552) 

ในประเทศไทยมีพะยูนอาศยัอยู่ทั้งฝ่ังอ่าวไทย และอนัดามนั (Adulyanukosol, 2000: 191) 
จากการส ารวจในปี ค.ศ. 2001 ประเมินวา่ในน่านน ้ าจงัหวดัตรังมีประชากรพะยนูในพื้นท่ีประมาณ 
123 ตวั (Hines et al., 2005: 536) ในปี ค.ศ. 2005 รายงานจ านวนพะยนูบริเวณเกาะตะลิบง-เกาะมุกด์
เป็น 42-126 ตวั (Adulyanukosol & Thongsukdee, 2005: 1) ดงันั้น ท่ีเกาะตะลิบง-เกาะมุกด์ จงัหวดั
ตรัง เป็นท่ีแห่งเดียวในน่านน ้ าไทยท่ีมีประชากรพะยนูมาก (Adulyanikosol, 2000: 191) ทั้งน้ีจ  านวน
พะยนูในจงัหวดัตรังลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008-2012  

พะยนูมีล าตวัรูปกระสวยคลา้ยโลมา ล าตวัมีสีเทาอมชมพู หรือสีน ้ าตาล หรือน ้ าตาลเทา สี
ของส่วนท้องอ่อนกว่า พะยูนวยัอ่อนมีล าตวัสีเทาอมชมพูและส่วนท้องสีชมพู ส่วนหัวยาว
ประกอบดว้ยปาก รูจมูก และมีลกัษณะคลา้ยริมฝีปากท่ีหนาและใหญ่ ส่วนของปากและจมูกเรียก
รวมกนัวา่ Muzzle มีขนสั้นๆ ประปรายตลอดล าตวัและขนเส้นใหญ่อยูอ่ยา่งหนาแน่นบริเวณปาก มี
ตา และหูขนาดเล็กอยา่งละคู่ ส่วนของหูเป็นรูเปิดเล็กๆ ไม่มีใบหู มีรูจมูกอยูชิ่ดกนัหน่ึงคู่ รูจมูกมีล้ิน
ปิด-เปิด เฉพาะดา้นหน้าของส่วนหัวโผล่ข้ึนเหนือผิวน ้ าเพื่อหายใจ โดยล้ินปิดรูจมูกเปิดข้ึนขณะ
หายใจเขา้และปิดลงก่อนท่ีพะยนูจะจมตวัลงใตผ้ิวน ้ า พะยนูหายใจทุก 1-2 นาที (กาญจนา อดุลยานุ
โกศล, ม.ป.ป.: 3) 

พะยูนมีครีบ (Flipper) ดา้นหน้าหน่ึงคู่อยู่สองขา้งของล าตวัและมีหัวนม (Nipple) อยู่
ดา้นหลงัของฐานครีบในทั้งสองเพศ จากการศึกษาซากพะยนูของสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน พบวา่พะยนูวยัเด็กมีลกัษณะและขนาดของหวันมใกลเ้คียง
กนัทั้งสองเพศ ในเพศเมียระยะโตเต็มวยัมีหวันมใหญ่ชดัเจน (ความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร) 
ส่วนในเพศผูห้วันมเป็นเพียงตุ่มเล็ก ๆ ครีบทั้งสองขา้งเปล่ียนแปลงมาจากขาคู่หนา้ ภายในครีบ 
ประกอบดว้ยน้ิว 5 น้ิว ครีบท าหนา้ท่ีในการเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีและช่วยในการขุดหญา้ทะเล 
(กาญจนา อดุลยานุโกศล, ม.ป.ป.: 3) 

พะยนูวา่ยน ้าโดยใชก้ารโบกของครีบหาง ปกติวา่ยน ้ าชา้ประมาณ 1-1.2 น็อต แต่สามารถวา่ย
น ้ าดว้ยความเร็ว 10-12 น็อต ในขณะท่ีถูกไล่ล่าดว้ยเรือเร็ว ซ่ึงจะเหน่ือยลา้ในเวลาเพียงไม่ก่ีนาที 
พะยูนมีกระดูกท่ีมีโครงสร้างแน่นและหนกัจึงเหมาะกบัวิถีชีวิตของพะยนูท่ีอาศยัหากิน พะยนูไม่มี
อาวุธป้องกนัตวัมีเพียงล าตวัท่ีใหญ่ มีหนงัหนาซ่ึงอาจป้องกนัอนัตรายจากการกดั หรือท าร้ายจาก
สัตวอ่ื์น เช่น ปลาฉลาม เม่ือมีบาดแผลเลือดแข็งตวัไดเ้ร็วมาก ส่วนลูกอ่อนจะอยูก่บัแม่และอาศยัตวั
แม่เป็นโล่ก าบงัท่ีดี พะยนูมีอายุยืนยาวไดม้ากกวา่ 70 ปี เขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุเม่ืออายุ 9-10 ปี ในทั้ง 2 
เพศ แต่ตวัเมียบางตวัก็ใหก้ าเนิดลูกชา้มาก ตามรายงานพบวา่ตั้งทอ้งคร้ังแรกเม่ืออายุ 17 ปี นอกจากน้ี
ยงัมีระยะตั้งทอ้งนาน 13-14 เดือน ให้ลูกเพียงคร้ังละหน่ึงตวั ลูกแรกเกิดกินนมจากแม่พร้อมทั้งเร่ิม
หดักินหญา้ทะเล และอาศยัอยูใ่กลชิ้ดกบัแม่ตลอดเวลาเป็นเวลาราวปีคร่ึงหรือถึงเกือบ 2 ปี ลูกพะยนู
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แรกเกิดมีความยาว 1-1.25 เมตร และหนกั ประมาณ 20-35 กิโลกรัม (กาญจนา อดุลยานุโกศล, 
ม.ป.ป.: 3) 

ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 พะยนูถือเป็นสัตวช์นิดหน่ึงใน
บญัชีสัตวป่์าสงวน 15 ชนิดของประเทศไทย (กาญจนา อดุลยานุโกศล, 2551b: 1; ส านกัอนุรักษ์
สัตวป่์า, ม.ป.ป.) 
 
2.5 ควำมรู้นิเวศแบบภูมิปัญญำ 

ค าว่า “ความรู้ดั้ งเดิม” (Traditional knowledge) มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชุมชน 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีซ่ึงความรู้ถูกผลิตข้ึน (Maina, 2012: 15) โดยความรู้ดั้งเดิม
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) ความรู้ทางการแพทยแ์บบดั้งเดิม (Traditional medicinal knowledge- 
TMK) 2) ความรู้ทางการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional agricultural knowledge- TAK) 3) ความรู้
นิเวศแบบดั้งเดิม (Traditional ecological knowledge- TEK) (Overwalle, 2005: 586-587) ใน
ปัจจุบนัน้ีเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวางว่าความรู้นิเวศแบบดั้งเดิมซ่ึงมีอิทธิพลต่อสถาบนัและ
วธีิการจดัการทรัพยากร คือ การปฏิบติัและนิเวศวิทยาท่ีดี ดงันั้น ความรู้นิเวศดั้งเดิมจึงมีบทบาทใน
การออกแบบการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืในปัจจุบนั (Phuthego & Chanda, 2004: 58)  

ความรู้ทอ้งถ่ิน (Local knowledge) เป็นส่ิงส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการตดัสินใจ 
และเสริมพลงัอ านาจ ดงัท่ีเป้าหมายหลกัของการพฒันา ก็คือ การเสริมสร้างพลงัของคนในการ
จดัการชะตากรรมของตนเอง (Hewawasam, 2000: 361) ซ่ึงงานวิจยัในทศวรรษท่ีผา่นมาไดเ้น้น
เร่ืองความรู้นิเวศแบบดั้ งเดิมท่ีจะรับมือกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมโลก 
(G'omez-Baggethun et al., 2012) โดยระบบความรู้ทางนิเวศแบบดั้งเดิมสามารถสนบัสนุนการใช้
และการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื (Phuthego & Chanda, 2004: 57) 

ภูมิปัญญาไดน้ าไปใชใ้นประเด็นต่างๆ ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝ่ัง พื้นท่ีคุม้ครองทางทะเล และมหาสมุทร (Armitage et al., 2011; G'omez-Baggethun et al., 
2012; Hewawasam, 2000; Phuthego & Chanda, 2004; Taylor et al., 2011;  Weiss et al., 2012) 
และการอนุรักษค์วามหลากหลาย (Anadón et al., 2009; Shen et al., 2012: 160; Siebenhqner et al., 
2005; Overwalle, 2005) ระบบนิเวศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Carter & Nielsen, 2011) การ
สืบพนัธ์ุของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทางทะเล (Lopez-Arevalo et al., 2011) ความชุกชุมของสัตว ์
(Anado´n et al., 2009; Anado´n et al., 2010) รวมถึงประเด็นการศึกษาในสัตว ์ไดแ้ก่ สิงห์โตทะเล 
แมวน ้ า สัตวท์ะเลเล้ียงลูกดว้ยนม เต่าทะเล นก ปลาหนา้ดิน ปลา (Krupnik & Ray, 2007; Moore, 
2003; Moore et al., 2010; Shen et al., 2012; Bergmann et al., 2004; Silvano & Begossi, 2005) 
อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับพะยูนยงัมีไม่มากนัก ได้แก่ การศึกษาของ 
Adulyanukosol et al. (2000), Matthews (2003) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anad%C3%B3n%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19183211
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2.6 กำรพฒันำหลกัสูตรท้องถิ่น 
หลกัสูตรทอ้งถิ่น หมายถึง ประสบการณ์เรียนรู้ที่จดัให้กบัผูเ้รียนโดยจดัตามสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการของผูเ้ รียนในทอ้งถิ่นนั้น เป้าหมายหลกัคือตอ้งการให้ผู เ้ รียนได้
น าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน (อญัชลี ธรรมวิธีกุล, 2552: 1) 

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาหรือหน่วยงานและบุคคลใน
ทอ้งถ่ินจดัให้แก่ผูเ้รียนตามสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ์, 2539: 82 
อา้งถึงใน กนกวรรณ งามฉวี, 2554: 34) 

หลกัสูตรทอ้งถิ่น หมายถึง หลกัสูตรที่น าหลกัสูตรแม่บทมาปรับ เพิ่ม ขยาย หรือสร้าง
หลกัสูตรย่อยในระดบัทอ้งถิ่นข้ึนมาเสริมหลกัสูตรแม่บท เพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
สภาพของทอ้งถ่ินนั้น (ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ์, 2539: 23 อา้งถึงใน กนกวรรณ งามฉวี, 2554: 34)  

ค าว่า “ทอ้งถ่ิน” มีความหมายใน 2 ประการ คือ (พยงค์ การิเทพ และคณะ, 2550: 11;
อ านาจ บุญอนนท์, 2554: 47) 

1) ทอ้งถ่ิน หมายถึง ชุมชนที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
ตั้งอยู ่อาจเป็นระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั หรือภาคภูมิศาสตร์ก็ได ้

2) ทอ้งถิ่น หมายถึง สถานศึกษา หรือหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ในชุมชนทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

การพฒันาหลกัสูตร มีความหมายใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี ลกัษณะแรก คือ การท าหลกัสูตรท่ี
มีอยู่แลว้ให้ดียิ ่งข้ึน ลกัษณะที่ 2 คือ การสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมเป็น
พื้นฐานอยู่เลย (สงดั อุทรานนัท์, 2532: 31)  

หลกัสูตรทอ้งถิ่นเป็นหลกัสูตรที่พฒันาข้ึนเพื ่อแกไ้ขขอ้บกพร่องบางประการของ
หลกัสูตรแกนกลางท่ีไม่ยืดหยุ่นและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่ของผูเ้รียน เป็นการสอน
เร่ืองไกลตวัไม่ไดศ้ึกษาส่ิงที่อยู่รอบตวั จึงตอ้งพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ่นข้ึนเพื่อให้เหมาะสมกบั
สภาพชุมชน วฒันธรรม ประเพณี อาชีพ และค่านิยม และความตอ้งการของทอ้งถิ่นนั้น (สุธี  
วรประดิษฐ์, ม.ป.ป.: 1)  

ความส าคญัของหลกัสูตรทอ้งถิ่น ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 23 การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบั ในเร่ืองความรู้และทกัษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเขา้ใจและประสบการณ์เ ร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลย ัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
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การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน กรมวิชาการ (2542 อา้งถึงใน อ านาจ บุญอนนท์, 2554: 48) 
ให้ความหมายว่า การท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ไดม้ีส่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสูตรตามขอ้ก าหนดในโครงสร้างของหลกัสูตรเพื่อให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสเรียนรู้
เร่ืองราวของทอ้งถ่ินตน เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ตลอดจนสามารถ
พฒันาชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และทอ้งถ่ินของตนเองได ้

2.6.1 วิธีกำรและแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 
วธีิการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สามารถท าได ้ดงัน้ี (สงดั อุทรานนัท์, 2532: 312-313)  

1) หลกัสูตรทอ้งถ่ินที่พฒันาข้ึนโดยปรับเปล่ียนบางส่วนของหลกัสูตรแกนกลาง 
เป็นการปรับองค์ประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของหลกัสูตรแกนกลางที่ก  าหนดไวอ้ย่างกวา้งๆ 
เพื่อให้เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในแต่ละสภาพทอ้งถ่ิน หรือเป็นการปรับส่วนใดส่วนหน่ึงของ
หลกัสูตรแกนกลาง โดยปรับส่วนเน้ือหาของกลุ่มวิชาใดวิชาหน่ึงให้สอดคลอ้งส าหรับน าไปใช้
ในการเรียนการสอนในชุมชมทอ้งถ่ินนั้น 

2) การสร้างหลกัสูตรย่อยในระดบัทอ้งถ่ินเพื่อให้เสริมหลกัสูตรแกนกลาง เป็น
การพฒันาหลกัสูตรข้ึนใหม่โดยเฉพาะส าหรับน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มเน้ือหา
กลุ่มวิชาใดวิชาหน่ึงในหลกัสูตรแกนกลาง 

แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร มีดงัน้ี (กรมวิชาการ, 2543: 3) 
1) พฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
2) การพฒันาหลกัสูตรตามความสนใจ ความสามารถ และความถนดัของผูเ้รียน  

โดยการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี (กรมวิชาการ, 2543: 24-25) 
1) การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจดักิจกรรมเสริม 
2) การปรับรายละเอียดของเน้ือหา 
3) การปรับปรุงหรือเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
4) การจดัส่ือการเรียนข้ึนใหม่ 
5) การจดัท าค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
2.6.2 รูปแบกำรพัฒนำหลักสูตร 
นกัวิชาการหลายท่านท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรไว ้ดงัน้ี (นิรนาม, ม.ป.ป.: 

65-77)  
1) Tyler (1946) แสดงกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 2 ขั้นตอน คือ 1.1) ก าหนด

วตัถุประสงค์ 1.2) เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 1.3) จดัเรียงล าดบัประสบการณ์การเรียนรู้  
1.4) ประเมินผลประสบการณ์เรียนรู้ 
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2) Taba มีแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรจากล่างข้ึนสู่บน (Grass-roots approach) 
ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน คือ 2.1) วินิจฉัยความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม 2.2) ก าหนด
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 2.3) คดัเลือกเน้ือหาสาระ 2.4) จดัเรียงล าดบัเน้ือหา 2.5) คดัเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 2.6) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 2.7) ประเมินผล 2.8) ตรวจสอบความ
เหมาะสมของหลกัสูตร 

3) Alexander and Lewis การพฒันาหลกัสูตรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  
3.1) ก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค ์และขอบเขตของหลกัสูตร 3.2) ออกแบบหลกัสูตร 3.3) การใช้
หลกัสูตร 3.4) การประเมินผลหลกัสูตร 

4) Hunkins มีรูปแบบการพฒันาหลักสูตรคล้ายกบั Tyler เรียกว่า วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Technical scientific models) มี 7 ขั้นตอน คือ 4.1) ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบั
หลกัสูตร 4.2) การวินิจฉยัหลกัสูตร 4.3) การคดัเลือกเน้ือหา 4.4) การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
4.5) การน าหลกัสูตรไปใช ้4.6) การประเมินผล 4.7) การดูแลหลกัสูตร (Maintenance) 

5) Fox มีรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 5.1) ก าหนดวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร จากค่านิยมในสังคม 5.2) ตดัสินใจเลือกความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ ฯลฯ 
5.3) ก าหนดแนวทางในในการเลือก เน้ือหาสาระ วิธีการสอน และส่ือ 5.4) น าไปใชป้ระโยชน์ใน
การจดัโอกาสเรียนรู้ หรือจดัท าหลกัสูตร 

6) Beauchamp (1981) เสนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรในเชิงระบบ ดงัน้ี 6.1) 
ปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ สภาพชุมชน เน้ือหา ค่านิยมพื้นฐานทางสังคม 6.2) กระบวนการ 
(Process) ได้แก่ เลือกขอบเขตการท าหลกัสูตร เลือกบุคลากร ก าหนดเป้าหมายของหลกัสูตร 
ออกแบบหลักสูตร จัดท าหลักสูตร การน าไปใช้ และประเมินผล 6.3) ผลผลิต (Output) คือ 
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในสังคมนั้นๆ การเปล่ียนแปลงเจตนคติ และไดข้อ้คิดเห็นในการน า
หลกัสูตรไปปฏิบติั 

7) Johnson เสนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 7.1) ก าหนดเป้าหมาย
ของหลกัสูตร 7.2) การพฒันาหลกัสูตร 7.3) การวางแผนการเรียนการสอน 7.4) การจดัการเรียนการ
สอน 7.5) การประเมินผล 

8) Zais เสนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 8.1) เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย 
วตัถุประสงค ์8.2) เน้ือหา 8.3) กิจกรรมการเรียนรู้ 8.4) การประเมินผล 

 
2.6.3 ระดับของกำรพัฒนำหลักสูตร 
การพฒันาหลกัสูตรมีหลายระดบัตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงระดบัชั้นเรียน ดงัน้ี (วิชยั วงษ์ใหญ่, 

2537: 67)  
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1) การพฒันาหลกัสูตรระดบัชาติ ควรพฒันาหลกัสูตรให้มีลกัษณะที่เอ้ืออ านวย
ต่อการน าไปขยายหรือปรับให้มากที่สุด เพื่อให้ผูใ้ช้ในระดบัต่างๆ ที่รองลงไปน าไปขยายและ
ปรับให้เหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถ่ินโรงเรียนและชั้นเรียนต่อไป 

2) การพฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถิ่น ค าว่าทอ้งถิ่นในระดบัน้ีหมายถึง เขต
การศึกษา ซ่ึงจะท าการขยายหรือปรับหลกัสูตรระดบัชาติให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางสังคม 
ภูมิศาสตร์ และความตอ้งการของประชาชนในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) การพฒันาหลกัสูตรระดบัโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนไดน้ าหลกัสูตรระดบั
ทอ้งถ่ินมาขยายและปรับประมวลการสอนอีกคร้ัง เพื่อให้ละเอียดมากยิ่งข้ึนจนกระทัง่สามารถ
แยกแยะรายละเอียดของเน้ือหาวิชาท่ีจะสอนออกมาเป็นเวลาได ้

4) การพฒันาหลกัสูตรระดบัชั้น เ รียน เป็นการพฒันาหลกัสูตรที ่เน ้นการ
ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน โดยการปรับความมุ่งหมายในการสอน 
เน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้และการสอนให้สอดคลอ้งกบัสติปัญญาและความสนใจของผูเ้รียน  

 
2.6.4 องค์ประกอบของหลักสูตร 
นกัว ิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงองค ์ประกอบของหลกัสูตรที่คลา้ยคลึงกนั โดยมี

องค์ประกอบ ดงัน้ี (Kerr, 1989;  Taba , 1962 อา้งถึงใน อ านาจ บุญอนนท์, 2554: 45; สุภวรรณ 
สิงห์คะ, 2545: 37-38) 

1) จุดมุ่งหมายกบัวตัถุประสงค์ 
2) เน้ือหาวิชาและประสบการณ์เรียนรู้ 
3) รูปแบบการเรียนการสอน 
4) การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

2.6.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตร 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย นกัวิชาการ/ผูเ้ชี่ยวชาญ ครู 

นกัเรียน ชุมชน ผูป้กครอง นกัศึกษา เป็นตน้ (นิรนาม, ม.ป.ป.: 6) โดย สงดั อุทรานนัท์ (2532: 
183) สรุปว่าผูม้ีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) คณะพฒันาหลกัสูตร 
ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาวิชา ครู นกัพฒันาหลกัสูตร และนกัวดัผลการศึกษา 2) ผูใ้ห้
ค  าแนะน าและสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 3) 
ผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพและความตอ้งการของสังคม ไดแ้ก่ ผูเ้ขียนหนงัสือ บุคคลที่ท  างานใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ประชาชน ผูป้กครอง และนกัเรียน 4) ผูใ้ห้ขอ้มูล
เก่ียวกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ผูเ้รียน และนกัแนะแนวการศึกษา 
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2.7 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ พะยูนและหญา้ทะเล และการ

พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
2.7.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
นกัสิทธ์ิ ปัญญาใหญ่ (2551) ศึกษาการจดัการความรู้เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาอาหาร

ทอ้งถิ่นน ้ าหนงัควาย อย่างมีส่วนร่วมชุมชนบา้นห้วยไซ ต าบลห้วยยาม อ าเภอบา้นธิ จงัหวดั
ล าพูน โดยน าผลการวิจยัไปพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 4 สาระ คือ 1) รู้จกัสัตวใ์นทอ้งถ่ิน 2) ชีวิต
สัตวใ์นทอ้งถ่ิน 3) ควาย 4) น ้าหนงัควาย 

2.7.2 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัพะยูนและหญ้ำทะเล 
ลกัษณะของพะยนู มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Adulyanukosol et al. (1998), Brown, (2007), 

Cetaceans (2008), CRC Reef Research Center (2002: 2), Domning (1977: 30),  Marsh (2009: 
332), Phipps et al. (2009: 12), Wikipedia (n.d.), กาญจนา อดุลยากนุโกศล (บรรยาย, วนัท่ี 8 
กนัยายน 2555) 

การวา่ยน ้ าของพะยนู มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Cetaceans (2008: 1), Phipps et al. (2009: 
33), Shark Bay Ecosystem Research Project (n.d.), Wikipedia (n.d.) 

การหายใจของพะยนู มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Adulyanukosol (2000: 193),  Cetaceans 
(2008: 1), CRC Reef Research Center (2002:2), Cox (2002: 4), Phipps et al. (2009: 33), กาญจนา 
อดุลยานุโกศล (บรรยาย, วนัท่ี 8 กนัยายน 2555) 

การกินอาหารของพะยนู มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Adulyanukosol (1999: 7),  Aragones et 
al. (2006), Cetaceans (2008:1), CRC Reef Research Center (2002:2), de Iongh et al. (1995), Marsh 
(2009: 333), Morton (2001: 419), Nakanishi et al. (2009: 2-3),  North Australian Indigenous Land 
Sea Management Alliance (2006: 48), Preen, (1992: v), Sheppard et al. (2007)  

การสืบพนัธ์ุของพะยนู มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Cetaceans (2008: 1), CRC Reef 
Research Center (2002:2), Hines et al., (2005: 654), Kwan (2002 Cited by Hines et al., 2005: 
654), Marine Mammal Commission (2007: i), Marsh et al. (1984), Marsh (2009: 334), Marsh & 
Kwan (2008: 2155), Morton (2001: 420), Phipps et al. (2009: 34), Weilgart (2007: 159), WWF 
Eastern African Marine Ecoregion (2004: 12) 

การเล้ียงดูลูกของพะยูน มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Adulyanukosol & Thongsukdee 
(2005: 3), Cetaceans (2008: 1), CRC Reef Research Center (2002: 2), Marsh et al. (1984), Marsh 
(2009: 334), Morton (2001: 420), North Australian Indigenous Land Sea Management Alliance 
(2006: 48), Phipps (2009: 34), WWF Eastern African Marine Ecoregion (2004: 12) 
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พฤติกรรมทางสังคมของพะยนู มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Akamatsu et al. (2006: 1356),  
Marsh (2009: 333), Phipps et al. 2009: 34)  

การส่ือสารของพะยูน มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ Adulyanukosol & Thongsukdee 
(2005: 3), Okumura et al. (2006) 

2.7.3 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกับกำรพฒันำหลกัสูตรท้องถิ่น 
สุพรรณี พรพมศิริ และรุ่งฟ้า กิติตญาณุสันต ์(2552) ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรบูรณาการ 

กลุ่มสาระกาเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลย ีกรณีศึกษาการพฒันาความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการ
ผลิตช้ินงานศิลปะพื้นบา้นดว้ยใบจาก พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการทดลอง
ใชห้ลกัสูตรบูรณาการสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

รุ่งทิวา ผลพฤกษา (2552) ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองการละเล่นพื้นบา้น “ร า
สวด” ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวดันนทบุรี พบว่า 
หลกัสูตรท่ีสร้างมีคุณภาพดีมาก ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ป่ินอนงค ์พะนิจรัมย ์และคณะ (2555) ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ผา้พื้นเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ ผลการประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก และนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

กนกวรรณ งามฉวี (2554) การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการป้ันตุ๊กตา
ชาววงั  

สุภวรรณ สิงห์คะ (2545) การพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ นกัเรียนมีความรู้
ก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

อ านาจ บุญอนนท์ (2554) การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดนตรีลา้นนาในเขตวฒันธรรมน่าน 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

จรียา ศรีสุดดี (2550) ศึกษาการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองบรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อน
และหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้แตกต่างกนั 
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บทที ่3 
วธิดี ำเนินกำรวจิัย 

 
การศึกษากระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

ชายฝ่ังในจงัหวดัตรัง ประกอบดว้ย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างองคค์วามรู้ท่ีผสมผสานความรู้ท่ี
ฝังลึกในตวัคนและความรู้ท่ีชดัแจง้ ระยะที่ 2 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 1) พื้นท่ีในการศึกษาวจิยั 2) ขั้นตอนในการศึกษา ดงัน้ี 

 
3.1 พืน้ทีใ่นกำรศึกษำวจัิย 

พะยูนฝูงสุดทา้ยอยู่ในจงัหวดัตรัง โดยที่เกาะตะลิบง-เกาะมุกด์ จงัหวดัตรัง เป็นที่แห่ง
เดียวในน่านน ้ าไทยที่มีประชากรพะยูนมาก (Adulyanukosol, 2000: 191) จึงก าหนดพื้นที่ใน
การศึกษาเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบที่อยู่อาศยัของพะยูน 5 ชุมชน คือ 1) เกาะลิบง 2) เกาะมุกด์  
3) บา้นหาดยาวเจา้ไหม 4) บา้นพระม่วง 5) บา้นมดตะนอย ดงัแผนภาพท่ี 3.1-3.3 
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แผนภำพที ่3.1 แสดงท่ีตั้งโรงเรียน ชุมชนท่ีศึกษา และแหล่งพะยนู 
 

 ตรงั 
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แผนภำพที ่3.2 แสดงแหล่งหญา้ทะเล และบริเวณท่ีชาวบา้นพบพะยนูในพื้นท่ีเกาะลิบง 
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แผนภำพที ่3.3 แสดงแหล่งหญา้ทะเล และบริเวณท่ีชาวบา้นพบพะยนูในพื้นท่ีเกาะมุกด ์
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3.2 ขั้นตอนในกำรศึกษำ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนในการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ 1) การสร้างองคค์วามรู้ท่ีผสมผสาน

ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและความรู้ท่ีชดัแจง้ 2) การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
ดงัแผนภาพท่ี 3.4 

ระยะที ่1 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทีผ่สมผสำนควำมรู้ทีฝั่งลกึในตัวคนและควำมรู้ทีชั่ดแจ้ง 
เพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พะยูนท่ีผสมผสาน

ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและความรู้ท่ีชดัแจง้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ัง 
ในระยะน้ี ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม คือ 1) สืบคน้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนู

และหญา้ทะเล 2) การทวนสอบความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นกบัความรู้ทางวิชาการ 3) กิจกรรมเรียนรู้
เร่ืองหญา้ทะเลของนกัเรียนในโรงเรียนชายฝ่ัง 4) การจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น
กบัความรู้ทางวชิาการ 5) การจดัท าส่ือเพื่อการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล ดงัน้ี 

 

 
 

แผนภำพที ่3.4 ขั้นตอนการวจิยั 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 สืบคน้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น
เก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเล 

กิจกรรมท่ี  2 การทวนสอบความรู้ภูมิปัญญา
ชาวบา้นกบัความรู้ทางวชิาการ 

ระยะที ่1 การสร้าง 
องคค์วามรู้ท่ีผสมผสาน
ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน
และความรู้ท่ีชดัแจง้ กิจกรมท่ี 4 การจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ภูมิ

ปัญญาชาวบา้น กบัความรู้ทางวชิาการ 
 

กิจกรรมท่ี  3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
หญา้ทะเลแก่นกัเรียนในโรงเรียนชายฝ่ัง 

กิจกรรมท่ี  5 การจดัท าส่ือเพื่อการอนุรักษ์
พะยนูและหญา้ทะเล 

กิจกรรมท่ี  6 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยนูและหญา้ทะเล 

ระยะที ่2 การพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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กจิกรรมที ่1 กำรสืบค้นควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนเกีย่วกบัพะยูนและหญ้ำทะเล  
ขั้นท่ี 1 การคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
ประชากร คือ แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ปราชญ์ชาวบา้น ผูน้ า

ชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น) องคก์รพฒันาเอกชน 
กลุ่มตวัอย่าง โดยสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็น

แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังจ านวน 32 คน ผูน้ าชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น องค์การบริหารส่วน
ต าบล) จ านวน 2 คน องค์กรพฒันาเอกชน 1 คน รวม 35 คน ส่วนปราชญ์ชาวบ้านก าหนดเลือก
ชาวบา้นท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป สุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) จ านวน 6 คน รวม
ทั้งหมด 41 คน 

ขั้นท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม น าขอ้มูลมาก าหนดกรอบแนวค าถาม  
ขั้นท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแกนน ากลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรชายฝ่ังและปราชญช์าวบา้นใน 5 ชุมชนชายฝ่ัง คือ บา้นพระม่วงจ านวน 3 คน บา้นมดตะนอย
จ านวน 9 คน บา้นหาดยาวเจา้ไหมจ านวน 7 คน เกาะมุกด์จ  านวน 11 คน เกาะลิบงจ านวน 10 คน และ
มูลนิธิอนัดามนั 1 คน รวมทั้งหมด 41 คน 

ขั้นท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูล ท าการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  
ในขั้นน้ีไดอ้งคค์วามรู้แบบภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเล 
กจิกรรมที ่2 กำรทวนสอบควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนกบัควำมรู้ทำงวชิำกำร มีดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ท าการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล จากเอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขั้นท่ี 2 น าความรู้แบบภูมิปัญญาเก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเล จากขั้นท่ี 1 มา
เปรียบเทียบกบัความรู้ทางวิชาการ ประเด็นใดถูกตอ้งให้ 1 คะแนน ประเด็นใดไม่ถูกตอ้งให้ 0 
คะแนน คะแนนสูงสุด 86 คะแนน 

ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูล ท าการทดสอบสัดส่วนของความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น
กบัความรู้ทางวชิาการ ดว้ยสถิติไคสแควร์ ก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 

สัดส่วนของความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเท่ากบัความรู้ทางวชิาการ (0.50:0.50) 
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญ้ำทะเลส ำหรับนักเรียนในโรงเรียน

ชุมชนชำยฝ่ัง มีขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เลือกพื้นท่ีการส ารวจหญา้ทะเล  
ก าหนดพื้นท่ีการส ารวจหญา้ทะเลเป็น 3 พื้นท่ี คือ เกาะมุกด์ เกาะลิบง และ

บา้นมดตะนอย เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงเรียนตั้งอยูใ่นพื้นท่ี และมีการกระจายของหญา้ทะเล 
ขั้นท่ี 2 เลือกประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
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ประชากร คือ นักเรียนของโรงเรียนในพื้นท่ีชายฝ่ัง 5 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ โรงเรียนบา้นบาตูปูเต๊ะ โรงเรียนบา้นหาดยาว โรงเรียนบา้นพระม่วง และ
โรงเรียนบา้นมดตะนอย รวมถึงแกนน ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง และเจา้หน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

กลุ่มตวัอย่าง ท าการสุ่มตวัอย่างนกัเรียน แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ และเจา้หน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงชั้นปีของ
นกัเรียน ไดต้วัอยา่งทั้งหมด 62 คน  

ขั้นท่ี 3 ก าหนดจุดการส ารวจ โดยแบ่งการส ารวจเป็น 3 จุด ดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 จุดส ารวจท่ีเกาะมุกด์ กิจกรรมการส ารวจระหวา่งวนัท่ี 22-24 

พฤษภาคม 2555 ประกอบดว้ยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ จ  านวน 12 คน 
ครู 1 คน และแกนน ากลุ่มอนุรักษใ์นชุมชน 3 คน รวม 16 คน 

คร้ังท่ี 2 จุดส ารวจท่ีเกาะลิบง กิจกรรมการส ารวจระหว่างวนัท่ี 24-26 
พฤษภาคม 2555 ประกอบดว้ยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นบาตูปูเต๊ะ จ านวน 11 คน 
ครู 1 คน และแกนน ากลุ่มอนุรักษใ์นชุมชน 4 คน รวม 16 คน 

คร้ังท่ี 3 จุดส ารวจท่ีบา้นมดตะนอย กิจกรรมการส ารวจระหวา่งวนัท่ี 
21-23 มิถุนายน 2555 ประกอบดว้ยนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหาดยาวจ านวน 10 
คนโรงเรียนบา้นมดตะนอย 5 คน และโรงเรียนบา้นพระม่วง 5 คน ครู 3 คน เจา้หนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเกาะลิบงจ านวน 3 คน และแกนน ากลุ่มอนุรักษใ์นชุมชน 4 คน รวม 30 คน 

ขั้นท่ี 4 ก าหนดแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ลกัษณะของแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเล ประกอบดว้ย เน้ือหา 

กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเล 
 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ 

1 ระบบนิเวศหญ้ำทะเล 
 -ประเภทของ
วทิยาศาสตร์ 
ทางทะเล 
-การแบ่งเขตทะเล 
-ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
-การแบ่งระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง 
-ระบบนิเวศหญา้ทะเล 
-ความแตกต่างระหวา่ง
พืชและสตัว ์
-ห่วงโซ่อาหาร 
-ส่ิงมีชีวติในแนว 
หญา้ทะเล 

ขั้นน ำ 
วทิยากรแนะน าโครงการและหวัขอ้ 
การเรียนรู้ 
ขั้นสอน 
1. วทิยากรบรรยายประกอบการวาดภาพ
ถึงประเภทของวทิยาศาสตร์ทางทะเล การ
แบ่งเขตทะเล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การแบ่งระบบนิเวศชายฝ่ัง ระบบ
นิเวศหญา้ทะเล ห่วงโซ่อาหาร 
2. วทิยากรซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัความ
แตกต่างระหวา่งพืชกบัสตัว ์ 
3. ฝึกปฏิบติักิจกรรมรายกลุ่มยอ่ย   
ปฏิบัตกิำรที ่1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มวาด 
รูปส่ิงมีชีวติหรือสตัวน์ ้ าในแนว 
หญา้ทะเลคนละ 1 ชนิด 
4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัน าเสนอ
ผลงาน 
ขั้นสรุป 
วทิยากร ครู แกนน ากลุ่มอนุรักษใ์นชุมชน
ชายฝ่ังร่วมกนัอภิปรายและสรุปบทเรียน 

1. กระดาษ Flipchart  
2. ปากกา  
 

2 กำรตรวจวดัคุณภำพ
น ำ้  ทำงกำยภำพ เคม ี
และชีวภำพ 
-สตัวแ์ละพืชขนาดเลก็ 
ในแนวหญา้ทะเล 
-วธีิการใชอุ้ปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตร์ 
-การตรวจวดัคุณภาพ
น ้ า ทางกายภาพ และ
เคมี 
-การตรวจวดัทาง
ชีวภาพ 

ขั้นน ำ  
วทิยากรทบทวนความรู้เดิมเร่ืองสตัวแ์ละ
พืชในแนวหญา้ทะเล 
ขั้นสอน 
1. การบรรยายประกอบการสาธิตการใช้
อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ตรวจวดัคุณภาพ
น ้ า  โดยวทิยากรและทีมนกัศึกษาจาก 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
2. ฝึกปฏิบติักิจกรรมรายกลุ่มยอ่ย   
ปฏิบัตกิำรที ่1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ า  ทางกายภาพ เคมี 
เช่น ความเคม็ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด
เบส 
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ตำรำงที ่3.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเล (ต่อ) 
 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ 

  ปฏิบัตกิำรที ่2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ดูส่ิงมีชีวติขนาดเลก็ในแหล่ง
หญา้ทะเล  
3.นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทางกายภาพ และ
ชีวภาพ  
ปฏิบัตกิำรที ่3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูป
ส่ิงมีชีวติขนาดเลก็ในแหล่งหญา้ทะเล 
4.นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวาด
รูปส่ิงมีชีวติขนาดเลก็ในแหล่งหญา้ทะเล 
ขั้นสรุป  
วทิยากร นกัเรียน และทีมนกัศึกษาร่วมกนั
สรุปบทเรียน  

1. สมุดบนัทึก 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

3. กลอ้งจุลทรรศน ์
4. Reflecto-salinometer 
5. Termometer 
6.  pH-meter 
7. กระดาษ Flipchart 
8. ปากกา 

3 กำรจ ำแนกชนิดของ 
หญ้ำทะเล 
-ความรู้เก่ียวกบั 
หญา้ทะเล 
-ลกัษณะของตน้ 
หญา้ทะเล 
-การจ าแนกชนิดของ 
หญา้ทะเล 

ขั้นน ำ  
วทิยากรซกัถามถึงความรู้เบ้ืองตน้ของ
นกัเรียนเก่ียวกบัหญา้ทะเล 
ขั้นสอน 
1. วทิยากรบรรยายพร้อมวาด
ภาพประกอบถึงลกัษณะและวธีิการ
จ าแนกชนิดของหญา้ทะเล 
2. ฝึกปฏิบติักิจกรรมรายกลุ่มยอ่ย   
ปฏิบัตกิำรที ่1 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม 
จ าแนกชนิดหญา้ทะเลจากตวัอยา่ง 
หญา้ทะเล โดยน ามาเปรียบเทียบกบัคู่มือ 
โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มระบุชนิด ลกัษณะ
เด่นของหญา้ทะเลแต่ละชนิดและวาด
ภาพประกอบ โดยมีทีมนกัศึกษาเป็นพี่
เล้ียงกลุ่ม  
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
จ าแนกหญา้ทะเล 
ขั้นสรุป 
 วทิยากร นกัเรียน และแกนน ากลุ่ม
อนุรักษร่์วมกนัอภิปรายและสรุปบทเรียน 

1. คู่มือนกัสืบหญา้ทะเล 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ตวัอยา่งหญา้ทะเลใส่ใน
ถาด 
4. แวน่ขยาย 
5. กระดาษ Flipchart 
6. ปากกา 
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ตำรำงที ่3.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเล (ต่อ) 
 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อุปกรณ์ 
4 กำรส ำรวจหญ้ำทะเล 

-หลกัการก าหนดจุด
ส ารวจ 
-หลกัการวางแนว 
(Transects) 
-วธีิการส ารวจ 
หญา้ทะเล 
-การร่วมส ารวจ 
หญา้ทะเล 
-การวเิคราะห์ผล 
ร้อยละ 
การปกคลุมของ 
หญา้ทะเล 

ขั้นน ำ 
วทิยากรทบทวนความรู้เก่ียวกบัหญา้ทะเล
โดยซกัถาม 
ขั้นสอน 
1.  วทิยากรบรรยายพร้อมวาด
ภาพประกอบเก่ียวกบัการก าหนดจุด
ส ารวจและวางแนว  
2.  วทิยากรสาธิตวิธีการวางกรอบส่ีเหล่ียม
สุ่มตวัอยา่ง 
3.  วทิยากรบรรยายการวเิคราะห์ผล 
4.  ฝึกปฏิบติักิจกรรมรายกลุ่มยอ่ย   
 ปฏิบัตกิำรที ่1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มท า
ตารางบนัทึกขอ้มูลการส ารวจ 
ปฏิบัตกิำรที ่2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนท่ี
ส ารวจหญา้ทะเล และบนัทึกผลในตาราง 
ปฏิบัตกิำรที ่3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มค านวณ
ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลโดย
เสนอผลการศึกษาแบบกราฟแท่ง 
ทั้งน้ีการฝึกปฏิบติัการภาคสนามมีทีม
นกัศึกษาเป็นพ่ีเล้ียงประจ ากลุ่ม ครู และ
แกนน ากลุ่มอนุรักษเ์ขา้ร่วมดว้ย  
4.นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
ส ารวจหญา้ทะเล 
ขั้นสรุป 
วทิยากร ครู นกัเรียน ทีมนกัศึกษา และ
แกนน ากลุ่มอนุรักษ ์ร่วมกนัอภิปรายและ
สรุปผลการส ารวจ 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. กระดาษ Flipchart 
3. กระดาษ ดินสอ ปากกา 
ไมบ้รรทดั 
4. สายวดั ท่ีมีความยาว 50-
100 ม. 
5. กรอบส่ีเหล่ียมสุ่ม
ตวัอยา่ง 
6. สมุดกราฟ  
7. แวน่ขยาย 
8. เขม็ทิศ 
9. คู่มือนกัสืบหญา้ทะเล 
10. ตารางบนัทึกขอ้มูล 
11. เส้ือชูชีพส าหรับ
นกัเรียน 
12. เคร่ืองค านวณ 

 

หมายเหตุ การด าเนินกิจกรรมโดยนักวิจัยเป็นวิทยากร และนักศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง เป็นวทิยากรประจ ากลุ่ม 

ขั้นท่ี 5 ก าหนดขั้นตอนการส ารวจหญา้ทะเล มีดงัน้ี 
1) การวางแนวเก็บตวัอยา่ง  
โดยแนวเก็บตวัอย่างตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีของพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งมีความคล้ายๆ 

กนัทั้งดา้นความหนาแน่นของหญา้ทะเล ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นตน้ ด าเนินการโดย  
1.1) ก าหนดวางแนวจ านวน 3 แนว ให้ตั้งฉากกบัแนวชายฝ่ัง 

ระยะห่างของแต่ละแนวห่างกนั 50 เมตร (แผนภาพท่ี 3.5)  
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1.2) บนัทึกหรือท าสัญลกัษณ์ของจุดเร่ิมตน้ของแนว (Transect) 
ท่ีท  าการศึกษา โดยใชด้า้นท่ีติดกบัชายฝ่ังเป็นจุดเร่ิมตน้ 

 

 
 

แผนภำพที ่3.5 การวางแนวเพื่อการศึกษาการปกคลุมของหญา้ทะเล 
ท่ีมา English et al. (1997: 250) 

 

2) การวางกรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอยา่ง  
2.1) จดัเตรียมกรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอยา่ง (Quadrat) ขนาด 50x50 

เซนติเมตร โดยแบ่งเป็นช่อง 25 ช่อง (แผนภาพท่ี 3.6)  
2.2) ใชส้ายวดัลากไปตามแนวจนกระทัง่พบหญา้ทะเล จุดน้ีเป็น

จุดเก็บตวัอย่างจุดท่ี 1 ท าการบนัทึกระยะ (เมตร) และวางกรอบสุ่มตวัอย่างจ านวน 4 ซ ้ า ทั้งน้ี
ก าหนดระยะห่างของจุดเก็บตวัอยา่งแต่ละจุดใหมี้ระยะห่างกนั 20 เมตร (แผนภาพท่ี 3.5) 

 

 
 

แผนภำพที ่3.6 กรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอยา่งเพื่อศึกษาการปกคลุมของหญา้ทะเล 
ท่ีมา English et al. (1997: 247) 
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3) การบนัทึกความเด่นของหญา้ทะเลแต่ละชนิด  
จากตารางท่ี 3.2 แสดงถึงชั้นคะแนนของความเด่นของหญา้ทะเล เช่น ใน

กรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอยา่งช่องใดถา้มีหญา้ทะเล 1/2 ถึงทั้งหมดของพื้นท่ี หรือคิดเป็นร้อยละ 50-100 ของ
พื้นท่ี จะไดค้ะแนนความเด่นเป็น 5 เป็นตน้ 

 
ตำรำงที ่3.2 ชั้นคะแนนความเด่นของหญา้ทะเล 
 

ชั้นคะแนนความเด่น จ านวนท่ีปกคลุม % ท่ีปกคลุม % ก่ึงกลาง (M) 

5 1/2-ทั้งหมด 50.00-100.00 75.00 

4 1/4-1/2 25.00-50.00 37.50 

3 1/8-1/4 12.50-25.00 18.75 

2 1/16-1/8 6.25-12.50 9.38 

1 นอ้ยกวา่ 1/16 <6.25 3.13 

0 ไม่พบ 0 0 

 
ท าการบนัทึกความเด่นของหญา้ทะเลแต่ละชนิดลงในตารางบนัทึก

ขอ้มูลท่ีแบ่งออกเป็น 25 ช่อง โดยในแต่ละจุดท่ีเก็บตวัอย่างจะบนัทึกเป็น 4 กรอบส่ีเหล่ียมสุ่ม
ตวัอย่าง และในแต่ละกรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอย่างจะบนัทึกหญา้ทะเลแยกเป็นรายชนิด (แผนภาพท่ี 
3.7) 
Q1 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 1…..  Q1 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 2….      Q1 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 3….. ฯลฯ 

                 
                 
                 
                 
                 

 

Q2 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 1…..  Q2 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 2….                  Q2 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 3….. ฯลฯ 
                 
                 
                 
                 
                 

 

… 
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Q4 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 1…..  Q4 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 2….                  Q4 ระยะ.....ม. ชนิดท่ี 3….. ฯลฯ 
                 
                 
                 
                 
                 

 

แผนภำพที ่3.7 แบบบนัทึกขอ้มูลความเด่นของหญา้ทะเล 
 

4) การค านวณร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเล 
4.1) ค านวณการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละชนิดในแต่ละ

กรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้มการท่ี 1 ทั้งน้ีใชว้ิธีการค านวณท่ีเหมือนกนัส าหรับหญา้ทะเล
ชนิดหรือสกุลอ่ืนๆ ท่ีพบในกรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอยา่งเดียวกนัน้ี 





f

(Mixfi)
C     สมการท่ี 1 

โดยท่ี C  = ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเล 
Mi = ร้อยละก่ึงกลางของชั้นท่ี i 
f   = ความถ่ี (จ านวนของช่องใน 25 ช่องท่ีมีความเด่น
เหมือนกนั) 

 
4.2) ค านวณค่าเฉล่ียร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลแต่ละ

ชนิด โดยน าขอ้มูลร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลแต่ละชนิด ทั้ง 4 ซ ้ า ท่ีค  านวณไดจ้าก ขอ้ 4.1 มา
ใส่ในตารางท่ี 3.3 เพื่อค านวณค่าเฉล่ียร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเล 

สูตร  ค่าเฉล่ีย 
4

CCCC 4321 
  

 

ตำรำงที ่3.3 แบบค านวณค่าเฉล่ียร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเล ชนิด……..………………… 
 

จุดท่ี/ระยะทาง กรอบส่ีเหล่ียมสุ่มตวัอยา่งท่ี ค่าเฉล่ีย 
1 

 (C1) 
2  

(C2) 
3 

(C3) 
4 

(C4) 

จุดท่ี 1 ระยะ...........ม.      

จุดท่ี 2 ระยะ...........ม.      

…      

จุดท่ี k ระยะ...........ม.      
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5) การน าเสนอดว้ยกราฟ  
การท ากราฟโดยน าค่าเฉล่ียร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลแต่ละชนิด 

จากขอ้ 4.2 มาท ากราฟแท่ง ก าหนดแกน X คือ ระยะทาง แกน Y คือ ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเล 
6) ประเมินกิจกรรมการส ารวจหญา้ทะเล 
ใช้แบบค าถามปลายเปิดให้นกัเรียนเขียนถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการ

เขา้ร่วมกิจกรรมส ารวจหญา้ทะเล และจากผลงานของกลุ่มท่ีเขียนถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

กจิกรรมที ่4 กำรจัดเวทแีลกเปลีย่นควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนกบัควำมรู้ทำงวชิำกำร 
โดยจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นกบัความรู้ทางวิชาการเร่ืองพะยนูและ

หญา้ทะเล ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2555 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน
ชายฝ่ัง 5 ชุมชน จ านวน 16 คน ครูจากโรงเรียนชายฝ่ังจ านวน 6 คน เขตห้ามล่าสัตวห์มู่เกาะลิบง
จ านวน 2 คน ศูนยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 6 (ตรัง) จ านวน 2 คน มูลนิธิอนัดามนั 1 
คน นกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจ านวน 4 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพะยูน 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นหญา้ทะเล 1 คน รวมทั้งหมด 33 คน 

ในขั้นน้ีได้องค์ความรู้เร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลท่ีผสมผสานระหว่างความรู้ 
ภูมิปัญญาชาวบา้น และความรู้ทางวชิาการ 

กจิกรรมที ่5 กำรจัดท ำส่ือเพือ่กำรอนุรักษ์พะยูนและหญ้ำทะเล 
ขั้นท่ี 1 เลือกประชากร และตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ชาวบา้นและเยาวชนในชุมชนชายฝ่ังท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ชาวบา้นเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเลผา่นรองเง็ง ลิเกป่า และเพลงร่วมสมยัอ่ืน 
กลุ่มตวัอยา่ง ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้

ตวัอยา่งชาวบา้นจ านวน 15 คน และเยาวชนจ านวน 7 คน รวม 22 คน 
ขั้นท่ี 2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ และจดบนัทึกเน้ือร้องของ

รองเง็ง ลิเกป่า และเพลงร่วมสมยัอ่ืน 
ขั้นท่ี 3 การบนัทึกเสียง โดยชาวบา้นและเยาวชนในชุมชนชายฝ่ัง ทั้งท่ีเป็น

ผูป้ระพนัธ์ ผูข้บัร้อง และผูเ้ล่นดนตรีรองเง็ง ประกอบดว้ยไวโอลิน และล ามะนา ไดบ้นัทึกเสียงท่ี
หอ้งอดัเสียงก าเนิดทองเอน็เทอร์เทนเมนต ์โดยบนัทึกในรูปแบบซีดีออดิโอจ านวน 14 เพลง  

 

ระยะที ่2 กำรพฒันำหลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเล 
เพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 คือ เพื่อพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล

ส าหรับโรงเรียนชายฝ่ัง 
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กจิกรรมที ่6 กำรพฒันำหลกัสูตรท้องถิ่นอย่ำงมีส่วนร่วม 

การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล ใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่ง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) โดยน าความรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลซ่ึงเป็น
เน้ือหาท้องถ่ินท่ีได้จากระยะท่ี 1 มาบูรณาการเข้าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เลือกประชากร และตวัอยา่ง 
ประชากรระดบัหน่วยงาน คือ โรงเรียนในพื้นท่ีชายฝ่ังน าร่อง 6 โรงเรียน 

ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นบาตูปูเต๊ะ โรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ โรงเรียนบา้นเกาะลิบง โรงเรียนบา้นหาดยาว 
โรงเรียนบา้นพระม่วง และโรงเรียนบา้นมดตะนอย 

ประชากรระดบับุคคล คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยูนและหญ้าทะเล รวมถึงการทดลองใช้หลักสูตรท้องถ่ิน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครูสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จากโรงเรียนชายฝ่ัง ศึกษานิเทศก์ วิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคนิค และผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบ
คุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

กลุ่มตวัอยา่ง ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้
ตวัอยา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน รวม 27 คน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 5 คน 
ครูสอนวทิยาศาสตร์จ านวน 10 คน ศึกษานิเทศก์จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 และ 2 จ านวน 6 คน เป็นวิทยากรดา้นการวิเคราะห์หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้รวมถึงนิเทศการสอน 2 คน เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 3 คน เป็นผูนิ้เทศการ
สอน 1 คน ครูช านาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์) จ านวน 2 คน เจา้หนา้ท่ีเทคนิค 1 คน นกัวิจยั 3 คน 
(ตารางท่ี 3.4)  อีกทั้งนักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน จ านวน 174 คน  

 
ตำรำงที ่3.4 รายช่ือผูร่้วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือ หนา้ท่ี หน่วยงาน 
1 นางสาวสุดารัตน์ อะหลีแอ ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบาตูปูเตะ๊ 
2 นางสาวลินดา หนูเกต ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบาตูปูเตะ๊ 
3 นางสาววรีะยา นาเกลือ ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบาตูปูเตะ๊ 
4 นางสาวปาตีเมาะ แลแร ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบาตูปูเตะ๊ 
5 นางสาววนัเพญ็ ทะเลลึก ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นเกาะมุกด ์
6 นางสาวนูฤตา  เส็นจิต ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นเกาะมุกด ์
7 นางสาววติา้ หลงจิ ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นเกาะลิบง 
8 นายชยัสิทธ์ิ เกิดศิริ ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นพระม่วง 
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ตำรำงที ่3.4 รายช่ือผูร่้วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล (ต่อ) 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือ หนา้ท่ี หน่วยงาน 
9 นางสาวอุไร นนัตสินธ์ุ ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นมดตะนอย 
10 นายสมพร นนัตสินธ์ุ ครูสอนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นหาดยาว 
11 นายวโิรจน์ จบัปร่ัง สนบัสนุนนโยบาย โรงเรียนบาตูปูเตะ๊ และ 

   โรงเรียนบา้นเกาะลิบง 
12 นายศรีสุวรรณ เปาะทอง สนบัสนุนนโยบาย โรงเรียนบา้นเกาะมุกด ์
13 นายก าจดั จงัเม่ง สนบัสนุนนโยบาย โรงเรียนบา้นพระม่วง 
14 นายสมุทร นนัตสินธ์ุ สนบัสนุนนโยบาย โรงเรียนบา้นหาดยาว 
15 นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน สนบัสนุนนโยบาย โรงเรียนบา้นมดตะนอย 
16 นายสมคิด ด าคง สนบัสนุนนโยบาย และ

ตรวจสอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
สพป. ตรัง เขต 2 

17 นายเจริญ เกลาเกล้ียง สนบัสนุนนโยบาย สพป. ตรัง เขต 2 
18 นายอมร แกว้ศรียงค ์ วทิยากร* สพป. ตรัง เขต 1 
19 นางกมลวรรณ สุวรรณ์ วทิยากร* สพป. ตรัง เขต 1 
20 นายเสวก วงษเ์จริญผล ตรวจสอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สพป. ตรัง เขต 1 
21 นางสุจิรา ณ พทัลุง ตรวจสอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สพป. ตรัง เขต 1 
22 นางอญัชนา ไพรัตนากร ตรวจสอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โรงเรียนวดัควนวเิศษ 
23 นายทว ีจนัทร์แดง ตรวจสอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โรงเรียนบา้นแหลม 
24 นายเชิด คงหอ้ย เจา้หนา้ท่ีเทคนิค ส านกัวจิยัและพฒันา 
25 ผศ. ดร.ณฐัทิตา โรจนประศาสน์ นกัวจิยั มทร. ศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
26 ผศ. ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุย้ นกัวจิยั มทร. ศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
27 ดร. วภิาวรรณ ตินนงัวฒันะ นกัวจิยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

* หมายถึง วทิยากรดา้นการวเิคราะห์หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
 
ขั้นท่ี 2 เคร่ืองมือการวิจยั และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฒันาโดยนกัวิจยั 

ส่วนข้อ 4 และ 5 พฒันาโดยครูสอนวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะของเคร่ืองมือ และการตรวจสอบ
เคร่ืองมือ ดงัตารางท่ี 3.5 
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ตำรำงที ่3.5 ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือ ลกัษณะ ตรวจสอบโดย 
1) แบบทดสอบความรู้เร่ืองพะยนู
และหญา้ทะเลของครูก่อนและหลงั
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

แบบทดสอบแบบปรนยั ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองพะยนูและ 
หญา้ทะเล 

2) แบบประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบสอบถามชนิด 5 สเกล ศึกษานิเทศก ์3 คน 

3) แบบนิเทศติดตามโดยการสงัเกต
การสอน  

แบบสอบถามชนิด 5 สเกล ศึกษานิเทศก ์3 คน 

4) ใบกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อม
เกณฑก์ารวดัประเมินผล 

-ภาคปฏิบติั ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดว้ยศึกษานิเทศก ์3 
คน ครูช านาญการพิเศษ (วทิยาศาสตร์) 2 คน 

5) แบบทดสอบทา้ยหน่วยเรียน  -ปรนยั อตันยั 
6) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

แบบสอบถามชนิด 5 สเกล ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  

7) แบบสออบถามความพึงพอใจของ
ครูต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

แบบสอบถามชนิด 5 สเกล ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  

 
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน Paired sample t-test และ Independent sample t-test ส่วนแบบสอบถามแบบ 5 สเกล 
วเิคราะห์ดว้ยสถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนน 3.68-5.00  ระดบัมาก  
คะแนน 2.35-3.67  ระดบัปานกลาง  
คะแนน 1.00-2.34 ระดบันอ้ย  

 
ขั้นท่ี 3 ก าหนดขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 
การพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลใช้ทฤษฏีเชิงระบบ 

(System theory) ของ Beauchamp (1981) ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
(แผนภาพท่ี 3.8) ดงัน้ี 
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แผนภาพที ่3.8 ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 

การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น เร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 

1.การสร้าง
หลกัสูตรท้องถิ่น 
เสวนาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  
 ประชุมเชิง
ปฏิบติัการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
  

2.การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
หลกัสูตรท้องถิ่น 
ตรวจสอบภายใน  
ตรวจสอบ
ภายนอก  
 

3. การทดลองใช้
หลกัสูตรท้องถิ่น 
และนิเทศตดิตาม 

  
 

5. ปรับปรุงแก้ไข 

4. การประเมนิ
หลกัสูตรท้องถิ่น 

การสร้างองค์ความรู้ 

สืบคน้ความรู้ภูมิปัญญาเร่ือง
พะยนูและหญา้ทะเล 

ทวนสอบความรู้ภูมิปัญญา
ชาวบา้นกบัความรู้ทางวิชาการ 

จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้แบบ
ภูมิปัญญากบัความรู้ทางวชิาการ 

องค์ความรู้เร่ืองพะยูน 
และหญ้าทะเล 

กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเล
ส าหรับนกัเรียน 

Input Process Output/Outcome 

 Output 

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ครู (ความรู้ ความพึงพอใจ) 

Outcome 
 

นกัเรียน (ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน ความพึงพอใจ) 

 

 

ส่ือเพื่อการอนุรักษพ์ะยนูและ
หญา้ทะเล 
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1) ปัจจยัน ำเขำ้ (Input) 
ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) คือ องค์ควำมรู้เ ร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเลท่ี

ผสมผสำนควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นกบัควำมรู้ทำงวิชำกำร ในกำรสร้ำงองคค์วำมรู้มีหลำยกิจกรรม 
ดงัน้ี 1) กำรสืบคน้ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้น 2) ทวนสอบควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นกบัควำมรู้ทำง
วิชำกำร 3) กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลส ำหรับนกัเรียนในโรงเรียนชำยฝ่ัง 4) กำรจดั
เวทีแลกเปล่ียนควำมรู้แบบภูมิปัญญำชำวบำ้นกบัควำมรู้ทำงวชิำกำร 5) กำรจดัท ำส่ือเพื่อกำรอนุรักษ์
พะยนูและหญำ้ทะเล  

2) กระบวนกำร (Process) 
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเล 

ประกอบด้วยขั้นตอน ดงัน้ี (1) กำรสร้ำงหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (2) กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยผูเ้ช่ียวชำญ (3) กำรทดลองใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ินและนิเทศติดตำม (4) กำร
ประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (5) กำรปรับปรุงแกไ้ข 

2.1) กำรสร้ำงหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
ในขั้นกำรสร้ำงหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล ได้

ด ำเนินกำร ดงัน้ี 
2.1.1) กำรเสวนำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนชำยฝ่ัง 6 

โรงเรียน เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้เก่ียวกบัพะยนูและหญำ้ทะเลแก่นกัเรียนใน
โรงเรียนชุมชนชำยฝ่ัง เม่ือวนัท่ี 14 มกรำคม 2556 จ  ำนวนผูบ้ริหำรท่ีเขำ้ร่วม 5 คน  

2.1.2) กำรปฏิบติักำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
โด ย จัด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร แบบ มี ส่ ว น ร่ ว ม 

(Participatory Action Research, PAR) ท  ำกำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูแลหญำ้ทะเลใน
รำยวชิำวทิยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำปี
ท่ี 3 ระหวำ่งเดือนมกรำคม-มีนำคม 2556 กำรประชุมจ ำนวน 4 คร้ัง ดงัน้ี  

คร้ังท่ี 1 ระหว่ำงวนัท่ี 17-18 มกรำคม 2556 ปฏิบติักำร
วิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้ หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ อีกทั้งเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ ในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง 
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 

คร้ังท่ี 2 ระหวำ่งวนัท่ี 11-12 กุมภำพนัธ์ 2556 ปฏิบติักำร
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบดว้ย กิจกรรม ส่ือ กำรวดัและประเมินผล  

คร้ังท่ี 3 ระหว่ำงวนัท่ี 18-19 มีนำคม 2556 ปฏิบติักำร
วเิครำะห์ส่ือ และจดัท ำใบงำน ใบกิจกรรม และจดัท ำส่ือท่ีใชใ้นกำรสอนเป็นรำยกิจกรรม  
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คร้ังท่ี 4 ระหว่ำงวนัท่ี 30-31 มีนำคม 2556 ปฏิบติักำร
ตรวจสอบหน่วยกำรเรียนรู้ และจดัท ำเคร่ืองมือวดัและประเมินผลเป็นรำยกิจกรรม  

ขั้นน้ีได้หลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเล รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ท่ีมีกำรบูรณำกำรเน้ือหำทอ้งถ่ินเขำ้ไปในเน้ือหำ
แกนกลำง ในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษำปีท่ี 3 

2.2) กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เพื่อให้ได้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล รำยวิชำ

วทิยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำปีท่ี 3 
ท่ีมีคุณภำพ จึงท ำกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในและภำยนอก ดงัน้ี 

2.2.1) กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน โดยครูท่ีเข้ำร่วม
พฒันำหลกัสูตร วิทยำกร และนักวิจยั ท ำกำรตรวจสอบคุณภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูน
และหญำ้ทะเล และท ำกำรปรับปรุงแกไ้ข 

2.2.2) กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอก โดยให้ผูเ้ช่ียวชำญ 
จ ำนวน 5 คน ตรวจสอบคุณภำพและควำมสอดคลอ้งของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (IOC) พบว่ำ หลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล มีควำมสอดคลอ้ง (ตำรำงท่ี 3.6) ผำ่นเกณฑ์ค่ำเฉล่ีย 0.50 แสดงวำ่
มีควำมตรงเชิงเน้ือหำ (สุรพงษ ์ คงสัตย ์ และธีรชำติ ธรรมวงค,์ 2551) ทั้งน้ีท ำกำรปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตำมขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชำญ 

 

ตารางที ่3.6 ค่ำควำมสอดคลอ้ง (IOC) ของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล 
 

รำยกำร จ ำนวนค ำถำม ค่ำเฉล่ีย IOC 
1. หลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ 4 1.00 
2. หลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 6 0.89 
3. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 4 1.00 
4. กำรวเิครำะห์หลกัสูตร 1 1.00 
5. ค ำอธิบำยรำยวชิำ 2 1.00 
6. โครงสร้ำงรำยวชิำ 4 0.92 
7. หน่วยกำรเรียนรู้ 5 0.73 
8. กำรวดัและประเมินผล 1 0.67 

 
2.3) กำรทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินและกำรนิเทศติดตำม 
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลท่ีผำ่นกำรตรวจสอบ

จำกผูเ้ช่ียวชำญ ไดน้ ำไปทดลองใชใ้นกำรเรียนกำรสอน ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556 โดย
น ำร่องในโรงเรียนชุมชนชำยฝ่ัง 6 โรงเรียน คือ 
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1) โรงเรียนบำ้นบำตูปูเตะ๊ 
2) โรงเรียนบำ้นเกำะมุกด ์
3) โรงเรียนบำ้นเกำะลิบง 
4) โรงเรียนบำ้นพระม่วง 
5) โรงเรียนบำ้นหำดยำว 
6) โรงเรียนบำ้นมดตะนอย 

ส่วนกำรนิเทศติดตำมโดยกำรสังเกตกำรสอน มีวตัถุประสงค์
เพื่อรับทรำบผลจำกกำรใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยผลท่ีไดน้ ำไปปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนู
และหญำ้ทะเลต่อไป โดยมีก ำหนดกำรนิเทศกำรสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนในชุมชน
ชำยฝ่ังดงัตำรำงท่ี 3.7 

 

ตารางที ่3.7 ก ำหนดกำรนิเทศกำรสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลของโรงเรียน
ชำยฝ่ัง 

 

คร้ังท่ี  โรงเรียน ชั้นปี ครูผูส้อน วนั/เดือน/ปี 
1 โรงเรียนบำ้นมดตะนอย ประถมศึกษำปีท่ี 4 นำงสำวอุไร นนัตสินธ์ุ 21 พฤษภำคม 2556  
2 โรงเรียนบำ้นพระม่วง ประถมศึกษำปีท่ี 3 นำยชยัสิทธ์ิ เกิดศิริ 19 มิถุนำยน 2556  
 โรงเรียนบำ้นบำตูปูเตะ๊ ประถมศึกษำปีท่ี 1 นำงสำวสุดำรัตน์ อะหลีแอ 20 มิถุนำยน 2556 
 โรงเรียนบำ้นเกำะลิบง ประถมศึกษำปีท่ี 2 นำงสำววติำ้ หลงจิ 20 มิถุนำยน 2556 

3 โรงเรียนบำ้นหำดยำว ประถมศึกษำปีท่ี 6 นำยสมพร นนัตสินธ์ุ 30 กรกฎำคม 2556 
4 โรงเรียนบำ้นเกำะมุกด ์ ประถมศึกษำปีท่ี 5 นำงสำวนูฤตำ  เส็นจิต 28 สิงหำคม 2556 

  มธัยมศึกษำปีท่ี 2 นำงสำววนัเพญ็ ทะเลลึก  

5 โรงเรียนบำ้นบำตูปูเตะ๊ มธัยมศึกษำปีท่ี 1 นำงสำวลินดำ หนูเกตุ 2 กนัยำยน 2556 
  มธัยมศึกษำปีท่ี 3 นำงสำวปำตีเมำะ แลแร  

 
2.4) กำรประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
กำรประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

2.4.1) กำรหำประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
จำกกำรใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลใน

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ไดใ้ชก้บัผูเ้รียนทั้งชั้นเรียนท่ีคละผูเ้รียนเก่งกบั
อ่อน ท ำกำรเก็บคะแนนจำกใบกิจกรรมระหว่ำงหน่วยเรียน และทดสอบท้ำยหน่วยเรียน ได้หำ
ประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 21/EE  โดยใชเ้กณฑ์ 70/70 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2526 อำ้งถึงใน 
ไพโรจน์ คะเชนทร์, ม.ป.ป.: 3) 
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2.4.2) ส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล โดยใชแ้บบสอบถำมส ำหรับนกัเรียนในชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง 
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 

2.4.3) ส ำรวจควำมพึงพอใจของครูต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล โดยใชแ้บบสอบถำม 

2.4.4) ถอดบทเรียนครูท่ีร่วมพฒันำหลักสูตรและน ำ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชใ้นกำรสอน โดยใชแ้บบสอบถำม  

2.4.5 สอบถำมควำมคิดเห็นของผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนหำ
แนวทำงในกำรน ำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลไปใชใ้นกำรสอนของโรงเรียนชำยฝ่ัง 

2.4.6) กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง 
ใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญำ้ทะเลในกำรเรียนกำรสอน  

ทั้งน้ีไดจ้ดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูน
และหญำ้ทะเล ในวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2556 ผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน 22 คน ประกอบดว้ย ครูสอนวิทยำศำสตร์ 
8 คน ผูบ้ริหำรโรงเรียน 3 คน ศึกษำนิเทศก์ 3 คน นกัวิชำกำร 1 คน ภำคเอกชน 2 คน นกัศึกษำ 2 คน 
และนกัวิจยั 3 คน วตัถุประสงค์เพื่อคืนขอ้มูลให้กบัผูมี้ส่วนร่วมในกำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อรับรองผล และเพื่อหำแนวทำงกำรน ำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยนูและหญำ้ไปใชใ้นกำรสอนในโรงเรียนชำยฝ่ังต่อไป 

2.5) กำรปรับปรุงแกไ้ข 
ท ำกำรปรับปรุงหลกัสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเลมี

หลำยระยะ ดงัน้ี 
2.5.1) ปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ินจำกขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ช่ียวชำญท่ีท ำกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2.5.2) ปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ินจำกขอ้เสนอแนะในกำร

นิเทศติดตำมโดยกำรสังเกตกำรสอนของครูเป็นรำยชั้นปี คือ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำ
ปีท่ี 3 

2.5.3) ปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ินจำกขอ้เสนอแนะในเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นกำรใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลในกำรสอนนกัเรียน
ในโรงเรียนชุมชนชำยฝ่ัง ในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำปีท่ี 3 

โดยท ำกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูน
และหญำ้ทะเลตำมขอ้เสนอแนะในประเด็นต่ำงๆ ไดแ้ก่ แกไ้ขค ำผิด ภำษำท่ีใช ้ล ำดบัของเน้ือหำใน
หน่วยกำรเรียนรู้ ปรับปรุงกิจกรรมในหน่วยกำรเรียนรู้ แกไ้ขใบกิจกรรม สลบัล ำดบัใบกิจกรรม ตดั
เร่ืองกำรท ำโครงงำนออก แกไ้ขตวัช้ีวดัในกำรวดัประเมินผลและก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนให้
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สอดคลอ้ง เพิ่มแบบทดสอบรวบยอดทำ้ยหน่วยกำรเรียนรู้ จดัรูปแบบหลกัสูตรทอ้งถ่ินในแต่ละชั้น
เรียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกนั จดัท ำส่ือเพิ่มเติม ก ำหนดและจดัล ำดบัหวัขอ้กำรน ำเสนอเน้ือหำใน
เล่มของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

3) ผลผลิต (Output) 
ผลผลิต คือ ผลท่ีได้จำกกำรพฒันำหลกัสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและ

หญำ้ทะเล ดงัน้ี 
3.1) ได้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลระดบัชั้น  

ในชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำปีท่ี 3 
3.2) ผลผลิตเก่ียวกบัครู 

3.2.1) ควำมรู้เร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลของครู 
3.2.2) ควำมสำมำรถของครูในพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน

ระดบัชั้นเรียนเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล 
3.2.3) ควำมพึงพอใจของครูต่อหลักสูตรท้องถ่ินเร่ือง

พะยนูและหญำ้ทะเล 
4) ผลลพัธ์ (Outcome) 
ผลลพัธ์ คือ ผลท่ีไดจ้ำกกำรทดลองใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและ

หญำ้ทะเลในกำรสอน ดงัน้ี  
4.1) ควำมรู้เร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลของนกัเรียน  
4.2) ควำมพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนู

และหญำ้ทะเล 

 



มห
าวิท

ยา
ลัย
เทค

โนโ
ลย
ีราช

มง
คล
ศรี
วิช
ัย

49 

 

 บทที ่4  
ผลการศึกษา ความรู้ภูมปัิญญาชาวบ้านเกีย่วกบัพะยูนและหญ้าทะเล 

 
บทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ เพื่อสร้างองค์

ความรู้ในการอนุรักษ์พะยูนท่ีผสมผสานความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและความรู้ท่ีชดัแจง้ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนชายฝ่ัง โดยน าเสนอผลการศึกษาเป็น 4 ส่วน คือ  

1) ความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเล  
2) ความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูท่ีผสมผสานกบัความรู้ทางวชิาการ 
3) ส่ือเพื่อการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล  
4) กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเลส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนชุมชนชายฝ่ัง  

 

4.1 ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเกีย่วกบัพะยูนและหญ้าทะเล  
องค์ความรู้ของชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังจงัหวดัตรัง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพะยูนและหญา้ทะเล 

ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ท่ีสร้างมาจากประสบการณ์ คือ จากการพบเห็นดว้ยตนเอง สัมผสัด้วย
ตนเอง ได้รับการบอกเล่าถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งรุ่นพ่อแม่หรือผูสู้งอายุในหมู่บ้าน รวมถึงได้
ผสมผสานกบัองคค์วามรู้จากภายนอกท่ีไดรั้บจากนกัวชิาการ องคก์รพฒันาเอกชน สถาบนัวิจยัและ
พฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน จงัหวดัภูเก็ต รายงานวิจยั หนังสือพิมพ ์
เอกสาร การดูซีดีสารคดี การติดประกาศของหน่วยงานราชการ การส ารวจของหน่วยงาน เป็นตน้ 
โดยความรู้เหล่าน้ีรวมกนัเป็นความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน (Tacit knowledge) ของชาวบา้นในชุมชน
ชายฝ่ังจงัหวดัตรัง  

ชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังในพื้นท่ีท่ีศึกษา คือ เกาะลิบง เกาะมุกด์ บา้นหาดยาวเจา้ไหม บา้น
พระม่วง และบา้นมดตะนอย จะเรียกพะยนูตามภาษามลายถ่ิูน วา่ “ปลาดูหยง” ค  าวา่ ดูหยง เป็นช่ือ
ของผูห้ญิงทอ้งท่ีลงไปกินหญา้ทะเลท่ีชาวบา้นเรียกว่า นางดูหยง ส่วนคนภายนอกชุมชนจะเรียก
พะยนูตามภาษาไทยกลางวา่ “ปลาพะยนู” องคค์วามรู้เก่ียวกบัพะยนูและหญา้ทะเลของชาวบา้นใน
ชุมชนชายฝ่ัง จะน าเสนอในประเด็นต่อไปน้ี  

1) ต านานและความเช่ือเก่ียวกบัพะยนู  
2) ชีววทิยาของพะยนู ไดแ้ก่ สัณฐานวทิยาของพะยนู และการสืบพนัธ์ุ 
3) พฤติกรรมของพะยนู ไดแ้ก่ การวา่ยน ้ า การหายใจ การกินอาหาร การเล้ียงดูลูก 

และพฤติกรรมทางสังคมและการส่ือสาร 
4) ความรู้เร่ืองชนิดของหญา้ทะเลตามประสบการณ์ของชาวบา้น  
5) ภยัคุกคามพะยนูและหญา้ทะเล  
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4.1.1 ต านานและความเช่ือเกีย่วกบัพะยูน 
4.1.1.1 ต านานพะยนู 
ชาวบา้นท่ีอาศยัในชุมชนชายฝ่ังทะเล จงัหวดัตรัง มีเพียงไม่ก่ีคนท่ีสามารถเล่าต านาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพะยนูได ้ชาวบา้นท่ีเล่าต านานพะยนูน้ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี เป็นคนรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน 
โดยพวกเขาไดรั้บความรู้ต านานพะยูนจากรุ่นพ่อแม่ หรือผูสู้งอายุท่ีเล่าสืบทอดกนัมาตั้งแต่อายุ 10 
กวา่ปี ถึงแมผู้สู้งอายบุางคนยงัมีชีวติอยูก่็อายมุากกวา่ 80 ปี ไม่สามารถเล่าถ่ายทอดไดอี้กต่อไป อีกทั้ง
ผูสู้งอายบุางคนก็เสียชีวติ โดยต านานพะยนูท่ีเล่าสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นเล่าวา่ 

ต านานพะยนูของเกาะมุกด ์
“ปลาดูหยงเดิมเป็นคนท้อง อยากกินลูกหญ้าชะเงา ผัวห้ามอย่าไปมันไปเพ้อ (ดือ้ดึง

ท่ีจะไป) เพราะความอยากไปแล้วลงกินหญ้าชะเงา กินจนลืมขึน้ดอน (ขึน้ฝ่ัง) ผัวชวนกลับบ้านกไ็ม่
ฟัง น า้ขึน้มากจมลงไปผวัฉวยผมไว้ติดเส้นเดียว มันบอกผัวว่าถ้าจะพบมันมาให้ปักหลักไว้ในทะเล
ท่ีน า้ตืน้สักดุ้น แล้วเอาผมไปวิน (พัน) ท่ีหลักนั้นแล้วมันจะมา  ผัวกไ็ปวินท่ีหลักนั้นนานๆ คร้ัง ทุก
คร้ังท่ีวินก็จะมาทุกคร้ัง เม่ือนานๆ ไปไม่มาแล้ว เม่ือเกิดลูกมาเข้าฝันว่าได้ลูกแล้วเป็นชายหัวเป็น
ปลาตัวเป็นคน” 

ต านานพะยนูของเกาะลิบง 
“ปลาดูหยงเม่ือก่อนเป็นคน มันท้องอยากกินหญ้าชะเงา ให้พวกเพ่ือนๆ ไปหามาให้

กิน แต่ไม่มีใครรู้จักหญ้าชะเงา จึงไปเอาเอง ด าน า้ลงไปเอาในท้องทะเล มันกินๆ หญ้าจนลืมขึน้
ดอน มาให้ฝันพ่อแม่ว่าไม่ได้เป็นมนุษย์มันเป็นพะยูนแล้ว เม่ือก่อนเขาเรียกว่า นางดูหยง ใครจะไป
ดูมันให้ไปปักหลักสักหน่ึงหลักแล้วให้ออกช่ือ (เรียกช่ือ) มันก็จะขึน้มาท่ีหลักนั้น พวกพ่อแม่ของ
มันพาเพ่ือนไปปักหลัก พอออกช่ือมันก็ขึ ้นมา มันบอกพวกพ่อแม่พ่ีน้องของมันว่า มันเป็นปลา
พะยูนแล้ว ใครท่ีรักมันจริงให้เอาฝ้ายส าลีไปเช็ดน า้ตาท่ีตาของมัน ใครถูกน า้ตาจะนึกถึงช่ือมัน ตัว
มัน และกรั็กมัน พวกพ่อแม่ของมันพาน า้ตาพะยูนกลับบ้านเขาเอาไปเค่ียวท าน า้มันเสน่ห์ พวกพ่อ
แม่แจกให้พวกเพ่ือนๆ ทุกคน” 

ต านานพะยนูของบ้านหาดยาวเจ้าไหม 
“คนหญิงพุงใหญ่อยากกินลูกหญ้าเล กินเท่าไรๆ กไ็ม่อ่ิม จึงต้องไปกินเอง กินไปๆ 

ผัวบอกให้กลับได้แล้ว เขาไม่หลบ (กลับ) บอกยังกินไม่อ่ิม กินๆ จนจมน า้ไป ตอนกลางคืนมา
เข้าฝันผัวว่าถ้าอยากจะเห็นมันให้ใช้หลักหน่ึงดุ้น ปักไว้ในทะเลแล้วเรียกมันขึน้มา ผู้สูงอายุเล่าว่า
คนท่ีเกาะอาดังเขามาเป็นล าเรือมาเรียกพะยูนท่ีเกาะลิบง มาปักหลัก 1 อัน ใช้ผ้าขาวม้า 1 ผืน ยืนวี 
(ไกว) รอบหัว เรียกพะยูนด้วยคาถา พะยูนจะโผล่มาเวียนเรือเป็น 100 ตัว แต่แทงเอาพะยูนเพียงตัว
เดียว เรียก 1 คร้ัง เอาเพียง 1 ตัว” 
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ต านานพะยนูของชุมชนชายฝ่ังมีการเล่าสืบต่อกนัมาเป็นทอดๆ จากรุ่นสู่รุ่น จึงท าให้
รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละชุมชนอาจจะแตกต่างกนับา้ง อย่างไรก็ตามยงัคงมีสาระท่ีส าคญั
เหมือนกนั จึงสรุปต านานพะยนูของชุมชนชายฝ่ังไดว้า่  

ผูห้ญิงทอ้งอยากกินลูกหญา้ทะเลก็ลงไปกินในทะเล กินเท่าไรก็ไม่อ่ิม กินเพลินจน
ลืมข้ึนมาบนบกจมน ้ าหายไป มาเขา้ฝันพ่อแม่/ผวั ว่าไม่ไดเ้ป็นมนุษยแ์ลว้แต่เป็นพะยนูแลว้ ใครท่ี
ตอ้งการพบใหไ้ปปักหลกัไวต้น้หน่ึงไวใ้นทะเลแลว้เรียกช่ือก็จะข้ึนมาท่ีหลกันั้น ชาวบา้นในชุมชน
ชายฝ่ังจึงเรียกพะยนูตามภาษาถ่ินมลายวูา่ “ปลาดูหยง” ซ่ึงเป็นช่ือผูห้ญิงทอ้ง “นางดูหยง”  

 
4.1.1.2 ความเช่ือเก่ียวกบัพะยนู 
ชาวบา้นท่ีอาศยัในชุมชนชายฝ่ังทะเล จงัหวดัตรัง มีความเช่ือเก่ียวกบัอวยัวะส่วน

ต่างๆ ของพะยนู ไดแ้ก่ กระดูก งา น ้าตา หนงั น ้ ามนั และเลือดของพะยนู ท าให้อวยัวะทุกส่วนของ
พะยูนมีค่าขายได้ราคาสูง จากความเช่ือเหล่าน้ีพะยูนจึงมีภยัคุกคามจากการล่าของมนุษย ์ดังท่ี
ชาวบา้นเล่าวา่ “ท้ังตัวมีค่าหมด หนังกมี็ค่า เขาเอาหนังไปเค่ียวเป็นน า้มนัเอาไปขาย” 

ในท่ีน้ีจะน าเสนอถึงความเช่ือเร่ือง กระดูก งา น ้ าตา หนงั น ้ ามนั และเลือดของพะยูน 
ดงัน้ี 

1) กระดูกพะยนู 
ชาวบา้นมีความเช่ือเก่ียวกบั “กระดูกพะยนู” ท่ีแตกต่างหลากหลายกนัไป โดย

ส่วนใหญ่แลว้ความเช่ือเร่ืองกระดูกพะยนูนั้นสามารถจ าแนกประโยชน์ออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้น
การรักษาโรค และดา้นเคร่ืองรางของขลงั 

ส าหรับดา้นการรักษาโรค ชาวบา้นเช่ือวา่ กระดูกพะยนูสามารถน ามาท าเป็น
ยารักษาอาการเคล็ดขดัยอก ยาอายุวฒันะ ยาแกพ้ิษหรือยาถอนพิษ  และยารักษาสมรรถนะทางเพศ
ของผูช้าย  ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี  

“กระดูกพะยนูเอาไปแขวนเอว เร่ืองเขด็เอวจะไม่มีเลย”  
“กระดูกท ายาแก้เขด็ แก้เส้น” 
“เอากระดูกไปขายท ายาอายุวัฒนะ ยาบ ารุงร่างกาย คนมาเลย์เอาผ้ามา

แลกกับกระดูกไปท ายา”  
“ตอนนีล่้าเอากระดูกมาขาย ท ายาแก้ได้หลายโรค แก้นกเขาไม่ขนั”  
“ไว้แก้ยา ถ้ากินของผิดมาหรือโดนยาพิษ เอาแหวน (กระดูกพะยูน) ไปถู

บนหินกับน า้ท่ีแช่ข้าวสาร หรือน า้มะนาวเอามากินแก้พิษ ล้างพิษออกหมดเลย”   
ส าหรับความเช่ือเก่ียวกับเคร่ืองรางของขลังท่ีท าจากกระดูกพะยูน พบว่า 

ชาวบา้นส่วนหน่ึงเช่ือวา่ กระดูกพะยนูมีประโยชน์ใชเ้ป็นมวลสารในการปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงั 
ดงัค าอธิบายของชาวบา้นคนหน่ึงท่ีวา่   
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“ตอนจตุคามดังเขาเอากระดูกพะยนูไปท ามวลสารหน่ึง สมัยนั้นพะยูน
กถ็กูเอาไปหลายตัว” 

2) เข้ียวพะยนู  
บางคร้ังชาวบา้นเรียกเข้ียวพะยูนว่า “งา” ซ่ึงเข้ียวพะยูนหน่ึงตวัมีราคาเป็น

แสน พะยูนจึงมีภยัคุกคามจากคนล่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีความเช่ือเร่ืองเข้ียวพะยูนตวัผูว้่ามี
ประโยชน์ใน 2 ดา้น คือ การใชเ้ป็นเคร่ืองรางของขลงั และการใชแ้กพ้ิษ 

ดา้นการใช้เป็นเคร่ืองรางของขลงั ชาวบา้นน าเข้ียวพะยนูไปท าแหวนใชเ้ป็น
เคร่ืองรางของขลงัสามารถป้องกนัภูตผวีญิญาณได ้แต่มีชาวบา้นเพียงบางคนเท่านั้นท่ีไม่เช่ือวา่เข้ียว
ของพะยนูจะท าของขลงัได ้เพราะตวัพะยนูเองก็ถูกคุกคามแบบเอาตวัไม่รอด ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“เขีย้วพะยูนสนนราคาตัวหน่ึงเป็นแสน เป็นความเช่ือ งาก็น าไปท า
เป็นแหวนเพราะเขาเช่ือว่าสามารถกันพวกวิญญาณร้ายภูตผีปีศาจได้”  

“เขีย้วคนเคยบอกว่าไปท าของขลัง ไม่มีหรอก ตัวมันเองก็เอาตัวไม่
รอด ท าของขลังได้อย่างไร”  

ส่วนดา้นการใชแ้กพ้ิษ ชาวบา้นจะน าเข้ียวพะยนูน ามาท าแหวนใช้ในการแก้
พิษ เม่ือน าน้ิวท่ีใส่แหวนไปจุ่มในน ้า ถา้น ้านั้นมียาพิษแหวนจะเป็นสีด า ให้เอาน ้ านั้นไปกินแกย้าสั่ง 
ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“งามาท าแหวน ใส่แหวนท่ีนิว้ไปจุ่มในน า้ ถ้ามียาพิษแหวนจะเป็นสีด า 
เอาน า้ไปกิน แก้ยาส่ัง แก้ผีพราย ผีน า้”  

3) น ้าตาพะยนู 
ชาวบา้นมีความเช่ือเร่ืองน ้าตาของพะยนูวา่ใชท้  าเสน่ห์ท าให้คนรักคนหลง การ

ท าเสน่ห์เดิมมาจากพวกชาวเลจากบา้นสังคะอู ้เกาะลนัตา คือ เม่ือพะยูนร้องคนจะเอาส าลีไปเช็ด
น ้าตาน ามาท าพิธีเพื่อใชท้  าเสน่ห์ การท าพิธีจะตอ้งหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก น ามะพร้าวท่ีทะราย
นั้นมีเพียงลูกเดียวมาเค่ียวเป็นน ้ามนัน าไปผสมกบัน ้าตาพะยนู เอาใบพลูไปกวนในน ้ ามนัและวา่คาถา
เรียกพะยูน น ้ ามนัท่ีใส่ในถว้ยจะเดือดปุดๆ ข้ึนเองโดยไม่ตอ้งตั้งบนไฟแต่อยา่งใด ใครตอ้งการก็ใส่
ช่ือคนนั้นลงไป ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“พะยนูมนัร ่า (ร้อง) คนจะเอาส าลีไปชุบน า้ตามาท ายาเสน่ห์ พิธีท าต้อง
หันหน้าไปปะออก (ทิศตะวันออก) เอาพร้าว (มะพร้าว) ท่ีราย (ทะราย) นั้นมีหน่วยเดียว (ลูกเดียว) 
มาเค่ียวน า้มัน น าไปผสมกับน า้ตาพะยูน เอาใบพลูไปกวนในน า้มัน ว่าคาถาเรียกพะยูน น า้มันท่ีใส่ 
ในถ้วยท่ีเลก็กว่าขนัจะเดือดปุดๆ ขึน้เอง ใครต้องการกใ็ส่ช่ือคนนั้นลงไป”  

การท าเสน่ห์ท าให้คนรักคนหลงไม่ว่าผูห้ญิงหรือผูช้ายให้ใช้น ้ ามนัท่ีท าพิธี
แลว้ทาท่ีตวั หนา้ คิ้ว ปาก คนท่ีถูกท าเสน่ห์เม่ือเห็นจะอยูไ่ม่เป็นสุขจะหนีตามคนท่ีท าเสน่ห์ไป ดงั
ค ากล่าวต่อไปน้ี 



มห
าวิท

ยา
ลัย
เทค

โนโ
ลย
ีราช

มง
คล
ศรี
วิช
ัย

53 

 

“น า้ตา คนเม่ือถกูมนักจ็ะนึกถึงนางพะยนู รักมนัหลงมนัทุกคน” 
 “คนเกาะลันตา และคนอ่ืนๆ หลายแห่งมาเอาน า้มันท่ีน่ีไปใช้ได้ผล ถ้า

ผู้หญิงจะท าเสน่ห์ผู้ชาย หรือผู้ชายจะท าเสน่ห์ผู้หญิง ให้ทาน า้มันท่ีตัว หน้า คิ้ว ปาก เพียงเดินไป
เห็นจะตาม เม่ือเห็นอยู่ไม่ถกู (อยู่ไม่เป็นสุข) ถ้าพ่อแม่ไม่ใช้ไปมนักจ็ะหนีว่ายน า้ไป” 

การท าเสน่ห์ใช้มากในพวกรองเง็ง เพราะเม่ือมีคนรักคนหลงท าให้หาเงินได ้
เม่ือพวกรองเง็งเอาผา้เช็ดหนา้มาเช็ดไวเ้ม่ือไปร าบา้นอ่ืนท่ีอยู่คนละฝ่ังคลองกนัถึงไม่มีเรือคนท่ีถูก
ท าเสน่ห์ก็จะว่ายน ้ าตามไป ส่วนบางคู่ไดแ้ต่งงานอยูกิ่นกนั ดงัเพลงรองเง็งร้องวา่ ตน้เหล บงัหลบ
ไม่รอดยอดเสน่ห์ บงัถูกเหน่น ้าตาปลาดูหยง ดงัค ากล่าวท่ีวา่ 

“พวกรองเงง็เอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดหน้าคนชายมันจะลืมนางรองเงง็ไม่
ลง คนธรรมดาไม่มัว่ของพันนั้น” 

“ นางร าใช้ให้คนรักคนหลงนางร าเข้าบ้านไหนให้คนบ้านนั้นรักจึงหา
เบีย้ได้ หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก” 

“เม่ือก่อนมีงานอะไรร ารองเง็งกันท้ังเพ  พวกรองเง็นมาอยู่ มันเอา
ผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดไว้ เม่ือไปร าท่ีบ้านอ่ืนอยู่ทะคลองฝ่ังโน้นได้ยินเสียงถ้าไม่มีเรือมารับกว่็ายน า้ตามไป
เลย” 

“ประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว นางรองเง็ง เ ม่ือก่อนมาจากชาวเล 
นายอ าเภอมาดูรองเง็งท่ีเกาะสิเหร่ รองเง็งมีขีก้ลากขีเ้กลื้อนท้ังเพ พวกนี้ท าปังเดียวถูกน า้ตาปลา  
ดูหยงอยู่เลย”  

ปัจจุบนัความรู้ในการท าพิธีปลุกเสกน ้าตาพะยนูไดสู้ญหายไป เพราะผูสู้งอายุ
ท่ีท  าพิธีตายหมดแลว้ และความรู้ท่ีน าไปฝังดินก็สูญหายไป ชาวบา้นมีประสบการณ์วา่เม่ือตาพะยนู
โดนลมจะมีน ้ าตามาก ชาวบา้นไดเ้อาน ้ าตามาเก็บไว ้แต่ท าอะไรไม่ไดเ้พราะไม่รู้พิธีการปลุกเสก 
ปัจจุบนัน้ีเม่ือมีการอนุรักษพ์ะยนู น ้ าตาท่ีเคยเก็บไวใ้นขวดของพวกอวนเข็นยงัมีอยูซ่ึ่งเก็บไวเ้ฉยๆ 
ไม่ไดน้ าไปท าพิธี แต่ตอนน้ีน ้าตาท่ีเก็บไวห้มดแลว้ คนภายนอกมกัมาหาน ้ าตาปลาดูหยงท่ีเกาะมุกด์
บ่อย เพราะคิดวา่ยงัหลงเหลือยูอี่ก ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“คนสมัยก่อนเล่าว่าน า้ตาพะยูนท าเสน่ห์ท าให้คนรัก ความรู้พวกนีค้น
เม่ือก่อนเขาเอาไปฝังลักซ่อน (แอบซ่อน) ฝังดินสูญหายหมด คนสมัยนี้ไม่รู้จัก หมอท่ีท าตายไป
หมดแล้ว 

“พะยูนเม่ือแก้วตาโดนกระแสลมจะมีน า้ตามาก เดก็เอาส าลีไปเช็ดตา
เจ้าโทนได้มาเลก็น้อย บังเอาน า้ไปรดท่ีตาแล้วรองไว้ได้น า้ตามาเป็นขวด แต่น า้ตาท่ีได้มาไม่รู้จะท า
อะไรได้เพราะไม่รู้ส่วนผสม” 

“.เม่ืออนุรักษ์แล้วน า้ตาท่ีเก็บไว้ในขวดยังมีอยู่ของพวกอวนชัก อวน
เขน็ แต่เกบ็น า้ตาไว้เฉยๆ ไม่ได้เอาไปท าพิธี ตอนนีน้ า้ตาท่ีเกบ็ไว้หมดแล้วไม่มีแล้ว”  
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“เขามาหาบ่อยน ้าตาปลาดูหยงท่ีเกาะมุกด์ เขาลงมาหาเขาคิดว่ายัง
ตกค้างอยู่อีก”  

4) หนงัพะยนู 
พะยนูมีหนงัหนา คนสมยัก่อนน าหนงัพะยนูไปท าไมเ้ทา้ โดยตดัหนงัให้ตรง

กวา้งประมาณ 2 น้ิว ยาว 1.5 เมตร งอส่วนหวัเล็กนอ้ย น าไปตากแดดโดยตอกตะปู 2 ขา้ง บิดเป็น
เกลียวสวา่น ตากแดดจนแหง้ใชเ้ป็นไมเ้ทา้ แต่ชาวบา้นบางคนวา่หนงัจะมีน ้ ามนัเยิม้ตลอดเวลา ตาก
แดดไว ้2 ปี ก็ไม่แหง้ ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“คนแก่สมัยก่อนเอาหนังท าไม้เท้า ตัดหนังให้ซ่ือ (ตรง) ท่ีหัวงอม้วน
ไว้สักนิด ตากแดดราวสัก 1 เดือนจนแห้งท าเป็นไม้เท้า”  

 “ตัดหนังกว้างประมาณ 2 นิ้ว ยาวเมตรคร่ึง ตากแดดโดยตอกตะปู  
2 ข้างบิดหนังให้เป็นดอกสว่าน จะเอามาท าไม้เท้า ตากไว้ 2 ปี ไม่แห้ง มีน า้มนัเยิม้ตลอด”   

5) น ้ามนัของพะยนู 
น ้ ามนัของพะยูนไดม้าจากการน าหนงัพะยูนไปเค่ียว ชาวบา้นมีความเช่ือว่า

น ้ามนัพะยนูใชท้  ายา ไดแ้ก่ ยาแกเ้คล็ดขดัยอก ยาในการต่อกระดูก และยาทาตวัแกอ้าการบวมทั้งตวั 
ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“หนังพะยนูตอนสดๆ เอาไปเค่ียวเป็นน า้มนัเป็นยาสมนุไพรนวดเส้น”  
“น า้มันพะยูนก็เหมือนน า้มันเลียงผาน าไปท ายาเข็ด ยาเม่ือย การต่อ

กระดูก”   
“คนจากอยุธยามาเอาน า้มันไปให้พระ พระนอนฝันว่าปลาช่ือ 2 พะโยค 

(พยางค์) กินหญ้าอยู่ทะเลอันดามนั พะยนู ดูก๊อง ดูหยง หมนู า้ ชาวบ้านไปเอาน า้มันท่ีเกาะลิบงให้ สมัย
นั้นอนุรักษ์แล้วน า้มนัเขาเกบ็ไว้แต่ไม่รู้ว่าพระจะรอดหรือไม่ เพราะบวมท้ังตัวจะเอาน า้มันไปทาตัว” 

6) เลือดพะยนู 
ชาวบา้นเพียงรายเดียวเท่านั้น ท่ีมีประสบการณ์ในตอนเด็กไดใ้ช้เลือดพะยูน

รักษาโรคสะเก็ดเงินท่ีมีลกัษณะผวิหนงัแตกโดยไดรั้บความรู้มาจากพอ่ ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่  
“คนแก่บอกโรคเกล็ดเงิน เอาเลือดไปทาตัวจะหาย ตอนเด็กๆ มี

ผิวหนังแตกโต๊ะ (พ่อ) บอกให้เอาเลือดพะยนูมาทาจึงนอนแช่ ตอนนีห้ายแล้ว” 
 

4.1.2 ชีววทิยาของพะยูน 
ชีววทิยาของพะยนู จะกล่าวถึง สัณฐานวทิยาของพะยนู และการสืบพนัธ์ุ ดงัน้ี 
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4.1.2.1 สัณฐานวทิยาของพะยนู 
ในชุมชนชายฝ่ังในพื้นท่ีท่ีศึกษามีความรู้เร่ืองสัณฐานวทิยาของพะยนู ซ่ึงความรู้ส่วน

ใหญ่เป็นความรู้ตามประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็น โดยพะยนูเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเหมือนโลมา และ
เหมือนคน ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“ปลาพะยนูเลีย้งลูกด้วยนม” 
“พะยนูเลีย้งลูกด้วยนมเหมือนโลมา” 
“เลีย้งลูกด้วยนม เหมือนคน” 

นอกจากน้ีอาจจะผนวกกบัความรู้จากภายนอกจากนกัวิชาการ และจากดูซีดีพาโนรา
มาชุดทอ้งทะเล (Sea Series) จึงมีความรู้ว่าพะยูนเป็นสัตว์ท่ีมีบรรพบุรุษเดียวกับช้าง แล้วก็มี
วิวฒันาการลงไปอยูใ่นน ้ ากินหญา้ทะเล มีตาเล็กเหมือนชา้ง มีงาเหมือนชา้ง โครงกระดูกของหน้า
เหมือนชา้ง แต่พะยนูไม่มีงวง ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“พะยูนเป็นสัตว์ตระกูลช้าง ได้ความรู้มาจากดูซีดีพาโนรามา Sea series ตา
เลก็เหมือนตาของช้าง ท่ีเขาพูดว่างา งามนักค็ล้ายกับช้าง แต่ไม่มีงวง ตัวท่ีงอกยาวท่ีใช้ค าว่าเขีย้ว” 

“นักวิชาการบอกว่ามันมีบรรพบุรุษเดียวกับช้าง แล้วกมี็วิวัฒนาการลงไปอยู่
ในน า้กินหญ้า มีงาเหมือนช้าง งามีเฉพาะตัวผู้  ตัวเมียไม่มีงามีฟัน พะยูนมีรูปโครงกระดูกของหน้า
เหมือนช้าง” 

ส่วนความรู้ท่ีพะยนูเป็นสายพนัธ์ุท่ีคลา้ยกบัมานาตีนั้นชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีความรู้
นอ้ยมาก โดยชาวบา้นรายหน่ึงกล่าววา่มี 2 สายพนัธ์ุคือ พะยนู กบัมานาตี โดยมานาตีอยูใ่นน ้ าจืด 
ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“จะมี 2 แบบ พะยนูกับ มานาตี ซ่ึงมานาตีอยู่ในน า้จืด” 
ในท่ีน้ีจะน าเสนอความรู้ของชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังเก่ียวกบัลกัษณะทางสัณฐาน

วทิยาของพะยนู ในประเด็น รูปร่าง สีล าตวั หนงั เน้ือ ปาก ฟัน เข้ียว รูจมูก รูหู ตา ครีบ หาง นม เพศ 
ดงัน้ี 

1) รูปร่าง  
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูมีรูปร่างอว้นกลมคลา้ยโลมา ท่ีแตกต่างกบัโลมาคือไม่มีครีบหลงั และ

ล าตวัสั้นกวา่โลมา ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 
“พะยนูรูปร่าง อ้วน กลม ยาว คล้ายๆ โลมา” 
“พะยนูพองใหญ่ ตุ่นๆ” 
“พะยนูรูปร่างคล้ายโลมา แต่ไม่มีครีบหลัง” 
“รูปร่าง คล้ายโลมา แต่ตัวส้ัน” 
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2) สีล าตวั 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูมีล าตวัสีเขม้ เช่น สีเทา สีเทาขาว สีชมพ ูสีแดง สีแดงอม

น ้าตาล สีน ้าตาลแก่ ส่วนทอ้งจะมีอ่อนกวา่ เช่น สีครีม สีชมพ ูแต่ชาวบา้นบางคนบอกวา่ส่วนทอ้งจะ
สีเหมือนล าตวั 

“พะยูนมีสีออกเทาๆ สีชมพู สีแดง ออกสีเทาคล้ายสีขาวก็มี ส่วนท้อง
จะมีสีเหมือนล าตัว” 

“ตัวลูกสีออกแดงๆ อมน า้ตาล แม่สีน า้ตาลแก่” 
“ตัวท่ีเจอสีแดงๆ น า้ตาล ปลาดูหยงตัวแดงสะอาด” 
“ท่ีพบสีเนือ้ออกน า้ตาลท่ีท้องสีครีม” 
“พะยนูมีล าตัวสีน า้ตาลเข้ม ใต้ท้องสีชมพู” 
“แนวท้องสีไข่ไก่ หลังสีคล า้แก่” 

3) หนงั 
ชาวบา้นเห็นว่าพะยูนมีหนงัหนาเหมือนสัตวบ์ก คือ ช้าง ชาวบา้นส่วนใหญ่

บอกว่าหนังหนาประมาณ 2 น้ิว แต่บางคนก็ว่าหนังหนา 1 น้ิว หนังพะยูนจะมีขนแข็งๆ ยาว
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ข้ึนห่างๆ คลา้ยขนช้าง บางคนก็ว่าคลา้ยกบัขนหมู แต่หนงัหนากวา่หนงั
หมู ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“หนังหนา เหมือนสัตว์ดอน คือ ช้าง หนังหนาเป็นนิว้” 
“พะยนูหนังหนา 2 นิว้ มีขนห่างๆ เหมือนขนเราพันนี ้
“หนังพะยนูหนาประมาณ 1 นิว้ 
“หนังหนา ประมาณ 2 นิว้ มีขนแขง็ๆ ยาว 2-3 เซนติเมตร มีขนห่างๆ 

คล้ายๆ ขนช้าง 
“พะยนูผิวหนังหนา มีขนคล้ายหนังหม ูแต่หนังหนากว่าหนังหมู 
“หนังจะหนากว่าหนังหมมูาก หนังหนาราว 2 นิว้ 

4) เน้ือ 
ชาวบา้นเห็นว่าพะยูนจะมีเน้ือ 3 ชั้น คือ หนงั ชั้นไขมนั เน้ือแดง ตามล าดบั 

โดยเน้ือแดงจะมากกว่าชั้นไขมนั เน้ือแดงเหมือนเน้ือววั เน้ือควาย ไม่มีกล่ิน ไม่เหม็นสาบ เน้ือ
พะยนูจะมนัมากเม่ือยา่งบนไฟเน้ือจะติดไฟ หากน ามาทอดไม่ตอ้งใชน้ ้ามนั ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“ปลาพะยนูเนือ้มี 3 ช้ัน เหมือนหม ูคือ หนัง เนือ้ขาว และเนือ้แดง เนือ้
แดงมากกว่า เนือ้ขาวจะติดกับหนัง” 

“เนือ้แดงเหมือนเนือ้ววั เนือ้ไม่สาบ” 
“พะยนูเนือ้แดงเหมือนเนือ้วัวเนือ้ควาย ไม่เหมน็สาบ ไม่มีกล่ิน” 
“คนแก่เม่ือก่อนเคยย่างเนือ้พะยนู เนือ้มนัมาก เนือ้เหมือนเนือ้ควาย” 
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“เม่ือท าเนือ้แล้วเรากินดู เนือ้พะยนูย่างบนไฟเนือ้จะติดไฟ” 
“ถ้าน ามาทอดไม่ต้องใช้น า้มันเลย” 
“ตั้งไว้บนกระทะร้อนๆ มันพะยนูไม่เหมือนมันววั ไม่แห้งติดลิน้”  

5) ปาก 
ชาวบา้นเห็นว่าพะยูนมีปากคล้ายๆ กบัปากววัหรือหมู ท่ีปากมีขนแข็งมาก

เหมือนขนของววัหรือแมวน ้า ปากใชกิ้นอาหาร เม่ือกินหญา้ทะเลจะใชป้ากดุด ดุน ดนัหญา้ทะเลไป
เป็นรอยทางเป็นร่อง ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“พะยนูมีปากคล้ายๆ กับววั มีหนวดท่ีปาก คล้ายๆ กับววั” 
“ปากเหมือนหม ูมีหนวดท่ีปากเหมือนแมวน า้ ปากใช้กินอาหาร” 
“ปาก คล้ายๆ กับหมู ท่ีปากมีขนแข็งมาก ไว้ท าความสะอาดเวลามี

เปลือกหอย เป็นเคร่ืองกลั่นกรองในการกินหญ้าทะเล ปากดุด ดันหญ้าทะเลเวลากินหญ้า” 
6) ฟันพะยนู 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียมีกรามและมีฟันงอกเป็นซ่ีๆ เป็นแถว

เหมือนฟันคน ฟันววั ฟันควาย  
“พะยนูมีฟัน มีกรามด้วย” 
“ฟันตัวผู้กมี็ ตัวเมียกมี็ ฟันเป็นซ่ีๆ เหมือนวัว” 
“มีฟันงอกเป็นโสดเหมือนฟันคน ฟันววั ฟันควาย” 

7) เข้ียว 
เข้ียว คือ ฟันยาว ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะเรียกเข้ียวพะยนูว่า “งา” พะยนูมีเข้ียว 2 

เข้ียว บางคนบอกวา่พะยนูมีงาเหมือนชา้ง โดยชาวบา้นจะเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองเข้ียวของพะยนูตวัผู ้
กบัพะยูนตวัเมีย คือ ชาวบา้นส่วนหน่ึงบอกวา่เข้ียวจะมีเฉพาะพะยูนตวัผู ้ส่วนตวัเมียไม่มีเข้ียวมีแต่
ฟัน แต่ชาวบา้นอีกส่วนหน่ึงบอกวา่พะยูนมีเข้ียวทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย คือ ตวัเมียก็มีเข้ียวท่ีแหลมเล็ก 
ส่วนเข้ียวตวัผูแ้บนเหมือนไมไ้ผ ่บางคนก็บอกวา่เข้ียวตวัผูย้าว ส่วนเข้ียวตวัเมียสั้น ทั้งน้ีชาวบา้นเห็น
ตรงกนัวา่เข้ียวจะมีลกัษณะท่ีช้ีลงโดยช้ีจากบนลงล่างคลา้ยเข้ียวของสิงโตทะเล ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“พะยูนมีเขี้ยว บ้านเราส่วนใหญ่จะเรียกงา เขีย้ว คือ ฟันยาว เขีย้วมี
เฉพาะตัวผู้ ตัวเมียไม่มีเขีย้ว” 

“ตัวผู้มีงา ตัวเมียไม่มีงา” 
“มีงาเหมือนช้าง งามีเฉพาะตัวผู้ตัวเมียไม่มีงา ตัวเมียมีฟัน” 
“ตัวเมียกมี็เขีย้วแหลมเลก็ ตัวผู้เขีย้วแบนเหมือนไม้ไผ่ เขีย้วชี้ลง” 
“มีเขีย้ว 2 ซ่ี ตัวผู้เขีย้วยาว ตัวเมียมีเขีย้วส้ัน 
“งาจากข้างบนชี้ลงล่าง คล้ายสิงโตทะเล” 
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ชาวบา้นบางคนบอกวา่ เข้ียวพะยนูยาวประมาณคืบกวา่ๆ ไม่ถึง 2 คืบ พะยนูท่ี
มีเข้ียวจะเป็นพะยนูท่ีมีอายุมาก แต่ชาวบา้นไม่ทราบวา่อายุท่ีแน่นอนของพะยนูวา่มีอายุเท่าไรจึงจะ
มีเข้ียว บางคนบอกวา่พะยนูตวัใหญ่จะงอกเข้ียว แต่บางคนก็บอกวา่พะยนูตวัใหญ่บางตวัก็ไม่มีเข้ียว 
ซ่ึงบางคนดูท่ีน ้ าหนักพะยูนว่า พะยูนน ้ าหนักประมาณ 180-200 กิโลกรัม จะมีเข้ียว ดงัค ากล่าว
ต่อไปน้ี 

“งาพะยนูสวย ยาวคืบกว่าๆ ไม่ถึง 2 คืบ” 
“ตัวท่ีมีเขีย้วเขาเล่าว่าต้องเป็นพะยนูท่ีมีอายมุาก ไม่ทราบอายเุท่าไร” 
“ตัวใหญ่ งอกงา” 
“ตัวท่ีมีน า้หนัก 180-200 กิโลกรัม มีเขีย้วแน่นอน” 
“บางทีตัวใหญ่จริงแต่ไม่มีงา” 

เข้ียวของพะยูนใช้ท าอะไรนั้น ชาวบา้นเห็นว่าเม่ือพะยูนต่อสู้กนัจะใช้เข้ียว
แทงกนัดุนกนัเหมือนกบัววัชน ซ่ึงพะยนูต่อสู้กนัแบบลอ้เล่นหรือแบ่งเขตกนั ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“ใช้เขีย้วแทงมนัดุนเหมือนเขาเอาววัมาชนกัน” 
“ใช้เขีย้วต่อสู้เฉพาะพวกมนักันเองแบบล้อเล่น หรือแบ่งเขตกัน” 

อยา่งไรก็ตามมีชาวบา้นเพียงรายเดียวท่ีเช่ือวา่ พะยนูมีการผลดัเปล่ียนงา เม่ือ
ผลดัเปล่ียนงาจะแทงงาไวท่ี้ตน้จาก แลว้จะงอกงาใหม่ ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“ถึงเวลาเปล่ียนงา จะแทงไว้ท่ีต้นจาก งอกงาใหม่ เม่ือ 2-3 ปี ท่ีแล้วลูก
พบท่ีต้นจาก” 

8) รูจมูก 
ชาวบ้านเห็นว่าพะยูนมีรูจมูกเล็กๆ 2 รู รูจมูก มีเน้ือเป็นฝาปิดเปิดเหมือน 

ฮิปโป ปลาวาฬ อยา่งไรก็ตามมีชาวบา้นเพียงรายเดียวท่ีเห็นวา่ท่อหายใจท่ีมีฝาปิดเปิดน้ีมีต าแหน่งอยู่
ท่ีบนหวั ชาวบา้นเห็นวา่เม่ือพะยนูข้ึนมาหายใจฝาจะเปิด เม่ือด าน ้ าลงไปฝาจะปิด ขณะข้ึนมาหายใจ
จึงท าใหมี้เสียง คือ เม่ือโผล่พน้น ้าจะมีน ้าฟูแต่ไม่สูงมากนกั หายใจออกจะมีเสียงดงัซ่ีส์ ซ่ีส์ 

“มีรูจมกู 2 รูเลก็ๆ มีท่ีปิดเปิด” 
“จมกู เหมือนฮิปโป รูจมกูมีฝาปิดเปิด” 
“มีเนือ้ปิดจมกูแบบปลาวาฬ” 
“รูจมกูมีฝาปิดเปิด เม่ือด าน า้กปิ็ด เม่ือขึน้มากเ็ปิดหายใจ ท าให้มีเสียง” 
“บนหัวมีรูปิดเปิด เป็นท่อหายใจข้างบน จะมีน า้ฟูแต่ฟูไม่สูงมาก เวลา

หายใจจะมีเสียงซ่ีส์ ซ่ีส์ คือ หายใจออก หายใจจะโผล่บนน า้” 
9) รูหู 
ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่าพะยูนไม่มีใบหู แต่มีรูหูเล็กๆ และมีแก้วหูด้วย 

อยา่งไรก็ตามมีชาวบา้นเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีบอกวา่พะยนูมีใบหู ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 
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“ไม่มีใบหู มีรูหูเลก็ๆ มีแก้วหูด้วย” 
“มีแค่รูหู แต่ไม่มีใบหู” 
“พะยนูมีใบหู” 

10) ตา 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูมีตาเล็กๆ 2 ตา คลา้ยตาชา้ง มีหนงัตาท าให้ตาปิดเปิดข้ึน

ลงได ้มีขนตาคลา้ยสิงโตทะเล พะยนูเม่ือตาโดนลมจะมีน ้าตามาก ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 
“ตามนัตาเลก็เหมือนช้าง ถ้าถ่ายเฉพาะตาเหมือนช้างเลยแยกไม่ออก” 
“มี 2 ตา มีหนังตาปิดขึน้ปิดลง ตาจะกริบ (ปิดเปิด) ได้ มีขนตา คล้าย

สิงโตทะเล” 
“พะยูนเม่ือแก้วตาโดนกระแสลมจะมีน า้ตามาก เดก็เอาส าลีไปเช็ดตา

เจ้าโทนได้มาเลก็น้อย” 
11) ครีบ 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูมีครีบหนา้ 2 ขา้ง เหมือนปลาโลมา ทั้งน้ีพะยนูไม่มีครีบ

หลงั โดยครีบหนา้มีขนาดเล็กติดกนัเป็นแพ มีน้ิว 5 น้ิว อยา่งไรก็ตามมีชาวบา้นเพียงรายเดียวท่ีบอก
วา่ครีบหนา้ไม่มีน้ิว ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“พะยูนมีครีบคู่หน้า 2 ข้าง เหมือนปลาโลมา ครีบหน้าไม่มีนิว้ พะยูน
ไม่มีครีบหลัง” 

“มีครีบข้างหน้า ข้างหลังไม่มีครีบ” 
“พะยูนมีครีบข้าง 2 ครีบ ติดเป็นแพ แต่มี 5 นิ้ว เม่ือตายกระดูกจะหลุด

เป็นซ่ี” 
“ครีบหน้าเลก็ ถ้าแล่หนังจะมีนิว้ 5 นิว้” 
“พะยนูเม่ือแล่เนือ้เหมือนมนุษย์ ครีบหน้าเป็นมือปิดเต้านม แกะออกมี

นิว้ 5 นิว้” 
ครีบของพะยนูใชท้  าอะไรนั้น ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูใชค้รีบหนา้ใน 2 ดา้น คือ 

ใชใ้นการส่ือสาร และใชใ้นการถอยหลงั ดา้นการส่ือสารนั้นแม่พะยนูจะส่ือสารกบัลูกดว้ยครีบ คือ 
ใช้ครีบจูงลูกเหมือนคน ส่วนการใช้ครีบในการถอยนั้น หลงัชาวบา้นเห็นว่าพะยนูสามารถวา่ยน ้ า
ถอยหลงัได ้โดยจะใชค้รีบหนา้ในการถอยหลงัแต่ถอยท าไดช้า้ ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“แม่ลูกส่ือสารด้วยครีบข้าง พยายามจูงเดก็เหมือนคน” 
“พะยนูว่ายน า้ถอยหลังได้ แต่ว่าช้า ใช้ครีบในการถอยหลัง” 

12) หาง 
ชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นว่า หางพะยูนมี 2 แฉก เหมือนกบัหางโลมา แตกต่าง

กนัท่ีสี คือ หางพะยนูสีน ้ าตาลขณะท่ีหางโลมาสีเขียว แต่บางคนก็เห็นว่าหางพะยูนเหมือนกบัหาง
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ปลาวาฬ ปลามงดาน นางเงือก หางใชใ้นการว่ายน ้ าซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นว่าในการวา่ยน ้ าหาง
พะยนูจะตีข้ึนลง ไม่แกวง่ซา้ยขวา ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“พะยูนมีหาง หางคล้ายโลมา หางแบน มี 2 แฉก ตีน า้ขึน้ลง ความเร็วสูง
มาก จะหนีเร็ว” 

“มีหางผายแบบนี้ 2 แฉก คล้ายโลมาเวลาตีน ้าจะตีขึ้นตีลงเหมือน
โลมา” 

“พะยูนหางเหมือนโลมา มีแฉกไปข้าง 2 แฉก แต่สีไม่เหมือนกัน หาง
โลมาสีเขียว หางพะยนูสีน า้ตาล” 

“หางเหมือนปลาวาฬ ว่ายน า้หางตีขึน้ลง ไม่แกว่งซ้ายขวา” 
“หาง มี 2 แฉก คล้ายหางปลามงดาน หางตีขึน้ตีลง” 
“ตีนตรงเป็นหางเหมือนนางเงือก” 

อย่างไรก็ตามมีชาวบา้นเพียงรายเดียวท่ีทราบว่า หางพะยูนแตกต่างกบัหาง 
มานาตี คือ พะยนูจะมีหาง 2 แฉก แต่มานาตีจะมีหางกลม ซ่ึงความรู้น้ีไม่ไดม้าจากการพบเห็นดว้ย
ตนเองแต่เป็นความรู้ท่ีไดม้าจากภายนอก ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“มานาตีเป็นอีกวงศ์หน่ึง ท่ีมีอยู่ อีกสายพันธ์ุหน่ึงเป็นวงศ์ดูก๊องมันเป็น
กลุ่มเดียวกันกับมานาตี แต่ว่ามานาตีหางกลม ส่วนพะยนูหางแฉก” 

13) นม 
ชาวบา้นเห็นวา่ พะยนูมีนมอยูใ่ตค้รีบ โดยพะยนูตวัเมียจะมีนมเป็นเตา้เหมือน

นมคน เม่ือมีลูกพะยนูตวัเมียจะมีนมขนาดใหญ่ ยิง่มีลูกมากนมก็จะยิ่งใหญ่มาก ส่วนพะยนูตวัผูจ้ะมี
หวันมเล็กๆ เท่านั้น ซ่ึงแตกต่างกบัโลมาตวัผู ้คือ โลมาตวัผูไ้ม่มีนม อย่างไรก็ตามมีชาวบา้นเพียง
ส่วนนอ้ยท่ีบอกวา่พะยนูตวัผูไ้ม่มีนม ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“เพศผู้มีนมขนาดเลก็ เพศเมียมีนมเหมือนผู้หญิง อยู่ใต้ครีบ” 
“นมสวยตั้งเต้าเหมือนนมคน” 
“นมพะยนู เหมือนนมคน นมงาม” 
“นมเหมือนคน เหมือนคนทุกอย่าง ผิดกันท่ีหัว”  
“ตัวเมียเม่ือได้ลูกนมมนัจะโต” 
“พะยูนตัวเมียมีนมยาว 2 นิว้ ใกล้ๆ ครีบ ตัวเมียนมใหญ่ ถ้ามีลูกมาก

นมจะยาวมาก พะยนูตัวผู้มีนมพอรู้ว่าเป็นนมแต่ไม่ใหญ่ ส่วนโลมาไม่มีนม” 
“ตัวผู้มีนมนิดหน่ึงเลก็ๆ”  
“ตัวเมียมีนมท่ีใต้ครีบ ตัวผู้ไม่มีนม” 
“เอาไปส่งภูเกต็ 1 ตัว น า้หนัก 500-600 กิโลกรัม ไม่มีนม” 
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14) เพศ 
ชาวบา้นมีจุดสังเกตในการแยกเพศของพะยูนได้ 2 แบบ คือ ดูท่ีอวยัวะเพศ 

และดูท่ีนม นัน่คือ แบบแรก การดูท่ีลกัษณะอวยัวะเพศ ชาวบา้นเห็นวา่อวยัวะเพศของพะยนูอยูใ่ต้
ทอ้ง โดยอวยัวะเพศของตวัเมียมีลกัษณะคลา้ยปลากะเบน ส่วนตวัผูมี้ลกัษณะกลม ซ่ึงชาวบา้นเล่าวา่
เม่ือชักอวยัวะเพศของพะยูนตัวผูมี้ลักษณะคล้ายของเป็ดเทศ เม่ือชักออกมาจะยาวเกือบศอก 
นอกจากน้ียงัดูท่ีความห่างของอวยัวะเพศ โดยชาวบา้นดูท่ีความห่างของช่วงสะดือกบัอวยัวะเพศ ถา้
เป็นเพศผูจ้ะห่างกนัมาก ส่วนตวัเมียจะชิดกว่า แบบท่ี 2 การแยกเพศพะยูนตวัผูต้วัเมียให้ดูท่ีนม 
(ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้) ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“เพศเมียอวยัวะเพศอยู่ใต้ท้อง ลักษณะยาว ตัวผู้อวยัวะเพศกลม” 
“ตัวผู้ดูท่ีไข่มนั ชักไข่มนัออกมา ถ้าเป็นๆ ไข่ยาวเกือบศอก คล้ายๆ 

ของเป็ดเทศ ของตัวเมียเหมือนกับปลาเบน” 
“ช่องคลอดของตัวผู้และตัวเมียคล้ายคลึงกัน ดูความห่างของช่วงสะดือ

กับช่องคลอดจะห่างกันมากถ้าเป็นตัวผู้ ส่วนตัวเมียจะชิดกว่า” 
“แยกเพศไม่ออก ตัวผู้หรือตัวเมียดูท่ีนมได้” 

 
4.1.2.2 การสืบพนัธ์ุ 
ชาวบา้นมีความรู้เร่ืองการแพร่พนัธ์ุของพะยนู โดยสันนิษฐานจากท่ีเคยพบเห็นดว้ย

ตนเอง และได้ความรู้จากภายนอก คือ นักวิชาการ อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
พะยนูมีการแพร่พนัธ์ุอยา่งไรจึงเป็นองคค์วามรู้ท่ียงัขาดอยู ่ในท่ีน้ีจะน าเสนอเก่ียวกบั 1) วยัท่ีพร้อม
ผสมพนัธ์ุ 2) ฤดูท่ีผสมพนัธ์ุ 3) ตวัผูแ้ยง่ตวัเมีย 4) ระยะเวลาตั้งครรภ ์5) จ านวนลูกท่ีคลอดแต่ละคร้ัง 
6) ช่วงเวลาท่ีคลอดลูก 7) บริเวณท่ีคลอดลูก 8) ขนาดของลูกท่ีคลอด 9) การเวน้ช่วงมีลูก ดงัน้ี 

1) วยัท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุ 
ชาวบา้นทราบจากนักวิชาการว่าพะยูนมีวยัท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุในอายุ 3-4 ปี 

บางคนคาดการณ์ว่าพะยูนจะเขา้สู่วยัผสมพนัธ์ุเม่ือมีน ้ าหนกั 150 กิโลกรัม อยา่งไรก็ตามชาวบา้น
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบวยัผสมพนัธ์ุท่ีแทจ้ริง ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“อ่านหนังสือวิจัย รู้ว่าอาย ุ3-4 ปี พะยนูพร้อมจะขยายพันธ์ุ”  
“พะยูนน า้หนักประมาณ 150 กิโลกรัม มันใหญ่แล้ว ผสมพันธ์ุได้แล้ว

เข้าสู่วยัผสมพันธ์ุ”  
“วยัท่ีผสมพันธ์ุไม่รู้” 

2) ฤดูท่ีผสมพนัธ์ุ 
ชาวบา้นเช่ือวา่พะยนูจะผสมพนัธ์ุในช่วงหนา้แลง้ ช่วงมีนาคมถึงเมษายน ใน

ฤดูผสมพนัธ์ุพะยูนจะตายเพราะกดักนัชนกนัจากการแย่งคู่ ชาวบา้นสันนิษฐานว่าประมาณเดือน
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กุมภาพนัธ์ เป็นฤดูผสมพนัธ์ุของพะยนู เพราะ ตอนไปตกหมึกบริเวณท่ีน ้ าลึกประมาณ 2 เมตร เห็น
พะยนูประมาณ 10-20 ตวั ก าลงัคลอเคลียข้ึนลงกนัเป็นคู่ๆ ก าลงัเคียงกนัเบียดกนั ตวัโนน้มาเบียดกบั
ตวัน้ีคลอเคลียกนัทั้งวนัตั้งแต่เชา้ถึงเยน็ ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

 “ฤดูผสมพันธ์ุ ในหน้าแล้ง ช่วงมีนาคม-เมษายน เป็นฤดูผสมพันธ์ุ 
พะยนูจะตายเพราะขบกัน (กัดกัน) ชนกัน แย่งคู่” 

“เคยเห็นมากหลายตัวกถึ็งฤดูผสมพันธ์ุ เห็นประมาณ 10-20 ตัว ท่ีบ้าน
พร้าว เห็นมันเวียนกันเตม็ไปหมดเลย มันคลอกันไปตลอด ก าลังทอกันเป็นคู่ๆ ขึน้ลงขึน้ลง ก าลัง
เคียงกัน เบียดตัวโน้นมาเบียดเคลียวกัน ขึน้มาท้ังวนัต้ังแต่เช้าถึงเยน็เลย น า้ลึกประมาณ 2 วา” 

3) ตวัผูแ้ยง่ตวัเมียเพื่อผสมพนัธ์ุ 
ชาวบา้นเคยเห็นตวัผู ้2 ตวั ตวัเมีย 1 ตวั ตวัผูจ้ะตามตวัเมีย ตวัเมียหนีข้ึนมาท่ี9

ต้ืนตวัผูก้็ตามข้ึนมา ตวัผูก้บัตวัผูช้นกนัแยง่ตวัเมียใชเ้ข้ียวแทงกนัดุนกนัน ้ าฟุ้ง ลกัษณะเหมือนเอาววั
มาชนกนั ตวัผูต้วัไหนแพจ้ะหนี ส่วนตวัผูแ้ละตวัเมียมีคู่ท่ีแน่นอนหรือไม่ คือ เร่ืองน้ียงัไม่มีใครรู้
มาก ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“พบท่ีหน้าหัวพาน 3 ตัว เป็นตัวผู้  2 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว พอมันพบเหมีย 
มนัจะตามเหมีย  เหมียเท่ียวแล่น (หนี) ขึน้มาท่ีแห้งๆ มันกต็ามขึน้มา  ตัวผู้ ต่อตัวผู้มันชนกันแย่งตัว
เมียกันน า้จะฟุ้ง ใช้เขีย้วแทงดุนเหมือนเขาเอาววัมาชนกันตัวไหนแพ้จะแล่น (หนี)” 

“ตัวผู้ตัวเมียมีคู่ท่ีแน่นอนหรือไม่เร่ืองนีย้งัไม่มีใครรู้มาก” 
4) ระยะเวลาในการตั้งครรภ ์
ชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นว่าพะยูนใช้เวลาตั้งทอ้งปีกว่า บางคนบอกว่าทอ้งนาน 

13 เดือน บางคนบอกวา่ 13 เดือนหรือ 15 เดือน เท่าๆ กบัชา้ง พะยนูมีวิวฒันาการมาจากชา้ง อยา่งไรก็
ตามยงัมีชาวบา้นบางคนท่ีเห็นวา่พะยนูตั้งทอ้ง 9 เดือน เหมือนคน ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“ระยะเวลาการต้ังท้อง ประมาณ 1 ปี เกิดลูก 1 ตัว” 
“พะยนูต้ังท้องปีกว่า ออกลูกทีละตัว” 
“การตั้งท้อง พะยนูท้อง 13 เดือน 
“พะยนูท้อง 13 หรือ 15 เดือน เท่าๆ กับช้าง มนั คือ ช้าง” 
“ตั้งท้อง 9 เดือน เหมือนคน เขามาประชุมกันเขาบอกกัน” 

5) จ านวนลูกท่ีคลอดแต่ละคร้ัง 
ชาวบา้นทราบว่าพะยูนคลอดลูกคร้ังละ 1 ตวั เหมือนกบัววั ดงัค ากล่าว

ต่อไปน้ี 
“พะยนูเกิดทีละตัว เหมือนตายายวัว” 
“คลอดลูกทีละตัว...เม่ือคลอดแล้วลูกว่ายน า้ได้เลย” 
“พะยนูออกลูกคร้ังละตัว ท่ีมนัพาลูกมีเพียงตัวเดียว” 
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6) ช่วงเวลาท่ีพะยนูคลอดลูก 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูจะคลอดลูกช่วงหนา้แลง้ เพราะช่วงมรสุมคลอดไม่ได้

ไม่มีท่ีหลบลมลูกจะตายหมด พะยูนจึงเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ เพราะมีการแพร่ขยายพนัธ์ุน้อย ดงั
ค าอธิบายต่อไปน้ี 

“จะเกิดลูกช่วงหน้าแล้ง เพราะช่วงมรสุมเกิดไม่ได้ ถ้าเกิดจะตายหมด 
ไม่มีท่ีหลบลม คลอดลูกทีละตัว...เม่ือคลอดแล้วลูกว่ายน า้ได้เลย” 

 “เขาจึงกลัวว่ามนัจะสูญพันธ์ุ มนัแพร่พันธ์ุน้อย” 
7) บริเวณท่ีพะยนูคลอดลูก 
ชาวบา้นสันนิษฐานว่าพะยูนจะคลอดลูกบริเวณน ้ าลึก เพราะบริเวณน ้ าต้ืน

ชาวบ้านไม่เคยเห็น โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าพะยูนจะคลอดท่ีน ้ าลึกหรือน ้ าต้ืน ดัง
ค าอธิบายต่อไปน้ี 

 “เกิดลูกบริเวณน า้ลึก เพราะท่ีน า้ตืน้เราไม่เคยเห็น พอเกิดเสร็จแล้ว แม่
พาอยู่ข้างริมชายฝ่ัง มาหาอยู่ ท่ีปลอดภัยจากอวน” 

“เกิดลูกท่ีน า้ลึกหรือตืน้บอกยาก”  
8) ขนาดของลูกพะยนูท่ีคลอด 
ชาวบา้นเห็นว่าลูกเพิ่งคลอดยาวประมาณ 1.5 ฟุต บางคนบอกว่าน ้ าหนัก 7 

กิโลกรัม บางคนวา่หนกั 14-15 กิโลกรัม ลูกพะยนูท่ีคลอดแลว้จะวา่ยน ้ าไดเ้ลยตามสัญชาตญาณ ดงั
ค าอธิบายต่อไปน้ี 

“ลูกเพ่ิงคลอด น า้หนัก 7 กิโลกรัม ยาวประมาณ 1.5 ฟุต” 
“ขนาด ลูกอาย ุ1-2 วนั ขนาด 14-15 กิโลกรัม”  
“ลูกเกิดแล้วว่ายน า้ได้เลยตามสัญชาตญาณ” 
“ลูกพะยนูเกิดกว่็ายน า้ได้เลย” 

9) การเวน้ช่วงมีลูก 
ชาวบา้นทราบวา่หลงัจากพะยนูคลอดลูกแลว้จะเวน้ช่วงไป 1-2 ปี  

“พะยูนเกิดทีละตัว เหมือนตายายวัว ท้องปีกว่า แล้วเว้นช่วงไป 1 ปี 
หรือ 2 ปี” 

 
4.1.3 พฤติกรรมของพะยูน 
พฤติกรรมของพะยนู มีประเด็นดงัน้ี 1) การวา่ยน ้ า 2) การหายใจ 3) การกินอาหาร 4) การ

เล้ียงดูลูก 5) พฤติกรรมทางสังคม 6) การส่ือสาร 7) พฤติกรรมอ่ืนๆ ของพะยนู ดงัน้ี 
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4.1.3.1 การวา่ยน ้า 
การวา่ยน ้าของพะยนู ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 1) พะยนูวา่ยน ้ าตีหางข้ึนลง 2) พะยนูวา่ยน ้ า

เสมอไปทางใตน้ ้า 3) ความเร็วในการวา่ยน ้า ดงัน้ี 
1) พะยนูวา่ยน ้าตีหางข้ึนลง 
ชาวบ้านเห็นว่า พะยูนมีหาง 2 แฉก การว่ายน ้ าจะตีหางไม่เหมือนกับปลา

ทัว่ไป โดยจะตีหางข้ึนลงเหมือนโลมา ไม่ตีหางแบบแกว่งซ้ายขวา โดยพะยูนแตกต่างกบัโลมาท่ี
โลมาวา่ยน ้าถอยหลงัได ้แต่พะยนูวา่ยน ้าถอยหลงัไม่ได ้จะวา่ยแบบเดินไปขา้งหนา้อะไรท่ีขวางอยูก่็
จะชนไม่ว่าอวนหรือเบ็ดราไว เบ็ดราไวจึงเป็นอนัตรายกับพะยูนอย่างมาก อย่างไรก็ตามยงัมี
ชาวบา้นบางส่วนท่ีเห็นวา่ พะยนูว่ายน ้ าถอยหลงัไดโ้ดยใชค้รีบช่วยในการถอยหลงัแต่ไปไดช้า้ ดงั
ค ากล่าวต่อไปน้ี 

“พะยูนว่ายเอาหัวลงจมไปแล้วผุดขึน้หายใจ ถ้าปลาธรรมดาว่ายตีน ้า 
พะยนูตีอีกแบบ” 

“มีหางผายแบบนี้ 2 แฉก คล้ายโลมา เวลาตีน ้าจะตีขึ้นตีลงเหมือน
โลมา” 

“ว่ายน า้หางตีขึน้ลง ไม่แกว่งซ้ายขวา” 
“พะยนูตีหางขึน้ลงเหมือนโลมา โดยโลมาว่ายน า้ถอยหลังได้ แต่พะยูน

ว่ายน า้เดินหน้ากับเลีย้วได้ แต่ถอยหลังไม่เป็น” 
“ไม่ถอยหลัง ถ้าไปหน้าแล้วมันจะชนหมดมันไม่ถอยหลัง อะไรขวาง

อยู่มนักช็น นั่นแหละท่ีอวนมดัมนัตาย เบด็ราไวท่ีหน่ึง” 
“พะยนูว่ายน า้ถอยหลังได้ แต่ว่าช้า ใช้ครีบในการถอยหลัง” 
“พะยนูว่ายน า้หัวจะลงต า่จะถอยหลังด้วย” 

2) พะยนูวา่ยน ้าเสมอไปทางใตน้ ้า 
ชาวบา้นเห็นว่าลกัษณะการว่ายน ้ าของพะยูนต่างกบัโลมา คือ พะยูนจะว่ายน ้ า

แบบเสมอร่องไปทางใตน้ ้ าไม่กระโดดหรือกระโจน ขณะท่ีโลมาจะกระโดด ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 
 “มนัว่ายน า้ไม่เหมือนโลมา จะร่องไปทางใต้น า้ โลมาบางทีกก็ระโดด 

พะยนูจะไปแบบเสมอไม่กระโจนจะฟูแบบธรรมดา” 
3) ความเร็วในการวา่ยน ้า 
ความเร็วในการว่ายน ้ า ชาวบา้นเห็นว่า โลมาว่ายน ้ าไดเ้ร็วกว่าพะยูน เพราะ

พะยูนตวัใหญ่ความเร็วจึงน้อยกว่า แต่พะยูนจะว่ายน ้ าได้เร็วเม่ือพะยูนตกใจและหลบภยั โดย
ชาวบา้นประมาณความเร็วในการวา่ยน ้าของพะยนูวา่ มีความเร็วในการวา่ยน ้ า 200 เมตรต่อนาที ดงั
ค ากล่าวต่อไปน้ี 
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“การว่ายน า้โลมาเร็วกว่าพะยูน โลมาเพรียวโดดตีลังกาได้พะยูนตัว
ใหญ่ ความเร็วน้อยกว่า” 

“ว่ายน า้ช้ากว่าโลมา แต่ว่ายน า้เม่ือหลบภัย เช่นตกใจเคร่ืองร่อน จะว่าย
น า้เร็ว” 

“พะยนูว่ายน า้เร็วแค่นได้” 
“ไปว่ายน า้กับโทนเป็นวนั มนัว่ายน า้เร็ว” 
“เม่ือพะยูนตกใจจะว่ายน า้เร็วมาก เชือก 100 วา (ประมาณ 200 เมตร) 

ว่ายพ้นในเวลาไม่ถึง 1 นาที ความเร็วในการว่ายน า้ 200 เมตรต่อนาที” 
 
4.1.3.2 การหายใจ 
ลักษณะการหายใจของพะยูน ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 1) พะยูนหายใจด้วยปอด                

2) ระยะเวลาท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจ 3) ระยะเวลาท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจช่วงหากิน 4) ความถ่ีท่ี
พะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจช่วงตกใจ 5) ความถ่ีท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจเม่ือมีลูกอ่อน ดงัน้ี 

1) พะยนูหายใจดว้ยปอด 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูไม่มีเหงือกจึงหายใจดว้ยปอด โดยชาวบา้นให้เหตุผลวา่

ถา้พะยนูหายใจทางเหงือกก็ไม่จ  าเป็นตอ้งผุดข้ึนมาหายใจบนผิวน ้ า โดยหายใจผา่นรูจมูก 2 รู เล็กๆ 
ท่ีมีเน้ือปิดเปิด คือ เม่ือข้ึนมาหายใจฝาจะเปิด เม่ือด าน ้ าลงไปฝาจะปิด จึงท าให้มีเสียงดงั พะยูน
ข้ึนมาหายใจจะโผล่หลงัมีน ้ าเป็นพวยแต่ไม่สูงนกั เสียงดงัซ่ีส์ ซ่ีส์ ดงัฟู่  ดงับู่ แต่มีชาวบา้นบางคนท่ี
เห็นพะยนูท่ีโผล่แต่ปากจึงสันนิษฐานวา่ผดุข้ึนมาหายใจ ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“พะยนูหายใจทางปอด ไม่มีเหงือก” 
“พะยูนหายใจด้วยปอด ถ้าหายใจด้วยเหงือกก็ไม่ต้องผุดขึน้มาหายใจ

บนน า้” 
“พะยูนหายใจทางจมูก มีรูจมูก 2 รูเล็กๆ มีท่ีปิดเปิด เวลาขึน้มาฝาจะ

เปิด เวลาด าน า้ลงไปฝาจะปิด” 
“รูจมกูมีฝาปิดเปิด เม่ือด าน า้กปิ็ด เม่ือขึน้มากเ็ปิดหายใจ ท าให้มีเสียง” 
“บนหัวมีรูปิดเปิด เป็นท่อหายใจข้างบน จะมีน า้ฟูแต่ฟูไม่สูงมาก เวลา

หายใจจะมีเสียงซ่ีส์ ซ่ีส์ คือ หายใจออก หายใจจะโผล่บนน า้”  
“ ขึน้หายใจผิวน า้ แล้วลงหลบ (กลับ) มาเสียงดัง ซ่ีส์” 
“มาถึงแคมเรือเลย พอขึน้หายใจดังฟู่ ล่อหลัง (โผล่หลัง)” 
 “เม่ือพะยนูจะขึน้หายใจ จะมีน า้เป็นบวย ล่อหลังแดงเป็นหลังเต่า” 
“พอพ้นหลังมันน า้ดังบู่  ขึน้หายใจพ่นน า้เสียงดังบู่ๆ พอมันหายใจป๊ับ

มนักจ็มลงบางทีไปบู่อยู่ตรงโน้นอีก” 
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“เคยเห็นพะยูน 1 ตัว ผุดบริเวณหน้าหาดมดตะนอย ผุดแต่ปากน่าจะ
ขึน้มาหายใจตอนบ่าย” 

2) ระยะเวลาท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจ 
ชาวบา้นเห็นวา่เม่ือพะยนูผดุข้ึนมาหายใจเสร็จแลว้ก็จะจมลงไป ส่วนจะจมลง

ไปก่ีนาทีแล้วผุดข้ึนมาหายใจใหม่นั้ นชาวบ้านมีความเห็นท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ไดแ้ก่ ความลึกของน ้า ช่วงหากิน ช่วงวา่ยน ้า ช่วงมีลูกอ่อน รายละเอียดดงัน้ี 

ความลึกของน ้า ชาวบา้นเห็นวา่ พะยนูจะผดุข้ึนมาหายใจบ่อยหรือไม่ข้ึนอยูก่บั
ความลึกของน ้ า กล่าวคือ ในท่ีน ้ าต้ืนพะยูนจะข้ึนมาหายใจบ่อยกว่าในท่ีน ้ าลึก โดยในท่ีน ้ าต้ืนจะ
หายใจ 5 นาทีต่อคร้ัง แต่ท่ีน ้าลึกจะหายใจ 20 นาทีต่อคร้ัง ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“ขึน้มาหายใจท่ีน า้ตืน้หายใจ 5 นาทีต่อคร้ัง ท่ีน า้ลึกหายใจ 20 นาทีต่อ
คร้ัง” 

“ตอนพบมนัขึน้มาหายใจ แล้วล่องโค้ง คือ หายใจเสร็จแล้วกจ็มลงไป 
จมลงไปแล้วก่ีนาทีจะขึน้มาอีกขึน้อยู่กับช่วงว่าน า้ลึกหรือน า้ตืน้ ถ้าน า้ลึกจะขึน้ฟูมาช้ากว่า ถ้าน า้ตืน้
ขึน้มาหายใจบ่อย บางทีเจอตัวเดียว บางทีเจอ 2-3 ตัว” 

3) ระยะเวลาท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจช่วงหากิน 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูจะผดุข้ึนมาหายใจบ่อยหรือไม่ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีหากิน 

กล่าวคือ ชาวบา้นบางคนบอกว่าในช่วงหากินประมาณ 4-5 นาที พะยูนก็จะโผล่ข้ึนมาหายใจ แต่
บางคนบอกว่าช่วงท่ีกินหญา้ทะเลจะไม่เกิน 10 นาที ก็จะข้ึนมาหายใจแลว้กลบัไปกินหญา้อีก ถ้า
หากเป็นช่วงท่ีก าลงัวา่ยน ้าพะยนูจะผดุข้ึนมาหายใจบ่อยกวา่ในช่วงท่ีก าลงัหากิน ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“ช่วงหากินประมาณ 4-5 นาที กโ็ผล่หายใจ แต่ตอนก าลังล่องจะโผล่
หายใจบ่อยคร้ังกว่าตอนหากิน” 

“เคยเห็นพะยูนเป็นประจ า ตอนขึน้มาหายใจ ไม่เกิน 10 นาที จะขึน้
หายใจแล้วลงกลับไป กินหญ้าทะเล ถ้ากินอ่ิมแล้ว จะลอยตัวหายใจ”  

4) ความถ่ีท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจช่วงตกใจ 
ชาวบา้นเห็นว่าพะยนูจะผุดข้ึนมาหายใจบ่อยหรือไม่ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีตกใจ 

กล่าวคือ เม่ือพะยนูไม่ตกใจก็จะผดุข้ึนมาหายใจบ่อย หากตกใจก็ผดุข้ึนหายใจไม่บ่อย 
“เวลามนัตกใจกอ็ยู่นาน เวลาไม่ตกใจกผ็ดุบ่อย” 
“ถ้าตกใจอะไรจมผดุๆ ฟูมากกว่า” 

5) ความถ่ีท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจเม่ือมีลูกอ่อน 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูจะผุดข้ึนมาหายใจบ่อยหรือไม่ข้ึนอยูก่บัช่วงท่ีพะยนูมี

ลูกอ่อน กล่าวคือ ถา้พะยนูมีลูกอ่อนแม่พะยนูจะพาลูกพะยนูข้ึนมาหายใจบ่อย ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 
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“เคยเห็นเด่ียวๆ ตอนหายใจกินหญ้า นั่งเรือโดยสารผ่านท่ีปากบ้าน
พร้าวถ้าลูกอ่อน แม่จะหายใจชิด (บ่อย) พาลูกขึน้หายใจไม่หยดุ (บ่อย)” 

 
4.1.3.3 การกินอาหาร 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูใชป้ากกินอาหาร อาหารของพะยนู คือ อะไร ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง

ประเด็น 1) หญา้ทะเลเป็นอาหารหลกัของพะยนู 2) สภาพน ้าและระดบัน ้าท่ีพะยนูเขา้มากินหญา้ทะเล 
3) ช่วงเวลาท่ีพะยนูกินหญา้ทะเล 4) ชนิดหญา้ทะเลท่ีพะยนูกิน 5) ส่วนของหญา้ทะเลท่ีพะยนูกิน  
6) วิธีกินหญา้ทะเลของพะยนู 7) ระยะเวลาท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจขณะกินหญา้ทะเล 8) การกิน
หญา้ทะเลแบบเด่ียวหรือแบบรวมฝงู 9) พะยนูแม่ลูกกินหญา้ทะเล 10) มูลพะยนูช่วยปลูกหญา้ทะเล 
11) หญา้ทะเลคือยารักษาโรค 12) พะยนูกินสาหร่าย 13) พะยนูกินลูกปลา ดงัน้ี 

1) หญา้ทะเลเป็นอาหารหลกัของพะยนู 
ส าหรับการกินหญ้าทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าพะยูนกินหญ้าทะเล 

พะยูนไม่กินลูกปลา หรือสัตว์อ่ืน เพราะ ชาวบ้านทราบจากผลการชันสูตรซากพะยูนของ
สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัยพากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน ภูเก็ต พบว่า ในกระเพาะ
พะยนูมีแต่หญา้ทะเล ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“ปากใช้กินอาหาร” 
“พะยนูกินหญ้าทะเลแต่ไม่กินสัตว์อ่ืน” 
“ท่ีพาพะยูนตายไปศูนย์ภูเก็ต พบว่าไม่กินลูกปลา ไม่มีสัตว์กินแต่

หญ้า” 
“พะยูนกินหญ้าทะเล คือว่า เวลาผ่าพุงเห็นแต่หญ้าทะเล ไม่มีลูกปลา 

ไม่มีกินอะไรเลย กินแต่หญ้าคาอย่างเดียว” 
2) สภาพน ้าและระดบัน ้าท่ีพะยนูเขา้มากินหญา้ทะเล 
ชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นวา่พะยนูกินหญา้ทะเลในช่วงน ้ าข้ึน พะยนูกินหญา้ทะเล

ไม่เก่ียวกบัอากาศแต่เก่ียวกบัน ้าข้ึน คือ ถึงแมฝ้นจะตกอากาศไม่ดีพะยนูก็ยงัมากินหญา้ทะเลตอนน ้ า
ข้ึน ส่วนน ้ าจะข้ึนในระดบัใดนั้นประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีเจอพะยนูมีตั้งแต่น ้ าลึกระดบัเอว อก 
หรือลึก 2-3 เมตร แต่บางคนก็สันนิษฐานว่าพะยนูกินหญา้ทะเลในท่ีท่ีน ้ าลึกมาก เพราะไม่เคยพบ
พะยนูตอนหากิน เม่ือน ้ าลงพะยนูจะถอยลงไปตามน ้ าไปอยูใ่นร่องน ้ า เม่ือน ้ าข้ึนจึงกลบัไปกินหญา้
ทะเลอีก ซ่ึงการถอยลงไปตามน ้ านั้นหากพะยนูกินหญา้ทะเลจนเพลินท าให้พะยูนติดแห้งหรือเกย
ต้ืนจะเป็นอนัตรายกบัพะยนูได ้แต่อยา่งไรก็ตามความสงสัยของชาวบา้นวา่หลงัจากท่ีพะยนูกินหญา้
ทะเลเม่ือน ้ าลดพะยนูถอยลงไปตามน ้ านั้นพะยนูไปอยูท่ี่ไหนไม่มีใครรู้ นอกจากน้ีมีชาวบา้นเพียง
รายเดียวท่ีเห็นวา่ในช่วงน ้าน่ิงพะยนูลงกินหญา้ทะเลในพื้นดิน ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“กินหญ้าทะเลช่วงน า้ขึน้ เม่ือน า้ลงกล็งไป มนัอยู่ ท่ัวไป” 
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“พะยูนพ่อแม่ลูกนี้จะเห็นประจ าไม่เก่ียวกับอากาศแต่เก่ียวกับน า้ขึน้ 
แต่ถ้าฝนไม่ตก คล่ืนไม่แรง น า้ใสๆ มนัจะเห็นชัด ถึงอากาศไม่ดีฝนตกมนักม็ากินหญ้านั่นแหละ” 

“กินในช่วงน า้มาก น า้ขึน้ น า้ลึกแค่พ้นตัวพะยนู” 
 “ไปรุนกุ้ ง เคยท ากะปิน ้า ลึกระดับเอว พะยูนเข้ามาเวียนมากิน 

หญ้าทะเล” 
“น า้ลึกแค่อก ตรงนั้นมีหญ้าทะเล 
“ตอนแรกเจอท่ีโน่นมันตกใจเรามันกไ็ปหยุดรออยู่ตรงโน้น เรากเ็วียน

เรือไปดักข้างหน้า กเ็ห็นมนักินหญ้าอยู่เหมือนเดิม น า้ลึก 2-3 เมตร”  
“ตอนหากินไม่พบเพราะน า้มนัลึก มนักินหญ้าทะเล พอมนักินเสร็จมัน

พูขึน้มาหายใจ แล้วจมลงหลบ (กลับ)” 
“พะยนูกินหญ้าทะเลช่วงน า้ขึน้ เม่ือน า้ลงจะถอยไปตามน า้”  
“น า้ลงพะยนูกลัวติดแห้งจะถอยไปตามน า้ ไปอยู่ในขอบๆ ร่องน า้ เม่ือ

น า้ขึน้กขึ็น้กลับไปท่ีหญ้าทะเล” 
“พะยนูกินลูกชะเงาในวงั กินหญ้าจนลืมลงน า้แห้งติดแห้งในวงั” 
“พะยนูกินหญ้าช่วงน า้ขึน้ ตอนกินหญ้าเม่ือน า้ลดกจ็ะไปตามน า้ น า้ลง

แล้วไปอยู่แล้วไหนยงัไม่มีใครรู้” 
“พะยูนกินหญ้าทะเลในช่วงน า้น่ิง จะลงท้องดิน เม่ือน า้ไหลลงจะล่อง

ลง (ว่าย) กลับไปเกาะลิบง เกาะเหลาเหลียง” 
3) ช่วงเวลาท่ีพะยนูกินหญา้ทะเล 
ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่พบเห็นพะยูนกินหญ้าทะเลในช่วงกลางวนั แต่มี

ชาวบา้นเพียงส่วนนอ้ยท่ีพบเห็นในช่วงกลางคืนดว้ย จึงสรุปไดว้า่พะยนูกินหญา้ทะเลทั้งในกลางวนั
และกลางคืน ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“กลางคืนตอนผมไปลากอวนจะเห็นมัน หาพะยูนกลางวันกับหา
กลางคืน หากลางคืนง่ายกว่า จะเห็นเป็นพราย น า้ลึกแค่อก ตรงนั้นมีหญ้าทะเล” 

“กินหญ้าท้ังกลางวันกลางคืนในช่วงน า้ขึน้ กลางคืนตอนผมไปลาก
อวนจะเห็นมนั” 

4) ชนิดหญา้ทะเลท่ีพะยนูกิน 
ชาวบา้นเห็นว่าพะยูนกินหญา้ทะเลทุกชนิด โดยชาวบา้นบอกช่ือหญา้ทะเล 

ไดแ้ก่ หญา้ใบมะขาม หญา้ขอ้ หญา้คา หญา้ใบสน หญา้อ าพนั หญา้ชะเงาใบสั้น หญา้ชะเงาใบยาว 
หญา้ใบมะกรูด หญา้ใบพาย หญา้ชะเงาเต่า เป็นตน้ โดยชาวบา้นระบุว่าหญา้ท่ีพะยูนชอบกินมาก
ท่ีสุด คือ หญา้อ าพนั กบัหญา้ชะเงาใบสั้น ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“พะยนูชอบกินหญ้าชะเงาใบมะกรูด กินทุกชนิด” 
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“พะยนูกินทุกชนิด ตอนน า้เตม็ๆ ขึน้มาข้างบน มากินหญ้าใบมะกรูด” 
“หญ้าทะเลท่ีพะยนูกิน มีหญ้าใบมะขาม หญ้าข้อ หญ้าคา” 
“กินหญ้าทะเลใบมะขามตอนน า้ขึน้ น า้ขึน้มากมาได้ น า้แห้งมาไม่ได้” 
“พะยนูชอบกินหญ้าใบมะขาม กับหญ้าใบสน” 
“น า้ลึกแค่อกตรงนั้นมีหญ้าทะเล มีหญ้าใบมะกรูดมาก หญ้าใบพาย 

หญ้าชะเงาเต่า” 
“เขาว่าพะยนูกินหญ้าทะเลทุกอย่าง แต่ท่ีมนัชอบมากเป็นหญ้าอ าพัน 

กับหญ้าชะเงาใบส้ัน แต่ถ้าไม่มีกินสาหร่ายกกิ็นได้” 
5) ส่วนของหญา้ทะเลท่ีพะยนูกิน 
ชาวบา้นบอกวา่พะยูนกินใบ กินลูก และกินรากของหญา้ทะเล โดยชาวบา้น

ระบุว่า พะยูนกินใบอ่อนๆ เขียวๆ ของหญา้ชะเงามะกรูด และหญา้ชะเงาใบมะขาม โดยหญา้ใบ
มะขามนอกจากพะยนูกินใบแลว้ยงักินรากดว้ย พะยูนกินลูกของหญา้ชะเงาใบยาว และหญา้ชะเงา
ใบสั้น อย่างไรก็ตามมีชาวบา้นบางคนเห็นว่าพะยูนจะกินใบกบัรากหญา้ทะเล แต่ไม่กินลูกหญา้
ทะเล หรือบางคนบอกวา่พะยนูกินหญา้ทะเลแลว้รากยงัเหลืออยูข่า้งล่าง ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“ส่วนใหญ่กินใบ ลูกกกิ็นบ้าง” 
“พะยนูชอบกินชะเงายาว โดยชะเงายาวกินลูก และกินชะเงามะกรูด/ 

มะขาม ภาษาบ้านเรียก ชะเงาป้ิง ชนิดนีจ้ะกินใบชอบกินใบอ่อนๆ เขียวๆ” 
“พะยนูกินลูกหญ้าชะเงา พะยนูกินหญ้าเล ท้ังใบยาว ใบส้ัน มนัชอบ

กินลูก สมยันั้นไปด าปลิงทะเลเคยเห็นด้วยตาว่ากินลูก” 
 “ตอนพะยูนถูกเบ็ดราไวตายท่ีหัวแหลมเขตห้ามล่า พวกนีผ่้าพุงดู พบ

หญ้าใบมะขามกกิ็นท้ังรากด้วย” 
“พะยนูไม่กินอย่างอ่ืน การกินหญ้าจะกินใบกับราก แต่ไม่กินลูกหญ้า” 
“เม่ือก่อนคนรุ่นพ่อบอกกินลูก ตอนส ารวจจึงรู้ว่ากินใบ” 
“การกินหญ้ามันจะดุนกินเหมือนวัว กินเป็นแถวเป็นทางไปเลย ถ้าน า้

ลงจะเห็นรอยกินของพะยนูเป็นทางเหมือนล้อรถ แต่รากหญ้ายงัอยู่ข้างล่าง” 
6) วธีิกินหญา้ทะเลของพะยนู 
ลกัษณะการกินและรอยกินหญา้ทะเลของพะยนู ชาวบา้นเห็นว่าพะยนูจะใช้

ปากกินหญา้ทะเลโดยใชป้ากดุนดินไปเหมือนหมู ดนัไปแบบถอนรากถอนโคนท าให้น ้ าบริเวณนั้น
ขน้มาก รอยท่ีพะยนูกินหญา้ทะเลจะเห็นเม่ือน ้ าลดจะเป็นรอยเป็นทางเท่าปาก กินแบบวนเวียนลด
เล้ียวไปมา บางรอยคลา้ยเลขหน่ึงไทย รอยไม่ลึก กวา้งไม่มากเพียง 2 คืบ อยา่งไรก็ตามธรรมชาติท่ี
พะยนูกินหญา้ทะเลกินเดินหนา้ไปอยา่งเดียวถอยหลงัไม่เป็นบางคร้ังไปชนอวนปลากะเบน อวนจะ
คลอ้งคอพะยนูยิ่งด้ินยิ่งมดัจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท าให้พะยนูตาย แต่ยงัมีชาวบา้นเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีขอ้
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สงสัยวา่นอกจากพะยูนจะกินดุนไปขา้งหน้าแลว้พะยูนจะกินแบบถอยหลงัไดห้รือไม่ ดงัค ากล่าว
ต่อไปน้ี 

“เวลากินมนัจะดุนดินไปเหมือนหม ูรอยเป็นร่องเป็นทาง น า้ข้น พอน า้
แห้งหญ้าจะขาด น่าจะกินหัวอ่อนๆ ของหญ้าทะเล กินรากด้วย” 

“ปากดุด ดันหญ้าทะเลเวลากินหญ้า” 
“มันดันไปเหมือนหมู ดันไปถอนรากถอนโคน เป็นรอยเท่าปากเป็น

ทางไปเลย” 
“ดันแบบรถไถ ไถเป็นทาง เห็นรอยเม่ือน า้ลดรอยหยักไปมาลดเลีย้ว 

ไถผ่านไปหมด บางท่ีเป็นวงเห็นอยู่ ท่ีเดียวคล้ายเลขหน่ึงไทย” 
“พะยนูกินหญ้าทะเลแบบวนเวียน” 
“ดุดไปข้างหน้าเหมือนหมู เป็นรอยเหมือนการไถ รอยไม่ลึก กว้างไม่

มาก เพียง 2 คืบ” 
 “พะยนูกินหญ้าทะเลกินเดินหน้าไปชนอวน ถอยหลังไม่เป็น อวนปลา

กะเบนขนาด 12 นิว้ จะคล้องคอพะยนู ดิน้ย่ิงมดั” 
“กินดุนไปข้างหน้า แต่ไม่รู้ว่ามนัถอยหลังได้หรือไม่” 

7) ระยะเวลาท่ีพะยนูโผล่ข้ึนมาหายใจขณะกินหญา้ทะเล 
การโผล่ข้ึนหายใจระหว่างกินหญา้ทะเล ชาวบา้นเห็นว่าพะยูนกินหญา้ทะเล

ไม่เกิน 10 นาที จะผุดข้ึนมาหายใจแลว้กลบัลงไปกินหญา้ทะเลอีก ถา้กินอ่ิมแลว้จะลอยตวัหายใจ 
ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่  

“ไม่เกิน 10 นาทีจะขึน้หายใจแล้วลงกลับไปกินหญ้าทะเล ถ้ากินอ่ิม
แล้ว จะลอยตัวหายใจ” 

ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูจะกินหญา้ทะเลในแหล่งหญา้ทะเลท่ีกินอยูเ่ป็นประจ า 
ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“เท่าท่ีผมสังเกตโหม้นีม้ันไปประจ าอยู่แล้ว เวลามันไปกินหญ้าท่ีไหน 
มันกจ็ะไปกินหญ้าแถบนั้นแหละ  เช่น ครอบครัวหน่ึงอยู่ ท่ีหน้าหยงหล า ชาวบ้านไปกเ็จอ ผมไปก็
เจอช่วงน า้ขึน้ มนัมีพ่อ แม่ ลูก 3 ตัว” 

8) การกินหญา้ทะเลแบบเด่ียวหรือแบบรวมฝงู 
ชาวบา้นมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย กล่าวคือ ชาวบา้นบางคนพบวา่พะยูน

จะอยูร่วมกนัเป็นฝูงแต่เม่ือกินหญา้ทะเลจะกินเพียงตวัเดียว บางคนบอกวา่เม่ือกินหญา้ทะเลพะยูน
จะจบักลุ่มกนัเป็นฝงู โดยเห็นไม่เกิน 3 ตวั ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“การอยู่จะรวมฝงู แต่เม่ือกินหญ้าทะเลส่วนใหญ่จะมาตัวเดียว”  
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“พะยูนจะกินหญ้าทะเลช่วงน า้ขึน้ จับกลุ่มกันเป็นฝูงตอนพบมักมี 1-2 
ตัว” 

“ตอนกินหญ้าจะกลั้นใจกินหญ้า พูหายใจ เวลากินหญ้าทะเลจะดุด
หญ้า รุนหญ้าเหมือนหม ูเป็นรอยทาง เคยเห็นตอนกินหญ้าไม่เกิน 3 ตัว” 

“เรากเ็วียนเรือไปดักข้างหน้า ก็เห็นมันกินหญ้าอยู่ เหมือนเดิม น า้ลึก  
2-3 เมตร ถ้ามีลูกเลก็ส่วนใหญ่จะอยู่กันท้ังครอบครัว” 

9) พะยนูแม่ลูกกินหญา้ทะเล 
ชาวบา้นเห็นว่าพะยูนท่ีมีลูกเล็กส่วนใหญ่จะอยู่กนัทั้งครอบครัว ลูกจะอยู่ใต้

ทอ้งแม่ เม่ือกินหญา้ทะเลลูกจะดูแม่ว่ากินหญา้ทะเลแบบใด และจะออกห่างจากทอ้งแม่แล้วกิน 
หญา้ทะเล นอกจากน้ีชาวบา้นท่ีมีประสบการณ์เห็นลูกพะยนูกินหญา้ทะเลบอกวา่ลูกพะยนูจะกิน
หญา้ทะเลในช่วงน ้าตาย จะข้ึนไปกินหญา้ทะเลท่ีมีน ้าระดบัหวัเข่า ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“ลูกพะยูนในระหว่างกินนมก็กินหญ้าไปด้วย เวลาไปไหนมักอยู่ ใต้
ท้องแม่ พ่อแม่มนักินหญ้ามนักจ็ะแลแม่ พอมนักินหญ้าป๊ับมนัจะออกห่างจากท้องแม่แล้วกินหญ้า” 

“เฉพาะลูกมันนะ ช่วงน า้ตายลูกมันจะขึน้ไปกินอยู่บนแห้ง  ท่ีมีน า้
ประมาณแค่หัวเข่าแต่มีหญ้ากิน พอมนัขึน้ไปถึงกินเลย” 

10) มูลพะยนูช่วยปลูกหญา้ทะเล 
ชาวบา้นบางคนพบว่าเม่ือพะยนูกินหญา้ทะเลบริเวณนั้นเสร็จแลว้จะถ่ายมูล

ไว ้มูลพะยูนเหมือนข้ีช้างกอ้นกลมๆ ขนาดเท่าขอ้มือ เป็นกอ้นแน่นท่ีละลายไม่หมดจะลอยข้ึนมา 
เม่ือสังเกตดูพบวา่หญา้ทะเลบริเวณนั้นกลบัเขียวมากกว่าเดิม จึงสันนิษฐานว่าพะยูนช่วยใส่ปุ๋ยให้
หญา้ทะเล เหมือนกบัชา้งท่ีช่วยปลูกป่า ชาวบา้นจึงเช่ือวา่พะยนูเก้ือกลูหญา้ทะเล ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“มันกินเสร็จแล้วถ่ายไว้เต็มเลย มูลพะยูนเหมือนขี้ช้างก้อนกลมๆ 
เท่าๆ ข้อมือ เป็นก้อนแน่น ขีท่ี้ละลายไม่หมดจะลอยขึน้มา” 

“นึกว่าหอยชักตีน หอยชักตีนตัวใหญ่ก็มี ผมจับเต็มมือเลย เหม็น
เหมือนขีค้น พอมนัขีเ้สร็จแล้วผมมาดูหนหลังอีกหญ้าขึน้สมบูรณ์ ผมว่าท าไมมนัเขียวแปลก” 

“มีรายงานพิเศษว่าช้างช่วยปลูกป่า ช้างใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ เหมือนกับ
พะยูน พะยูนกใ็ส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วย เพราะกินเมลด็หญ้าทะเลกินแล้วมันขีมี้เมลด็ออกมาด้วย ท าให้
หญ้างอก” 

11) หญา้ทะเลคือยารักษาโรค 
หญา้ทะเลนอกจากเป็นอาหารพะยนูของพะยนูแลว้ ชาวบา้นสงสัยวา่หญา้ทะเล

เป็นยารักษาโรคเหมือนกบัสัตวท่ี์อยูบ่นบกหรือไม่ ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 
“กินเหมือนกับหมู กินเป็นทางแลเห็นเป็นร่องไปเลย แต่สงสัยว่า  

หญ้าทะเลเป็นยารักษาโรคเหมือนกับสัตว์ท่ีอยู่บนดอนหรือไม่” 
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12) พะยนูกินสาหร่าย 
ส าหรับการกินสาหร่าย ชาวบา้นเพียงส่วนน้อยท่ีเห็นวา่ หากไม่มีหญา้ทะเล 

สาหร่ายพะยนูก็กิน ชาวบา้นท่ีมีประสบการณ์สันนิษฐานวา่พะยูนกินสาหร่ายชนิดกา้งปลา เพราะ 
พะยูนคู่แม่ลูกมาผุดวนเวียนอยู่ท่ีหน้ากระชังท่ีชาวบ้านใส่สาหร่ายก้างปลาไว ้ บางคนก็ว่ากิน
สาหร่ายท่ีมีลกัษณะคลา้ยเห็ดหูลิงท่ีงอกท่ีท่อนไม ้หรือหินในทะเล ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“ท่ีมันชอบมากเป็นหญ้าอ าพัน กับหญ้าชะเงาใบส้ัน แต่ถ้าไม่มีกิน
สาหร่ายกกิ็นได้” 

“เราว่ามันกินสาหร่ายด้วย เคยเอาสาหร่ายชนิดก้างปลา มาใส่กระชัง 
พะยนูคู่แม่ลูกมาผดุเวียนท่ีหน้ากระชัง” 

“มีไม้หล่นๆ หรือหินในป่าหญ้าทะเลจะมีสาหร่ายลักษณะเห็ดหูลิง
งอกพะยนูกกิ็น” 

13) พะยนูกินลูกปลา 
ส าหรับการกินลูกปลา ถึงแมช้าวบา้นโดยส่วนใหญ่จะทราบว่าพะยูนไม่กิน

สัตว์อ่ืน ไม่กินลูกปลากินแต่หญ้าทะเล ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่มีชาวบ้านเพียงรายเดียวท่ีมี
ประสบการณ์วา่พะยนูมาดึงปลาตะกนัจากอวน และเม่ือเจอพะยนูอีกก็ไดโ้ยนปลาให้พะยนูกิน จึง
สันนิษฐานวา่พะยนูกินลูกปลา ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“มนัคุ้นมนัมาเอาปลาทิง้ปลาให้มนักิน ก่อนหน้านีว้างอวนลังเห็นบ่อย 
มนัมาดึงปลาตะกันจากอวน อาหารมนักินปลานี”้ 

 
4.1.3.4 การเล้ียงดูลูก 
แม่พะยนูเล้ียงดูลูกพะยนู จะกล่าวถึงประเด็น 1) ความใกลชิ้ดของพะยนูแม่ลูก 2) แม่

ปกป้องลูก 3) ระยะเวลาท่ีลูกพะยนูกินนมแม่ 4) แม่พะยนูพาลูกหากิน ดงัน้ี 
1) ความใกลชิ้ดของพะยนูแม่ลูก 
ชาวบา้นเห็นพฤติกรรมพะยนูคู่แม่ลูก คือ ลูกพะยนูจะอยู่ใกลชิ้ดเบียดกบัแม่

ตลอดเวลา คลอเคลียอยูแ่ถวใตท้อ้งหรืออยูบ่นหลงัแม่ แม่ให้ลูกกินนมไม่ทิ้งลูกเลย ลูกจะตามหลงั
แม่ไป แม่ไปไหนลูกก็ตามไป เม่ือลูกพะยนูตกใจจะไปอยูใ่ตท้อ้งแม่ พะยนูลูกอ่อนจะพาลูกผุดข้ึน
หายใจบ่อย แต่เวลาตกใจจะผดุหายใจไม่บ่อย ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“ลูกท่ียงัไม่หย่านมมนัจะอยู่กับแม่จะเบียดกับแม่ตลอด...อยู่คลอกันกิน
นมแม่” 

“จะอยู่ใต้ท้องแม่แล้วกินนมแม่” 
“พะยนูไม่ทิง้ลูก ลกูอาย ุ2-3 เดือน จะพากินหญ้าทะเล จะว่ายน า้คลอ

เคลียอยู่แถวใต้ท้อง หรืออยู่บนหลัง” 
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“แม่ลูกอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา แม่ไม่ทิง้ลูกเลย ให้ลูกกินนม” 
“พะยนูแม่ลูกจะอยู่ด้วยกัน ลูกตามหลัง หากินด้วยกัน” 
 “แม่พาลูกไปทุกแห่งท่ีไป พะยูนคู่แม่ลูกอยู่ตามกันติด ว่ายน า้เคียง

ติดกันเลย เห็นท่ีแหลมโต๊ะชัย ตอน 5 โมงเยน็ คล่ืนเดิง้ใหญ่เห็นลูกกับแม่ชัด” 
“ลูกมันตกใจไปอยู่ใต้ท้องแม่ เวลามันตกใจกอ็ยู่นาน เวลาไม่ตกใจกผ็ุด

บ่อย” 
“ถ้าลูกอ่อน แม่จะหายใจชิด (บ่อย) พาลูกขึน้หายใจไม่หยดุ” 

2) แม่พะยนูปกป้องลูก 
ชาวบา้นเห็นวา่ช่วงลูกพะยนูยงัเล็กยงัไม่หยา่นมเป็นช่วงอนัตราย แม่ตอ้งคอย

ระวงัภยั ไม่อยูใ่นท่ีลึกนานๆ ตอ้งพาลูกพะยูนเขา้ขา้งตล่ิงหาท่ีปลอดภยัจากอวน และฉลามเสือ ถา้
ลูกยงัไม่หยา่นมเม่ือแม่พะยนูตายลูกก็จะตายดว้ย ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“พอเกิดเสร็จแล้วแม่พาอยู่ ข้างริมชายฝ่ัง มาหาอยู่ ท่ีปลอดภัย คือ อวน
ไม่ค่อยปลอดภัย” 

“แม่มนัต้องคอยระวงัปลาฉลามเสือมากินลูก ต้องพาเข้าข้างตล่ิงอยู่
ตลอด” 

“อวนทุกชนิดติดลูกพะยนูท้ังเพ เช่น อวนปลากะบอกของผม ต้องมีใจ
ปล่อยอย่างเดียว ถ้าไม่ปล่อยเม่ือใดเรียบร้อยเลย เพราะว่า กว่าจะมาเป็นแม่นั้นต้องเป็นลูกมาก่อน ถ้า
ไม่รักษาลูกนั้นกห็มด พ่อแม่ตายลูกกไ็ม่อยู่” 

3) ระยะเวลาท่ีลูกพะยนูกินนมแม่ 
ชาวบา้นเห็นวา่ลูกพะยนูแรกเกิดยงัหากินไม่ไดก้็ตอ้งกินนมแม่ เม่ือลูกพะยูน

อาย ุ2-3 เดือน แม่จะพาลูกกินหญา้ทะเล โดยชาวบา้นเห็นวา่ในขณะท่ีลูกพะยนูยงัไม่หยา่นมก็จะกิน
หญา้ทะเลดว้ย บางคนบอกว่าหย่านมตอนอายุ 5-6 เดือน บางคนบอกว่าหย่านมเม่ืออายุปีกว่า แต่
บางคนบอกว่าลูกกินนมเป็นเวลา 6 เดือน จึงหย่านม เม่ือหยา่นมแลว้จึงกินหญา้ทะเล ซ่ึงสังเกตว่า
ระยะเวลาท่ีลูกกินนมแม่หรือช่วงอายุท่ีหย่านม รวมถึงช่วงอายุท่ีกินหญา้ทะเลไดน้ั้นยงัไม่ชดัเจน
เท่าใดนกั ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“แรกเกิดมนักต้็องหากินเองไม่ได้อยู่แล้ว กต้็องกินนมแม่” 
“ลูกกินนมแม่ พะยนูแม่ลูกจะอยู่ด้วยกัน ลูกตามหลัง หากินด้วยกัน” 
“พะยนูไม่ทิง้ลูก ลูกอาย ุ2-3 เดือน จะพากินหญ้าทะเล” 
“ช่วงอายุเท่าไรกบ็อกไม่ถูก มันกินหญ้า มันจะแลแม่มันว่ากินหญ้าชะเงา 

แบบไหน ประมาณ 5-6 เดือน กห็ย่านม ในระหว่างกินนมกกิ็นหญ้าไปด้วย” 
“ลูกกินนมเป็นปี และกินหญ้าทะเลไปด้วย แม่ลูกอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา 

แม่ไม่ทิง้ลูกเลย ให้ลูกกินนม” 
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“ลูกกินนม ประมาณ 6 เดือน จึงกินหญ้าทะเล” 
4) แม่พะยนูพาลูกหากิน 
ชาวบ้านเห็นว่าลูกกับแม่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาลูกกินนมและกินหญ้าทะเล

จนกว่าลูกจะหากินไดเ้อง โดยชาวบา้นทราบจากนกัวิชาการท่ีระบุวา่ลูกอายุประมาณ 3-4 ขวบ ก็จะ
หากินไดเ้องและจะแยกตวัไป ส่วนชาวบา้นบางคนกล่าววา่ลูกพะยนูอายุ 4 ปีก็จะหยา่นม เม่ือหยา่นม
แลว้ก็จะกินหญา้ทะเล หากินตามธรรมชาติ ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“ลูกกับแม่จะอยู่ ด้วยกันตลอดกินนมแม่และกินหญ้าจนกว่าลูกจะหา
กินได้เอง ดร.กาญจนา ระบุไว้ว่าประมาณ 3-4 ขวบ ลูกจะหากินได้เอง จะแยกตัวไป” 

 “ตามหลักวิชาการ คือ 4 ปี จะหย่านม เม่ือหย่านมก็จะกินหญ้าทะเล 
มนัต้องหากินตามธรรมชาติ” 

 
4.1.3.5 พฤติกรรมทางสังคม 
พฤติกรรมทางสังคม จะกล่าวถึงในประเด็น 1) พะยูนอยู่แบบเด่ียวหรือเป็นฝูง  

2) พะยนูต่างถ่ินจะอยูแ่บบเด่ียวหรือเป็นฝงู 3) พะยนูตวัผูต่้อสู้กนัเพื่อเป็นจ่าฝงู ดงัน้ี 
1) พะยนูอยูแ่บบเด่ียวหรือเป็นฝงู 
ชาวบา้นเห็นวา่ส่วนใหญ่พะยูนจะอยูเ่ป็นฝูง แต่เม่ือวา่ยน ้ าไปจะไปเป็นคู่ๆ จะ

ไม่ว่ายน ้ าไปเพียงตวัเดียว ถา้เป็นพะยนูแม่ลูกจะวา่ยน ้ าคลอกนัไป ถา้เป็นพะยูนตวัผูต้วัเมียก็จะคลอ
เคลียกนั ถา้เป็นพะยนูท่ีตวัเท่ากนัก็จะวา่ยน ้ าไปเป็นคู่ๆ ถา้กดักนัตวัไหนแพก้็จะอยูต่วัเดียวเหมือนลิง 
ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“ส่วนใหญ่พะยูนอยู่ เป็นฝูง แต่ไปเป็นคู่ๆ ถ้ากัดกันตัวท่ีแพ้ไปอยู่ตัว
เดียวเหมือนลิง” 

“พะยนูส่วนมากจะว่ายน า้ไปเป็นคู่ จะไม่ไปตัวเดียว บางทีเป็นคู่แม่ลูก 
จะไปแบบคลอไปเลย ถ้าตัวเท่ากันจะว่ายไปเป็นคู่ๆ” 

“พะยนูอยู่เป็นคู่ ตัวผู้ตัวเมียจะร่ายกัน” 
นอกจากน้ีชาวบา้นเห็นว่าพะยูจะอยู่เป็นฝูง แต่เม่ือกินหญา้ทะเลจะมาตวัเดียว 

ขณะท่ีบางคนเคยเห็นตอนพะยนูกินหญา้ทะเลไม่เกิน 3 ตวั ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 
“การอยู่จะรวมฝงู แต่เม่ือกินหญ้าทะเลจะมาตัวเดียว” 
“เคยเห็นตอนกินหญ้าไม่เกิน 3 ตัว” 

2) พะยนูต่างถ่ินจะอยูแ่บบเด่ียวหรือเป็นฝงู 
ชาวบ้านท่ีมีประสบการณ์ของเจา้โทน ซ่ึงเป็นพะยูนต่างถ่ินจากระนองซ่ึง

บาดเจบ็ สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน ภูเก็ต น ามารักษา
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และปล่อยไวท่ี้ทะเลตรัง เจา้โทนจะอยู่บริเวณหาดยาวเจา้ไหม ชาวบา้นทราบจากนกัวิชาการวา่มนั
ป้วนเป้ียนอยูแ่ถวนั้นเพราะเขา้ฝงูไม่ได ้ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“ไอ้โทนก็ตาย มันเข้าโหม้ไม่ได้ ไอ้โทนมันอยู่หน้าหาดยาวเจ้าไหม
ไม่ได้ไปไหน ดร.กาญจนา สันนิษฐานว่า มันเข้าฝูงไม่ได้เลยป้วนเป้ียนอยู่แถวนั้น ป้วนเป้ียนอยู่แล้วก็
ติดอวน” 

3) พะยนูตวัผูต่้อสู้กนัเพื่อเป็นจ่าฝงู 
ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูตวัผูจ้ะต่อสู้กนัแบบหยอกลอ้กนัเล่น ต่อสู้กนัเพื่อแบ่งเขต 

เพื่อความเป็นจ่าฝูง หรือแย่งตวัเมีย การต่อสู้จะใช้ครีบ 2 ขา้งกอดแล้วกดักนั ใช้เข้ียวแทงกนั ดุนกนั 
ขบ ขวดิเหมือนววัชน ชาวบา้นเคยเห็นตอนพะยนูชนกนับ่อยคราวละ 7-8 ตวั ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“มนัเล่นน า้ปากคลอง ฟูขึน้ บางทีตัวผู้ชนกันอยู่” 
“ใช้เขีย้วต่อสู้เฉพาะพวกมนักันเอง แบบล้อเล่น หรือแบ่งเขตกัน” 
“ขบกัดกัน ต่อสู้กัน เพ่ือความเป็นจ่าฝูง หรือแย่งตัวเมีย เคยเห็นท่ีหน้า

หาดมดตะนอย ประมาณ 30-40 ปีมาแล้ว การขบ ขวิดเหมือนววั ปีก 2 ข้าง กอดแล้วกัด” 
“มันชนกัน ตัวไหนถ้าแพ้จะแล่น (หนี) ใช้เขีย้วแทงมันดุน เหมือนเขา

เอาววัมาชนกัน เคยเห็นตอนชนกันบ่อยทีละ 7-8 ตัว” 
 

4.1.3.6 การส่ือสาร 
1) พะยนูส่ือสารดว้ยการใชเ้สียง 
ชาวบา้นสันนิษฐานวา่พะยนูมีการส่ือสารโดยการใชเ้สียงเหมือนกบัปลาวาฬ 

หรือโลมาใชเ้สียงในการเรียกฝงู โดยชาวบา้นคนหน่ึงไดย้ินเสียงพะยนูตอนท่ีด าน ้ า เสียงดงัป๊ีด ป๊ีด 
อ๋ี อ๋ี  และชาวบา้นอีกรายท่ีด าหาหอยชกัตีนในแหล่งหญา้ทะเลเห็นพะยูนในระยะ 4-5 เมตร ไดย้ิน
เสียงพะยนูดงั อ๊ีดอา๊ด อ๊ีดอา๊ด คลา้ยไมสี้กนั ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“พะยูนหลายตัวส่ือสารโดยการใช้เสียง เคยได้ยินบ้างถ้าเราอยู่ ในน า้ 
ถ้าเราด าน า้ ดังป๊ิด ป๊ิด อ๋ึ อ๋ึ เหมือนกับปลาวาฬท่ีส่ือสารโดยการใช้เสียง” 

“พะยนูใช้เสียงร้องในการส่ือสาร เช่นเดียวกับโลมาใช้เสียงร้องเรียกฝูง 
เสียงพะยนูดังอ๊ีดอ๊าดๆ คล้ายไม้สีกัน เห็นตัวในระยะห่างประมาณ 4-5 เมตร ตอนท่ีด าหาหอยชักตีน
ในแหล่งหญ้าทะเล”  

“พะยนูส่ือสารด้วยการร้อง” 
2) แม่พะยนูส่ือสารกบัลูกดว้ยการใชค้รีบ 
ชาวบา้นเพียงรายเดียวท่ีกล่าววา่แม่ลูกส่ือสารดว้ยครีบ พยายามจูงเด็กเหมือน

คน แต่ชาวบา้นบางคนไม่สามารถบอกไดว้า่พะยนูส่ือสารกนัอยา่งไร เน่ืองจากชาวบา้นไดลู้กพะยนู
มา 1 ตวั น าไปมดัไวท่ี้หลกับริเวณหวัสะพาน เม่ือน ้าข้ึนแม่พะยนูมาตามลูกจนพบ 
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“แม่ลูกส่ือสารด้วย ครีบข้าง พยายามจูงเดก็เหมือนคน” 
“ก่อนปี 2538 ตอนน า้แห้งไปถึงหัวสะพาน เราได้ลูกพะยูนตัวหน่ึง เรา

หามมาล่ามท่ีหลักท่ีน า้แห้ง ผมกไ็ม่รู้ว่ามนัส่ือสารว่าพรือ พอน า้เตม็แม่มนัมาหาพบ แม่มนัตามมา” 
 

4.1.3.7 พฤติกรรมอ่ืนๆ ของพะยนู 
พฤติกรรมอ่ืนๆ ของพะยูน จะกล่าวถึง 1) การอยู่อาศยัในช่วงน ้ าลง 2) การนอน  

3) ตกใจง่ายแต่จะคุน้กบัคน 4) พะยนูร้องมีน ้าตา ดงัน้ี 
1) การอยูอ่าศยัในช่วงน ้าลง 
ชาวบา้นเห็นวา่เม่ือน ้าลงพะยนูจะถอยลงไปตามน ้ าไปถา้ไม่อยา่งนั้นจะติดแห้ง 

ไปอยู่ในท่ีลึก อยู่ในร่องน ้ าซ่ึงมีหลายร่องน ้ า ถา้ร่องน ้ าใดมีเรือมากพะยูนจะไม่อยู่ ชาวบา้นบางคน
เห็นพะยนูในช่วงน ้ าลงวา่ไปเล่นขา้งหิน ถูกบัหินจนหลงัเป็นแผล เพราะ หอยเกาะท่ีหลงั ชาวบา้น
สันนิษฐานวา่ถา้หอยเกาะมากวา่ยน ้ าล าบากจึงตอ้งสลดัออกโดยไปถูกบัหิน ในช่วง 2-3 ค  ่า น ้ าลง
แห้งมากพะยูนจะติดอยู่ท่ีวงัลูกไม ้หากคิดจะล่าพะยูนก็ล่าได้ง่ายมาก เพราะแค่แจวเรือไปก็เจอ
พะยูนแล้ว ชาวบ้านมีประสบการณ์ว่าช่วงน ้ าลงพะยูนจะอยู่หลายท่ี บางคนบอกว่าพะยูนไปอยู่
ระหวา่งเกาะลิบง กบัเกาะเหลาเหลียง บางคนบอกวา่อยูท่ี่แหลมหยงเกด แหลมบา้นพระม่วง แหลม
จูโหย มีชาวบา้นเพียงส่วนน้อยท่ีเห็นว่าในช่วงน ้ าลงพะยูนจะอาศยัอยู่ทัว่ไป อย่างไรก็ตามยงัมี
ชาวบา้นอีกหลายคนท่ีไม่รู้วา่เม่ือน ้าลงพะยนูไปอาศยัอยูท่ี่ไหน ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“เม่ือน า้ลงจะถอยไปตามน า้” 
“ตอนน า้ลงพะยนูกลัวติดแห้งจะถอยไปตามน า้ ถอยลงมาอยู่ ท่ีลึก ไป

อยู่ในขอบๆ ร่องน า้ เม่ือน า้ขึน้กขึ็น้กลับไปท่ีหญ้าทะเล มีหลายร่องน า้ถ้าร่องน า้ใดมีเรือมากมนัจะ
ไม่อยู่” 

“พอน า้ลงจะไปเล่นข้างหิน ไปทอปะการัง ข้างหลังแหกหมดเพราะว่า 
ราไหง (หอย) ขึน้ทีหลัง มนัจ าเป็นต้องสลัดออก เกาะมากพะยนูว่ายไม่รอด จึงต้องไปถูกันหิน” 

“น า้แห้ง 2-3 ค า่ พะยนูจะติดอยู่ ท่ีวงัลูกไม้จึงเอาง่ายแจวเรือไปกเ็จอ” 
“ในช่วงน า้ลงพะยนูไปอยู่แถวระหว่างเกาะเหลาเหลียง อุทยานเภตรา 

กับ เกาะลิบง  
“พะยนูกินหญ้าทะเลในช่วงน า้น่ิง จะลงท้องดิน เม่ือน า้ไหลลงจะร่อง

ลง (ว่าย) กลับไปอยู่แถวระหว่างเกาะเหลาเหลียง อุทยานเภตรา กับ เกาะลิบง” 
“ช่วงน ้าลง ถอยลงตามน ้า ไม่อย่างนั้นติดแห้ง ตอนน ้าลงไปอยู่ ท่ี

แหลมหยงเกด แหลมบ้านพระม่วง แหลมจูโหย หรืออยู่ระหว่างลิบงกับเกาะเหลาเหลียง” 
“กินหญ้าทะเลช่วงน า้ขึน้ เม่ือน า้ลงกล็งไป มนัอยู่ ท่ัวไป” 
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“ตอนกินหญ้าเม่ือน า้ลดกจ็ะไปตามน า้ น า้ลงแล้วไปอยู่แล้วไหนยงัไม่
มีใครรู้” 

2) การนอน 
พะยูนนอนท่ีไหน มีลักษณะการนอนอย่างไร ชาวบ้านมีประสบการณ์ท่ี

แตกต่างกนั  คือ ลกัษณะการนอน บริเวณท่ีนอน ช่วงเวลาท่ีนอน ระยะเวลาท่ีนอน ดงัน้ี 
2.1) ลกัษณะการนอน และบริเวณท่ีนอน  
ชาวบา้นมีประสบการณ์ว่าการนอนของพะยูนจะมีลกัษณะแบบนอน

ราบบริเวณน ้าต้ืน นอนราบในแนวหญา้ทะเลท่ีน ้ าต้ืน นอนในอ่าวท่ีน ้ าต้ืน น ้ าไม่เช่ียว โดยพะยนูจะ
นอนกนัเป็นฝงู ประมาณ 4-5 ตวั หรือ 6-7 ตวั ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“พะยูนนอนราบ ถึงหลับกต้็องคอยระวังภัยหลับไม่สนิท หลับ
บริเวณของขอบน า้ตืน้กมี็ หลับในช่วงหัวค า่อยู่แนวริม พอเห็นในช่วงเดือนแรมจะเห็นน า้พราย” 

“เจ้าโทนนอนแนวราบในดงหญ้าทะเลท่ีไม่ลึก” 
“ท่ีเกาะนกว่ิงเรือผ่าน พะยนูนอนในป่าหญ้าทะเลท่ีน า้ต่ืน เรือว่ิง

เฉียดไม่แล่น (ไม่หนี) ไม่รู้ว่าหลับหรือไม่หลับ” 
 “เคยเห็นตอนเดก็ๆ ประมาณ 4-5 ตัว หรือ 6-7 ตัว ลักษณะการลง

นอนจะนอนข้างล่างในอ่าว ไม่อยู่ในน า้ลึก น า้ประมาณอกไม่เช่ียว นอนท่ีอ่าวละหาด ปากคลองมินตัน” 
2.2) ช่วงเวลาท่ีพะยนูนอน  
ชาวบา้นเห็นว่าพะยูนนอนในช่วงกลางคืน แต่กลางวนัพะยูนจะกิน

หญา้ทะเล ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 
“กลางวันไม่ค่อยเห็นนอน กลางวันจะกินหญ้าทะเล กลางคืน

นอน” 
“ช่วงน า้แห้ง 2-3 ค า่ พะยนูจะติดอยู่ ท่ีวงัลูกไม้จึงเอาง่ายแจวเรือ

ไปกเ็จอ ท่ีเขตห้ามล่ามนักน็อน” 
2.3) ระยะเวลาท่ีนอน  
ชาวบ้านส่วนน้อยท่ีให้ข้อมูลว่า พะยูนจะนอนหลบัสนิท  คือ นอน

หายใจไม่กระดุกกระดิก ประมาณ 15 นาที บางคนพบตอนเรือวิ่งเฉียดไปก็ไม่หนี อย่างไรก็ตาม
ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าพะยนูมีพฤติกรรมการนอนอยา่งไรจึงเป็นองคค์วามรู้ท่ียงัขาดอยู่ ดงั
ค าอธิบายต่อไปน้ี 

“เจ้าโทนตอนนอนยังคาบหญ้าทะเล นอนประมาณ 15 นาที 
นอนน่ิงไม่ดุกดิกแล้วหายใจ นอนแนวราบในดงหญ้าทะเลท่ีไม่ลึก” 

“ท่ีเกาะนกว่ิงเรือผ่านพะยูนนอนในป่าหญ้าทะเลท่ีน า้ตื้น เรือว่ิง
เฉียดไม่แล่น (ไม่หนี) ไม่รู้ว่าหลับหรือไม่หลับ” 
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 “การนอนไม่รู้” 
“ช่วงท่ีมนันอนไม่รู้ ยงัไม่มีใครรู้” 

3) พะยนูตกใจง่ายแต่จะคุน้กบัคน    
ชาวบา้นมีประสบการณ์เม่ือพะยนูตกใจท่ีแตกต่างกนั คือ พะยนูจะตกใจเม่ือมี

เสียงดงั เม่ือตกใจก็จะวา่ยน ้าหนีเร็วและจะด าน ้านาน 
3.1) เสียงดงัพะยนูตกใจ  
ชาวบา้นเห็นว่า เสียงดงัท าให้พะยูนตกใจ โดยเสียงรบกวนพะยูนมี

หลายอยา่ง เช่น เสียงของอวนประกอบไมก้ระทุง้น ้ าเม่ือดงัดุม้ พะยนูจะหนี ถึงแมพ้ะยนูไม่ตายก็ไม่
แน่ใจว่าหูจะหนวกหรือไม่ เสียงของคนก็รบกวนพะยนู เม่ือพบพะยนูแลว้ท าเสียงดงัพะยูนจะหนี 
การไปดูพะยนูตอ้งไม่ท าส่ิงรบกวนพะยนู คือ ดบัเคร่ืองยนตเ์รือ ถ่อเรือไปใกล้ๆ  ทอดสมอเบาๆ จะ
เห็นพะยนูเขา้มาวนเวยีนถึงเรือ แต่ถา้ติดเคร่ืองยนตเ์รือเม่ือไรพะยนูก็จะหนีทนัที ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 

“อวนประกอบไม้กระทุ้งน ้า ใต้น ้ามันระเบิดดังดุ้ม พะยูนคง
ตกใจ ไม่ตาย แต่มนัร าคาญแล้วหนี  แต่ไม่รู้ว่าหูหนวกหรือไม่กไ็ม่รู้” 

“ตอนท่ีผมไปเห็นก าลังกินหญ้า มันตกใจเรามันกไ็ป เพราะเรา
เสียงดัง พอเห็นพะยนูกชี็้กัน โด่ โด่ ดูหยง  กไ็ปดังวาว แต่ไปไม่ไกล” 

 “ท าแบบไหนถึงจะให้ดูมันได้ง่ายๆ คือ ดับเคร่ือง ถ่อเรือไป
ใกล้ๆ แล้วหย่อนสมอเบาๆ แล้วสัก 1 ช่ัวโมง มนัจะมาอยู่ ข้างเรือเลย เพราะมันรู้แล้วว่าเราไม่ท าร้าย
มนั พอติดเคร่ืองปุ๊บเสียงดังกไ็ปเลยไม่อยู่แล้วมนักลัวถกูท าร้าย” 

3.2) วา่ยน ้าเร็วเม่ือตกใจ  
ชาวบา้นเห็นวา่เม่ือพะยูนตกใจพะยูนจะวา่ยน ้ าหนีไดเ้ร็วมาก โดยคาด

วา่พะยนูวา่ยน ้าดว้ยความเร็ว 200 เมตรต่อนาที ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 
“เม่ือพะยนูตกใจจะว่ายน า้เร็วมาก เชือก 100 วา (ประมาณ 200 

เมตร) ว่ายพ้นในเวลาไม่ถึง 1 นาที ความเร็วในการว่ายน า้ 200  เมตรต่อนาที” 
3.3) ด าน ้านานเม่ือตกใจ  
ชาวบา้นเห็นวา่ถา้พะยนูตกใจจะด าน ้านาน แต่ถา้ไม่ตกใจพะยนูจะผดุ

ข้ึนมาหายใจบ่อยกวา่ช่วงท่ีไม่ตกใจ อีกทั้งลูกพะยนูท่ีอยูบ่นหลงัแม่เม่ือตกใจก็จะไปอยูใ่ตท้อ้งแม่ 
ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“ลูกพะยนูข่ีหลังแม่กมี็เหมือนกันแหละ แต่ตอนเราไปมันตกใจ
ไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้ว เวลามนัตกใจกอ็ยู่นานเวลาไม่ตกใจกผ็ดุบ่อย” 

3.4) ความคุน้  
ถา้ไม่ท าส่ิงใดให้พะยนูตกใจพะยูนจะคุน้แลว้ก็จะเขา้มาเวียนรอบ เขา้

มาเล่น รุน เข่ีย คลอเคลียเหมือนแมว บางคนบอกวา่นกัท่องเท่ียวสามารถถ่ายภาพได ้บางคนก็วกัน ้ า
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ใส่หลงัพะยูน นอกจากพะยูนจะคุน้กบัคนแล้วชาวบา้นเห็นว่าพะยูนไม่ดุร้ายไม่ท าร้ายคน ดงัค า
กล่าวต่อไปน้ี  

“เราเห็นมันเราอย่าท าอะไรแปลกๆ เราเฉยๆ มันจะคุ้นเข้ามาเท่ียวทอ 
เท่ียวรุน เท่ียวเข่ีย คลอเคลียเหมือนแมว สมัยเราด าน า้เอาปลิง เวลาทะ (พบ) กับมันเราด าไปอยู่แค่ๆ 
(ใกล้) ไม่ท าร้ายคน”  

“เจ้าโทนเม่ือให้ว่ายน า้จะมาคาบเส้ือ จะกลัวกับบางคน เรานั่งในน า้เจ้า
โทนจะมาเวียนรอบให้อุ้ม เม่ือไปกินหญ้าสักพักกก็ลับมาหาเรา” 

“มันจะมาอยู่ ข้างเรือเลย ไม่ไปไหนแล้วเวียนอยู่ตรงนั้น เพราะมันรู้
แล้วว่าเราไม่ท าร้ายมนั มนัเบียดถึงเรือเลย พวกมาเท่ียวถ่ายรูปได้บายๆ เลย”  

เรืออยู่ตรงนีม้ันอยู่แถวข้างเรือมนัคุ้น จ๊ะเอามือวกัน า้ใส่หลัง มนัคุ้น 
มนัมาเอาปลา ทิง้ปลาให้มนักิน”  

 “แม่ลูกพ่นน า้เสียงดัง ฟิต ฟิต ถ้าคนอยู่ตรงนีม้นัไม่ค่อยไปไหนพาลูก
ว่ายไปว่ายมาไม่กลัวคนมนัคุ้นกับคน” 

“มนัคุ้น ถ้าเราคลุกคลีเด๋ียวใจ สมยัเราด าน า้เอาปลิง เวลาทะ (พบ) มนั เราด า
ไปอยู่แค่ๆ (ใกล้ๆ) ไม่ท าร้ายคน” 

4) พะยนูร้องมีน ้าตา 
พะยูนร้องมีน ้ าตา ชาวบา้นเห็นวา่ เม่ือพะยูนร้องจะมีเสียงร้องเหมือนคน สูด

น ้ ามูกเสียงดงั ซ๊ืด ซ๊ืด พะยนูเอาครีบมาปาดน ้ าตาท่ีไหล โดยน ้ าตาพะยนูจะไม่เหมือนกบัน ้ าตาของ
คน แต่เป็นน ้าตาเหนียวๆ ติดเป็นพืด ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“เม่ือพะยูนถูกจับไปไหนไม่ได้ร้องเสียงดังเหมือนคน พะยูนมันร ่า 
(ร้อง) เอาส าลีไปชุบน า้ตาใส่ขวดไว้ท ายาเสน่ห์”  

 “เสียงร้องเหมือนคนน า้มูกย้อยแล้วหืดน า้มูกเสียงดัง ซ๊ืด ซ๊ืด ร้อง
น า้ตาไหล คนเม่ือก่อนเอาไปท าเสน่ห์ ปัจจุบันเป็นสัตว์อนุรักษ์ท าไม่ได้แล้ว” 

“บังเอามาท่ีบ้านใช้คนหาม 4 คน มันสะบัดหล่นลงไป บังตีมันร้องเอา
พายมาปาดน า้ตา น า้ตาไหล น่าเห็นดู” 

“น า้ตาพะยูนไม่ใช่ไหลแบบน า้ตาของคน แต่ไหลมาติดเหนียวๆ เป็น
พืด เอาส าลีมาวินท่ีน า้ตามาป้ายมาเช็ดท่ีตา จะร้องซืดๆ เอาพาย 2 ข้างมาป้าย” 

 
4.1.4 ความรู้เร่ืองชนิดของหญ้าทะเลจากประสบการณ์ของชาวบ้าน 
ความรู้ของชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังเก่ียวกบัหญา้ทะเลในพื้นท่ีชุมชนนั้น เป็นความรู้ท่ีมา

จากประสบการณ์ของชาวบา้น ซ่ึงชาวในชุมชนชายฝ่ัง 5 ชุมชน คือ เกาะมุกด์ เกาะลิบง บา้นหาด
ยาวเจา้ไหม บา้นพระม่วง และบา้นมดตะนอย โดยชาวบา้นในเกาะมุกด์สามารถบอกช่ือหญา้ทะเล
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ไดม้ากท่ีสุด 8 ชนิด รองลงมา บา้นหาดยาวเจา้ไหม และเกาะลิบง บอกช่ือชนิดหญา้ทะเลได ้6 และ 
4 ชนิดตามล าดบั โดยชนิดหญา้ทะเลท่ีชาวบา้นรู้จกัมากท่ีสุด คือ หญา้ชะเงาใบยาว (หญา้คาทะเล)
และหญา้ใบสน (หญา้ตน้หอมทะเล) รองลงมา คือ หญา้ใบมะกรูด (หญา้อ าพนั) (ตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางที ่4.1 ความรู้ชาวบา้นเก่ียวกบัชนิดหญา้ทะเล 
 

ชนิดหญา้ทะเล เกะลิบง เกาะมุกด ์ บา้น 
หาดยาว
เจา้ไหม 

บา้น 
พระม่วง 

บา้นมด
ตะนอย 

รวม 

1. หญา้ชะเงาใบมน -  - - - 1 
2. หญา้ชะเงาใบฟันเล่ือย 
 /หญา้ชะเงาสั้นปลายหนาม 

-  - - - 1 

3. หญา้ชะเงาใบยาว /หญา้คาทะเล      5 
4. หญา้ใบพาย /หญา้เงาแคระ -  - - - 1 
5. หญา้เงาใส - - - - - 0 
6. หญา้เงาใบเลก็ - - - - - 0 
7. หญา้ใบมะกรูด /หญา้อ าพนั    -  4 
8. หญา้ผมนาง -   - - 2 
9. หญา้กยุช่ายทะเล  -  - - 2 
10. หญา้ใบสน /หญา้ตน้หอมทะเล      5 
11. หญา้ชะเงาเต่า -   - - 2 

รวม 4 8 6 2 3  

 
4.1.5 ภัยคุกคามพะยูนและหญ้าทะเล 
ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงประเด็น 1) ภยัคุกคามพะยนู 2) ภยัคุกคามหญา้ทะเล ดงัน้ี 

4.1.5.1 ภยัคุกคามพะยนู  
สาเหตุท่ีท าใหพ้ะยนูตายมีทั้งตายตามธรรมชาติ และสาเหตุจากฝีมือมนุษย ์ดงัน้ี  

1) ตายธรรมชาติ ชาวบา้นเช่ือว่าพะยูนตายตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ แก่ตายตาม
อายุขยั เป็นพยาธิตาย สาเหตุท่ีพะยูนตายดว้ยพยาธินั้นชาวบา้นไดรั้บความรู้มาจากภายนอก โดย 
การชนัสูตรซากพะยนูของสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน 
ภูเก็ต และจากท่ีนกัวชิาการแจง้ในท่ีประชุมอ าเภอวา่พะยนูตายดว้ยพยาธิ ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่  

“กรมทรัพย์ฯ ภูเก็ตแจ้งว่าตายธรรมชาติ คือ ตายด้วยพยาธิ มีพยาธิ 500 
ตัว”  
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“เม่ือก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนท่ีอ าเภอมีผู้ ร่วมประชุมหลายฝ่ายท้ัง
ประมงอ าเภอ ประมงจังหวัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีนักวิชาการชี้แจงว่าพะยูนตายเพราะพยาธิในท้อง 
9 ชนิด จ าช่ือไม่ได้ยัว้เยีย้ไปหมด” 

นอกจากน้ีพะยนูตายมาจากการต่อสู้กนัตอนผสมพนัธ์ุเพื่อแยง่ตวัเมีย ใชเ้ข้ียว
แทงกนักดักนั  

“ทราบจากงานวิจัยของภูเก็ตตอนประชุมของชมรมรัก ษ์พะยูนท่ี 
เจ้าไหมว่าเม่ือถึงฤดูผสมพันธ์ุในหน้าแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พะยูนจะตายเพราะขบกัน ชน
กัน แย่งคู่กัน”  

“นอนในเรือเฝ้าอวนปูตอนกลางคืน ได้ยินเสียงร้องต่อสู้กัน แย่งคู่กัน
ในน า้หน้าเกาะลิบงอ่าวทุ่งจีน”  

 “เคยเห็นท่ีหน้าหาดมดตะนอยประมาณ 30-40 ปีมาแล้ว พะยูนขบกัด
กัน ต่อสู้กัน เพ่ือความเป็นจ่าฝงู หรือแย่งตัวเมีย การขบ ขวิด ใช้ปีก (ครีบ) 2 ข้าง กอดแล้วกัด” 

2) เคร่ืองมือประมง  
ชาวบา้นกล่าววา่พะยนูตายดว้ยเคร่ืองมือประมงเป็นอนัดบัหน่ึง ในท่ีน้ีอาจจะ

แยกเคร่ืองมือประมงออกเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือประมงถูกกฎหมายและเคร่ืองมือประมงผิด
กฎหมาย ดงัน้ี 

2.1) เคร่ืองมือประมงถูกกฎหมาย ชาวบา้นไม่ตั้งใจวางให้ติดพะยูน 
ไดแ้ก่ อวนปลากระบอก อวนถ่วง โป๊ะ อวนลอ้ม ดงัน้ี 

“อวนฉอด คือ อวนปลากระบอก ท่ีมัดมันถ้าปล่อยก็ไม่มี
อันตรายอะไร เม่ือติดป๊ับแล้วกแ็ก้ เพราะบาดแผลอะไรกไ็ม่มี”  

“อวนถ่วงทุกประเภท เรียกว่าอวนทับหิน มี 2-3 ชนิด ถ้าเป็น
ชนิดอวนเอ็นโอกาสติดพะยูนน้อยเม่ือติดพะยูนจะขาดหมด ถ้าเป็นอวนไนลอน หรือเป็นด้ายเบอร์ 
18 ตาขนาด 3 นิว้ เป็นอวนด้ายเส้นใหญ่ ตาใหญ่กจ็ะมดัแม่พะยนูหรือลูกได้ติดแล้วตาย คนในเกาะลิ
บงใช้อวนเอน็ไม่ค่อยมีปัญหา เม่ือติดพะยนูแล้วขาดง่าย” 

“โป๊ะ (หลาด) ติดพะยูนได้ เพราะเม่ือน ้าลงพะยูนติดลงไป
ไม่ได้” 

“อวนล้อม เม่ือ 35 ปี มาแล้ว วางแล้วชักขึน้ฝ่ัง พะยูนติดอยู่ใน
นั้น ชาวบ้านเห็นตัวอยู่ในเรือ” 

2.2) เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมาย คือ เคร่ืองมือประมงท่ีห้ามโดย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศจงัหวดัตรัง และข้อบญัญติัต าบลเกาะลิบง เป็น
เคร่ืองมือท่ีท าให้พะยูนตาย ได้แก่ เบ็ดราไว อวนปลากะเบน อวนทับตล่ิง อวนปิดอ่าว อวน
ประกอบดว้ยไมก้ระทุง้น ้า อวนลาก อวนรุน อวนเขน็  
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2.2.1) เบ็ดราไว เป็นเคร่ืองมือประมงท่ีเป็นอนัตรายกบัพะยูน 
พะยูนติดอวนหรือติดเบ็ดราไวเพราะพะยูนไม่ถอยหลงัจะเดินหน้าไปชนอวน ทั้งน้ีเบ็ดราไวเป็น
เคร่ืองมือท่ีหา้มโดยประกาศจงัหวดั ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“พะยนูตายมากในมี 2552 หรือ 2553 บางเดือนกต็าย 2-3 
ตัว สาเหตุจากเคร่ืองมือประมง เบด็ราไว กับอวนปลากะเบนมาก” 

“ไม่ถอยหลัง ถ้าไปหน้าแล้วมนัจะชนหมด อะไรขวางอยู่
มนักช็น นั่นแหละท่ีอวนมดัมนัตาย เบด็ราไวท่ีหน่ึง”  

“เม่ือ 10 กว่าปีมาแล้วชาวบ้านพบพะยูนลอยตายท่ีเขต
ห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง สาเหตุถกูเบด็ราไว เบด็ราไววางเป็นเป็นรูปส่ีเหล่ียมจะวางตามยาว
ขวางน า้ เขตนั้นเขาไม่ตั้งใจเอาพะยูนเขาจะเอาปลากะเบน เรียกว่าเบ็ดราวเบน แต่ปลากะเบนกับ
ปลาพะยนูกับเต่ามนัอยู่แห่งเดียวกันหมดเลย เบด็ราไวประสิทธิภาพของมันสูงมาก เม่ือพะยูนเฉียด
ปุ๊บ หรือลอดกเ็ก่ียวติดเลย ถ้าย่ิงดิน้มนัย่ิงมดัเข้าเพ้อ พะยนูติดป๊ับตาอ่ืนจะมาช่วยเก่ียวอีกมันช่วยกัน
หลายตา เม่ือหางสะบัดกจ็ะเก่ียวหางอีกหนีไม่พ้นเลย ถ้าพะยูนอยู่ น่ิงๆ จะถูกเก่ียวประมาณ 5 ตา ถ้า
ย่ิงดิน้เท่าไรกจ็ะย่ิงถกูเก่ียวมากขึน้มนัพูขึน้มาหายใจไม่ได้ เก่ียวตาเดียวกต็าย”  

“เบด็ราไวเก่ียวเราไปพบเห็นดู (สงสาร) ไม่รู้จะช่วยพรือ มันตัว
ใหญ่ มนัวินเข้าๆ เบด็ย่ิงเก่ียว เราไปปลดไม่ได้กับเรามนักเ็ก่ียว ตาเบด็เป็นร้อยๆ พันๆ ตา เบด็นั้นตา
มาก ทางการส่ังหยดุเบด็ราไวนานแล้ว”  

นอกจากน้ีเบ็ดราไวยงัเป็นอนัตรายกบัเต่าดว้ย ดงัท่ีชาวบา้นอีก
คนกล่าววา่ “เบด็ราไวบ้านเราวางไม่เคยติดพะยนูติดแต่เต่า” 

2.2.2) อวนประกอบด้วยไมก้ระทุง้น ้ า เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ท า
อนัตรายพะยนู พะยนูไม่ตายแต่เสียงดงัท าใหพ้ะยนูไม่อยูแ่ละพะยนูแกว้หูแตก ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่  

“อวนประกอบไม้กระทุ้งน า้วางแล้วไล่ปลาอ่ืนให้ไปติด
อวน พะยนูกินหญ้าทะเลอยู่เขาไล่ปลาอ่ืนไปพะยนูกติ็ดอวนด้วย ถ้าคนมีใจปล่อยกไ็ม่ตาย ถ้าคนไม่
มีใจปล่อยก็ตาย อวนไม้กระทุ้งน า้ไม่ท าอันตรายพะยูน พะยูนไม่ตาย แต่เสียดังดุ้มๆ พะยูนไม่อยู่
แล้ว พะยูนได้รับการกระทบกระเทือนมากเกินไปอาจจะเป็นหมันก็ได้ บางตัวไม่ตายแก้วหูแตก 
เลือดออก เกิดอาการช็อกกลายเป็นพะยูนท่ีเฉ่ือยชา พิการ ไปไม่ค่อยถูกทาง น าไปสู่การเสียชีวิตได้ 
เพราะมนัไม่มีแรงจะหนี เช่นหนีจากฉลามเสือ”  

“พะยูนมีแก้วหูด้วย เม่ือก่อนพะยูนตายมากเขาท าอวน 
ไม้กระทุ้งน า้ระบบแก้วหูสะเทือน 20 ล าพันนีว้างอวนแล้วกระทุ้งน า้ พะยูนอยู่ตรงกลางไม่รู้จะไป
ไหนแก้วหูแตกตาย” 

2.2.3) อวนปลากะเบน เป็นอนัตรายกบัพะยูนท าให้พะยูนตาย 
อวนปลากะเบนเป็นอวนท่ีหา้มโดยประกาศจงัหวดั ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่  
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“อวนปลากะเบนอันตรายกับพะยูนด้ายมันนวล (น่ิม) 
ด้ายเส้นใหญ่พะยนูติดแล้วตาย ต้นปี 2554 นายอ าเภอกันตังคนปัจจุบันเผาอวนปลากะเบนไป 1 ตีน 
สาเหตุเพราะอวนนีติ้ดปลาพะยนูตายมาก่อนแล้ว”  

 “อวนปลากะเบนมีหลักฐานเพราะอวนติดอยู่ ท่ีตัวพะยูน 
ช่วงน า้ 8-12 ค า่ (น า้ไม่ค่อยเดิน) ท่ีหาดโตบ บ้านแหลมปอ บ้านนาทะเล บ้านหาดส าราญ มีอวนปลา
กะเบนมา พวกนีม้าล่าบ่อยในช่วงกลางคืน)  

“อวนปลากะเบนเป็นอวนตาใหญ่ทางการกส่ั็งหยุด อวน
ปลากะเบนมัดพะยูนตายหมด ถ้าติดเข้าสักตาแล้วออกหลบ (กลับ) ไม่ได้ อวนมัดติดพะยูนจะตาย 
ปลาพะยนูตัวมนัใหญ่แต่มนัใจน้อยอะไรใส่สักหีดกไ็ม่ได้”  

2.2.4) อวนเข็น เป็นอนัตรายกบัพะยูนท าให้พะยูนตาย ดงัท่ี
ชาวบา้นเล่าวา่  

“เม่ือ 20 ปีท่ีแล้วคนเกาะมุกด์มีอวนเขน็ตล่ิง ซ่ึงลากด้วย
คนประมาณ 20 คน ลากเดินถอยหลัง ชักติดพะยูนวันละ 1-2 ตัว ได้ทุกวัน เม่ือทางราชการประกาศ
จะอนุรักษ์ คนเกาะมกุด์หยดุอวนเขน็หมดเลย เพราะว่ามีความผิด” 

2.2.5) อวนลาก เป็นอนัตรายกบัพะยนูท าให้พะยนูตายมาก ดงัท่ี
ชาวบา้นเล่าวา่  

“อวนลากลักลอบเข้ามาในเขตหญ้าทะเล ในเขตอนุรักษ์
พันธ์ุสัตว์น า้วยัอ่อนส่ีหมู่บ้าน และเขตต าบลเกาะลิบง โดยอวนลากได้ลากอวนปู ลอบหมึกไปเป็นอ่าว
เลย ลากทรัพยากรสัตว์น า้ไปหมด อวนลากอันตรายกับพะยูน ถ้ามันเข้าไปในถุงกอ็อกไม่ได้ พะยูนเคย
เข้าไป”  

 “ปี 2554 ช่วงหน้ามรสุมเดือน 7 คือ กรกฎาคม พะยูนติด
อวนลากของกันตังท่ีเข้ามาลากข้างใน เข้าถงุอวนแล้วตาย 9 ตัว นอกนั้นตายแบบไม่รู้ข่าว” 

2.2.6) อวนลากปลิง ติดพะยนูตาย ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่  
“อวนลากปลิงมีหลักฐานเพราะอวนติดอยู่ ท่ีตัวพะยนู” 

2.2.7) อวนทบัตล่ิง เป็นอนัตรายกบัพะยูนท าให้พะยูนตายได ้
ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่  

“อวนทับตล่ิงเป็นชาวบ้านจากย่านซ่ือล้อมอวนทับตล่ิงไป
ปิดกั้นทางเดิน เม่ือน า้แห้งลงพะยนูลงร่องไม่ได้ ติดอยู่  10 กว่าตัว ชาวบ้านและเจ้าของอวนต้องไปช่วย
ปลด” 

 
3) คนล่า จากความเช่ือเร่ืองกระดูก งา น ้ามนั หนงั น ้าตา ท าให้อวยัวะทุกส่วน

ของพะยูนเป็นท่ีตอ้งการของคนท าให้พะยูนมีค่ามีราคาแพง นอกจากน้ียงัมีใบสั่งมาจากประเทศ
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เพื่อนบา้น คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ เพราะความเช่ือดงักล่าว อีกทั้งความตอ้งการพะยูนเป็นเมนูเปิบ
พิสดาร ดงัท่ีชาวบา้นเล่าวา่ 

“ปี 2553 พะยูนตายมาก ท่ีพบซาก 7 ตัว สาเหตุการตายมีทั้งเจ็บป่วย
ธรรมชาติ มีทั้งถูกท าร้ายถูกทุบหนา้ยบุ” 

“พะยนูถกูท าร้ายมาก เพราะกระดูกเข้ายามาก ไม่ใช่บ้านเราแต่ท่ีมาเลย์ 
พะยนูแพงมาก กระดูกไปท าแหวนเพ่ือความสวยงาม ท ายา”  

“เม่ือก่อนสมัยท่ีเราไม่มีมาตรการอนุรักษ์กันมีคนมาเลย์มาซ้ือพะยูน 
เขาช้ือเอากระดูกไปท ายา เม่ือก่อนพวกตรังหาปลาพะยนูขายกระดูกให้มาเลย์”  

“พวกมาเลย์มาซ้ือกระดูกๆ แพงตัวหน่ึง 20,000-30,000 บาท”  
“ตอนนีพ้ะยูนจะส่งออกไปยังสิงคโปร์ มาเลย์ เพราะความเช่ือพวกนี ้

ส่งเป็นตัว มีออเดอร์มาจากมาเลย์” 
“จตุคามดังตอนนั้นพะยูนตัวหน่ึงหลายตังค์ พะยูนตายไปหลายตัว คน

ท่ีเขาเก็บกระดูกไว้ก่อนหน้านี ้ก็เอาไปจ าหน่ายหมด เวลาพะยูนตายไม่แจ้งหน่วยงานน าไปฝังเสีย
แล้วค่อยไปเอากระดูก”  

“สดๆ ร้อนๆ เม่ือแรม 3 ค า่ คนในหมู่บ้านอ่ืนมาล่า มีคนเห็นเป็นพยาน 
2-3 คน ใช้เบด็ราไวเอาขึน้เรือ แต่ไม่ชัดว่าเป็นเรือท่ีไหน สันนิษฐานกันมากว่าเป็นเรือในจังหวัดตรัง 
ไม่รู้ว่าคนอ าเภอไหน คนบ้านเรามาเอามนัมีใบส่ังจากมาเลเซีย สิงคโปร์”  

“ตัวล่าสุด วันท่ี 24 ธันวาคม 2554 ชาวบ้านเกาะลิบง 3 คน ไปล้อม
อวนจะเอาปลาพะยูนตัวนี ้มันติดอวนจะเอาขึน้เรือเอาขึน้ไม่ได้ มันสะบัดหลุดไป ปลาทนบาดเจ็บ
ไม่ไหว หลุดจากพวกนีไ้ปตายท่ีตรงอ่ืน มีหญ้าคาปากอยู่  มีรอยถูกฟันด้วยมีดสปาต้า 3 แผล รอย
แทงด้วยเหลก็แหลมท่ีหัวและหลัง” 

“คนจากสตูลเข้ามา 2-3 ปีท่ีแล้วมาล่าพะยูนท่ีตรัง จะเอาไปขาย เข้ามา
ชาวบ้านยิก (ไล่) มีชุด ฉก. ลาดตระเวน” 

“มาเลยต์อ้งการเป็นตวัใชเ้ปิบพิสดาร”  
“ปีท่ีแล้วมีแรงงานต่างชาติ พม่า เขมร แต่เป็นเรือของสตูล มีเมนูใน

เมืองไทย พะยนูจะมีขายท่ีเขตชายแดน”  
พื้นท่ีล่อแหลมท่ีเอาพะยูนง่าย คือ เกาะลิบง เกาะเหลาเหรียง เกาะเภตรา เพราะ

อยู่ใกล้ลังกาวีซ่ึงเป็นเขตแดนของมาเลเซีย ช่วง 2-3 ค  ่า พะยูนอยู่ท่ีวงัลูกไม้จึงเอาพะยูนง่าย ดังท่ี
ชาวบา้นเล่าวา่  

“พืน้ท่ีเกาะลิบง เหลาเหรียง เภตรา พืน้ท่ีล่อแหลมเอาง่าย เพราะอยู่ใกล้
ลังกาวี เขตแดนมาเลย์ สปีซโบ้ทไปช่ัวโมงหน่ึงกถึ็ง ไม่ใช่คนพม่ามาเอา โหม้ (พวก) เรานีแ้หละ”  

“ช่วงน า้แห้ง 2-3 ค า่ พะยนูจะติดอยู่ ท่ีวงัลูกไม้จึงเอาง่ายแจวเรือไปกเ็จอ” 
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อยา่งไรก็ตามชาวบา้นบางชุมชนเช่ือวา่ปัจจุบนัน้ีชาวบา้นในพื้นท่ีจงัหวดัตรัง
เลิกล่าพะยนูแลว้ถึงมีก็ส่วนนอ้ย และคนภายนอกก็ไม่มาล่าพะยนูแลว้  

“เม่ือก่อนล่าเนื้อเอามากิน ท าให้มันร้องเอาส าลีไปเช็ดน ้าตาไปท า
เสน่ห์ ตอนนีล่้าเอากระดูกมาขายท ายาแก้ได้หลายโรค แก้นกเขาไม่ขัน เอางามาขาย ท าหัวแหวน 
ตอนนีเ้ลิกล่ากันแล้ว คนท่ีอ่ืนกไ็ม่มาล่าแล้ว”  

“เขาล่าพะยูนเขาจะเอากระดูกขายมาเลย์ คนมาเลย์เข้ามาซ้ือกระดูกไป
ผสมยา ไม่รู้ยาอะไรบ้าง แบบนีมี้การล่าขายกระดูก เด๋ียวนีใ้นชาวบ้านในฝ่ังตรังส่วนใหญ่ไม่มีล่า ถ้า
มีกเ็ป็นส่วนน้อย แต่มนัมีข่าวลือว่าล่าพะยนู” 

4) ฉลามเสือกินลูกพะยนู  
ช่วงท่ีลูกพะยูนยงัเล็กอยู่เป็นช่วงท่ีอนัตราย ฉลามเสือจะตามเพื่อกินลูกพะยูน 

เม่ือประมาณ 3 ปีท่ีแลว้ คือ ปี 2552 ชาวบา้นคนหน่ึงมีประสบการณ์เห็นฉลามเสือกินลูกพะยนูเล่าวา่ 
“ลูกตัวเล็กท่ีหย่านมแล้วมันจะมาอยู่ ท่ีริมๆ ท่ีปลอดภัย คือ ท่ีเรือแล่น

น้อย แต่ถ้าไม่หย่านมมันจะอยู่กับแม่มันเบียดกับแม่มันตลอด ช่วงนั้นคือช่วงอันตราย มีปลาฉลาม
เสือมากิน แม่มันต้องคอยระวังปลาฉลามเสือมากินลูก ต้องพาเข้าข้างตล่ิงตลอด อันตราย เพราะ
ฉลามเสือมันจะรู้ตามอยู่ตลอด ผมตกหมึกอยู่ กินต่อหน้าผมเรือพลีสฉูดเลย โจมตีสุดยอดเอาไปต่อ
หน้าต่อตาผม ผมยืนดูท าอะไรไม่ได้เลย ฉลามเสือนั้นใหญ่กว่าแม่มันอีก แม่พะยูนต้องรู้ด้วยต้องพา
เข้าตล่ิง ถ้าแม่มนัพาลูกอยู่ ท่ีลึกนานๆ อันตราย ฉลามเสือจะรู้”  

5) พะยนูกินปลิงแดงมีพิษ  
ชาวบา้นสันนิษฐานว่าพะยูนกินปลิงแดงมีพิษในแนวหญา้ทะเลท าให้พะยูน

ตาย  
“มนักินหญ้าทะเลแล้วมีปลิงแดงอยู่ด้วย จึงกินปลิงแดงเข้าไป ปลิงแดง

มีพิษท าให้พะยนูตาย” 
6) เรือชน  
ปัจจุบนัเรือประมงไดพ้ฒันาจากเคร่ืองยนต์สูบเดียวมาใช้เคร่ืองรถยนต์ แบบ 

4 สูบ มีความเร็วเพิ่มข้ึนถ้าพะยูนผุดข้ึนมาหายใจแล้วหลบหลีกไม่ทนัก็ท าร้ายพะยูนได้  ส่วน
ชาวบา้นบางคนไม่เห็นดว้ยท่ีพะยูนตายเพราะเรือชน ขณะท่ีบางคนคิดว่าโอกาสท่ีเรือจะชนนั้นมี
โอกาสนอ้ยยกเวน้พะยนูท่ีหูแตก  

“เรือเคยชนหรือไม่กเ็กือบไปหลายล า เพราะเรือใช้เคร่ืองรถยนต์จะว่ิง
แรงมันเร็ว คือเรือประมงเดิมใช้เคร่ืองยนต์ฮอนด้า ยันม่า คูโบต้า เคร่ืองยนต์ สูบเดียว ความเร็วไม่
สามารถท าร้ายพะยูนได้ เม่ือมีการพัฒนาเรือความเร็วเคร่ืองยนต์ 4 สูบ โดยใช้เคร่ืองรถยนต์ จะมี
ความเร็วมากขึน้ คือ 4 สูบ เท่ากับ 4 เท่า ท าให้บางคร้ังพะยนูหลบหลีกไม่ทันท าร้ายพะยนูได้”  
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“งานวิจัยบอกว่าเรือย้อน (เรือชน) ตอนพะยูนผุดขึน้มาหายใจ บังคิด
ว่าเป็นไปไม่ได้ พะยนูได้ยินเสียงเรือมนักไ็ปเสียแล้ว แต่เป็นไปได้ถ้าเป็นฝงูกว่็ายน า้ไม่ทัน”  

“เรือชนมีโอกาสน้อย นอกจากพะยนูตัวท่ีโง่ๆ ตัวหูแตกขึน้มาเรือกช็น”  
7) เรือบรรทุกปูนจม  
ชาวบา้นเช่ือวา่เรือบรรทุกปูนจม 14 ล า ท่ีเกาะลิบง ตอนพายุช่วงปลายเดือน

มีนาคม ตน้เมษายน ปี 2554 เป็นสาเหตุท าใหพ้ะยนูตายไปหลายตวั  
“ข่าวพะยูนตายมา เรือบรรทุกปูนจมท่ีเกาะลิบง 10 กว่าล า ปูนก่ีหม่ืน

แสนตัน ท าให้พะยนูโดนกระแสน า้ของปูน ปูนจะกัดผิวพะยนู” 
8) การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ชาวบา้นวิตกว่าน ้ าท่ีหล่อเตาปฏิกรณ์เป็นน ้ าร้อนเม่ือทิ้งลงไปในทะเลอาจจะ

ท าใหพ้ะยนูตาย  
“การสร้างโรงไฟฟ้า 800 เมก็กะเฮิร์ต จะมาลงท่ีอ าเภอกันตัง 2 จุด คือ

ต าบลวงัวน และต าบลนาเกลือ โรงไฟฟ้าจะใช้พลังน า้หล่อเตาปฏิกรณ์ท าความเยน็จะดูดน า้ทะเลวัน
ละ 4,000 ล้านลิตร น า้เข้ามาและปล่อยออกไป โรงไฟฟ้ามาจะท าให้น า้เป็นมลพิษ ค าถามว่าน า้ร้อน
ลงในทะเลพะยนูจะตายหรือไม่” 

 
4.1.5.2 ภยัคุกคามหญา้ทะเล 
สาเหตุท่ีท าให้หญา้ทะเลตาย หรือส่งผลกระทบต่อหญา้ทะเลมีทั้งหญา้ทะเลตายตาม

ธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย ์ดงัน้ี  
1) หญา้ทะเลตายตามธรรมชาติ เม่ือถึงหนา้มรสุมประมาณเดือนกนัยายนถึง

ตุลาคมจะมีคล่ืนแรงคล่ืนซัดใบหญ้าทะเลขาดลอยข้ึนมาทั้งราก ขณะท่ีชาวบ้านบางคนบอกว่า 
หน้ามรสุมใบขาดลอยเป็นแพแต่ไม่ตาย นอกจากน้ีหญา้ทะเลมีการเปล่ียนสภาพเม่ือหญา้ทะเลแก่
แลว้จะตายแต่ก็จะงอกข้ึนมาใหม่อีก 

2) เคร่ืองมือประมง  
อวนลาก อวนรุน อวนลากปลิง เป็นเคร่ืองมือประมงท่ีผิดกฎหมาย และผิด

กติกาของชุมชน โดยอวนรุนและอวนลากปลิงจะลากบริเวณน ้ าต้ืนในเขตหญา้ทะเล การลากจะขูด
หญา้ทะเลข้ึนมาหมดท าลายหญา้ทะเลทั้งรากทั้งโคน ขณะท่ีชาวบา้นบางคนเช่ือว่าอวนรุนไม่ได้
ท าลายพะยูนแต่ท าลายหญ้าทะเล ซ่ึงเป็นอาหารพะยูน จึงเป็นการท าลายพะยูนทางอ้อม ดังท่ี
ชาวบา้นเล่าวา่  

“หญ้าทะเลตายโดยมากจากอวนรุน เหมือนรถแทรกเตอร์ อวนรุนจาก
กันตังยงัมี แต่ไม่ค่อยเข้ามาแล้ว เพราะชาวบ้านแจ้งนายไล่จับ ชาวบ้านไปยิก (ไล่) ให้แล่น (หนี)”  

 “เม่ือก่อนปี 2542-2550 หญ้าทะเลเสียหาย เพราะอวนรุนตาถ่ี”  
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“เม่ือก่อนมีอวนลาก อวนรุน แต่ตอนนีเ้บาแล้ว อวนรุนตอนนีค่้อนข้าง
คุมอยู่แต่เผลอไม่ได้ อวนลากลักเข้ามาเป็นทีๆ จะลากหน้าดินส่งผลต่อหญ้าทะเลท่ีเป็นอาหารของ
พะยนู”  

เรือคราดหอย/ลากหอย ท าลายหญา้ทะเลท่ีเป็นอาหารของพะยนู 
อวนชักปลา ล้อมขอบน ้ าด้านนอกแล้วชักข้ึนหาด ชักติดหน้าดิน ท าลาย 

หญา้ทะเล และทรัพยากรเศรษฐกิจ 
3) เรือวิ่งในดงหญา้ท าให้ใบพดัฟันใบหญา้ทะเลขาดหญา้ทะเลเสียหาย ดงัท่ี

ชาวบา้นเล่าวา่  
“ตอนนั้นน ้ าแห้ง เรือวิ่งในดงหญา้ทะเลท าให้ใบพดัเรือฟันใบหญา้ทะเล

ขาด” 
4) น ้ าเสียจากโรงงานและน ้ าเสียจากบ่อกุ้งส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเล 

กล่าวคือ อุตสาหกรรมบนบกปล่อยสารพิษในปริมาณมากๆ หรือน ้ าเสียจากบ่อกุ้ง จากโรงงาน
บริเวณน้ีหรือโรงงานจากกนัตงัก็ไหลมาถึง ชาวบา้นเช่ือวา่กระทบกบัหญา้ทะเลและระบบนิเวศ ท า
ใหห้ญา้ทะเลตายหมด เพราะ ไดข้่าวบ่อยวา่สารพิษท าใหป้ลาตาย  

5) การขนส่งทางน ้า กระทบกบัหญา้ทะเลท่ีเป็นอาหารของพะยนู 
เรือบรรทุกปูนซีเมนตจ์ม เม่ือกลางปี 2554 เรือบรรทุกปูนของบริษทั SCG จม

ในทะเลใกลแ้นวหญา้ทะเลหนา้อ่าวทุ่งจีนจ านวน 14 ล า ขณะน้ีกูเ้รือไปแลว้ 10 ล า ยงัคงเหลืออยูอี่ก 
4 ล า เม่ือตน้เดือนมีนาคม 2555 ชาวบา้นเกาะลิบง ประสานกบัศูนยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังท่ี 6 เพื่อปรึกษาหารือข้อสงสัยว่า เรือปูนจมจะกระทบกับหญ้าทะเล โดยศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 6 ร่วมกบัชาวบา้นท าการส ารวจแหล่งหญา้ทะเล พบวา่บริเวณอ่าว
ทุ่งจีนหญา้ทะเลลดลงประมาณ 30% ขณะน้ียงัไม่มีการศึกษาวจิยัถึงผลกระทบจากเรือบรรทุกปูนจม
แต่อย่างใด จึงท าให้ชาวบา้นสันนิษฐานเป็น 2 กระแส คือ บางกลุ่มเช่ือว่าปลามีมากไม่ตอ้งกู้เรือ
ไวป็้นปะการังเทียม บางกลุ่มก็เช่ือว่ามีผลกระทบ กล่าวคือ ปูนซีเมนตท์บัลงในแหล่งหญา้ทะเลท า
ให้หญา้ทะเลเห่ียวและตายพะยนูหายไป บริเวณนั้นไม่มีปลาไม่มีสัตวน์ ้ า แต่เม่ือปูนแข็งตวัปลาเขา้
มาแลว้ ผลกระทบอีกประการหน่ึงคือ ชาวบา้นเช่ือวา่เรือจมบริเวณน ้าต้ืนถูกซดัเขา้มาชายฝ่ัง เม่ือเรือ
ตั้งอยู่นานชาวบา้นจึงไม่แน่ใจในเร่ืองกระแสน ้ า เพราะอาจจะท าให้กระแสน ้ าหมุนเปล่ียนเฉพาะ
บริเวณนั้นมีผลกระทบกบัหญา้ทะเลแน่นอน 

อยา่งไรก็ตามชาวบา้นบางคนสันนิษฐานวา่เรือบรรทุกปูนซีเมนตท่ี์จมน้ีไม่น่า
เกิดผลกระทบมาก เพราะวา่มีเรือ 2 ล า ท่ีขนซีเมนตส์ าเร็จรูปบรรจุในพลาสติก เม่ือเรือจมลงคนงาน
ในเรือก็ใหช้าวบา้นแถวนั้นมาขนปูนไปใช ้ส่วนท่ีเหลือเป็นหินปูนเผาไฟ เพื่อไปท าซีเมนตท่ี์บงัคลา
เทศ อนัน้ีชาวบา้นเช่ือวา่ไม่น่าจะมีผลกระทบเพราะเป็นหินธรรมชาติแต่ถูกเผาไฟเป็นกอ้นๆ เม่ือเผา
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ไฟแลว้น ามาใส่ในน ้ าท่ีเจา้หน้าท่ีของบริษทัเอามาให้ดูก็ไม่มีอะไร ซ่ึงทั้งหมดน้ียงัไม่มีใครศึกษา
เพียงแต่พดูกนัเท่านั้น 

การขนถ่ายปูนข้ึนเรือใหญ่ ชาวบา้นเช่ือวา่ไม่เก่ียวกบัพะยนู แต่มีผลกบัร่องน ้ า 
เรือจะลากร่องน ้ าดูดทรายหายไปท าให้แหล่งหญา้ทะเลพงั กล่าวคือ การขนถ่ายปูนข้ึนเรือใหญ่ของ
โรงงานท่ีหาดเจา้ไหม ในหนา้ลมวา่วหรือลมตะวนัออกเรือใหญ่จะจอดอยูห่นา้เกาะลิบงเรือท่ีไปถ่าย
ให้เรือใหญ่จะลากในร่องน ้ าเดิม เรียกว่า ร่องพาณิชยจ์ะไม่มีผลกระทบอะไร แต่ถ้าหน้ามรสุมเรือ
ใหญ่จะจอดอยูท่ี่เกาะลนัตา เรือท่ีไปถ่ายปูนให้เรือใหญ่จะลากในร่องน ้ าหนา้อุทยาน ซ่ึงเดิมเรียกร่อง
น้ีว่า ร่องเรือภูเก็ต จะกระทบกบัหญา้ทะเล เพราะแรงดึงดูดของเรือจะพาทรายหายไป ท าให้แหล่ง
หญา้ทะเลพงั 

ตะกอนท่ีเกิดจากการขนส่งทางน ้ า กล่าวคือ แนวหญา้ทะเลบริเวณเกาะลิบงมี
การกระจายตวัร้อยละ 70 ของพื้นท่ีอ่าวทุ่งจีน จึงมีการส ารวจใหม่เหลือร้อยละ 50 แสดงว่าพื้นท่ี
หญา้ทะเลลดนอ้ยลง ซ่ึงไม่รู้สาเหตุท่ีแน่ชดั จากการขนส่งทางน ้ าบริเวณร่องน ้ าขา้งเกาะลิบงมีการ
ขนส่งซีเมนต ์ยปิซมั และถ่านหินมาก ยงัไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบ แต่ NGO สันนิษฐานวา่ ปัญหา
ใหญ่ของหญา้ทะเล คือ ตะกอน เพราะในการขนส่งใบจกัรเรืออาจจะท าให้เกิดการฟุ้งของตะกอน
ท าใหมี้ปัญหากบัหญา้ทะเล 

การขนส่งทางน ้ าแบบระบบเปิด การขนส่งซีเมนต์มีผา้คลุมมิดชิด รวมถึงตู ้
คอนเทนเนอร์ไมย้าง แต่การขนส่งถ่านหิน กบัยปิซมัมีการขนกนัในระบบเปิดไม่ไดค้ลุมอะไรเลย มี
การขนถ่านหินจากอินโดนีเซีย ประมาณ 9,000 ตนั เรือท่ีลากมาไม่มีหลงัคา ถา้ฝนตกลงมาจะชะ
ถ่านหินน ้ านั้นจะไปกองอยู่ในทอ้งเรือ ถา้น ้ ามากจ าเป็นตอ้งสูบทิ้งแต่ไม่มีระบบบ าบดั การขนส่ง
ระบบเปิดมีผลกระทบอยา่งไรยงัไม่มีผูศึ้กษา ซ่ึง NGO กงัวลถึงผลกระทบของการขนส่งระบบเปิด
รวมถึงการขนถ่ายยปิซมักลางทะเล 

 
4.2 ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเกีย่วกบัพะยูนทีผ่สมผสานกบัความรู้ทางวชิาการ 

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงประเด็น คือ 1) การทวนสอบความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูกบั
ความรู้ทางวชิาการ 2) การทดสอบสัดส่วนของความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นกบัความรู้ทางวชิาการ ดงัน้ี 

 
4.2.1 การทวนสอบความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเกีย่วกบัพะยูนกบัความรู้ทางวชิาการ 
การทวนสอบความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูกบัความรู้ทางวิชาการ จะน าเสนอใน

ประเด็น 1) ชีววทิยาของพะยนู 2) พฤติกรรมของพะยนู ดงัน้ี 
4.2.1.1 ชีววทิยาของพะยนู 
ชีววทิยาของพะยนู ประกอบดว้ย สัณฐานวทิยาของพะยนู และการสืบพนัธ์ุ ดงัน้ี 
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1) สัณฐานวทิยาของพะยนู  
สัณฐานวทิยาของพะยนู จะกล่าวถึง สีล าตวั ขน ปาก ฟัน เข้ียว ตา รูหู รูจมูก 

ครีบ หาง นม และเพศ ดงัน้ี 
สีล าตวั ชาวบา้นมีความรู้วา่พะยนูมีล าตวัสีเขม้ ไดแ้ก่ เทา ชมพู แดง น ้ าตาลแก่  

สอดคลอ้งกบั  Cetaceans (2008); Marsh (2009: 332); Phipps et al. (2009: 12) กล่าววา่ พะยนูตวัเต็ม
วยัจะสีเทาหรือสีน ้าตาล ส่วนท่ีชาวบา้นเห็นเป็นสีชมพูหรือแดงนั้นสันนิษฐานวา่เป็นส่วนทอ้งเพราะ
จะมีสีท่ีอ่อนกวา่ 

ขน ชาวบา้นมีความรู้ว่าหนงัพะยูนหนามีขนแข็งๆ ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
ข้ึนห่างๆ คลา้ยขนชา้งหรือขนหมู สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008); Phipps et al. (2009: 11) ท่ีกล่าววา่ 
พะยนูมีขนสั้นๆ แขง็ปกคลุมทัว่ตวั 

ปาก ชาวบา้นมีความรู้ว่าปากพะยูนคลา้ยปากววัหรือปากหมู ท่ีปากมีขนแข็ง 
ปากใชกิ้นอาหาร สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008: 1); CRC Reef Research Center (2002: 2) ท่ีกล่าว
วา่ พะยนูมีปากขนาดใหญ่ มีขนท่ีไวปกคลุมท่ีริมฝีปากบนใชใ้นการคน้หาและจบั (grasp) หญา้ทะเล 

ฟัน ชาวบา้นมีความรู้ว่าพะยูนมีฟันงอกเป็นซ่ีๆ เป็นแถวเหมือนฟันช้าง ววั 
ควาย  สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008: 1) ท่ีกล่าววา่ พะยนูตวัเตม็วยัมีฟัน 10-14 ซ่ี  

เข้ียว ชาวบา้นทราบว่าพะยูนมีเข้ียวทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย พะยูนท่ีมีเข้ียวจะเป็น
พะยนูท่ีมีอายุมาก โดยตวัผูจ้ะมีเข้ียวยาวประมาณคืบกวา่ๆ ไม่ถึง 2 คืบ ส่วนพะยนูตวัเมียจะมีเข้ียวท่ี
แหลมเล็กสั้น สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008: 1); Marsh (2009: 332); CRC Reef 
Research Center (2002: 2); Brown, (2007) ท่ีกล่าววา่ พะยนูมีเข้ียว 1 คู่ โดยจะพบในพะยนูตวัผูท่ี้เต็ม
วยั หรือหลงัวยัรุ่น และพะยนูตวัเมียท่ีมีอายุมากจะมีเข้ียวขนาดเล็ก และ Adulyanukosol et al. (1998) 
ท่ีกล่าววา่พะยนูในฝ่ังอนัดามนัท่ีศึกษามีเข้ียวยาว 1.6-21.0 เซนติเมตร อยา่งไรก็ตามมีชาวบา้นบางคน
ท่ีเห็นวา่พะยนูมีเข้ียวเฉพาะตวัผู ้โดยตวัเมียไม่มีเข้ียวมีแต่ฟัน จึงเป็นไปไดท่ี้ชาวบา้นจะไม่เห็นเข้ียว
พะยนูตวัเมีย เพราะเข้ียวพะยนูตวัผูจ้ะงอกพน้ริมฝีปากเม่ือเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุ ส่วนตวัเมียนั้นมกัจะไม่
งอกพน้ริมฝีปากออกมายกเวน้ตวัท่ีแก่มากๆ บางตวั (กาญจนา อดุลยากนุโกศล, บรรยาย, วนัท่ี 8 
กนัยายน 2555) 

ตา ชาวบา้นมีความรู้วา่พะยนูมีตาเล็กๆ 2 ตา คลา้ยตาชา้ง สอดคลอ้งกบั  Marsh 
(2009: 332); Cetaceans (2008: 1); CRC Reef Research Center (2002: 2) ท่ีกล่าววา่พะยนูมีตาเล็กๆ 2 
ขา้ง ลกัษณะตาไม่เด่น ทั้งน้ีชาวบา้นทราบวา่พะยนูมีหนงัตาท าให้ตาเปิดปิดข้ึนลงได ้และมีขนตาคลา้ย
สิงโตทะเล ดงัท่ี Nair et al. (1975: 3) กล่าววา่ พะยนูมีตาเล็กและมีเปลือกตา โดย กาญจนา อดุลยากนุ
โกศล (บรรยาย, วนัท่ี 8 กนัยายน 2555) กล่าววา่พะยนูไม่มีขนตา  
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รูหู ชาวบา้นมีความรู้ว่าพะยูนมีรูหูเล็กๆ แต่ไม่มีใบหู สอดคล้องกบั Marsh 
(2009: 332); CRC Reef Research Center (2002: 2) ท่ีกล่าววา่ หูพะยนูเป็นรูเปิดขนาดเล็กท่ีไม่มีปีก
หรือต่ิงหู  

รูจมูก ชาวบา้นมีความรู้ว่าพะยูนมีรูจมูกเล็กๆ 2 รู โดยรูจมูกมีเน้ือเป็นฝาปิด
เปิดเหมือนฮิปโปหรือปลาวาฬ สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008: 1); CRC Reef Research Center 
(2002: 2) กล่าววา่ พะยนูมีรูจมูก 1 คู่อยูด่า้นบนของหวั มีล้ินปิดเปิดไม่ใหน้ ้าเขา้ขณะวา่ยน ้า  

ครีบ ชาวบา้นมีความรู้ว่าพะยูนมีครีบหน้า 2 ขา้ง เหมือนโลมา แต่พะยูนไม่มี
ครีบหลงั สอดคลอ้งกบั CRC Reef Research Center (2002: 2) ; Marsh (2009: 332) ท่ีกล่าววา่ พะยนู
มีครีบหน้าแต่ไม่มีครีบหลงั โดยชาวบา้นทราบว่าครีบหน้ามีขนาดเล็กติดกนัเป็นแพมีน้ิว 5 น้ิว แต่
ชาวบา้นบางคนเห็นว่าพะยูนไม่มีน้ิว อนัน้ีเป็นไปไดท่ี้ชาวบา้นไม่เห็นน้ิวของพะยูน เพราะ ภายใน
ครีบจะมีเน้ือเยื่อปกคลุมน้ิว 5 น้ิว กาญจนา อดุลยานุโกศล และคณะ, 2551b: 1) โดยชาวบา้นส่วน
นอ้ยท่ีเห็นว่าพะยนูจะใช้ครีบหน้าในการถอยหลงัแบบช้าๆ สอดคลอ้งกบั Domning (1977: 30) 
กล่าววา่ พะยูนใชค้รีบในการคุมทิศทาง ร่างกายสมดุล และการเคล่ือนท่ีโดยพายไปในระยะสั้นๆ 
ไปขา้งหนา้ ขา้งหลงั ขา้งๆ หรือข้ึนไปขา้งบน (Upward) 

หาง ชาวบา้นทราบวา่หางพะยนูมี 2 แฉก เหมือนกบัโลมา ปลาวาฬ ปลามงดาน 
หรือนางเงือก สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008: 1); CRC Reef Research Center (2002: 2); Marsh 
(2009: 332) ท่ีกล่าวว่า พะยูนมีหางแฉกคลา้ยโลมา หรือปลาวาฬ ซ่ึงไม่เหมือนกบัมานาตีท่ีมีหาง
คลา้ยใบพาย (Paddle-shaped tail)  

นม ชาวบา้นทราบว่าพะยูนมีนมอยู่ใตค้รีบ ตวัเมียมีนมเป็นเตา้เหมือนนมคน 
สอดคลอ้งกบั Marsh (2009: 332) ท่ีกล่าววา่พะยนูมีเตา้นม 2 เตา้ โดยชาวบา้นเห็นวา่ เม่ือมีลูกนมตวั
เมียจะมีขนาดใหญ่ แต่ตวัผูจ้ะมีหวันมเล็กๆ อยา่งไรก็ตามชาวบา้นเพียงส่วนนอ้ยท่ีเห็นวา่พะยนูตวัผู ้
ไม่มีนม อนัน้ีเป็นไปได้ท่ีชาวบ้านจะมองไม่เห็น เพราะพะยูนตวัผูจ้ะมีหัวนมเล็กๆ เท่านั้น ดังท่ี 
กาญจนา อดุลยากนุโกศล (บรรยาย, วนัท่ี 8 กนัยายน 2555) กล่าววา่ พะยนูมีหวันมเล็กๆ โดยพะยูน
ตวัผูอ้าจจะลดรูปไปมองไม่เห็น หรือตวัผูท่ี้สมบูรณ์เพศจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ เท่านั้น 

เพศ ชาวบา้นมีความรู้ว่าเพศของพะยูนดูได้หลาย แบบ 1) ดูท่ีลกัษณะของ
อวยัวะเพศท่ีอยูใ่ตท้อ้ง โดยอวยัวะเพศของตวัเมียมีลกัษณะคลา้ยกบัปลากะเบน ส่วนตวัผูมี้ลกัษณะ
กลมคลา้ยของเป็ดเทศ เม่ือชกัอวยัวะเพศพะยนูตวัผูอ้อกมายาวเกือบศอก 2) ดูจากลกัษณะของนม 3) 
ดูท่ีความห่างของอวยัวะเพศกบัสะดือ คือ ถา้เป็นตวัผูจ้ะห่างกนัมากส่วนตวัเมียจะชิดกวา่ ทั้งน้ีความรู้
ของชาวบ้านสอดคล้องกับความรู้ทางวิชาการบางประเด็นและไม่สอดคล้องบางประเด็น ดังท่ี 
กาญจนา อดุลยานุโกศล (บรรยาย,  วนัท่ี 8 กนัยายน 2555) กล่าววา่ ความยาวของอวยัวะเพศของตวัผู ้
วดัจากพะยนูท่ีตายยาวประมาณเกือบคร่ึงศอก ถา้ช่องเปิดเพศอยูติ่ดกบัช่องถ่ายก็จะเป็นตวัเมีย ถา้อยู่



มห
าวิท

ยา
ลัย
เทค

โนโ
ลย
ีราช

มง
คล
ศรี
วิช
ัย

91 

 

ห่างก็จะเป็นตวัผู ้การดูท่ีนมก็จะบอกไดร้ะดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตามยงัตอ้งตรวจสอบโดยการดูต าแหน่ง
ช่องเปิดช่องเพศอีกทีหน่ึง 

2) การสืบพนัธ์ุ 
การสืบพนัธ์ุ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทราบว่าพะยูนมีบรรพบุรุษเดียวกบัช้างจึง

สามารถเทียบเคียงไดว้า่ พะยนูใชเ้วลาตั้งครรภปี์กวา่ บางคนบอก 13 เดือน บางคนบอกวา่ 15 เดือน 
สอดคลอ้งกบั  CRC Reef Research Center (2002:2); Cetaceans (2008: 1); Kwan (2002 อา้งถึงใน 
Hines et al., 2005: 654); Marsh et al. (1984); Marsh & Kwan (2008: 2155); Morton (2001: 420); 
WWF Eastern African Marine Ecoregion (2004: 12) ท่ีระบุระยะเวลาการตั้งครรภข์องพะยนูไว้
ตั้งแต่ 1 ปี คือ อยูใ่นช่วง 12-14.5 เดือน ชาวบา้นมีความรู้วา่พะยนูคลอดลูกคราวละ 1 ตวั สอดคลอ้ง
กบั Cetaceans (2008: 1); Marsh et al. (1984); Morton (2001: 420); WWF Eastern African Marine 
Ecoregion (2004: 12)  

ส่วนความรู้เร่ืองการสืบพนัธ์ุของชาวบา้นส่วนท่ียงัขาดอยูมี่หลายประเด็น คือ 
ชาวบา้นทราบว่าพะยูนตวัเมียท่ีโตเต็มวยัพร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุได้ในช่วงอายุ 3-4 ปี ขณะท่ีจาก
รายงานวิจยัท่ีศึกษาไวก่้อนหน้าอยู่ในช่วงอายุ 6-17 ปี (CRC Reef Research Center, 2002:2; 
Cetaceans, 2008: 1; Kwan, 2002 อา้งถึงใน Hines et al., 2005: 654; Marsh et al., 1984; Marsh 
2009: 334; Marsh & Kwan, 2008:2155; Morton, 2001: 420; WWF Eastern African Marine 
Ecoregion, 2004: 12) ชาวบา้นเห็นวา่พะยนูจะคลอดลูกในช่วงหนา้แลง้ (มีนาคม-เมษายน) เพราะ
หน้ามรสุมคลอดไม่ได้ไม่มีท่ีหลบลมลูกจะตายหมด อย่างไรก็ตามอาจจะไม่สามารถเทียบเคียง
ไม่ไดก้บัการศึกษาของ Marsh et al.  (1984: 767) เพราะเป็นคนละพื้นท่ีกนั กล่าวคือ พะยนูในพื้นท่ี
ท่ีศึกษา คือ ควีนแลนด์เหนือ ออสเตรเลีย คลอดลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกนัยายน ตลอดจนถึง
ธนัวาคม  

ชาวบ้านเห็นว่าหลงัจากพะยูนคลอดลูกแล้วจะเวน้ช่วงไป 1-2 ปี ค่อนข้าง
สอดคลอ้งกบั   CRC Reef Research Center (2002:2); Kwan (2002 อา้งถึงใน Hines et al., 2005: 
654); Marsh et al. (1984); Marsh & Kwan (2008:2155); Morton (2001: 420); WWF Eastern 
African Marine Ecoregion (2004: 12) ท่ีระบุช่วงเวลาไวค้รอบคลุมอยูใ่นช่วง 2.33-7.00 ปี เป็นไป
ได้ท่ีชาวบ้านจะไม่ค่อยทราบระยะเวลาการเวน้ช่วงมีลูก เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ยาก
จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทางวชิาการระดบัสูง 

ชาวบ้านสันนิษฐานว่าพะยูนคลอดลูกบริเวณน ้ าลึก เพราะบริเวณน ้ าต้ืน
ชาวบา้นไม่เคยเห็น ไม่สอดคลอ้งกบั Marsh et al. (1984 อา้งถึงใน WWF Eastern African Marine 
Ecoregion, 2004: 12); Ripple (1999 อา้งถึงใน Phipps et al., 2009: 34) ท่ีกล่าววา่พะยนูจะคลอดลูก
ในท่ีน ้าต้ืนบริเวณสันดอนทราย ท่ีน ้าข้ึนน ้าลง หรืออ่าวท่ีน ้าต้ืน โดยตอ้งไม่มีส่ิงรบกวน เพราะ เลือด 
และของเหลวอ่ืนจากการคลอดลูกจะดึงดูดผูล่้า  
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ความรู้ของชาวบา้นเร่ืองความยาวล าตวัของลูกแรกคลอดเป็น  1.5 ฟุต มี
น ้ าหนักเป็น 7 กิโลกรัม บางคนบอกว่า 14-15 กิโลกรัม ไม่สอดคลอ้งกบั CRC Reef Research 
Center (2002:2); Marsh et al. (1984); WWF Eastern African Marine Ecoregion (2004: 12) ท่ีระบุ
วา่ลูกพะยนูแรกเกิดยาว 1.0-1.3 เมตร มีน ้าหนกั 20-35 กิโลกรัม  

เป็นไปได้ท่ีชาวบา้นยงัขาดความรู้เร่ืองการสืบพนัธ์ุในประเด็น  ฤดูกาลท่ี
พะยูนคลอดลูก ระยะเวลาการเวน้ช่วงมีลูก ระดบัน ้ าบริเวณท่ีพะยูนคลอดลูก ขนาดลูกพะยนูแรก
คลอดทั้งน ้าหนกัและความยาวล าตวั เพราะ ในการสังเกตพฤติกรรมของพะยนูจึงตอ้งใชค้วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ดงัท่ี  Boyd et al. (1999: 243) กล่าวว่า การสืบพนัธ์ุของพะยูนยากท่ีจะศึกษา วิธี
การศึกษา ได้แก่ การศึกษาซากพะยูน การศึกษาอายุขยัของพะยูนด้วยการศึกษาแบบระยะยาว 
(longitudinal studies) นอกจากน้ี Marine Mammal Commission (2007: i); Weilgart (2007: 159) ยงั
กล่าววา่เสียงจากกิจกรรมของคนรบกวนการสืบพนัธ์ุของพะยนู ดงันั้น ชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังจึง
แทบไม่เคยเห็นขณะพะยนูคลอดลูก 

4.2.1.2 พฤติกรรมของพะยนู  
พฤติกรรมของพะยนู จะน าเสนอในประเด็น การวา่ยน ้า การหายใจ การกินอาหาร 

การเล้ียงดูลูก พฤติกรรมทางสังคมและการส่ือสาร ดงัน้ี 
1) การวา่ยน ้า 
 ชาวบา้นมีความรู้วา่การวา่ยน ้ าของพะยนูจะตีหางไม่เหมือนกบัปลาทัว่ไป คือ

จะตีหางข้ึนลงเหมือนโลมา ไม่ตีหางแบบแก่วงซา้ยขวา พะยนูต่างกบัโลมาคือพะยนูวา่ยน ้ าถอยหลงั
ไม่ได ้จะวา่ยน ้ าแบบเสมอไปทางใตน้ ้ าไม่กระโดดเหมือนโลมา สอดคลอ้งกบั Phipps et al. (2009: 
33) และ Wikipedia (n.d.) คือ พะยนูวา่ยน ้าโดยตีหางแฉกข้ึนลงเคล่ือนไปขา้งหนา้อยา่งชา้ๆ 

ชาวบา้นทราบวา่ความเร็วในการวา่ยน ้ าของพะยนูนอ้ยกวา่โลมาเพราะพะยนูตวั
ใหญ่ ชาวบา้นท่ีมีประสบการณ์ประมาณว่าพะยูนว่ายน ้ าด้วยความเร็ว 200 เมตรต่อนาที (คิดเป็น 12 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง) สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008: 1); Phipps et al. (2009: 33); Shark Bay 
Ecosystem Research Project (n.d.) ท่ีกล่าววา่ พะยนูวา่ยน ้ าดว้ยความเร็วอยูใ่นช่วง 3.2-20 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง อีกทั้งชาวบา้นทราบวา่พะยนูจะวา่ยน ้ าเร็วเม่ือตกใจหรือหลบภยั สอดคลอ้งกบั Cetaceans 
(2008: 1); Phipps et al. (2009: 33) ท่ีกล่าววา่ เม่ือพะยนูตกใจจะมีเสียงหวีดหวิวออกมาและเพิ่ม
ความเร็วในการวา่ยน ้าเป็น 2 เท่า คือ อยูใ่นช่วง 20-25 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

2) การหายใจ 
ชาวบา้นมีความรู้ว่าพะยูนไม่มีเหงือกจึงหายใจด้วยปอด โดยให้เหตุผลว่าถ้า

พะยูนหายใจทางเหงือกก็ไม่จ  าเป็นตอ้งผุดข้ึนมาหายใจบนผิวน ้ า พะยูนหายใจผ่านรูจมูก 2 รู ท่ีมีเน้ือ
ปิดเปิด เม่ือข้ึนมาหายใจฝาจะเปิด เม่ือด าน ้ าลงไปฝาจะปิด จึงท าให้มีเสียงดงัซ่ีส์ๆ สอดคล้องกับ 
กาญจนา อดุลยานุโกศล  (บรรยาย,  วนัท่ี 8 กนัยายน 2555) กล่าวว่าพะยูนหายใจดว้ยปอด อีกทั้ง
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สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008: 1); CRC Reef Research Center (2002:2) ท่ีกล่าววา่พะยนูมีรูจมูก 1 
คู่ อยูบ่นสุดของหวั พะยนูหายใจบนผวิน ้าโดยเฉล่ีย 2-3 นาที มีล้ินปิดเปิดไม่ใหน้ ้าเขา้ขณะวา่ยน ้า 

เม่ือพะยนูผุดข้ึนหายใจจะมีน ้ าฟูแต่ไม่สูงมากนกั สอดคลอ้งกบั Cox (2002: 4) 
ท่ีกล่าวว่า บ่อยคร้ังท่ีเห็นละอองน ้ าเหนือจมูกตามดว้ยการหายใจออก ขณะท่ีชาวบา้นบางคนเคยเห็น
พะยนู 1 ตวั ผุดแต่ปากจึงสันนิษฐานวา่น่าจะข้ึนมาหายใจ ไม่สอดคลอ้งกบั Cox (2002: 4) ท่ีกล่าวว่า 
พะยนูข้ึนมาผวิน ้าในแนวนอนโดยจมูกข้ึนมาจากน ้ าก่อนส่วนอ่ืนของร่างกาย 

ชาวบา้นทราบวา่การผุดข้ึนหายใจในท่ีน ้ าต้ืนจะหายใจ 5 นาทีต่อคร้ัง แต่ในท่ี
น ้ าลึกจะผุดหายใจ 20 นาที ต่อคร้ัง ดงันั้น ท่ีพะยูนผุดหายใจ 5 นาทีต่อคร้ังค่อนขา้งสอดคลอ้งกบั 
Cetaceans (2008: 1); CRC Reef Research Center (2002:2) ท่ีกล่าววา่พะยนู พะยนูหายใจบนผิวน ้ า
โดยเฉล่ียทุก 2-3 นาที อีกทั้ง  Phipps et al. (2009: 33) กล่าววา่ พะยนูข้ึนมาพะยนูผุดข้ึนมาผิวน ้ าเพื่อ
หายใจทุกๆ นาที หรือไม่บ่อยท่ีพะยนูสามารถกลั้นหายใจไดม้ากกกวา่ 3 นาที การผุดข้ึนหายใจขณะ
กินหญา้ทะเลนั้นชาวบา้นทราบวา่พะยนูกินหญา้ทะเลไม่เกิน 10 นาที จะผุดข้ึนหายใจแลว้กลบัลงไป
กินหญา้ทะเลอีก ถา้กินอ่ิมแลว้จะลอยตวัหายใจ ไม่สอดคลอ้งกบั Adulyanukosol (2000: 193) ท่ีกล่าว
ว่าในช่วงท่ีกินหญา้พะยูนจะผุดข้ึนหายใจท่ีผิวน ้ าทุกๆ 2-3 นาที ทั้งน้ีเร่ืองความถ่ีในการผุดข้ึนมา
หายใจช่วงกินหญา้ทะเลเป็นก่ีนาทีต่อคร้ังนั้น เป็นไปไดท่ี้ชาวบา้นจะไม่ทราบระยะเวลาท่ีแน่นอน 
เพราะสังเกตไดย้าก ถา้มีชาวบา้นเป็นส่ิงรบกวนพะยนูจะเปล่ียนพฤติกรรม 

3) การกินอาหาร 
ชาวบ้านมีความรู้ว่าพะยูนกินหญ้าทะเล พะยูนไม่กินลูกปลา หรือสัตว์อ่ืน 

เพราะเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีมีวถีิชีวติและวถีิอาชีพอยูใ่นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของพะยนู อีกทั้งทราบ
จากผลการชนัสูตรซากพะยนูของสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่า
ชายเลน ภูเก็ต  วา่ในกระเพาะอาหารของพะยนูมีแต่หญา้ทะเล  สอดคลอ้งกบั Marsh (2009: 333) คือ 
พะยนูกินหญา้ทะเลเป็นอาหารหลกั ชาวบา้นทราบวา่ลกัษณะการกินหญา้ทะเลพะยนูจะใชป้ากดุนดิน
ไปเหมือนหมู ดนัไปแบบถอนรากถอนโคนท าให้น ้ าบริเวณน ้ าขน้มาก รอยกินจะเห็นตอนน ้ าลดเป็น
รอยแบบคดเค้ียวลดเล้ียวไปมา ดงัท่ี Marsh (2009: 333) กล่าววา่ พะยนูจะทิ้งร่องรอยเป็นร่องยาวท่ีคด
เค้ียวในแหล่งหญา้ทะเล  

สภาพน ้ าและระดับนั้นท่ีพะยูนเข้ามากินหญ้าทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
ความรู้วา่พะยนูกินหญา้ทะเลในช่วงน ้าข้ึน สอดคลอ้งกบั กาญจนา อดุลยานุโกศล (2550: 7) ท่ีกล่าว
วา่ พะยนูเขา้มากินหญา้ทะเลบริเวณท่ีต้ืนในขณะน ้ าข้ึน ทั้งน้ีจากประสบการณ์ของชาวบา้นแต่ละคน
พบเห็นพะยูนกินหญา้ในน ้ าต้ืนระดบัเอว อก หรือลึก 2-3 เมตร สอดคลอ้งกบั Cetaceans (2008:1); 
Morton (2001: 419); Preen, (1992: v) ท่ีกล่าววา่ รอยกินในแหล่งหญา้ทะเลบริเวณน ้ าต้ืน พะยนูกิน
หญา้ทะเลใตผ้ิวน ้ าลึก 1-5 เมตร อยา่งไรก็ตามยงัมีชาวบา้นบางคนสันนิฐานว่าพะยนูกินหญา้ทะเลใน
ท่ีน ้ าลึกมาก เพราะไม่เคยพบพะยนูตอนหากิน สอดคลอ้งกบั Marsh (2009: 333) ท่ีกล่าววา่ พบพะยนู
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ในท่ีน ้ าลึกห่างจากชายฝ่ัง การกระจายน้ีแสดงว่ามีหญา้ทะเลในท่ีน ้ าลึก และพบพะยนูกินหญา้ทะเล
ในน ้าลึกจนถึง 33 เมตร จึงสรุปไดว้า่พะยนูกินหญา้ทะเลทั้งในท่ีน ้าต้ืนและน ้าลึก 

ชาวบา้นส่วนใหญ่พบพะยนูกินหญา้ทะเลในช่วงกลางวนั มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีพบ
ช่วงกลางคืน สรุปวา่พะยนูกินหญา้ทะเลทั้งกลางวนัและกลางคืน เพราะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีพะยูน
จะตอ้งปรับตวัเม่ือมีความกดดนั ดงัท่ี Ripple (1999 อา้งถึงใน Phipps et al., 2009: 33) กล่าววา่ ในพื้นท่ี
ท่ีมีความกดดนัมีล่าพะยนูมากพะยนูจะกินหญา้ทะเลในเวลากลางคืน ส่วนในพื้นท่ีท่ีมีความกดดนันอ้ย
และมีน ้าข้ึนน ้าลง พะยนูจะกินหญา้ทะเลในท่ีน ้าต้ืนตลอดทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน 

ชาวบา้นทราบว่าพะยูนกินหญา้ทะเลทุกชนิด โดยชาวบา้นกล่าวถึงหญา้ทะเลบาง
ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (หญ้าชะเงาใบยาว)  หญ้าใบมะกรูด (หญ้าอ าพนั) หญ้าชะเงาใบสั้ น  
หญา้ใบพาย หญา้ชะเงาเต่า หญา้ใบสน (หญา้ตน้หอมทะเล) ส่วนบางช่ือเรียกเป็นภาษาถ่ินแบบ
ชาวบา้น ไดแ้ก่ หญา้ใบมะขาม หญา้ขอ้ สอดคลอ้งกบั  Nakanishi et al. (2009: 2-3); Preen (1992: 
v) ; Sheppard et al. (2007) ท่ีกล่าววา่ พะยนูกินหญา้ชะเงาใบยาว หญา้ใบมะกรูด หญา้ชะเงาใบสั้น 
หญา้ใบสน ทั้งน้ีชาวบา้นทราบว่าหญา้ทะเลท่ีพะยูนชอบมากท่ีสุดจากการเห็นรอยท่ีพะยนูกิน คือ 
หญา้อ าพนั และหญา้ชะเงาใบสั้น สอดคลอ้งกบั CRC Reef Research Center (2002:2) North 
Australian Indigenous Land Sea Management Alliance (2006: 48) ท่ีกล่าววา่พะยนูชอบกินหญา้
ทะเลสกุล Holophila, Halodule เพราะเป็นหญา้ทะเลท่ีมีเส้นใยต ่าแต่มีไนโตรเจน และแป้งสูง และ
สามารถยอ่ยไดง่้าย อีกทั้ง de Iongh et al. (1995); Adulyanukosol (1999: 7); Preen (1992: v); 
Sheppard et al. (2007) กล่าววา่ หญา้เงาใบสั้นเป็นหญา้ท่ีมีธาตุอาหารมากท่ีสุด พะยนูชอบกินเพราะ
ให้พลงังานสูง พะยนูชอบกินหญา้เงาใบสั้น  (Halodule uninervis) หญา้อ าพนั (Holophila ovalis) 
และหญา้ผมนาง (Halodule pinifolia) 

ชาวบ้านทราบว่าพะยูนใบอ่อนๆ เขียวๆ ของหญ้าอ าพนั และหญ้าชะเงาใบ
มะขาม ขณะท่ี CRC Reef Research Center (2002:2) กล่าววา่ พะยนูชอบกินหญา้ทะเลท่ีมีขนาดเล็ก
และอ่อน ไม่ชอบกินหญา้ทะเลท่ีแก่  

ชาวบา้นทราบว่าพะยูนกินใบ กินลูก และกินรากของหญา้ทะเล แต่มีบางคน
บอกวา่ไม่กินลูกหญา้ทะเล ดงัท่ี CRC Reef Research Center (2002: 2); Marsh (2009: 333); North 
Australian Indigenous Land Sea Management Alliance (2006: 48) กล่าววา่ พะยนูกินหญา้ทะเล 
ทั้งตน้รวมถึงราก โดยเฉพาะหญา้ทะเลสกุล Holophila และ Halodule พะยนูจะขุดหญา้ทะเลข้ึนมาทั้ง
ตน้รวมถึงราก ส่วน North Australian Indigenous Land Sea Management Alliance (2006: 48) กล่าว
วา่ พะยนูจะกินเฉพาะใบของหญา้ทะเลถา้ไม่สามารถถอนหญา้ทะเลข้ึนมาได ้

ชาวบา้นสันนิษฐานว่าพะยูนช่วยปลูกหญา้ทะเล เพราะเม่ือกินหญา้ทะเลเสร็จ
พะยนูจะถ่ายมูลไวช้าวบา้นสังเกตวา่หญา้ทะเลบริเวณนั้นจะกลบัมาข้ึนเขียวมากกวา่เดิม ชาวบา้นกล่าว
วา่ “พะยนูเก้ือกูลหญา้ทะเล” สอดคลอ้งกบั Preen (1992: vi); Preen (1995: 212); North Australian 
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Indigenous Land Sea Management Alliance (2006: 48) กล่าววา่ การกินหญา้ทะเลของพะยนูส่งผล
ท าให้หญา้ทะเลงอกข้ึนใหม่หรือเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยรักษาพื้นท่ีท่ีมีหญา้ทะเลท่ีเป็นอาหารท่ี
ชอบ จึงกล่าวไดว้่า “การกินของพะยูนช่วยเพาะปลูกหญา้ทะเล” (Farm seagrass or cultivation 
grazing) โดย Aragones et al. (2006) กล่าวถึง อตัราการเติบโตของหญา้ทะเลวา่ หลงัจาก 1 ปี ท่ี
พะยูนกินหญา้อ าพนั และหญ้าชะเงาใบสั้ นนั้น หญา้ทะเลจะเจริญเติบโตข้ึนใหม่ โดยจะเติบโต
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 35 และ 25 ตามล าดบั จึงเป็นไปไดท่ี้มูลของพะยนูเป็นปุ๋ยใหก้บัหญา้ทะเล 

ชาวบา้นเห็นว่าเม่ือกินหญา้ทะเลพะยูนจะจบักลุ่มกนัเป็นฝูงโดยเห็นไม่เกิน 3 
ตวั แต่บางคนก็เห็นวา่เม่ือกินหญา้ทะเลจะกินเพียงตวัเดียว ดงัท่ี Cetaceans (2008:1) สังเกตการกิน
หญา้ทะเลระหวา่งการเปล่ียนแปลงน ้ าข้ึนน ้ าลง พบพะยูนกินหญา้ทะเลเป็นฝงูถึง 12 ตวั จึงเป็นไป
ไดท่ี้พะยนูจะกินหญา้ทะเลเป็นฝงู หรือกินหญา้ทะเลเพียงตวัเดียว เพราะ ข้ึนอยู่กบัความกดดนั ทั้ง
ดา้นอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม และผูล่้า ดงัท่ี Ripple (1999 อา้งถึงใน Phipps et al., 2009: 33) กล่าววา่พะยนู
จะปรับตวัไปตามสภาพความกดดนั อีกทั้ง Marsh, 1991 อา้งถึงใน Phipps et al. 2009: 34) กล่าววา่ 
พะยูนจะไม่เกาะติดกบักลุ่มทางสังคม เน่ืองมาจากความสามารถในการหาอาหาร และเง่ือนไขทาง
ส่ิงแวดลอ้ม  

อยา่งไรก็ตามมีชาวบา้นส่วนหน่ึงท่ีมีความรู้ว่าพะยูนกินสาหร่ายดว้ย ชาวบา้น
สันนิษฐานวา่พะยนูกินสาหร่ายชนิดกา้งปลา บางคนก็วา่พะยนูกินสาหร่ายท่ีมีลกัษณะคลา้ยเห็ดหูลิงท่ี
งอกท่ีท่อนไม ้หรือหินในทะเล สอดคลอ้งกบั Morton (2001: 419; Cetaceans (2008: 1) ท่ีกล่าววา่ 
พะยนูกินหญา้ทะเลแต่ถา้บางพื้นท่ีไม่มีหญา้ทะเลพะยนูจึงกินสาหร่ายแทน โดย Preen, (1992: v) 
กล่าวว่า ปกติพะยูนไม่กินสาหร่ายในจ านวนมาก โดยจะหลีกเล่ียงสาหร่ายบางชนิด ไดแ้ก่ ชนิด 
Caulerpa และพืชบางชนิดท่ีเกาะพืชชนิดอ่ืน (Epiphytic species) อีกทั้งมีชาวบา้นเพียงรายเดียวท่ีเห็น
วา่พะยูนกินลูกปลา อนัน้ีไม่น่าจะเป็นไปได ้เพราะการท่ีพะยูนเขา้มาวนเวียนท่ีชาวประมงหาปลา
เป็นเพราะความเช่ือง คุน้กบัคนท่ีคนไม่ท าอนัตราย มากกว่าท่ีจะเขา้มากินปลา ดงัท่ี CRC Reef 
Research Center (2002:2) กล่าววา่ พะยนูกินสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ไดแ้ก่ ไส้เดือนทะเล เพรียง
ทะเล และหอย  

4) การเล้ียงดูลูกอ่อน 
การเล้ียงดูลูกอ่อน ชาวบ้านมีความรู้ว่าลูกพะยูนจะอยู่ใกล้ชิดเบียดกับแม่

ตลอดเวลา คลอเคลียอยูแ่ถวใตท้อ้งหรืออยูบ่นหลงัแม่ แม่ให้ลูกกินนมแม่ไม่ทิ้งลูก แม่ไปไหนลูกก็จะ
ตามแม่ไป เม่ือลูกพะยนูตกใจจะไปอยูใ่ตท้อ้งแม่ สอดคลอ้งกบั CRC Reef Research Center (2002: 
2); Adulyanukosol & Thongsukdee (2005: 3) ท่ีกล่าวว่า ลูกจะไม่อยู่ห่างจากแม่เลย ลูกวา่ยน ้ า
ใกลชิ้ดกบัแม่มาก และบ่อยคร้ังท่ีลูกอยูบ่นหลงัของแม่ และ Adulyanukosol & Thongsukdee (2005: 
3) กล่าววา่ ลูกตามหลงัแม่เพื่อกินนม ชาวบา้นมีความรู้วา่ช่วงลูกพะยนูยงัเล็กยงัไม่หยา่นมเป็นช่วง
อนัตราย แม่ตอ้งคอยระวงัภยัให้ลูกไม่อยูใ่นท่ีลึกนานๆ ตอ้งพาลูกเขา้ขา้งตล่ิงหาท่ีปลอดภยัจากฉลาม
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เสือ และเคร่ืองมือประมง ดงัท่ี Ripple (1999 อา้งถึงใน Phipps, 2009: 34) กล่าววา่ ในระหวา่งท่ีลูก
กินนมแม่จะปกป้องลูก   

อย่างไรก็ตามเร่ืองระยะเวลาท่ีลูกพะยูนกินนมแม่นั้นชาวบา้นส่วนหน่ึงเห็นว่า
ลูกกินนมแม่ปีกว่า แต่ชาวบา้นอีกส่วนหน่ึงก็มีความรู้ท่ีไม่ชดัเจน ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้ชาวบา้นไม่ทราบ
เพราะตอ้งใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างสูงในการสังเกตระยะเวลาท่ีลูกกินนมแม่ ดงัท่ีนักวิชาการ  
Cetaceans (2008: 1);  CRC Reef Research Center (2002: 2); Marsh et al. (1984); Marsh (2009: 
334); Morton (2001: 420); WWF Eastern African Marine Ecoregion (2004: 12) กล่าววา่ ลูกจะกิน
นมแม่จนถึงอาย ุ18 เดือน หรือมากกวา่  

ลูกพะยนูกินหญา้ทะเล ชาวบา้นส่วนหน่ึงมีความรู้วา่ขณะท่ีลูกพะยนูยงัไม่หย่า
นมแม่จะพาลูกกินหญา้ทะเลไปดว้ย ส่วนอายุท่ีลูกพะยนูเร่ิมกินหญา้ทะเลชาวบา้นกลุ่มน้ียงัมีความรู้ท่ี
ไม่ชดัเจน ดงัท่ี Marsh (2009: 334); North Australian Indigenous Land Sea Management Alliance 
(2006: 48) กล่าวว่า ลูกพะยูนจะเร่ิมกินหญา้ทะเลในไม่ช้าหลงัคลอดในขณะท่ีกินนมจากแม่อยู่ดว้ย  
แต่ชาวบา้นอีกส่วนหน่ึงยงัมีความรู้ท่ีไม่ชดัเจนคือเห็นวา่เม่ือลูกพะยนูหยา่นมแลว้จึงกินหญา้ทะเลและ
หากินตามธรรมชาติเม่ืออายุ 4 ปี ซ่ึงอนัน้ีเป็นไปไดเ้พราะ พะยูนเคล่ือนท่ีไปตลอดชาวบา้นเห็นพะยูน
นานๆ คร้ัง ไม่ไดเ้ห็นพะยนูตวัเดิมตลอดเวลา จึงสังเกตไดย้าก ตอ้งใช้ความรู้ทางวิชาการระดบัสูงใน
การสังเกตอายท่ีุลูกกินหญา้ทะเลขณะกินนมดว้ย 

5) พฤติกรรมทางสังคมและการส่ือสาร 
พฤติกรรมทางสังคม ชาวบา้นมีความรู้วา่ส่วนใหญ่พะยนูจะอยูเ่ป็นฝงู จะวา่ย

น ้าไปเป็นคู่ไม่วา่ยน ้าไปเพียงตวัเดียว ถา้เป็นพะยนูแม่ลูกจะวา่ยน ้ าคลอเคลียกนัไป ชาวบา้นเคยเห็น
พะยนูช่วงน ้าลึก 2 เมตร ประมาณ 10-20 ตวั ก าลงัคลอเคลียกนัข้ึนลงเป็นคู่ๆ หรือบางคนเห็นพะยนู
ชนกนับ่อยคราวละ 7-8 ตวั สอดคลอ้งกบั Marsh (2009: 333) ท่ีกล่าววา่ พะยนูส่วนใหญ่ท่ีเห็นจะ
เป็นกลุ่ม 1 หรือ 2 ตัว การรวมตัวขนาดใหญ่ท่ีสุดถึงหลายร้อยตัวจะพบในบางพื้นท่ี  แต่
ส่วนประกอบของกลุ่มจะมีการเปล่ียนแปลงไดง่้าย ชาวบา้นบางคนเคยเห็นตอนกินหญา้ทะเลไม่
เกิน 3 ตวั สอดคลอ้งกบั Akamatsu et al. (2006: 1356) ท่ีศึกษาเสียงการกินอาหารของพะยนูในเวลา
กลางคืน พบวา่มีพะยนู 2 ตวัหรือมากกวา่ 2 ตวั อยูใ่นพื้นท่ีสังเกตเสียง อยา่งไรก็ตามมีชาวบา้นส่วน
หน่ึงท่ีเห็นวา่พะยนูจะอยูก่นัเป็นฝงูแต่เม่ือกินหญา้ทะเลจะมาตวัเดียว หรือถา้พะยนูกดักนัตวัท่ีแพจ้ะ
อยู่ตวัเดียว อีกทั้งชาวบ้านมีประสบการณ์ท่ีพะยูนต่างถ่ินจากระนองน ามาปล่อยไวท่ี้ทะเลตรัง
บริเวณหาดยาวเจา้ไหมมนัเขา้ฝงูไม่ได ้เป็นไปไดท่ี้ชาวบา้นจะทราบวา่เม่ือกินหญา้ทะเลพะยนูจะมา
เพียงตวัเดียว ดงัท่ี  Marsh (1991 อา้งถึงใน Phipps et al. 2009: 34) กล่าววา่ พะยนูจะไม่เกาะติดกบั
กลุ่มทางสังคม เน่ืองมาจากความสามารถในการหาอาหาร เง่ือนไขทางส่ิงแวดลอ้ม และความกดดนั
จากการล่าในธรรมชาติ 
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การส่ือสาร ชาวบ้านสันนิษฐานว่าพะยูนมีการส่ือสารโดยการใช้เสียง 
เหมือนกบัปลาวาฬ หรือโลมาท่ีใชเ้สียงในการเรียกฝงู สอดคลอ้งกบั Okumura et al. (2006) กล่าววา่ 
การส่ือสารระหวา่งพะยนูผา่นทางเสียงจ๊อกแจ๊ก (Chirps) เสียงหวีดหวิว (Whistles) คลา้ยเสียงเห่า 
(Bark) และเสียงอ่ืนท่ีกอ้งอยูใ่ตน้ ้ า ทั้งน้ีชาวบา้นมีประสบการณ์ไดลู้กพะยนูมา 1 ตวั น าไปมดัไวท่ี้
หลกับริเวณหวัสะพาน เม่ือน ้าข้ึนแม่พะยนูมาตามลูกจนพบ ดงัท่ี กาญจนา อดุลยานุโกศล และคณะ 
(2551: 5) กล่าววา่ปกติแม่และลูกพะยนูจะอยูห่่างกนัไม่เกิน 2-3 เมตร และจะส่งเสียงร้องส่ือสารกนั
อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งชาวบา้นเห็นวา่แม่พะยนูส่ือสารกบัลูกพะยนูดว้ยครีบ พยายามจูงเด็กเหมือน
คน สอดคลอ้งกบั Adulyanukosol & Thongsukdee (2005: 3) กล่าววา่แม่ใชค้รีบ 2 ขา้งกอดลูก
พะยนูไว ้

 
4.2.2 การทดสอบสัดส่วนของความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านกบัความรู้ทางวชิาการเกี่ยวกบัพะยูน 
การทดสอบสัดส่วนของความรู้เก่ียวกบัพะยูนระหว่างความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญา 

(Traditional Ecological Knowledge, TEK) กบัความรู้นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Ecological Knowledge, SEK) พบว่า ในภาพรวมสัดส่วนของความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญา
เท่ากบัความรู้นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ (p=0.060)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สัดส่วนของ
ความรู้นิเวศแบบภูมิปัญญาด้านชีววิทยาของพะยูน และด้านพฤติกรรมของพะยูนเท่ากบัความรู้
นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ (p=0.083, 0.352 ตามล าดบั) โดยในดา้นชีววิทยาของพะยูน พบว่า 
สัดส่วนของความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญาเท่ากบัความรู้นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ในประเด็น
สัณฐานวิทยาของพะยูน (p=0.370) ขณะท่ีเร่ืองการผสมพนัธ์ุมีสัดส่วนไม่เท่ากนั (p=0.033) และ
ด้านพฤติกรรมของพะยูน พบว่า สัดส่วนของความรู้นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญาเท่ากับความรู้
นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ในทุกประเด็น คือ การว่ายน ้ า การหายใจ การกินอาหาร การเล้ียงดูลูก 
พฤติกรรมทางสังคมและการส่ือสาร (p=1.000, 0.366, 0.715, 0.405, 1.000 ตามล าดบั) (ตารางท่ี 4.2) 

 
ตารางที ่4.2 การทดสอบสัดส่วนของความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูกบัความรู้ทางวชิาการ 

รายการ TEK SEK Chi-square  P-value 

1.  ชีววทิยาของพะยูน 30 45 3.00 0.083 

1.1 สัณฐานวิทยาของพะยูน 27 34 0.80 0.370 

     -สีล าตวั 1 1   

     -ผวิหนงั 1 1   

     -ปาก 3 3   

     -ฟัน 1 1   

     -เข้ียว 4 5   

     -ตา 2 3   
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ตารางที่ 4.2 การทดสอบสัดส่วนของความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูกบัความรู้ทางวิชาการ 
(ต่อ) 

รายการ TEK SEK Chi-square  P-value 

     -รูหู 1 2   

     -จมูก 2 2   

     -ครีบ 3 4   

     -หาง 3 3   

     -หวันม 4 5   

     -เพศ 2 4   

1.2 การผสมพนัธ์ุ 3 11 4.57 0.033* 

     -อายท่ีุโตเตม็วยัพร้อมผสมพนัธ์ุ 0 2   

     -ฤดูกาลผสมพนัธ์ุ 0 1   

     -กิจกรรมผสมพนัธ์ุ 1 1   

     -ระยะเวลาตั้งครรภ ์ 1 2   

-จ านวนลูกท่ีคลอดแต่ละคร้ัง 1 1   

-ระยะเวลาการเวน้ช่วงมีลูกตวัต่อไป  0 1   

-สถานท่ีท่ีคลอดลูก 0 1   

-ขนาดของลูก 0 2   

2. พฤติกรรมของพะยูน 33 41 0.87 0.352 

2.1 การว่ายน า้ 5 5 0.00 1.000 

2.2 การหายใจ 4 7 0.82 0.366 

2.3 การกนิอาหาร 14 16 0.13 0.715 

     -อาหารหลกัของพะยนู  1 1   

     -วธีิการกินอาหาร 1 1   

     -รอยกินหญา้ทะเล 1 1   

     -สภาพน ้าเม่ือพะยนูเขา้มากินหญา้ทะเล  1 1   

     -ความลึกของน ้า 2 2   

     -ช่วงเวลาท่ีกินหญา้ทะเล 1 1   

     -ชนิดของหญา้ทะเลท่ีพะยนูกิน 2 2   

     -ลกัษณะของหญา้ทะเลท่ีพะยนูกิน 1 1   

     -ส่วนของหญา้ทะเลท่ีพะยนูกิน 1 1   

     -การกินหญา้ทะเลแบบเด่ียว/ฝงู 1 1   

     -ระยะเวลาการข้ึนหายใจผิวน ้าช่วงกิน 
หญา้ทะเล 

0 1   

     -พะยนูช่วยปลูกหญา้ทะเล 1 1   

     -อาหารชนิดอ่ืนท่ีพะยนูกิน 1 2   
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ตารางที่ 4.2 การทดสอบสัดส่วนของความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัพะยนูกบัความรู้ทางวิชาการ 
(ต่อ) 

รายการ TEK SEK Chi-square  P-value 

2.4 การเลีย้งดูลูก 5 8 0.692 0.405 

     -ระยะเวลาท่ีลูกพะยนูกินนมแม่ 1 2   

     -แม่ระวงัภยัใหลู้ก 1 1   

     -ความใกลชิ้ดของแม่พะยนูและลูก 1 1   

     -ลูกพะยนูกินหญา้ทะเล 1 3   

     -แม่พะยนูพาลูกหาอาหาร  1 1   

2.5 พฤติกรรมทางสังคมและการส่ือสาร 5 5 0.00 1.000 

2.5.1 พฤติกรรมทางสังคม 3 3 - - 

2.5.2 พฤติกรรมการส่ือสาร 2 2 - - 

รวม 63 86 3.55 0.060 

 
4.3 ส่ือเพือ่การอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล 

ชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังมีการสร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลผา่น
วฒันธรรมพื้นบา้นชายฝ่ัง คือ รองเง็ง ลิเกป่า รวมถึงเพลงร่วมสมยั จึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่ือเพื่อการ
อนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล  

ส่ือเพื่อการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล โดยชาวบา้นและเยาวชนในชุมชนชายฝ่ัง ทั้งท่ีเป็น
ผูป้ระพนัธ์ ผูข้บัร้อง และผูเ้ล่นดนตรีรองเง็ง ประกอบดว้ยไวโอลิน และล ามะนา ท าการบนัทึกเสียง
ท่ีหอ้งอดัเสียงก าเนิดทองเอน็เทอร์เทนเมนต ์ระหวา่งวนัท่ี 6-21 ตุลาคม 2555 โดยบนัทึกในรูปแบบ
ซีดีออดิโอ จ านวน 14 เพลง ประกอบดว้ยรองเง็ง 6 ลิเกป่า 1 และเพลงร่วมสมยั 7 เพลง ผูเ้ขา้ร่วม
บนัทึกเสียงทั้งหมด 21 คน ประกอบดว้ย ชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ัง 14 คน และเยาวชนในชุมชน
ชายฝ่ัง 7 คน ดงัตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.3 รายการส่ือเพื่อการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล 
 

ช่ือเพลง ขบัร้อง ผูป้ระพนัธค์  าร้อง 
1. น ้าตาปลาดูหยงท านองละอูหาดยาว มะนัน่ คงเหล่า มะนัน่ คงเหล่า 
2. ทะเลคือชีวติ เปล้ือง โตะ๊หะ เปล้ือง โตะ๊หะ 
3. อนุรักษพ์ะยนูท านองปะหลีหาดยาว บ่าว เหมริน บ่าว เหมริน 
4. โลมาและพะยนู ด.ญ.สุมณฑา ชุมนาค  

ด.ญ. กมลรัตน์ หวงัเส็น 
พ.ต.ท. ไพโรจน์ อินทสร 

5. ชมและอนุรักษพ์ะยนูท านองละอูกลาย เราะติเยาะ วชิรโกศล เราะติเยาะ วชิรโกศล 
6. หญา้ทะเลขอร้อง หลงสา หลีท้ิง กลูะ๊ กมูุดา 
7. พะยนูกบัหญา้ทะเลท านองลิเกป่า สะปี รามคง มนูญ ก าเนิดทอง 
8. อนิจจาปลาพะยนู เปล้ือง โตะ๊หะ เปล้ือง โตะ๊หะ 
9. อนุรักษพ์ะยนูท านองปะหลีภูเก็ต บู ตาวนั บู ตาวนั 
10. เจา้ไหม หยา่เหตุ หะหวา และเยาวชน 

บา้นหาดยาวเจา้ไหม 
หยา่เหตุ หะหวา 

  
11. อนุรักษพ์ะยนูท านองละอูใหม่ บ่าว เหมริน บ่าว เหมริน 
12. น ้าตาปลาพะยนู หลงสา หลีท้ิง กลูะ๊ กมูุดา 
13. อนุรักษพ์ะยนูท านองปะหลีสตูล บู ตาวนั บู ตาวนั 
14. เสียงครวญจากหญา้ทะเล สิทธิโชค จนัทร์ยอ่ง กลูะ๊ กมูุดา 

 
4.3.1 น า้ตาปลาดูหยงท านองละอูหาดยาว 
น ้ าตาปลาดูหยงท านองละอูหาดยาว เป็นรองเง็ง ผูป้ระพนัธ์และขบัร้องโดย นายมะนัน่ คง

เหล่า อายุ 64 ปี บา้นเลขท่ี 59/2 หมู่ท่ี 1 ต  าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และดนตรีรองเง็ง 
ประกอบด้วย 1) นายบ่าว เหมริน อายุ 79 ปี บา้นเลขท่ี 47/1 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 2) นายบู ตาวนั อายุ 75 ปี บา้นเลขท่ี 43 หมู่ท่ี 9 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
จงัหวดักระบ่ี 3) นายยก เหมรินทร์ อายุ 76 ปี บา้นเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง  

ค าร้อง 
ก าปงแลหนอตน้บงๆ วา่มาแลสวยเอ๋ยใยโฉมยง ไปเท่ียวเกาะลิบง สวยหนอรูปปลา

พะยนู  ไปเท่ียวเกาะลิบงแลปลาพะยนู นิจจาบุญหนกั เราช่วยอนุรักษก์นัไวเ้อาอยา่ให้มนัสูญ ไปแล
ปลาดูหยงอยา่ใหสู้ญจากบา้นเรา 

ก าปงเอ๋ยเจา้ดอกสัก เจา้ดอกสักศิลปินชาวใตใ้ยบุญหนกัช่วยกนัอนุรักษเ์อาไวอ้ยา่ให้
เสีย รองเง็งไปตรงไหนเราก็ตามไป เราพี่นอ้งตามไปช่วยเชียร์ ช่วยกนัเชียร์อนุรักษก์นัไวอ้ยา่ให้เสีย 
ช่วยกนัเชียร์เอาไวคู้่บา้นเรา 
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ก าปงสวยเอ๋ยเจา้ดอกเร่ๆ คนดีเอ๋ย เจา้ดอกเร่หลบบา้นไม่รอดเสียแลว้เด๋มาถูกเหน่
น ้ าตาปลาดูหยง คดขา้วมาหน่ึงหวกัคิดถึงยอดรักสวยหนอกินขา้วไม่ลง กินไม่ลงมาถูกเหน่น ้ าตา
ปลาดูหยงกินขา้วไม่ลงสักค าเดียว 

 
4.3.2 ทะเลคือชีวติ 
เป็นเพลงร่วมสมยั ผูป้ระพนัธ์และขบัร้องโดย นายเปล้ือง โต๊ะหะ อายุ 58 ปี บา้นเลขท่ี 186 

หมู่ท่ี 4 ต  าบลนาเกลือ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
ค าร้อง 
ทะเลคือชีวติโปรดจงคิดกนัปกป้อง 
อยา่มวัแต่มองจอ้งลา้งผลาญดว้ยการท าลาย  
โปรดเอ้ืออารีทะเลน้ีคือแหล่งรายได ้
เหลือจากกินเราขาย คือรายไดจ้ากทะเล 

โอชุ้มชนเอ๋ยก่อนนั้นเคยไม่ล าบาก 
กุง้ หอย ปู ปลา มีมากหากินไดใ้ชส้มบูรณ์   
แต่มาบดัน้ีส่ิงท่ีเคยมีหายสาบสูญ 
เต่าโลมาและพะยนูเหลืออยูไ่ดไ้ม่ก่ีตวั 

หยดุเถอะเคร่ืองมือท าลายท่ีเคยใช ้ยาเบ่ือ ระเบิด  
อวนลาก อวนรุน เบด็ราไว  
ลว้นท าลายเต่าโลมาพะยนู  
อยา่ใหสู้ญพนัธ์ุจากอนัดามนั (ซ ้ า) 

 
4.3.3 อนุรักษ์พะยูนท านองปะหลภูีเกต็ 
อนุรักษ์พะยูนท าลองปะหลีภูเก็ต เป็นรองเง็ง ท านองปะหลีภูเก็ต ผูป้ระพนัธ์และขบัร้อง

โดย นายบ่าว เหมริน อายุ 79 ปี บา้นเลขท่ี 47/1 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และ
ดนตรีรองเง็ง ประกอบดว้ย 1) นายยิม้ จิเหลา อาย ุ69 ปี บา้นเลขท่ี 12 หมู่ท่ี 4 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอ
กนัตงั จงัหวดัตรัง 2) นายบู ตาวนั อายุ 75 ปี บา้นเลขท่ี 43 หมู่ท่ี 9 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือ
คลอง จงัหวดักระบ่ี 3) นายยก เหมรินทร์ อาย ุ76 ปี บา้นเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

ค าร้อง 
หยงไหรหนอเจา้ตน้ส้มโอ บอกพี่บอกนอ้งเสียให้รู้เร่ืองบาลีบุดโตผมหารู้ไม่ เพลง

อ่ืนไม่สู้วา่เพลงรองเง็งนั้นผมพอแค่นได ้เร่ืองบาลีบุดโตมนันั้นหารู้ไม่ รองเง็งผมน้ีแค่นไดส้ักเพลง
สองเพลง 
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หยงไหรหนอเจา้ตน้ดีปลี เพราะอาจารยน์ั้นแหละแกช่างคิดดี คิดเอาปลาดูหยงมา
อนุรักษ์ นิจจาร้อยชัง่ ให้คนทีหลงัคนดีหนอเขาได้รู้จกัเอาปลาดูหยงมาอนุรักษ์ให้เขารู้จกัว่าปลา    
ดูหยง 

หยงไหรหนอเจา้ตน้แคด็  เขามาขบัรองเง็งตน้แคด็ใหน้อ้งฟัง วนัท่ีสิบเอ็ดขบัตน้แค็ด
ใหน้อ้งฟัง ตน้แคด็ขบัไม่ไดผ้มจิยา้ยไปขบัตน้ปะการัง ขบัตน้แคด็ใหน้อ้งฟัง ใหเ้ป็นวา่ก าลงัใจ 

หยงไหรหนอเจา้ดอกทงั เล่าข่าวมาแต่ตรัง ปะการังมนังอกอยูใ่นรูหอย ไหนสักทีอยู่
ไหนสักทีเจา้สาวนอ้ย ปะการังงอกในรูหอย ใครท่าไม่นอ้ยใจ ในรูหอยไปทะคนดีมนัไม่นอ้ยใจ 

หยงไหรหนอเจา้ดอกเทา มาแลนอ้งมาไปบา้นเรา ไปแลป่าชะเงามนังอกงามๆ ดอก
แดง ดอกขาว ดอกหน่ึงหล่าวนั้นสีน ้ าคราม คนดีหนอจริงไหมเออ้ ยงัดอกหน่ึงหล่าวสีน ้ าคราม 
นานๆ โด่นอ้งต่อไดเ้ห็น 

 
4.3.4 โลมาและพะยูน 
เป็นเพลงร่วมสมยั ผูป้ระพนัธ์ พนัต ารวจโท ไพโรจน์ อินทสร รองผูก้  ากับการป้องกัน

ปราบปราม สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ขบัร้องโดย เด็กหญิงสุมณฑา ชุมนาค อาย ุ
13 ปี บา้นเลขท่ี 73 หมู่ท่ี 6 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และเด็กหญิงกมลรัตน์ หวงัเส็น 
อาย ุ12 ปี บา้นเลขท่ี 73/2 หมู่ท่ี 6 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ค าร้อง 
มีเร่ืองราวนานมาวา่โลมาเป็นเพื่อนคน 
ความน่ารักซุกซนเล่นกบัคนอยา่งเขา้ใจ 

เจา้พะยนูตวักลมเม่ือไดช้มยิง่เพลินใจ 
มีเร่ืองราวเล่าไวใ้นนิยายวา่เงือกนั้น 

แต่บดัน้ีทั้งโลมาและพะยนูใกลสู้ญพนัธ์ุ 
ดว้ยเหตุผลคนเรานั้นรังแกมนัจนลม้ตาย 

หยดุไดไ้หมคนใจร้ายท่ีท าลายลากอวนรุน 
ทั้งโลมาและพะยนูจะตอ้งสูญส้ินเผา่พนัธ์ุ 
 

4.3.5 ชมและอนุรักษ์พะยูนท านองละอูกลาย 
ชมและอนุรักษพ์ะยนูท านองละอูกลาย เป็นรองเง็ง ผูป้ระพนัธ์ และขบัร้องโดย นางเราะติเยาะ 

วชิรโกศล อาย ุ57 ปี บา้นเลขท่ี 145 หมู่ท่ี 7 ต  าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
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ค าร้อง 
บุหงาโอล้ะหนอตนัหยง หยงไรใจหนอยงัตน้จ าปูน เคเ้รือออกไปนั้นไปดูปลาพะยนู

มนัด าผดุและด าวา่ยอยูท่ี่ใตท้อ้งเล นิจจาโอเ้หลนาใย พอมองแลออกไปก็เห็นแต่หญา้ทะเล ด าผุดด า
วา่ยอยูท่ี่ใตท้อ้งเล หญา้ทะเลเป็นอาหารของปลาพะยนู  

บุหงาโอล้ะหนอตนัหยง หยงไรใจหนอยงัตน้ลิบง  มาแลน้องมาเราไปกนัสองคน 
ไปแลปลาดุหยงนั้นตวังามๆ ตวัสีแดงโอน้ั้นตวัหน่ึงสีขาว  ก็ยงัตวัหน่ึงหล่าวเป็นสีน ้ าคราม  
ไปแลดูหยงนั้นตวังามๆ ใหน้อ้งสาวนงคราญนั้นไดแ้ลเห็นเอง  

บุหงาโอล้ะหนอตนัหยง หยงไรใจหนอยงัมีตน้หวาย พวกเราทุกคนจงท ากนัให้ได ้
ให้อนุรักษก์นัเอาไวเ้ร่ืองปลาพะยูน หญา้ทะเลมนัยงัอยู่กนัสมบูรณ์ กลวัอวนลากและอวนรุนมนั 
เขา้มาท าลาย พวกเราทุกคนจงอนุรักษก์นัเอาไว ้ให้ลูกหลานของเราช่วยรักษากนัต่อไป ปลาพะยนู
เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ให้พวกเราทุกคนจงจ ากนัเอาไว ้ช่วยกนัรักษากนัไวใ้ห้ได ้อย่าให้ใครมา
ท าลายใหสู้ญพนัธ์ุไปดว้ยเอง   

 
4.3.6 หญ้าทะเลขอร้อง 
เป็นเพลงร่วมสมยั ผูป้ระพนัธ์ นายกูล๊ะ กูมุดา อายุ 59 ปี บา้นเลขท่ี 38/1 หมู่ท่ี 4 ต าบล 

นาเกลือ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และขบัร้องโดย นายหลงสา หลีทิ้ง อายุ 43 ปี บา้นเลขท่ี 35 หมู่ท่ี 
4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ค าร้อง 
ญ.ท.ล. ยอ่มาจากหญา้ทะเล ท่านเอ๋ยมีมากถมเถ แต่หญา้ทะเลม่ายคนสนใจ โปรดคิด

เถิดท่านทั้งอนัดามนัและอ่าวไทย จมอยูก่บัดินจมอยูก่บัทรายเห็นแลว้ใจหายสุดจะทน 
เรืออวนรุนก็ยงัหมกมุ่นอยูทุ่กวนั ไดโ้ปรดสงสารเถิดท่าน คิดให้ทานสักหน ท่านจง

เห็นใจ หญา้ทะเลไทยท่ีตอ้งผจญ หญา้ทะเลแสนสุดจะทน เพราะคนใจร้ายใจมาร 
หญ้าทะเลเป็นแหล่งก าเนิดเกิดไข่ กุ ้งหอยปูปลาตวัน้อยใหญ่มาวางไข่น่าสงสาร 

ทะเลแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีอนุบาล เขาอยูก่นัมานมนานไดโ้ปรดสงสารและเห็นใจ 
วงิวอนผา่นถึงอุทยานรักษาเขต ขอร้องใหท้่านสนเท่ห์กบัหญา้ทะเลจะไดไ้หม  เอ็นดู

เถิดท่านน่ีแหละคืองานจะตอ้งวจิยั ถา้หญา้ทะเลหมดไปจะปลูกอะไรมาทดแทน 
 
4.3.7 พะยูนกบัหญ้าทะเลท านองลเิกป่า 
พะยูนกบัหญา้ทะเลท านองลิเกป่า เป็นลิเกป่า ผูป้ระพนัธ์ นายมนูญ ก าเนิดทอง บา้นเลขท่ี 

40/171 หมู่บา้นการเคหะชุมชนตรัง  ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และขบัร้องโดยนาย
สะปี รามคง บา้นเลขท่ี 122 หมู่ท่ี 1 ต  าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 
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ค าร้อง 
ร่วมกนัอนุรักษพ์ะยนูๆ อยา่ใหส้ิ้นสูญจากทอ้งทะเล 
พะยนูกบัหญา้ทะเลๆ พวกเราทั้งเพช่วยกนัดูแล 

พะยนูเล้ียงลูกดว้ยนมๆ ช่างน่าช่ืนชมเหมือนมนุษยเ์รา 
พะยนูกบัหญา้ทะเลๆ พวกเราทั้งเพช่วยกนัดูแล 

ชาวประมงลากอวนหาปลาๆ ถา้ลากติดมาอยา่ฆ่าท าลาย 
พะยนูกบัหญา้ทะเลๆ พวกเราทั้งเพช่วยกนัดูแล 

อนุรักษร่์วมดว้ยช่วยกนัๆ ภาครัฐชาวบา้นประสานร่วมใจ 
พะยนูกบัหญา้ทะเลๆ พวกเราทั้งเพช่วยกนัดูแล 

 
4.3.8 อนิจจาปลาพะยูน 
เป็นเพลงร่วมสมยั ผูป้ระพนัธ์และขบัร้องโดย นายเปล้ือง โต๊ะหะ อายุ 58 ปี บา้นเลขท่ี 186 

หมู่ท่ี 4 ต  าบลนาเกลือ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
ค าร้อง 
ชาวตรังทัว่หน้าสุดแสนภาคภูมิ เพราะมีพะยูนนั้นเป็นโลโก ้มีรูปมีภาพผลิตภณัฑ์

นั้นโชว ์ชาวตรังก็โอ่ท่ีน่ีคือแหล่งพะยนู 
หมู่เกาะลิบงอ่าวหาดทรายนั้นแหล่งอาหาร พะยูนฝูงนั้นก็พากนัว่ายเล่น ตวัเล็กตวั

ใหญ่เรือวิง่ผา่นมาผา่นไปเคยเห็น เพราะแหล่งน้ีเป็นแหล่งหญา้ของปลาพะยนู 
แต่มาบัดน้ีต้องโศกาอาดูรข่าวล่าพะยูนเพื่อเอางาไปขาย เขาตั้ งมูลค่างาเจ้านั้ น

มากมาย พะยนูก็ตายปีละหลายๆ ตวั 
หน่วยไหนกรมไหนโปรดช่วยสั่งการ มีงบประมาณโปรดน ามารักษา หากปล่อยเน่ิน

นานงบประมาณล่าชา้ เจา้พะยนูท่ีวา่เหลือไวแ้ต่รูปและผลิตภณัฑ ์
 

4.3.9 อนุรักษ์พะยูนท านองปะหลภูีเกต็ 
อนุรักษพ์ะยนูท านองปะหลีภูเก็ต เป็นรองเง็ง ผูป้ระพนัธ์และขบัร้องโดย นายบู ตาวนั อาย ุ

75 ปี บา้นเลขท่ี 43 หมู่ท่ี 9 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี และดนตรีรองเง็ง 
ประกอบด้วย 1) นายบ่าว เหมริน อายุ 79 ปี บา้นเลขท่ี 47/1 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 2) นายยิม้ จิเหลา อายุ 69 ปี บา้นเลขท่ี 12 หมู่ท่ี 4 ต  าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดั
ตรัง 3) นายยก เหมรินทร์ อาย ุ76 ปี บา้นเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
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ค าร้อง 
บุหงาตนัหยงยงัดอกปงๆ มาแลนอ้งมาเราไปลิบง เราไปดูปลาดูหยงไปดว้ยกนั นอ้ง

เอยน้องกานดามาน้องมาไปดูปะการัง นิจจาน้องกานดาไปดูปะการังมาแลน้องมาไปด้วยกัน 
ปะการังมนังอกในทะเล 

ก าปงหนอนัน่แลยงัดอกราม บุหงาตนัหยงยงัดอกราม ฉลามนอ้งเอยตวังามๆ มาแล
มานงคราญไปดว้ยกนั น้องสาวกบัเราไปดูหญา้ชะเงาทั้งปะการัง นอ้งสาวและกบัเราอยู่ท่ีปะการัง 
มาแลนอ้งมาไปดว้ยบงัปะการังมนังอกมีมากมาย 

ก าปงหนอสวยยงัดอกพลา บุหงาตนัหยงยงัดอกพลา ไปดูแลนอ้งปลาโลมามนัว่าย
มาว่ายเวียนอยูเ่คียงกนั โฉมยงละโฉมยง ฉลามกบัปลาดูหยงมนัก็มาดว้ยกนั มาเรียงรายละนอ้งอยู่
เคียงกนั หลายวนัมนัมาดว้ยกนั 

ก าปงหนอสวยยงัดอกหวาย บุหงาตนัหยงยงัดอกหวาย ด้วยสามอย่างท่ีเราต้อง
อนุรักษไ์ว ้เราตอ้งบอกให้ไดว้า่คืออะไร ร้อยชัง่นอ้งร้อยชัง่ปะการังท่ีหนา้ทะเลใหญ่ เราบอกให้ได้
พอเขา้ใจทะเลใหญ่มนัมีปลาโลมา 

ก าปงหนอนัน่แลยงัดอกหวาย นัน่แลมีดอกหวาย ในทะเลมนัมีอยูม่ากมายบอกให้ได้
นอ้งกานดามีทั้งปลาพะยนูมนัมีโลมา ไม่ให้มนัสูญมีทั้งโลมา นอ้งกานดาปลาโลมาละนอ้งมนัเท่ียว
วา่ยมนัมาแลว้มนัก็เท่ียวเรียงราย 

ก าปงหนอนั้นแลยงัดอกเหล บุหงาตนัหยงยงัดอกเหล ในทอ้งทะเลลึกบงัไม่นึกวา่มีดง
ปะการัง ไม่นึกแลว้วา่มีปะการังมีทั้งโลมานอ้งร้อยชัง่ บงัไม่นึกวา่มีปะการังบอกนอ้งร้อยชัง่มนัมีอยู ่

ก าปงหนอนัน่แลยงัดอกพลา บุหงาตนัหยงยงัดอกพลา ถา้ให้ผมเล่าเร่ืองพรรณปลา
บงัก็ขบัน้องยาไม่หมด น้องกานดาน้องก็ยงัไม่หมด ตน้พลาละน้องโฉมฉายอนุรักษ์ไวจ้ริงไหม
น่ารัญทดอนุรักษไ์วย้งัไม่หมดรัญทดละนอ้งยงัปูปลา 

 
4.3.10 เจ้าไหม 
เป็นเพลงร่วมสมยั ผูป้ระพนัธ์ นายหยา่เหตุ หะหวา อาย ุ54 ปี บา้นเลขท่ี 60/3 หมู่ท่ี 6 ต าบล

เกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และขบัร้องโดย นายหยา่เหตุ หะหวา นางธรรมพิศ รักหิรัญ อาย ุ
34 ปี และเยาวชนบา้นหาดยาวเจา้ไหม ดงัน้ี เด็กหญิงสุมณฑา ชุมนาค เด็กหญิงอาลีน่า วิเศษศาสน์ 
เด็กหญิงกมลรัตน์ หวงัเส็น เด็กหญิงจนัจิรา อวนข้อง เด็กหญิงเนตรดาว  รักหิรัญ เด็กหญิงจุฬา
ลกัษณ์ ม่วงแกว้ และเด็กหญิงฟาตีมะ๊ หะหวา 

ค าร้อง 
เจา้ไหมๆ เจา้ไหมๆ  ภูเขาเลไพร หาดสวยน ้ าใส ยากใครลืมเลือน สายลมแผ่วพล้ิว 

พล้ิวเมฆเคล่ือน คล่ืนซดัผอ่งสวยล่อดาวเดือน สวยงามดัง่เหมือนฝันไป 
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เจา้ไหมๆ เจา้ไหมๆ  พะยนูรักษไ์วส้มบติัของไทยไวใ้ห้ลูกหลาน สัตวน์ ้ ายากหาจาก
ต านาน เงือกนอ้ยตนัหยงคงวายปราน มีเราเท่านั้นจะช่วยมนั 

งามเหลือเม่ือคงซ้ึงธรรมชาติ หาดทรายไม่อาจ แมข้าดไมส้ิ้นฟองขาว ป่าไมโ้กงกาง
สร้างก่ิง สร้างถ่ินยนืยาว คนงามปากอ่าว พร่างพราวฝงูปลาทะเล 

เจา้ไหมๆ เจา้ไหมๆ  แต่น้ีต่อไปผูค้นมากมายเคล่ือนกายมาเยือน เป็นมิตรท่ีหาค าวา่
เพื่อน เป็นผูจ้ากจรมาไกลเรือน หวงัใจวา่เพื่อนคงรักกนั คงรักกนั 

 
4.3.11 อนุรักษ์พะยูนท านองละอูใหม่ 
ผูป้ระพนัธ์และขบัร้องโดย นายบ่าว เหมริน อาย ุ79 ปี บา้นเลขท่ี 47/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางสัก 

อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และดนตรีรองเง็ง ประกอบดว้ย 1) นายยิม้ จิเหลา อายุ 69 ปี บา้นเลขท่ี 12 
หมู่ท่ี 4 ต  าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 2) นายบู ตาวนั อายุ 75 ปี บา้นเลขท่ี 43 หมู่ท่ี 9 
ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี 3) นายยก เหมรินทร์ อายุ 76 ปี บา้นเลขท่ี 10 หมู่
ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ค าร้อง 
หยงไหรน้องเจา้ก็ยงัตน้ลิบง มาแลน้องมาเจ้าโฉมยงไปชมปลาดูหยงแต่เกาะพีพี 

ภูเก็ต พงังา เกาะลนัตาจงัหวดักระบ่ี เกาะพีพีทางน้ีนอ้งสาวราวเีดิน 
หยงไหรนอ้งเจา้ก็ยงัตน้ลิบง ยกข้ึนต๊ะนอ้งเจา้โฉมยง ฟ้ามนัผ่าถูกฝนลงบนปะการัง 

มนัแลบลงทีๆ ตวัแจง้แสงดีไปทัว่ทั้งวงั ฟ้ามนัผา่ถูกฝนบนปะการัง น ้ามนัจงันินอ้งไปทางหวา่งหิน 
หยงไหรนอ้งเจา้ก็ยงัตน้เทา มาแลนอ้งมาไปบา้นเรา ไปแลหญา้ชะเงามนังอกแต่ชายเขา 

ไม่ใกลไ้ม่ไกลเลหน่วยใหญ่มนัอยูแ่ค่บา้นเรา แลหญา้ชะเงางอกท่ีชายเขาบา้นเรานอ้งก็เคยเห็น 
หยงไหรนอ้งเจา้ก็ยงัตน้ลิบง มาแลนอ้งมาเจา้โฉมยงไปชมปลาดูหยงมนัสับสนเท่ียว

วา่ยสับสน ตน้พลาแลขา้งหนา้น้องไปดว้ยคนแลปลาดูหยงมนัสับสน มนัเป็นคนเสียก่อนแลว้ค่อย
เป็นปลา 

หยงไหรนอ้งเจา้ก็ยงัตน้ลิบง มาแลนอ้งมาเจา้โฉมยงไปแลปลาดูหยงมนัออกจากวงั 
ตวัผูม้นัวา่ยก่อนแม่ลูกอ่อนมนัวา่ยตามหลงั แลปลาดูหยงออกจากวงั ไปไหนคนดีนั้นไปทั้งสอง 

หยงไหรน้องเจา้ก็ยงัตน้เนียง ผมเขา้มาขบัในห้องอดัเสียง ขบัด้วยปลาดูหยงด้วย
ปะการัง ผมผิดตรงไหนให้น้องหน้าใหญ่ช่วยเติมให้มัง่ขบัปลาดูหยงปะการัง ให้พอเป็นคนดีและ
ก าลงัใจ  
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4.3.12 น า้ตาปลาดูหยง 
เป็นเพลงร่วมสมยั ผูป้ระพนัธ์ นายกูล๊ะ กูมุดา อายุ 59 ปี บา้นเลขท่ี 38/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลนา

เกลือ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และขบัร้องโดย นายหลงสา หลีทิ้ง อายุ 43 ปี บา้นเลขท่ี 35 หมู่ท่ี 4 
ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ค าร้อง 
โอป้ลาพะยูนอาจส้ินสูญหมดไป ทั้งอนัดามนัอ่าวไทยทัว่ไปในผืนโลกา เพราะเต็ม

ไปดว้ยอวนลากมากไปด้วยอวนรุนวา้วุ่นกนัตามประสา แถมมีอวนวางขวางอยู่เต็มอตัรา โธ่เจา้
พะยนูน่ีหนาไม่รู้วา่จะไปไหน 

จึงตอ้งหนีจนเกยต้ืน สะอึกสะอ้ืนนอนน ้ าตารินไหล มีใครสักคนท่ีให้ความสนใจ 
โดดเด่ียวเดียวดายกลวัจะไม่ปลอดภยั ทุกๆ ชัว่โมง ทุกๆ เวลา ทุกๆ นาที พะยนูจ าตอ้งหนีเพราะอยู่
ท่ีเดียวไม่ได ้พะยนูรู้ดีวา่มีศตัรูมากมาย ท่ีแทก้็ตอ้งมาตายโอน้ ้าตาปลาพะยนู 

 
4.3.13 อนุรักษ์พะยูนท านองปะหลภูีเกต็ 
อนุรักษพ์ะยนูท านองปะหลีภูเก็ต เป็นรองเง็ง ผูป้ระพนัธ์และขบัร้องโดย นายบู ตาวนั อาย ุ

75 ปี บา้นเลขท่ี 43 หมู่ท่ี 9 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี และดนตรีรองเง็ง 
ประกอบดว้ย นายบ่าว เหมริน อายุ 79 ปี บา้นเลขท่ี 47/1 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดั
ตรัง 2) นายยิม้ จิเหลา อายุ 69 ปี บา้นเลขท่ี 12 หมู่ท่ี 4 ต  าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 3) 
นายยก เหมรินทร์ อาย ุ76 ปี บา้นเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ค าร้อง 
ก าปงหนอสวยก็ยงัดอกพลา มาแลนอ้งกานดาเราไปดูปลาในทะเล นอ้งร้อยชัง่ไปดู

ปะการังก่ิงไมน้ั้นท่ีอยูท่ะเล เราไปดูปลาในทะเล พายอดเสน่ห์สาวหนอเราไปดูกนั 
ก าปงหนอสวยก็ยงัดอกออ้ย มีแต่ปูละนอ้งมีทั้งหอยมนัก็เชิญยอดสร้อยสวยหนอไป

ดูดว้ย ไปดูปลาพะยนูละนอ้งคนสวย นอ้งคนสวยละนอ้งไปดูดว้ยพอไดช่้วยดูแลกนั 
ก าปงหนอสวยก็ยงัดอกพลา ปลาพะยนูละนอ้งปลาโลมามนัวา่ยมาละนอ้งเรียงเคียง

กนั นอ้งกานดามนัวา่ยมาอยูท่ะเลอนัดามนั มาเรียงอยูเ่คียงกนั มนัเท่ียววา่ยวน 
ก าปงหนอสวยก็ยงัดอกปงๆ ปลาพะยูนปลาดูหยงมนัว่ายวนไม่ไปไหน กานดาแล

กานดามนัวา่ยมาแลว้วา่ยไป มนัวา่ยลงแลว้ไม่ไปไหน วา่ยไปในทะเล 
ก าปงหนอสวยก็ยงัดอกปันตนั ในทะเลอนัดามนั มนัอยู่กนันอ้งอยูม่ากมาย ตาเปล่า

ยงัมีหญา้ชะเงามนัอยูเ่รียงราย มนัมีทะเลอยูม่ากมายมนัเรียงรายดูคลา้ยๆ กนั 
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4.3.14 เสียงครวญจากหญ้าทะเล  
เป็นเพลงร่วมสมยั ผูป้ระพนัธ์ นายกลู๊ะ กมุูดา อายุ 59 ปี บา้นเลขท่ี 38/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลนาเกลือ 

อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และขบัร้องโดย นายสิทธิโชค จนัทร์ยอ่ง อายุ 43 ปี บา้นเลขท่ี 46 หมู่ท่ี 4 
ต  าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 

ค าร้อง 
ข้ึนช่ือวา่หญา้ทะเลม่ายใครให้ความสนเท่ห์ เพราะหญา้ทะเลหาม่ายราคาเป็นแหล่ง

อนุบาลคือ บา้นกุง้ หอย ปู ปลา ดูหยง ปลาทู ปูมา้ ไดเ้ขา้มาสรรหาอาหาร 
ข้ึนช่ือวา่หญา้ทะเล ลดไปหมดไปแลว้เด ้นานๆ หมดท่ีเป็นแหล่งอนุบาล ไม่วา่อวน

รุนไม่นายทุนเศรษฐีเงินลา้น อนุรักษใ์หเ้ป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้าบา้นเรา 
หัวเช้าชาวบา้นเขามาสาวอวน หัวใจหวัน่ไหวรัญจวนใจหีดๆ เพราะกลัวติดเต่า    

หญา้ทะเลสุดคะเนใหก้บัพวกเรา ถา้หากวา่อวนติดเต่าเศร้าโศกาพาใหใ้จหาย 
ข้ึนช่ือว่าหญ้าทะเล พวกผมพวกคุณทั้งเพอย่าเท่ียวท่ีจะคิดท าลาย ด้วยน ้ ามือ คือ 

มนุษยน้ี์แหละตวัร้าย ถา้ผมถา้คุณคิดไดส้ัตวน์ ้าทั้งหลายจะไดบ้ายใจ 
 

4.4 กจิกรรมเรียนรู้เร่ืองหญ้าทะเลส าหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนชายฝ่ัง  
กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเลส าหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนชายฝ่ังเป็นกิจกรรมเพื่อ

แลกเปล่ียนความรู้เร่ืองหญ้าทะเลของชาวบ้านในชุมชนชายฝ่ังซ่ึงเป็นความรู้ภูมิปัญญาตาม
ประสบการณ์ กบันกัเรียน และทีมวิทยากร จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคน 2 รุ่น คือ รุ่น
ผูใ้หญ่ และรุ่นเด็ก โดยผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเลมี 3 ส่วน คือ 1) ผลจากการ
ส ารวจหญา้ทะเล 2) ดา้นการเรียนรู้ 3) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองหญา้ทะเล ดงัน้ี 

4.4.1 ผลจากการส ารวจหญ้าทะเล 
จากการร่วมส ารวจหญา้ทะเลใน 3 พื้นท่ี คือ เกาะมุกด์ เกาะลิบง และบา้นมดตะนอย แสดง

ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลเป็นรายพื้นท่ี ดงัน้ี 
4.4.1.1 ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลท่ีเกาะมุกด์ 
ผลการส ารวจหญา้ทะเลท่ีเกาะมุกด์ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ในแนวท่ี 1 ถึง 3 มีดงัน้ี 

(แผนภาพท่ี 4.1)  
แนวที่ 1 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 20-120 เมตร พบหญา้ใบมะกรูด (หญา้อ าพนั) มีร้อยละ

การปกคลุมเพิ่มข้ึนตามล าดบั ส่วนท่ีระยะ 140-180 เมตร พบหญา้ทะเล 3 ชนิด คือ หญา้ใบมะกรูด 
หญา้ชะเงาสั้ นปลายมน และหญา้ชะเงาเต่า โดยชนิดท่ีเด่นคือหญา้ชะเงาสั้ นปลายมน รองลงมา คือ 
หญา้ใบมะกรูด และหญา้ชะเงาเต่า ตามล าดบั 

แนวที่ 2 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 20-120 เมตร พบหญา้ทะเล 3 ชนิด คือ หญา้ใบมะกรูด 
หญา้ชะเงาเต่า และหญา้ชะเงาสั้นปลายมน โดยมีหญา้ใบมะกรูดเป็นกลุ่มเด่น 
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แนวที่ 3 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 20-160 เมตร พบหญา้ทะเล 2 ชนิด คือ หญา้ใบมะกรูด 
และหญา้ชะเงาสั้ นปลายมน โดยมีหญา้ใบมะกรูดเป็นกลุ่มเด่น ส่วนท่ี 180 เมตร พบหญา้ผมนาง 
(หญา้กุยช่ายเขม็) และหญา้ชะเงาสั้นปลายมน แต่ร้อยละการปกคลุมต ่า 

จากร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลท่ีเกาะมุกด์ทั้ง 3 แนว สรุปไดว้า่หญา้ทะเลชนิด
เด่น คือ หญา้ใบมะกรูด ซ่ึงพบการปกคลุมค่อนขา้งสูงในบริเวณใกลฝ่ั้ง แต่เม่ือห่างจากชายฝ่ังไปจะ
พบหญา้ทะเลชนิดอ่ืน ไดแ้ก่ หญา้ชะเงาสั้นปลายมน หญา้ชะเงาเต่า และหญา้ผมนาง 

   

 
 

แผนภาพที ่4.1 ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลในพื้นท่ีส ารวจท่ีเกาะมุกด ์A แทนแนวท่ี 1, B แทน
แนวท่ี 2, C แทนแนวท่ี 3 

 
4.4.1.2 ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลท่ีเกาะลิบง 
ผลการส ารวจหญา้ทะเลท่ีเกาะลิบง ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ในแนวท่ี 

1 ถึง 3 มีดงัน้ี (แผนภาพท่ี 4.2) 
แนวที่ 1 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 275-475 เมตร พบหญา้ทะเล 2 ชนิด คือ หญา้ชะเงาสั้น

ปลายมน และ หญา้ชะเงาใบยาว (หญา้คาทะเล) โดยหญา้ชะเงาสั้นปลายมนเป็นกลุ่มเด่น โดยระยะ
ตั้งแต่ 495 เมตร เป็นตน้ไปจะพบหญา้ทะเล 3 ชนิด คือ หญา้ชะเงาสั้นปลายมน หญา้ชะเงาใบยาว 
และหญา้ชะเงาเต่า โดยมีหญา้ชะเงาสั้นปลายมนเป็นกลุ่มเด่น 

แนวที่ 2 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 295-535 เมตร พบหญา้คาทะเล แต่ร้อยละการปกคลุมต ่า 
ส่วนท่ีระยะ 555-635 เมตร พบหญา้ทะเล 3 ชนิด คือ หญา้ชะเงาสั้ นปลายหนาม (หญา้ชะเงาใบสั้ นฟัน

A 
B 

C A 

B 
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เล่ือย) หญา้ชะเงาสั้นปลายมน หญา้ชะเงาใบยาว และหญา้ชะเงาเต่า โดยหญา้ชะเงาสั้นปลายมนเป็นกลุ่ม
เด่น 

แนวที่ 3 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 20-200  เมตร พบหญา้ชะเงาใบยาวแต่มีร้อยละการปก
คลุมต ่า โดยระยะตั้งแต่ 220-360 เมตร พบหญา้ทะเล 4 ชนิด คือ หญา้ชะเงาใบยาว หญา้ชะเงาเต่า 
หญา้ชะเงาสั้นปลายมน และหญา้ชะเงาสั้นปลายหนาม โดยมีหญา้ชะเงาเต่าเป็นกลุ่มเด่น 

จากร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลท่ีเกาะลิบงทั้ง 3 แนว พบว่ามีความแตกต่างกนั โดย
บริเวณชายฝ่ังจะเป็นหญา้ชะเงาใบยาว เม่ือระยะไกลออกจากฝ่ังจะเร่ิมพบหญา้ทะเลชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ 
หญา้ชะเงาสั้ นปลายมน หญา้ชะเงาเต่า และหญา้ชะเงาสั้ นปลายหนาม โดยหญา้ชะเงาสั้ นปลายมนเป็น
กลุ่มเด่น 

 

 
 

 
 

แผนภาพที ่4.2 ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลในพื้นท่ีส ารวจท่ีเกาะลิบง A แทนแนวท่ี 1, B แทน
แนวท่ี 2, C แทนแนวท่ี 3 

 
4.4.1.3 ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลท่ีบา้นมดตะนอย 
ผลการส ารวจหญา้ทะเลท่ีบา้นมดตะนอย ต าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ใน

แนวท่ี 1 ถึง 3 มีดงัน้ี (แผนภาพท่ี 4.3) 
แนวที ่1 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 90-150 เมตร พบหญา้ใบมะกรูด แต่ร้อยละการปกคลุม

ต ่า โดยท่ีระยะ 170 เมตร พบหญา้ชะเงาสั้นปลายหนามมีร้อยละการปกคลุมปานกลาง 

A C 

B 
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แนวที ่2 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 215-635 เมตร พบหญา้ชะเงาใบยาวแต่มีร้อยละการปก
คลุมต ่า โดยมีร้อยละการปกคลุมของหญา้ชะเงาสั้นปลายหนามสูงท่ี 495 เมตร 

แนวที่ 3 บริเวณชายฝ่ังท่ีระยะ 120-420 เมตร พบหญา้ชะเงาสั้นปลายมนตลอดแนว 
แต่ร้อยละการปกคลุมต ่า ส่วนหญา้ใบมะกรูดพบท่ีระยะ 360 เมตร แต่ร้อยละการปกคลุมต ่า 

สรุปหญา้ทะเลบริเวณหาดมดตะนอย พบ 4 ชนิด คือ หญา้ใบมะกรูด หญา้ชะเงาสั้ น
ปลายหนาม หญา้ชะเงาใบยาว และหญา้ชะเงาสั้นปลายมน แต่มีร้อยละการปกคลุมต ่า 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.3 ร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลในพื้นท่ีส ารวจท่ีบา้นมดตะนอย A แทนแนวท่ี 1,  
B แทนแนวท่ี 2, C แทนแนวท่ี 3 

 
4.4.2 ด้านการเรียนรู้ 
ผลดา้นการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะ และจิตส านึก ดงัน้ี 

4.4.2.1 ความรู้  
1) ความรู้เร่ืองระบบนิเวศหญา้ทะเล นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจถึงระบบนิเวศ

หญา้ทะเลวา่ หญา้ทะเลมีหลายชนิด ซ่ึงหญา้ทะเลเป็นอาหารของพะยนู และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตว์
น ้าชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ หอยจอบ ปลาดาว ปลิง ปูมา้ ปูเสฉวน กุง้ แมงกะพรุน นอกจากน้ียงัรู้จกัแพลงก์
ตอนสัตว ์(Zoo plankton) ได้แก่ โคพิพอด (Copepod) ดงันั้น นักเรียนไดเ้ห็นถึงประโยชน์และ
ความส าคญัของหญา้ทะเล อีกทั้งยงัสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืชและ
สัตวใ์นระบบนิเวศหญา้ทะเล  

B 

A B 

C C 
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2) ความรู้เร่ืองการวดัทางกายภาพและทางชีวภาพ  นักเรียนรู้จกัชนิดของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัทางกายภาพ คือ Reflecto-salinometer เทอร์โมมิเตอร์ และ pH-meter ซ่ึงใชว้ดั
ค่าความเค็ม อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดเบส ตามล าดบั ส่วนการวดัทางชีวภาพ นกัเรียนสามารถ
ส่องกลอ้งจุลทรรศน์ เพื่อคน้หาส่ิงมีชีวิตท่ีเกาะบริเวณใบหญา้ทะเล อีกทั้งนกัเรียนรู้จกัช่ือส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กบริเวณแหล่งหญา้ทะเล และสามารถวาดรูปส่ิงมีชีวิตดงักล่าวได ้ไดแ้ก่ โคพีพอด ลูกปลา 
ตวัอ่อนโพลีคีต แพลงกต์อนสัตว ์หนอนธนู ไข่ปลา เป็นตน้  

3) ความรู้เร่ืองหญา้ทะเล นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงในการส ารวจหญา้ทะเล ท าให้
นกัเรียนมีความรู้เร่ืองหญา้ทะเล  

4) ความรู้ในการจ าแนกชนิดของหญา้ทะเล นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ
เด่นของหญา้ทะเลแต่ละชนิดท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนของตนเอง (ดงัแผนภาพท่ี 4.4 และตารางท่ี 4.4)  

 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพที ่4.4 การจ าแนกลกัษณะเด่นของหญา้ทะเลแต่ละชนิดของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  
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ตารางที ่4.4 ชนิดหญา้ทะเล ลกัษณะเด่น และจุดเก็บตวัอยา่ง 
 

ชนิด ลกัษณะเด่น จุดเก็บตวัอยา่ง 
หญา้ชะเงาเต่า/ หญา้เต่า 

(Thalassing hemprichii) 

-ตน้เห็นเหงา้ 

-ใบเป็นกาบ มี 2-3 ใบ ยาว 3-9 เซนติเมตร 

-เส้นเรียงตามยาวใบ 9-12 เส้น 

-เกาะมุกด ์

-เกาะลิบง 

 
หญา้ชะเงาสั้นปลายมน/  
หญา้ชะเงาใบสั้นสีน ้าตาล 
(Cymodocea rotundata) 

 

-ใบมี 2-5 กาบ ยาว 7-15 เซนติเมตร  
กวา้ง 1.4-4.0 เซนติเมตร 

-ปลายใบโคง้งอเล็กนอ้ย 

-เส้นใบตามยาว 8-12 เส้น 

-เกาะมุกด ์

-เกาะลิบง 

-บา้นมดตะนอย 

หญา้ใบมะกรูด/ หญา้อ าพนั 

(Halophila ovalis) 

-เป็นขอ้ๆ แต่ละขอ้มี 2 ใบ 

-ใบรูปไข่ สีเหลืองถึงสีเขียวเขม้  
ยาว 0.8-2.5 เซนติเมตร 

-เส้นแบ่งแยกกลางใบมากกวา่ 12 คู่ 

-เกาะมุกด ์

-บา้นมดตะนอย 

หญา้ผมนาง/ หญา้กุยช่ายเขม็ 

(Halodule pinifolia) 

-ใบเรียวเล็กผอมยาว 

-เส้นต่อขอ้แต่ละตน้มี 2-3 ใบ 

-เส้นกลางใบชดัเจน 

-เกาะมุกด ์

 

หญา้คาทะเล 
/หญา้ชะเงาใบยาว 

(Enhalus acoroides) 

-ล าตน้ฝังใตดิ้น 

-ใบมี 3-5 ใบ ยาว 90-130 เซนติเมตร  
กวา้ง 1.2-1.9 เซนติเมตร 

-ขอบใบหนา ใบมน 

-เกาะลิบง 

-บา้นมดตะนอย 

หญา้ชะเงาสั้นปลายหนาม/         
หญา้ชะเงาใบสั้นฟันเล่ือย 

(Cymodocea serrulata) 

-เส้นกลางใบชดัเจน 

-ปลายใบมนมีรอยหยกัเล็กๆ 

-ขอบใบดา้นขา้งตอนล่างเรียบ 

-จ านวนเส้นขนาน 15-17 เส้น 

-เกาะลิบง 

-บา้นมดตะนอย 

 
5) ความรู้เร่ืองวิธีการส ารวจหญา้ทะเล  นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส ารวจ 

หญา้ทะเล ไดรั้บความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั จึงมีความรู้ในเร่ืองวิธีการส ารวจ
หญา้ทะเล (แผนภาพท่ี 4.5) การท าตารางบนัทึกปริมาณหญา้ทะเล การนบัปริมาณตน้หญา้ทะเล การ
ค านวณร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเล และการท ากราฟ 
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แผนภาพที ่4.5 นกัเรียนปฏิบติัการส ารวจหญา้ทะเล โดยมีนกัศึกษาเป็นวทิยากรประจ ากลุ่ม 
 
6) การประยุกตใ์ชค้วามรู้เร่ืองหญา้ทะเล นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมปฏิบติัในกิจกรรม

ส ารวจหญา้ทะเลไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
การใชใ้นชีวติประจ าวนั อีกทั้งยงัสามารถน าไปถ่ายทอดใหก้บัคนอ่ืนได ้ 

4.4.2.2 ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจหญา้ทะเล 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส ารวจหญ้าทะเลได้มีการปฏิบัติจริงในพื้นท่ี นักเรียน

สามารถใชเ้คร่ืองมือในการวดัค่าความเค็มของน ้ าทะเล อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดเบส นกัเรียน
มีทกัษะในการท าตารางบนัทึกขอ้มูลจากการส ารวจหญา้ทะเล ทกัษะการค านวณร้อยละการปกคลุม
ของหญา้ทะเล ทกัษะการท ากราฟ และทกัษะการน าเสนอผลดว้ยกราฟ  

4.4.2.3 จิตส านึกในการอนุรักษ ์
จากการเขา้ร่วมกิจกรรมส ารวจหญา้ทะเลในชุมชนของตนเอง นักเรียนมีความรู้ใน

เร่ืองระบบนิเวศหญา้ทะเล และสามารถมองเห็นถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตในแนวหญา้ทะเล จึง
ส่งผลให้นกัเรียนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในชุมชน จนเกิดเป็นจิตส านึกในการอนุรักษ์หญา้ทะเล
และพะยนู 

 
4.4.3 ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองหญ้าทะเล 
ผลด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เ ร่ืองหญ้าทะเล  แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ  

1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมกิจกรรม 2) ความสามคัคี 3) ความสนุกสนานประทบัใจ ดงัน้ี 
4.4.3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัระหว่าง

นกัเรียน ครู นกัศึกษา ชาวบา้น และนกัวิจยั ท าให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดี นกัเรียนไดเ้พื่อนใหม่
เพิ่มข้ึน ทั้งเพื่อนนกัเรียนต่างโรงเรียน นกัศึกษา ครู ชาวบา้น และนักวิจยั อย่างไรก็ตามนกัเรียน
ตอ้งการใหช้าวบา้นเขา้ร่วมมากกวา่น้ี   

4.4.3.2 ความสามคัคี การแบ่งกลุ่มปฏิบติักิจกรรมร่วมส ารวจหญา้ทะเล นกัเรียนได้
ท างานกลุ่มร่วมกนั ท าใหน้กัเรียนเกิดความสามคัคี และมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั  
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4.4.3.3 ความสนุกสนานและประทบัใจ จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมส ารวจหญา้ทะเลและสันทนาการ ท าใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนาน และเกิดความประทบัใจวา่
มีประสบการณ์ท่ีดี มีความรู้เพิ่มข้ึนจากการเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี หากมีโอกาสในปีต่อๆ ไปก็จะเขา้ร่วม
กิจกรรมอีก เพราะนอกจากไดค้วามรู้แลว้ยงัท าใหมี้ความคิดสร้างสรรคด์ว้ย  
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บทที ่5 
ผลการศึกษา หลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 

 

บทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษาเป็นการตอบวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 2 เพื่อพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล โดยน าเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ  

1) ผลผลิต (Output)  
2) ผลลพัธ์ (Outcome) 
3) แนวทางการน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชใ้นการสอนของโรงเรียนชายฝ่ัง 

 
5.1 ผลผลติ (Output) 

ผลผลิต (Output) คือ ผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 2) ผลผลิตเก่ียวกบัครู ดงัน้ี 

5.1.1 หลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 
หลักสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเล ส าหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ เป็นหลกัสูตรระดบัชั้นเรียน คือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีได้บูรณาการเน้ือหาท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเลเข้าในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะน าเสนอในประเด็น 1) หน่วยการเรียนรู้ของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2) องคป์ระกอบ
ของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 3) คุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

5.1.1.1 หน่วยการเรียนรู้ของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถ่ินเ ร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 5.1 
 

ตารางที ่5.1 หน่วยการเรียนรู้ของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามชั้นปี 
 

ชั้นเรียน หน่วยเรียนรู้ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชัว่โมง 
ระดับประถมศึกษา    

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 พะยนูนอ้ยผูค้อยการปกป้อง  10 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 พะยนูนอ้ยแสนดีมีค่าอนนัต ์  6 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 ชีวติพะยนูและหญา้ทะเล  6 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 หญา้ทะเล  5 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 โลกของหญา้ทะเล  4 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 

4 
ชีวติสัมพนัธ์ 

รักษพ์ะยนู รักษห์ญา้ทะเล 
 5 
 4 
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ตารางที ่5.1 หน่วยการเรียนรู้ของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามชั้นปี (ต่อ) 
 

ชั้นเรียน หน่วยเรียนรู้ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชัว่โมง 
ระดับมัธยมศึกษา    

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 ตลาดใตท้ะเล (หญา้ทะเล)  8 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 3 ชีวติพะยนู  6 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4 เด็กอาสาปกป้องพะยนูและหญา้ทะเล  6 

 
 

5.1.1.2 องคป์ระกอบของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
องค์ประกอบของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล (รายละเอียดอยู่ในเล่ม

หลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญา้ทะเล) โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1) วสิัยทศัน์การเรียนรู้  
2) เป้าหมายของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
3) เน้ือหาองคค์วามรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล  
4) หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  

4.1) ช่ือหน่วยการเรียนรู้  
4.2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  
4.3) สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  
4.4) สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  
4.5) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  
4.6) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
4.7) ช้ินงาน/ภาระงาน  
4.8) การวดัและการประเมินผล  
4.9) กิจกรรมการเรียนรู้  
4.10) ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
4.11) จ านวนเวลาเรียน 

 
5.1.1.3 คุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
คุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จะกล่าวถึงประเด็น ดงัน้ี 

1) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
2) การนิเทศติดตาม  
3) ประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล  
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1) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล โดย

ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ในภาพรวมหลกัสูตรทอ้งถ่ินมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.76) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเลทุกดา้นมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก คือ  
1) โครงสร้างของรายวิชา 2) ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  
3) การวิเคราะห์หลกัสูตร 4) การวดัและประเมินผล 5) ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบั
วตัถุประสงคข์องโรงเรียน 6) วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 7) ค าอธิบายรายวิชา 8) หน่วยการ
เรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.85, 4.83, 4.80, 4.80, 4.77, 4.75, 4.70, 4.56 ตามล าดบั) (ตารางท่ี 5.2) 
 
ตารางที ่5.2 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

รายการ n=5 
 X  S.D.  

1. ความสอดคล้องของหลกัสูตรท้องถิ่นกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 4.83 0.33 

1.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2556) ในยทุธศาสตร์ 4.75 0.50 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ใหค้วามส าคญักบั การอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  

1.2 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 4.92 0.17 
   1.2.1 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ม.7) 

5.00 0.00 

   1.2.3 การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ
และประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ม.23(2)) 

5.00 0.00 

   1.2.3 ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ฯลฯ ส่งเสริมความเขม้แขง็ของ
ชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการ (ม.29) 

4.75 0.50 

2. ความสอดคล้องของหลกัสูตรท้องถิ่นกบัวตัถุประสงค์ของโรงเรียน 4.77 0.22 

   2.1 หลกัสูตรทอ้งถ่ินมุ่งเนน้การเสริมสร้างคุณภาพของผูเ้รียน 5.00 0.00 

   2.2 หลกัสูตรทอ้งถ่ินมุ่งเนน้การพฒันาความรู้ทางวชิาการในสาระวทิยาศาสตร์ 5.00 0.00 
   2.3 หลกัสูตรทอ้งถ่ินมุ่งเนน้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เช่น พะยนู และหญา้ทะเล 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือความยัง่ยนื 

4.60 0.55 

   2.4 หลกัสูตรทอ้งถ่ินสอนใหรู้้เหตุผลตามหลกัการของสาระวทิยาศาสตร์ 5.00 0.00 
   2.5 หลกัสูตรทอ้งถ่ินสอนใหเ้กิดปัญญาจากการคิดวเิคราะห์ 4.60 0.89 
   2.6 หลกัสูตรทอ้งถ่ินสอนใหมุ่้งมัน่ในอุดมคติอนัเกิดจากคุณธรรมและจริยธรรมทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.40 0.55 
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ตารางที ่5.2 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล โดยผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

รายการ n=5 
 X  S.D.  

3. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรท้องถิ่น 4.75 0.31 
   3.1 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 4.80 0.45 
   3.2 มุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ืออนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล 4.60 0.55 
   3.3 มุ่งปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล 4.80 0.45 
   3.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ การส่ือสาร และการท างาน 4.80 0.45 
4. การวเิคราะห์หลกัสูตร 4.80 0.45 
  4.1 การวเิคราะห์หลกัสูตรมีการระบุท่ีเหมาะสมในเร่ือง มาตรฐานตวัช้ีวดั ความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

4.80 0.45 

5. ค าอธิบายรายวชิา 4.70 0.45 
    5.1 มีการระบุรหสัวชิา ช่ือวิชา ชั้นปีท่ีสอน จ านวนเวลาเรียนไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.80 0.45 
   5.2 การเขียนค าอธิบายรายวชิาไดเ้ขียนเป็นความเรียง โดยระบุองคค์วามรู้ ทกัษะ
กระบวนการ คุณลกัษณะ และครอบคลุมผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

4.60 0.55 

6. โครงสร้างของรายวชิา 4.85 0.22 
   6.1 การจดัท าสาระส าคญั /ความคิดรวบยอด ไดว้เิคราะห์แก่นความรู้จากทุกผลการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มาจดัท าสาระการเรียนรู้ ความคิดรวบยอดชดัเจน เหมาะสม และ
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ 

4.60 0.55 

   6.2 การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้สะทอ้นใหเ้ห็นสาระส าคญัหรือ
ประเด็นหลกัในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจ
ของผูเ้รียน 

4.80 0.45 

   6.3 การก าหนดสดัส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสม และรวมทุกหน่วยตอ้ง
เท่ากบัเวลาเรียนตามหลกัสูตร 

5.00 0.00 

   6.4 การก าหนดสดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสม และรวมตลอดปี/ภาค
เรียนเท่ากบั 100 

5.00 0.00 

7. หน่วยการเรียนรู้ 4.56 0.46 
   7.1 การก าหนดเป้าหมาย ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั 
เหมาะสมมีความสอดคลอ้งกนัทุกหน่วยการเรียนรู้ 

4.60 0.55 

   7.2 กิจกรรมท่ีจดัในหน่วยการเรียนรู้ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยครูและ
นกัเรียนไดร่้วมท ากิจกรรม 

4.40 0.55 

   7.3 กิจกรรมท่ีจดัในหน่วยการเรียนรู้เป็นการจดัใหมี้การเรียนรู้ตามสภาพจริง 4.60 0.55 
   7.4 การก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ ไดก้ าหนดช้ินงาน/ภาระงาน การวดัและประเมินผล 
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

4.40 0.89 
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ตารางที ่5.2 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล โดยผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

รายการ n=5 
 X  S.D.  

   7.5 ส่ือ แหล่งเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียนรู้   มีการก าหนดส่ือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.80 0.45 
แหล่งเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียนรู้ อยา่งหลากหลาย ชดัเจน เหมาะสมกบัเน้ือหา   
8. การวดัและประเมนิผล 4.80 0.45 
 8.1 ก าหนดรูปแบบ วธีิการ เกณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริง 4.80 0.45 

รวม 4.76 0.27 

 
2) การนิเทศติดตาม 
หลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลระดับชั้ นเรียน คือ ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 น าไปทดลองใชใ้นโรงเรียนชายฝ่ัง 6 โรงเรียน ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 การนิเทศติดตามโดยการสังเกตการสอนของศึกษานิเทศก์ จากส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และเขต 2 ร่วมกบันักวิจยั และผูบ้ริหารโรงเรียน ผลการ
นิเทศจ าแนกตามระดบัชั้น (ตารางท่ี 5.3) ดงัน้ี 

ระดบัประถมศึกษา ผลการประเมินการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใน
ภาพรวม พบวา่ คะแนนการประเมินการสอนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ มีความพร้อม 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดับรรยากาศ
และบริหารชั้นเรียน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการใช้ส่ือเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 
4.35, 4.17, 4.13, 4.08 ตามล าดบั) ส่วนดา้นการประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ระดบัมธัยมศึกษา ผลการประเมินการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ใน
ภาพรวม พบวา่ คะแนนการประเมินการสอนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความพร้อมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัด
บรรยากาศและบริหารชั้นเรียน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล และดา้น
การใชส่ื้อเทคโนโลย ี(ค่าเฉล่ีย 3.98, 3.95, 3.86, 3.84, 3.71 ตามล าดบั)  
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ตารางที ่5.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการนิเทศการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามระดบัชั้นปี 

รายการ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม 

 
n=4 n=4 n=3 n=3 n=5 n=6 ประถมศึกษา n=4 n=5 n=4 มธัยมศึกษา 

 X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  
1. การเตรียมการก่อนการ
สอน 

4.63 0.43 4.69 0.31 4.83 0.14 4.25 0.43 4.05 0.48 4.01 0.48 4.35 0.50 4.38 0.32 3.80 0.27 3.81 0.69 3.98 0.49 

1.1 จดัท าแผนการสอน
ตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง 

4.75 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 0.58 4.60 0.55 4.33 0.52 4.64 0.49 4.75 0.50 4.00 0.00 3.50 0.58 4.08 0.64 

1.2 จดัส่ืออุปกรณ์การ
สอนครบถว้น สอดคลอ้ง
กบักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4.75 4.75 4.75 0.50 5.00 0.00 4.33 0.58 4.20 0.45 4.67 0.82 4.60 0.58 4.50 0.58 3.60 0.89 4.00 0.00 4.00 0.71 

1.3 จดัแบบประเมินผล
การเรียนการสอนไว้
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

4.75 4.75 4.75 0.50 5.00 0.00 4.33 0.58 4.00 0.71 4.17 0.75 4.44 0.65 4.50 0.58 4.20 0.45 4.25 0.96 4.31 0.63 

1.4 เปิดโอกาสใหน้กัเรียน
มีส่วนร่วมในการ
เตรียมการก่อนการสอน 

4.25 4.25 4.25 0.50 4.00 0.00 4.00 0.00 3.25 1.26 2.80 0.84 3.68 0.89 3.75 1.26 3.40 0.55 3.50 1.29 3.54 0.97 

2. การจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน 

4.53 0.12 4.13 0.42 4.35 0.14 4.00 0.38 3.95 0.41 3.98 0.50 4.13 0.40 3.97 0.67 3.95 0.17 3.63 0.59 3.86 0.48 

2.1 บอกจุดประสงค/์
กิจกรรมแก่ผูเ้รียนก่อน
การสอน 

4.50 4.50 4.75 0.50 4.33 0.58 3.67 0.58 3.40 0.89 4.83 0.41 4.28 0.84 4.75 0.50 3.60 0.55 3.50 0.58 3.92 0.76 
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ตารางที ่5.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการนิเทศการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 
 

รายการ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม 

 
n=4 n=4 n=3 n=3 n=5 n=6 ประถมศึกษา n=4 n=5 n=4 มธัยมศึกษา 

 
X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  

2.2 จดักิจกรรมตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้น
แผนการสอน 

4.75 4.75 4.75 0.50 4.50 0.71 4.33 0.58 4.40 0.55 4.00 1.10 4.42 0.72 4.50 0.58 3.80 0.45 3.25 0.96 3.85 0.80 

2.3 เปิดโอกาสใหน้กัเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อยา่งทัว่ถึง 

5.00 5.00 4.25 0.50 4.33 0.58 5.00 0.00 4.40 0.55 3.83 1.17 4.40 0.76 3.75 0.96 4.40 0.55 3.50 0.58 3.92 0.76 

2.4 จดักลุ่มใหน้กัเรียน
ร่วมกนัท างานเป็นทีม 

4.25 4.25 3.50 0.58 3.33 0.58 5.00 0.00 4.40 0.55 4.17 0.75 4.12 0.73 4.50 0.58 4.60 0.55 4.00 0.00 4.38 0.51 

2.5 มอบหมายงานใหแ้ก่
นกัเรียนสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพแต่ละบุคคล 

4.50 4.50 3.75 0.50 4.67 0.58 3.67 0.58 3.20 0.45 4.00 0.63 3.92 0.70 3.25 0.96 3.60 0.55 3.75 0.50 3.54 0.66 

2.6 เลือกใชเ้ทคนิคการ
สอนท่ีตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของนกัเรียน 

4.75 4.75 3.75 0.50 4.33 0.58 3.67 0.58 3.80 0.45 3.80 0.84 4.00 0.66 3.50 1.29 3.40 0.55 3.25 0.50 3.38 0.77 

2.7 ใชก้ารเสริมแรงตลอด
การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.75 3.75 4.00 0.82 4.67 0.58 4.00 0.00 4.20 0.45 3.83 0.41 4.04 0.54 3.50 0.58 4.00 0.71 4.00 1.15 3.85 0.80 

2.8 ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.75 4.75 4.25 0.50 4.67 0.58 2.67 1.15 3.80 0.45 3.33 0.52 3.88 0.88 4.00 0.82 4.20 0.45 3.75 0.96 4.00 0.71 
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ตารางที ่5.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการนิเทศการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 

รายการ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม 

 
n=4 n=4 n=3 n=3 n=5 n=6 ประถมศึกษา n=4 n=5 n=4 มธัยมศึกษา 

 
X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  

3. การใช้ส่ือเทคโนโลยี 4.75 0.20 4.44 0.47 4.58 0.38 4.00 0.87 3.65 0.65 3.54 0.64 4.08 0.71 4.00 0.35 3.40 0.58 3.81 0.52 3.71 0.53 

3.1 ส่ือเทคโนโลยี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5.00 5.00 4.75 0.50 5.00 0.00 3.67 1.15 3.80 0.84 4.17 0.75 4.36 0.81 4.75 0.50 3.40 0.55 4.25 0.50 4.08 0.76 

3.2 ส่ือเร้าใจและกระตุน้
ความสนใจในการเรียนรู้  

4.75 4.75 4.50 0.58 4.67 0.58 4.33 0.58 3.60 0.55 3.83 0.98 4.20 0.76 4.25 0.50 3.40 0.55 3.75 0.96 3.77 0.73 

3.3 นกัเรียนมีโอกาสใช้
ส่ือเทคโนโลยใีกลชิ้ด
ทัว่ถึง 

4.75 4.75 4.00 0.00 4.33 0.58 0.00 0.00 3.80 0.84 2.67 1.37 3.77 1.11 3.25 0.96 3.60 0.89 3.50 0.58 3.46 0.78 

3.4 ส่ือเทคโนโลยมีีความ
คุม้ค่าน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
หลากหลาย 

4.50 4.50 4.50 1.00 4.33 0.58 0.00 0.00 3.40 0.55 3.50 0.55 3.95 0.79 3.75 0.50 3.20 0.45 3.75 0.50 3.54 0.52 

4. การจัดบรรยากาศและ
บริหารช้ันเรียน 

4.35 0.25 4.35 0.57 4.73 0.31 4.08 0.58 3.84 0.38 3.97 0.56 4.17 0.51 4.10 0.48 3.76 0.09 4.05 0.41 3.95 0.36 

4.1 จดับรรยากาศใหเ้อ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 

4.25 4.25 4.75 0.50 5.00 0.00 4.33 0.58 4.20 0.45 4.00 0.63 4.36 0.57 4.25 0.96 3.80 0.45 4.00 - 4.00 0.58 

4.2 กระตุน้ใหเ้กิดความ
สนใจในการเรียนรู้ผา่น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

4.75 4.75 4.25 0.50 4.67 0.58 0.00 0.00 3.00 0.00 4.33 0.82 4.14 0.83 4.25 0.50 3.20 0.45 3.75 0.50 3.69 0.63 

4.3 ใส่ใจต่อนกัเรียนอยา่ง
ทัว่ถึง 

4.50 4.50 4.50 0.58 4.67 0.58 4.00 1.00 4.20 0.45 3.83 0.75 4.24 0.66 4.50 0.58 4.00 0.71 4.25 0.50 4.23 0.60 
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ตารางที ่5.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการนิเทศการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 
 

รายการ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม 

 
n=4 n=4 n=3 n=3 n=5 n=6 ประถมศึกษา n=4 n=5 n=4 มธัยมศึกษา 

 
X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  

4.4 ใชเ้ทคนิคหลากหลาย
ควบคุมชั้นเรียน 

4.25 4.25 4.00 0.82 4.67 0.58 3.33 0.58 4.00 0.71 3.83 0.75 4.00 0.71 3.75 0.50 4.00 - 4.25 0.50 4.00 0.41 

4.5 เสริมแรง ใหก้ าลงัใจ
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

4.00 4.00 4.25 0.96 4.67 0.58 4.67 0.58 3.80 0.84 3.83 0.75 4.12 0.78 3.75 0.50 3.80 0.45 4.00 0.82 3.85 0.55 

5. การประเมินผล 4.05 0.25 4.25 0.44 4.13 0.23 2.13 1.62 4.00 0.42 3.16 0.95 3.64 0.98 3.73 0.77 3.65 0.70 3.80 0.57 3.84 0.38 

5.1 ประเมินศกัยภาพ
นกัเรียนก่อนเรียน 

3.50 3.50 3.50 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 4.60 0.55 2.50 0.84 3.33 1.20 3.33 1.53 3.50 1.00 4.25 0.50 3.73 1.01 

5.2 ประเมินศกัยภาพ
นกัเรียนระหวา่งเรียน 

4.25 4.25 4.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.00 3.60 0.55 3.17 0.98 3.50 1.02 3.67 0.58 3.75 0.50 4.00 1.15 3.82 0.75 

5.3 ประเมินศกัยภาพ
นกัเรียนหลงัเรียน 

4.50 4.50 4.75 0.50 4.00 0.00 1.00 0.00 4.60 0.55 3.80 0.84 4.04 1.15 3.00 1.00 3.50 1.00 3.50 1.00 3.36 0.92 

5.4 ใชเ้ทคนิคการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

4.50 4.50 4.50 0.58 4.33 0.58 2.67 1.15 3.80 0.84 4.00 0.00 4.00 0.83 4.00 0.00 4.00 0.00 3.75 0.50 3.92 0.29 

5.5 นกัเรียนมีส่วนร่วม
และตดัสินผลการประเมิน 

3.50 3.50 4.50 0.58 4.33 0.58 2.00 1.73 3.40 0.89 3.20 1.30 3.50 1.18 3.75 0.96 3.50 1.00 3.50 0.58 3.58 0.79 

รวม 4.46 4.46 4.37 0.40 4.53 0.20 3.69 0.76 3.90 0.41 3.73 0.55 4.07 0.54 4.03 0.43 3.71 0.22 3.82 0.50 3.73 0.62 
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ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญา้ทะเล 
จากการสังเกตการสอนด้วยหลักสูตรท้องถ่ินพะยูนและหญ้าทะเลในระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อให้การเรียนการสอนด้วยหลักสูตรท้องถ่ินมี
ประสิทธิภาพมีขอ้เสนอแนะตามรายชั้นปี ดงัน้ี 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยเรียนท่ี 2 เร่ืองพะยนูนอ้ยผูค้อย

การปกป้อง ในหัวขอ้การสอนเร่ืองพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต (พะยูนและหญา้ทะเล) 
ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) กิจกรรมทบทวนความรู้เดิม 
-บรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนกระตือรือร้นสนใจในกิจกรรมและ

ตอบค าถามมาก นกัเรียนแยง่กนัและตอบวา่ “หอยชกัตีนไม่มีชีวติเพราะกินหมดแลว้” 
-ตารางท่ี 2 ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 ครูควรท าเป็น

ตวัอยา่งก่อนอยา่งนอ้ย 1-2 ขอ้ 
-มีนกัเรียนคนหน่ึงท่ีอยูห่ลงัหอ้งในช่วงแรกๆ ไม่ไดส้นใจวีดิทศัน์ท่ีครู

เปิดใหช้ม แต่พอครูใชค้  าถามชวนคุยก็ใหค้วามสนใจมากข้ึน 
-การเรียงล าดบัขอ้ความในตารางท่ี 2 นั้น ขอ้ความพะยนูและหญา้ทะเล

ควรเรียงไวใ้นหัวขอ้หลงัๆ เพราะเป็นขอ้สรุปของการเรียนรู้ในคร้ังน้ีวา่ พะยูนและหญา้ทะเลเป็น
ส่ิงมีชีวติหรือไม ่

-ครูดูแลนกัเรียนหนา้ชั้น แต่นกัเรียนหลงัชั้นตามกิจกรรมไม่ทนั 
-ค าถามวา่ “น ้ าทะเลโตหรือไม่” ครูชวนคิดและช่วยกนัแยกแยะวา่ ครู

เอาน ้าทะเลมาใส่แกว้แลว้มาดูวา่พรุ่งน้ีน ้าทะเลจะโตหรือไม่ ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจไดช้ดัเจนมากข้ึน 
-การสรุปวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีมีชีวติหรือไม่ ควรเพิ่มเติมวา่ ท าไมถึงวา่เป็น

ส่ิงมีชีวิตหรือไม่ มี ชีวิต นักเรียนตอบว่าพะยูนมีชีวิต เพราะกินหญ้าทะเล แต่ไม่ได้พูดถึง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ เลย ไดแ้ก่ การเคล่ือนท่ี หายใจ เป็นตน้ 

(2) จุดเด่นของกิจกรรมการเรียนรู้ 
-การใชค้  าถามกระตุน้เช่ือมโยง 
-การใหค้วามสนใจกบัค าตอบของนกัเรียน และการใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 
-การควบคุมชั้นเรียนเพื่อให้นกัเรียนหันกลบัมาสนใจได ้เช่น การอม

มะนาว 
-เม่ือพบปัญหาระหว่างการจดัการเรียนรู้ ครูแกปั้ญหาโดยยกตวัอย่าง

และพานกัเรียนทีละขอ้ 
-มีการสรุปบทเรียนดว้ยวดิีทศัน์พะยนู และเช่ือมโยงไปสู่คาบต่อไป 
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(3) ขอ้เสนอแนะ  
-เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจในเร่ืองล าดบั ควรปรับตารางท่ี 2 ใหม่ โดย ขีด

เส้นในระหวา่งขอ้ ใส่หมายเลขในแต่ละขอ้ และเพื่อการสรุปการเรียนรู้จึงควรเรียงล าดบัพะยนูและ
หญา้ทะเลไวใ้นขอ้หลงัๆ  

-ควรแยกใบกิจกรรมท่ี 2 เป็น 2 ตอน คือ ขั้นฝึกประสบการณ์ 3-7 ขอ้ 
และขั้นประเมินอีก 5-7 ขอ้ จะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจยิ่งข้ึน โดยลดจ านวนขอ้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพราะมีสมาธิสั้น การมีจ านวนขอ้มากๆ จะท าให้ชั้นเรียนเร่ิมวุน่วาย 
เพราะเวลาในการท ากิจกรรมนานเกินไป 

-ครูควรเปล่ียนจากการหกัคะแนน มาเป็นการให้รางวลั เพราะจะสร้าง
พลงัเชิงบวกไดดี้กวา่ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยเรียนท่ี 2 เร่ืองพะยนูนอ้ยแสน

ดีมีค่าอนันต์ ในหัวข้อการสอนเร่ืองปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพะยูนและหญ้าทะเล 
ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) กิจกรรมเรียนรู้ 
(1.1) กิจกรรมทบทวนบทเรียนดว้ยค าถาม ไดแ้ก่ แมวตวัใหญ่ ตน้ถัว่

โต กิจกรรม “มีใครแอบอยูใ่นกล่อง” ให้นกัเรียนออกมาจบัภาพสัตวแ์ละพืช และยกภาพให้เพื่อนดู 
บอกช่ือภาพ เม่ือใชภ้าพเสร็จแลว้ควรน าไปติดไวท่ี้บอร์ด เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงความคิด
ในบทเรียน ไดแ้ก่ ปะการังเป็นสัตว ์ท าไมจึงเป็นสัตว ์เป็นตน้ 

สรุป วา่พืชและสัตวเ์หล่าน้ีเติบโตไดเ้พราะกินอาหาร แลว้จึงเช่ือมโยง
ไปสู่พะยนูกบัหญา้ทะเล วา่มีปัจจยัอะไรบา้งในการด ารงชีวติ 

(1.2) กิจกรรมดูวดิีทศัน์ เร่ืองปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพะยนู
และหญา้ทะเล มีรายละเอียดดงัน้ี 

-ส่ือไม่เหมาะสมกบัระยะเวลา ใชเ้วลานานเกินไป 
-ท่ีกล่าวถึงข้อมูลตวัอย่าง ควรมีค าว่า “เป็นต้น” หมายถึงยงัมีอ่ืนๆ 

มากกวา่ท่ียกตวัอยา่ง 
-มีนักเรียนคนหน่ึงแสดงพฤติกรรมกลัวภาพท่ีเห็น ซ่ึงดูท่าทางแล้ว

ไม่ไดก้ลวัจริงๆ ครูบอกวา่ถา้กลวัไม่ตอ้งดูวดิีทศัน์นั้น ควรเปล่ียนเป็นวา่ ท าไมถึงกลวั ภาพสามารถ
ท าอนัตรายเราไดห้รือไม่ จะท าใหน้กัเรียนมีเหตุผลและไม่กลวัโดยไม่มีเหตุผล 

-ส่ือท่ีใช้ควรปรับเน้ือหาในบางส่วน ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของพะยนู เช่น แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ไม่ใช่แค่พบพะยนูในทะเลตรัง สตูล แต่จะหมายถึง สภาพแวดลอ้ม
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ทางทะเลลกัษณะใดท่ีพะยูนอาศยัอยู่ ไดแ้ก่ ในทะเลท่ีมีระบบนิเวศทางทะเลอุดมสมบูรณ์ มีแหล่ง
หญา้ทะเลอุดมสมบูรณ์ เช่น ทะเลตรัง สตูล เป็นตน้ 

-ควรปรับส่ือให้เป็น Power point ท่ีมีขอ้ความและภาพ และใชก้ารตั้ง
ค  าถามกระตุน้ความคิดของนกัเรียนก่อน แลว้จึงค่อยใชว้ีดิทศัน์เป็นตวัสรุปความรู้ จะท าให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่ เพราะการใชว้ดิีทศัน์บรรยายเล่าเร่ือง จะเหมือนกบัการบอกความรู้ ซ่ึงเม่ือใช้
ส่ือ 2 เร่ืองอยา่งต่อเน่ืองจะท าใหค้วามสนใจของนกัเรียนลดลง 

-แสงแดดเป็นปัจจยัต่อการเติบโตของพืช ใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
หรือสร้างอาหาร 

(2) จุดเด่นของกิจกรรมการเรียนรู้ 
-การจดักิจกรรมตามล าดบัในแผนการสอน 
-การดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
-ใชค้  าถามดีมากวา่ ในการด ารงชีวิตของพะยนูและหญา้ทะเลตอ้งการ

อะไรท่ีแตกต่างกนั 
(3) ขอ้เสนอแนะ 

-ครูควรใช้ค  าถามมากกว่าบอกความรู้ เพราะจะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดแ้ม่นย  ามากกวา่ 

-การเสริมแรงเพื่อกระตุน้การเรียนรู้ 
-เม่ือเฉลยแบบทดสอบแล้ว มีนักเรียนเลือกค าตอบท่ีผิดครูจะต้อง

อธิบายวา่ค าตอบท่ีถูกได ้1 คะแนน ค าตอบท่ีผดิไม่ไดค้ะแนน 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยเรียนท่ี 2 เร่ืองชีวิตพะยนูและ

หญ้าทะเล ในหัวข้อการสอนเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างพะยูนกับระบบนิเวศหญ้าทะเล 
ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) กิจกรรมเรียนรู้ 
-เตรียมความพร้อมโดยใชค้  าถามวา่ “ใครเคยเห็นพะยนูบา้ง” 
-ให้นักเรียนฟังนิทาน พร้อมแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะมีค าถาม

หลงัจากการฟัง ควรเปล่ียนประโยคจาก “เด๋ียวจะมีค าถามเล็กๆ นอ้ย” เปล่ียนเป็น “เด๋ียวจะมีค าถาม
ส าคญัดว้ย” ใครจ าเร่ืองไดม้ากกว่าจะมีรางวลัให้ และเปล่ียนค าวา่ “พระเอก” เป็น “ตวัเอก” เพราะ
จะหมายถึงหญิงหรือชายก็ได ้

-การใชค้  าถามคุยเร่ือยๆ ท าใหน้กัเรียนไม่เคร่งเครียด  
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-ครูบอกนกัเรียนให้วาดอะไรก็ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของพะยนู ครูเร่ิม
เร็วเกินไป น่าจะชวนนกัเรียนจินตนาการวา่พะยนูอยูต่วัเดียวไดห้รือไม่ ท าไมถึงอยากให้มีอยา่งอ่ืน
อยู่ดว้ย แลว้ให้นกัเรียนเติมความสุขของพะยูนลงในภาพ และให้นกัเรียนแต่งเร่ืองตามจิตนาการ
ของนกัเรียน 

-ส่ือท่ีใช้ ฟังนิทาน เป็นการเติมจิตนาการ ดูวีดิทศัน์ เป็นการเติมเต็ม
ความรู้ใหแ้น่นข้ึน ฟังเพลงเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นแผนซ่ึงยงัไม่จ  าเป็นส าหรับ
ชัว่โมงน้ี โดยเน้ือหาของเพลงส าหรับชั่วโมงน้ีควรตดัมาเพียงบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ความสัมพนัธ์
ระหว่างพะยูนกบัระบบนิเวศก็พอ เพราะในชัว่โมงน้ียงัไม่ได้สอนเร่ืองภยัคุกคาม ซ่ึงจะสอนใน
ชัว่โมงหนา้ 

(2) จุดเด่นของกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูพดูคุยดว้ยดี ใบหนา้ยิม้แยม้ แจ่มใส 
-การใชค้  าถามกระตุน้นกัเรียนเร่ือยๆ 
-การดูแลเสริมแรงการท างานของนกัเรียน 

(3) ขอ้เสนอแนะ 
-กระตุน้ความกระตือรือร้นของนกัเรียนด้วยรางวลั ไดแ้ก่ ป๊ัมรูปดาว 

สติกเกอร์ หรืออ่ืนๆ 
-การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์และความรู้ส าคญัของชัว่โมงน้ี 
-การให้โอกาสตอบค าถามเป็นรายบุคคลดีกว่าการใช้ค  าถามโดยรวม 

เพราะนกัเรียนมีจ านวนไม่มากเพียง 14 คน 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยเรียนท่ี 1 เร่ืองหญา้ทะเล ใน

หวัขอ้การสอนเร่ืองการส ารวจและจ าแนกชนิดของหญา้ทะเล ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(1) การเตรียมการก่อนการสอน 
-มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการลงภาคสนามเป็นอย่างดี เช่น ให้

นกัเรียนเตรียมหมวกมาจากบา้น 
-การจดัเตรียมอุปกรณ์ส ารวจหญา้ทะเล ยงัไม่ครบถ้วนตามกลุ่ม ครู

แกปั้ญหาโดยการใหใ้ชเ้คร่ืองมือร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม 
(2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

-กิจกรรมการส ารวจหญ้าทะเล นักเรียนให้ความสนใจ และร่วม
กิจกรรมดีมาก แต่การเปิดโอกาสให้เรียนจากประสบการณ์จริงครูสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ได้
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มากกวา่ท่ีก าหนดไว ้โดยการตั้งค  าถามชวนคิดใหน้กัเรียนสังเกต ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ และบนัทึก
ขอ้มูลของตนเอง  

-ควรออกแบบกิจกรรมอีกคร้ังจดักลุ่มแบบสร้างสรรค์ แบ่งปันจะช่วย
ในการจดัการเวลาไดก้ระชบัยิง่ข้ึน 

-การใช้ความรู้เพื่อประเมิน/ สรุปความรู้ ครูควรใช้ค  าถามแบบเจาะจง
รายบุคคล /กลุ่ม 

-การสรุปลกัษณะเด่นของหญา้ทะเล ควรสรุปร่วมกนั 
ตารางแสดงการบนัทึกขอ้มูลของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  
 

ชนิดของหญา้ทะเล กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
ชนิดท่ี 1    
ชนิดท่ี 2    
ชนิดท่ี 3    

 
จากตารางให้พิจารณาวา่ขอ้มูลใดของแต่ละกลุ่มท่ีตรงกนั ขอ้มูลใดท่ีเพิ่มเติม

จากครู โดยครูสามารถชวนนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เช่น จากการส ารวจหญ้าทะเล 
นกัเรียนมีขอ้สังเกต หรือพบส่ิงท่ีน่าสนใจอะไรบา้ง คิดวา่เป็นเพราะอะไร ไดข้อ้มูลสรุปวา่อยา่งไร 

(3) การใชส่ื้อเทคโนโลยี  
ไม่มีการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนชัว่โมงน้ี เพราะเป็นกิจกรรมภาคสนาม 
(4) การจดับรรยากาศ และการบริหารชั้นเรียน 

-บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เคร่งเครียด นกัเรียนมีความสุข และเช่ือฟังครู 
รวมทั้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงไดดี้  

-บรรยากาศการพดูคุยเพื่อสรุปความรู้ในกลุ่มนกัเรียนร่วมมือกนัดีมาก 
-การตรวจสอบความรู้ และสรุปบทเรียนครูสามารถใช้ส่ือของจริงมา

เปรียบเทียบอีกคร้ัง 
(5) การประเมินผล 

-ไม่ควรเร่งเวลา “เสร็จหรือยงัคะ” แต่ควรก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในการ
ปฏิบติังานของนกัเรียน 

-นกัเรียนบอกไดเ้ฉพาะความแตกต่างของใบของหญา้ทะเลแต่ละชนิด 
-ตรวจสอบไดอ้ยา่งไรวา่ค าตอบ /ขอ้คน้พบของนกัเรียนถูกตอ้ง 

(6) จุดเด่นของกิจกรรมการเรียนรู้ 
-จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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-ครูดูแลและเอาใจใส่ความปลอดภยัของนักเรียนได้ดีมาก ใช้ค  าพูด
ไพเราะ สุภาพ  

-มีการฝึกฝนความมีวนิยัของนกัเรียนเป็นอยา่งดี 
(7) ขอ้สังเกต 

-ความคุม้ค่าของกิจกรรมการเรียนรู้ 
-การเติมเตม็องคค์วามรู้ของครูเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
-รู้ไดอ้ย่างไรวา่นกัเรียนบรรลุตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั (จุดประสงค์การ

เรียนรู้) ครูผูส้อนประเมินจากอะไร 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยเรียนท่ี 1 เร่ืองโลกของหญา้ทะเล 

ในหัวขอ้การสอนเร่ืององค์ประกอบของหญา้ทะเล ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(1) การเตรียมการก่อนการสอน 
-ครูมีปัญหาเร่ืองน าส่ือเป็นภาพมาให้นกัเรียนดู เพราะไฟฟ้าดบั แสดง

ถึงการวางแผนแกปั้ญหาท่ีดี 
-การจดัหอ้งเรียนควรใหน้กัเรียนนัง่โตะ๊จะสะดวกกวา่เรียนแบบนัง่พื้น 
-ควรจดัท าจานกระดาษส าหรับใส่ดอกไมเ้พื่อความสะดวกในการใช้

งาน ไม่ท าใหพ้ื้นหอ้งเรียนสกปรก และฝึกความเป็นระเบียบ 
(2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

-กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน มีการทบทวนส่วนประกอบของพืชทัว่ไป 
ครูตั้งค  าถามกระตุน้ความสนใจเป็นส่ิงท่ีดี แต่จะตั้งค  าถามกวา้งกวา่ท่ีก าหนดในแผน โดยกิจกรรม
น าเขา้สู่บทเรียนใชเ้วลา 35 นาที ค่อนขา้งนาน  

-การให้นักเรียนสรุปกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนดีมาก และสามารถ
เช่ือมโยงไปสู่ดอกหญา้ทะเลไดดี้  

-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นไปตามล าดับขั้นตอนในแผนการจดัการ
เรียนรู้ มีการปรับไปตามสถานการณ์ 

-ครูตั้งค  าถามว่าหญา้ทะเลมีองค์ประกอบครบส่วนหรือไม่ครบส่วน 
นกัเรียนตอบวา่ไม่ครบส่วน ครูควรตั้งค  าถามต่อไปวา่ขาดส่วนใด 

-การตรวจสอบกิจกรรมของนกัเรียนในตารางท่ี 2 ไม่มีการสรุปค าตอบ
ท่ีเป็นขอ้เรียนรู้ คือ ครูไม่ไดใ้ห้นกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้ง การตรวจสอบความถูกตอ้งจะช่วย
เนน้ย  ้าองคค์วามรู้ 
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-กิจกรรมสรุปผลยงัไม่ครอบคลุมตามขอ้เท็จจริง ควรให้ความส าคญั
เพราะเป็นความรู้สรุปของชัว่โมงน้ี กล่าวคือ ครูไดส้รุปตอนให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) โดยในชัว่โมงน้ีควรสรุปวา่ท าไปตอ้งอนุรักษห์ญา้ทะเล เพราะหญา้ทะเลเป็นแหล่งอาหาร
ของพะยนู ถา้แหล่งอาหารไม่สมบูรณ์พะยนูก็จะยา้ยท่ีอยูไ่ด ้ 

(3) การใชส่ื้อเทคโนโลยี 
-ไม่มีการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนชัว่โมงน้ี เพราะมีขอ้จ ากดัเร่ืองไฟฟ้าดบั 

(4) การจดับรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน 
-นกัเรียนมีส่วนร่วมดีมาก ครูเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

(5) การประเมินผล 
-มีการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงเหมาะสมกบักิจกรรมใน

ชัว่โมงน้ี 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยเรียนท่ี 3 เร่ืองชีวิตสัมพนัธ์ ใน

หวัขอ้การสอนเร่ืองความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตในแหล่งหญา้ทะเล ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการ
สอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การเตรียมการก่อนการสอน  
มีการเตรียมการสอนล่วงหนา้เป็นอยา่งดี ทั้งการจดัท าแผน การจดัท าส่ือ 
(2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

-การจดักิจกรรมไม่เป็นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการเรียนรู้ แต่กิจกรรม
ในแผนค่อนข้างกวา้ง ควรเพิ่มรายละเอียดของเน้ือหาลงในแผน และในใบกิจกรรมด้วย เช่น 
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในภาวะปรสิต ภาวะผูล่้า ภาวะอิงอาศยั และภาวะได้ประโยชน์
ร่วมกนั  

-ควรอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนในค าท่ีนักเรียนไม่รู้จัก เช่น ปรสิต  
โปรโตซวั 

(3) การใชส่ื้อเทคโนโลยี 
-ครูใชส่ื้อ Power point ในการจดัการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการ

เรียนรู้ รวมทั้งใบกิจกรรม โดยใบกิจกรรมท่ี 1.2 ควรเพิ่มรายละเอียดของความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต
ในแบบต่างๆ อีกทั้งในใบกิจกรรมน้ีควรเปล่ียนภาพท่ี 3 เพราะขอ้ความกบัภาพไม่สอดคลอ้งกนั 

-Power point แกไ้ขตวัอกัษรใหค้มชดัมากข้ึน  
-หนังสือชุดการเรียนรู้ไม่เป็นหนังสือ แต่เป็นชุดภาพประกอบการ

เรียนรู้มากกวา่ 
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(4) การจดับรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน  
กิจกรรมเป็นไปอยา่งธรรมชาติ ไม่เคร่งเครียด แต่เร่ืองการจดักลุ่มนกัเรียนแต่

ละกลุ่มควรแยกใหห่้างกนัมากกวา่น้ี 
(5) การประเมินผล 

-การประเมินผลยงัไม่ไดต้รวจสอบผลการเรียนตามตวัช้ีวดั และควรให้
ผูเ้รียนไดท้ราบผลของตนเองดว้ย 

-การประเมินผลครูเฉลยและอธิบายเหตุผล ถา้เปล่ียนเป็นให้นกัเรียน
เป็นผูบ้อกเหตุผลจะช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ และความเขา้ใจท่ีแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

-ถา้นกัเรียนตอบถูกครูควรตรวจสอบเหตุผลวา่ท าไมจึงตอบแบบน้ี 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ตลาดใต้

ทะเล (หญา้ทะเล) โดยนิเทศการสอนเร่ืองเทคนิคการเพาะขยายพนัธ์ุหญา้ทะเล ขอ้เสนอแนะจาก
การนิเทศการสอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การเตรียมการก่อนการสอน 
-ครูมีการวางแผนการเตรียมการสอนล่วงหนา้มาเป็นอยา่งดี สอดคลอ้ง

กบัสภาพจริงของทอ้งถ่ิน 
(2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

-การจดัการเรียนรู้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดในแผนการเรียนรู้ 
แต่มีขอ้สังเกตว่าครูให้นกัเรียนศึกษาขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุหญา้ทะเลและการปลูกหญา้ทะเลจาก 
วีดิทศัน์ แต่ไม่มีการสรุปความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนน้ี ควรเพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนได้สรุป 
องคค์วามรู้ก่อนน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบติัจริงจะดีมาก 

-กิจกรรมการน าเสนอผลการทดลองปลูกหญา้ทะเลในห้องปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร์ โดยน าผลการเติบโตท่ีวดัดว้ยความยาว ความกวา้งของใบ และอตัราการรอด มาท า
กราฟ ครูควรตรวจสอบผลการบนัทึกการรอดของหญา้ทะเลแต่ละกลุ่ม และสาธิตการหาค่าทาง
คณิตศาสตร์ กิจกรรมน้ีควรให้นกัเรียนทุกคนไดฝึ้กท ากราฟเป็นรายบุคคล มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
ประเมินไดว้า่นกัเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมาย 

(3) การใชส่ื้อเทคโนโลยี 
-ใชส่ื้อเทคโนโลยไีดส้อดคลอ้งกบักิจกรรม 

(4) การจดับรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน 
-บรรยากาศการเรียนรู้ค่อนขา้งเงียบ ครูเป็นผูบ้อกความรู้ นกัเรียนนัง่

ฟังเฉยๆ ในช่วงแรกไม่มีการจดบนัทึก ส่วนในช่วงกิจกรรมติดตามการปลูกหญา้ทะเลนกัเรียนใน



มห
าวิท

ยา
ลัย
เทค

โนโ
ลย
ีราช

มง
คล
ศรี
วิช
ัย

133 
 

แต่ละกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมบา้ง แต่มีนกัเรียนบางคนปฏิบติัเท่านั้น ควรให้นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วม 
คือ ใหมี้การท ากราฟเป็นรายบุคคล 

(5) การประเมินผล 
-การประเมินท่ีก าหนดในแผนมีครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ในการจดัการ

เรียนรู้ครูยงัไม่ไดว้ดัและประเมินผลตามท่ีระบุไวใ้นแผน 
จุดเด่น 

-ครูมีความตั้งใจ และจดัเตรียมบทเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
-การดูแลนกัเรียนรายกลุ่มอยา่งทัว่ถึง 

จุดพฒันา 
-ควรจดักิจกรรมให้นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนจะไดไ้ม่

เกิดการวา่งและเล่นกนั เพราะมีคนท ากิจกรรมเพียงบางคนเท่านั้น 
-ควรเพิ่มเติมกิจกรรมสรุปองคค์วามรู้ บนัทึกความรู้จากการดูวดิีทศัน์ 
-ควรตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
-ขั้นสาธิตการท ากราฟ ครูสามารถออกแบบเป็นตารางกราฟมาให้จะ

ช่วยใหก้ารฝึกท าไดง่้ายข้ึน และใชเ้วลานอ้ยลง 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ชีวิตพะยนู 

โดยนิเทศการสอนเร่ืองอวยัวะภายในร่างกายของพะยูน ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอนมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(1) การเตรียมการก่อนการสอน 
-ครูจดัเตรียมการสอนโดยเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้จากส่ือ Power 

point ภาพอวยัวะของมนุษยแ์ละสัตวช์นิดต่างๆ มาเป็นภาพในกระดาษ เพราะไฟฟ้าดบั 
(2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

-กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนใช้เวลา 45 นาที นานเกินไป และควรเพิ่ม
แหล่งสืบคน้ความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ี เพราะภาพแสดงเฉพาะอวยัวะเท่านั้น 

-กิจกรรมช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้วลาศึกษาจากภาพเพียง 5 นาที และภาพ
ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลหนา้ท่ี ซ่ึงนกัเรียนจะศึกษาสืบคน้ขอ้มูลหนา้ท่ีของอวยัวะอยา่งไร จะเปรียบเทียบ
อยา่งไร ควรเพิ่มตารางเปรียบเทียบ 

-ขอ้สังเกตเหงือกของปลาท าหน้าท่ีหายใจ ครูตั้งค  าถามว่าเหงือกของ
มนุษยใ์ชใ้นการหายใจหรือไม่ แต่ไม่ไดข้ยายความเพิ่มเติม 
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-การสรุปขอ้มูลครูควรเปรียบเทียบวา่อวยัวะต่างๆ ของพะยนูและสัตว์
อ่ืนๆ มีส่วนท่ีเหมือนและต่าง แต่ไม่ไดข้ยายความวา่ส่วนท่ีต่างคืออะไรซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส าคญัมาก  

-กิจกรรมสรุปโดยวาดรูปสัตวต์อบการเรียนรู้เร่ืองอวยัวะสัตว ์แต่ไม่ได้
ตอบการเรียนรู้เร่ืองอวยัวะของพะยนู 

(3) การใชส่ื้อเทคโนโลยี 
-ไม่มีการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนชัว่โมงน้ี เพราะมีขอ้จ ากดัเร่ืองไฟฟ้าดบั 

(4) การจดับรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน 
-บรรยากาศของหอ้งเรียนควรจดัใหน้ัง่โตะ๊เรียนจะเหมาะสมกวา่ 

(5) การประเมินผล 
-ครูตรวจสอบการท างานของนกัเรียนเป็นรายกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด 
-ครูประเมินผลตามสภาพจริงทุกคร้ังท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมวา่ในแต่

ละกลุ่มระบุขอ้มูลความรู้ไดถู้กตอ้งอยูใ่นระดบัใด 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
จากนิเทศการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง เด็กอาสา

ปกป้องพะยูนและหญา้ทะเล โดยนิเทศการสอนเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ขอ้เสนอแนะจากการ
นิเทศการสอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
-กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน ครูน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยเงินน่าสนใจมาก ไม่

วา่อยูใ่นสภาพใดก็มีคุณค่า แต่การเช่ือมโยงไปยงัส่ิงแวดลอ้มเช่ือมไดไ้ม่สนิทนกั ควรเช่ือมโยงว่า
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ท าใหพ้อ่แม่หากินไดจ้ะสร้างเงินได ้ 

-กิจกรรมนกัเรียนน าเสนองานผลการส ารวจสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และแนวทางแกไ้ข นกัเรียนท าไดดี้ แต่ขอ้มูลแนวทางแกไ้ขยงัเป็นขอ้เสนอกวา้งๆ เช่น ชุมชนร่วม
รณรงคท์  าอยา่งไรจึงจะส าเร็จหรือเกิดผลไดจ้ริง  

-กิจกรรมส ารวจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเม่ือนกัเรียนเสนอผลงานแล้ว 
ไม่มีการใหข้อ้มูลการประเมินยอ้นกลบั ตามแนวทางการให้คะแนนในใบกิจกรรม ครูควรให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั หรือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

-ควรเปล่ียนค าพูดเหล่าน้ี ตายแลว้ครูตายอยา่งเขียด ครูตอ้งเอาป๊ีบคลุม
หวั ยงัรู้จกัขวานขอบคุณ เป็นการเหน็บแนบ ควรเปล่ียนมุมใหน้กัเรียนภูมิใจ 

-การสรุปคะแนนตอ้งชดัเจนถูกตอ้ง  
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3) ประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล สอนนกัเรียนใน 6 

โรงเรียนชายฝ่ัง ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556 โดยทดลองใช้กบันกัเรียนทั้งหมดในแต่ละชั้นเรียนซ่ึงมีนกัเรียนคละกนัทั้งผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ท าการเก็บคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนทา้ยหน่วยเรียน ซ่ึงท าการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ยค่า 21/EE  ก าหนดเกณฑ ์70/70 จ าแนกตามระดบัชั้น (ตารางท่ี 5.4) ดงัน้ี  

ระดบัประถมศึกษา ประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1, 2, 4, 6 สูงกวา่เกณฑ์ 70/70 ( 21/EE = 91.90/95.24, 77.14/83.08, 74.76/81.43, 80.80/95.61 
ตามล าดบั) แสดงว่าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัประถมศึกษาสามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้เร่ือง
พะยนูและหญา้ทะเลไดม้ากข้ึน ขณะท่ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3, 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบัเกณฑ์ ( 21/EE

= 70.29/70.56, 72.25/72.50 ตามล าดบั) 
ระดบัมธัยมศึกษา ประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1-3  สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ( 21/EE =88.80/71.20, 81.43/79.52, 75.00/73.75 ตามล าดบั) แสดงว่า
หลักสูตรท้อง ถ่ินในระดับมัธยมศึกษาสามารถช่วยให้นัก เ รียนมีความรู้ เ ร่ืองพะยูนและ 
หญา้ทะเลไดม้ากข้ึน 
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ตารางที ่5.4 ประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ชั้นปี หน่วยเรียนท่ี/ช่ือหน่วยเรียน การทดสอบ n คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา      
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 พะยนูอ้ยผูค้อยการปกป้อง ระหวา่งเรียน 21 20 18.38 91.90/95.24 

  หลงัเรียน 21 10 9.52  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 พะยนูแสนดีมีค่าอนนัต ์ ระหวา่งเรียน 13 36 27.77 77.14/83.08 

  หลงัเรียน 13 10   8.31  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 ชีวติพะยนูและหญา้ทะเล ระหวา่งเรียน 18 23 16.17 70.29/70.56 

  หลงัเรียน 18 10   7.06  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 หญา้ทะเล ระหวา่งเรียน 21 10   7.48 74.76/81.43 

  หลงัเรียน 21 10   8.14  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 โลกของหญา้ทะเล ระหวา่งเรียน 20 10   7.23 72.25/72.50 

  หลงัเรียน 20 10   7.25  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 ชีวติสัมพนัธ์  ระหวา่งเรียน 19 27 21.82 80.80/95.61 

 และ 4 รักษพ์ะยนู รักษห์ญา้ทะเล หลงัเรียน 19  9   8.61  
ระดับช้ันมัธยมศึกษา      
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 ตลาดใตท้ะเล (หญา้ทะเล) ระหวา่งเรียน 25 15 13.32 88.80/71.20 

  หลงัเรียน 25 10   7.12  
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 3 ชีวติพะยนู ระหวา่งเรียน 21 30 24.43 81.43/79.52 

  หลงัเรียน 21 10   7.95  
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4 เด็กอาสาปกป้องพะยนู ระหวา่งเรียน 16 12 9.00 75.00/73.75 

 และหญา้ทะเล หลงัเรียน 16 10  7.38  
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5.1.2 ผลผลติเกีย่วกบัครู 
จากการท่ีครูสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนชายฝ่ังได้เขา้ร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จึงมี

ผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูใน 2 ดา้น คือ 1) ความรู้ของครูเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 2) ความพึงพอใจ
ของครูต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 3) บทเรียนของครูในการพฒันาและใชห้ลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

5.1.2.1 ความรู้ของครูเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
ความรู้ของครูเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลวดัด้วยแบบทดสอบความรู้เร่ืองพะยูนและ 

หญา้ทะเล พบว่า ครูมีความรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลหลงัจากเขา้ร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินสูงกวา่
ก่อนการเขา้ร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 39.38, 28.88 ตามล าดบั) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
(ตารางท่ี 5.5) 

 

ตารางที ่5.5 คะแนนของครูก่อนและหลงัการเขา้ร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
 

รายการ n X  S.D.  t 
ก่อนพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 8 28.88 4.12 -4.21** 
หลงัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 8 39.38 6.02  
** p <0.01 
 

5.1.2.2 ความพึงพอใจของครูต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล  
ในภาพรวม พบวา่ ครูสอนวทิยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนู

และหญา้ทะเล อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีความพึงพอใจใน 
4 ด้าน อยู่ในระดบัมาก คือ ด้านหลักสูตรทอ้งถ่ิน ด้านการวดัประเมินผล ด้านการเรียนรู้ตลอด
หลกัสูตรไดพ้ฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน ดา้นการจดัการเรียนการสอน (ค่าเฉล่ีย 4.38, 4.33, 4.17, 
4.04 ตามล าดบั) ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.39) (ตารางท่ี 5.6) 
 

ตารางที ่5.6 ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
รายการ n=9 

 
X  S.D.  

1. หลกัสูตรท้องถิ่น 4.38 0.49 
  1.1 การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 4.56 0.53 
  1.2 มีการจดัแผนการศึกษาหรือโครงสร้างหลกัสูตรตลอดหลกัสูตรอยา่งชดัเจน 4.22 0.83 
  1.3 มีแผนหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 4.22 0.67 
  1.4 วชิาเรียนวทิยาศาสตร์ เหมาะสม สอดคลอ้งความตอ้งการ 4.78 1.72 
  1.5 จ านวนชัว่โมงเรียนเหมาะสม 4.11 0.78 
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ตารางที ่5.6 ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล (ต่อ) 
 

รายการ n=9 

 
X  S.D.  

2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.39 0.67 
  2.1 หอ้งเรียนมีอุปกรณ์ ส่ือท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.56 1.01 
  2.2 มีแหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริงในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 4.11 0.93 
  2.3 มีปราชญช์าวบา้นในพ้ืนท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ 4.22 0.97 
  2.4 หอ้งปฏิบติัการมีอปุกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ 3.22 1.09 
  2.5 ระบบบริการหอ้งสมุดเหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 2.67 0.50 
  2.6 ระบบสารสนเทศเอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 2.56 1.13 
3. การจดัการเรียนการสอน 4.04 0.69 
  3.1 การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัลกัษณะวชิา และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.11 0.78 
  3.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอนส่งเสริมใหมี้คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุการศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ 

4.22 0.67 

  3.3 น าผลงานวจิยั หรือองคค์วามรู้ใหม่มาใชใ้นการเรียนการสอน 4.00 0.87 
  3.4 วธีิการสอนกระตุน้การคิด วเิคราะห์ และการแกปั้ญหา 4.11 0.78 
  3.5 การใชส่ื้อประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม 4.00 0.87 
  3.6 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตแ์นวคิด ศาสตร์ทางวชิาชีพและ/หรือศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาการเรียนรู้ 

3.78 0.67 

4. การวดัประเมนิผล 4.33 0.50 
   4.1 วธีิการประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.33 0.50 
   4.2 การวดัและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไวล่้วงหนา้ 4.33 0.50 
   4.3 ระบบการวดัและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามเวลา 4.33 0.50 
5. การเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรได้พฒันาคุณลกัษณะของผู้เรียน 4.17 0.65 
  5.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม 4.67 0.50 
  5.2 ดา้นความรู้ 4.22 0.67 
  5.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 4.11 0.78 
  5.4 ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 4.11 1.05 
  5.5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.56 0.73 

  5.6 ดา้นทกัษะการปฏิบติั 4.33 0.87 
รวม 4.06 0.50 
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5.1.2.3 บทเรียนของครูในการพฒันาและใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
1) ความคาดหวงัของครูท่ีเขา้ร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

1.1) ความคาดหวงัต่อตนเอง 
ครูท่ีเข้าร่วมพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลมีความ

คาดหวงัต่อตนเองว่าจะได้รับประสบการณ์ด้านการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ไดพ้ฒันาตนเองดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ในแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ  
ครูไดพ้ฒันาแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดแก่ผูเ้รียนมากท่ีสุด ครูมีความรู้เก่ียวกบัพะยูน
และหญา้ทะเลซ่ึงเป็นสัตวป์ระจ าทอ้งถ่ินมากข้ึน นอกจากน้ีครูยงัมีความคาดหวงัวา่สามารถปรับปรุง/
จดักิจกรรมหรือรูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง คือ วิทยากรมีความรู้ความสามารถส่งผลให้การพฒันา
หลกัสูตรคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยดี โดยครูไดรั้บการพฒันาตนเองไดม้ากเกินกวา่ท่ีคาดไว ้และมีความรู้เก่ียวกบั
พะยนูและหญา้ทะเลมากข้ึนจากเดิม โดยครูสามารถน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลมาใช้
ในการสอนไดจ้ริง สามารถ่ายทอดให้กบันักเรียนไดเ้พิ่มมากข้ึนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้รวมถึง
เพื่อนครูผูเ้ขา้ร่วมเกิดความผกูพนัในการท างานร่วมกนั 

1.2) ความคาดหวงัต่อโรงเรียน 
ครูท่ีเข้าร่วมพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลมีความ

คาดหวงัต่อโรงเรียนว่า โรงเรียนได้เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษ์
พะยูนและหญา้ทะเล โดยผูบ้ริหารโรงเรียนตระหนกั ให้ความส าคญั และส่งเสริมในการจดักิจกรรม
เรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเลไปสู่นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง อีกทั้งคาดหวงัวา่ในอนาคตโรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นพะยนูและหญา้ทะเล 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสนบัสนุนเป็นอย่างดี โดย
โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นท่ีบริเวณท่ีมีพะยูนและหญ้าทะเล จึงเป็นจุดเด่นของโรงเรียนท่ีได้มีการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล และน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชส้อนในระดบัชั้นต่างๆ  

1.3) ความคาดหวงัต่อนกัเรียน 
ครูท่ีเข้าร่วมพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลมีความ

คาดหวงัต่อนักเรียนว่า นกัเรียนจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพะยูนและหญา้ทะเล ท าให้มีความ
ตระหนกัในคุณค่าของพะยนู หญา้ทะเล และทรัพยากรในชุมชนของตนเอง อีกทั้งสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปสู่การปฏิบติัหรือประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้รวมถึงสามารถขยายความรู้ให้กบัเพื่อนๆ 
ในโรงเรียน และผูป้กคอรองดว้ยการบอกเล่าได ้

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง คือ นกัเรียนมีความต่ืนตวัสูง ชอบ และให้ความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเรียนอยา่งมีความสุขและสนุกสนาน เน่ืองจากพะยนูและหญา้ทะเลเป็น
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เร่ืองใกลต้วั จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้นกัเรียนมีความรู้เร่ืองพะยนูและเพิ่มข้ึน นกัเรียนรู้จกั
กระบวนการเรียนรู้ การท างานเป็นกลุ่ม ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และนักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยบอกผูป้กคอรงและเพื่อนๆ ในการช่วยดูแลรักษาอนุรักษ์
พะยนูและหญา้ทะเล 

1.4) ความคาดหวงัต่อชุมชน 
ครูท่ีเข้าร่วมพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลมีความ

คาดหวงัต่อชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ว่า ชุมชนจะเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน คือ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ อีกทั้งชุมชนไดรั้บความรู้จากบุตรหลานท่ีไดเ้รียนรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลจากโรงเรียน และ
คาดหวงัวา่ชุมชนมีความตระหนกัและเห็นคุณค่าความส าคญัของการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเลเพื่อ
เป็นตวัอยา่งแก่ลูกหลานได ้และเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง คือ นกัเรียนไดน้ าความรู้ไปบอกแก่ผูป้กครอง ชุมชนให้
ความช่ืนชมในการจดัท าและสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล โดยให้ความร่วมมือ
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีครูและนักเรียนลงมือปฏิบติัทุกคร้ัง อีกทั้งชุมชนให้ความร่วมมือในการช่วยให้
ความรู้แก่นกัเรียนในเร่ืองท่ีสงสัย 

2) เง่ือนไขหรือปัจจยัของความส าเร็จในการพฒันาและใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2.1) การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 

2.1.1) ปัจจยัสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
-ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ของครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันา

หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
-การสนับสนุนของผูบ้ริหารโรงเรียน และผูบ้ริหารเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตน้สังกดั 
-วทิยากรมีความรู้ความช านาญ คณะผูว้ิจยัให้การสนบัสนุน 

และความร่วมมือของครู 
-มีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.1.2) ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
-ครูผู ้สอนมีการอบรม/สัมมนาบ่อยมากจนไม่มีเวลามา

พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากโรงเรียนมีครูจ ากดั 
-ครูมีงานประจ าท่ีโรงเรียนมากท าให้บางคร้ังส่งงานไม่ทนั

ตามท่ีก าหนด 
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2.2) การใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
2.2.1) ปัจจยัสนบัสนุนในการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

-ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน รวมถึงนกัเรียน โรงเรียน และ
ชุมชนใหค้วามร่วมมือดี 

-เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีดีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
-มีความพร้อมของส่ือการสอนหลักสูตรท้องถ่ิน ได้แก่  

วดิีทศัน์ เกมส์ และภาพน่ิง  
-อุปกรณ์ท่ีรองรับส่ือของโรงเรียนมีความพร้อมท าให้

สามารถใชส่ื้อไดต้ามแผนท่ีวางไว ้
-ทีมนิเทศไดติ้ดการการเรียนการสอนและใหค้ าแนะน า 

2.2.2) ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
-ครูผูส้อนมีการอบรม/สัมมนาบ่อยมาก ท าให้เวลาในการ

สอนมีนอ้ย จึงไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
-ส่ือบางอยา่งไม่น่าสนใจตอ้งมีการปรับปรุง 
-อุปกรณ์รองรับส่ือท่ีผลิตอาจมีไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
-สภาพอากาศหนา้มรสุม สภาพน ้ าข้ึนน ้ าลง มีผลต่อการเก็บ

ตวัอยา่งลูกหญา้ทะเล การส ารวจหญา้ทะเล และการปลูกหญา้ทะเล เม่ือสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการท า
กิจกรรมบางอยา่งจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพ จึงส่งผลใหก้ารสอนล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน 

 
3) ขอ้เสนอแนะในการพฒันาและใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

3.1) ควรมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้หลงัจากสอนจบหน่วยเรียน 
รวมถึงควรมีการประชุมกนัอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสร้างความต่อเน่ืองจนกวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนู
และหญา้ทะเลจะเขม้แขง็ 

3.2) โรงเรียนตอ้งมีการสืบทอดความรู้ความเขา้ใจให้กบัครูใหม่ท่ีมาสอน
แทนครูท่ียา้ยไป โดยมีโครงการท่ีต่อเน่ืองเพื่ออบรมครูใหม่ท่ีเขา้มาจะท าใหก้ารสอนไม่ขาดตอน 

3.3) ควรมีการบูรณาการเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเลในหลายกลุ่มสาระ 
ไดแ้ก่ สังคมศึกษา ศิลปะ เป็นตน้ 

3.4) เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตน้สังกดัควรก าหนดเป็นนโยบายการ
สอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จะท าใหผู้บ้ริหาร ครูมีความกระตือรือร้นมากข้ึน 

3.5) ควรมีการนิเทศติดตามการสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและ
หญา้ทะเลของครูใหม ่
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5.2 ผลลพัธ์ (Outcome)  
ผลลพัธ์ (Outcome) คือ ผลท่ีไดรั้บจากการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและ

หญา้ทะเล ประกอบดว้ย 2 ประเด็น คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ความพึงพอใจของนกัเรียน ดงัน้ี 
5.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พิจารณาจากคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

เปรียบเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็  จ าแนกตามระดบัชั้น (ตาราง 5.7) ดงัน้ี 
ระดบัชั้นประถมศึกษา ในภาพรวม พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและ

หญา้ทะเลมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 8.17) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายชั้นเรียน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4, 6 สูงกวา่เกณฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 9.52, 8.31, 8.14, 8.61 ตามล าดบั) ส่วนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที 3 และ 5 นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างจากเกณฑ ์(ค่าเฉล่ีย 7.06, 7.25 ตามล าดบั) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในภาพรวม พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและ
หญา้ทะเลมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 7.47) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายชั้นเรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 
7.95) ส่วนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างจากเกณฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 7.12, 7.38 ตามล าดบั) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ตารางที ่5.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จ าแนกตามชั้นปี  
 

ระดบัชั้น รายการ n คะแนนเตม็ X  S.D.  t 
ระดบัประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 21 10.00 9.52 0.81 14.22** 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 21  7.00 0.00  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 13 10.00 8.31 0.95 4.98** 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 13  7.00 0.00  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 18 10.00 7.06 1.21 0.20 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 18  7.00 0.00  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 21 10.00 8.14 0.36 14.61** 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 21  7.00 0.00  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 20 10.00 7.25 0.85 1.31 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 20  7.00 0.00  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 19  9.00 8.61 0.49 20.58** 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 19  6.30 0.00  
รวมประถมศึกษา คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 112  9.83 8.17 1.17 11.36** 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 112  6.88 0.26  
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ตารางที ่5.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จ าแนกตามชั้นปี  
 

ระดบัชั้น รายการ n คะแนนเตม็ X  S.D.  t 
ระดบัมธัยมศึกษา       
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 25 10.00 7.12 1.09 0.55 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 25  7.00 0.00  
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 21 10.00 7.95 0.74 5.90** 
 คะแนนตามเกณฑ ์ 21  7.00 0.00  
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนทา้ยหน่วยเรียน 16 10.00 7.38 1.31 1.14 

 คะแนนตามเกณฑ ์ 16  7.00 0.00  
รวมมธัยมศึกษา คะแนนท้ายหน่วยเรียน 62 10.00 7.47 1.10 3.36** 

 คะแนนตามเกณฑ์  62  7.00 0.00  
** p < 0.01 

 
 

5.2.2 ความพงึพอใจของนักเรียนต่อหลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล  
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเล เม่ือพิจารณาเป็น

ระดบัชั้น คือ ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา (ตารางท่ี 5.8) ดงัน้ี 
ระดบัประถมศึกษา ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1-6 ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเล อยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนพึงพอใจทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น
เน้ือหาวิชา ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นกระบวนการจดักิจกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.03, 4.01, 4.01, 4.00 ตามล าดบั)  

ระดบัมธัยมศึกษา ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนพึงพอใจทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นส่ือ
การเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผล ด้านเน้ือหาวิชา และด้านกระบวนการจดักิจกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.93, 3.89, 3.86, 3.85 ตามล าดบั)  
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ตารางที ่5.8 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามรายชั้นปี 
 

รายการ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
รวม 

ประถมศึกษา 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

รวม 
มธัยมศึกษา 

 
n=20 n=13 n=18 n=18 n=19 n=19 n=110 n=25 n=19 n=16 n=60 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ด้านเนื้อหาวิชา 4.86 0.24 4.06 0.23 3.43 0.72 4.31 0.40 3.67 0.70 3.78 0.43 4.03 0.69 3.95 0.47 3.45 0.37 4.14 0.15 3.86 0.46 

1.1 ความเหมาะสมของ
เน้ือหา 

4.85 0.37 3.77 0.44 3.39 1.04 4.33 0.80 3.89 0.88 3.63 0.68 4.01 0.88 4.11 0.58 3.42 0.51 4.11 0.32 3.91 0.58 

1.2 ความรู้ท่ีไดจ้าก
หน่วยการเรียนรู้ 

4.95 0.22 3.77 0.60 3.50 1.15 4.43 0.60 3.79 1.08 3.84 0.76 4.08 0.93 3.96 0.65 3.79 0.63 4.47 0.51 4.06 0.66 

1.3 นกัเรียนน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

4.85 0.37 4.92 0.28 3.78 1.26 4.76 0.44 3.05 0.78 3.89 0.66 4.19 0.98 3.81 0.79 3.00 0.58 4.05 0.40 3.65 0.76 

1.4 เน้ือหาสาระเพียงพอ
กบัความตอ้งการ 

4.80 0.41 3.75 0.62 3.06 0.87 3.71 0.90 3.95 0.91 3.74 0.65 3.85 0.91 3.93 1.00 3.58 0.61 3.95 0.23 3.83 0.74 

2. ด้านส่ือการเรียนการ
สอน 

4.96 0.12 3.75 0.35 3.36 0.79 4.15 0.40 3.74 0.62 3.91 0.61 4.01 0.73 4.14 0.48 3.45 0.41 4.12 0.29 3.93 0.51 

2.1 ส่ือการเรียนการ
สอนสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระ 

4.95 0.22 3.46 0.66 3.33 1.08 4.57 0.51 3.74 0.65 3.68 0.75 4.01 0.90 4.07 0.68 3.68 0.75 3.95 0.23 3.92 0.62 

2.2 ส่ือการเรียนการ
สอนเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

5.00 0..00 3.85 0.55 3.33 1.08 3.60 0.99 3.68 0.89 3.89 0.94 3.91 0.99 4.22 0.64 3.63 0.50 4.11 0.57 4.02 0.62 



มห
าวิท

ยา
ลัย
เทค

โนโ
ลย
ีราช

มง
คล
ศรี
วิช
ัย

145 
 

ตารางที ่5.8 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามรายชั้นปี (ต่อ) 
 

รายการ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
รวม 

ประถมศึกษา 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

รวม 
มธัยมศึกษา 

 
n=20 n=13 n=18 n=18 n=19 n=19 n=110 n=27 n=19 n=19 n=65 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ความหลากหลาย
ของแหล่งการเรียนรู้ 

4.95 0.22 3.92 0.64 3.78 1.35 4.24 0.54 3.68 1.00 4.00 1.00 4.12 0.96 4.33 0.68 3.37 0.90 4.11 0.74 3.98 0.86 

2.4 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การใชส่ื้อการเรียนการ
สอน 

4.95 0.22 3.77 0.73 3.00 0.97 4.19 0.81 3.89 0.83 4.05 0.62 4.01 0.93 3.93 0.92 3.11 0.66 4.32 0.58 3.80 0.89 

3. ด้านกระบวนการจัด
กจิกรรม 

4.98 0.08 3.75 0.41 3.40 0.66 4.02 0.58 3.74 0.56 3.93 0.47 4.00 0.70 4.01 0.73 3.46 0.54 4.01 0.16 3.85 0.60 

3.1 รูปแบบการจดั
กิจกรรมมีความ
หลากหลาย 

5.00 0.00 3.85 0.55 3.50 1.10 4.10 0.89 4.42 0.90 4.16 0.69 4.20 0.90 3.89 1.05 3.58 0.84 4.00 0.33 3.83 0.84 

3.2 ระยะเวลาในการจดั
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 3.62 0.87 3.33 0.77 4.43 0.60 3.84 0.76 3.89 0.66 4.06 0.85 4.19 0.74 3.53 0.77 4.21 0.42 4.00 0.73 

3.3 บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

5.00 0.00 3.69 0.75 3.18 1.38 3.43 0.98 2.95 0.85 3.63 0.76 3.66 1.10 4.07 0.87 3.21 0.54 3.89 0.46 3.77 0.77 

3.4 กิจกรรมส่งเสริม
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

4.90 0.31 3.85 0.55 3.67 0.91 4.14 0.85 3.74 0.73 4.06 0.87 4.08 0.84 3.89 1.12 3.53 0.77 3.95 0.52 3.80 0.89 
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ตารางที ่5.8 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล จ าแนกตามรายชั้นปี (ต่อ) 
 

รายการ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
รวม 

ประถมศึกษา 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

รวม 
มธัยมศึกษา 

 
n=20 n=13 n=18 n=18 n=19 n=19 n=110 n=27 n=19 n=19 n=65 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

4.70 0.41 3.75 0.37 3.44 0.81 4.45 0.30 3.57 0.63 3.84 0.41 4.01 0.63 4.08 0.51 3.41 0.37 4.14 0.21 3.89 0.46 

4.1 การวดัและ
ประเมินผลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี
เรียน 

4.60 0.50 3.92 0.49 3.39 1.14 4.71 0.46 3.32 1.16 3.68 0.67 3.96 0.97 4.15 0.60 3.63 0.60 4.00 0.47 3.95 0.60 

4.2 รูปแบบการวดัและ
ประเมินผลมีความ
หลากหลาย 

4.75 0.44 3.46 0.78 3.29 1.10 4.50 0.61 3.74 0.65 3.83 0.71 3.98 0.89 4.15 0.86 3.42 0.61 4.42 0.61 4.02 0.82 

4.3 เคร่ืองมือในการวดั
และประเมินผลมีความ
เหมาะสมกบัหน่วย 
การเรียนรู้ 

4.70 0.47 3.85 0.69 4.00 1.14 4.19 0.81 3.63 1.21 3.89 0.74 4.06 0.93 4.15 0.66 3.21 0.98 4.00 0.33 3.83 0.80 

4.4 ระยะเวลาในการวดั
และประเมินผลแต่ละ
คร้ังมีความเหมาะสม 

4.75 0.44 3.77 0.73 3.06 1.00 4.38 0.59 3.58 0.77 3.95 0.62 3.95 0.89 3.89 0.97 3.37 0.60 4.16 0.37 3.82 0.79 

รวม 4.88 0.12 3.83 0.27 3.41 0.63 4.23 0.33 3.68 0.51 3.86 0.40 3.99 0.69 4.05 0.48 3.51 0.35 4.11 0.15 3.90 0.51 
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จากค าถามปลายเปิดท่ีให้นักเรียนแสดงความรู้สึกหลงัจากไดเ้รียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยนูและหญา้ทะเล โดยความรู้สึกของนกัเรียนแบ่งตามระดบัชั้น ดงัน้ี 

ระดบัประถมศึกษา นกัเรียนมีความรู้สึกรัก เอน็ดู และสงสารพะยนู นกัเรียนรู้จกัหญา้ทะเล
หลายชนิด ไดแ้ก่ หญา้ชะเงาใบมน หญา้ชะเงาใบฟันเล่ือย เป็นตน้ นกัเรียนเห็นคุณค่าของหญา้ทะเลว่า
เป็นอาหารของพะยูนและส าคญัต่อพะยูนมาก นักเรียนมีความตระหนักท่ีไม่อยากให้พะยูนสูญพนัธ์ุ 
อยากให้หญา้ทะเลซ่ึงเป็นอาหารของพะยูนมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะถา้ไม่มีหญา้ทะเลพะยูนจะอยู่
ไม่ได ้ท าใหน้กัเรียนมีจิตส านึกวา่ตอ้งช่วยกนัอนุรักษห์ญา้ทะเลและพะยนู ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“หนูรักพะยูน” “ผมเอ็นดูพะยูน” “พะยูนน่ารัก สงสารพะยูน” “หนูรักพะยูน  
รักหญ้าทะเล” “สงสารและเสียใจเม่ือเห็นพะยนูตาย”  

“รู้จักหญ้าทะเลหลายชนิด เช่น หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย และหญ้า
อ่ืนๆ มากมายหลายชนิด หญ้าทะเลส าคัญต่อพะยูนมาก และดีใจท่ีหญ้าทะเลเหล่านีมี้ให้พะยูนกินเป็น
อาหาร” 

“สงสารพะยนูไม่อยากให้พะยนูสูญพันธ์ุ 
“หนูรู้สึกผกูพันกับพะยนูและหญ้าทะเล เพราะพะยนูเป็นสัตว์น่ารัก น่าเอ็นดู และ

อยากให้หญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะหญ้าทะเลเป็นอาหารของพะยูน ถ้าไม่มีหญ้าทะเลพะยูน
อยู่ไม่ได้ จึงช่วยกันอนุรักษ์พะยนูและหญ้าทะเล” 

“หนูจะดูแลพะยนู หนูจะปลูกหญ้าทะเลให้พะยนู” 
“ผมเอน็ดูพะยนู ผมไม่ท าลายหญ้าทะเล” 
“เรารู้ว่าพะยนูเลีย้งลูกด้วยนม เราจึงต้องอนุรักษ์พะยนูไว้ให้อยู่ได้ยัง่ยืน” 
“ได้รู้ว่าหญ้าทะเลเป็นส่ิงแปลกใหม่ และพะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีกิน 

หญ้าทะเล ถ้ามนุษย์ท าลายพะยนูกจ็ะสูญพันธ์ุ พะยนูท าให้เราได้รู้สึกว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์ท่ีพวกเราได้รู้จัก” 
“หญ้าทะเลเป็นอาหารของพะยูนและไม่ควรท าลาย ควรอนุรักษ์ให้มาก พะยูน

พ่ึงพาด้วยหญ้าทะเล” 
“รู้สึกว่าพวกเราควรอนุรักษ์หญ้าทะเลมากขึน้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พะยูนด้วย 

และจะท าให้สัตว์ในทะเลมีท่ีอยู่อาศัยและอาหาร ถ้าเราไม่อนุรักษ์จะท าให้พะยนูสูญพันธ์ุ” 
นอกจากน้ีนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษามีความสุข สนุกท่ีได้เรียนเร่ืองพะยูนและ

หญา้ทะเล และมีความภูมิใจท่ีเกาะลิบงมีพะยนู ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี 
“มีความสุขมากๆ ดีใจท่ีได้เรียน” “ดีใจ สนุก”  
“ดีใจท่ีเกาะลิบงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพะยนูและหญ้าทะเล  
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ระดบัมธัยมศึกษา นกัเรียนมีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้รียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูน
และหญา้ทะเล ท าให้มีความรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ส่งผลให้
นกัเรียนเกิดความตระหนกัและมีจิตส านึกการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล ดงัค าอธิบายต่อไปน้ี 

“การเรียนรู้หลักสูตรเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล ได้รู้เร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล
ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนของผม” 

“ชอบได้เรียนรู้เร่ืองพะยนูและได้รู้จักหญ้าทะเลหลายชนิด” 
“รู้สึกประทับใจในการเรียนหลักสูตรนี้ และดีมีความรู้ เนื้อหาน่ารู้ รู้สึกว่ามี

ประโยชน์” 
“สงสารพะยูนท่ีมีคนชอบจับไปเอาเขีย้วของมัน และหนูอยากให้เราดูแลพะยูน

อย่าให้มนัสูญพันธ์ุ” 
“ผมอยากเรียนหลักสูตรนีอี้ก เพราะหลักสูตรสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างมากมาย และสามารถน าไปพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเรามีหญ้าทะเลและพะยุนอยู่ คู่ชุมชนของเรา
ไปนานๆ” 

นอกจากน้ีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชอบกิจกรรมของหลักสูตรท้องถ่ินท่ีได้เรียนนอก
ห้องเรียนในพื้นท่ีจริงท าให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน อีกทั้งนักเรียนยงัตอ้งการเรียน
ดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลเม่ือนกัเรียนข้ึนชั้นต่อไป และตอ้งการให้นกัเรียนรุ่นนอ้ง
ในชั้นอ่ืนไดเ้รียนหลกัสูตรทอ้งถ่ินน้ีดว้ย 

“ให้น้องๆ ช้ันอ่ืนๆ ได้เรียนเร่ืองหญ้าทะเล และได้เรียนศึกษานอกห้องเรียน” 
“รู้สึกภูมิใจมากท่ีได้เรียนเร่ืองหญ้าทะเล และการศึกษานอกช้ันเรียน” 
“รู้สึกว่ามนัมีความรู้และสนุกสนาน” 
“อยากให้น้องๆ ได้หาความรู้เพ่ิมเติมใหม่จะได้รักษาหญ้าทะเล และพะยูนได้

เติบโตและมีลูกพะยนูเยอะๆ ถึงหนูจะไม่ได้เรียนต่อแต่อยากให้น้องๆ ได้เรียนต่อ” 
 

5.3 แนวทางการน าหลกัสูตรท้องถิ่นไปใช้ในการสอนของโรงเรียนชายฝ่ัง 
จากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและ

หญา้ทะเลไปใชใ้นการสอนของโรงเรียนชายฝ่ัง สรุปไดด้งัน้ี 
คุณค่าของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและ

หญา้ทะเลในระดบัชั้นเรียนวา่ เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีใหค้วามส าคญัต่อการจดัการทรัพยากรทางทะเล 
คือ พะยูน และหญ้าทะเล ท่ีสอดคล้องกบัความเป็นอยู่จริง จึงเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณค่าโดยตรงกับ
โรงเรียนในชุมชนชายฝ่ัง โดยหลักสูตรมีความสมบูรณ์ตามระดบัชั้นตั้ งแต่ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงควรน าไปใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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ผลจากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูน
และหญา้ทะเล ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ท  าให้นกัเรียนมีความรู้ เกิดความรักทอ้งถ่ิน มีความ
ตระหนัก หวงแหน เห็นความส าคญัของพะยูนและหญ้าทะเลมากยิ่งข้ึนซ่ึงนักเรียนจะได้ช่วยกัน
อนุรักษ ์ดูแลพะยนู หญา้ทะเล และทรัพยากรทางทะเลต่อไป จากโรงเรียนสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม
โดยส่วนรวม 

แนวทางการน าหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเลไปใช้สอนในโรงเรียน
ชายฝ่ัง ซ่ึงแต่ละโรงเรียนสามารถสร้างความตระหนกัของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยประชุมวางแผนร่วมกนัของ
งานหลกัสูตร ครูผูส้อนในสาระวทิยาศาสตร์ และฝ่ายวชิาการ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การน า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชใ้นการสอนของโรงเรียน ทั้งน้ีโรงเรียนน าร่องมีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายการสอน
ดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกระดบัชั้น โดยสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกบั
บริบทของโรงเรียนและนกัเรียน 

ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การเรียนการสอนด้วย
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนชายฝ่ังมีความตอ้งการ
ไดรั้บการสนบัสนุน ดงัตารางท่ี 5.9 
 

ตารางที ่5.9 ความตอ้งการของโรงเรียนท่ีประสงคจ์ะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน 
 

ความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน หน่วยงานท่ีสนบัสนุน 
องคค์วามรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
นโยบาย หน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรังเขต 2 
ศูนยเ์รียนรู้หรือห้องเรียนรู้พะยนู 
วสัดุ ส่ืออุปกรณ์ 

ศูนยอ์นุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 6 ภาคเอกชน 
ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย บริษทั
ขนส่งทางทะเล เป็นตน้ 
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บทที ่6 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทน้ีจะน ำเสนอใน 5 ประเด็น คือ 1 )  วตัถุประสงคก์ำรวจิยั 2) วธีิด ำเนินกำรวิจยั 3) สรุป

ผลกำรวจิยั 4) อภิปรำยผล 5) ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
6.1 วตัถุประสงค์การวจัิย 

6.1.1 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรอนุรักษ์พะยูนท่ีผสมผสำนควำมรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและ
ควำมรู้ท่ีชดัแจง้โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนชำยฝ่ัง 

6.1.2 เพื่อพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลส ำหรับโรงเรียนชำยฝ่ัง 
 

6.2 วธีิด าเนินการวจัิย 
พืน้ทีใ่นการศึกษาวจัิย 
ก ำหนดพื้นที่ในกำรศึกษำเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบที่อยู่อำศยัของพะยูน 5 ชุมชน คือ  

1) เกำะลิบง 2) เกำะมุกด์ 3) บำ้นหำดยำวเจำ้ไหม 4) บำ้นพระม่วง 5) บำ้นมดตะนอย 
ประชากร  

6.2.1 แกนน ำกลุ่มอนุรักษ ์ปรำชญช์ำวบำ้น ผูน้ ำชุมชน (ผูใ้หญ่บำ้น) 
6.2.2 กลุ่มภำคี คือ ภำครัฐ ไดแ้ก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำหมู่

เกำะลิบง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 6 นักวิชำกำร องค์กรพฒันำเอกชน 
ภำคเอกชน (กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค) 

6.2.3 ผูบ้ริหำร ครู และนกัเรียน ของโรงเรียนชำยฝ่ัง 6 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบำ้น
บำตูปูเต๊ะ โรงเรียนบำ้นเกำะมุกด์ โรงเรียนเกำะลิบง โรงเรียนบำ้นพระม่วง โรงเรียนบำ้นหำดยำว 
และโรงเรียนบำ้นมดตะนอย  

6.2.4 ศึกษำนิเทศกจ์ำกส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรังเขต 1 และเขต 2 
 กลุ่มตัวอย่าง 
สุ่มตวัอยำ่งแกนน ำกลุ่มอนุรักษ ์ภำคี (นกัวชิำกำร องคก์รพฒันำเอกชน ภำครัฐ ภำคเอกชน) 

ศึกษำนิเทศก์ และผูบ้ริหำร ครู และนกัเรียน ของโรงเรียนในพื้นท่ีชำยฝ่ัง แบบเจำะจง (Purposive 
sampling) ส่วนปรำชญ์ชำวบำ้น ก ำหนดเลือกชำวบำ้นท่ีมีอำยุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป สุ่มตวัอย่ำงแบบ
ลูกโซ่ (Snowball sampling) 
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ขั้นตอนการศึกษา 
กำรศึกษำแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที่ 1 เพื่อสร้ำงองคค์วำมรู้ในกำรอนุรักษ์พะยูนท่ีผสมผสำนควำมรู้ท่ีฝังลึกในตวั
คนและควำมรู้ท่ีชดัแจง้โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนชำยฝ่ัง ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ   

กิจกรรมท่ี 1 สืบคน้ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นเก่ียวกบัพะยนูและหญำ้ทะเล 
กิจกรรมท่ี 2 กำรทวนสอบควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นกบัควำมรู้ทำงวชิำกำร 
กิจกรรมท่ี 3 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญ้ำทะเลของนักเรียนใน

โรงเรียนชำยฝ่ัง  
กิจกรรมท่ี 4 กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นกบัควำมรู้ทำง

วชิำกำร 
กิจกรรมท่ี 5 กำรจดัท ำส่ือเพื่อกำรอนุรักษพ์ะยนูและหญำ้ทะเล 

ระยะที ่2 กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล 
 

6.3 สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลกำรวิจยัจะกล่ำวถึงประเด็น 1) องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นเก่ียวกบัพะยูนและ

หญำ้ทะเล 2) กำรทวนสอบควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นกบัควำมรู้ทำงวิชำกำร 3) กิจกรรมกำรเรียนรู้
เร่ืองหญำ้ทะเลส ำหรับนกัเรียนในโรงเรียนชุมชนชำยฝ่ัง 4) ส่ือเพื่อกำรอนุรักษพ์ะยนูและหญำ้ทะเล 
5) กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล ดงัน้ี 

6.3.1 องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเกีย่วกบัพะยูนและหญ้าทะเล 
6.3.1.1 องคค์วำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นเก่ียวกบัพะยนู 
ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นแบ่งเป็น 2 ดำ้น คือ 1) ดำ้นสัณฐำนวทิยำของพะยนู 2) ดำ้น

พฤติกรรมของพะยนู ประกอบดว้ย กำรวำ่ยน ้ำ กำรหำยใจ กำรกินอำหำร กำรสืบพนัธ์ุและกำรเล้ียงดู
ลูก และพฤติกรรมทำงสังคมและกำรส่ือสำร ผลกำรศึกษำพบวำ่ ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังมีควำมรู้
ภูมิปัญญำดำ้นสัณฐำนวิทยำของพะยนูเป็นอยำ่งดี ส่วนควำมรู้ภูมิปัญญำดำ้นพฤติกรรมของพะยูน
ชำวบำ้นมีภูมิปัญญำเป็นอย่ำงดีในเร่ือง กำรว่ำยน ้ ำ กำรหำยใจ กำรกินอำหำร กำรเล้ียงดูลูก และ
พฤติกรรมทำงสังคมและกำรส่ือสำร ส่วนภูมิปัญญำในเร่ืองกำรสืบพนัธ์ุของพะยนูยงัไม่ชดัเจนนกั 
เพรำะเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดย้ำกตอ้งใชค้วำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์ท่ีมีวธีิกำรศึกษำแบบระยะเวลำยำว 

6.3.1.2 องคค์วำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นเก่ียวกบัหญำ้ทะเล 
องค์ควำมรู้ของชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังเก่ียวกบัหญำ้ทะเลในพื้นท่ีของชุมชนนั้น เป็น

องคค์วำมรู้จำกประสบกำรณ์ของชำวบำ้น ซ่ึงชำวในชุมชนชำยฝ่ัง 5 ชุมชน คือ เกำะมุกด์ เกำะลิบง บำ้น
หำดยำวเจำ้ไหม บำ้นพระม่วง และบำ้นมดตะนอย โดยชำวบำ้นในเกำะมุกด์สำมำรถบอกช่ือหญำ้ทะเล
ได้มำกท่ีสุด 8 ชนิด รองลงมำ บำ้นหำดยำวเจำ้ไหม และเกำะลิบง บอกช่ือชนิดหญำ้ทะเลได้ 6 และ 4 
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ชนิดตำมล ำดับ โดยชนิดหญ้ำทะเลท่ีชำวบำ้นรู้จกัมำกท่ีสุด คือ หญ้ำชะเงำใบยำว และหญำ้ใบสน 
รองลงมำ คือ หญำ้ใบมะกรูด  

กำรทดสอบสัดส่วนของควำมรู้เก่ียวกบัพะยูนระหว่ำงควำมรู้นิเวศวิทยำแบบภูมิ
ปัญญำ (Traditional Ecological Knowledge, TEK) กับควำมรู้นิเวศวิทยำทำงวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Ecological Knowledge, SEK) โดยกำรทดสอบสัดส่วน พบวำ่ ในภำพรวมสัดส่วนของ
ควำมรู้นิเวศวิทยำแบบภูมิปัญญำเท่ำกบัควำมรู้นิเวศวิทยำทำงวิทยำศำสตร์ (p=0.060)  เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ สัดส่วนของควำมรู้นิเวศแบบภูมิปัญญำด้ำนชีววิทยำของพะยูน และด้ำน
พฤติกรรมของพะยนูเท่ำกบัควำมรู้นิเวศวิทยำทำงวิทยำศำสตร์ (p=0.083, 0.352 ตำมล ำดบั) โดยใน
ด้ำนชีววิทยำของพะยูน พบว่ำ สัดส่วนของควำมรู้นิเวศวิทยำแบบภูมิปัญญำเท่ำกับควำมรู้
นิเวศวทิยำทำงวทิยำศำสตร์ในประเด็นสัณฐำนวทิยำของพะยนู (p=0.370) ขณะท่ีเร่ืองกำรผสมพนัธ์ุ
มีสัดส่วนไม่เท่ำกัน (p=0.033) และในด้ำนพฤติกรรมของพะยูน พบว่ำ สัดส่วนของควำมรู้
นิเวศวิทยำแบบภูมิปัญญำเท่ำกบัควำมรู้นิเวศวิทยำทำงวิทยำศำสตร์ในทุกประเด็น คือ กำรว่ำยน ้ ำ 
กำรหำยใจ กำรกินอำหำร กำรเล้ียงดูลูก พฤติกรรมทำงสังคมและกำรส่ือสำร (p=0.1.000, 0.366, 
0.715, 0.405, 1.000 ตำมล ำดบั) 

 
6.3.2 กจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองหญ้าทะเลส าหรับนักเรียนในโรงเรียนชายฝ่ัง  
ผลของกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลมี 3 ส่วน คือ 1) ผลจำกกำรส ำรวจหญำ้

ทะเล 2) ดำ้นกำรเรียนรู้ 3) ดำ้นกำรจดักิจกรรม ดงัน้ี 
6.3.2.1 ผลจำกกำรส ำรวจหญำ้ทะเล  
ผลจำกกำรส ำรวจหญำ้ทะเล ใน 3 พื้นท่ี คือ เกำะมุกด ์เกำะลิบง และบำ้นมดตะนอย 

มีดงัน้ี 
1) ร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเลท่ีเกำะมุกด์ 
ผลกำรส ำรวจหญำ้ทะเลท่ีเกำะมุกด ์อ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ในแนวท่ี 1 ถึง 3 

โดยพิจำรณำจำกร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเล  สรุปว่ำหญำ้ทะเลชนิดเด่น คือ หญำ้ใบมะกรูด 
ซ่ึงพบกำรปกคลุมค่อนขำ้งสูงในบริเวณใกลฝ่ั้ง แต่เม่ือห่ำงจำกชำยฝ่ังไปจะพบหญำ้ทะเลชนิดอ่ืน 
ไดแ้ก่ หญำ้ชะเงำสั้นปลำยมน หญำ้ชะเงำเต่ำ และหญำ้ผมนำง 

2) ร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเลท่ีเกำะลิบง 
ผลกำรส ำรวจหญำ้ทะเลท่ีเกำะลิบง ต ำบลเกำะลิบง อ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ในแนวท่ี 1 ถึง 3 โดยพิจำรณำจำกร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเล พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกนั โดย
บริเวณชำยฝ่ังจะเป็นหญำ้ชะเงำใบยำว เม่ือระยะไกลออกจำกฝ่ังจะเร่ิมพบหญำ้ทะเลชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ 
หญำ้ชะเงำสั้ นปลำยมน หญำ้ชะเงำเต่ำ และหญำ้ชะเงำสั้ นปลำยหนำม โดยหญำ้ชะเงำสั้ นปลำยมนเป็น
กลุ่มเด่น 
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3) ร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเลท่ีบำ้นมดตะนอย 
ผลกำรส ำรวจหญำ้ทะเลท่ีบำ้นมดตะนอย ต ำบลบำงสัก อ ำเภอกนัตงั จงัหวดั

ตรัง ในแนวท่ี 1 ถึง 3 โดยพิจำรณำจำกร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเล  สรุปวำ่หญำ้ทะเลบริเวณ
หำดมดตะนอย พบ 4 ชนิด คือ หญำ้ใบมะกรูด หญำ้ชะเงำสั้ นปลำยหนำม หญำ้ชะเงำใบยำว และ
หญำ้ชะเงำสั้นปลำยมน แต่มีร้อยละกำรปกคลุมต ่ำ 

6.3.2.2 ดำ้นกำรเรียนรู้ 
ผลดำ้นกำรเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ดำ้น คือ ควำมรู้ ทกัษะ และจิตส ำนึก ดงัน้ี 

1) ควำมรู้ นกัเรียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมมีควำมรู้เร่ืองระบบนิเวศหญำ้ทะเล กำร
วดัทำงกำยภำพและทำงชีวภำพ ควำมรู้เร่ืองหญำ้ทะเล กำรจ ำแนกชนิดของหญำ้ทะเล วิธีกำรส ำรวจ
หญำ้ทะเล และกำรประยกุตใ์ชค้วำมรู้เร่ืองหญำ้ทะเล  

2) ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส ำรวจหญำ้ทะเล นักเรียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม
ส ำรวจหญำ้ทะเลไดมี้กำรปฏิบติัจริงในพื้นท่ี นกัเรียนสำมำรถใชเ้คร่ืองมือในกำรวดัค่ำควำมเค็มของ
น ้ ำทะเล อุณหภูมิ และค่ำควำมเป็นกรดเบส นกัเรียนมีทกัษะในกำรท ำตำรำงบนัทึกขอ้มูลจำกกำร
ส ำรวจหญำ้ทะเล ทกัษะกำรค ำนวณร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเล ทกัษะกำรท ำกรำฟ และทกัษะ
กำรน ำเสนอผลดว้ยกรำฟ  

3) จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์จำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมส ำรวจหญำ้ทะเลในชุมชน
ของตนเอง นกัเรียนมีควำมรู้ในเร่ืองระบบนิเวศหญำ้ทะเล และสำมำรถมองเห็นถึงควำมสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตในแนวหญำ้ทะเล จึงส่งผลให้นกัเรียนรู้สึกหวงแหนทรัพยำกรในชุมชน จนเกิดเป็น
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษห์ญำ้ทะเลและพะยนู  

3) ดำ้นกำรจดักิจกรรม กำรจดักิจกรรมส่งผลให้นกัเรียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมมี
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูร่้วมกิจกรรม มีควำมสำมคัคี และควำมสนุกสนำนประทบัใจ 

 
6.3.3 ส่ือเพือ่การอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล 
ส่ือเพื่อกำรอนุรักษพ์ะยนูและหญำ้ทะเล เป็นรองเง็ง ลิเกป่ำ และเพลงร่วมสมยัรวม 14 เพลง 

ดงัน้ี 1) น ้ ำตำปลำดูหยงท ำนองละอูหำดยำว 2) ทะเลคือชีวิต 3) อนุรักษพ์ะยนูท ำนองปะหลีหำดยำว 
4) โลมำและพะยนู 5) ชมและอนุรักษพ์ะยนูท ำนองละอูกลำย 6) หญำ้ทะเลขอร้อง 7) พะยนูกบั 
หญำ้ทะเลท ำนองลิเกป่ำ 8) อนิจจำปลำพะยนู 9) อนุรักษพ์ะยูนท ำนองปะหลีภูเก็ต 10) เจำ้ไหม  
11) อนุรักษ์พะยูนท ำนองละอูใหม่ 12) น ้ ำตำปลำพะยูน 13) อนุรักษ์พะยูนท ำนองปะหลีสตูล  
14) เสียงครวญจำกหญำ้ทะเล 
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6.3.4 การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 
กำรพฒันำหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเลใช้กรอบทฤษฎีระบบ (System 

theory) คือ ปัจจยัน ำเขำ้ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output/outcome) ผล
กำรศึกษำ ดงัน้ี 

6.3.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล ส ำหรับรำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ในระดบัชั้นเรียน คือ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำ
ปีท่ี 3 ท่ีไดบู้รณำกำรเน้ือหำทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลเขำ้ในหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ. 2551 โดยคุณภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินมีดงัน้ี 

1.1) กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและ
หญำ้ทะเล โดยผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ ในภำพรวมหลกัสูตรทอ้งถ่ินมีคุณภำพอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 
4.76) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลทุกดำ้นมีคุณภำพอยู่
ในระดบัมำก คือ 1) โครงสร้ำงของรำยวชิำ 2) ควำมสอดคลอ้งของหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัยุทธศำสตร์กำร
พฒันำประเทศ 3) กำรวิเครำะห์หลกัสูตร 4) กำรวดัและประเมินผล 5) ควำมสอดคลอ้งของหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 6) วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 7) ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
8) หน่วยกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉล่ีย 4.85, 4.83, 4.80, 4.80, 4.77, 4.75, 4.70, 4.56 ตำมล ำดบั) 

1.2) ผลกำรนิเทศติดตำมหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล 
ระดบัประถมศึกษำ ผลกำรประเมินกำรสอนระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 

1-6 ในภำพรวม พบวำ่ คะแนนกำรประเมินกำรสอนอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.07) เม่ือพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ มีควำมพร้อม 4 ด้ำน อยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน ด้ำนกำรจดั
บรรยำกำศและบริหำรชั้นเรียน ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และดำ้นกำรใชส่ื้อเทคโนโลย ี
(ค่ำเฉล่ีย 4.35, 4.17, 4.13, 4.08 ตำมล ำดบั) ส่วนดำ้นกำรประเมินผลอยูใ่นระดบัปำนกลำง (ค่ำเฉล่ีย 
3.64) 

ระดบัมธัยมศึกษำ ผลกำรประเมินกำรสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-3 
ในภำพรวม พบวำ่ คะแนนกำรประเมินกำรสอนอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.73) เม่ือพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำน พบว่ำ มีควำมพร้อมทั้ง 5 ด้ำน อยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน ด้ำนกำรจัด
บรรยำกำศและบริหำรชั้นเรียน ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ดำ้นกำรประเมินผล และดำ้น
กำรใชส่ื้อเทคโนโลย ี(ค่ำเฉล่ีย 3.98, 3.95, 3.86, 3.84, 3.71 ตำมล ำดบั)  

1.3) ประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล 
จำกกำรทดลองใช้หลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเล สอน

นกัเรียนใน 6 โรงเรียนชำยฝ่ัง ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ในภำคเรียนท่ี 1 ปี
กำรศึกษำ 2556 โดยทดลองใช้กบันกัเรียนทั้งหมดในแต่ละชั้นเรียนซ่ึงมีนักเรียนคละกนัทั้งผูเ้รียนเก่ง 
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ปำนกลำง และอ่อน ท ำกำรเก็บคะแนนระหว่ำงเรียน และคะแนนทำ้ยหน่วยเรียน ซ่ึงท ำกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ยค่ำ 21/EE  ก ำหนดเกณฑ์ 70/70 จ ำแนกตำมระดบัชั้น (ตำรำง
ท่ี 5.4) ดงัน้ี  

ระดับประถมศึกษำ ประสิทธิภำพของหลักสูตรท้องถ่ินระดับชั้ น
ประถมศึกษำปีท่ี 1, 2, 4, 6 สูงกวำ่เกณฑ์ 70/70 ( 21/EE = 91.90/95.24, 77.14/83.08, 74.76/81.43, 
80.80/95.61 ตำมล ำดบั) แสดงว่ำหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัประถมศึกษำสำมำรถช่วยให้นกัเรียนมี
ควำมรู้เร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลได้มำกข้ึน ขณะท่ีชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3, 5 มีประสิทธิภำพเท่ำกบั
เกณฑ ์(ค่ำ 21/EE = 70.29/70.56, 72.25/72.50 ตำมล ำดบั) 

ระดบัมธัยมศึกษำ ประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 
1-3  สูงกว่ำเกณฑ์ 70/70 ( 21/EE =88.80/71.20, 81.43/79.52, 75.00/73.75 ตำมล ำดบั) แสดงว่ำ
หลักสูตรท้อง ถ่ินในระดับมัธยมศึกษำสำมำรถช่วยให้นัก เ รียนมีควำมรู้ เ ร่ืองพะยูนและ 
หญำ้ทะเลไดม้ำกข้ึน 

2) ผลผลิตเก่ียวกบัครู 
2.1) ควำมรู้ของครูเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล 
ควำมรู้ของครูเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลวดัดว้ยแบบทดสอบควำมรู้เร่ืองพะยนู

และหญำ้ทะเล  พบวำ่ ครูมีควำมรู้เร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลหลงัจำกเขำ้ร่วมพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
สูงกวำ่ก่อนกำรเขำ้ร่วมพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (ค่ำเฉล่ีย 39.38, 28.88 ตำมล ำดบั) ท่ีระดบันยัส ำคญั 
0.05  

2.2) ควำมพึงพอใจของครูผูส้อนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล  
ในภำพรวม พบว่ำ ครูสอนวิทยำศำสตร์มีควำมพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน

เร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล อยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.06) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ครูมี
ควำมพึงพอใจใน 4 ดำ้น อยูใ่นระดบัมำก คือ ดำ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ดำ้นกำรวดัประเมินผล ดำ้นกำร
เรียนรู้ตลอดหลกัสูตรไดพ้ฒันำคุณลกัษณะของผูเ้รียน ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน (ค่ำเฉล่ีย 4.38, 
4.33, 4.17, 4.04 ตำมล ำดบั) ส่วนดำ้นสภำพแวดลอ้มกำรเรียนรู้มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัปำน
กลำง (ค่ำเฉล่ีย 3.39) 

 
6.3.4.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 

1) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน พิจำรณำจำกคะแนนทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) เปรียบเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็  จ ำแนกตำมระดบัชั้น ดงัน้ี 
ระดบัชั้นประถมศึกษำ ในภำพรวม พบว่ำ นักเรียนท่ีเรียนด้วยหลกัสูตร

ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ (ค่ำเฉล่ีย 8.17) ท่ีระดบั



มห
าวิท

ยา
ลัย
เทค

โนโ
ลย
ีราช

มง
คล
ศรี
วิช
ัย

156 

นัยส ำคญั 0.05 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยชั้นเรียน พบว่ำ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 1, 2, 4, 6 สูงกวำ่เกณฑ์ (ค่ำเฉล่ีย 9.52, 8.31, 8.14, 8.61 ตำมล ำดบั) ส่วนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที 3 และ 5 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงจำกเกณฑ ์
(ค่ำเฉล่ีย 7.06, 7.25 ตำมล ำดบั) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำ ในภำพรวม พบวำ่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงกวำ่เกณฑ์ (ค่ำเฉล่ีย 7.47) ท่ีระดบันยัส ำคญั 
0.05 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยชั้นเรียน พบวำ่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูง
กวำ่เกณฑ์ (ค่ำเฉล่ีย 7.95) ส่วนในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 และ 3  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนไม่แตกต่ำงจำกเกณฑ ์(ค่ำเฉล่ีย 7.12, 7.38 ตำมล ำดบั) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 

2) ควำมพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินพะยนูและหญำ้ทะเล  
ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล 

เม่ือพิจำรณำเป็นระดบัชั้น คือ ประถมศึกษำ และมธัยมศึกษำ ดงัน้ี 
ระดับประถมศึกษำ  ควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถ่ินของนักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ในภำพรวมนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยนูและหญำ้ทะเล อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.99) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ นกัเรียนพึง
พอใจทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนเน้ือหำวิชำ ด้ำนส่ือกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวดัและ
ประเมินผล และดำ้นกระบวนกำรจดักิจกรรม (ค่ำเฉล่ีย 4.03, 4.01, 4.01, 4.00 ตำมล ำดบั)  

ระดบัมธัยมศึกษำ ควำมพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 1-3 ในภำพรวมนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและ 
หญำ้ทะเลอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.90) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ นกัเรียนพึงพอใจทุก
ดำ้นอยู่ในระดบัมำก คือ ดำ้นส่ือกำรเรียนกำรสอน ดำ้นกำรวดัและประเมินผล ดำ้นเน้ือหำวิชำ 
และดำ้นกระบวนกำรจดักิจกรรม (ค่ำเฉล่ีย 3.93, 3.89, 3.86, 3.85 ตำมล ำดบั)  

 
6.4 อภิปรายผล 

ในท่ีน้ีจะอภิปรำยในประเด็น 1) องคค์วำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นเก่ียวกบัพะยนูและหญำ้ทะเล 
2) ส่ือเพื่อกำรอนุรักษพ์ะยนูและหญำ้ทะเล 3) กิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลส ำหรับนกัเรียนใน
โรงเรียนชุมชนชำยฝ่ัง 4) กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล ดงัน้ี 

6.4.1 องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเกีย่วกบัพะยูน 
ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังมีควำมรู้เร่ืองพะยนูจำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้นต ำนำน และควำม

เช่ือจำกคนรุ่นพ่อแม่ หรือผูสู้งอำยุในชุมชน ดงัท่ี Crowshoe (2005: 2) กล่ำววำ่ ควำมรู้แบบดั้งเดิม 
(Traditional knowledge, TK) ท่ีใชร่้วมกนัผำ่นวิธีกำรแลกเปล่ียนทำงวฒันธรรมและประเพณี เช่น 
กำรเล่ำเร่ือง ผูสู้งอำยุมักจะแบ่งปันควำมรู้น้ีกับคนอ่ืนๆ ในชุมชน โดยทุกคนในชุมชนหรือ
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วฒันธรรมถือเป็นควำมรู้ เพรำะวำ่เป็นเร่ืองส่วนรวม อีกทั้ง Barton et al. (2002: 73), Crowshoe 
(2005: 2), Correa (2001: 3), Hansen & VanFleet (2003: 3) กล่ำววำ่ คนในชุมชนมีกำรสร้ำง 
ปรับปรุง เก็บรักษำไว ้และส่งผ่ำนองค์ควำมรู้จำกรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง โดยควำมรู้ดั้งเดิมเป็น
ส่วนท่ีส ำคญัของเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรม ควำมรู้ดั้งเดิมมีบทบำทมำก และยงัคงมีบทบำทต่อไปใน
ชีวติประจ ำวนัของคนจ ำนวนมำก  

ควำมรู้เร่ืองพะยนูมำจำกประสบกำรณ์ โดยชำวบำ้นมีประสบกำรณ์กำรพบเห็นพะยนูดว้ย
ตนเอง เน่ืองมำจำกชำวบำ้นเหล่ำน้ีมีวิถีกำรด ำรงชีพในบริเวณชำยฝ่ังซ่ึงเป็นท่ีอยู่อำศยัของพะยูน 
และมีวิถีอำชีพท ำประมงแบบพื้นบำ้นท่ีเอ้ือต่อกำรพบเห็นพะยูนไดบ้่อยๆ ในขณะท ำกำรประมง 
ดงัท่ี Good (1973: 325) กล่ำววำ่ ควำมรู้ คือ ขอ้เทจ็จริง ควำมจริง กฎเกณฑ ์และขอ้มูลท่ีมนุษยไ์ดรั้บ
และรวบรวมสะสมไวจ้ำกประสบกำรณ์ของพวกเขำ อีกทั้ง Hammond et al. (2001: 9) กล่ำวว่ำ 
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ร่วมสมยั (Contemporary learning theory) แสดงให้เห็นว่ำบทบำททั้ง 2 ดำ้น คือ 
ดำ้นประสบกำรณ์และดำ้นกำรสะทอ้น (Reflection) ท ำให้เกิดกำรพฒันำทำงควำมคิดและทกัษะ 
สอดคลอ้งกบั Gray & Hatchard (2008: 163) กล่ำววำ่ ชำวประมงมีควำมรู้ตำมประสบกำรณ์ในเร่ือง
ปลำ กำรประมง และระบบนิเวศซ่ึงน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำร อีกทั้ งชำวบ้ำนมี
ประสบกำรณ์ท่ีเคยกินเน้ือพะยูนเป็นอำหำร กล่ำวคือ ในอดีตก่อนมีกำรอนุรักษพ์ะยูนชำวบำ้นใน
ชุมชุนชำยฝ่ังมีกำรกินเน้ือพะยูนท่ีติดเคร่ืองมือประมงมำ ชำวบำ้นได้ช ำแหละเน้ือพะยูนมำเป็น
อำหำร เน่ืองจำกชำวบำ้นถือว่ำเน้ือพะยนูถือเป็นอำหำรฮำลำลสำมำรถกินไดไ้ม่ผิดหลกัศำสนำ แต่
ในปัจจุบนัน้ีชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังส่วนใหญ่กลำยเป็นผูอ้นุรักษพ์ะยนู ดงัท่ี Hansen & VanFleet 
(2003: 3) กล่ำววำ่ ควำมรู้แบบดั้งเดิมเป็นขอ้มูลท่ีคนในชุมชนก ำหนดข้ึนอยูก่บัประสบกำรณ์ กำร
ปรับตวัและวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสภำพแวดล้อม โดยมีกำรพฒันำตลอดเวลำและยงัคงพฒันำ
ต่อไป ควำมรู้น้ีจะใชใ้นกำรรักษำชุมชนและวฒันธรรม และกำรรักษำทรัพยำกรทำงพนัธุกรรมท่ี
จ ำเป็นเพื่อควำมอยูร่อดของชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง โดยควำมรู้ดั้งเดิมจะรวมถึงจิตใจท่ีตอ้งกำรให้คงอยู ่
(Mental inventories) ของทรัพยำกรชีวภำพในทอ้งถ่ินพนัธ์ุสัตวแ์ละพืชในทอ้งถ่ินพืช  

ชำวบำ้นมีควำมรู้เร่ืองพะยูนเน่ืองมำจำกบทบำทหน้ำท่ีท่ีมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พะยูน 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งชำวบำ้นท่ีเป็นชุดเฉพำะกิจจำกกำรแต่งตั้งของจงัหวดัให้มีหนำ้ท่ีลำดตระเวนเฝ้ำ
ระวงัเคร่ืองมือประมงท่ีผิดกฎหมำย ชำวบ้ำนจะเป็นคนน ำส่งซำกพะยูนท่ีตำยแล้วไปยงัยงั
สถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝ่ังทะเล และป่ำชำยเลน ภูเก็ต เพื่อท ำกำรผ่ำพิสูจน์
ซำกของพะยนู ดงัท่ี Dewey & Dewey (1915 อำ้งถึงใน Gentry, 1990: 10) กล่ำววำ่ “กำรเรียนรู้มำ
จำกกำรกระท ำ” (Learning by doing) ดงัท่ี Sophocles (อำ้งถึงใน Gentry, 1990: 9) กล่ำวไวเ้ม่ือ 400 
ปี ก่อนคริตกำล วำ่ “คนจะตอ้งเรียนรู้จำกกำรลงมือท ำส่ิงต่ำงๆ” (One must learn by doing the 
thing)   
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ชำวบ้ำนมีควำมรู้เร่ืองพะยูนจำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในท่ีประชุมของชมรมประมง
พื้นบำ้นจงัหวดัตรังซ่ึงประชุมเดือนละคร้ัง กล่ำวคือ ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังแต่ละชุมชนท่ีเป็น
สมำชิกของชมรมประมงพื้นบ้ำนจังหวัดตรัง โดยเป็นตัวแทนแต่ละพื้นท่ีได้แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์โดยแจง้สถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยำกรในพื้นท่ีของตน ซ่ึงสมำชิกได้ท ำกำร
วิเครำะห์และหำทำงแกปั้ญหำร่วมกนั Wang & Noe (2010: 117) กล่ำววำ่ กำรแบ่งปันควำมรู้เป็น
กำรจดัเตรียมขอ้มูลงำนและควำมรู้ (Know-how) ท่ีจะช่วยผูอ่ื้นและร่วมกนักบัผูอ่ื้นในกำรแกปั้ญหำ 
พฒันำแนวคิดใหม่ หรือวธีิกำรใหม่ โดยกำรแบ่งปันควำมรู้สำมำรถเกิดข้ึนไดผ้ำ่นกำรเขียนหรือกำร
ส่ือสำรแบบเห็นหนำ้ ผำ่นเครือข่ำยของผูเ้ช่ียวชำญ  

ควำมรู้เร่ืองพะยนูของชำวบำ้นมำจำกแหล่งภำยนอก ไดแ้ก่ จำกกำรร่วมประชุมทั้งในระดบั
อ ำเภอ จงัหวดั ซ่ึงนกัวิชำกำรไดแ้จง้เร่ืองสำเหตุกำรตำย หรือจ ำนวนพะยนูในท่ีประชุม รวมถึงกำร
ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรจำกส่ือต่ำงๆ ได้แก่ เอกสำรรำชกำร หนังสือพิมพ์ กำรดูสำรคดีจำกวีดิทศัน์ 
Jeong & Hmelo-Silver (2010: 84) กล่ำวว่ำ แหล่งของกำรเรียนรู้ (Learning resources) มีควำม
หลำกหลำย อำทิ ครู ผูรู้้ ส่ิงพิมพ ์(printed resources) วดิีทศัน์ เป็นตน้ 

ดังนั้ น ควำมรู้จำกประสบกำรณ์เหล่ำน้ีของชำวบ้ำนในชุมชนชำยฝ่ังได้สั่งสมกันจน
กลำยเป็นควำมรู้นิเวศแบบดั้งเดิม  

องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนเก่ียวกับพะยูน ประกอบด้วย 1) ชีววิทยำของพะยูน 
2) พฤติกรรมของพะยนู โดยอภิปรำยเป็นรำยดำ้น ดงัน้ี 

1) ชีววทิยำของพะยนู ประกอบดว้ย สัณฐำนวทิยำของพะยนู และกำรสืบพนัธ์ุ ดงัน้ี 
1.1) สัณฐำนวทิยำของพะยนู 
ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังมีควำมรู้นิเวศแบบดั้งเดิมท่ีชดัเจนในเร่ืองลกัษณะของ

พะยนู ไดแ้ก่ สีล ำตวั หนงั ปำก ฟัน เข้ียว ตำ หู จมูก ครีบ หำง นม เพศ อนัเน่ืองจำกชำวบำ้นมีวิถีชีวิต
และวิถีอำชีพท ำประมงในบริเวณพื้นท่ีแหล่งอำศยัของพะยูน จึงมีประสบกำรณ์ท่ีพบเห็นพะยูนดว้ย
ตนเอง อีกทั้งลกัษณะของพะยูนเป็นลกัษณะภำยนอกท่ีผูพ้บเห็นสำมำรถสังเกตไดง่้ำย โดยชำวบำ้น
อำจจะไม่เคยเห็นลูกพะยนูแรกคลอด จึงท ำใหช้ำวบำ้นระบุไดเ้ฉพำะสีของพะยนูตวัเตม็วยั 

ชำวบำ้นทรำบวำ่พะยนูมีเข้ียวทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย แต่บำงคนเห็นวำ่พะยนูมีเข้ียว
เฉพำะตวัผู ้โดยตวัเมียไม่มีเข้ียวมีแต่ฟัน จึงเป็นไปไดท่ี้ชำวบำ้นจะเห็นพะยนูในตวัเมียในวยัเด็กจึงไม่
สังเกตเห็นวำ่เข้ียวพะยูนตวัเมียและตวัผูแ้ตกต่ำงกนั เพรำะเข้ียวตวัผูจ้ะงอกพน้ริมฝีปำกเม่ือเขำ้สู่วยั
เจริญพนัธ์ุ ส่วนตวัเมียมกัไม่งอกพน้ริมฝีปำกออกมำ ยกเวน้ตวัท่ีแก่มำกๆ บำงตวั (CRC Reef Research 

Center, 2002: 2; กำญจนำ อดุลยำกนุโกศล, บรรยำย, วนัท่ี 8 กนัยำยน 2555) 
ชำวบำ้นทรำบว่ำพะยูนมีหนังตำท ำให้ตำเปิดปิดข้ึนลงได้ และมีขนตำคล้ำย

สิงโตทะเล ดงัท่ี Nair et al. (1975: 3) กล่ำววำ่ พะยนูมีตำเล็กและมีเปลือกตำ โดย กำญจนำ อดุลยำกนุ
โกศล (บรรยำย, วนัท่ี 8 กนัยำยน 2555) กล่ำววำ่พะยนูไม่มีขนตำ 
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ชำวบำ้นทรำบวำ่ครีบหนำ้มีขนำดเล็กติดกนัเป็นแพมีน้ิว 5 น้ิว แต่ชำวบำ้นบำง
คนเห็นว่ำพะยนูไม่มีน้ิว อนัน้ีเป็นไปไดท่ี้ชำวบำ้นไม่เห็นน้ิวของพะยูน เพรำะ ครีบจะมีเน้ือเยื่อปก
คลุมน้ิว 5 น้ิว (Wikipedia, n.d.) โดยชำวบำ้นส่วนนอ้ยท่ีเห็นวำ่พะยนูจะใชค้รีบหนำ้ในกำรถอยหลงั
แบบชำ้ๆ ทั้งน้ีกำรถอยหลงัท ำไดย้ำก เพรำะพะยนูมีขนำดใหญ่ มีน ้ ำหนกัไดถึ้ง 400 กิโลกรัม (CRC 
Reef Research Center, 2002: 2) และพะยนูใชค้รีบในกำรหมุนมำกกวำ่กำรถอยหลงั ดงัท่ี Cetaceans 
(2008: 1); Ripple (1999 อำ้งถึงใน Phipps et al. 2009) กล่ำววำ่ พะยนูใชค้รีบในกำรทรงตวั เบรค/
หยดุ และหมุน 

1.2) กำรสืบพนัธ์ุ 
กำรสืบพนัธ์ุชำวบำ้นมีควำมรู้ท่ีชดัเจนในบำงประเด็น ไดแ้ก่ กิจกรรมกำรผสม

พนัธ์ุ และจ ำนวนลูกท่ีคลอดแต่ละคร้ัง เพรำะเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ง่ำย อย่ำงไรก็ตำมเร่ืองกำร
สืบพนัธ์ุท่ีชำวบำ้นมีควำมรู้นิเวศแบบดั้งเดิมไม่ชดัเจน ไดแ้ก่ พะยนูเต็มวยัท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุ ช่วงเวลำ
ท่ีคลอดลูก กำรเวน้ช่วงมีลูก บริเวณท่ีคลอดลูก ขนำดลูกท่ีคลอดทั้งควำมยำวและน ้ ำหนกั ซ่ึงเป็นไปได้
ท่ีชำวบำ้นจะไม่ทรำบในประเด็นเหล่ำน้ี เพรำะ พฤติกรรมกำรสืบพนัธ์ุเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดย้ำก ตอ้งใช้
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรศึกษำแบบเฝ้ำติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง ชำวบำ้นเพียงพบพะยูนจำกกำรท ำ
ประมงเป็นคร้ังครำว กำรพบแต่ละคร้ังก็เป็นพะยนูคนละตวั ไม่ไดเ้ฝ้ำสังเกตติดตำมพะยนูตวัเดียวกนั
อยำ่งต่อเน่ือง ดงัท่ี Boyd et al. (1999: 243) กล่ำววำ่ ชีววิทยำกำรสืบพนัธ์ุของพะยนูยำกท่ีจะศึกษำ วิธี
กำรศึกษำ ไดแ้ก่ กำรวิเครำะห์จำกซำกพะยูน หรือศึกษำในช่วงชีวิต (life span) ของพะยูนซ่ึงตอ้งใช้
กำรศึกษำแบบระยะเวลำยำว (Longitudinal studies) หรือศึกษำ Captiviry เป็นรำยตวั นอกจำกน้ี Vos 
& Reeves (2006: i), Weilgart (2007: 159) กล่ำววำ่ เสียงท่ีเกิดจำกกิจกรรมของมนุษยจ์ะเป็นส่ิงท่ี
รบกวนในกำรสืบพนัธ์ุของพะยนู จึงท ำใหช้ำวบำ้นไม่ค่อยไดพ้บพะยนูขณะท่ีสืบพนัธ์ุหรือคลอดลูก  

 
2) พฤติกรรมของพะยนู 
ควำมรู้นิเวศวทิยำดั้งเดิมของชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังในเร่ืองพฤติกรรมของพะยนูมี

ควำมชดัเจนในดำ้นกำรวำ่ยน ้ำ กำรหำยใจ กำรกินอำหำร กำรเล้ียงดูลูก พฤติกรรมทำงสังคมและกำร
ส่ือสำร  

2.1) กำรวำ่ยน ้ำ 
ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังมีควำมรู้นิเวศวิทยำดั้งเดิมท่ีชดัเจนเร่ืองกำรวำ่ยน ้ ำของ

พะยนู ไดแ้ก่  กำรตีหำง กำรวำ่ยน ้ ำไปขำ้งหนำ้ ควำมเร็วในกำรวำ่ยน ้ ำในช่วงปกติและวำ่ยน ้ ำเม่ือตกใจ
และหลบภยั เน่ืองจำกชำวบำ้นมีวิถีชีวิตและวิถีอำชีพท ำประมงในบริเวณพื้นท่ีแหล่งอำศยัของพะยูน 
จึงมีประสบกำรณ์ท่ีพบเห็นพะยนูดว้ยตนเอง อีกทั้งลกัษณะกำรวำ่ยน ้ ำของพะยนูเป็นลกัษณะภำยนอก
ท่ีผูพ้บเห็นสำมำรถสังเกตไดง่้ำย 
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2.2) กำรหำยใจ 
ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังมีควำมรู้นิเวศแบบดั้งเดิมเร่ืองกำรหำยใจของพะยูน

ค่อนขำ้งสอดคลอ้งในเร่ืองควำมถ่ีในกำรผดุข้ึนมำหำยใจในช่วงปกติ แต่ไม่ชดัเจนในช่วงกินหญำ้ทะเล
วำ่ผดุหำยใจเป็นก่ีนำทีต่อคร้ัง เป็นไปไดท่ี้ชำวบำ้นจะไม่ทรำบระยะเวลำท่ีแน่นอน เพรำะพฤติกรรม
กำรผดุข้ึนหำยใจอำจจะเปล่ียนแปลงไปถำ้มีชำวบำ้นเป็นส่ิงรบกวน  

2.3) กำรกินอำหำร 
ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังมีควำมรู้นิเวศแบบดั้งเดิมท่ีชดัเจนเร่ืองกำรกินอำหำร

ของพะยนู ไดแ้ก่  ชนิดอำหำร วิธีกินหญำ้ทะเล รอยกินหญำ้ทะเล ควำมลึกของน ้ ำ ช่วงเวลำ ชนิดหญำ้
ทะเลท่ีกิน ลกัษณะหญำ้ทะเลท่ีกิน ส่วนของหญำ้ทะเลท่ีกิน กำรกินแบบเด่ียวและรวมฝงู กำรผุดหำยใจ
ขณะกินหญำ้ทะเล พะยูนช่วยปลูกหญำ้ทะเล เน่ืองจำกชำวบำ้นมีวิถีชีวิตและวิถีอำชีพท ำประมงใน
บริเวณพื้นท่ีแหล่งอำศยัของพะยนู จึงมีประสบกำรณ์ท่ีพบเห็นพะยนูดว้ยตนเอง ลกัษณะกำรกินอำหำร
ของพะยูนเป็นลกัษณะภำยนอกท่ีผูพ้บเห็นสำมำรถสังเกตไดง่้ำย อีกทั้งชำวบำ้นไดรั้บควำมรู้จำกท่ี
นกัวชิำกำรของสถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝ่ังทะเล และป่ำชำยเลน จงัหวดัภูเก็ต ท่ี
น ำเสนอในท่ีประชุมถึงกำรพิสูจน์ซำกพะยนู ไดร้ำยงำนถึงชนิดอำหำรท่ีอยูใ่นกระเพำะของพะยนูวำ่มี
แต่หญำ้ทะเลไม่มีสัตวอ่ื์น 

ส่วนควำมรู้เร่ืองกำรกินอำหำรท่ีไม่ชดัเจน ก็คือ มีชำวบำ้นเพียงรำยเดียวท่ีเห็น
วำ่พะยูนกินลูกปลำ อนัน้ีไม่น่ำจะเป็นไปได ้เพรำะกำรท่ีพะยนูเขำ้มำวนเวียนท่ีชำวประมงหำปลำ
เป็นเพรำะควำมเช่ือง คุน้กบัคนถำ้คนไม่ท ำอนัตรำยมำกกว่ำท่ีจะเขำ้มำกินปลำ ดงัท่ี (CRC Reef 
Research Center, 2002:2) กล่ำววำ่ พะยนูกินสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ไดแ้ก่ ไส้เดือนทะเล เพรียง
ทะเล และหอย  

2.4) กำรเล้ียงดูลูกอ่อน 
ชำวบำ้นมีควำมรู้ค่อนขำ้งชดัเจน คือ กำรระวงัภยัของแม่ ควำมใกลชิ้ดของแม่

ลูก แม่พำลูกหำกิน ส่วนควำมรู้เร่ืองระยะเวลำท่ีลูกพะยนูกินนมแม่นั้น ชำวบำ้นส่วนหน่ึงเห็นวำ่ลูกกิน
นมแม่ปีกวำ่ แต่ชำวบำ้นอีกส่วนหน่ึงก็มีควำมรู้ท่ีไม่ชดัเจน ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้ชำวบำ้นไม่ทรำบเพรำะตอ้ง
ใชค้วำมรู้ทำงวชิำกำรอยำ่งสูงในกำรสังเกตระยะเวลำท่ีลูกกินนมแม่  

ชำวบำ้นส่วนหน่ึงมีควำมรู้ว่ำขณะท่ีลูกพะยูนยงัไม่หย่ำนมนั้นแม่จะพำลูกกิน
หญำ้ทะเลไปด้วย ส่วนอำยุท่ีลูกพะยูนเร่ิมกินหญำ้ทะเลชำวบำ้นกลุ่มน้ียงัมีควำมรู้ท่ีไม่ชัดเจน ดงัท่ี 
Marsh (2009: 334); North Australian Indigenous Land Sea Management Alliance (2006: 48) กล่ำววำ่ 
ลูกพะยูนจะเร่ิมกินหญำ้ทะเลในไม่ช้ำหลงัคลอดในขณะท่ีกินนมจำกแม่อยู่ดว้ย  แต่ชำวบำ้นอีกส่วน
หน่ึงยงัมีควำมรู้ท่ีไม่ชัดเจนคือเห็นว่ำเม่ือลูกพะยูนหย่ำนมแล้วจึงกินหญ้ำทะเลและหำกินตำม
ธรรมชำติเม่ืออำยุ 4 ปี ซ่ึงอนัน้ีเป็นไปไดเ้พรำะ พะยนูเคล่ือนท่ีไปตลอดชำวบำ้นเห็นพะยนูนำนๆ คร้ัง 
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ไม่ไดเ้ห็นพะยูนตวัเดิมตลอดเวลำ จึงสังเกตไดย้ำก ตอ้งใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรระดบัสูงในกำรสังเกต
อำยท่ีุลูกกินหญำ้ทะเลขณะกินนมดว้ย 

2.5) พฤติกรรมทำงสังคมและกำรส่ือสำร 
ชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังมีควำมรู้นิเวศแบบดั้งเดิมท่ีชดัเจนทั้งเร่ืองพฤติกรรม

ทำงสังคม และกำรส่ือสำร ในพฤติกรรมทำงสังคมพะยนูจะอยูเ่ป็นฝงู เม่ือกินหญำ้ทะเลก็มีทั้งกินเด่ียว
และกินเป็นฝูง ดงัท่ี  Ripple (1999: 77) กล่ำวว่ำ พะยนูจะไม่เกำะติดกบั (Loose) กลุ่มทำงสังคม 
เน่ืองมำจำกควำมสำมำรถในกำรหำอำหำร พฤติกรรมกำรผสมพนัธ์ุ เง่ือนไขทำงส่ิงแวดล้อม และ
ควำมกดดนัจำกกำรล่ำในธรรมชำติ  

ชำวบำ้นมีควำมรู้ว่ำพะยูนส่ือสำรดว้ยเสียงเหมือนกบัปลำวำฬหรือโลมำ ส่วน
แม่ลูกส่ือสำรกนัดว้ยภำษำกำย โดยพยำยำมใช้ครีบขำ้งจูงลูกเหมือนคน เน่ืองจำกชำวบำ้นบำงคนไป
ด ำหอยชักตีนในแหล่งหญ้ำทะเลพบพะยูนในแหล่งหญ้ำทะเลได้ยินเสียงพะยูนดังอ๊ีดอ๊ำดๆ 
นอกจำกน้ีชำวบำ้นบำงคนมีประสบกำรณ์เคยได้ลูกพะยูนมำล่ำมไวท่ี้หัวสะพำน เม่ือน ้ ำข้ึนเต็มแม่
พะยนูมำหำลูกจนพบ อีกทั้งชำวบำ้นใชว้ิธีกำรเทียบเคียงกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืน คือ ปลำวำฬ และ
โลมำ 

 
6.4.2 ส่ือเพือ่การอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล  
ส่ือเพื่อกำรอนุรักษพ์ะยนูและหญำ้ทะเลท่ีเป็นรองเง็ง ลิเกป่ำ และเพลงร่วมสมยันั้นมีเน้ือหำ

ท่ีเก่ียวข้องกับพะยูนและหญ้ำทะเล ตำมประสบกำรณ์ของชำวบำ้นท่ีมีวิถีชีวิตและวิถีอำชีพใน
ชำยฝ่ัง รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต ำนำน และควำมเช่ือเร่ืองพะยูนจำกคนรุ่นพ่อแม่ หรือ
ผูสู้งอำยุในชุมชน ดงัท่ี Crowshoe (2005: 2) กล่ำววำ่ ควำมรู้แบบดั้งเดิมท่ีใชร่้วมกนัผ่ำนวิธีกำร
แลกเปล่ียนทำงวฒันธรรมและประเพณี เช่น กำรเล่ำเร่ือง ผูสู้งอำยมุกัจะแบ่งปันควำมรู้น้ีกบัคนอ่ืนๆ 
ในชุมชน โดยทุกคนในชุมชนหรือวฒันธรรมถือเป็นควำมรู้ เพรำะว่ำเป็นเร่ืองส่วนรวม อีกทั้ง 
Good (1973: 325) กล่ำววำ่ ควำมรู้ คือ ขอ้เท็จจริง ควำมจริง กฎเกณฑ์ และขอ้มูลท่ีมนุษยค์นใด
ไดรั้บและรวบรวมสะสมไวจ้ำกประสบกำรณ์ของพวกเขำ 

 
6.4.3 กจิกรรมเรียนรู้เร่ืองหญ้าทะเลส าหรับนักเรียนในโรงเรียนชายฝ่ัง 
กิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลของนกัเรียนในโรงเรียนชำยฝ่ังจงัหวดัตรัง โดยท ำกำร

ส ำรวจหญำ้ทะเลในพื้นท่ี เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบันโยบำยกำรศึกษำของชำติ คือ 
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, 2542) แผนพฒันำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2554) โดยหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดักำรศึกษำ นอกจำกจะตอ้งจดักำรศึกษำให้ผูเ้รียนเกิดควำมรู้คู่คุณธรรมแลว้ ยงั
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จะตอ้งจดักำรศึกษำให้สอดคลอ้งกบัสภำพของทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ชีวิตจริงของตนเอง
และทรัพยำกรธรรมชำติในทอ้งถ่ินดว้ย  

กำรส ำรวจหญำ้ทะเล โดยก ำหนดพื้นท่ีในกำรส ำรวจ 3 พื้นท่ี คือ เกำะมุกด์ เกำะลิบง และ
บำ้นมดตะนอย เพรำะเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงเรียนในชุมชนชำยฝ่ังตั้งอยูแ่ละมีกำรกระจำยของหญำ้ทะเล 
สอดคลอ้งกบั Rae & Pearse (2004: 1) ท่ีกล่ำวถึงกำรศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ท่ีใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกั วำ่
ปัจจุบนัน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นกำรศึกษำในภำคสนำมท่ีเป็นกลำงแจง้และเป็นกำรศึกษำส่ิงแวดลอ้ม  

กิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลไดเ้น้นภำคปฏิบติั โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ร่วม
ปฏิบติักำรในกิจกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรจ ำแนกหญำ้ทะเล กำรส ำรวจหญำ้ทะเล และกำรน ำเสนอผลร้อย
ละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเลดว้ยกรำฟ จึงกล่ำวไดว้ำ่ รูปแบบกำรเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นกระบวนกำร
ท่ีเกิดจำกกำรลงมือปฏิบติั (Active experimentation) (กรมวิชำกำร, 2554: 14) อีกทั้งเป็นกำรเรียนรู้ใน
ระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ กำรเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) (จิรัชฌำ วเิชียรปัญญำ, 2550: 25-26)  

6.4.3.1 ดำ้นกำรเรียนรู้  
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลของนกัเรียนในโรงเรียนชำยฝ่ังจงัหวดัตรัง 

ท ำให้นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ใน 3 ดำ้น คือ ควำมรู้ ทกัษะ และจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ สอดคลอ้งกบั 
Bloom’s taxonomy (1956 อำ้งถึงใน Banks, 2000: 22-24; Wirth & Perkins, 2008: 5-7) ท่ีไดจ้  ำแนก
จุดมุ่งหมำยกำรเรียนรู้ออกเป็น3 ดำ้น คือ 1) พุทธิพิสัย 2) จิตพิสัย 3) ทกัษะพิสัย รำยละเอียดดงัน้ี 

1) ควำมรู้ท่ีนักเรียนไดรั้บจำกกำรจดักิจกรรมส ำรวจหญำ้ทะเลในประเด็น
ต่ำงๆ นอกจำกนักเรียนจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแล้ว ยงัมีแนวโน้มของกำรประยุกต์ใช้ด้วย 
สอดคลอ้งกบั Bloom’s taxonomy (1956 อำ้งถึงใน Banks, 2000: 22-24; Wirth & Perkins, 2008: 5-
7) ท่ีกล่ำววำ่ ดำ้นพุทธพิสัย ประกอบดว้ย ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และกำรประยุกตใ์ช ้เป็นตน้ อีกทั้ง 
Fly (n.d: 10) กล่ำวถึงผลของกำรศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ท่ีใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกัแบบกลำงแจง้วำ่เป็นกำร
ปฏิบติัทำงวชิำกำร รวมถึงเป็นกำรพฒันำควำมรู้เร่ืองธรรมชำติมำกข้ึน 

2) ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส ำรวจหญำ้ทะเล นกัเรียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมกำร
เรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลไดมี้กำรปฏิบติัจริงในพื้นท่ี นกัเรียนสำมำรถใช้เคร่ืองมือในกำรวดัค่ำควำมเค็ม
ของน ้ ำทะเล อุณหภูมิ และค่ำควำมเป็นกรดเบส นกัเรียนมีทกัษะในกำรท ำตำรำงบนัทึกขอ้มูลจำกกำร
ส ำรวจหญำ้ทะเล ทกัษะกำรค ำนวณร้อยละกำรปกคลุมของหญำ้ทะเล ทกัษะกำรท ำกรำฟ และทกัษะ
กำรน ำเสนอผลดว้ยกรำฟ สอดคลอ้งกบั Bloom’s taxonomy (1956 อำ้งถึงใน Banks, 2000: 22-24; 
Wirth & Perkins, 2008: 5-7) กล่ำวถึงทกัษะพิสัย  

3) จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์จำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมส ำรวจหญำ้ทะเลในชุมชน
ของตนเอง นกัเรียนมีควำมรู้ในเร่ืองระบบนิเวศหญำ้ทะเล และสำมำรถมองเห็นถึงควำมสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตในแนวหญำ้ทะเล จึงส่งผลให้นกัเรียนรู้สึกหวงแหนทรัพยำกรในชุมชน จนเกิดเป็น
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษห์ญำ้ทะเลและพะยนู สอดคลอ้งกบั Banks (2000: 1), Buckler (1996: 31) ท่ี
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กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรของขอ้มูล ซ่ึงผลของกำรเรียนรู้จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม อีกทั้ง Fly (n.d.: 10) กล่ำวถึงผลของกำรศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ท่ีใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกัแบบ
กลำงแจง้วำ่ท ำให้เกิดกำรดูแลท่ีดีของธรรมชำติ เน่ืองจำกมีควำมเขำ้ใจในควำมสัมพนัธ์ของตนเอง
กบัธรรมชำติมำกข้ึน 

6.4.3.2 ดำ้นกำรจดักิจกรรม  
พบว่ำ ท ำให้เกิดควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูร่้วมกิจกรรม ควำมสำมัคคี และควำม

สนุกสนำนประทบัใจ สอดคลอ้งกบั อ ำนำจ วดัจินดำ (2553) ท่ีกล่ำววำ่ กำรเรียนรู้เป็นทีม (Team 
learning) นอกจำกท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู้ภำยในกลุ่มแลว้ยงัเป็นกำรเรียนรู้ขำ้มกลุ่มดว้ย เพรำะนกัเรียน
แต่ละกลุ่มไดน้ ำเสนอผลงำนของกลุ่ม โดยทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรเรียนรู้เป็นทีม คือ กำรส่ือสำร อีก
ทั้ง สอดคลอ้งกบั Fly (n.d.: 10) กล่ำวถึงผลของกำรศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ท่ีใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกัแบบ
กลำงแจง้วำ่เป็นกำรเรียนรู้ท่ีจะส่ือสำรส่ิงส ำคญักบับุคคลอ่ืน มีทกัษะในกำรปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคม 
รวมถึงเกิดควำมสนุกสนำน  

 
6.4.4 หลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 
กำรอภิปรำยประเด็นของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล มีดงัน้ี 

6.4.4.1 ลกัษณะของกำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล ไม่ใช่
สร้ำงหลกัสูตรข้ึนมำใหม่แต่เป็นกำรพฒันำในลกัษณะท่ีน ำเน้ือหำทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล
บูรณำกำรเข้ำไปในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับ สงดั 
อุทรำนนัท์ (2532: 31) ท่ีกล่ำวว่ำ กำรพฒันำหลกัสูตรอำจกระท ำโดยกำรท ำหลกัสูตรที่มีอยู่แลว้
ให้ดียิ่งข้ึน 

6.4.4.2 ขอบเขตของค ำว่ำ “ทอ้งถ่ิน” กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและ
หญำ้ทะเล ค ำวำ่ “ทอ้งถ่ิน” ในท่ีน้ีมีควำมหลำยใน 3 ลกัษณะ คือ (1) ทอ้งถ่ิน หมำยถึง ชุมชนชำยฝ่ัง
ท่ีมีพะยูนเป็นสัตว์ใกล้สูญพนัธ์ุ และมีหญ้ำทะเลท่ีเป็นอำหำรของพะยูน (2) ท้องถ่ิน หมำยถึง 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรพฒันำหลักสูตรท้องถ่ิน ได้แก่ มหำวิทยำลัย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 และเขต 2 โรงเรียนในชุมชนชำยฝ่ัง (3) ทอ้งถ่ิน หมำยถึง  
องค์ควำมรู้ท่ีเป็นเน้ือหำของทอ้งถ่ินท่ีผสมผสำนควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นและควำมรู้ทำงวิชำกำร 
สอดคลอ้งกบั พยงค์ กำริเทพ และคณะ (2550: 11) และอ ำนำจ บุญอนนท์ (2554: 47) ท่ีกล่ำวถึง 
“ทอ้งถ่ิน” ใน 2 ควำมหมำยแรก 

6.4.4.3 ระดับของหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเล ท่ีพฒันำข้ึนเป็น
หลกัสูตรในระดบัทอ้งถ่ิน ค ำว่ำทอ้งถ่ิน คือ ชุมชนชำยฝ่ัง โดยเป็นหลกัสูตรระดบัชั้นเรียน คือ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษำปีท่ี 3 สอดคลอ้ง วรีะวฒิุ วงศว์สันต ์และคณะ (2550) ท่ีพฒันำ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัทอ้งถ่ิน ค ำว่ำทอ้งถ่ิน คือ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ในขณะท่ีกำรศึกษำของ 
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พยงค ์กำริเทพ และคณะ (2550) ท่ีพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัโรงเรียน อีกทั้ง จรียำ ศรีสุดดี 
(2550) ได้พฒันำชุดกำรเรียนรู้ในวิชำวิทยำศำสตร์ เร่ืองบรรยำกำศ ในระดับชั้ นเรียน คือ  
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 

6.4.4.4 กำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรอยำ่งมีส่วนร่วม กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนู
และหญำ้ทะเล ใช้กำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรอย่ำงมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) 
ประกอบดว้ย ครูสอนวทิยำศำสตร์ ผูบ้ริหำรของโรงเรียนชำยฝ่ัง ศึกษำนิเทศก์ท่ีเช่ียวชำญดำ้นหลกัสูตร 
ศึกษำนิเทศก์ท่ีดูแลโรงเรียนในพื้นท่ีชำยฝ่ัง และนกัวิจยั โดยองค์ควำมรู้ท่ีใช้ในกำรพฒันำหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลไดม้ำจำกภูมิปัญญำชำวบำ้นของแกนน ำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรใน
ชุมชนชำยฝ่ัง สอดคลอ้งกบั วีระวุฒิ วงศว์สันต ์และคณะ (2550) ท่ีใชก้ำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรอยำ่งมี
ส่วนร่วมเช่นกนั โดยผูเ้ขำ้ร่วมประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ครูแกนน ำ และตวัแทนชุมชน 
โดยกำรศึกษำของ จรียำ ศรีสุดี (2550) ผูมี้เขำ้ร่วมในกำรจดัท ำชุดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ เร่ือง
บรรยำกำศ ประกอบดว้ย ครูสอนวิทยำศำสตร์ ศึกษำนิเทศก์ ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นชุดกำรเรียนรู้ ขณะท่ี
กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัโรงเรียนของ พยงค ์กำริเทพ และคณะ (2550) ประกอบดว้ย ครู 
และนกัเรียน 

6.4.4.5 รูปแบบกำรพฒันำกำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล  
ใชแ้นวคิดกำรพฒันำหลกัสูตรเชิงระบบ (System theory) ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัน ำเขำ้ (Input) คือ 
องคค์วำมรู้เร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล (2) กระบวนกำร (Process) คือ ขั้นตอนในกำรพฒันำหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล (3) ผลผลิต (Output) คือ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ควำมรู้ของครูเร่ือง
พะยนูและหญำ้ทะเล และควำมพึงพอใจของครูต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (4) ผลลพัธ์ (Outcome) คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล และ
ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อหลกัสูตรท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวคิดกำรพฒันำหลกัสูตรของ 
Beauchamp (1981) มีองคป์ระกอบ คือ ปัจจยัน ำเขำ้ กระบวนกำร และผลผลิต  

6.4.4.6 ขั้นตอนกำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล มีดงัน้ี (1) สร้ำง
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล โดยใช้กำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรแบบมีส่วนร่วม (2) กำร
ตรวจสอบคุณภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน(3) กำรทดลองใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน และนิเทศติตำม (4) กำร
ประเมินหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (5) กำรปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบั (สงดั อุทรำนนัท์, 
2532: 315) ท่ีกล่ำววำ่กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินสำมำรถอำศยัหลกักำรของกำรพฒันำหลกัสูตรทัว่ไป
มำใช้โดยอนุโลมได้ โดยกำรศึกษำของ จรียำ ศรีสุดดี (2550) ได้พฒันำชุดกำรเรียนรู้ในวิชำ
วิทยำศำสตร์ เร่ืองบรรยำกำศใน 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษำขอ้มูลพื้นฐำน 2) พฒันำและหำประสิทธิภำพ
ของชุดกำรเรียนรู้ 3) ทดลองใชชุ้ดกำรเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงชุดกำรเรียนรู้ 

6.4.4.7 องค์ประกอบของหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเล มีดังน้ี  
1) วิสัยทศัน์กำรเรียนรู้ 2) เป้ำหมำยของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 3) เน้ือหำองค์ควำมรู้เร่ืองพะยูนและ 
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หญำ้ทะเล 4) หน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4.1) ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ 4.2) มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 4.3) สำระส ำคญั/ควำมคิดรวบยอด 4.4) สำระกำรเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 4.5) สมรรถนะส ำคญัของ
ผูเ้รียน 4.6) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 4.7) ช้ินงำน/ภำระงำน 4.8) กำรวดัและกำรประเมินผล  
4.9) กิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.10) ส่ือกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 4.11) จ ำนวนเวลำเรียน สอดคลอ้งกบั 
(Kerr,1989, Taba, 1962 อำ้งถึงใน อ ำนำจ บุญอนนท์, 2554: 45; สุภวรรณ สิงห์คะ, 2545: 37-
38) ท่ีกล่ำวว่ำองค์ประกอบของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย1) จุดมุ่งหมำยกบัวตัถุประสงค์ 2) 
เน้ือหำวิชำและประสบกำรณ์เรียนรู้ 3) รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 4) กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

6.4.4.8 เน้ือหำสำระของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล เป็นองคค์วำมรู้ท่ี
ผสมผสำนระหว่ำงควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นและควำมรู้ทำงวิชำกำร โดยมีกำรทดสอบสัดส่วน 
พบว่ำ สัดส่วนระหว่ำงควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นเก่ียวกบัพะยูนและควำมรู้ทำงวิชำกำรเท่ำกนั ใน
ดำ้นสัณฐำนวิทยำของพะยูน และพฤติกรรมของพะยูน ไดแ้ก่ กำรว่ำยน ้ ำ กำรหำยใจ กำรกินอำหำร 
กำรเล้ียงดูลูก และพฤติกรรมทำงสังคมและกำรส่ือสำร แต่ในเร่ืองพฤติกรรมกำรสืบพนัธ์ุนั้นสัดส่วน
ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบำ้นไม่เท่ำกบัควำมรู้ทำงวิชำกำร ขณะท่ีกำรศึกษำของ วีระวุฒิ วงศ์วสันต์ และ
คณะ (2550) ตอ้งกำรอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และพยงค ์กำริเทพ และคณะ (2550) ไดใ้ช้
เน้ือหำภูมิปัญญำทอ้งถ่ินเร่ืองวถีิชีวติชุมชน ทรัพยำกรป่ำไมใ้นชุมชน วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

6.4.4.9 กำรตรวจสอบคุณภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล โดย
ผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 5 คน และหำค่ำควำมสอดคลอ้ง (IOC) สอดคลอ้งกบั จริยำ ศรีสุดดี (2550) ท่ีได้
หำค่ำ IOC ของชุดกำรเรียนรู้วชิำวทิยำศำสตร์เร่ืองบรรยำกำศ 

6.4.4.10 กำรประเมินประสิทธิภำพของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ใชเ้กณฑ์ 
21/EE เป็น 70/70 

สอดคลอ้งกบั ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2526 อำ้งถึงใน ไพโรจน์ คะเชนทร์, ม.ป.ป.: 3) ท่ีก ำหนดเกณฑ ์
70/70 ส ำหรับผูเ้รียนแบบกลุ่มท่ีคละนกัเรียนเก่งและอ่อน ขณะท่ีกำรศึกษำของ จรียำ ศรีสุดดี (2550) 
ไดก้  ำหนดเกณฑป์ระสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ วชิำวทิยำศำสตร์ เร่ืองบรรยำกำศไวท่ี้ 80/80 

6.4.4.11 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน กำรวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล ใช้แบบแผนกำรทดลองขั้นตน้แบบ 
One-shot case study โดยเก็บคะแนนทำ้ยหน่วยเรียน (Posttest) ของกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว น ำมำ
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และท ำกำรวิเครำะห์ดว้ย Independent sample t-test 
ขณะท่ีกำรศึกษำของ จรียำ ศรีสุดดี (2550) ใช้แผนกำรทดลองแบบ One group pretest-posttest 
design และวเิครำะห์ดว้ย Paired sample t-test 

 
6.5 ข้อเสนอแนะ 

6.5.1 ในกำรอนุรักษ์พะยูนและหญ้ำทะเลอย่ำงมีประสิทธิภำพควรใช้ภูมิปัญญำของ
ชำวบำ้นเก่ียวกบัพะยูนและหญำ้ทะเลน้ีผสมผสำนกบัควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ โดยกำรแต่งตั้งแกน
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น ำกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชนชำยฝ่ังให้เป็นหน่ึงในคณะกรรมกำรกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรชำยฝ่ัง
ของภำครัฐ เพรำะนอกจำกชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังจะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกำรจดักำรร่วมใน
ดำ้นกำรวำงแผนและกำรน ำไปปฏิบติัแลว้ยงัเป็นกำรเสริมสร้ำงพลงัของชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ัง
ดว้ย 

6.5.2 ขอ้เสนอแนะต่อกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองหญำ้ทะเลของเยำวชนในชุมชนชำยฝ่ังจงัหวดั
ตรัง  

1) กำรเลือกพื้นท่ีในกำรส ำรวจควรตอ้งมีควำมหนำแน่นของหญำ้ทะเลทั้งชนิดและ
ปริมำณ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2) กำรเตรียมควำมพร้อมของนกัศึกษำซ่ึงเป็นวิทยำกรประจ ำกลุ่มมีควำมจ ำเป็นอยำ่ง
ยิง่ โดยตอ้งใหค้วำมรู้ก่อนกำรปฏิบติักำรจริง 

3) หำกแกนน ำกลุ่มอนุรักษร่์วมปฏิบติักำรกบันกัเรียนทุกกิจกรรมอยำ่งใกลชิ้ด จะท ำ
ใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่งคน 2 รุ่น คือ รุ่นเด็ก กบัผูใ้หญ่ จะเป็นประโยชน์อยำ่งยิ่ง เพรำะ 
แกนน ำมีควำมรู้ตำมประสบกำรณ์ (Experience-based knowledge) ดงันั้น นอกจำกนกัเรียนจะไดรั้บ
ควำมรู้ทำงวชิำกำรแลว้ยงัไดรั้บควำมรู้แบบภูมิปัญญำชำวบำ้นดว้ย 

4) กิจกรรมส ำรวจหญ้ำทะเลในพื้นท่ีของชุมชนชำยฝ่ัง เป็นกำรน ำชุมชนเข้ำสู่
ห้องเรียน (Community to classroom) กำรน ำแผนกิจกรรมน้ีไปใชใ้นพื้นท่ีอ่ืนควรปรับกิจกรรมให้
เหมำะสมกบัชนิดของทรัพยำกรในทอ้งถ่ินนั้น 

5) ในกำรจัดกิจกรรมส ำรวจหญำ้ทะเลซ่ึงเป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรในเน้ือหำของ
ทรัพยำกรในทอ้งถ่ินนั้น ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนำกำรเขำ้ในแผนกิจกรรมดว้ย เพื่อสร้ำงให้เกิดกำร
ควำมสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั และควำมสำมคัคีของนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมทั้งภำยในกลุ่มและระหวำ่ง
กลุ่ม 

6.5.3 ขอ้เสนอแนะต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล 
6.5.3.1 ขอ้เสนอแนะต่อกำรน ำไปใช ้

1) สร้ำงควำมร่วมมือและกำรสนบัสนุนจำกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส ำนกังำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำรประถมศึกษำ ศูนยอ์นุรักษท์รัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 6 ภำคเอกชนท่ีท ำ
โครงกำร CSR ในพื้นท่ีชำยฝ่ัง และมหำวทิยำลยัในพื้นท่ี จะท ำให้กำรสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยูนและหญำ้ทะเลของ 6 โรงเรียนชำยฝ่ังน ำร่อง รวมถึงกำรขยำยไปยงัโรงเรียนในชุมชนชำยฝ่ัง
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและต่อเน่ือง 

2) เพื่อให้กำรสอนด้วยหลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองพะยูนและหญ้ำทะเลใน 6 
โรงเรียนชำยฝ่ังน ำร่องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในแต่ละโรงเรียนจ ำเป็นตอ้งประชุมวำงแผน
ร่วมกนัของผูบ้ริหำรโรงเรียน แผนกหลกัสูตร ฝ่ำยวิชำกำร และครูในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ โดยกำร
น ำไปใชต้อ้งยดืหยุน่ใหเ้หมำะสมกบับริบทของโรงเรียนและนกัเรียน 
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3) เพื่อให้กำรสอนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลเป็นไปอยำ่ง
มีประสิทธิภำพส ำหรับครูใหม่ท่ีไม่เคยเขำ้ร่วมพฒันำหลกัสูตรตอ้งไดรั้บกำรปฐมนิเทศเพื่อให้เขำ้ใจ
ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินอยำ่งชดัเจน 

4) กำรสอนด้วยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพชำวบำ้นในชุมชนชำยฝ่ังตอ้งเขำ้มำมีส่วนร่วมในฐำนะเป็นปรำชญช์ำวบำ้น  

5) เพื่อจดัสภำพแวดลอ้มกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเล โดยนกัเรียนมีแหล่งคน้ควำ้ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งบุคคลภำยนอกสำมำรถเขำ้
มำศึกษำเรียนรู้เร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเล จึงควรจดัให้มีศูนยเ์รียนรู้เร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลไวใ้น
โรงเรียน 

6.5.3.2 ขอ้เสนอแนะต่อกำรวจิยัคร้ังต่อไป 
1) ควรวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยใช้แผนกำรทดลองแบบ  

One sample pretest-posttest 
2) กำรพฒันำหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญำ้ทะเลต่อไป ก็คือนอกจำก

บูรณำกำรเน้ือหำทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญำ้ทะเลเขำ้กบัสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์แลว้ ควรขยำย
ไปยงัสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ไดแ้ก่ สังคมศึกษำ ศิลปะ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมอืการวจิัย 

 
กรอบแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลกึองค์ความรู้เร่ืองพะยูน 

ส าหรับแกนน ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง 
 
ข้อ 1 ชาวบา้นในชุมชนเรียกพะยนูในภาษาถ่ินวา่อะไร และเล่าเร่ืองต านานพะยนูวา่อยา่งไร 
ข้อ 2 ท่านเคยเห็นพะยนูหรือไม่ ช่วงเวลาท่ีพบ (น ้ าข้ึน-น ้ าลง, ขา้งข้ึน-ขา้งแรม) พบท่ีไหน ขณะท่ี
พบพฤติกรรมของพะยูนเป็นอย่างไร (ว่ายน ้ า หายใจ กินหญา้ทะเล) พบตวัเดียวหรือหลายตวั 
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของพะยนูฝงูใหญ่ในจงัหวดัตรังอยูท่ี่ใด 
ข้อ 3 พะยนูเป็นสัตวป์ระเภทใด (เล้ียงลูกดว้ยนม) มีบรรพบุรุษมาจากสัตวช์นิดใด พะยนูเป็นสัตว์
สงวนหรือไม ่
ข้อ 4 พะยูนมีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาอย่างไร ไดแ้ก่ รูปร่าง สีล าตวั ผิวหนงั เส้นขน ครีบ น้ิว 
หาง นม อวยัวะเพศ การแยกเพศของพะยนู หู ตา รูจมูก ปาก และฟัน เป็นตน้ 
ข้อ 5 พะยนูมีพฤติกรรมต่อไปน้ีอยา่งไร  

5.1 การวา่ยน ้า ไดแ้ก่ ตีหาง ความเร็วในการวา่ยน ้า 
5.2 การหายใจ ไดแ้ก่ พะยนูมีเหงือกหรือไม่ หายใจดว้ยอะไร ความถ่ีในการหายใจ 
5.3 การกินอาหาร ไดแ้ก่ พะยนูกินอะไรเป็นอาหาร (หญา้ทะเล สาหร่าย) ลกัษณะการกิน

เป็นอย่างไร สภาพน ้ า (น ้ าข้ึน/น ้ าลง) ความลึก ช่วงเวลาท่ีกิน ชนิดหญา้ทะเล หญา้ทะเลท่ีชอบ 
ลกัษณะหญา้ทะเล ส่วนของหญา้ทะเล กินเด่ียว/รวมฝงู การผดุหายใจตอนกินหญา้ทะเล 

5.4 การสืบพนัธ์ุ ไดแ้ก่ วยัท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุ กิจกรรมการผสมพนัธ์ุระยะเวลาการตั้งทอ้ง 
จ านวนลูกท่ีคลอดแต่ละคร้ัง ช่วงเวลา/ฤดูกาลท่ีคลอดลูก บริเวณท่ีคลอดลูก ขนาดลูกพะยูนท่ี
คลอด การเวน้ช่วงมีลูก 

5.5 การเล้ียงดูลูกอ่อน ไดแ้ก่ ลูกพะยนูวา่ยน ้า การกินอาหาร (กินนม กินหญา้ทะเล) ความ
ใกลชิ้ด แม่ระวงัภยัใหลู้ก การส่ือสารของพะยนูแม่ลูก 

5.6 พฤติกรรมทางสังคม พะยนูอยูแ่บบเด่ียวหรือรวมฝงู 
5.7 การส่ือสาร พะยนูส่ือสารกนัอยา่งไร 

ข้อ 6 ในพื้นท่ีของท่านมีหญา้ทะเลก่ีชนิด ชนิดใดบา้งท่ีเป็นอาหารของพะยนู และพะยนูชอบกิน
หญา้ทะเลชนิดใดมากท่ีสุด 
ข้อ 7 พะยนูตายมีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง (ถูกล่า, เกยต้ืน, เรือชน, ติดเคร่ืองมือประมง เช่น เบ็ดรา
ไว (เบด็ราว) อวนติดตาหรืออวนลอย  อวนปลากะเบน โป๊ะน ้าต้ืน) 
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ข้อ 8 หญา้ทะเลเสียหายมีสาเหตุจากอะไรบา้ง (การทบัถมของตะกอนดิน, น ้ าเสีย, การท่องเท่ียว, 
การสร้างท่าเรือ, นโยบายของรัฐ) 
ข้อ 9 คนท่ีอยูอ่าศยัในชายฝ่ังมีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพะยนูว่าอย่างไร (น ้ าตา เข้ียว หนงั น ้ ามนั 
กระดูก เลือด อวยัวะเพศพะยนูตวัผู)้ 
ข้อ 10 แรงจูงใจของคนท่ีอยู่อาศยัในชายฝ่ังท่ีจะอนุรักษ์พะยูนและหญา้ทะเลเพราะอะไร เร่ิม
อนุรักษ์พะยนู หญา้ทะเลเม่ือไร โดยชุมชน องค์กรพฒันาเอกชนมีบทบาทในการอนุรักษ์พะยูน
และหญา้ทะเลหรือไม่อยา่งไร 
ข้อ 11 คนท่ีอยูอ่าศยัในชายฝ่ังไดป้ระโยชน์อะไรจากการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล 
ข้อ 12 กฎหมายใดท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พะยูน หากมีการล่า ฆ่า มีช้ินส่วนพะยูนใน
ครอบครอง หรือกินเน้ือพะยนู มีโทษหรือไม่อยา่งไร 
ข้อ 13 หน่วยงานใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์พะยูน เช่น เม่ือพะยูนตายชุมชนของท่านได้
ประสานกบัหน่วยงานใดบา้ง 
ข้อ 14 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนโยบายหรือมีบทบาทในการอนุรักษพ์ะยนูหรือไม่อยา่งไร 
ข้อ 15 การอนุรักษพ์ะยนูไม่ใหสู้ญพนัธ์ุส่ิงส าคญัท่ีตอ้งท าคืออะไร 
ข้อ 16 นอกจากความรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลตามประสบการณ์ของท่านแลว้ ท่านไดรั้บความรู้
เร่ืองพะยนูดว้ยวธีิการใด จากแหล่งใด (เอกสาร, ร่วมประชุม, นกัวชิาการ, ร่วมวจิยั) 
ข้อ 17 ชุมชนมีการจดัเก็บความรู้เร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลไวห้รือไม่ จดัเก็บในรูปแบบใด 
ข้อ 18 ชุมชนมีถ่ายทอดความรู้เร่ืองพะยูนและหญา้ทะเลให้แก่เด็กรุ่นใหม่หรือไม่ ถ่ายทอดดว้ย
วธีิการใด (ไดแ้ก่ ผูสู้งอายเุล่า, รองเง็ง, กิจกรรมเขา้ค่าย, การสอนในโรงเรียน)  
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แบบทดสอบก่อน-หลงัการเข้าร่วมพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 
ส าหรับครูสอนวทิยาศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  และเติมขอ้ความในช่องวา่ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีผล
ทางลบใดๆ ต่อตวัท่าน ผูว้ิจยัจะประมวลค าตอบน าเสนอผลการประเมินในภาพรวม 
และจะไม่เปิดเผยค าตอบของท่านต่อผูใ้ดเป็นรายบุคคล 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อาย.ุ.....................ปี 
3. ศาสนา   พุทธ  อิสลาม  อ่ืนๆ (ระบุ)..................... 
4. ระดบัการศึกษา 
   จบปริญญาตรี  จบปริญญาโท  จบปริญญาเอก 
5. สถานภาพ  โสด    สมรส    หมา้ย หยา่ แยกกนัอยู ่
6. สังกดัในโรงเรียน 
   โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ สอนวทิยาศาสตร์ชั้น............................... 
   โรงเรียนบา้นเกาะมุกด ์ สอนวทิยาศาสตร์ชั้น............................... 
   โรงเรียนบา้นเกาะลิบง สอนวทิยาศาสตร์ชั้น............................... 
   โรงเรียนบา้นหาดยาว  สอนวทิยาศาสตร์ชั้น............................... 
   โรงเรียนบา้นมดตะนอย สอนวทิยาศาสตร์ชั้น............................... 
   โรงเรียนบา้นพระม่วง สอนวทิยาศาสตร์ชั้น............................... 
7. ประสบการณ์ดา้นการสอน .........................ปี 

 
ตอนที ่2 ความรู้เกีย่วกบัพะยูนและหญ้าทะเล 
1. ลกัษณะของพะยนูเป็นอยา่งไร  

1.1 บรรพบุรุษของพะยนูใกลเ้คียงกบั  ปลาวาฬ  โลมา  ฮิปโป  ชา้ง 
1.2 รูปร่าง  

 ผอม รูปกระบอก  ผอม รูปกระสวย  
 อว้น รูปกระบอก  อว้น รูปกระสวย 

1.3 พะยนูมีอายยุนืยาวถึงก่ีปี    50 ปี  60 ปี  70 ปี      80 ปี 
1.4 บอกสีล าตวัของพะยนู...............................................…………………………………… 
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1.5 ผวิหนงัของพะยนู  บาง   หนา 
1.6 ขนรอบล าตวั ไม่มีขนปกคลุม  มีขนสั้นๆ ปกคลุม  มีขนยาวๆ ปกคลุม 
1.7 ปาก   ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ 
1.8 ริมฝีปาก  ไม่มีขนปกคลุม  มีขนปกคลุม 
1.9 ฟันพะยนูเตม็วยั   ไม่มีฟัน  มีฟัน 10-14 ซ่ี   มีฟัน 15-20 ซ่ี 
1.10 ส่วนใหญ่ใชอ้วยัวะใดในการบดอาหารหญา้ทะเล  
 ใชฟั้น     ใชเ้พดานปากบนและล่าง 
 ใชฟั้นมากกวา่เพดานปากบนและล่าง  ใชเ้พดานปากบนและล่างมากกวา่ฟัน 

1.11 เข้ียว     ไม่มีเข้ียวทั้ง 2 เพศ   มีเข้ียวเฉพาะตวัผู ้
 มีเข้ียวเฉพาะตวัเมีย   มีเข้ียวทั้ง 2 เพศ 

1.12 ลกัษณะตา  ตาเล็ก   ตาขนาดกลาง  ตาใหญ่ 
1.13 เปลือกตา   ไม่มี      มีเปลือกตา ปิดเปิดไม่ได ้  มีเปลือกตา ปิดเปิดได ้
1.14 ขนตา   ไม่มี  มี 
1.15 รูหู  รูเปิดขนาดเล็ก  รูเปิดขนาดกลาง  รูเปิดขนาดใหญ่ 
1.16 ใบหู  ไม่มีใบหู   มีใบหู 
1.17 รูจมูก   ขนาดเล็ก 1 คู่   ขนาดกลาง 1 คู่   ขนาดใหญ่ 1 คู่ 
1.18 รูจมูก  

 ไม่มีล้ินปิดเปิด กลั้นหายใจเม่ืออยูใ่ตน้ ้ า 
 มีล้ินปิดเปิด แต่กลั้นหายใจเม่ืออยูใ่ตน้ ้ า 
 มีล้ินปิดเปิด โดยเปิดเม่ือข้ึนหายใจและปิดไม่ใหน้ ้าเขา้เม่ืออยูใ่ตน้ ้ า 

1.19 ครีบ    ไม่มีครีบ     มีเฉพาะครีบหนา้ 2 ขา้ง  
                มีเฉพาะครีบหลงั 2 ขา้ง   มีทั้งครีบหนา้และครีบหลงัอยา่งละ 2 ขา้ง 
1.20 หาง   ไม่มีหาง   มีหางกลม    มีหางแฉก   
1.21 นม    ไม่มีนมทั้ง 2 เพศ    มีนมเฉพาะเพศเมีย  

 มีนมเฉพาะเพศผู ้  มีนมทั้ง 2 เพศ 
1.22 อวยัวะเพศตวัผู ้  อยูน่อกช่องทอ้ง  ซ่อนอยูใ่นช่องทอ้ง 
1.23 การจ าแนกเพศ 

 ช่องเปิดเพศอยูติ่ดกบัสะดือ เป็นตวัเมีย 
 ช่องเปิดเพศอยูติ่ดกบัสะดือ เป็นตวัผู ้
 ช่องเปิดเพศอยูติ่ดกบัช่องกน้ เป็นตวัเมีย 
 ช่องเปิดเพศอยูติ่ดกบัช่องกน้ เป็นตวัผู ้
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2. การตีหางขณะวา่ยน ้า  
 ตีหางข้ึน-ลง  ตีหางซา้ย-ขวา  ตีหางข้ึน-ลงบา้ง และตีหางซา้ย-ขวาบา้ง 

3. การวา่ยน ้าในช่วงปกติ 
 เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้อยา่งชา้ๆ  
 เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้อยา่งเร็ว 

4. การหายใจ  
 โผล่ข้ึนหายใจบนผวิน ้าทุกๆ 1 นาที  
 โผล่ข้ึนหายใจบนผวิน ้าทุกๆ 2-3 นาที  
 โผล่ข้ึนหายใจบนผวิน ้าทุกๆ 4-5 นาที 
 โผล่ข้ึนหายใจบนผวิน ้าทุกๆ 6-7 นาที 

5. อาหารหลกัของพะยนู  
 สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั  
 สาหร่าย   
 หญา้ทะเล 
 หญา้ทะเลและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 
 หญา้ทะเลและสาหร่าย 
 หญา้ทะเล สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั และสาหร่าย 

6. สภาพน ้ากบัการออกหากินหญา้ทะเลของพะยนู 
 น ้าลง  น ้าข้ึน  บางคร้ังน ้าลง บางคร้ังน ้าข้ึน 

7. ระดบัน ้าในบริเวณท่ีพะยนูกินหญา้ทะเล  
 น ้าต้ืน  น ้าลึก  ทั้งน ้าต้ืน และน ้าลึก 

8. เม่ือมีความกดดนัจากสภาพแวดลอ้มนอ้ยพะยนูกินหญา้ทะเลในช่วงเวลาใด 
 กลางวนั  กลางคืน   ทั้งกลางวนัและกลางคืน 

9. ปริมาณหญา้ทะเลท่ีกิน 
 ร้อยละ 8-10 ของน ้าหนกัตวั   ร้อยละ 11-13 ของน ้าหนกัตวั   
 ร้อยละ 14-16 ของน ้าหนกัตวั 

10. หญา้ทะเลท่ีพบในจงัหวดัตรังมีก่ีชนิด 
 9 ชนิด  10 ชนิด  11 ชนิด  12 ชนิด 

11. บอกชนิดหญา้ทะเลท่ีรู้จกัอยา่งนอ้ย 4 ชนิด................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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12. บอกชนิดหญา้ทะเลท่ีพะยนูชอบกิน........................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
13. พะยนูกินหญา้ทะเลท่ีมีขนาดเล็กในส่วนใด 

 กินใบ   กินล าตน้  กินราก  กินทั้งตน้รวมถึงราก 
14. พะยนูกินหญา้ทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ในส่วนใด 

 กินใบ   กินล าตน้  กินราก  กินทั้งตน้รวมถึงราก 
15. พะยนูกินหญา้ทะเล 

 แบบตวัเดียว  รวมฝงู  ทั้งแบบเด่ียวและแบบรวมฝงู 
16. พะยนูกินสาหร่ายหรือไม่ 

 ไม่กินเลย  กินเม่ือหญา้ทะเลขาดแคลน  กินเป็นอาหารหลกั 
17. พะยนูกินสัตวอ่ื์นหรือไม่ 

 ไม่กินเลย  กินสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั  กินสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
18. พะยนูตวัเมียตวัเตม็วยัท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุ 

 อายนุอ้ยกวา่ 6 ปี  6-17 ปี  มากกวา่ 18-20 ปี  มากกวา่ 20 ปี 
19. บริเวณท่ีผสมพนัธ์ุ 

 ใกลฝ่ั้ง  ห่างจากฝ่ัง  ทั้งใกลฝ่ั้งและห่างจากฝ่ัง 
20. ระยะเวลาตั้งครรภ ์

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน  13-14.5 เดือน   มากกวา่ 14.5 เดือน 
21. จ านวนลูกพะยนูท่ีคลอดแต่ละคร้ัง 

 1 ตวั  2 ตวั  มากกวา่ 2 ตวั 
22. บริเวณท่ีพะยนูคลอดลูก 

 บริเวณน ้าต้ืน   บริเวณน ้าลึก   ทั้งบริเวณน ้าต้ืน และน ้าลึก 
23. ระยะเวลาในการเวน้ช่วงมีลูก 

 นอ้ยกวา่ 2.5 ปี  2.5-7.0 ปี    7-10 ปี  มากกวา่ 10 ปี 
24. ระยะเวลาท่ีลูกกินนมแม่ 

  6 เดือน  12 เดือน  18 เดือน  24 เดือน   
25. ลูกพะยนูกินหญา้ทะเล 

 หลงัคลอดไม่ก่ีวนัแม่ฝึกใหกิ้นหญา้ทะเลขณะท่ีกินนมอยูด่ว้ย 
 หลงัคลอดเป็นเดือนแม่ฝึกใหกิ้นหญา้ทะเลขณะท่ีกินนมอยูด่ว้ย 
 หยา่นมแลว้จึงกินหญา้ทะเล 
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26. พฤติกรรมทางสังคมของพะยนูเป็นอยา่งไร 
 อยูต่วัเดียว 
 อยูเ่ป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป 
 มีทั้งท่ีอยูต่วัเดียว และอยูเ่ป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป 

27. การเกาะติดกลุ่มทางสังคมของพะยนูข้ึนอยูก่บัอะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 ความสามารถในการหาอาหาร 
 เง่ือนไขทางส่ิงแวดลอ้ม 
 ความกดดนัจากการล่าในธรรมชาติ 

28. พะยนูมีการส่ือสารกนัอยา่งไร 
 การตีหางเม่ือวา่ยน ้า 
 การผดุหายใจมีน ้าฟูเล็กนอ้ย 
 การส่งเสียงร้อง 
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แบบประเมนิหลกัสูตรท้องถิ่น เร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

 
ช่ือ-สกุล...........................................ต าแหน่ง..............................หน่วยงาน........................................ 
 
ค าช้ีแจง 

ผูเ้ช่ียวชาญโปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัตวัช้ีวดัในแบบประเมิน 
และใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

+1 หมายถึง ท่านแน่ใจวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในดา้นนั้น 
0   หมายถึง ท่านไม่แน่ใจหลกัสูตรทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในดา้นนั้น 
-1 หมายถึง ท่านแน่ใจวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ินไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในดา้นนั้น 

ผูเ้ช่ียวชาญโปรดพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัตวัช้ีวดัในแบบประเมิน 
และใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

5 หมายถึง หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีความเหมาะสมนอ้ย 
1 หมายถึง หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 
ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การประเมิน IOC ระดบัความเหมาะสม 

 -1 0 +1 5 4 3 2 1 
1. ความสอดคล้องของหลกัสูตรท้องถิ่นกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ 
1.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2556) ในยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ใหค้วามส าคญักบั การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม…………………………… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

1.2 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542         
   1.1.2 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม (ม.7)………………………………………… 

 
 
…. 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

   1.1.3 การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
ในดา้นความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (ม.23(2))……………………………………….. 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 
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การประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การประเมิน IOC ระดบัความเหมาะสม 
 -1 0 +1 5 4 3 2 1 
   1.1.4 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ฯลฯ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพ่ือพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหา
และความตอ้งการ (ม.29)…………………………………… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

2. ความสอดคล้องของหลกัสูตรท้องถิ่นกบัวตัถุประสงค์ของ
โรงเรียน 

        

   2.1 หลกัสูตรทอ้งถ่ินมุ่งเนน้การเสริมสร้างคุณภาพของผูเ้รียน … … … … … … … … 
   2.2 หลกัสูตรทอ้งถ่ินมุ่งเนน้การพฒันาความรู้ทางวชิาการใน
สาระวทิยาศาสตร์……………………………………………… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

   2.3 หลกัสูตรทอ้งถ่ินมุ่งเนน้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
เช่น พะยนู และหญา้ทะเล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือความ
ยัง่ยนื…………………………………………………………… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

   2.4 หลกัสูตรทอ้งถ่ินสอนใหรู้้เหตุผลตามหลกัการของสาระ
วทิยาศาสตร์…………………………………………………… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

   2.5 หลกัสูตรทอ้งถ่ินสอนใหเ้กิดปัญญาจากการคิด
วเิคราะห์……………………………………………………….. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

   2.6 หลกัสูตรทอ้งถ่ินสอนใหมุ่้งมัน่ในอุดมคติอนัเกิดจาก
คุณธรรมและจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม……………………….. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

3. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรท้องถิ่น         
   3.1 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน…………………. … … … … … … … … 
   3.2 มุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ืออนุรักษ์
พะยนูและหญา้ทะเล…………………………………………… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

   3.3 มุ่งปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ะยนูและหญา้ทะเล … … … … … … … … 
   3.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ การส่ือสาร และการ
ท างาน………………………………………………………….. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

4. การวเิคราะห์หลกัสูตร         
  4.1 การวเิคราะห์หลกัสูตรมีการระบุท่ีเหมาะสมในเร่ือง 
มาตรฐานตวัช้ีวดั ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค…์……………………………………………………… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

5. ค าอธิบายรายวชิา         
    5.1 มีการระบุรหสัวชิา ช่ือวิชา ชั้นปีท่ีสอน จ านวนเวลาเรียน
ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง………………………………………………… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

   5.2 การเขียนค าอธิบายรายวชิาไดเ้ขียนเป็นความเรียง โดยระบุ
องคค์วามรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณลกัษณะ และครอบคลุมผล
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้…………………………………… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 
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การประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

รายการ การประเมิน IOC ระดบัความเหมาะสม 
 -1 0 +1 5 4 3 2 1 

6. โครงสร้างของรายวชิา         
   6.1 การจดัท าสาระส าคญั /ความคิดรวบยอด ไดว้เิคราะห์แก่น
ความรู้จากทุกผลการเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้มาจดัท า
สาระการเรียนรู้ ความคิดรวบยอดชดัเจน เหมาะสม และ
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้………………………………… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

   6.2 การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
สะทอ้นใหเ้ห็นสาระส าคญัหรือประเด็นหลกัในหน่วยการเรียนรู้
นั้นๆ น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจของ
ผูเ้รียน………………………………………………………….. 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

   6.3 การก าหนดสดัส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้
เหมาะสม และรวมทุกหน่วยตอ้งเท่ากบัเวลาเรียนตามหลกัสูตร 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

   6.4 การก าหนดสดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้
เหมาะสม และรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากบั 100……………… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

7. หน่วยการเรียนรู้         
   7.1 การก าหนดเป้าหมาย ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ สาระส าคญั เหมาะสมมีความสอดคลอ้งกนัทุกหน่วยการ
เรียนรู้………………………………………………………..… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 

   7.2 กิจกรรมท่ีจดัในหน่วยการเรียนรู้ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมโดยครูและนกัเรียนไดร่้วมท ากิจกรรม……………….. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 

   7.3 กิจกรรมท่ีจดัในหน่วยการเรียนรู้เป็นการจดัใหมี้การเรียนรู้
ตามสภาพจริง………………....................................................... 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 

   7.4 การก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ ไดก้ าหนดช้ินงาน/ภาระ
งาน การวดัและประเมินผล สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ทุกหน่วย
การเรียนรู้…………………………………………………….. 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 

   7.5 ส่ือ แหล่งเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียนรู้   มีการ
ก าหนดส่ือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ อยา่งหลากหลาย ชดัเจน เหมาะสมกบั
เน้ือหา………………………………………………………….. 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 
 
 
… 

 

8. การวดัและประเมนิผล         
 8.1 ก าหนดรูปแบบ วธีิการ เกณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ีเนน้
การประเมินตามสภาพจริง……………………………………... 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 

 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกการนิเทศ 
เร่ืองท่ีนิเทศ.......................................................................................................................................... 
ผูนิ้เทศ....................................................................ผูรั้บการนิเทศ....................................................... 
วนั เดือน ปี ท่ีนิเทศ.............................................................................................................................. 
 

วตัถุประสงค ์ กิจกรรม/วธีิการ/ส่ือท่ีใชนิ้เทศ ผลท่ีเกิดกบัผูรั้บการนิเทศ 
   

 
 
 
 

 

 
ขอ้คิดเห็น/ขอ้ตกลงร่วมระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศคร้ังต่อไป 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
สรุปผล/ขอ้คิดเห็นของผูนิ้เทศ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................... 

                                                                   (...............................................................) 
ผูบ้นัทึก 
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แบบสังเกตการสอน 
(ส าหรับทมีนิเทศติดตามสอนด้วยหลกัสูตรท้องถิ่น) 

 
ช่ือผูรั้บการนิเทศ...........................................................................ชั้น.............................................. 
รายวชิาวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองท่ีนิเทศ................................................. 
ช่ือผูนิ้เทศ.......................................................................................................................................... 
วนัท่ี.......................เดือน.........................................พ.ศ. ...........................เวลา............................... 
ค าช้ีแจง  ผูนิ้เทศการสอนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องเพื่อเป็นการระบุความคิดเห็น พร้อมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

รายการ 
ระดบัการพิจารณา 

5 4 3 2 1 
1. การเตรียมการก่อนการสอน 
 1.1 จดัท าแผนการสอนตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง      
 1.2 จดัส่ืออุปกรณ์การสอนครบถว้น สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน

การสอน 
     

 1.3 จดัแบบประเมินผลการเรียนการสอนไวส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานการเรียนรู้ 

     

 1.4 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมการก่อนการสอน      
2. การจดักจิกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 บอกจุดประสงค/์กิจกรรมแก่ผูเ้รียนก่อนการสอน      
 2.2 จดักิจกรรมตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน      
 2.3 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง      
 2.4 จดักลุ่มใหน้กัเรียนร่วมกนัท างานเป็นทีม      
 2.5 มอบหมายงานใหแ้ก่นกัเรียนสอดคลอ้งกบัศกัยภาพแต่ละบุคคล      
 2.6 เลือกใชเ้ทคนิคการสอนท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของ

นกัเรียน 
     

 2.7 ใชก้ารเสริมแรงตลอดการจดักิจกรรมการเรียนการสอน      
 2.8 ตรวจสอบผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง      
3. การใช้ส่ือเทคโนโลย ี
 3.1 ส่ือเทคโนโลยสีอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน      
 3.2 ส่ือเร้าใจและกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้      
 3.3 นกัเรียนมีโอกาสใชส่ื้อเทคโนโลยใีกลชิ้ดทัว่ถึง      
 3.4 ส่ือเทคโนโลยมีีความคุม้ค่าน าไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย      
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การสังเกตการสอน (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดบัการพิจารณา 

5 4 3 2 1 
4. การจดับรรยากาศและบริหารช้ันเรียน 
 4.1 จดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน      
 4.2 กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
     

 4.3 ใส่ใจต่อนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง      
 4.4 ใชเ้ทคนิคหลากหลายควบคุมชั้นเรียน      
 4.5 เสริมแรง ใหก้ าลงัใจนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ      
5. การประเมนิผล 
 5.1 ประเมินศกัยภาพนกัเรียนก่อนเรียน      
 5.2 ประเมินศกัยภาพนกัเรียนระหวา่งเรียน      
 5.3 ประเมินศกัยภาพนกัเรียนหลงัเรียน      
 5.4 ใชเ้ทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง      
 5.5 นกัเรียนมีส่วนร่วมและตดัสินผลการประเมิน      
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพของหลกัสูตร  
(ส าหรับครูผู้สอน) 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  
1. ครูผูส้อน ………………..…….. 
2. อาย.ุ.....................ปี 
3. ศาสนา   พุทธ  อิสลาม  อ่ืนๆ (ระบุ)..................... 
4. ระดบัการศึกษา 
   จบปริญญาตรี  จบปริญญาโท  จบปริญญาเอก 
5. สถานภาพ  โสด    สมรส    หมา้ย หยา่ แยกกนัอยู ่
7. ประสบการณ์ดา้นการสอน .........................ปี 
8. ทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินในการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี............ ปีการศึกษา……… 
 โรงเรียน........................................................ชั้นปี.............................................. 
 

ตอนที ่2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
ค าช้ีแจง ครูผูส้อนโปรดอ่านและท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

5 หมายถึงความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 
4 หมายถึงความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินมาก 
3 หมายถึงความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินปานกลาง 
2 หมายถึงความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินนอ้ย 
1 หมายถึงความพึงพอใจต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินนอ้ยท่ีสุด 

 

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 
 5 4 3 2 1 
1. หลกัสูตรท้องถิ่น      
  1.1 การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทอ้งถ่ิน      
  1.2 มีการจดัแผนการศึกษาหรือโครงสร้างหลกัสูตรตลอดหลกัสูตรอยา่งชดัเจน      
  1.3 มีแผนหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งชดัเจน      
  1.4 วชิาเรียนวทิยาศาสตร์ เหมาะสม สอดคลอ้งความตอ้งการ      
  1.5 จ านวนชัว่โมงเรียนเหมาะสม      
2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้      
  2.1 หอ้งเรียนมีอุปกรณ์ ส่ือท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้      
  2.2 มีแหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริงในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม      
  2.3 มีปราชญช์าวบา้นในพ้ืนท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้      
  2.4 หอ้งปฏิบติัการมีอปุกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ      
  2.5 ระบบบริการหอ้งสมุดเหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้      
  2.6 ระบบสารสนเทศเอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง      
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ความพึงพอใจของครู (ต่อ) 
 

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 
 5 4 3 2 1 
3. การจดัการเรียนการสอน      
  3.1 การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัลกัษณะวชิา และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้      
  3.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอนส่งเสริมใหมี้คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุการศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ 

     

  3.3 น าผลงานวจิยั หรือองคค์วามรู้ใหม่มาใชใ้นการเรียนการสอน      
  3.4 วธีิการสอนกระตุน้การคิด วเิคราะห์ และการแกปั้ญหา      
  3.5 การใชส่ื้อประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม      
  3.6 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตแ์นวคิด ศาสตร์ทางวชิาชีพและ/หรือศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาการเรียนรู้ 

     

4. การวดัประเมนิผล      
   4.1 วธีิการประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกิจกรรมการเรียนการสอน      
   4.2 การวดัและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไวล่้วงหนา้      
   4.3 ระบบการวดัและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามเวลา      
5. การเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรได้พฒันาคุณลกัษณะของผู้เรียน      
  5.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม      
  5.2 ดา้นความรู้      
  5.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา      
  5.4 ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ      
  5.5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

  5.6 ดา้นทกัษะการปฏิบติั      
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อหลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 
(ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ถึงมธัยมศึกษาปีที ่6) 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
1. เพศ (  ) หญิง (  ) ชาย 
2. อาย ุ………. ปี  
3. นกัเรียนเรียนชั้น...........................โรงเรียน.......................................................... 
 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชห้ลกัสูตร

ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล รายวชิาวทิยาศาสตร์ 
 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนโปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้  และเขียนเคร่ืองหมาย     ลงใน

ช่องทางขวามือของท่านท่ีตรงกบัความเป็นจริงเพียงค าตอบเดียว   
 

รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
1. ด้านเนือ้หาวชิา      
   1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหา……………………………...………. …… … …… … …… 
   1.2 ความรู้ท่ีไดจ้ากหน่วยการเรียนรู้…….………………………….. …… … …… … …… 
   1.3 นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั…..… …… … …… … …… 
   1.4 เน้ือหาสาระเพียงพอกบัความตอ้งการ………………………….. …… … …… … …… 
2. ด้านส่ือการเรียนการสอน      
   2.1 ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ……………… …… … …… … …… 
   2.2 ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน……. …… … …… … …… 
   2.3 ความหลากหลายของแหล่งการเรียนรู้………………………… …… … …… … …… 
   2.4 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนการสอน……………… …… … …… … …… 
3. ด้านกระบวนการจดักจิกรรม      
   3.1 รูปแบบการจดักิจกรรมมีความหลากหลาย …… … …… … …… 
   3.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม………………… …… … …… … …… 
   3.3 บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้……………………………..……. …… … …… … …… 
   3.4 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์………… …… … …… … …… 
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ความพึงพอใจของนกัเรียน (ต่อ) 
 

รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
4. ด้านการวดัและประเมนิผล      
   4.1 การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน…… …… … …… … …… 
   4.2 รูปแบบการวดัและประเมินผลมีความหลากหลาย……………… …… … …… … …… 
   4.3 เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมกบั 
หน่วยการเรียนรู้……………………………………………………… 

 
…… 

 
… 

 
…… 

 
… 

 
…… 

   4.4 ระยะเวลาในการวดัและประเมินผลแต่ละคร้ังมีความเหมาะสม …… … …… … …… 
 

ตอนที ่3 ใหน้กัเรียนบอกความรู้สึกหลงัจากท่ีไดเ้รียนดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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แบบถอดบทเรียน ส าหรับครูผู้สอน 
การมส่ีวนร่วมของครูในการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล  

และการสอนด้วยหลกัสูตรท้องถิ่น 
 

ข้อ 1 ท่านมีความคาดหวงัต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการใช้หลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลในการสอนอยา่งไร 

1.1 ความคาดหวงัต่อตวัของท่านเอง 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

1.2 ความคาดหวงัต่อโรงเรียนของท่าน 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

1.3 ความคาดหวงัต่อนกัเรียนท่ีท่านสอน 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

1.4 ความคาดหวงัต่อชุมชนของท่าน 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ข้อ 2 ผลของการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลใน
การสอนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตามท่ีท่านคาดหวงัหรือไม่ อยา่งไร  

2.1 ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อตวัของท่านเอง 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2.2 ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อโรงเรียนของท่าน 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2.3 ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อนกัเรียนท่ีท่านสอน 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อชุมชนของท่าน 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ข้อ 3 มีเง่ือนไขหรือปัจจยัใดท่ีท าใหก้ารพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง
พะยนูและหญา้ทะเล เป็นหรือไม่เป็น ไปตามท่ีคาดหวงั 

3.1 การร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
-ปัจจยัสนบัสนุน 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

-ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 การน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลไปใชใ้นการเรียนการสอน 
-ปัจจยัสนบัสนุน 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

-ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อ 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการปรับปรุงส าหรับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และการ
ใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลในการเรียนการสอน 

4.1 การร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.2 การน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลไปใชใ้นการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ในการหาแนวทางการใช้หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ืองพะยูน 
และหญ้าทะเลส าหรับโรงเรียนชายฝ่ัง 

(ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน) 
 
ข้อ 1 ท่านมีความคิดเห็นหรือขอ้สังเกตอย่างไรต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเล ใน
ระดบัชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ 2 ท่านมีแนวทางหรือวธีิการอยา่งไรท่ีจะน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยนูและหญา้ทะเลไปใชส้อน
ในโรงเรียนของท่าน (หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 3)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ 3 การน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองพะยูนและหญา้ทะเลไปสอนในโรงเรียนของท่านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพท่านตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนอะไร จากหน่วยงานใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนของนักเรียน และประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิ่นเร่ืองพะยูนและหญ้าทะเล 

 
คะแนนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
รายวชิา ว 1101  วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนท่ี 2 พะยนูนอ้ยผูค้อยการปกป้อง 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ แบบทดสอบท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 3 ระหวา่งเรียน E1 E2 

    (เตม็ 8) (เตม็ 6) (เตม็ 6) (เตม็ 20) (เตม็ 10) 
1 เด็กหญิงเจนจิรา อวนขอ้ง 8.00 4.00 6.00 18.00 8.00 
2 เด็กหญิงจุฑาธิบด์ิ ดน้นุย้ 8.00 6.00 6.00 20.00 9.00 
3 เด็กชายอิรฟาน ขาวปาน 8.00 6.00 6.00 20.00 9.00 
4 เด็กหญิงอธิตญา เสียมไหม 8.00 6.00 6.00 20.00 10.00 
5 เด็กชายวริะกลุ จิเหลา 7.00 6.00 6.00 19.00 9.00 
6 เด็กชายคามิน เสลา ยา้ย ยา้ย ยา้ย ยา้ย ยา้ย 
7 เด็กชายศรัญย ูแท่นแกว้ 7.00 6.00 3.00 16.00 7.00 
8 เด็กหญิงฟารีนา คงเหล่า 7.00 5.00 5.00 17.00 10.00 
9 เด็กชายธนวติั สารสิทธ์ิ 8.00 6.00 6.00 20.00 10.00 
10 เด็กหญิงญาณิศา เดชอารัญ 7.00 6.00 6.00 19.00 10.00 
11 เด็กชายอบัดุลฆอฟฟาร์ เจะเส็น 8.00 4.00 6.00 18.00 10.00 
12 เด็กชายพงศธร หาดเดน็ 8.00 6.00 5.00 19.00 10.00 
13 เด็กหญิงศณิชา จิหรน 7.00 5.00 6.00 18.00 10.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ แบบทดสอบท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 3 ระหวา่งเรียน E1 E2 

    (เตม็ 8) (เตม็ 6) (เตม็ 6) (เตม็ 20) (เตม็ 10) 
14 เด็กหญิงไอลดา สาดสาย ยา้ย ยา้ย ยา้ย ยา้ย ยา้ย 
15 เด็กหญิงจิลดา เจะหลง 8.00 6.00 6.00 20.00 10.00 
16 เด็กหญิงณฐักมล วงศต์าข่ี 8.00 6.00 6.00 20.00 10.00 
17 เด็กหญิงอารียา ไมหยา้ 8.00 6.00 3.00 17.00 10.00 
18 เด็กหญิงกาญจนา ชยัวงั 8.00 4.00 3.00 15.00 9.00 
19 เด็กชายธีรเกีรยติ ท่าเทศ 8.00 6.00 6.00 20.00 10.00 
20 เด็กหญิงอนุชา แดงสี 8.00 6.00 4.00 18.00 9.00 
21 เด็กชายปรเมศร์ ศรีโยธา 8.00 6.00 3.00 17.00 10.00 
22 เด็กหญิงณฐัพร อวนขอ้ง 7.00 6.00 3.00 16.00 10.00 
23 เด็กหญิงโสมสุดา สารสิทธ์ิ 7.00 6.00 6.00 19.00 10.00 

 
ค่าเฉลีย่ 

   
18.38 9.52 

 
คะแนนเตม็ 

   
20.00 10.00 

  ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิน่ E1/E2 
 

91.90 95.24 
หมายเหต ุ

     
 

แบบทดสอบท่ี 1 โครงสร้างภายนอกของพะยนู 
   

 
แบบทดสอบท่ี 2 หนา้ท่ีของโครงสร้างภายนอกของพะยนู 

  
 

แบบทดสอบท่ี 3 โครงสร้างภายนอกของหญา้ทะเล 
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบา้นเกาะลิบง 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 12101 วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนรู้ท่ี 2 พะยนูนอ้ยแสนดีมีค่าอนนัต ์
เลขท่ี ช่ือ- สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 3 4+5 ระหวา่งเรียน E1 E2 

    (เตม็ 7) (เตม็ 5)  (เตม็ 15)  (เตม็ 9)  (เตม็ 36) (เตม็ 10) 
1 เด็กชายคฑาวธุ  จุไร 7.00 4.00 12.00 3.00 26.00 7.00 
2 เด็กชายเฟาซี  หยงัเส็น 7.00 5.00 12.00 4.00 28.00 9.00 
3 เด็กชายธนพงษ ์ ด าหลง 5.00 5.00 9.00 4.00 23.00 10.00 
4 เด็กชายนนัทกรณ์  เกา้เอ้ียน 7.00 4.00 12.00 3.00 26.00 9.00 
5 เด็กชายอาทิตย ์ หาดเดน็ 7.00 5.00 12.00 5.00 29.00 9.00 
6 เด็กชายจิรยทุธ  เทพสิงห์ 6.00 4.00 12.00 3.00 25.00 8.00 
7 เด็กชายจิรวฒัน ์ พนัสุวรรณ 7.00 4.00 12.00 3.00 26.00 7.00 
8 เด็กชายสิทธิโชค  สงัสนั 7.00 4.00 12.00 3.00 26.00 9.00 
9 เด็กหญิงซลัมา  ห่อทอง 7.00 5.00 15.00 6.00 33.00 7.00 
10 เด็กหญิงศุภริตา  มงชู 7.00 4.00 12.00 3.00 26.00 8.00 
11 เด็กหญิงยวุธิดา  สงัสนั 7.00 4.00 15.00 5.00 31.00 9.00 
12 เด็กหญิงอนนัตญา  ทบัทิมอ่อน 7.00 5.00 12.00 5.00 29.00 8.00 
13 เด็กหญิงนราธิป  ด าปลอ้ง 7.00 5.00 15.00 6.00 33.00 8.00 

 
     ค่าเฉลีย่ 

    
27.77 8.31 

 
     คะแนนเตม็ 

    
36.00 10.00 

  ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิน่ E1/E2 
   

77.14 83.08 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
หมายเหตุ 

ใบกิจกรรมท่ี 1 ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อด ารงชีวิตของพะยนู และหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 2 แสงนั้นส าคญัไฉน 
ใบกิจกรรมท่ี 3 การตอบสนองต่ออุณหภูมิของพะยนูและหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 4 การตอนสนองต่อน ้าข้ึนน ้าลงของพะยนูและหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 5 การตอนสนองต่อน ้าข้ึนน ้าลงของพะยนูและหญา้ทะเล 
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นพระม่วง 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 13101 วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนรู้ท่ี 2 ชีวติพะยนูและหญา้ทะเล 
เลขท่ี ช่ือ - สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบ 

  1 2 3 4 5 ระหวา่งเรียน E1 รวบยอด E2 
    (เตม็ 5) (เตม็ 5) (เตม็ 5) (เตม็ 5)  (เตม็ 3) (เตม็ 23) (เตม็ 10) 

1 เด็กชายปฏิภาณ  หลงเหละ 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 17.00 7.00 
2 เด็กชายศิวกร สมจริง 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00 13.00 6.00 
3 เด็กชายรัตนพล ดว้งเดิม 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 16.00 6.00 
4 เด็กชายเอกรัตน ์หวงัเส็น 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 19.00 8.00 
5 เด็กชายกิตติศกัด์ิ กมูุดา 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 13.00 6.00 
6 เด็กชายภิวฒัน์ สวนดี 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 14.00 6.00 
7 เด็กชายภูวดล  ตะเหยง 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 13.00 6.00 
8 เด็กหญิงชยดุา  ม่วงแกว้  3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 15.00 7.00 
9 เด็กหญิงชลดา  สุนทรเตม็ 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 18.00 8.00 
10 เด็กหญิงกรกนก สุวรรณโชติ   4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 17.00 8.00 
11 เด็กหญิงจิราภรณ์ กมูุดา 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 20.00 9.00 
12 เด็กหญิงวรารัตน ์ กมูุดา  4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 20.00 8.00 
13 เด็กหญิงนิศาชล พระคง 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 14.00 6.00 
14 เด็กหญิงวรนุช สุนทรเตม็ 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 12.00 6.00 
15 เด็กหญิงพชัราพร ม่วงแกว้ 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 21.00 9.00 
16 เด็กหญิงพศิตะวนั ม่วงลาย 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 22.00 9.00 
17 เด็กชายปฐมพร ดอเลาะ 3.00 3.00 4.00 3.00 1.00 14.00 6.00 
18 เด็กชายรพีภทัร หลีเอบ 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 13.00 6.00 

      ค่าเฉลีย่      16.17 7.06 

      คะแนนเตม็      23.00 10.00 
      ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิ่น E1/E2 

   
70.29 70.56 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
หมายเหตุ 

ใบกิจกรรมท่ี 1 สาเหตุท่ีสตัวสู์ญพนัธ์ุและใกลสู้ญพนัธ์ุ 
ใบกิจกรรมท่ี 2 สาเหตุท่ีพะยนูใกลสู้ญพนัธ์ุ 
ใบกิจกรรมท่ี 3 วฎัจกัรชีวติของพะยนู 
ใบกิจกรรมท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพะยนูกบัระบบนิเวศหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 5 เสนอแนวทางเพื่อดูแลและอนุรักษพ์ะยนู 
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนบา้นมดตะนอย 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 14101  วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนท่ี 1 หญา้ทะเล 
เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 ระหวา่งเรียน E1 E2 

    (เตม็ 5) (เตม็ 5) (เตม็ 10) (เตม็ 10) 
1 เด็กชายพงษสิ์ทธ์ิ พระคง 3.00 4.00 7.00 8.00 
2 เด็กหญิงซอลยา่ เจะหยงั 3.00 4.00 7.00 8.00 
3 เด็กชายวชัรพงศ ์ก่ิงเก็บ 4.00 4.00 8.00 9.00 
4 เด็กชายธนาธร ยโูส๊ะ 4.00 4.00 8.00 8.00 
5 เด็กชายวรุฒ กมูุดา 3.00 4.00 7.00 8.00 
6 เด็กชายธนญัชยั หลีสู 3.00 4.00 7.00 8.00 
7 เด็กชายณฐัสิทธ์ิ พระคง 3.00 4.00 7.00 8.00 
8 เด็กชายธนพตั แดงสี 4.00 4.00 8.00 8.00 
9 เด็กชายสิทธิพงศ ์ทะเลลึก 4.00 4.00 8.00 8.00 
10 เด็กชายอนิศร รักษหิ์รัญ 4.00 4.00 8.00 8.00 
11 เด็กหญิงกญัญารัตน์ ทะเลลึก 4.00 3.00 7.00 8.00 
12 เด็กหญิงอริสา ต่ิงเก็บ 3.00 4.00 7.00 8.00 
13 เด็กหญิงชวลัยรั์ตน์ ปูเป้ียว 4.00 4.00 8.00 8.00 
14 เด็กหญิงปาริดา รัญวาสี 4.00 4.00 8.00 9.00 
15 เด็กหญิงฮฟัเซาะฮ ์แหลมไทร 4.00 4.00 8.00 8.00 
16 เด็กหญิงอภิสรา โปสู่ 4.00 4.00 8.00 8.00 
17 เด็กหญิงณฐัธิดา หวนัมุสา 3.00 4.00 7.00 8.00 
18 เด็กหญิงมารดี ต่ิงเก็บ 4.00 3.00 7.00 8.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 ระหวา่งเรียน E1 E2 

    (เตม็ 5) (เตม็ 5) (เตม็ 10) (เตม็ 10) 
19 เด็กหญิงมาเลก็ ชา้งน ้ า 3.00 4.00 7.00 8.00 
20 เด็กหญิงปริณดา ไมหมาด 4.00 3.00 7.00 9.00 
21 เด็กหญิงบณัฑิตา ทะเลลึก 4.00 4.00 8.00 8.00 

 
     ค่าเฉลีย่ 

  
7.48 8.14 

 
     คะแนนเตม็ 

  
10.00 10.00 

       ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิ่น E1/E2 74.76 81.43 
หมายเหต ุ
     ใบกิจกรรมท่ี 1 ช่ือและส่วนประกอบของหญา้ทะเล 
     ใบกิจกรรมท่ี 2 ชนิดและลกัษณะเด่นของหญา้ทะเล 
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 15101  วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนท่ี 1  โลกของหญา้ทะเล 
เลขท่ี ช่ือ-สกลุ รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
ระหวา่งเรียน E1 E2 

  
(เตม็ 10) (เตม็ 10) 

1 เด็กชายชานนท ์แหลมเกาะ 7.50 5.00 
2 เด็กชายเกษม หสัสาคร ขาด ขาด 
3 เด็กชายธวชัชยั ทะเลลึก ขาด ขาด 
4 เด็กชายธนพงษ ์ม่วงแกว้ ขาด ขาด 
5 เด็กชายเอกภพ ปานชาตรี 6.00 7.00 
6 เด็กชายรอเฉด สุเหร็น 8.00 6.00 
7 เด็กชายอธิวฒัน์ ทะเลลึก 7.50 7.00 
8 เด็กชายกฤษณะ พรมจนัทร์ 6.50 8.00 
9 เด็กชายเกียรติศกัด ์ไทรบุรี 7.50 8.00 
10 เด็กชายอภิชาติ กมูุดา ขาด ขาด 
11 เด็กชายวฒิุชยั อรัญยภานนท ์ 8.00 8.00 
12 เด็กชายเมฆี พระคง ขาด ขาด 
13 เด็กชายภาคภูมิ กะหา 5.00 7.00 
14 เด็กชายอินทรีย ์ทะเลลึก 9.50 8.00 
15 เด็กหญิงสุทธิดา เจ๊ะจาโรจน์ 5.00 7.00 
16 เด็กหญิงลินดา คงสมุทร ขาด ขาด 
17 เด็กหญิงรจนา คลองร้ัว 0.50 6.00 
18 เด็กหญิงวรกาญจน์ กาหล า 8.00 8.00 
19 เด็กหญิงศิริวรรณ จนัใด 9.00 8.00 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
ระหวา่งเรียน E1 E2 

  
(เตม็ 10) (เตม็ 10) 

20 เด็กหญิงอริมา หมวดแดหวา 9.00 7.00 
21 เด็กหญิงศรีสุดา เขตเขียว ขาด ขาด 
22 เด็กหญิงวราภรณ์ แซะอาหลี 9.00 8.00 
23 เด็กหญิงอารียา บ่อม่วง 5.50 8.00 
24 เด็กหญิงสุวมิล ทองแท ้ 9.00 8.00 
25 เด็กหญิงจนัทิมา ทะเลลึก 6.50 7.00 
26 เด็กหญิงรัตนวดี ชุมแกว้ 9.50 7.00 
27 เด็กหญิงอรทยั คลองร้ัว ขาด ขาด 
28 เด็กชายธีรวฒัน์ บูรณ์ชะนะ 8.00 7.00 
29 เด็กชายรัตนพงษ ์ด าเดิม ขาด ขาด 

 
ค่าเฉลีย่ 7.23 7.25 

 
คะแนนเตม็ 10.00 10.00 

 
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิน่ E1/E2 72.25 72.50 

หมายเหต ุ
ใบกิจกรรมท่ี 1 องคป์ระกอบของหญา้ทะเล 
 ใบกิจกรรมท่ี 2 การสืบพนัธ์ุของหญา้ทะเล 
*ใบกิจกรรมท่ี 3 การสืบพนัธ์ุของหญา้ทะเลโดยไม่อาศยัเพศ (การปักช า) 
ไม่ไดส้อนเน่ืองจากเป็นหนา้สมรสุมฝนตกหนกัไม่สามารถไปเก็บพนัธ์ุหญา้ได ้
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบา้นหาดยาว 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 16101 วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนท่ี 3 ชีวติสัมพนัธ์ และหน่วยเรียนท่ี 4 รักษพ์ะยนู รักษห์ญา้ทะเล 
เลขท่ี ช่ือ-สกุล หน่วยเรียนท่ี 3 หน่วยเรียนท่ี 4 เฉล่ีย เฉล่ีย 

  
ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) 

รวม ทดสอบ 
รวบยอด ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) 

รวม 
คะแนน 

ทดสอบ คะแนน ทดสอบ 
คะแนน รวบยอด ระหวา่ง รวบยอด 

  
1 2 3 4 

ระหวา่ง 
E2 1 2 3 

ระหวา่งเรียน 
E1 E2 

เรียน 
 เรียน E1 E1 E2 

  
(เตม็ 3) (เตม็ 6) (เตม็ 9) (เตม็ 9) (เตม็ 27) (เตม็ 9) (เตม็ 9) (เตม็ 12) (เตม็ 6) (เตม็ 27) (เตม็ 9) (เตม็ 27) (เตม็ 9) 

1 เดก็ชายภูชิทร์ หมาดตุด 2.00 5.00 7.00 8.00 22.00 9.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 22.50 9.00 
2 เดก็หญิงกมลรัตน์ หวงัเส็น 2.50 5.00 7.00 8.00 22.50 9.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 22.75 9.00 
3 เดก็หญิงอสัมา เตะเส็น 1.50 5.00 7.00 8.00 21.50 9.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 22.25 9.00 
4 เดก็หญิงจิดาภา จนัทร์แดง 2.50 5.00 7.00 8.00 22.50 9.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 22.75 9.00 
5 เดก็หญิงจนัทิรา อวนขอ้ง 2.50 5.00 7.00 9.00 23.50 9.00 8.00 11.00 5.00 24.00 9.00 23.75 9.00 
6 เดก็ชายอคัรพล รัตนะ 2.50 3.00 7.00 8.00 20.50 7.00 5.00 9.00 5.00 19.00 8.00 19.75 7.50 
7 เดก็ชายชลนัทร หวงับริสุทธ์ิ 2.50 4.00 6.00 7.00 19.50 8.00 6.00 10.00 5.00 21.00 9.00 20.25 8.50 
8 เดก็ชายวษิณุ แกว้เกือบ 2.50 4.00 6.00 7.00 19.50 8.00 6.00 10.00 5.00 21.00 9.00 20.25 8.50 
9 เดก็ชายวษิณะ แกว้เกือบ 2.50 4.00 6.00 7.00 19.50 8.00 6.00 10.00 5.00 21.00 9.00 20.25 8.50 

10 เดก็หญิงจุฬาลกัษณ์ ม่วงแกว้ 2.50 6.00 8.00 9.00 25.50 9.00 8.00 11.00 5.00 24.00 9.00 24.75 9.00 
11 เดก็หญิงฟาตีมะ๊ หะหวา 2.50 5.00 7.00 8.00 22.50 9.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 22.75 9.00 
12 เดก็หญิงลดา มะหะหมดั 1.50 6.00 8.00 9.00 24.50 9.00 8.00 11.00 5.00 24.00 9.00 24.25 9.00 
13 เดก็ชายธิวา แกว้ทอง 2.00 5.00 7.00 8.00 22.00 9.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 22.50 9.00 
14 เดก็หญิงมนรดา แสงล าป า 2.00 4.00 6.00 7.00 19.00 8.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 21.00 8.50 
15 เดก็ชายโชคชยั แสงดี 2.50 4.00 6.00 7.00 19.50 7.00 6.00 10.00 5.00 21.00 9.00 20.25 8.00 
16 เดก็ชายอมรเทพ โปสู่ 2.50 5.00 7.00 8.00 22.50 9.00 7.00 11.00 5.00 23.00 9.00 22.75 9.00 
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ชั้นประถมปีท่ี 6 (ต่อ) 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล หน่วยเรียนท่ี 3 หน่วยเรียนท่ี 4 เฉล่ีย เฉล่ีย 

  
ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) 

รวม ทดสอบ 
รวบยอด ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) 

รวม 
คะแนน 

ทดสอบ คะแนน ทดสอบ 
คะแนน รวบยอด ระหวา่ง รวบยอด 

  
1 2 3 4 

ระหวา่ง 
E2 1 2 3 

ระหวา่งเรียน 
E1 E2 

เรียน 
 เรียน E1 E1 E2 

  
(เตม็ 3) (เตม็ 6) (เตม็ 9) (เตม็ 9) (เตม็ 27) (เตม็ 9) (เตม็ 9) (เตม็ 12) (เตม็ 6) (เตม็ 27) (เตม็ 9) (เตม็ 27) (เตม็ 9) 

17 เดก็ชายมุมีน หะหวา 1.50 4.00 6.00 7.00 18.50 7.00 7.00 10.00 5.00 22.00 9.00 20.25 8.00 
18 เดก็หญิงฐานิสา หะหวา 2.50 4.00 6.00 7.00 19.50 7.00 7.00 10.00 5.00 22.00 9.00 20.75 8.00 
19 เดก็หญิงสุปราณี หลีสู 2.50 4.00 6.00 7.00 19.50 7.00 7.00 10.00 5.00 22.00 9.00 20.75 8.00 

 
ค่าเฉลีย่ 

    
21.26 8.26 

   
22.37 8.95 21.82 8.61 

 
คะแนนเต็ม 

    
27.00 9.00 

   
27.00 9.00 27.00 9.00 

 
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิ่น E1/E2 

 
78.75 91.81 

   
82.85 99.42 80.80 95.61 

หมายเหต ุ   
        หน่วยเรียนรู้ท่ี 3  หน่วยเรียนรู้ท่ี 4 

ใบกิจกรรมท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในแหล่งหญา้ทะเล  ใบกิจกรรมท่ี 1 ทรัพยากรแหล่งหญา้ทะเล พะยนู และสตัวห์นา้ดิน 
ใบกิจกรรมท่ี 2 โซ่อาหารบริเวณแหล่งหญา้ทะเล   ใบกิจกรรมท่ี 2 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของแหล่งหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 3 สายใยอาหารบริเวณแหล่งหญา้ทะเล   ใบกิจกรรมท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพะยนูและแหล่งหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 4 การปรับตวัของส่ิงมีชีวติในแหล่งหญา้ทะเล  
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 21101 วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนท่ี 4 ตลาดใตท้ะเล (หญา้ทะเล) 
เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 3 4 ระหวา่งเรียน E1 E2 

  
(เตม็ 4) (เตม็ 4) (เตม็ 3) (เตม็ 4) (เตม็ 15) (เตม็ 10) 

1 เด็กหญิงเจนจิรา  หาดเด็น 3.00 4.00 2.00 4.00 13.00 8.00 
2 เด็กชายกฤษฎเ์กษม  หาดเด็น 3.00 4.00 1.50 3.00 11.50 6.00 
3 เด็กชายติสรณ์  กะสิรักษ ์ 4.00 4.00 2.00 4.00 14.00 7.00 
4 เด็กชายธนาวฒิุ  เหมาะกิจ 3.00 4.00 2.00 3.00 12.00 8.00 
5 เด็กชายปวฒิุ  พิทกัษ ์ 3.00 4.00 1.50 4.00 12.50 7.00 
6 เด็กชายไพโรจน ์ จิเหลา 3.00 4.00 2.00 4.00 13.00 7.00 
7 เด็กชายรังสิมนัต ์ สงคแ์กว้ 3.00 4.00 1.50 3.00 11.50 5.00 
8 เด็กชายศกัรินทร์  หมาดหลี 3.00 4.00 2.00 3.00 12.00 7.00 
9 เด็กชายสหสัวรรษ  จงราบ 4.00 4.00 3.00 4.00 15.00 10.00 
10 เด็กชายอลนั  จงราบ 4.00 4.00 2.00 4.00 14.00 6.00 
11 เด็กหญิงชลิตา  วาราช 3.00 4.00 2.00 4.00 13.00 7.00 
12 เด็กหญิงนุชเนตร  หลงัหล า 4.00 4.00 2.00 4.00 14.00 8.00 
13 เด็กชายปณวฒัน์  เหมน้แกว้ 3.00 4.00 1.50 4.00 12.50 6.00 
14 เด็กหญิงจิราภรณ์  แกว้ทอง 4.00 4.00 2.00 4.00 14.00 6.00 
15 เด็กชายภูวดล  หมาดสิทธ์ิ 3.00 4.00 1.50 3.00 11.50 6.00 
16 เด็กชายอภิชยั  ยารักษ ์ 3.00 4.00 2.00 4.00 13.00 7.00 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 3 4 ระหวา่งเรียน E1 E2 

  
(เตม็ 4) (เตม็ 4) (เตม็ 3) (เตม็ 4) (เตม็ 15) (เตม็ 10) 

17 เด็กชายณรงคศ์กัด์ิ  บุญโสม 4.00 4.00 2.00 4.00 14.00 8.00 
18 เด็กชายไตรวชิ  อน่าย 3.00 4.00 1.50 3.00 11.50 7.00 
19 เด็กชายปริวฒัน ์ บางจาก 4.00 4.00 2.00 4.00 14.00 7.00 
20 เด็กหญิงนิภาวรรณ  หม่ืนศรี 4.00 4.00 3.00 4.00 15.00 8.00 
21 เด็กหญิงกญัญาวร์ี  ยอดศรี 4.00 4.00 3.00 4.00 15.00 9.00 
22 เด็กหญิงวรัญญา  สงัสนั 4.00 4.00 2.00 4.00 14.00 7.00 
23 เด็กหญิงสุดารัตน ์ หาดเด็น 3.00 4.00 2.00 4.00 13.00 6.00 
24 เด็กชายชลสิทธ์ิ  จิเหลา 4.00 4.00 3.00 4.00 15.00 7.00 
25 เด็กชายหสัดิน  ม่านทอง 4.00 4.00 3.00 4.00 15.00 8.00 

 
ค่าเฉลีย่ 

    
13.32 7.12 

 
คะแนนเตม็ 

    
15.00 10.00 

 
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิน่ E1/E2 

  
88.80 71.20 

หมายเหต ุ
ใบกิจกรรมท่ี 1 การทดลองเร่ืองปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 2 การทดลองเร่ืองการผลิตอาหารของหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 3 เท่ียวตลาดใตท้ะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 4 การเพาะพนัธ์ุหญา้ทะเลดว้ยเมลด็และการปลูกหญา้ทะเล 
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบา้นเกาะมุกด ์
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 22101  วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนท่ี 3 ชีวติพะยนู 
เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 3 ระหวา่งเรียน E1 E2 

  
(เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 30) (เตม็ 10) 

1 เด็กชายคามิน  นาวาเดช 6.00 7.00 7.00 20.00 7.00 
2 เด็กชายธนกฤต  แตเ้ต้ีย 8.00 9.00 9.00 26.00 9.00 
3 เด็กชายปิยวฒัน ์ รอดกลู 6.00 7.00 7.00 20.00 7.00 
4 เด็กชายมกรา  อรรคบุตร 7.00 9.00 8.00 24.00 8.00 
5 เด็กชายเรืองศกัด์ิ  บุญแกว้ 7.00 8.00 7.00 22.00 8.00 
6 เด็กชายรัฐพงษ ์ พระคง 8.00 8.00 8.00 24.00 8.00 
7 เด็กหญิงอชราย ุ สารภกัดี 6.00 7.00 8.00 21.00 7.00 
8 เด็กชายณฐัชยั  รักษาสี 7.00 8.00 8.00 23.00 8.00 
9 เด็กหญิงซากียะ  หมวดเดหวา 8.00 9.00 9.00 26.00 8.00 
10 เด็กหญิงปิยพชัร  พรมจนัทร์ 8.00 9.00 8.00 25.00 8.00 
11 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมาดบู 7.00 10.00 9.00 26.00 9.00 
12 เด็กหญิงวลยัลกัษณ์  อภิลกัษณุกลู 7.00 10.00 9.00 26.00 8.00 
13 เด็กหญิงวริงรอง  ทะเลลึก 8.00 8.00 8.00 24.00 7.00 
14 เด็กหญิงสโรชา  เส็นหลี 7.00 8.00 9.00 24.00 7.00 
15 เด็กหญิงสิริลกัษณ์ พรมจนัทร์ 8.00 9.00 9.00 26.00 8.00 
16 เด็กหญิงรัตนา  ทะเลลึก 9.00 9.00 9.00 27.00 8.00 
17 เด็กชายวษิณุ  เรืองยศ 8.00 8.00 8.00 24.00 8.00 
18 เด็กชายทิวากร  กลุมาด 9.00 10.00 8.00 27.00 9.00 
19 เด็กชายอภิเชษฐ ์ บูรณ์ชะนะ 9.00 10.00 9.00 28.00 9.00 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  
1 2 3 ระหวา่งเรียน E1 E2 

  
(เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 30) (เตม็ 10) 

20 เด็กหญิงสิริลกัษณ์  บูรณ์ชะนะ 9.00 10.00 9.00 28.00 9.00 
21 เด็กชายกิตติศกัด์ิ  ชา้งน ้ า 7.00 7.00 8.00 22.00 7.00 

 ค่าเฉลีย่    24.43 7.95 

 คะแนนเตม็    30.00 10.00 

 ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิน่ E1/E2 81.43 79.52 
หมายเหต ุ

ใบกิจกรรมท่ี 1 อวยัวะภายในร่างกายของพะยนู 
ใบกิจกรรมท่ี 2 ระบบต่างๆ ภายในร่างกายของพะยนู 
ใบกิจกรรมท่ี 3 ผลกระทบ และการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพะยนู 
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คะแนนของนกัเรียน ชั้นปีมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

รายวชิา ว 23101 วทิยาศาสตร์ หน่วยเรียนท่ี 4 เด็กอาสาปกป้องพะยนูและหญา้ทะเล 
เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ใบกิจกรรมท่ี (คะแนนเตม็) รวมคะแนน เทียบคะแนน ทดสอบรวบยอด 

  1 2 3 4 ระหวา่งเรียน E1 ระหวา่งเรียน E1 E2 

  (เตม็ 24) (เตม็ 15) (เตม็ 24) (เตม็ 36) (เตม็ 99) (เตม็ 12) (เตม็ 10) 
1 เด็กชายเกียรติศกัด์ิ แกว้รุ่ง 12.00 6.00 19.00 30.00 67.00 8.12 7.00 
2 เด็กชายธีรพล คงใหม่ 15.00 8.00 19.00 30.00 72.00 8.73 7.00 
3 เด็กชายดนุพร หลนัหน๊ะ 20.00 12.00 19.00 30.00 81.00 9.82 9.00 
4 เด็กชายชลธี โชคอ านวยสิทธ์ิ 18.00 10.00 19.00 30.00 77.00 9.33 8.00 
5 เด็กชายศุภกรณ์ ชิดจนัทร์ 19.00 10.00 17.00 32.00 78.00 9.45 9.00 
6 เด็กชายเอกรัตน์ หวงับริสุทธ์ิ 14.00 7.00 17.00 32.00 70.00 8.48 6.00 
7 ด.ญ. กิตติยา หมาดเก 17.00 11.00 19.00 30.00 77.00 9.33 8.00 
8 ด.ญ. สุวนนัท ์หมาดโส๊ะ 12.00 6.00 17.00 32.00 67.00 8.12 5.00 
9 เด็กชายปริวฒัน์ เหมน้แกว้ 21.00 12.00 17.00 32.00 82.00 9.94 7.00 
10 เด็กชายปกรณ์ ล่าดั้ม 17.00 7.00 17.00 32.00 73.00 8.85 7.00 
11 เด็กชายรัตภูมิ แกว้ทอง 21.00 13.00 17.00 32.00 83.00 10.06 10.00 
12 เด็กชายกิติวฒัน์ สาเหล ้ 15.00 7.00 17.00 32.00 71.00 8.61 6.00 
13 เด็กชายทศัไนย อน่าย 13.00 6.00 17.00 32.00 68.00 8.24 6.00 
14 เด็กชายมูซีส  วาราช 19.00 11.00 19.00 30.00 79.00 9.58 8.00 
15 เด็กชายจีราภรณ์ ควรกลา้ 12.00 6.00 19.00 30.00 67.00 8.12 7.00 
16 เด็กชายอนุวฒัน์ จงราบ 18.00 9.00 19.00 30.00 76.00 9.21 8.00 

 
ค่าเฉลีย่ 

    
 9.00 7.38 

 
คะแนนเตม็ 

    
 12.00 10.00 

 
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท้องถิน่ E1/E2 

   
75.00 73.75 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
หมายเหต ุ

ใบกิจกรรมท่ี 1 การส ารวจหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 2 การแกปั้ญหาภยัคุกคามพะยนูและหญา้ทะเล 
ใบกิจกรรมท่ี 3 การสมัภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัหญา้ทะเลและพะยนู 
ใบกิจกรรมท่ี 4 ป้ายรณรงคป์ระกอบภาพ 
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ภาคผนวก ง 
การเผยแพร่งานวจิัย 

 




