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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง นับเปนฐานทุนเศรษฐกิจท่ี

สําคัญของประเทศไทย รวมถึงระดับภูมิภาคและระดับโลก สถานภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ท้ังอิทธิพลของปจจัย
ท่ีมาจากการใชประโยชนของมนุษยและจากปรากฏการณตาม
ธรรมชาติ รวมท้ังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 
สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเล ไดแก ปาชายเลน ปาชายหาด 
แหลงหญาทะเล แนวปะการัง สัตวและพืชทะเล และระบบนิเวศพื้น
ทะเลเสื่อมโทรมลง รวมท้ังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและปญหาการกัด
เซาะชายฝงท่ีมีผลกระทบตอความสมดุลทางระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งการ
ดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีผานมาของ
ประเทศไทย นับไดวายังไมมีทิศทางท่ีชัดเจน รวมท้ังยุทธศาสตรในการ
บริหารจัดการ ดังน้ันรัฐบาลจึงมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร
ชายฝงโดยเนนการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร โดยสงเสริม
การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน (แผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2560-2579) 

หญาทะเลเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศ 
เน่ืองจากเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารอันอุดมสมบูรณของ
สัตวทะเลและสัตวนํ้า เศรษฐกิจ อันไดแก กุง หอย ปู และปลา หญา
ทะเลยังเปนอาหารสําคัญของพะยูนและเตาทะเล เปนแหลงวางไข 
แหลงอนุบาลตัวออน และท่ีอยูอาศัยของปลา กุง หมึก ปูมา หอยชนิด
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ตางๆ ไสเดือนทะเล ตลอดจนสัตวเล็กๆ นานาชนิด และเปนแหลง
อาหาร แหลงทํามาหากินท่ีสําคัญของชุมชนชายฝงทะเล อีกท้ัง
สามารถพบสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุอยางเชน เตาทะเลบาง
ชนิด และ พะยูน ไดในพื้นท่ีหญาทะเลบางแหง สัตวทะเลท้ังสองชนิด
น้ีจะกินหญาทะเลเปนอาหารโดยตรง ประชากรของเตาทะเลและ
พะยูนกําลังลดลงเร่ือยๆ ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากการติดเคร่ืองมือประมง
บางชนิดเชน อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโปะนํ้าต้ืนของ
ชาวประมงโดยบังเอิญ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2552) โดยประเทศไทยพบหญาทะเลไดในหลายพื้นท่ี เชน แหลงนํ้า
กรอย หรือปากแมนํ้าท่ีติดปาชายเลน ชายฝงนํ้าต้ืนท่ีมีพื้นทรายหรือ
ทรายปนโคลน และท่ีลึกติดกับแนวปะการัง สภาพแหลงหญาทะเล
โดยท่ัวไปทางฝงทะเลอันดามันมีความอุดมสมบูรณมากกวาทางฝงอาว
ไทย มีพื้นท่ีท้ังหมด 35 ,290 ไร แตจากการขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมน้ัน ปรากฏวาการเปลี่ยนแปลงแหลงหญาทะเล
เปนระบบนิเวศแรกท่ีรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ บน
แผนดิน ท้ังท่ีเกิดจากมนุษยและเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนสวนใหญจะ
ต้ังบานเรือนอยูใกลชายฝงทะเล ลวนมีผลกระทบตอพื้นท่ีหญาทะเล
ท้ังสิ้น แหลงหญาทะเลและปาชายเลนจึงเสมือนเปนประตูกั้นระหวาง
กิจกรรมตางๆ บนฝงกับทะเล ซึ่งรวมถึงแนวปะการังดวย (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2558)  

จากความสําคัญของหญาทะเลซึ่งเปนแหลงของสัตวนํ้าจะ
เห็นไดวาการบริหารจัดการหญาทะเลเพื่อการใชประโยชน น่ันมี
ความจําเปนจะตองมีสวนรวมระหวางชุมชนและหนวยงานของภาครัฐ
ในการรวมมือกันท่ีจะบริหารจัดการแหลงหญาทะเลใหมีการใช
ประโยชนอยางชาญฉลาดและย่ังยืน ซึ่งชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง 
เปนชุมชนท่ีต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เปนแหลงหญา
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ทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ ประชาชนในชุมชนตางไดมีการใช
ประโยชนจากหญาทะ เลจํ านวนมาก  ไม ว า จะ เปนชาวบ าน 
ผูประกอบการ หรือหนวยงานภาครัฐ ซึ่งผูมีสวนไดเสียดังกลาวในพื้นท่ี
ชุมชน ดังน้ันทีมการจัดการความรูจึงนําองคความรูในการบริหาร
จัดการหญาทะเล มาจัดกระบวนการถายทอดใหกับชุมชนท่ีสนใจหรือ
จัดการฐานความรูดังกลาวมากําหนดเปนนโยบายสาธารณะเพื่อเปน
ประโยชนใหกับผูมีสวนไดเสียและเยาวชนรุนหลังในการบริหารจัดการ
หญาทะเลเพื่อการใชประโยชนอยางชาญฉลาดและย่ังยืนตอไป 

สําหรับองคความรูท่ีจะนํามาใชในการจัด “กระบวนการ
เสริมสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูกระบวนการเสริมสรางการมี
สวนรวมดานการบริหารจัดการหญาทะเลเพื่อการใชประโยชนอยาง
ชาญฉลาดและย่ังยืนของชุมชนอาวขาม-ปากเมง  อําเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง” น้ัน คณะทีมการจัดการความรูจะดําเนินการจัดการความรูโดย
นําองคความรูการอนุรักษแหลงหญาทะเล ศักยภาพการผลิตปูมา
บริเวณแหลงหญาทะเล การประเมินศักยภาพแหลงหญาทะเลเพื่อการ
ใชประโยชนอยางย่ังยืน การรักษาปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงหญาทะเล
เพื่อคงไวซึ่งระบบนิเวศและระบบท่ีสนับสนุนสิ่ งมี ชีวิต การใช
ประโยชนจากสัตวนํ้าบริเวณแหลงหญาทะเล การมีสวนรวมการ
บริหารจัดการแหลงหญาทะเลเพื่อการใชประโยชนอยางชาญฉลาด
และย่ังยืน 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 หญาทะเล 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิด หลักการ การจัดการความรูของชุมชน 

 

การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 
การจัดการความรูของชุมชน คือ การรวบรวมองคความรูของ

ชุมชน เพื่อเปนคลังแหงความรูและคลังแหงปญญา ในการท่ีจะนําไป
ถายทอดแกผูคนในและนอกชุมชน โดยท่ีทุกคนในชุมชนสามารถ
เขาถึงความรูและพัฒนาใหเปนผู รู รวมท้ังปฏิบั ติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะสงผลใหชุมชนมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
ดวยองคความรูน้ีเองจะเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความย่ังยืน 
ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติตอไป 

 
โดยความรูมี 2 ประเภทคือ 
๑. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ี

ไดจากประสบการณพรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลใน
การทําความเขาใจในสิ่งตางๆเปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมา
เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการการใช
ประโยชนจากการจับสัตวนํ้าจากแหลงหญาทะเลหรือการคิดเชิง
วิเคราะหบางคร้ังจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

๒. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ี
สามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆเชนการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรทฤษฎีคูมือตางๆและบางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม 

 
เปาหมายการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน คือ เพื่อสราง

ปญญาใหคนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได
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อยางบูรณาการ หรือเพิ่มเสริมสรางพลังใหคนในชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองไดมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการเช่ือมตอประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนโดยผาน
กระบวนกลุมและเครือขายการเรียนรู อีกท้ัง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
อยางบูรณาการน้ัน มีสาระและขอบเขตกวางขวาง ซึ่งจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากทุกสวนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน อาทินักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นัก
ธุรกิจองคกรบริหารสวนทองถ่ิน ฯลฯ การเรียนรูในชุมชนจึงมิได
เกี่ยวของกับบุคลากรทางการศึกษาเทาน้ัน แตเปนการเรียนรูรวมกัน
ของทุกฝาย 

ท้ัง น้ีการจัดกระบวนการเ รียนรู ในชุมชนควรนํา ไปสู
วัตถุประสงคหลายๆ ประการพรอมกันๆ กัน เกิดการสะสมองคความรู
ในทองถ่ิน ไดองคความรูใหม และขยายผลผานการสรุปบทเรียน
รวมกัน ไดหลักสูตรทองถ่ินและนําไปสูการปฏิรูปการเรียนการสอน 
ชุมชนมีโอกาสเรียนรูและจัดการรวมกัน รวมท้ังสิ่งแวดลอมไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู 
  

นักจัดการความรู ตองมีความเช่ือพื้นฐานรวมกันวา ความรูท่ี
ฝงลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สามารถบันทึก หรือถายทอด
ใหเปนความรูท่ีชัดแจงได (Explicit Knowledge) หรืออาศัยกลไก 
เคร่ืองมือการจัดการความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคนไดพบกัน 
มีความไววางใจกัน และถายทอดความรูใหกันและกัน ความรูท้ังสอง
ประเภทมีความสัมพันธกัน หมุนเวียนเปลี่ยนกลับไปกลับมาได ซึ่ง
เรียกวา วงจรการเรียนรู ดังแผนภาพตอไปน้ี 
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ภาพที่ 2 วงจรการเรียนรู 
 
       ดังน้ันองคประกอบสําคัญของวงจรความรู ไดแก  

• คน ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 
- เปนแหลงความรู , เปนผูนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชน 

• เทคโนโลยี เปนเคร่ืองมือ เพื่อใหคนสามารถคนหา 
จัดเก็บแลกเปลี่ยน นําความรูไปใชไดอยางงาย และ
รวดเร็วข้ึน 

• กระบวนการความรู เปนการบริหารจัดการ เพื่อนํา
ความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการ
ปรับปรุงและเกิดนวัตกรรม 

 
ข้ันตอนท่ีทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรูหรือพัฒนาการ

ของความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกรประกอบดวย ๗ ข้ันตอนดังน้ี 
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๑. การบงช้ีความรู – เชน พิจารณาวาวิสัยทัศน/ พันธกิจ/ 
เปาหมายคืออะไรและเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

๒. การสรางและแสวงหาความรู – เชนการสรางความรูใหม
แสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรูเกา, กําจัดความรูท่ีใชไมได
แลว 

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ – เปนการวางโครงสราง
ความรูเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบใน
อนาคต  
 ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกันปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

๕. การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูน้ันเขาถึง
ความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) เปนตน 

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู – ทําไดหลายวิธีการโดย
กรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสารฐานความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทํา
เปนระบบทีมขามสายงานกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชน
แหงการเรียนรู 

๗. การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน
เชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู > นาความรูไปใช > เกิด
การเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 

 

องคความรูชุมชนจากการมีสวนรวม 
 แนวคิดการมีสวนรวมจะกลาวถึง กระบวนการมีสวนรวม 

เคร่ืองช้ีวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเงื่อนไขการมีสวน
รวมของประชาชน ดังน้ี 



๘ 
 

กระบวนการมีสวนรวม มี ๔ ประการ ดังน้ี 
 ๑ ) การมีส วนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของ
ปญหา และรวมตัดสินใจ (Participation in decision making) 
ถือไดวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ โดยตองทําใหประชาชนเกิดการเรียนรู
ในปญหาและผลกระทบ ซึ ่งจะนําไปสูการหาแนวทางการในการ
พัฒนาได ในขั้นตอนนี้จะตองสรางความรูสึกในการเปนเจาของให
เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชน และชุมชนเกิดการเรียนรูถึงการไดรับ
ประโยชนโดยตรงอันเกิดจากการรวมดําเนินการตัดสินใจเลือกใช
วิธีการตอไป 
 ๒) การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ (Participation in 
implementation) ชุมชนอาจใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามระดับความสามารถ เชน อาจเขารวมในการบริหารงาน พัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนดานทรัพยากรการ
บริหาร หรือแสวงหาความชวยเหลือตาง ๆ เพื ่อนํามาสนับสนุน
กิจกรรมใหเปนไปตามท่ีไดวางแผนไว  
 ๓ ) ก ารม ีส วน ร วม ในการ ร วม ร ับ ผลประ โ ยชน 
(Participation in benefits) ซึ่งถือไดวาเปนแรงกระตุนใหเกิดการ
ม ีส วนร วม  โดยผลประ โยชน อ าจ เก ิด ขึ ้น ใน ๓  ร ูปแบบ ค ือ 
ผลประโยชนทางดานวัตถุ (Material benefits) สังคม (Social 
benefits) และผลประโยชนสวนบุคคล (Personal benefits) 
 ๔) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in 
evaluation) เป นการร วมควบค ุม  ต ิดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการน้ัน ๆ ซึ่งการมีสวนรวม
ในการติดตามประเมินผลทําใหชุมชนตระหนักวา กิจกรรมที่ทําไป
นั้นดําเนินการมาเปนอยางไร เหมาะสม ควรจะดําเนินการตอไป
หรือไม อยางไร  



๙ 
 

 เครื่องชี้วัดระดับการมีสวนรวมของราษฎรทางสังคม โดย
กําหนดระดับความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมของสมาชิกใน
องคกร ดังน้ี  
 ๑) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเขารวมประชุม 
 ๒) การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
 ๓) การเปนสมาชิกและกรรมการ 
 ๔) การเปนเจาหนาท่ี  

 
ท้ังน้ีจะดูลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงออกคือการเปนสมาชิกกลุม

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ การบริจาคเงินทองวัสดุสิ่งของการเสียสละ
เวลาแรงงานการเปนสมาชิกของคณะกรรมการและเปนผูดําเนินการ
ในกิจกรรมน้ันโดยตรง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการมีสวนรวม 



๑๐ 
 

 เงื่อนไขการมีสวนรวมของประชาชน 
           การท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีเง่ือนไข ดังน้ี 
 ๑) เงื ่อนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตองมี
การกระจายอํานาจทางการเมืองออกไปทุกระดับ  
 ๒) เง่ือนไขการพัฒนา โดยเง่ือนไขการพัฒนาท่ีสนับสนุนให
ประชาชนเขารวม ไดแก การพัฒนามีความสะดวกกับประชาชน
ที่มาเขารวม มีการกระจายความรับผิดชอบ ชาวบานรวมกันเปน
เจาของ และมีการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา และมีการเสริมดาน
วิทยาการแกสมาชิกกลุม 
 ๓) เงื ่อนไขของนักพัฒนา โดยเงื ่อนไขของนักพัฒนาท่ี
สนับสนุนการเขารวมของประชาชน ไดแก ความต้ังใจความมุงมั่นใน
การทํางานพัฒนา และความพรอมทั้งกาย และใจที่จะทํางานกับ
ประชาชน การรับฟงปญหาและการรวมทุกขรวมสุขกับประชาชน 
การศึกษาชุมชนรวมกับประชาชน การสนับสนุนดานกําล ังใจ 
เพื ่อ ให ประชาชนเก ิดความเชื ่อมั ่นในการแกป ญหา และการ
สนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยี 
 ๔ ) เ งื ่อนไขของผู นํา  ไดแก มีประว ัติการทํางานเพื ่อ
สวนรวม มีความจริงใจ ต้ังใจในการปรับปรุงสภาพของชุมชน ไดรับ
การยอมรับนับถือจากชาวบาน และมีความสามารถในการกระตุน
ชาวบานใหเห็นถึงปญหา 
 ๕) เง่ือนไขดานการบริหารจัดการ ไดแก การประสานการ
ดําเนินงานกับองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ และมีกองทุน
ท่ีสมาชิกในกลุมรวมกันเปนเจาของ 



๑๑ 
 

 ๖) เงื่อนไขทางสังคม - จิตวิทยา ไดแก ความสนใจและ
ความหวงกังวลรวมกัน ความเดือดรอง ความไมพึงใจรวมกัน การ
ตกลงใจรวมกันท่ีจะเปลี่ยนกลุมหรือชุมชนในทิศทางที่ตองการ การ
เปนประโยชนในการเขารวม การมีอิสรภาพและมีเวลาที่จะเขารวม 
และแรงจูงใจจากความสําเร็จ 

 

องคความรูชุมชน เปนผลิตผลจากกระบวนการทํางาน
รวมกันของกลุมคนท่ีอยูในโครงการเดียวกัน มีเปาหมาย วัตถุประสงค
เดียวกัน ซึ่งมีหลายฝายท่ีเกี่ยวของ คือมีท้ังแกนนาชาวบาน ชาวบานท่ี
เขารวมโครงการ เจาหนาท่ีโครงการ รวมท้ังภาคีความรวมมือดวย  

จากกระบวนการทํางานโครงการไดกอใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางกลุมคนดังกลาว องคความรูชุมชนจึงนับเปนตนทุนในการ
แกปญหาชุมชนสังคม สูความเขมแข็งย่ังยืน และมีการเผยแพรขยาย
องคความรูชุมชนออกไป เพื่อเปนทางเลือกทางรอดของชุมชนสังคม
อยางกวางขวางไมหยุดน่ิง 

 

• ท่ีมาขององคความรู 
องคความรูชุมชน ; เกิดจากการสังเกต ทดลอง ปฏิบัติจริง

ของคนในชุมชน เปนความรูท่ีมาจากประสบการณอาชีพชายฝงทะเลท่ี
ใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งฝงแนนอยูกับตัวผูรู  

 

• เปาหมายของการเรียนรู 
องคความรูชุมชน ; มีเปาหมายการเรียนรู เพื่อการดํารงชีวิต

ของบุคคล และชุมชน เพื่อการแกไขปญหาของชุมชน เมื่อเรียนรูแลว
สามารถนาไปปฏิบัติได เปนความรูท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก 

 
 
 



๑๒ 
 

• กระบวนการถายทอด 
องคความรูชุมชน ; มีการสืบทอดดวยการปฏิบัติตาม 

ดําเนินการตามวิถีธรรมชาติชายฝงทะเล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ผูรู แหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรูชุมชน และจากธรรมชาติ 

 

• ลักษณะการถายทอด 
องคความรูชุมชน ; มีการดัดแปลงแกไข พัฒนาใหเหมาะสม

กับสถานการณของทองถ่ินไดงาย เปนการเรียนรูตามใจชอบ ตาม
อัธยาศัย สมัครใจ ไมจํากัดเวลาเรียนกับผูรู 
 

ลักษณะและข้ันตอนการถอดองคความรู 
การถอดองคความรู เปนสวนหน่ึงในการจัดการความรู มี

วัตถุประสงคสําคัญเพื่อสืบคนกระบวนวิธีการดําเนินงานของ
กลุมเปาหมายท่ีต้ังใจเขาไปศึกษาเรียนรู ไมเนนระเบียบวิธีเหมือน
งานวิจัย แตจะเนนพูดคุย แลกเปลี่ยน สัมภาษณ เลาเร่ือง และ
สังเคราะหจับประเด็นใหไดกระบวนวิธีการทางานในเชิงบทเรียน
ประสบการณท่ีดาเนินงานผานมาจริงๆ ผลลัพธจะเปนเอกสารท่ีสื่อ
แสดงออกมาอยางงายๆ เขาใจงาย ผูท่ีสนใจศึกษาคนควา สามารถนา
ไปปรับใชไดกับตัวเองโดยงาย 

 

1) การเร่ิมตนในสถานการณตอหนาผูรู 
การแนะนําตัว การบอกกลาววัตถุประสงคตองชัดเจน ท้ังน้ี

การแนะนําตัว บอกวัตถุประสงคคือการใหเกียรติแกผูรู รวมท้ังการ
สรางบรรยากาศใหผูรวมสนทนาไววางใจและเปนกันเอง 

2) การเปดประเด็นคําถาม 
เปดโอกาสใหผูรูไดใชความคิดในสิ่งท่ีทํา ดวยเร่ืองความ

เปนมา โดยคอยๆ ถาม ดูลักษณะการบอกเลา ท้ังน้ี วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ
กระตุนถามใหผูรู เลาออกมาอยางเปนเร่ืองเปนราว โดยท่ีไมตองต้ังคา
ถามบอยๆ  



๑๓ 
 

3) เจาะลึก 
ขอมูลเชิงปริมาณ อาจจะตองเอาขอมูลเอกสารเขามา

ประกอบดวย บางเร่ืองท่ีลึกซึ้งอาจตองใชเวลา กลับมาเก็บซาเพราะ
อาจมีการตกหลน 

4) เก็บตก 
ผูรูอยากจะเลาสิ่งใดตอ ตองกระตุนใหเลา และสิ่งใดท่ีเรายัง

ไมไดถามตองถาม ขอคําเสนอแนะใหเต็มท่ี และกลาวคําล่ําลาอยาง
ประทับใจ ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดอาจยังไมสมบูรณ เพราะองคความรู
บางอยางตองใชเวลา 

 

ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู 

๑. ผูนํากลุมมีความต้ังใจและกระตือรือรนในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมดวยดีอยางเชน ผูนําสามารถช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษและการใชประโยชนหญาทะเล  การนําองคความรู
ดานการบริหารจัดการหญาทะเลเพื่อการใชประโยชนอยางชาญฉลาด
และย่ังยืน 

๒. ทุนทรัพยากรของชุมชน  ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ โรงเรียน ผูประกอบการบริเวณหาดปากเมง  

๓. สมาชิกใหความรวมมือดวยดี  สมาชิกในชุมชนใหความ
รวมมือในการดําเนินงานของกลุมดวยดี ท้ังในดานการเขารวมประชุม 
การแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติตามแนวทางของกลุม ตลอดจน
การมีสวนรวมในการนําความรูไปสืบสานตอคนอ่ืน ๆ โดยการบอก
กลาวแนะนําตอ ๆ กัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง
หลากหลายมากข้ึน ท้ังในการประชุมกลุมและวิถีชีวิตท่ัว ๆ ไป 

 
 



๑๔ 
 

บทท่ี ๓  
การบริหารจัดการหญาทะเลโดยชุมชน 

เพื่อการใชประโยชนอยางชาญฉลาดและยั่งยืน 

 
แหลงหญาทะเลเปนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง นับเปน

ฐานทุนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย สถานภาพทรัพยากรหญา
ทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมีความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังอิทธิพลของปจจัยท่ีมาจากการใชประโยชนของมนุษย
และจากปรากฏการณตามธรรมชาติ รวมท้ังผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก สงผลกระทบตอระบบนิเวศหญาทะเล 
ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรหญาทะเลโดยเนนการรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรหญาทะเล โดยสงเสริมการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรหญาทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางชาญฉลาดและย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 

ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูสาระการ
บริหารจัดการหญาทะเล 
 

มีความสําคัญตอบุคคล ดังน้ี 
๑) ทําใหบุคคลในชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการใชประโยชน

จากแหลงหญาทะเลอยางชาญฉลาดและย่ังยืน 
๒) ทําใหบุคคลในชุมชนมีความสามารถในการรักษาและ

อนุรักษแหลงหญาทะเล โดยการรักษาคุณภาพของดินและนํ้าในแหลง
หญาทะเลโดยผานการควบคุมนํ้าท้ิงจากชุมชนและกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
จะสงผลตอการทําลายแหลงหญาทะเล 



๑๕ 
 

๓) ทําใหบุคคลในชุมชนมีทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ
แหลงหญาทะเล ในเร่ืองของการฟนฟูหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหกับแหลงหญาทะเลท้ังน้ีการเสียหายของหญาทะเลจะเกิดไดจากท้ัง
ภัยธรรมชาติ เชน ชวงลมพายุรุนแรง ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ี
รุนแรง หรือ เกิดจากมนุษย อยางไรก็ตามจึงมีความความจําเปนท่ี
ชุมชนจะมีการปลูกหญาทะเลทดแทน เพื่อใหแหลงหญาทะเลมีความ
อุดมสมบูรณ โดยชุมชนจะตองมีความรูและทักษะตาง ๆ ไดแก มี
ความรูและทักษะในการคัดเลือกผลหญาทะเลในการนํามาเพาะเพื่อ
เตรียมตนกลาหญาทะเล มีความรูและทักษะการเตรียมเพาะตนกลา
หญาทะเล มีความรูและทักษะในการวางแผนการปลูกหญาทะเล มี
ความรูและทักษะในการปลูกหญาทะเล มีความรูและทักษะในการมี
ทักษะในการจัดการ การแกปญหา การทํางานรวมกับผู อ่ืนและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู 

๔) ทําใหบุคคลในชุมชนเปนผูมีคุณธรรมท่ีจําเปนตองใชใน
การการบริหารจัดการแหลงหญา ไดแก มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย มีความขยันอดทน และมีความยุติธรรม 
 

การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
องคความรู ภูมิปญญา ความสามารถ และประสบการณดาน

อาชีพประมงของชุมชนจากบริเวณแหลงหญาทะเล การคนหา 
ทบทวนองคความรู ภูมิปญญา ความสามารถ และประสบการณดาน
อาชีพประมงท่ีไดจากแหลงหญาทะเล คณะทีมการจัดการความรูไดจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณถึงองคความรู 
ภูมิปญญา ความสามารถ และประสบการณดานอาชีพประมงท่ีไดจาก
แหลงหญาทะเล มีรายละเอียด ดังน้ี 



๑๖ 
 

ระบบนิเวศหญาทะเลมีความสําคัญในดานเปนแหลงท่ีอยู
อาศัย เลี้ยงตัวออนสัตวนํ้า และแหลงหากินของสัตวทะเลนานาชนิด 
โดยเฉพาะปลาทะเล กลุมกุงทะเล และปูมา ไมเพียงเฉพาะกลุมสัตว
นํ้าขนาดเล็กท่ีกลาวถึง แตยังมีสัตวนํ้าขนาดใหญเชนเตาทะเล และ
พะยูน รวมถึงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ อันไดแก ปลา กุง ปู และหอยหลาย
ชนิด และยังมีสวนชวยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพนํ้าเปนอยางดี 

 

ก.   การทําประมงปูมา 
เปนอาชีพหน่ึงท่ีสําคัญของชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง การ

ทําประมงปูมาจะทําการประมงตลอดท้ังป  ราคาขายกิโลกรัมละ 
150-250 บาท เคร่ืองมือท่ีใชในการทําประมงปูมา ไดแก อวนจมปู
มาประกอบดวยอวนไนลอนขนาดตา 4-5 น้ิว มีความกวาง 1 เมตร
ตอผืน นําอวนมาตอกันใหมีความยาว 1.4-2.1 กิโลเมตร คราวบนใช
เชือกผูกติดต้ังทุนพลาสติก คราวลางใชเชือกผูกและติดตะกั่ว ปลายท้ัง 
2 ดานของอวนติดต้ังทุนธงสัญญาณ การทําประมงจะทําชวงนํ้าตาย
เน่ืองจากกระแสนํ้าไมรุนแรง โดยติดต้ังอวนขนาดกับแนวชายฝงทะเล 
ท่ีระดับความลึกนํ้า 2-30 เมตร, 

ลอบแดง ทําจากเหล็กกอสรางขนาด กวาง 30 ยาว 50 สูง 
15 เซนติเมตร หุมดวยอวนโพลีเอทิลีนสีแดง ขนาดตาอวน 1.7 น้ิว 
ดานลางตรงกลางของลอบสามารถเปดเพื่อติดต้ังถุงเหย่ือหรือเอาปู
ออกจากลอบ การทําประมงจะใชเหย่ือปลาสด โดยจะวางลอบบริเวณ
นํ้าต้ืน 0-5 เมตร ตามชายฝงทะเล , ลอบพับเหลี่ยม, ลอบพับกลม 

ลอบพับเหลี่ยม ทําจากเหล็กลวดขนาด กวาง 30 ยาว 50 
สูง 20 เซนติเมตร หุมดวยโพลีเอทิลีนสีเขียว ขนาดตาอวน 1 น้ิว 
ดานขางท้ังสองมีชองทางเขาของปู ตรงกลางดานบนสามารถเปดเพื่อ
ติดต้ังเหย่ือหรือนําปูออกจากลอบ โดยทําการประมงไกลจากชายฝงใน
ระดับนํ้าลึก 10-20 เมตร 



๑๗ 
 

ลอบพับกลม โครงสรางทําจากเหล็กหรือลวด นํามาดัดให
กลมใช 2 วง โดยวงดานบนและดานลางมีเสนผาศูนยกลาง 40 และ 
45 เซนติเมตร ตามลําดับ หุมดวยอวนโพลีเอทิลีนสีเขียว ขนาดตา
อวน 2 น้ิว เมื่อยกลอบจะมีความสูง 20 เซนติเมตร โดยทําการ
ประมงใกลชายฝงในระดับนํ้าลึก 2-10 เมตร 

 

 ปญหาในการทําการประมงปูมา 
1). ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดปกคลุมฝงทะเลอันดามัน

ต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกป ชาวประมงไม
สามารถออกเรือไปทําการประมงไดในวันท่ีมีคลื่นลมรุนแรง 

2). ปูมาท่ีมีไขแกนอกกระดอง ซึ่งปูมาเหลาน้ีสามารถพรอม
วางไขไดและใหลูกปูจํานวนมาก แตถูกจับมาทําใหสูญเสียและทําลาย
การเพิ่มจํานวนประชากรปูมา  

 

ขอกําหนดและวิธีแกไขการทําประมงปูมา 
 

1. หามวางลอบปูมาในแหลงหญาทะเลเน่ืองจากแหลงหญา
ทะเลจะเปนแหลงอนุบาลลูกปูมาวัย โดยจะมีลูกปูมา
ต้ังแตระยะวัยออนระยะ zoea จนถึงปูขนาดเล็กซึ่งมี
ความกวางกระดองไมเกิน 5 เซนติเมตร หลังจากน้ันลูก
ปูมาจะอพยพออกจากแหลงหญาทะเลไปยังพื้นท่ีทาง
ทะเลรอบนอก ซึ่งเปนพื้นท่ีทําการประมงจะสามารถจับ
ปูม า ในขนาดความกว า งกระดอง ต้ังแต  10 -15 
เซนติเมตรข้ึนไป ดังน้ันชาวประมงพื้นบานจะมีขอตกลง
รวมกันในการไมวางลอบปูมาในแหลงหญาทะเล
เน่ืองจากเปนการทําลายลูกปูมา สามารถโตจนเปนปูมา
โตเต็มวัยเปนขนาดท่ีนํามาบริโภคได  
 



๑๘ 
 

2. การจัดการเร่ืองปูมาท่ีมีไขแกนอกกระดองโดยนํามาใส
ถังท่ีมีนํ้าทะเลโดยมีเคร่ืองใหอากาศในนํ้า แลวปลอยให
วางไขกอนแลวนําลูกปูมาท่ีฟกออกมาไปปลอยลงแหลง
หญาทะเล ทําใหลูกปูมาไดไปอาศัยยังแหลงอนุบาลทาง
ธรรมชาติทําใหมีอัตรารอดและการเจริญเติบโตสูงกวา 
เพราะมีท้ังอาหารและแหลงหลบซอนตัวจากนักลา 
ในขณะท่ีการปลอยลูกปูมาลงสูทะเลท่ีไมใชแหลง
อนุบาล เชน ปลอยลงนํ้าทะเลท่ีไมมีแหลงหญาทะเล
หรือ แหลงสาหรายทะเลน้ัน ลูกปูมามีโอกาสรอดตาย
และการเจริญเติบโตท่ีนอยกวา สวนแมปูท่ีวางไขแลวก็
นําไปขาย ดังน้ันแหลงหญาทะเลจึงเปนแหลงอาศัยท่ี
สําคัญซึ่งจะมีผลตอการจัดการเร่ืองปูมาท่ีมีไขแกนอก
กระดอง หรือท่ีเรียกวา โครงการธนาคารปูมา ซึ่งจะตอง
ทําการปลอยลูกปูมาลงสูแหลงหญาทะเล 
 

ข. การเก็บหอยชักตีน 
คนในชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง ไดทําการเก็บหอยชักตีน

จากแหลงหญาทะเลในขณะนํ้าลงทุก ๆ ชวง 12, 13 14, 15, 1, 2 
คํ่า นํ้าทะเลจะมีการข้ึนลงมาก โดยในตอนนํ้าลงแหลงหญาทะเลจะไม
มีนํ้าจึงทําใหเกิดอาชีพของคนในชุมชนโดยจะลงไปเก็บหอยชักตีน โดย
สามารถทําการเก็บหอยชักตีนไดประมาณ 2 คร้ังตอเดือน ซึ่งแตละ
คร้ังจะทําการเก็บได 6 วัน รวมท้ังหมดของการเก็บหอยชักตีน 12 วัน
ตอเดือน ซึ่งจะมีราคากิโลกรัมละ 130 -140 บาท มาขายยัง
ภัตตาคารหรือรานอาหารทะเลหรือพอคาสง ซึ่งอยูบริเวณริมหาดปาก
เมง ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียว 

 
 
 



๑๙ 
 

ขอกําหนดและวิธีแกไขการเก็บหอยชักตีน 
 

1. ในการเก็บหอยชัก ตีนจากแหล งหญ าทะเลจะมี
ขอกําหนดท่ีตกลงกันในชุมชน รวมท้ังแหลงรับซื้อหอย
ชักตีน โดยกําหนดขนาดของหอยชักตีนท่ีสามารถจับได
มีขนาดต้ังแต 30 ตัวตอกิโลกรัมลงมา  

2. ผูท่ีเขามาเก็บหอยชักตีนในแหลงหญาทะเลของชุมชน
อาวขาม-หาดปากเมงน้ันจะกําหนดเฉพาะคนในชุมชน
อาวขาม-หาดปากเมง ท้ังน้ีเพื่อปองการการทําการ
ประมงมากเกินไป (overfishing) จนสงผลใหประชากร
หอยชักตีนลดลงอยางมาก อีกท้ังคนภายนอกน้ันไม
ทราบถึงขนาดท่ีเหมาะสมตอการจับหอยชักตีนทําใหจับ
หอยขนาดเล็ก 

 

ค. การทําประมงกุงทะเล  
สวนใหญจะทําการประมงชวงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม โดยใชอวนลอย โดยกุงทะเลมี
ราคา 120-250 บาท 

 

ง.  การทําประมงหมึกทะเล  
จะทําการประมงใชชวงฤดูแลงต้ังแตเดือน พฤศจิกายนถึง

เดือนพฤษภาคม จะทําการประมงโดยใชลอบหมึก หมึกทะเลมีราคา
กิโลกรัมละ 120-230 บาท 

 

จ.  การทําประมงปลาทะเล  
จะทําท้ังป โดยใชอวนลอย ไดแก ปลาลัง, ปลาอินทรีย 
 
 



๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

            ก. ผลผลิตปูมา                       ข. หอยชักตีน.     
 

    
 
 
 
 
 

 

             ค. ปลิงทะเล                           ง. กุงทะเล 
 
 
 
 
 
 
 

 

             จ. พะยูน.                     ฉ. ปลาโลมาท่ีเขามาคร้ังคราว 
 

ภาพที่ 4  ผลผลิตและสัตวนํ้าท่ีไดประโยชนจากระบบนิเวศหญาทะเล  



๒๑ 
 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการหญาทะเลของชุมชนอาว
ขาม-หาดปากเมง 

ชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง ไดรวมกันกับอุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหมในการบริหารจัดการแหลงหญาทะเลของชุมชนอาวขาม-
หาดปากเมง โดยยึดหลักการในเร่ืองของ แหลงหญาทะเลเปนแหลงท่ี
อยูอาศัยและเปนแหลงอนุบาลของสัตวนํ้าทะเล ดังน้ันเมื่อสัตวนํ้า
ทะเลโตข้ึนจะอพยพไปยังบริเวณรอบนอกแหลงหญาทะเล ซึ่งจะเปน
พื้นท่ีทําการประมงจับสัตวนํ้าทะเล อีกท้ังสัตวนํ้าทะเลจะมีขนาดโต
เต็มท่ี ดังน้ันแหลงหญาทะเลจึงมีบทบาทในการเปนแหลงผลิตสัตวนํ้า
ทะเลวัยออน เพื่อสงตอผลผลิตสัตวนํ้าไปยังรอบนอกแหลงหญาทะเล 
ซึ่งจะเปนพื้นท่ีทําการประมงจับสัตวนํ้า โดยกําหนดพื้นท่ีของแหลง
หญาทะเล 1.32 ตารางกิโลเมตร ในการกําหนดพื้นท่ีแหลงหญาทะเล
น้ันไดมีการวางทุนลอยสีเหลืองเปนแนวเขตของแหลงหญาทะเล ซึ่งจะ
ชวยใหทราบแนวเขตทางทะเลท่ีชัดเจนและปฏิบัติตามมาตรการไดมี
ประสิทธิภาพ โดยในพื้นท่ีดังกลาวจะมีขอบเขตของพื้นท่ีทําใหมีการ
บริหารจัดการพื้นท่ีและมีการออกมาตรการ ดังน้ี  

 

1. การหามเรือประมง, เรือโดยสารนักทองเท่ียว ทําการแลน
เรือในเขตพื้นท่ีหญาทะเล เน่ืองจากแหลงหญาทะเลของชุมชนอาว
ขาม-หาดปากเมง มีระดับนํ้าต้ืนและเมื่อนํ้าทะเลลดลงแหลงหญาทะเล
จะโผลพื้นนํ้า การแลนเรือในพื้นท่ีหญาทะเลจะทําใหใบพัดเรือจะ
ทําลายหญาทะเลใหเสียหาย โดยจะใหเรือประมงและเรือทองเท่ียวว่ิง
ในรองนํ้าลึกซึ่งเปนรองนํ้าท่ีอยูรอบนอกของแหลงหญาทะเล อีกท้ัง
เปนรองนํ้าลึกทําใหการแลนเรือสามารถทําไดตลอดเวลาถึงแมนํ้าทะเล
จะลดลง ชุมชนไดมีการติดต้ังทุนลอยสีเหลืองเปนการแสดงแนวเขต
ของแหลงทะเลทําใหเรือตาง ๆ ทราบถึงพื้นท่ีแหลงหญาทะเลและไม
ว่ิงตัดผานแหลงหญาทะเล แตจะว่ิงตามเสนทางรองนํ้าซึ่งอยูนอก
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แหลงหญาทะเล อีกท้ังแหลงหญาทะเลอาวขาม-หาดปากเมงน้ีเปน
แหลงหญาทะเลท่ีอยูกันขามกับทาเรือหาดปากเมง  ซึ่งมีจํานวนเรือ
ตาง ๆ จํานวนมากท้ังเรือของคนในชุมชนและเรือจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ โดย
มีท้ังเรือประมง, เรือโดยสารนักทองเท่ียว, เรือหางยาวท้ังเพื่อการ
ประมงและการทองเท่ียว การติดต้ังทุนลอยสีเหลืองแสดงแนวเขตของ
แหลงหญาทะเลจึงชวยในการจัดการเสนทางการเดินเรือท่ีมีระเบียบ 
เพื่อไมใหกอใหเกิดความเสียหายกับแหลงหญาทะเล โดยเปนความ
รวมมือหลายภาคสวนท้ังในสวนชุมชน ผูประกอบการเดินเรือเพื่อการ
ทองเท่ียว เรือประมง เรือหางยาวเพื่อการประมงและการทองเท่ียวท่ี
ใหความรวมมือในการเดินเรือดังกลาว 

 

 2. การหามวางลอบปูมาในแหลงหญาทะเลเน่ืองจากแหลง
หญาทะเลจะเปนแหลงอนุบาลลูกปูมาวัย โดยจะมีลูกปูมาต้ังแตระยะ
วัยออนระยะ zoea จนถึงปูขนาดเล็กซึ่งมีความกวางกระดองไมเกิน 5 
เซนติเมตร หลังจากน้ันลูกปูมาจะอพยพออกจากแหลงหญาทะเลไปยัง
พื้นท่ีทางทะเลรอบนอกแหลงหญาทะเล ซึ่งเปนพื้นท่ีทําการประมงจะ
สามารถจับปูมาในขนาดความกวางกระดองต้ังแต 10-15 เซนติเมตร
ข้ึนไป ดังน้ันชาวประมงพื้นบานจะมีขอตกลงรวมกันในการไมวางลอบ
ปูมาในแหลงหญาทะเลเน่ืองจากเปนการทําลายลูกปูมา ซึ่งจะสามารถ
โตจนเปนปูมาโตเต็มวัยซึ่งเปนขนาดท่ีนํามาบริโภคได ชุมชนจะทําการ
ประมงปูมาโดยการวางลอบปูมาไดบริเวณรอบนอกแหลงหญาทะเล 
ซึ่งอยูนอกแนวเขตทุนสีเหลืองเปนตนไปทําใหไดปูมาโตเต็มวัย 
 

3. การจัดการเร่ืองปูมาท่ีมีไขแกนอกกระดองโดยนํามาใสถัง
ท่ีมีนํ้าทะเลโดยมีเคร่ืองใหอากาศในนํ้า แลวปลอยใหวางไขกอนแลวนํา
ลูกปูมาท่ีฟกออกมาไปปลอยลงแหลงหญาทะเล ทําใหลูกปูมาไดไป
อาศัยยังแหลงอนุบาลทางธรรมชาติทําใหมี อัตรารอดและการ
เจริญเติบโตสูงกวา เพราะมีท้ังอาหารและแหลงหลบซอนตัวจากนักลา 
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ในขณะท่ีการปลอยลูกปูมาลงสูทะเลท่ีไมใชแหลงอนุบาล เชน ปลอย
ลงนํ้าทะเลท่ีไมมีแหลงหญาทะเลหรือ แหลงสาหรายทะเลน้ัน ลูกปูมา
มีโอกาสรอดตายและการเจริญเติบโตท่ีนอยกวา สวนแมปูท่ีวางไขแลว
ก็นําไปขาย 

 

4. การหามวางอวนจับปลา, กุง และสัตวนํ้าทะเลอ่ืน ๆ 
ยกเวนหอยชักตีน ในแหลงหญาทะเลซึ่งเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและเปน
แหลงอนุบาลของของลูกปลาทะเล, ลูกกุงทะเล, ลูกหมึกทะเล และ
สัตวนํ้าอื่น ๆ การวางอวนจับสัตวนํ้าในแหลงหญาทะเลจะมีผลตอการ
ทําลายประชากรสัตวนํ้าทะเลใหลดลงจํานวนมาก อีกท้ังขนาดสัตวนํ้า
ทะเลท่ีไดมีขนาดเล็กกวาขนาดตลาดตองการบริโภค การวางอวนจับ
สัตวนํ้าทะเลสามารถทําไดในบริเวณรอบนอกแหลงหญาทะเลซึ่งจะอยู
นอกแนวเขตทุนสีเหลือง 

 

5. การทําการประมงในแหลงหญาทะเลสามารถทําได คือ 
การเก็บหอยชักตีนจากแหลงหญาทะเล โดยมีขอกําหนดดังน้ี 

5.1 โดยมีขอกําหนดท่ีตกลงกันในชุมชนและ แหลงรับซื้อ
หอยชักตีน โดยกําหนดขนาดของหอยชักตีนท่ีสามารถจับไดมีขนาด
ต้ังแต 30 ตัวตอกิโลกรัมลงมา 

5.2 ผูท่ีเขามาเก็บหอยชักตีนในแหลงหญาทะเลของชุมชน
อาวขาม-หาดปากเมงน้ันจะกําหนดเฉพาะคนในชุมชนอาวขาม-หาด
ปากเมง ท้ังน้ีเพื่อปองการการทําการประมงมากเกินไป (overfishing) 
จนสงผลใหประชากรหอยชักตีนลดลงอยางมาก อีกท้ังคนภายนอกน้ัน
ไมทราบถึงขนาดท่ีเหมาะสมตอการจับหอยชักตีนทําใหจับหอยขนาด
เล็ก 

 

6. การฟนฟูแหลงหญาทะเลของชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง 
ในชวงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ต้ังแต พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ซึ่งมี
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คลื่นลมท่ีรุนแรงสงผลใหการสูญเสียพื้นท่ีบางสวนของแหลงหญาทะเล 
โดยท่ีคลื่นลมท่ีรุนแรงไดทําใหทรายพื้นทองทะเลเคลื่อนตัวมากและ
พังทลายทําใหหญาทะเลหลุดลอยไปจากพื้นทองทะเล อีกท้ังทรายท่ี
เคลื่อนตัวไดไปทับถมหญาทะเลในอีกจุดหน่ึง จึงสงผลใหเกิดการ
สูญเสียหญาทะเลเปนหยอม ๆ ในแหลงหญาทะเล หากปลอยท้ิงไว
หญาทะเลท่ีอยูรอบ ๆ จุดท่ีไมมีหญาทะเลก็จะสามารถเจริญและเพิ่ม
จํานวนเขามาในพื้นท่ีวางดังกลาวแตจะใชเวลานานถึง 6 เดือน อีกท้ัง
ทําใหพื้นท่ีวางดังกลาวไมมีผลผลิตท้ังในสวนของผลผลิตหญาทะเล
และผลผลิตสัตวนํ้าทะเล รวมท้ังผลผลิตสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ดังน้ัน
จึงมีความจําเปนจะตองปลูกหญาทะเลเปนการฟนฟูภายหลังจากหมด
ฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เพื่อใหมีผลผลิตหญาทะเลกลับมาดังเดิม
ไดเร็วข้ึนและสงผลใหผลผลิตสัตวนํ้าทะเลเพิ่มข้ึนดังเดิม โดยชุมชนจะ
ทําการปลูกฟนฟูแหลงหญาทะเล โดยชุมชนจะมีความรูท่ีไดรับการ
ถายทอดต้ังแต วิธีการเลือกเก็บผลของหญาทะเลท่ีสุกแลว วิธีการนํา
เมล็ดมาเพาะพันธุใหเปนตนพันธุหญาทะเล เทคนิคและวิธีการปลูก
หญาทะเลในแหลงหญาทะเล 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการมีสวนรวม 
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บทท่ี ๔ 
รูปธรรมสูความสําเร็จ 

 

ความรูท่ีพรอมจะถายทอดใหกับกลุมเปาหมาย 
ชนิดและรูปแบบการแพรกระจายของหญาทะเล ชนิดหญา

ทะเลบริเวณอาวขาม-หาดปากเมงมีท้ังหมด 5 ชนิด คือ หญาชะเงาใบ
ฟนเลื่อย (Cymodocea serrulata (R. Brown) Ascherson), หญา
ชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides Royle), หญาใบมะกรูด 
(Halophila ovalis (R. Brown) J.D. Hooker), หญาเตา 
(Thalassia hemprichi) และ หญานาง (Halodule pinifolia (Miki) 
den Hartog) 

 

 
การจําแนกชนิดหญาทะเลบริเวณอาวขาม-หาดปากเมง 

ตามคียการจําแนกดังนี้  
 

1). ใบแบนกลมรูปไขหรือรียาวโดยแบงเปนกานใบและตัวใบ  

ใบมีขนาดใหญความยาวใบต้ังแต 1 cm. เสนใบตามขวางมีมากกวา 

10 คู เปนหญาใบมะกรูด (Halophila ovalis) 

2). ใบแบนยาว 

 ก. ใบมีเสนใบ 1-3 เสน ปลายใบทูและมีรอยหยักเปน 

               ฟนเลื่อย เปนหญาผมนาง (Halodule pinifolia) 

 ข. ใบมีเสนใบ 13-17 เสน ปลายใบมีรอยหยักเปนฟนเลื่อย   

               เปนหญาชะเงาใบฟนเลื่อย (Cymodocea serrulata) 
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3). ใบแบนยาวแบงเปนกาบใบและตัวใบ 

 ก. ความกวางใบมากกวา 1 เซนติเมตร เปนหญาชะเงา 

               ใบยาว (Enhalus acoroides) 

 ข. ความกวางใบนอยกวา 1 เซนติเมตร เปนหญาเตา  

               (Thalassia hemprichii) 

หญาชะเงาใบยาว 

เปนหญาทะเลขนาดใหญ ท่ีสุดมี ใบแบนยาว 90-129 
เซนติเมตร  มีความกวางใบ 1.2 - 1.9 เซนติเมตร ใบหนา ปลายใบ
มน สวนลําตนใตดินมีขนาดใหญขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 -1.5 
เซนติเมตร ฝงอยูใตดิน มีเสนใยสีดําและเหนียว ซึ่งเปนสวนของขอบ
ใบท่ียอยสลายไป แลวปกคลุมอยูรอบรากเหงา มีรากแข็งแรงสีขาว
จํานวนมาก ไมแตกแขนง ลําตนเปนแบบแยกเพศผูเพศเมีย โดยมีการ
ผสมเกสรท่ีผิวนํ้าขณะนํ้าลงดอกเพศเมียจะชูดอก รับละอองเกสรเพศ
ผูท่ีลอยมาติดกลีบดอก หลังจากไดรับการผสมแลว กานดอกเพศเมีย
จะบิดขดเปนเกลียว และหดสั้นท่ีบริเวณโคนตน หรือพันอยูท่ีโคนตน 
เมื่อผลมีสีเขียวขนาดใหญข้ึน ผลท่ีจะนํามาเพาะพันธุไดน้ันตองเปนผล
ท่ีสุกซึ่งจะมีเขียวปนนํ้าตาล หรือสี นํ้าตาล จะมีขนาดใหญ 3-5 
เซนติเมตร ซึ่งจะทําการเก็บผลไดในตอนนํ้าทะเลลง ท้ังขางข้ึนและ
ขางแรม ต้ังแต 13, 14, 15, 1, 2 คํ่า โดย 1 ผลจะมีเมล็ดต้ังแต 3-
5 เมล็ด จากน้ันนําผลท่ีสุกมาแกะเมล็ดออกมา แลวใสในกระบะหรือ
ตะกรา แชไวในทะเลประมาณ 3-4 สัปดาห เมล็ดจะงอกออกมาเปน
ตนพันธุหญาทะเล ซึ่งจะสามารถนําตนพันธุหญาทะเลไปปลูกในแหลง
หญาทะเลได หญาชะเงาใบยาวเปนหญาท่ีสามารถเพาะกลาพันธุใน
การปลูกไดงายท่ีสุด 
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ใบมะกรูด 

เปนหญาทะเลขนาดเล็กใบแบนกลมรูปไขหรือรียาวโดย

แบงเปนกานใบและตัวใบ  ใบมีขนาดใหญความยาวใบต้ังแต 1 cm. 

เสนใบตามขวางมีมากกวา 10 คู เปนหญาใบมะกรูด สวนลําตนใตดิน

มีลักษณะอวบและใส มีเสนผานศูนยกลาง 0.5 - 1 มิลลิเมตร แตละ

ขอมี ใบ 2 ใบ และราก 1 เสน ไมแตกแขนงกานใบมีลักษณะอวบใส 

เปนหญาทะเลท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี อยางไรก็ตามผลของหญาใบ

มะกรูดมีขนาดเล็กมากทําการเก็บผลไดยากในแปลงหญาทะเล ดังน้ัน

ในการปลูกตองอาศัยการตัดทอนพันธุไปปลูกโดยจะทําการตัดทอน

พันธุจากพื้นท่ีท่ีมีหญาใบมะกรูดข้ึนหนาแนนมาก จะทําใหขยายพันธุ

หญาใบมะกรูดใหเพิ่มข้ึนไดและพื้นท่ีท่ีมีการตัดทอนพันธุหญาใบ

มะกรูดก็จะงอกเพิ่มข้ึน 

 

หญาเตา 

เปนหญาทะเลขนาดกลาง  ใบแบนยาวแบงเปนกาบใบและ

ตัวใบ ความกวางใบนอยกวา 1 เซนติเมตร ใบมีความยาว 3.0 - 9.0 

เซนติเมตร ลําตนใตดินมีเสนผานศูนยกลาง 2 - 4 มิลลิเมตร สามารถ

ข้ึนไดในพื้นท่ีทรายปนโคลนไดดี ในการปลูกตองอาศัยการตัดทอน

พันธุไปปลูกโดยจะทําการตัดทอนพันธุจากพื้นท่ีท่ีมีหญาเตา ข้ึน

หนาแนนมาก แลวนําทอนพันธุไปปลูกพื้นท่ีท่ีตองการ 
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ใบฟนเลื่อย 

เปนหญาทะเลขนาดกลาง ใบแบนยาว ใบมีเสนใบ 13-17 

เสน ปลายใบมีรอยหยักเปนฟนเลื่อย  ตนต้ังตรงเกิดจากเหงาแข็งแรง 

ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 - 2.5 มิลลิเมตร ตนสูง 4.6 - 

12.0 เซนติเมตร แตละตนมีใบ 2-4 ใบ  ในการปลูกตองอาศัยการตัด

ทอนพันธุไปปลูกโดยจะทําการตัดทอนพันธุจากพื้นท่ีท่ีมีหญาเตาข้ึน

หนาแนนมาก แลวนําทอนพันธุไปปลูกพื้นท่ีท่ีตองการ 
 

หญาผมนาง 

เปนหญาทะเลขนาดเล็ก  ใบเรียวเล็กผอมยาว  ใบมีเสนใบ 

1-3 เสน ปลายใบทูและมีรอยหยักเปนฟนเลื่อย ลําตนต้ังตรงเกิดจาก

ลําตนใตดิน มีลักษณะผอมบาง มีเสนผานศูนยกลางไม เกิน 1 

มิลลิเมตร รากไมแตกแขนงเกิดจากขอ มี 2 - 4 เสน เปนหญาทะเลท่ี

พบไดนอยในแหลงหญาทะเลอาวขาม-หาดปากเมง 
 

การแพรกระจายของแหลงหญาทะเลบริเวณหาดปากเมง  
พบวามีพื้นท่ีท้ังหมด 1.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีรูปแบบ

การแพรกระจายของหญาทะเลแตกตางกันซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 
แปลง คือ (ดังภาพท่ี 6) 

 แปลงท่ี  1    ) Pak Meng Station, PM1)  มีพื้นท่ี 0.17 
ตารางกิโลเมตร หญาทะเลท่ีเดน คือ หญาใบมะกรูด (Halophila 
ovalis (R. Brown) J.D. Hooker) อันดับรองลงมาคือ ชะเงาใบฟน
เลื่อย (Cymodocea serrulata (R. Brown) Ascherson) 
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แปลงท่ี 2    ) Pak Meng Station, PM2)  มีพื้นท่ี 0.77 
ตารางกิโลเมตร  มีหญาเดน คือ ชะเงาใบฟนเลื่อย (Cymodocea 
serrulata (R. Brown) Ascherson) และหญาชะเงาใบยาว 
(Enhalus acoroides Royle)  อันดับรองลงมา คือ หญาใบมะกรูด 
(Halophila ovalis (R. Brown) J.D. Hooker) 

แปลงท่ี 3  (Pak Meng Station, PM3)  มีพื้นท่ี 0.38 
ตารางกิโลเมตร  มีหญา เดน คือ หญาชะเงาใบยาว (Enhalus 
acoroides Royle) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แผนท่ีแหลงหญาทะเลบริเวณหาดปากเมง 
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สัญลักษณในแผนที ่
แหลงหญาทะเลบริเวณหาดปากเมง แบงออกเปน 3 แปลง 

PM 1 = หญาทะเลแปลงท่ี 1 ของแหลงหญาทะเลบริเวณ
หาดปากเมง 

PM 2 = หญาทะเลแปลงท่ี 2 ของแหลงหญาทะเลบริเวณ
หาดปากเมง 

PM 3 = หญาทะเลแปลงท่ี 3 ของแหลงหญาทะเลบริเวณ
หาดปากเมง 

 
ช่ือวิทยาศาสตรของชนดิหญาทะเล 
C. rotundata = Cymodocea rotundata  
หญาชะเงาใบสั้นสีนํ้าตาล 
 

C. serrulata = Cymodocea serrulata  
หญาชะเงาใบฟนเลื่อย 
 

E. acoroides= Enhalus acoroides  
หญาชะเงาใบยาว 
 

H. ovalis= Halophila ovalis  
หญาใบมะกรูด 
 

T. hemprichii= Thalassia hemprichii  
หญาเตา 
 

E. acoroides, C. serrulata =  
Enhalus acoroides, Cymodocea serrulata   

หญาชะเงาใบยาว, หญาชะเงาใบฟนเลื่อย ข้ึนอยูดวยกันเปนผืนหญา
ทะเล 2 ชนิด 
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H. ovalis, C.rotundata =  
Halophila ovalis, Cymodocea rotundata 

หญาใบมะกรูด, หญาชะเงาใบสั้นสีนํ้าตาลข้ึนอยูดวยกันเปนผืนหญา
ทะเล 2 ชนิด 
 

H. ovalis, E. acoroides, C. serrulata=  
Halophila ovalis, Enhalus acoroides,  
Cymodocea serrulata 

หญาใบมะกรูด, หญาชะเงาใบยาวและหญาชะเงาใบฟนเลื่อย ข้ึนอยู
ดวยกันเปนผืนหญาทะเล 3 ชนิด 

 

H. ovalis. T. hemprichii =  
 Halophila ovalis, Thalassia hemprichii 
หญาใบมะกรูด, หญาเตา ข้ึนอยูดวยกันเปนผืนหญาทะเล 2 ชนิด 
 
ภาพชนดิของแหลงหญาทะเลอาวขาม-หาดปากเมง 
 

 
 

ภาพที่ 7 แหลงหญาทะเลอาวขาม-หาดปากเมง 
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ภาพที่ 8 หญาชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides) 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 หญาใบมะกรูด (Halophila ovalis) 
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ภาพที่ 10 หญาชะเงาใบฟนเลื่อย (Cymodocea serrulata) 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 หญาเตา (Thalassia hemprichii) 
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สภาพพื้นท่ีแหลงหญาทะเลท่ีสงผลตอรูปแบบการแพรกระจาย
ของหญาทะเล 

สภาพแหลงหญาทะเลบริเวณหาดปากเมง แบงออกเปน 3 
แปลง โดยท่ีแปลงท่ี 1 เปนตอนบนของเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง (upper 
intertidal) ซึ่งมีระดับนํ้าลึก 1.6±0.3 เมตร ดังน้ันในขณะนํ้าลง
ตํ่าสุดแปลงท่ี 1 จะโผลพนนํ้า ในขณะท่ีแปลงท่ี 2 เปนตอนลางของ
เขตนํ้าข้ึนนํ้าลง (lower intertidal) มีระดับนํ้าลึกเฉลี่ย 2.1±0.4 
เมตร ในขณะนํ้าลงตํ่าสุดแหลงหญาแปลงท่ี 2 ยังจมอยูในนํ้า  สวน
แปลงท่ี 3 เปนเขตตํ่ากวาระดับนํ้าข้ึนนํ้าลง (subtidal) มีระดับนํ้าลึก 
2.6±0.6 เมตร ซึ่งแหลงหญาในแปลงท่ี 3 จะจมอยูในนํ้าตลอดเวลา 
ดังน้ันในขณะนํ้าลงแปลงท่ี 1 จะมีระดับความลึกของนํ้าลดลงทําใหมี
สภาวะการเกิดคลื่นในแปลงท่ี 1 ทําใหไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของหญาชะเงาใบยาวเน่ืองจากหญาชะเงาใบยาวเปนหญาขนาดใหญมี
ความยาวใบมาก (leaf length 70-100 เซนติเมตร) อีกท้ังใบมี
ลักษณะท่ีแข็ง ดังน้ันสวนของใบจึงแตกหักไดงายเมื่อถูกคลื่นซัด
กระทบกับชายฝง ในทางตรงกันขามแตหญาใบมะกรูดสามารถเจริญ
ไดดีเน่ืองจากเปนเปนหญาขนาดเล็กมีความสูงของลําตน (shoot 
length) ตํ่ากวา 7 เซ็นติเมตร ดังน้ันสวนของใบและลําตนจึงไม
กระทบกับฝงเมื่อคลื่นซัด สวนหญาชะเงาใบฟนเลื่อยซึ่งเปนหญาขนาด
กลางมีความสูงของลําตน 15 เซ็นติเมตร ก็สามารถเจริญไดโดยท่ีสวน
สวนของใบและลําตนจึงไมกระทบกับชายฝงเมื่อคลื่นซัด  สําหรับหญา
ทะเลในแปลงท่ี 2 หญาชะเงาใบฟนเลื่อยและชะเงาใบยาวสามารถ
เจริญไดดี เน่ืองจากแปลงท่ีอยูในตอนลางของเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง ดังน้ัน
เมื่อนํ้าลงตํ่าสุดเขตน้ีจึงมียังมีนํ้าอยู 0.5 เมตร ทําใหสวนของลําตน
และใบไมกระทบกับชายฝง สวนในแปลงท่ี 3 ซึ่งเปนเขตตํ่ากวาระดับ
นํ้าข้ึนนํ้าลง ซึ่งมีระดับนํ้าท่ีลึกกวาแปลงท่ี 1 และ 2 ดังน้ันหญาชะเงา
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ใบยาว จึงสามารถเจริญไดดีเน่ืองจากไมมีปญหาเร่ืองของใบถูกคลื่นซัด
กระทบกับชายฝง แตหญาใบมะกรูดไมสามารถเจริญไดเน่ืองจากเปน
หญาขนาดเล็กซึ่งสวนของลําตนและใบอยูท่ีพื้นทองนํ้าทําใหไดรับแสง
นอยไมเพียงพอตอการสังเคราะหแสง (ดังภาพท่ี 12 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 สภาพแหลงหญาทะเลบริเวณหาดปากเมง สภาพแหลง
หญาทะเลบริเวณหาดปากเมงขณะนํ้าลงตํ่าสุด 

 

ผลผลิตรวมของหญาทะเล 
ผลผลิตของหญาทะเลบริเวณอาวขาม-หาดปากเมง ในแปลง

ท่ี 1 (PS 1) มีผลผลิต 26.8±4.6 กรัมนํ้าหนักแหงตอตารางเมตรตอ
วัน ในแปลงท่ี 2 (PS 2) มีผลผลิต 27.5±5.1 กรัมนํ้าหนักแหงตอ
ตารางเมตรตอวัน และแปลงท่ี 3 (PS 3) มีผลผลิต 21.9±3.4 กรัม
นํ้าหนักแหงตอตารางเมตรตอวัน สําหรับผลผลิตรวมท้ังหมดในแปลงท่ี 
2 มีคาสูงสุด รองลงมาคือ แปลงท่ี 3 และแปลงท่ี 1 มีคาตํ่าสุด (ดัง
ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1. ผลผลิตของหญาทะเลบริเวณหาดปากเมงและอาวบุญคง 
Station Production 

(gDW m-2 d-1) 
Area 
(km2) 

Total Production 
(kgDW d-1) 

PS1 26.8±4.6 0.17 4,557±782A 

PS2 27.5±5.1 0.77 21,181±3,924B 

PS3 21.9±3.4 0.38 8,333±1,294c 

 
ผลผลิตของหญาทะเลสงผลตอผลผลิตลูกสัตวน้ําทะเล 
แหลงหญาทะเลเปนแหลงผลิตท่ีมีกําลังผลิตมากแหลงหน่ึง

ของระบบนิเวศ โดยมีกําลังผลิตเฉลี่ย 961 กรัมนํ้าหนักแหงตอตาราง
เมตรตอป สาหรายขนาดใหญมีกําลังผลิตเฉลี่ย 365 กรัมนํ้าหนักแหง
ตอตารางเมตรตอป แนวปะการังมีกําลังผลิตเฉลี่ย 292 กรัมนํ้าหนัก
แหงตอตารางเมตรตอป อยางไรก็ตามพืชท่ีเกาะอยูบนหญาทะเล 
(epiphytes) ก็เปนผูผลิตท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหแหลงหญาทะเลมี
กําลังผลิตสูง พืชท่ีเกาะอยูบนหญาทะเลจะเปนพวกสาหรายซึ่งจะเกาะ
อยูท่ีผิวของสวนบนท่ีโผลพนดินของหญาทะเล (aboveground part) 
ไดแก สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินขนาดเล็ก ไดอะตอม สาหรายขนาด
ใหญสีเขียว สีนํ้าตาลและสีแดง สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีอยูในดิน 
(infauna) ของแหลงหญาทะเลบริเวณอาวขาม-หาดปากเมง ไดแก
Polychaete, Oligochaete, Nematode, Amphipod, Sipunculid 
worm  สวนสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน (epifauna) ไดแก 
Calanoid, Cyclopoid, Harpacticoid, Nauplius, Zoea, Acetes 

ผลผลิตของหญาทะเลมีผลตอผลผลิตของสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังท่ีอาศัยอยูในดิน (infauna) และสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน 
(epifauna) โดยพื้นท่ีท่ีมีผลผลิตหญาทะเลมากก็จะมีผลผลิตของสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังมาก ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมีผลผลิตหญาทะเลนอยก็จะมี
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ผลผลิตของสัตวไมมีกระดูกสันหลังนอย ท้ังน้ีเน่ืองจากสัตวไมมีกระดูก
สันหลังท่ีอาศัยอยูในดินกินเศษซากหญาทะเลท่ีอยูในดิน สวนสัตวไมมี
กระดูกสันหลังหนาดินขนาดเล็กกินพืชกินสาหรายท่ีเกาะบนใบหญา
ทะเลเปนอาหาร 

 

สวนผลผลิตของสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีอยูในดินและสัตวไม
มีกระดูกสันหลังหนาดินจะมีผลตอผลผลิตของลูกสัตว นํ้าทะเล
ประกอบดวยลูกปูมา, กุงทะเล, ปลาทะเลและหมึกทะเล โดยท่ีพื้นท่ีท่ี
มีผลผลิตสัตวไมมีกระดูกสันหลังมากจะมีผลผลิตลูกสัตวนํ้าทะเลมาก 
ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมีผลผลิตสัตวไมมีกระดูกสันหลังนอยจะมีผลผลิตลูก
สัตวนํ้าทะเลนอย ดังน้ันผลผลิตของหญาทะเลจึงมีผลตอผลิตของลูก
สัตวทะเลในลักษณะของหญาทะเลและสาหรายบนใบหญาทะเลเปน
ผูผลิตเบ้ืองตนซึ่งจะถูกกินโดยสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีกินเศษซาก
หญาทะเลในดิน หรือสาหรายท่ีเกาะบนใบหญาทะเล ซึ่งสัตวไมมี
กระดูกสันหลังเหลาน้ีจะถูกกินโดยลูกสัตวนํ้าทะเล ดังน้ันผลผลิตของ
หญาทะเลจึงมีผลตอผลิตของลูกสัตวนํ้าทะเลในลักษณะของผูผลิต
เบ้ืองตนท่ีจะสงผานผลผลิตของหญาทะเลไปยังสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ซึ่งเปนอาหารของลูกสัตวนํ้าทะเล 

สวนหอยทะเลท่ีพบในแหลงหญาทะเลอาวขาม-หาดปากเมง 
ซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก หอยชักตีน และหอยตะเภา ซึ่ง
หอยทะเลเหลาน้ีจะกินเศษใบหญาทะเลท่ีรวงหลนตามพื้นทองทะเล 

ดังน้ันการรักษาคุณภาพของปจจัยสิ่งแวดลอมของแหลงหญา
ทะเลใหมีคุณภาพดีจะสงผลใหหญาทะเลมีผลผลิตอยางตอเน่ืองและ
สงผลใหมีผลผลิตสัตวนํ้าทะเลอยางตอเน่ืองตลอดไป 
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ผลผลิตของหญาทะเลจะสงผลตอผลผลิตทางการประมง
แกชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง 

ชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง คนในชุมชนประกอบอาชีพ     
1. ประมงพื้นบาน   
2. เรือหางยาวนําเท่ียวทางทะเล  
3. รานอาหารทะเล  
4. รานคา  
 

ดังน้ันแหลงหญาทะเลอาวขาม-หาดปากเมง จึงมีความสําคัญ
ตอชุมชน โดยชุมชนจะทําการประมงดังน้ี                    

1. การเก็บหอยชักตีนในแหลงหญาทะเล สวนหอยตะเภาจะ
เก็บบริเวณหาดปากเมง  

2. ทําการประมงปูมา, ปลาทะเล, หมึกทะเลและกุงทะเล 
โดยจะทําการจับสัตวนํ้าทะเลบริเวณรอบ ๆ แหลงหญาทะเล โดยท่ี
สัตวนํ้าทะเลเหลาน้ีในวัยออนจะอาศัยอยูในแหลงหญาทะเล พอโตก็
จะอพยพไปอยูนอกแหลงหญาทะเล ซึ่งเปนพื้นท่ีทําการประมงของ
ชาวประมงพื้นบาน 
 

การรักษาคุณภาพของปจจัยสิ่งแวดลอมของแหลงหญาทะเล 
การรักษาคุณภาพของปจจัยสิ่งแวดลอมของแหลงหญาทะเล

น้ัน ประกอบไดดวยการรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพดินพื้นทองทะเล 
ซึ่งสภาพพื้นท่ีท่ีหญาทะเลสามารถเจริญเติบโตไดน้ันประกอบไปดวย 

1. สภาพแวดลอมท่ีเปนทะเล 
2. พื้นทองนํ้าท่ีหญาทะเลสามารถหย่ังรากลงไปได 
3     มีระยะเวลาการแชอยูในนํ้าทะเลท่ีเพียงพอ 
4.    มีแสงท่ีเพียงพอตอการเจริญเติบโต 
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เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับการเจริญของหญาทะเลมี
รายละเอียดดังน้ี หญาทะเลสามารถพบไดในเขตนํ้าข้ึนนํ้าลงจนถึง
ระดับเขตตํ่ากวาระดับนํ้าข้ึนนํ้าลง โดยมีความตองการแสง 11  % 
ของแสงใตผิวนํ้า และหญาทะเลสามารถเจริญเติบโตไดในดินท่ีมี
ปริมาณซัลไฟดตํ่ากวา 300 ไมโครโมล ปริมาณสารอินทรีย (organic 
matter) นอยกวา 6% ของนํ้าหนักแหง, คา redox potential ของ
สภาพดิน ต้ังแตคา ออกซิไดซสูงมากกวา 500 mv จนถึงสภาพรีดิวซ
ปานกลาง -100 mv  และสภาพดินรีดิวซสูง -200 mv หญาทะเลไม
สามารถเจริญเติบโตได 

 
ปญหาการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหลงหญาทะเล 
หญาทะเลมีกําลังผลิตสูงในนํ้าท่ีมีธาตุอาหารตํ่าโดยเฉพาะ

แหลงหญาทะเลในเขตรอน ซึ่งลักษณะดังกลาวจะตรงกันขามกับผูผลติ
เบ้ืองตนทางทะเลอื่นๆ เน่ืองจากหญาทะเลสามารถใชธาตุอาหารจาก
ดิน รวมท้ังหญาทะเลมีปริมาณธาตุอาหารภายในกวาผูผลิตเบ้ืองตน
ทางทะเลอ่ืน ๆ เชน แพลงกตอนพืช สาหรายการเพิ่มข้ึนของธาตุ
อาหารในแมนํ้ามีสาเหตุมาจากการปลอยนํ้าท่ีมีธาตุอาหารสูงจาก
อุตสาหกรรมและการใชปุยในการทําเกษตรกรรมทําใหแหลงหญา
ทะเลมีธาตุอาหารเพิ่มข้ึน ทําใหหญาทะเลไดรับแสงสําหรับการ
สังเคราะหแสง นอยลงสงผลใหใหความสมดุลของคารบอนเปนลบ 
(negative carbon balance) การสะสมคารโบไฮเดรทในสวนของลํา
ตนใตดินทําใหหญาทะเลสามารถทนตอสภาวะลดลงของแสงไดระยะ
สั้นๆ ดังเชนในชวงท่ีแพลงกตอนบลูม แตการสะสมคารโบไฮเดรท
ดังกลาวไมสามารถปองกันการตายของหญาไดถามีการลดลงของแสง
เปนระยะเวลานาน การลดลงของแสงอันเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของ
ธาตุอาหารน้ันเปนปจจัยสํา คัญสําหรับการสูญเสียหญาทะเล 
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นอกจากน้ีการลดลงของแสงน้ันยังมีผลทําใหความหนาแนนของ
ตนหญา (shoot density) , พื้นท่ีของใบ (leaf area) และมวลชีวภาพ 
(biomass) ลดลง การเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหลงหญานอกจากจะ
ทําใหแสงลดลง ยังทําใหมีผลตอการเสื่อมคุณภาพของดินซึ่งก็มี
บทบาทสําคัญตอการสูญเสียหญาทะเล การเพิ่มจํานวนของแพลงก
ตอนพืชและสาหรายน้ันมีผลใหสารอินทรียในดินเพิ่มข้ึนทําใหดินอยูใน
สภาพขาดออกซิเจน โดยเกิดการยอยสลายของแบคทีเรียในสภาพไมมี
ออกซิเจนทําใหไดสารซัลไฟด (sulphide) และมีเธน (methane) ซึ่ง
เปนสารท่ีเปนพิษตอหญาทะเล  อยางไรก็ตามหญาทะเลหลีกเลี่ยงผล
จากสารพิษดังกลาวโดยลําเลียงออกซิเจนท่ีไดจากการสังเคราะหแสง
สงไปยังรากทําใหมีสภาพท่ีมีออกซิเจนบริเวณผิวราก  นอกจากน้ีการ
เพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหลงหญาน้ันเปนการลดผลผลิตของหญา
ทะเลโดยผานการลดลงของแสงและการสูญเสียหญาทะเล การลดลง
ของแสงมีผลทําใหมีการสังเคราะหแสงนอยลง ดังน้ันจึงทําใหมีการ
ขนสงออกซิเจนมายังรากลดลงทําใหหญามีโอกาสไดรับผลจกระทบ
จากสารพิษมากข้ึน ในขณะเดียวกันการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารทําให
แพลงกตอนพืชและสาหรายมีจํานวนเพิ่มข้ึนมากซึ่งเปนการเพิ่มของ
สารอินทรียในดินทําใหดินขาดออกซิเจนมากข้ึน ซึ่งจะทําใหมีสารพิษ
ดังกลาวมากข้ึน ดังน้ันจึงจะเปนการเรงการสูญเสียหญาทะเล 

 

ปญหาตะกอนที่เพิ่มข้ึนในแหลงหญาทะเล การเพิ่มข้ึนของ  

ประชากรนําไปสู   การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน โดยเฉพาะการตัดไม

ทําลายปา หรือ การถมท่ีดินเพื่อสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ บริเวณชายฝง

ทะเล ทําใหมีการพังทะลายของดินเพิ่มข้ึนทําใหมีตะกอนในแมนํ้าเพิ่ม

สูงข้ึน ตะกอนเหลาน้ีถูกพัดพาไปยังแหลงหญาทะเลซึ่งอยูบริเวณ

ชายฝงทะเล ทําใหหญาทะเลไดรับแสงนอยลงซึ่งทําใหการเจริญเติบโต
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ลดลงและการสูญเสียหญาทะเล  นอกจากน้ีตะกอนมีผลทําใหชนิด

ของหญาทะเลลดลง โดยพบวาจํานวนชนิดของหญาทะเลจะมีมากถึง 

7 ชนิด ในดินตะกอน (silt) นอยกวา 15 เปอรเซ็นต แตถามีตะกอน

มากกวา 15 เปอรเซ็นต จะมีจํานวนชนิดเพียง 3 ชนิด หรือนอยกวา  

ศักยภาพของหญาท่ีทนตอการทับถมของตะกอนน้ันข้ึนอยูกับขนาด

ของหญา ซึ่งหญาขนาดใหญจะมีความทนทานตอการถับถมของ

ตะกอนมากกวาหญาขนาดเล็ก ดังน้ันขนาดของใบและขนาดของ

เสนผาศูนยกลางของลําตนใตดินสามารถใชเปนดัชนีบอกถึงผลกระทบ

ของการทับถมของตะกอนท่ีมีตอหญาทะเล นอกจากน้ียังพบวาเมื่อ

ตะกอนในดินของแหลงหญาเพิ่มข้ึน มวลชีวภาพของใบหญาทะเลจะ

ลดลง 

ปญหาสภาวะโลกรอนที่มีผลตอแหลงหญาทะเล 
สภาวะโลกรอนสงผลตอการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมินํ้าทะเลซึ่ง

คาดวาอุณหภูมิจะเพิ่มข้ึน 4 องศาเซลเซียสในศตวรรษท่ี 21  การ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิไมเพียงแตสงผลกระทบโดยตรงตอสรีระวิทยาของ
สิ่งมีชีวิตแตยังสงผลตอองคประกอบของระบบนิเวศท้ังองคประกอบทาง
ชีวภาพ )เชน กิจกรรมของจุลชีพ, อัตราเมตาบอลซึม) และองคประกอบ
ท่ีไมมีชีวิต  )เชน การละลายของออกซิเจ น  (การท่ีอุณหภูมิของนํ้าทะเล
สูงข้ึนซึ่งจะมีผลตอหญาทะเล 2 อยาง 

1. หญาทะเลท่ีอยูในอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเปนเวลานาน (chronic 
exposure) จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรีระวิทยาท่ีสําคัญ
ของหญาทะเล ประกอบดวย อัตราการเจริญเติบโ อัตราการสังเคราะห
แสง อัตราการหายใจและมีผลตอชีวประวัติ เชน การสืบพันธุ 
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2. อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนทําใหหญาทะเลตายและทําใหประชากร
หญาทะเลลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงเกิดระดับท่ีหญาทะเลทนทานได 

 

นอกจากน้ีผลของอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนยังสงผลตอกระบวนการ
ชีวธรณีเคมีในดิน (benthic biogeochemical process) การเพิ่มข้ึน
ของอุณหภูมิกระตุนใหซัลไฟดเขาไปยังโดยการทําใหสารซัลไฟดในดิน
และในนํ้าบริเวณพื้นทองนํ้าแพรเขาสูหญาทะเลทําใหหญาทะเลตาย
เน่ืองจากความเปนพิษของซัลไฟดการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิมีผลโดยตรง
ตอหญาทะเลและการเปลี่ยนแปลงซัลไฟดในดินจะเปนตัวกระตุนใหการ
แทรกซึมของซัลไฟดเขาไปในหญาทะเล 

แหลงหญาทะเลอาวขาม-หาดปากเมง เปนแหลงหญาทะเล
บริเวณชายฝงทะเลซึ่งอยูติดการชุมชนและทาเรือปากเมง ดังน้ันการ
รักษาคุณภาพของปจจัยสิ่งแวดลอมของแหลงหญาทะเลใหมีคุณภาพดี
น้ันจะตองมีความบําบัดนํ้าท้ิงของชุมชนกอนปลอยลงสูทะเล และมี
การวางแผนบริหารจัดการการใชท่ีดินบริเวณชายฝงทะเลซึ่งประกอบ
ไปดวยแผวถางท่ีดินเพื่อการกอสรางหรือการเกษตรน้ัน ควรทําใหเสร็จ
ในฤดูรอน เน่ืองจากในฤดูฝนมีการพัดพาตะกอนดินลงสูทะเลและ
แหลงหญาทะเล 
 

การฟนฟูและปลูกหญาทะเล 
การสูญเสียพื้นท่ีหญาทะเลน้ันมีสาเหตุอยู 2 ประการ 
1. เกิดภัยธรรมชาติ เชน ในชวงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ต้ังแต พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ซึ่งมีคลื่นลมท่ีรุนแรงสงผลใหการสูญเสีย
พื้นท่ีบางสวนของแหลงหญาทะเล โดยท่ีคลื่นลมท่ีรุนแรงไดทําใหทราย
พื้นทองทะเลเคลื่อนตัวมากและพังทลายทําใหหญาทะเลหลุดลอยไป
จากพื้นทองทะเล อีกท้ังทรายท่ีเคลื่อนตัวไดไปทับถมหญาทะเลในอีก
จุดหน่ึง จึงสงผลใหเกิดการสูญเสียหญาทะเลเปนหยอม ๆ ในแหลง
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หญาทะเล หากปลอยท้ิงไวหญาทะเลท่ีอยูรอบ ๆ จุดท่ีไมมีหญาทะเลก็
จะสามารถเจริญและเพิ่มจํานวนเขามาในพื้นท่ีวางดังกลาวแตจะใช
เวลานานถึง 6 เดือน อีกท้ังทําใหพื้นท่ีวางดังกลาวไมไดใหเกิดผลผลิต
ท้ังในสวนของผลผลิตหญาทะเล รวมท้ังผลผลิตสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
และผลผลิตสัตวนํ้า ดังน้ันจึงมีความจําเปนจะตองปลูกหญาทะเลเปน
การฟนฟูภายหลังจากหมดฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เพื่อใหมี
ผลผลิตหญาทะเลกลับมาดังเดิมไดเร็วข้ึน 

2. เกิดจากมนุษย เชน ปญหาการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหาร 
(Eutrophication) ซึ่งเกิดจากการปลอยนํ้าท้ิงท่ีไมมีการบําบัด ซึ่งนํ้า
ท้ิงดังกลาวน้ีจะมีปริมาณธาตุอาหารมากสงผลใหแพลงกตอนพืช และ
สาหรายเพิ่มจํานวนข้ึนอยางมากทําใหหญาทะเลไดรับแสงนอยสงผล
การตายของหญาทะเล, ปญหาตะกอนเพิ่มข้ึนในแหลงหญาทะเล 
ตะกอนจะทําใหหญาทะเลไดรับแสงนอยและการทับถมหญาทะเลเปน
สาเหตุของการตายของหญาทะเล ในกรณีน้ีจะตองทําการแกปญหา
ดังกลาวกอนแลวจึงจะทําการปลูกฟนฟูแหลงหญาทะเล หากไมได
แกปญหาดังกลาวกอนเพื่อใหคุณภาพนํ้าและดินมีคุณภาพเหมาะสม
แลวการปลูกหญาทะเลก็จะไมสามารถเจริญเติบโตได 
 

วิธีการปลูกหญาทะเล 
1. ชุมชนทําการเก็บผลของหญาทะเลในแหลงหญาทะเล 

โดยทําการเก็บผลหญาชะเงาใบยาว ผลท่ีจะนํามาเพาะพันธุไดน้ันตอง
เปนผลท่ีสุกซึ่งจะมีเขียวปนนํ้าตาล หรือสีนํ้าตาล จากน้ันนําผลท่ีสุกมา
แกะเมล็ดออกมา แลวใสในกระบะหรือตะกรา แชไวในทะเลประมาณ 
3-4 สัปดาห เมล็ดจะงอกออกมาเปนตนพันธุหญาทะเล ซึ่งจะ
สามารถนําตนพันธุหญาทะเลไปปลูกในแหลงหญาทะเลได 



๔๔ 
 

๒. การเลือกพื้นท่ีใหเหมาะสมกับชนิดของหญาทะเล รวมท้ัง
ชนิดหญาทะเลท่ีปลูกจะตองเขากับรูปการแพรกระจายของแหลงหญา
ทะเล เชน แปลงหญาชะเงาใบยาวมีบางจุดท่ีสูญเสีย เราก็ตองทําการ
ปลูกหญาชะเงาใบยาวในจุดท่ีสูญเสียของแปลงหญาชะเงาใบยาว โดย
ตองปลูกซอมหรือฟนฟูตามชนิดหญาท่ีสูญเสีย แตการปลูกซอมโดยไม
คํานึงถึงชนิดหญาทะเลท่ีเหมาะสมตอแหลงหญาทะเลจะสงผลเสียตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จะทําใหชนิดของหญาทะเลท่ีเปนชนิด
เดนและชนิดรอง ในแหล งหญ าทะเลตามธรรมชา ติ เกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงกลายเปนหญาทะเลอีกชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนมาก  

3.  สภาพของดินเปนดินทราย หรือ ทรายปนโคลน หรือ  
ทรายปนเปลือกหอย (โคลนหนาไมเกิน 5 ซม) 

4. ขุดหลุมลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ดวยพลั่วมือ 
5. นําตนพันธุหญาทะเลมาวางในหลุม 
6. โรยเปลือกหอยทะเลรอบ ๆ โคนตนพันธุหญาทะเล โดย

ใหเปลือกหอยทับในสวนของเมล็ดและโคนตนพันธุหญาทะเล 
7. โรยทรายจนเต็มหลุม 
8. ติดตามผลการปลูกฟนฟู โดยการนับจํานวนเพื่อทราบ

อัตรารอดตายและวัดความสูงลําตนหญาทะเลทุก 30 วัน 
 
 

                                    
 
 
 
 

 

ภาพที่ 13  ผลของหญาทะเลนํามาแกะเมลด็แลวเพาะจนเปน 
ตนกลาหญาทะเล 
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คํานํา 
 

คูมือการจัดการความรูฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพื่อสร างความรูความ
เขาใจแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ท ี่ตอบสนองนโยบายเชิงสาธารณะ ประเด็นกระบวนการเสริมสราง
การมีสวนรวมดานการบริหารจัดการหญาทะเลเพื่อการใชประโยชน 
เชน การอนุรักษ รักษา ฟนฟู และการใชประโยชนจากแหลงหญา
ทะเล ตลอดจนแนวทางการทํานโยบายสาธารณะดานกระบวนการ
เสริมสรางการมีสวนรวมดานการบริหารจัดการหญาทะเลเพื่อการใช
ประโยชนอยางชาญฉลาดและย่ังยืนของชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

หวังเปนอย างย่ิงว าคูมือฉบับน้ีจะเป ็นประโยชนตอสวนภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action 
Plan)เพื่อนำไปสูสัมฤทธ ิ์ผลในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธ ิภาพ
สูงสุด 

 

คณะทำงานจ ัดการความรู  
   กุมภาพันธ ๒๕๖3 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                หนา 

บทที่ ๑ บทนํา      1 
 

บทที่ ๒  แนวคดิ หลกัการ การจัดการความรูของชุมชน 4 
-    การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน  4 
- องคความรูชุมชนจากการมีสวนรวม  7 
- ลักษณะและข้ันตอนการถอดองคความรู  12 
- ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ๑3 

 

บทที่ 3 การบริหารจัดการหญาทะเลโดยชุมชน  14 
                ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรู 14 

สาระการบริหารจัดการหญาทะเล 
- การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู  15 
- การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  21 

หญาทะเลของชุมชนอาวขาม-หาดปากเมง 
 

บทที่ ๔  รูปธรรมสูความสําเร็จ     25 
- ความรูท่ีพรอมจะถายทอดใหกับกลุมเปาหมาย 25 
- การแพรกระจายของหญาทะเล   28 
- สภาพพื้นท่ีแหลงหญาทะเลท่ีสงผลตอรูปแบบ 34 
- ผลผลิตรวมของหญาทะเล   35 
- การรักษาคุณภาพของปจจัยสิ่งแวดลอม  38 

ของแหลงหญาทะเล 
- การฟนฟูและปลูกหญาทะเล   42 
-  

เอกสารอางอิง      45 



๔๘ 
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