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ภาคผนวก ข
ขอมลูพ้ืนฐานของกรณศีึกษา

เน้ือหาประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา 5 กรณี ไดแก หน่ึง กรณีศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับสิ่งแวดลอม ของการจัดการปาชายเลนพื้นท่ีลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรังสอง กรณีศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม ของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอก
กระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย สาม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
สิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัดตราด สี่ กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร โครงการ “คนอยู-ปายัง” และ หา
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรต และศูนยกีฬาดํา
นํ้า จ.ชุมพร

1. กรณีศึกษาที่หน่ึง เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม ของการจัดการปาชายเลนพื้นท่ีลุมนํ้า
ปะเหลียน จังหวัดตรัง1

1) คํานํา

แมวา กรณีศึกษาท่ีเลือกจากตัวอยางการจัดการ “พื้นท่ีปาชายเลน ตําบลบานแหลม” ซ่ึง
เปนสวนหน่ึงของลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ท่ีมีกิจกรรมท่ีนักวิจัยในสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม พิจารณาแลว เห็นวา จะเขาขายกรณีศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แตเพื่อใหผูอานซ่ึงไมไดมีประสบการณเห็นพื้นท่ีจริง การอานรายงานภาคผนวกสวนน้ี
นาจะใหภาพของกิจกรรม ตลอดจนกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุมตางๆไดไมมากก็นอย
กระบวนการเคลื่อนไหว ในพื้นท่ีซ่ึงกวางใหญมาก มีระบบนิเวศท่ีเคยอุดมสมบูรณมากแหงหน่ึงของ
ประเทศไทยนักวิชาการไดแบงพื้นท่ีลุมนํ้าปะเหลียนออกเปน 5 ระบบท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน ปาชาย
เลนท่ีเลือกเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยน้ี จัดเปนระบบหน่ึงในหา

1.1) ความเบ้ืองตนของลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

แมนํ้าปะเหลียนเปนแมนํ้าขนาดสั้น ท่ีมีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีตนนํ้าท่ีเทือกเขา
บรรทัด ไหลลงสูทะเลในเขต อ.กันตัง  จ.ตรัง ไหลผาน 4 อําเภอกับอีก 1 กิ่งอําเภอของจังหวัดตรัง
ไดแก อ.ยานตาขาว อ.ปะเหลียน อ.กันตัง อ.นาโยง และกิ่ง อ.หาดสําราญ แมนํ้าปะเหลียนมีคลอง
สาขาอีกจํานวนมาก โดยสามารถจําแนกคลองดังกลาวเปน 3 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนคลองท่ีแยก

1 ชล บุนนาค. 2550. รายงานผลการดําเนินงาน “โครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตบริบททรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” โดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
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จากแมนํ้าปะเหลียน ณ บริเวณหน่ึง ไหลแยกออกไปแลววกมาบรรจบกับแมนํ้าปะเหลียนอีกบริเวณ
หน่ึง ลักษณะท่ีสองคลองท่ีแยกจากแมนํ้าปะเหลียนแลวปลายนํ้ากลายเปนหนองหรือมาบขนาดใหญ
ในปจจุบันหนองหรือมาบดังกลาวถูกรุกและถมสําหรับขยายพื้นท่ีทําการเกษตร คลองกลุมน้ีก็จะเปน
คลองท่ีมีปลายนํ้าตันหรือเรียกวาคลองตาย ลักษณะท่ีสามเปนคลองท่ีมีตนนํ้าเปนของตนเองแลวไห
ลงลงมาบรรจบกับแมนํ้าปะเหลียน

แมนํ้าปะเหลียนและคลองสาขาตางๆไหลกระจายผานพื้นท่ีตางๆ มีชุมชนเกิดข้ึนมากมาย
โดยชุมชนตางๆเหลาน้ีจะอาศัยนํ้าจากแมนํ้าและคลองสาขาดังกลาวท้ังในการทําการเกษตร การ
คมนาคม การอุปโภคและบริโภค กอใหเกิดลักษณะภูมินิเวศและวัฒนธรรมท่ีเรียกวา “ลุมนํ้าปะ
เหลียน”

แมวาแมนํ้าปะเหลียนจะเปนแมนํ้าสายสั้นๆลุมนํ้าปะเหลียนเปนลุมนํ้าขนาดเล็ก แตวาก็เปน
ลุมนํ้าท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณมากในทุกสวนของลุมนํ้า โดยเร่ิมตั้งแต (1) เขตปาตน
นํ้าซ่ึงเปนเขตปาดิบ ถึงแมวาปาบริเวณน้ีจะไมถูกสัมปทาน แตก็มีผูลักลอบตัดไมขนาดใหญไปเปน
จํานวนมาก  ปาจึงเสื่อมโทรมไมตางไปจากการถูกสัมปทานมากนัก บริเวณเชิงเขาไดมีชาวบานตั้ง
ชุมชนกระจายอยูท่ัวไป โดยชาวบานดังกลาวไดบุกเบิกปาสําหรับทําสวนยางและสวนผลไม ซ่ึงก็
เปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหปาเสื่อมโทรม ในปจจุบันเร่ิมมีแกนนําในชุมชนตางๆคิดเร่ืองการอนุรักษ
และฟนฟูปา เพราะไดเห็นถึงผลกระทบท่ีพวกเขาไดรับและอาจจะรุนแรงข้ึนในอนาคต คือหนาแลง
จะขาดนํ้าท้ังการเพาะปลูกและการบริโภคอุปโภค สวนหนาฝนจะเกิดนํ้าหลากและดินถลม

(2) เขตท่ีราบลุมหรือนิเวศนํ้าจืดอันเปนเขตทํานา ซ่ึงลุมนํ้าปะเหลียนเปนเขตทํานาท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของจังหวัดตรัง โดยอาศัยระบบนิเวศท่ีเฉพาะท่ีทําใหมีนํ้าหลอเลี้ยงการทํานาและการดํารงอยู
ของคนในชุมชนตางๆคือระบบนิเวศลําคลองปาสาคู แตในยุคของการพัฒนาการเกษตรแผนใหม
ระบบนิเวศน้ีก็ถูกทําลายไปอยางมากโดยระบบการชลประทานของรัฐ แตระบบการจัดการนํ้าโดยรัฐ
กลับทําใหนํ้าท่ีเคยมีอยางอุดมสมบูรณตองสูญหายไป  ในท่ีสุดก็นําไปสูปญหาการขาดนํ้าในการทํา
นา และเกิดการขยายตัวของสวนยางลงไปในพื้นท่ีนามากข้ึนเปนลําดับ ขณะน้ีมีชาวบานกลุมหน่ึงใน
เขต อ.นาโยงไดจัดตั้งชมรมอนุรักษปาสาคู เพื่อฟนฟูระบบนิเวศคลองปาสาคูและระบบการจัดการ
นํ้าของชุมชนโดยการสนับสนุนของสมาคมหยาดฝนและพันธมิตรจากภายนอก

(3) ถัดลงมาเขตปลายนํ้าเปนเขตนํ้ากรอยมีปาชายเลนข้ึนอยางหนาแนนในชายฝงแมนํ้า
และลําคลองตางๆ จึงจัดเปนระบบนิเวศนสองนํ้า เปนพื้นท่ีกันชนของนํ้าจืดและนํ้าเค็ม กลายเปนนํ้า
กรอย เม่ือนํ้าเค็มหนุน จะมีอํานาจทะลุทะลวงรุนแรงมากจะสูญเสียพื้นท่ีนํ้าจืด ย่ิงมีการสรางเข่ือน
ตดถนนทางสัญจร เขาหมูบาน แบงเขตแดน ย่ิงมีผลไปเรงทําลายระบบนิเวศนบริเวณน้ี จากคําบอก
เลาของนายกสมาคมหยาดฝน (นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ) ช้ีวา ในอดีตกอนยุคฟองสบูแตก เศรษฐกิจ
ไทยตกต่ํา ป พ.ศ. 2539-2540 พื้นท่ีบริเวณน้ีถูกทําลายเปนบริเวณกวางมาก

(4) ระบบปาชายเลน ลุมนํ้าปะเหลียนสวนน้ีเปนพื้นท่ีปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง
มากแหงหน่ึง ยุคกอน 2540 ชาวบานได แยงกันขายท่ีปาชายเลนบริเวณน้ีใหกับนายทุนภายนอก
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ซ่ึงเขามาทํานากุงขนาดใหญ ตอมาเกิด“โรคตมยํากุง”(เศรษฐกิจไทยตกต่ํา ปพ.ศ. 2539-2540) นา
กุงถูกท้ิงราง เสื่อมโทรมมาก และ

(5) พื้นท่ีชายฝงทะเล สัตวนํ้า เปนท่ีอยูอาศัยของพะยูน เตาทะเล ฯลฯ บางสวนของพื้นท่ีน้ี
เปนท่ีตั้งของชุมชนบานแหลม ซ่ึงมีทรัพยากรชายฝงและในทะเลท่ีอุดมสมบูรณดวยหอยนางรม หอย
ปะ โดยเฉพาะหอยปะน้ันชาวบานรุนอวน นําหอยปะขายสงโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุหอยกระปอง
สงออก เรงโหนกิจกรรมนอกหองเรียน รณรงคการอนุรักษหอยและสัตวนํ้า

1.2 ) ปาชายเลนในลุมนํ้าปะเหลียน

ในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปาไมชายเลนรวมท้ังสิ้น 2,299,375 ไร แตปาชายเลน
ถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีนอกจากนโยบายการใชประโยชนจากปาชายเลนท่ีไมเหมาะสม  และ
ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายแลว การพัฒนาประเทศท่ีมุงสูความเจริญทางเศรษฐกิจ
เปนเปาหมายน้ัน  สงผลใหปาไมชายเลนถูกใชไปอยางสิ้นเปลือง กระท่ังปพ.ศ.2539 มีพื้นท่ีปาไม
ชายเลนเหลืออยูเพียง 1,047,390 ไร   สาเหตุท่ีสําคัญเกิดจากการใชพื้นท่ีปาทํานากุงจํานวน
418,736.75 ไร  จากการขยายตัวของชุมชนชายฝงจํานวน 55,002.50 ไร และเน่ืองจากการใช
ประโยชนอื่นๆ อีกจํานวน 806,670.75 ไร ปาชายเลนท่ีเหลืออยูในสภาพเสื่อมโทรม ท้ังน้ีเปนเพราะ
ผานระบบสัมปทานมายาวนานและสวนใหญมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว ปจจุบันปาชายเลน
เร่ิมฟนตัวหลังจากรัฐบาลยกเลิกสัมปทานตัดไมเผาถาน  และผูประกอบกิจการทํานากุงประสบ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมและกลไกของตลาดโลก

ระหวางป พ.ศ.2522 – 2529 (7 ป) เปนชวงท่ีปาชายเลนถูกทําลายมากท่ีสุด 567,950
ไร  สาเหตุท่ีสําคัญเน่ืองจากการตื่นตัวรับ “ยุคทอง” ของการเลี้ยงกุงกุลาดํา จากน้ันอัตราการทําลาย
ปาชายเลนเร่ิมลดลง  สวนหน่ึงเปนเพราะสิ้น “ยุคทอง” ของการเลี้ยงกุงกุลาดําดังกลาว  และ/หรือ
รัฐเร่ิมมีมาตรการควบคุมการใชพื้นท่ีปาชายเลนมีประสิทธิภาพข้ึน จากการสูญเสียปาชายเลนไป
มากเปนเหตุใหสภาพแวดลอม  และระบบนิเวศชายฝงเสื่อมโทรมลง เปนผลใหชีวิตความเปนอยูของ
ชาวประมงพื้นบานยากลําบาก  กอปรท้ังมีการใชเคร่ืองมือประมงท่ีทําลายลางอยูท่ัวไป  เชน  อวน
ลาก  อวนรุน   ระเบิด  ยาเบ่ือเมาตางๆ ทําใหสัตวนํ้าตางลดลง

ชาวประมงพื้นบานหลายหมูบานในจังหวัดตรังไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร
ปาไมชายเลน มีจิตสํานึกในการจัดการปาแบบย่ังยืนในรูปของ “ปาชายเลนชุมชน” โดยพยายาม
ประสานความรวมมือกับฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน  ปาชายเลนชุมชนแหง
แรกเกิดข้ึนท่ีบานทุงทอง  อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในป พ.ศ.2532 มีพื้นท่ีปารวม 587ไร เกิดจาก
ความพยายามของผูนําชุมชนและตอมาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ปจจุบันน้ีมีปาชายเลนชุมชน
ท่ีจัดการโดยชาวประมงพื้นบานในจังหวัดตรัง รวม 22 ปา  พื้นท่ีปารวมกัน 32,300 ไร  อยูในพื้นท่ี
อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง  อําเภอปะเหลียน  อําเภอยานตาขาว  และกิ่งอําเภอหาดสําราญ  จังหวัด
ตรัง  ผลการดําเนินงานนอกจากเปนผลดีกับสภาพแวดลอม มีปาไมอุดมสมบูรณข้ึนและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพแลว ชาวประมงยังจับสัตวนํ้าไดมากข้ึน สามารถลดตนทุนในการทําประมง
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ไดมาก เพราะไมตองออกไปจับปลาไกลๆ  การดําเนินงานปาชายเลนชุมชนทําใหชุมชนไดเรียนรู
กระบวนการทํางานรวมกลุม มีองคกรชุมชนท่ีเขมแข็ง ใชหลักการประชาธิปไตยในการตัดสินใจ
และวางมาตรการควบคุมการใชทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสม ดวยความสมัครใจทําใหชุมชนรูสึก
เปนเจาของ   สามารถปกปองทรัพยากรของชาติไวไดโดยรัฐไมตองใชงบประมาณ  การจัดการปา
ชายเลนชุมชนลักษณะน้ี   เปนการสรางความม่ันคงใหกับหมูบาน มีฐานทรัพยากรสมบูรณ เปนการ
ประกันความม่ันคงดานอาหาร (Food Security) ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ใหกับชุมชนและ
สังคมโดยรวม

การดําเนินการลักษณะน้ีสอดคลองกับสิทธิชุมชนอยางเปนรูปธรรมเปนแหลงศึกษาเรียนรู
และขยายผลออกไปสูพื้นท่ีอื่นๆ ตลอดชายฝงทะเลไทย การดําเนินงานท่ีผานมานับวาชุมชนประสบ
ผลสําเร็จระดับหน่ึง รัฐบาลควรใหความสําคัญกับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอยางจริงจัง
โดยการปรับปรุงนโยบายการใชพื้นท่ีปาชายเลนใหทันกับเหตุการณ ควรทบทวนนโยบายวาดวยปา
ชายเลนอยางรวดเร็ว  และใหเรงออกกฎหมายปาชุมชนเพื่อใหชุมชนเขารวมในการจัดการปาอยาง
ย่ังยืน ซ่ึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีทําใหปาไมของประเทศไทยอยูรอด

1.2) การดําเนินงานปาชายเลนชุมชนและตัวชี้วัดที่เก่ียวเน่ืองกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

การดําเนินการในเร่ืองการจัดการปาชายเลนชุมชนโดยชุมชนในทองถิ่นตางๆ ไดรวมมือกับ
สมาคมหยาดฝนซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดตรัง และหนวยงานตางๆ ของรัฐท่ีเกี่ยวของ
เชน จังหวัดตรัง ปาไมอําเภอ ปาไมจังหวัด และปาไมเขต นับตั้งแตป พ.ศ. 2529 เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน สัมฤทธิผลในหลายประการ ไดแก

(1) ผลเชิงปริมาณ

นับตั้งแตเร่ิมความพยายามในการติดตามและกําหนดพื้นท่ีปาใชสอยสําหรับการใช
ประโยชนรวมกันของคนในชุมชนตั้งแตป พ.ศ.2529 โดยชุมชนบานทุงทอง อําเภอสิเกา เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน พื้นท่ีปาใชสอยเดิมของหลายชุมชน ไดมีการพัฒนาข้ึนเปนปาชุมชนท่ีมีกรรมการ
ชุมชนเปนผูดูแลการใชประโยชนรวมกัน ในปจจุบัน มีปาชุมชนท้ังสิ้น 22 ปา ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังสิ้น
32,300 ไร โดยในจํานวนท้ังหมดน้ีมี 3 ปา ไดแก ปาชายเลนชุมชนบานทุงทอง บานมดตะนอย
และปาชายเลนชุมชนบานหัวหิน อําเภอสิเกา ท่ีกรมปาไม (กอนการเปลี่ยนแปลง) ไดรับไวใน
แผนงานและหยิบยกความสําเร็จในการดําเนินการมาตีพิมพเผยแพรเพื่อเปนตัวอยางสําหรับชุมชน
ตางๆ และผูสนใจท่ัวไป นอกจากน้ี ยังมีชุมชนอื่นๆ อีกหลายชุมชนท่ียังอยูในระหวางการ
ดําเนินการและเตรียมความพรอมดานตางๆ กอนจะไดมีการประกาศพื้นท่ีปาชุมชนสําหรับหมูบาน
ตนเองข้ึนเชนเดียวกับหลายชุมชนท่ีประสบความสําเร็จมากอนหนาน้ีแลว เชน บานหินคอกควาย
บานทุงไพรและบานพรุใหญ เปนตน

อาจกลาวไดวา ความสําเร็จจากการประกาศปาชายเลนชุมชนในหลายพื้นท่ี ทําใหชุมชน
ขางเคียงพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนและคนในชุมชนในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม
โดยเฉพาะกิจกรรมดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ
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ระหวางชุมชนตางๆ ทําใหแนวคิดในเร่ืองปาชายเลนชุมชนขยายตัวออกไปอยางกวางขวางและ
ไดรับการตอบสนองเปนอยางดี ซ่ึงคาดวาในอนาคตอันใกลในจังหวัดตรัง นาจะมีปาชายเลนชุมชน
เพิ่มข้ึนอีกจํานวนหน่ึง

(2) ผลเชิงคุณภาพ

นอกจากความสําเร็จของชุมชนท่ีเปนรูปธรรมคือการประกาศพื้นท่ีปาชายเลนชุมชน การ
ดูแลจัดการเพื่อการใชประโยชนรวมกันของคนในชุมชน รวมท้ังกิจกรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการฟนฟู
แลว การดําเนินการเกี่ยวกับปาชายเลนชุมชนยังสงผลกระทบตอชุมชนในดานตางๆ อีกดวย ไดแก

(2.1) ผลทางดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

จากการดําเนินงานของชุมชนตางๆ รวมกับสมาคมหยาดฝนในการสรางและดูแลรักษา
ปาชายเลนชุมชน สงผลในทางบวกแกระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมท่ีสังเกตไดชัดเจน ดังน้ี

(2.1.1) ปาสมบูรณข้ึนจากปาชายเลนท่ีเคยเสื่อมโทรม มีตนไมประปรายเปนหยอมๆ
และไมคอยมีตนไมใหญ เม่ือปาชายเลนไดรับการฟนฟูโดยการปลูกซอมและดูแลรักษาอยางดีมา
ตลอดมิใหมีการทําลาย เวนแตการตัดไมไปใชเฉพาะท่ีจําเปนของชุมชนตามกฎเกณฑท่ีชุมชนได
รวมกันกําหนดข้ึน สงผลใหผืนปาเหลาน้ันมีไมหนาแนนข้ึน มีขนาดใหญและมีชนิดของไมท่ี
หลากหลายมากข้ึน รวมท้ังพืชสมุนไพรตางๆ เพียงพอตอการใชสอยของชุมชน

(2.1.2) ระบบนิเวศในปาสมบูรณข้ึน จากการท่ีปาชายเลนไดฟนตัวเปนปาท่ีมีความ
หนาแนนและมีไมตนโตอยูมาก ทําใหระบบนิเวศนไดรับการฟนฟูข้ึนมาอีกคร้ัง ดังจะเห็นไดจากการ
มีสัตวปาหลากหลายชนิดมากข้ึน จากเดิมท่ีเคยหายไปก็พากันกลับมาอาศัยในปาอีกคร้ังหน่ึง เชน
ลิง นาก กระรอก ตะกวด นก และแมลงนานาชนิด นอกจากน้ี ยังมีสัตวนํ้าตางๆ ท่ีเคยอาศัยในปา
ชายเลนท้ังท่ีอยูบนพื้นดินในปา เชน หอยสันขวาน หอยหลอด หอยเม็ดขนุน หอยจุบแจง และหอย
อื่นๆ อีกหลายชนิด รวมท้ังปูทะเล ปูแสม ปลาตีน และปลาดุกทะเล ท่ีข้ึนมาหากินในปาชายเลนเม่ือ
นํ้าข้ึน นอกจากน้ีจะสังเกตเห็นสัตวนํ้าท่ีอาศัยอยูในคลอง คือ กุง ปลาเกา ลูกปลากระบอก และลูก
ปลาชนิดอื่นๆ ท่ีมีท้ังจํานวนและชนิดหลากหลายมากข้ึน จนชาวประมงสามารถใชมือหรือเคร่ืองมือ
แบบงายๆ ท่ีใชในการจับสัตวนํ้าเหลาน้ีไดเพียงพอแกการบริโภค และมีเหลือสําหรับขายเปนรายได
อีกทางหน่ึง นอกจากการจับปลาชายฝงทะเล

(2.1.3) ความสมบูรณของทรัพยากรเพิ่มข้ึน ผลจากความสมบูรณของปาชายเลน
ความสมบูรณและความหลากหลายของสัตวนํ้าในปาชายเลนรวมท้ังการเฝาระวังของชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรตาง ๆ ทางทะเลท้ังบนฝงและในทะเล สงผลใหทรัพยากรชายฝงสมบูรณข้ึน ดังจะ
เห็นไดจากในพื้นท่ีชายฝงมีหญาทะเลสมบูรณข้ึน เปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าขนาดเล็ก เชน กุง ปู
ปลา และเปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าดังกลาวท่ีโตเต็มวัยแลว เชน เตาทะเล และพะยูนท่ีเขามาหา
กินในเขตหญาทะเลท่ีสมบูรณน้ัน นอกจากน้ี เม่ือนํ้าทะเลลดพื้นท่ีปาชายเลนบริเวณแหลงหญาทะเล
ก็ยังเปนแหลงพักพิงของสัตวนํ้าอื่นๆ ดวย ความสมบูรณของสัตวนํ้าประเภทกุง หอย ปู ปลา
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นอกเหนือจากสังเกตไดดวยตาเม่ือเดินลงไปในทะเลแลว ยังสังเกตไดจากปริมาณสัตวนํ้าท่ี
ชาวประมงจับได เชน ปูดําเดิมเคยจับไดในฤดูชุกชุมประมาณ 2 กิโลกรัม/คน/วัน เม่ือทะเลไดรับ
การฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณในฤดูเดียวกันสามารถจับไดถึง 4.5 กิโลกรัม/คน/วัน ในบางคร้ังสัตวนํ้า
อื่นๆ ท่ีอยูบริเวณชายฝง เชน ปลาทราย ปูมา หมึก ก็จับไดปริมาณมากกวาเดิมอยางเห็นไดชัดเจน

ผลกระทบของการอนุรักษปาชายเลน การสรางปาชุมชน การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
ยังสงผลใหเกิดความสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนนํ้าลึกดวย

เหตุการณท่ีนาสนใจซ่ึงบงช้ีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลจังหวัดตรัง
ไดแก การเขามาหากินของปลาฉลามวาฬในทะเลหนาอุทยานเจาไหม และบริเวณเกาะลิบงในชวง
2-3 ปท่ีผานมา ในป พ.ศ.2541 ชาวประมงไดพบปลาฉลามวาฬดังกลาวถึง 5 ตัว การเขามาของ
ปลาฉลามวาฬเหลาน้ียังไดนําฝูงปลาชอนทะเลวายติดตามมาดวยจํานวนนับรอยตัวตอปลาฉลาม
วาฬหน่ึงตัว สงผลใหชาวประมงมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจับปลาชอนทะเลน้ันดวย

ในพื้นท่ีท่ีมีหอยปะและหอยนางรมชุกชุม คือ ในแมนํ้าปะเหลียน บริเวณบานทาบันได
บานหินคอกควาย บานวังวน บานแหลม และบานทุงตะเซะ การอนุรักษปาชายเลนและการสรางปา
ชุมชนมีผลใหหอยปะยังคงความสมบูรณอยูตลอดมา นอกจากน้ี การอนุรักษปาชายเลนและการ
สรางปาชายเลนชุมชนไดกอใหเกิดโครงการอนุรักษหอยนางรม ซ่ึงปจจุบันมีพอแมพันธุหอยท่ีมี
ความสมบูรณ และจํานวนมากข้ึน รวมท้ังมีจํานวนลูกหอยกระจายมากข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน เปนท่ี
นาสังเกตวาในพื้นท่ีปาชายเลนชุมชนทุกแหง ไมมีการบุกรุกทํานากุงหรือการแบงท่ีดินซ้ือขาย ดังท่ี
ปรากฏอยูท่ัวๆ ไปตามแถบชายฝงทะเล

(2.2) ผลตอชุมชน

การสรางและการพัฒนาปาชายเลนชุมชนมีผลดีตอชุมชนหลายประการดังสรุปไดดังน้ี

(2.2.1 ) ผลเชิงเศรษฐกิจ

(1) การเพิ่มรายไดของคนในชุมชน ความสมบูรณของปาชายเลนและ
ทรัพยากรชายฝงอื่นๆ เชน สัตวนํ้าตางๆ ทําใหคนในชุมชนท่ีทําอาชีพประมงมีรายไดสูงข้ึน
นอกจากน้ี ยังชวยสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชนท่ีประกอบอาชีพอื่น ๆ อีกดวย

(2) การประหยัดคาใชจาย การท่ีทรัพยากรชายฝงในบริเวณชุมชนมีความอุดม
สมบูรณข้ึนทําใหชาวประมงไมตองเดินทางออกไปทําประมงในพื้นท่ีหางไกลดังเชนท่ีเคยปฏิบัติกัน
มาในอดีต การท่ีชาวประมงสามารถประกอบอาชีพไดในพื้นท่ีรอบชุมชนของตนเองเปนการลด
ตนทุนคาใชจายในการประกอบอาชีพ เชน คาสึกหรอของเคร่ืองมือประกอบอาชีพ คานํ้ามันลดลง
ประหยัดคาอาหารการกิน และสุขภาพดีข้ึน ทําใหมีรายไดจากการประมงสูงข้ึน

(3) การสรางอาชีพตางๆ อันเน่ืองจากทรัพยากรปาชายเลน การฟนฟูปาชาย
เลนชุมชนทําใหเกิดอาชีพตางๆ ซ่ึงเปนการสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน เชน การเก็บพืช
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สมุนไพร เพื่อนํามาขายสําหรับทํายาพื้นบาน การทําผลิตภัณฑจากตนจาก รวมท้ังการทําหัตถกรรม
จากตนจากและเตย เปนตน

(4) การสรางงานใหกับแรงงานอพยพ ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในชวงป
2540 ทําใหคนในชนบทตองอพยพกลับมาเน่ืองจากการเลิกจางงานในเขตชุมชนเมือง ความอุดม
สมบูรณของปาชายเลนชุมชนทําใหแรงงานอพยพเหลาน้ีสามารถกลับมาสรางรายไดใหกับตนเอง
และครอบครัวไดจากการทําประมง

(5) การสรางรายไดจากการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การดูแลจัดการปาชายเลน
ชุมชนทําใหเกิดความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝง ทําใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศเขามาเย่ียมและเรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชนชายฝงเหลาน้ี นอกจากจะเปนการ
สงเสริมใหนักทองเท่ียวเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแลว ยังเปนการสรางรายไดใหกับ
คนในชุมชนทางออมดวย ในปจจุบัน กิจการทองเท่ียวในพื้นท่ีตางๆ เชน เกาะลิบง เกาะสุกร เกาะ
มุก เกาะกระดานปากแมนํ้าปะเหลียน รวมท้ังชายหาดตางๆ เชน หาดเจาไหม และหาดหยงหลิง
เจริญเติบโตอยางเห็นไดชัด ชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ีดังกลาวมีรายไดจากการขายของ เรือรับจาง ท่ีพัก
รวมท้ังการขายสินคาประมงไดมากข้ึน สวนในตัวเมืองจังหวัดตรังก็ไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากกิจการโรงแรม รานอาหาร และรถเชา เปนตน

(2.2.2) ผลทางดานสังคม

(1) ชุมชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การท่ีคนในชุมชน
รวมมือรวมใจกันในการกําหนดปาชุมชนและจัดกิจกรรมฟนฟู รวมกันดูแลและจัดการทรัพยากร
ภายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความ
สามัคคีและการรวมกลุมทํากิจกรรม จะเห็นไดจากการเกิดกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆข้ึนอีกหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมอนุรักษหอยปะหนาบานหินคอกควาย
กิจกรรมอนุรักษสัตวนํ้า บานหัวควน และกิจกรรมพืชสมุนไพรปาชายเลนและปาจาก บานทุงตะเซะ
และบานหัวควน เปนตน

(2) เกิดการยอมรับจากชุมชนภายนอก การดําเนินกิจกรรมปาชุมชนอยางจริงจัง
ทําใหชุมชนภายนอกตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังเกิด
การยอมรับในความตั้งใจจริงของชุมชนตางๆ ในการทํางาน จะเห็นไดจากการทําประมงผิดกฎหมาย
เชน อวนรุน อวนลาก การวางยาเบ่ือปลา และการระเบิดปลาลดลงอยางมาก โดยชุมชนภายนอกท่ี
ตองการเขามาทําประมงในบริเวณชุมชนท่ีมีกิจกรรมอนุรักษและปาชายเลนชุมชนหันมาใชเคร่ืองมือ
ประมงแบบพื้นบานแทนเปนจํานวนมาก

(3) เกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน กระบวนการทํางานของชุมชนตางๆ ใน
การกําหนดและประกาศพื้นท่ีปาชายเลนชุมชนโดยวิธีการใชเวทีเสวนากลุมยอยหลายวาระ ทําให
แกนนําชุมชนและคนในชุมชนไดเรียนรูการวิเคราะห การสังเคราะหปญหาอันนําไปสูการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหไดวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม กระบวนการเรียนรูดังกลาวมิได
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นํามาใชเฉพาะกับการทํากิจกรรมปาชุมชนเทาน้ัน แตยังนําไปใชกับกิจกรรมอื่นๆ รวมท้ังการ
แกปญหาและความขัดแยงตางๆ ในชุมชน ทําใหชุมชนเรียนรูวิธีการทํางานและการแกปญหา
(Conflict management) ดวยวิธีการอยางสันติแทนการใชความรุนแรงและการเผชิญหนาเชนท่ีผาน
มา

ผลจากการฟนฟูปาชายเลน ทําใหสามารถนํามาใชเปนแหลงศึกษาคนควาหา
ความรูสําหรับเยาวชนในทองถิ่น เชน ปาชายเลนชุมชนบานทุงตะเซะ ครูไดนํานักเรียนออกศึกษา
เกี่ยวกับระบบนิเวศนจากพื้นท่ีจริง ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ปาชายเลนบานทุงทอง บานแหลมมะขาม บานทุงตะเซะ
ใชทํางาน “วิทยานิพนธ” ของมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตหลายคน นับวาเปนผลการสงเสริมการศึกษา
และการเรียนรูทุกระดับ

(4) สรางเสริมกระบวนการประชาธิปไตย การดําเนินกิจกรรมปาชายเลนโดย
วิธีการอภิปราย เสวนากลุมยอยภายในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ทําใหชุมชนมีความเขาใจเน้ือหาสาระ
ของระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน เชน การเลือกตั้งกรรมการข้ึนมาดูแลปาชุมชน การออกระเบียบใน
การใชประโยชนจากปาชุมชน

(5) เกิดการเรียนรูสิทธิและหนาท่ีของชุมชนในระบอบประชาธิปไตย การทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับปาชุมชน ทําใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญใหม (กอนรัฐประหารกันยายน 2549) ท้ังน้ีเน่ืองจากมักจะมี
การเสวนาใหความรูเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการและการใชทรัพยากรของชุมชน กอนท่ีจะมีการ
ปลูกปาเกือบทุกคร้ัง

(6) เกิดการขยายเครือขายปาชายเลนชุมชน จากการทํางานอยางหนักของหลาย
ชุมชนในชวงหลายปท่ีผานมา จนปรากฏผลสําเร็จของปาชุมชนท่ีเอื้อประโยชนอยางมหาศาลใหกับ
คนในชุมชนเหลาน้ัน ทําใหชุมชนตางๆ ขางเคียงเกิดความตื่นตัวและมีความตองการท่ีจะกําหนดปา
ชายเลนชุมชนข้ึนบาง การจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนชุมชนรวมกันของคนจาก 7 หมูบานใน 3
อําเภอของจังหวัดตรัง ไดแก อําเภอยานตาขาว อําเภอกันตัง และอําเภอปะเหลียน ในบริเวณเกาะ
หอไหรซ่ึงอยูกึ่งกลาง 3 อําเภอในบริเวณแมนํ้าปะเหลียน นอกจากจะนําไปสูการใชประโยชนจาก
ปาชายเลนรวมกันของคนในชุมชน 3 อําเภอ ซ่ึงเปนการสรางเครือขายระหวางชุมชนชาวประมง
ชายฝงแลว ยังทําใหชุมชนเหลาน้ีเร่ิมการทํางานเกี่ยวกับปาชุมชนของแตละชุมชนข้ึนมาอีกดวย
การแลกเปลี่ยนประสบการณจากการศึกษาดูงานปาชายเลนชุมชนตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จยัง
เปนการกระตุนใหชุมชนตางๆ เกิดความตื่นตัวในเร่ืองปาชายเลนชุมชนเพิ่มข้ึนอีกดวย มีหลาย
ชุมชนท่ีเร่ิมดําเนินการเร่ืองปาชุมชนโดยมีชุมชนท่ีประสบความสําเร็จแลวเปนพี่เลี้ยง กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนนอกจากเปนการประสานประโยชนรวมกันแลว ยังเปนการสรางเครือขายเพื่อรวมมือกัน
ทํางานอีกดวย
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(7) ปญหาของสังคมลดลง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงอัน
เน่ืองมาจากการจัดการปาชายเลนชุมชน ทําใหคนในชุมชนไมจําเปนตองใชเวลากับการออกทะเล
เพื่อไปประกอบอาชีพเปนเวลานานเชนในอดีต รวมท้ังการมีงานท่ีหารายไดอื่นท่ีเกิดข้ึนมาจากการ
ประมงท่ีไดผลผลิตมากกวาเดิม เชน การทําปลาแหง การแปรรูปหอย และงานอื่นๆ ใกลบาน เชน
การทําจาก การซอมแซมเคร่ืองมือจึงมีเวลาใหกับครอบครัวมากข้ึน ทําใหความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัว (พอ แม ลูก) ดีข้ึน สวนเยาวชนใชเวลากับการชวยเหลือภายในบาน และรวมกลุมกัน
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับปาชายเลนชุมชนและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนมากข้ึน

(8) บทบาทสตรีไดรับการสงเสริม การทํากิจกรรมปาชายเลนชุมชนข้ึนในชุมชน
ตางๆ ทําใหเกิดความรวมมือของฝายตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกลุมผูหญิงถือวามีบทบาทสําคัญ
ในการผลักดันจนการดําเนินการเกี่ยวกับปาชุมชนประสบความสําเร็จ ผูหญิงเขารวมกิจกรรมปา
ชายเลนชุมชนตั้งแตการเขารวมประชุม เสนอความคิดเห็นไปจนถึงการรวมแรงลงมือฟนฟูปลูกปา
จนกิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี การทํางานอยางจริงจังของกลุมสตรี ทําใหกลุมแกนนําซ่ึง
สวนใหญเปนผูชายยอมรับในบทบาทและศักยภาพของกลุมสตรีมากข้ึน ผลจากการทํากิจกรรมปา
ชายเลนทําใหเกิดการรวมกลุมของผูหญิงในชุมชนตางๆ เพื่อทํากิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวเน่ืองมาจาก
ปาชายเลนชุมชนและกิจกรรมอนุรักษ เชน กิจกรรมฟนฟูปาจาก พืชสมุนไพร หัตถกรรมสานเตย
และจาก เปนตน

(9) เกิดการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงอัน
เน่ืองปาชายเลนชุมชนทําใหการทําประมงผิดกฎหมายลดลงอยางมาก ชาวประมงหันกลับมาใช
เคร่ืองมือทําประมงพื้นบานมากข้ึนอันเปนหลักประกันวา ภูมิปญญาชาวบานในการทําประมงดวย
เคร่ืองมือประมงพื้นบานและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีเกี่ยวกับการผลิตเคร่ืองมือประมงพื้นบานจะ
ไดรับการอนุรักษสืบตอไป รวมท้ังการท่ีชาวประมงไดพิสูจนแลววาการไมทําลายทรัพยากรชายฝง
เชน หญาทะเลและปะการัง และยังชวยกันคัดขนาดสัตวนํ้าท่ีจะจับซ่ึงเปนการอนุรักษทรัพยากรสัตว
นํ้าไดอีกทางหน่ึงดวย นอกจากน้ี ภูมิปญญาท่ีเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ หรือหัตถกรรมตางๆ ท่ีได
จากผลผลิตของปาชายเลนชุมชน เชน การสานเสื่อจากเตยหรือการทําภาชนะรูปแบบตางๆ จาก
สวนกานใบของจากซ่ึงเปนงานศิลปะท่ีคนรุนใหมแทบไมใหความสนใจ ก็ไดรับการอนุรักษและฟนฟู
ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง

(10) รวมผลักดันนโยบายของรัฐเกี่ยวกับปาชุมชน การดําเนินการอยางจริงจังของ
ชุมชนชายฝงจังหวัดตรังเกี่ยวกับปาชายเลนชุนชน ไดเกิดการยอมรับไมเพียงแตในระดับทองถิ่นท่ี
ใหการสนับสนุนชุมชนอยางจริงจังเทาน้ัน แตหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมปาไม (ในอดีต)ยังให
การยอมรับตอความสําเร็จในการจัดการปาชายเลนชุมชนของชุมชนเหลาน้ีดวย

ในปจจุบันแมวาไดมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตามนโยบายการพัฒนาระบบ
ราชการก็ตาม  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการปาชายเลนตลอดมา ทําใหเกิดความยุงยาก
สับสนในชุมชนชาวประมงท่ีไดดําเนินการจัดการปามากอน  แตชุมชนเหลาน้ันพยายามยืดหยุน
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หลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางนโยบายใหมกับแนวคิดการจัดการปาชุมชน โดยพยายามดําเนินการให
เห็นท้ังกระบวนการและผลท่ีไดรับจากการจัดการปาเปนตัวเปรียบเทียบ ทําใหชุมชนยังคง
ดําเนินการดูแลอนุรักษปาชายเลนไวได

โดยสรุป ปาชายเลนชุมชนเม่ือเร่ิมมีการดําเนินการแตละปาน้ันมีความแตกตางกันในเร่ือง
ประวัติความเปนมาและสภาพของปาในขณะน้ัน อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีปาเหลาน้ีไดรับการดูแล
ปกปองจากคนในชุมชน ทําใหทุกปามีสภาพความสมบูรณมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปาท่ีไมไดรับ
การดูแลจากชุมชน การดําเนินงานปาชายเลนชุมชนของชาวประมงในจังหวัดตรังท่ีไดรับการ
ชวยเหลือและสนับสนุนจากสมาคมหยาดฝนและหนวยงานของรัฐในจังหวัดตรัง และหนวยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ มิไดดําเนินไปอยางราบร่ืนและเกิดผลงอกงามดังท่ีกลาวมาแตตอนตนใน
ชวงเวลาอันสั้น แตเปนการดําเนินงานท่ีผานอุปสรรคมากมายและใชเวลาอันยาวนานตั้งแตป
พ.ศ.2529 การสรางปาชุมชนเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือชุมชนไดรับรูปญหา ตระหนักถึงผลของปญหา
ตองการแกปญหา เรียนรูและทดลองการแกปญหาโดยการริเร่ิมฟนฟูปา เกิดผลลัพธท่ีนาพอใจแลว
จึงจะเกิดความเช่ือม่ันท่ีจะดําเนินการตอและขยายผลตอไป ลําดับข้ันตอนของกระบวนการน้ีมิได
เกิดข้ึนเองอยางงายๆ แตจะตองมีผูกระตุนและสนับสนุนสงเสริมใหเกิดและพัฒนาเปนข้ันเปนตอน
โดยการดําเนินการเร่ิมจากการกระตุนใหเกิดองคกรชุมชน และเสริมความแข็งแกรงใหเพียงพอจน
สามารถนํากระบวนการเรียนรูดังกลาวเขาไปได นอกจากน้ันยังเปนกัลยาณมิตรกับชุมชนคอยให
กําลังใจรวมแกไขปญหาความไมสะดวกราบร่ืนตางๆ จึงทําใหงานสําเร็จไปไดระดับหน่ึง

กิจกรรมปาชายเลนชุมชนมิไดเปนเปาหมายสุดทายอยางเดียว ท่ีองคกรชุมชนและองคกร
พัฒนาเอกชนคาดหวัง แตปาชายเลนชุมชนเปนเพียงกิจกรรมนําทางสูเปาหมายของการพัฒนา
อยางย่ังยืนท่ีรวมท้ังการพัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท้ังในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

กระบวนการในการพัฒนามิไดมีรูปแบบตายตัวดังท่ีกลาวมาแลวเสมอไป แตสามารถพัฒนา
และสรางสรรคใหมไดตามสถานการณและความรูใหมท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามการสรางสรรคและ
พัฒนาการกระบวนการทํางานใหม จําเปนตองมีองคความรูท่ีเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการศึกษา
คนควาวิจัยกระบวนการพัฒนาอยางย่ังยืน แมแตในเร่ืองเฉพาะอยางกระบวนการสรางปาชายเลน
ชุมชนหรือเร่ืองอื่นๆ ท่ีจะดําเนินการเปนทางนําสูเปาหมายยอมมีความจําเปน

การพัฒนาอยางย่ังยืนไมวาในเร่ืองการสรางปาชายเลนชุมชนหรือ เร่ืองอื่นๆ จะเกิดข้ึนได
ยาก และอาจไมย่ังยืนหากขาดความรวมมือของภาคีตางๆ คือ ชุมชน หนวยงานของรัฐ สถาบัน
วิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรธุรกิจ กลุมอํานาจท้ังในระดับทองถิ่นและระดับชาติ สื่อมวลชน
และพันธมิตรนานาชาติ ดังน้ันการสรางและพัฒนาความรวมมือจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะขาดเสียมิได

แมนวาชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนและภาคีตางๆ ท่ีสนับสนุนจะทํางานอยางแข็งขัน
ขนาดไหนก็ตาม หากยังไมมีนโยบายรัฐและกฎหมายท่ีเอื้อตอการพัฒนามารองรับ รัฐมองปาไม
เปน “ไม” ท่ีเนนคุณคาทางเศรษฐกิจเปนหลัก ไมใหความสําคัญกับแนวความคิด “ปาชุมชน” การ
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ทํางานก็ยังตองเผชิญอุปสรรคอีกมาก และไมสามารถคาดหวังผลสัมฤทธิ์ท่ีดีกวาในปจจุบันได
เน่ืองจากการไดมาซ่ึงปาชุมชนมีข้ันตอนท่ีซับซอนมาก ดังน้ันการผลักดันนโยบายรัฐ การออก
กฎหมายสนับสนุน การบังคับใชกฎหมายไหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และแนวทางการทํางานขององคกรรัฐท่ีเกี่ยวของ ยอมเปนความจําเปนรีบดวนท่ีจะทําใหการทํางาน
ของชุมชนท่ีเปนเปาประสงค สรางสรรคสิ่งท่ีดีงามในการพึ่งพาตนเองดําเนินไปอยางราบร่ืนและเกิด
สัมฤทธิผลตามท่ีไดคาดหวังไวและเกิดความย่ังยืนตอไป

ภาพที่ 1.1 แผนท่ีแสดงอาณาเขตจังหวัดตรังและบริเวณท่ีตั้ง ต.วังวน
ท่ีเลือกเปนกรณีศึกษา
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ภาพที่ 1.2 แผนท่ีแสดงลักษณะท่ีตั้งของหมูบานท่ีอยูรอบลุมนํ้าปะเหลียน

1.3) การจัดการทรัพยากรปาชายเลนชุมชน : อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 ) ขอมูลทั่วไปของชุมชน

(1) ท่ีตั้ง ชุมชนบานแหลม หมูท่ี 3 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
(2) พื้นท่ี ประมาณ 1,500 ไร
(3) อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับหมู 1 บานทาเรือ

ทิศใต ติดกับปากแมนํ้าปะเหลียน
ทิศตะวันออก ติดกับแมนํ้าปะเหลียน
ทิศตะวันตก ติดกับหมู 5 บานทุงไพร

(4) ประชากร มีครัวเรือนประมาณ 200 ครัวเรือน
ประชากรประมาณ 1,204 คน

(5) ศาสนา 95% ศาสนาอิสลาม
5% ศาสนาพุทธ
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2) ลักษณะภูมิประเทศ

ภาพท่ี 1.2 เปนแผนท่ีแสดงลักษณะท่ีตั้งของหมูบานท่ีอยูรอบลุมนํ้าปะเหลียน เพื่อใหเห็น
รายละเอียดเชิงภูมิศาสตรของพื้นท่ีศึกษาซ่ึงไดเลือกหมูท่ี 3 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง ขอบเขตพื้นท่ีท่ี
ศึกษาเลือกเพียงหน่ึงในสามของตําบลวังวนท่ีมี 3 กลุมบาน คือ บานกลาง นาหินแรด และบาน
แหลม บริเวณท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุด คือบริเวณบานแหลม ซ่ึงตั้งอยูบริเวณใกลแมนํ้าปะเหลียน
สภาพภูมิประเทศของชุมชนบานแหลมน้ัน มีลักษณะเปนเนินลูกระนาดเปนสวนใหญ มีควนเล็กๆ อยู 2-3
ควน (ภูเขาลูกเล็กๆ) และบานเรือนของชาวบาน จะตั้งอยูโดยรอบควนดังกลาว บนควนสวนใหญ จะปลูก
สวนยางพารา

นํ้าในแมนํ้าจะเปนนํ้ากรอย แตก็สามารถใชในการปลูกขาวได เพราะใตดินมีตานํ้าจืดอยู ซ่ึง
ปจจุบันชาวบานไดทําเปนบอซีเมนตลอมตานํ้าเอาไว เพื่อใชอุปโภค เม่ือกอนสามารถปลูกขาวได แต
ปจจุบันไมสามารถทําได เพราะมีการขายท่ีนาบางแปลงและเปลี่ยนเปนนากุง ทําใหคุณภาพนํ้าในบริเวณ
ดังกลาว ไมสามารถใชในการปลูกขาวได จึงขายท่ีนาซ่ึงตอมาไดกลายเปนนากุงท้ังหมด บริเวณแองสีฟา
ในภาพท่ี 1 คือ บริเวณท่ีเคยเปนนาขาวและปจจุบันกลายเปนนากุง บางแหงยังดําเนินการ บางแหงถูก
ท้ิงรางไว

สําหรับปาชายเลนของบานแหลมน้ันจะมีเน้ือท่ีประมาณ 700 ไร อยูทางทิศใตติดกับแมนํ้าปะเหลียน
ซ่ึงเดิมเปนพื้นท่ีปาสัมปทาน ปาไมจึงเสื่อมโทรมพอควร จนกระท่ังไดมีการประกาศเลิกสัมปทาน และชุมชน
เร่ิมเขาไปดูแลบางสวน จึงทําใหปาไมเสื่อมโทรมไปมาก พรอมท้ังมีการปลูกเสริมบางแลว ในปาชายเลน
ชาวบานมักจะเขาไปตกปู จับลกูปลาเกา ปลากะพงเพื่อนํามาเลี้ยงในกะชังตอไป และเก็บหอยชนิดตางๆ

สําหรับแมนํ้าปะเหลียนเปนแมนํ้าท่ีอยูหนาบานแหลม พื้นจะเปนพื้นทราย และมีโขดหินบางสวน
โดยบริเวณท่ีเปนพื้นทรายน้ันจะเปนท่ีอยูอาศัยของหอยปะจํานวนมาก ชาวบานมักจะไปหาหอยบริเวณเกาะ
หอไหร ซ่ึงเปนเกาะอยูกลางแมนํ้า (บริเวณพื้นท่ีสีเทาท่ีมุมลางขวาของภาพ) ในอดีตมีปาชายเลนข้ึนอยูอุดม
สมบูรณ แตปจจุบันเสื่อมโทรมไปมาก เน่ืองจากถูกตัด ชาวบานไดชวยกันปลูกเสริมบางแลว สวนบริเวณ
โขดหิน ซ่ึงอยูหนาบานแหลมน้ัน เปนแหลงหอยนางรมท่ีสําคัญ และชาวบานไดชวยกันอนุรักษไว โดยกั้น
เปนเขตอนุรักษ เขตอนุรักษคือบริเวณอาณาเขตในแมนํ้า ดังภาพท่ี 2 สวนรายละเอียดของกิจกรรมการ
อนุรักษ จะกลาวตอไป
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ภาพท่ี 2.15 แผนท่ีเดินดินของชุมชนบานแหล
ภาพท่ี 3 แผนท่ีเดินดิน

ภาพที่ 1.3 แผนท่ีเดินดินชุมชนบานแหลม
ที่มา ชุมชนบานแหลม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

3) สภาพทางการเมือง การปกครอง และการรวมกลุม

3.1) การปกครองสวนภูมิภาค
ผูใหญบาน เปนเจาหนาท่ีฝายปกครองระดับทองถิ่นเดิมในสายเดียวกันกับกํานันและอําเภอ

ผูใหญบานไดเงินตอบแทนเดือนละ 4,000 บาท ทําหนาท่ีเปนผูนําชุมชน และรับนโยบายและงาน
ตางๆ จากภาครัฐมาสูชุมชน มีผูชวยจํานวน 2 คน ไดเงินเดือนคนละ 2,500 บาท สําหรับบทบาท
ของผูใหญบานในชุมชนบานแหลมน้ัน นอกจากหนาท่ีขางตนแลว ยังเปนตัวแทนเขารวม
คณะกรรมการเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เขตลุมนํ้าปะเหลียน พรอมท้ังมีความสามารถ
ในการแตงตั้งหรือปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกลุมตางๆในชุมชน เชน กรรมการปาชุมชน หรือ
กรรมการหอยนางรม เปนตน การจัดการภายในชุมชน จะเปนแบบมีสวนรวมมากหรือนอย กลุมจะมี
ความกระตือรือรนและดําเนินการหรือไม ข้ึนอยูกับวาผูใหญบานใหการสนับสนุนและสงเสริมมาก
นอยเพียงใด
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3.2) การปกครองสวนทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลวังวน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญป 2540

สําหรับตําบลวังวนน้ัน มีท้ังหมด 5 หมู นายกองคการบริหารสวนตําบลของตําบลวังวนเปนคนบาน
ทาเรือ แตรองนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนชาวบานแหลมท้ังสองคน และมีสมาชิกสภา
ตําบล ตําบลละ 2 คน จากการพูดคุยกับรองนายกอบต.ชาวบานแหลม พบวา อบต. มีวาระในการ
ดําเนินการ 4 ป แผนการทํางานแบงออกไดเปน 4 ดานคือ แผนงานดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และโครงสรางพื้นฐาน อบต.จะทําหนาท่ีจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนตางๆ เชน ในวันท่ี 12
เมษายน 2550 จัดงานใหกับคนชรา สนับสนุนงานวันเด็ก การอุปสมบทหมูของวัดในพื้นท่ี การเย่ียม
เยียนงานมงคลตางๆภายในชุมชน รวมถึงการใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของกลุม
ตางๆภายในชุมชน ซ่ึงในชวง 2-3 ปท่ีผานมา อบต.วังวนไดจัดกิจกรรม สงเสริมอาชีพหลายอยาง
เชน การทําผาบาติก การทํายาสระผม การทํานํ้ายาปรับผานุม เปนตน แตยังไมไดขยายสืบตอไปสู
การตั้งเปนกลุมอาชีพในชุมชนแตอยางใด

3.3) การปกครองฝายศาสนาอิสลาม
กรรมการของมัสยิด ทําหนาท่ีดําเนินการเร่ืองเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา และบริการ

สาธารณะประโยชนตางๆของมัสยิด โดยตําแหนงโตะอีหมามเปนผูนําทางศาสนาของชุมชน ทํา
หนาท่ีในการนําการละหมาดรวมกันของชุมชนทุกๆเท่ียงวันศุกร หลังจากละหมาด โตะอีหมามจะทํา
การเทศนสั่งสอนผูท่ีเขารวมละหมาด จากคําบอกเลาของ โตะกาเตบ ท่ีเปนเสมือนตําแหนงรอง โตะ
อีหมาม กลาววา “…ในเขตมัสยิดน้ันเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ เปนสถานท่ีสําหรับเร่ืองศาสนาและจิต
วิญญาณเทาน้ัน เราตองใหเกียรติสถานท่ี ดวยการแตงตัวใหรัดกุม และน่ังฟงคําสั่งสอนอยางสงบ…”
ผูวิจัยคิดวา แนวคิดน้ีอาจมีสวนทําใหบทบาทของโตะอีหมาม ถูกจํากัดใหอยูในงานดานจิตวิญญาณ
เทาน้ัน มิยุงเกี่ยวกับงานดานการปกครอง ซ่ึงผูนําชาวบานบางสวน ก็เห็นวา ตําแหนงผูนําทางจิต
วิญญาณกับผูนําทางดานฝายปกครองน้ันควรจะแยกออกจากกัน คณะกรรมการมัสยิด บางสวนอาจ
ทําหนาท่ีบริการเกี่ยวกับพิธีกรรมตางๆของชุมชน เชน การอวยพรเรือ การปลุกเสกเคร่ืองราง
สําหรับคุมครองปกปกรักษา หรืองานมงคลตางๆ เปนตน  สําหรับมัสยิดทําหนาท่ีเปนสถานท่ีท่ีเปน
ศูนยรวมของชุมชน ดําเนินกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาโดยไดจัดใหมีอุปกรณ ตางๆใหยืม
เพื่อใชในงานสวนรวมของชุมชน

3.4) กลุมตางๆ ภายในชุมชน
ชุมชนในพื้นท่ีศึกษาประกอบดวยกลุมหลายประเภทในแตละชวงเวลา แตละกลุมจะเปน

เจาภาพ ดูแลงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับตนในหมูบาน โดยมีผูใหญบานเปนผูอํานวยความสะดวก และ
เปนพี่เลี้ยงไปในตัวดวย กลุมกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวในบานแหลม คือ กลุมสัจจะออมทรัพย
กลุมผูหญิงแสงตะวัน กลุม OTOP หอยนางรม กลุมอนุรักษหอยนางรม และกลุมอนุรักษปาชายเลน
รายละเอียดของแตละกลุมจะกลาวในหัวขอถัดไป
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3.5) อาสาสมัครสุขภาพหมูบาน หรือ อสม.
อสม.เปนตัวแทนชาวบานท่ีเปนอาสาสมัครชวยเหลือสาธารณสุขตําบล เก็บรวบรวมขอมูล

ดานสุขภาพ และชวยเหลือปฐมพยาบาลชาวบานยามฉุกเฉิน สาธารณสุขตําบลวังวนตั้งอยูท่ีหมู 2
บานทาเรือ อสม.ในบานแหลม มีบทบาทไมมากนัก เทาท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลไดและสังเกต
พบวา อสม.นอกจาก จะทําหนาท่ีของตนแลวก็จะเปนกําลังเสริมใหกับกิจกรรมตางๆ ของชุมชนดวย

4 ) สภาพทางเศรษฐกิจ
4.1) อาชีพ
อาชีพหลักของผูคนในบานแหลม คือ การทําประมง โดยเฉพาะการจับหอยปะ (หรือหอย

ตลับ ในภาษากลาง) ปูดํา ปูมา ปลาทราย และบางสวนทําประมงชายฝง) การทําสวนยางพารา (มี
อยูประมาณ 30%) รับจางท่ัวไป (โดยเฉพาะการตัดยอดจาก และลอกใบจาก จะทํากันแพรหลาย)
จะมีอีกสวนนอยท่ีทํารานคา รับซ้ือผลผลิตเชน ปูดํา ปลาเกา เปนตนและรับกอสรางสําหรับคนหนุม
สาวบางสวนจะออกไปทํางานท่ีโรงงานหองเย็น ท่ีตัวอําเภอกันตัง

ชาวบานแหลมแตละคนอาจประกอบอาชีพหลายๆอยางพรอมๆกันไป ท้ังน้ีเพราะชวงเวลา
ในการทํางานน้ันไมทับกัน เชน ครัวเรือนท่ีมีสวนยาง อาจจะหาหอย จับปูและวางอวนปลาทราย
ดวย ท้ังน้ีเพราะการหาหอยทําไดตลอด แตจะทําไดนอย ในชวงนํ้าตาย (หรือนํ้าลง) คือ ชวง 6 ค่ํา
ถึง 13 ค่ํา ซ่ึงชวงน้ีชาวบานก็จะหันไปวางอวนปลาทรายแทน ในขณะท่ีการจับปูจะทําไดในนํ้าเปน
(นํ้าข้ึน) คือชวง 13 ค่ําถึง 5 ค่ํา ซ่ึงจะทําใหแตละครัวเรือนสามารถทําทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจได
หลากหลายตามไปดวย
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ภาพที่ 1.4 อาชีพประมง

4.2) รายได
รายไดของครัวเรือนสวนใหญในพื้นท่ีศึกษาจะไมแนนอน มีรายไดตอคนข้ันต่ําวันละประมาณ

200-300 บาท ไดจากการหาหอย ตมหอย ตกปู บางคนหากทําอาชีพหลายอยาง อาจไดถึง 500-800 บาท
ตอคนตอวัน สําหรับคนท่ีวางอวนปลาทราย ชวง 6 ค่ําถึง 13 ค่ํา ก็จะเปนชวงท่ีไดเงินมากถึง 3,000 –
5,000 บาท ตลอดชวงน้ัน ตอคน การตกปูในชวงนํ้าใหญ อยางนอยจะไดคนละประมาณ 300-500 บาท
แตถาเปนคนท่ีเกงและขยันอาจไดถึง 1,200 บาทตอวัน เชนเดียวกับบางสวนท่ีทําประมงในทะเลนอก
(กรณีท่ีดํานํ้าแลวใชฉมวกยิงปลา) สวนคนท่ีออกไปวางอวนในทะเลนอก ในชวง 5 ค่ํา ถึง 7 ค่ํา และชวง
12 ค่ําถึง 14 ค่ํา อาจไดคราวละ 8,000 – 10,000 บาท แตรายไดยังไมแนนอน ข้ึนอยูกับสภาพดินฟา
อากาศ ในชวงน้ันๆ ดวย สําหรับการเปนพอคาคนกลางรับซ้ือปู จะมีเพียง 4 ราย ในหมูบาน และรายไดก็
มากพอท่ีจะใหคนท่ีขายปูใหกูไปเพื่อซ้ืออุปกรณวางอวนปลาทรายในชวงนํ้าตาย การเลี้ยงหอยนางรมเพื่อ
ขายน้ันมีนอย ในหมูบานมีเพียง 5 รายเทาน้ันท่ีเลี้ยงหอยนางรมในกระชัง โดยจะเปนการเลี้ยงเพื่อสง
รานอาหารท่ีมาสั่งจองเอาไว ไดตัวละประมาณ 10 บาท ขายทีหน่ึงประมาณ 200 – 300 ตัว การเลี้ยงปลา



140

กะพงในกระชังก็มีประมาณ 3-4 รายเทาน้ัน ในขณะท่ีปลาเกาจะมีผูเลี้ยงประมาณ 20 ราย ท้ังน้ี การเลี้ยง
จะทําไดงาย เน่ืองจากลูกปลาสามารถหาไดตามปาชายเลน

ภาพที่ 1.5 อาชีพชาวบานในพื้นท่ีศึกษา
เชน เย็บใบจากใชมุงหลังคา  กรีดยาง และเลี้ยงกุง

4.3) ทรัพยสิน
ทรัพยสินท่ีครอบครองในแตละบานจะมีแตกตางกันไป จะมีประมาณ 30% ของประชากรท่ี

ครอบครองพื้นท่ีทําสวนยางพารา ท่ีเหลือจะไมมีท่ีดินสําหรับทําสวนยาง มีประมาณ 2-3 ครัวเรือนท่ี
มีพื้นท่ีสําหรับปลูกผักสวนครัว ท้ังไวกินเองและไวขายในหมูบาน ในหลายๆบาน ทรัพยสินท่ีพบเห็น
ไดโดยท่ัวไปคือ โทรทัศน และตูเย็น พบเห็นแทบทุกบาน ในขณะท่ีเคร่ืองเลน VCD ก็มีอยูหลาย
บานเชนเดียวกัน แทบทุกบานจะมีรถมอเตอรไซค (ภาษาถิ่นเรียกวา”รถเคร่ือง”ไวสําหรับใชงาน มี
บางบานเทาน้ันท่ีใชจักรยาน (มีท้ังแบบดั่งเดิม และแบบใหมมีโชคอัพและมีเกียร) สําหรับบานท่ีทํา
สวนยาง หรือทําประมงนํ้าลึก มักจะมีรถกระบะ บางบานมี 2-3 คัน อยางไรก็ดี ในภาพรวมจะมี
เพียง 30% ของครัวเรือนเทาน้ันท่ีมียานพาหนะดังกลาวนอกจากน้ี หลายบานเลี้ยงสัตวหลายชนิด
สัตวท่ีเห็นไดบอยๆ คือ วัว ชาวบานมักเลี้ยงวัวตัวเมีย เพื่อใหกําเนิดลูกแลวขายลูก สําหรับการเลี้ยง
วัวตัวผู มีชาวบานบางสวนเลี้ยงอยูบาง ชาวบานบอกวา แถบน้ีเลี้ยงวัวชนมาได 2 ปกวาแลว เลี้ยง
เพื่อเอาเน้ือบาง สวนใหญขายใหเพื่อนบาน กิโลกรัมละ 100 บาท อีกสวนหน่ึงเลี้ยงเอาไวขายเปน
วัวชน ตัวหน่ึงๆ ราคาประมาณ 3-4 หม่ืนบาท ตองเลี้ยงไวประมาณ 2-3 ป ไก เปด และแพะ ก็พบ
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เห็นวาเลี้ยงอยูท่ัวไปในหมูบาน สําหรับสัตวเลี้ยงแถบน้ีจะเปนแมวแทบท้ังหมด มีการเลี้ยงสุนัขบาง
เฉพาะบานท่ีเปนไทยพุทธเทาน้ัน

4.4) รายจาย
ปญหาการใชจายของชาวบานแหลมเปนประเด็นท่ีทุกๆ สวนในหมูบานตระหนักเห็นอยู ตั้งแต

ชาวบานธรรมดา ไปจนถึงผูนําหมูบานหรือเจาหนาท่ีของสมาคมหยาดฝนก็เห็นปญหาน้ี คําพูดท่ีมักได
ยินเม่ือถามถึงเร่ืองความพอเพียงในบานแหลมก็คือ “…ชาวบานแหลมน่ีไมนาจะพอเพียง เพราะวา
รายจายเยอะเหลือเกิน หาไดเยอะก็มีรายจายเยอะดวย…” หลายๆคนก็มีคําอธิบายเร่ืองเหลาน้ีตางๆ กัน
ไป บางก็วาเปนเพราะขาดความรูและการวางแผนในการใชจาย บางก็วาเพราะหารายไดไดงายเกินไป จึง
ไมสนใจท่ีจะเก็บออม

จากการสํารวจและสัมภาษณผูเฒาผูแกและชาวบานบางสวนทําใหเห็นภาพรวมของรายจาย
ของชาวบานแหลมวา การท่ีชาวบานแหลมใชจายมากอาจเปนเพราะวิธีการจัดการกับรายไดและ
การใชจาย

สําหรับรายจายของชาวบานแหลมประกอบดวยอยางนอย 3 สวนคือ
สวนท่ี 1 คาใชจายในชีวิตประจําวัน
สวนท่ี 2 คาใชจายอันเน่ืองมาจากวัฒนธรรม และ
สวนท่ี3 คาใชจายสําหรับหน้ีสินและอบายมุข

สวนที่ 1 คาใชจายในชีวิตประจําวันน้ัน รวมตั้งแตคาอาหาร ไปจนถึงของใชอุปโภค บริโภคท้ังหมด
จากคําบอกเหลาของผูเฒาผูแก พบวา เดิมกอนท่ีบานแหลมจะพัฒนามีไฟฟา และถนนเขาถึง และมี
การทํานากุงและสัมปทานปาไม ชาวบานแหลมพึ่งตนเอง หาอาหารจากแหลงธรรมชาติไดมากกวาท่ี
เปนอยู เพราะแตเดิมน้ันชาวบานแหลมทํานา และทําประมงไปพรอมๆกัน ฉะน้ัน ขาวกับปลาน้ันมีโดย
ไมตองจายเงินซ้ือ ผักตางๆก็เก็บไดตามปาตามเขาในบริเวณใกลเคียง แตเม่ือมีการทําสัมปทานปา
ชายเลน ทําใหสัตวนํ้านอยลงไปมาก นอกจากสรางรายไดไดนอยแลว ยังหากินเองไดนอยดวย และ
เม่ือมีการขายท่ีนาเพื่อทํานากุง นาขาวท้ังหมดก็ตองเปลี่ยนเปน นากุงไปโดยปริยาย เพราะพื้นท่ีท่ี
ใกลเคียงดําเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดนํ้าเสีย ดินเสียไปดวย ขาวปลูกไมได จึงตองเปลี่ยนมาซ้ือขาวกิน
และตอมาเม่ือมีไฟฟาและมีถนน เคร่ืองใชไฟฟาตางๆท่ีเปนสินคาเงินผอนก็เขามาในหมูบาน ท้ัง
ชาวบานตองการเองดวยและนักธุรกิจเห็นโอกาสดานการตลาดดีจึงสงนักการขายเขามาขายของเงิน
ผอน รถมอเตอรไซคหรือรถเคร่ืองก็มาแพรหลายเม่ือมีถนนเขามา เรียกไดวามีทุกบาน ฉะน้ัน
คาใชจายในเร่ืองสาธารณูปโภค นํ้า ไฟ และคานํ้ามันรถก็เพิ่มข้ึนดวย นอกจากน้ี ยังมีคาใชจายอื่นๆ
เชน คาใชจายสําหรับโทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสื่อสารหลักในพื้นท่ี มีนอยบานนักท่ีจะมี
โทรศัพทบาน แมปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติจะดีข้ึน ทําใหชาวบานแหลม มีรายไดมากข้ึน แต
รายจายก็ยังมากอยู เพราะแมอาจจะลดรายจายเร่ืองอาหารโปรตีนไปได จากการทําประมง และการ
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เลี้ยงไก เลี้ยงแพะและวัวเอาไว แตขาวสารขิงขิง ตะไคร พริก นํ้ามัน กะทิ ฯลฯ ก็ยังตองซ้ือ เพราะคน
ท่ีน่ีไมมีการปลูกผักสวนครัวเอาไวรับประทาน ผักตามธรรมชาติก็มีใหเก็บบาง แตนอยลง
สวนท่ี 2 สําหรับคาใชจายอันเน่ืองมาจากวัฒนธรรมน้ัน มีอยู 2 สวนหลักๆคือ คาใชจายดานภาษี
สังคม และคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย ในสวนของภาษีสังคมน้ัน เน่ืองจากชาวบาน
แหลมมีความสัมพันธเปนเครือญาติกันหมดท้ังหมูบาน ฉะน้ัน เม่ือมีงานมงคล งานศพ ฯลฯ ก็จะไป
รวมกันทุกๆงาน และแตละงานเม่ือไปก็จะตองนําเงินใสซองสนับสนุน เจาภาพตามธรรมเนียมดวย
ตั้งแต 500 ไปจนถึง 1000 กวาบาทข้ึนไป ชวงท่ีมีงานสังคมชุกก็คือ ชวงเดือน 4, 6, 7, 9 เพราะถือ
เปนชวงเดือนมงคล และย่ิงถาตรงกับวันศุกร ข้ึน 11 ค่ําแลวดวยจะย่ิงเปนวันมงคล ท้ังจังหวัดตรังจะ
มีงานมงคลจัดข้ึนพรอมกันมากกวา 10 งาน ฉะน้ันหากเปนผูนําชุมชน หรือเปนผูท่ีมีอายุมากหนอย
ก็จะมีรายจายตรงน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ

ในสวนของเจาภาพเองน้ัน หากเปนงานมงคล ชาวมุสลิมจะเสียคาใชจาย คอนขางสูงในการจัด
เพราะจะตองมีวันหน่ึงท่ีทําทาน เลี้ยงคนมางาน แตถาเปนศพ ชาวมุสลิมจะประหยัดคาใชจายมากเม่ือ
เทียบกับคนพุทธ เพราะจะตองปฏิบัติศาสนกิจใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง

อีกสวนหน่ึงคือคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย ตอนแรกผูวิจัยก็มองวา เปนคาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน แตเม่ือสอบถามลึกลงไปกลับพบวา รายจายน้ีมีความพิเศษ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของ
กลุมคนมุสลิมของบานแหลมดวย กลาวคือ คนบานแหลมมีวัฒนธรรมท่ีวา เม่ือรวมงานสังคมแตละคร้ัง
จะตองใสเสื้อผาใหสวยงามและไมซํ้ากัน ฉะน้ัน ในแตละเดือนคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาก็จะเยอะมาก ถา
เปนผูชายจะซ้ือเดือนละ 2-3 คร้ัง คร้ังละประมาณ 500-1,000 บาท ถาเปนผูหญิงจะถี่กวาน้ันคือ 3-5 คร้ัง
ตอเดือน คร้ังละประมาณ 1,000-3,000 บาท และจะย่ิงสูงข้ึน เม่ือถึงเดือนมงคล ฉะน้ันทุกๆป จะมี
รายจายดานเสื้อผาเคร่ืองแตงกายจํานวนมาก
สวนที่ 3 เปนเร่ืองเกี่ยวกับหน้ีสินและอบายมุข ซ่ึงจะขยายความในหัวขอถัดไป

4.5) หน้ีสิน
สําหรับหน้ีสินยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีท้ังองคการบริหารสวนตําบล และผูใหญบาน ตาง

ใหความสําคัญ แหลงเงินกูสวนใหญของคนในหมูบานมีหลักๆ3 แหลงดวยกัน คือ ธนาคาร เพื่อ
การเกษตรและสหกรณเกษตร (ธกส.) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ เงินกูนอกระบบ
ชาวบานสวนใหญจะกู ธกส. มาเพื่อลงทุนในดานการเกษตร เชน สวนยางพารา หรือ นํามาทํา
กระชังเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย เปนตน ก็ใชคืนกันไดบาง ในสวนท่ีใชคืนไมไดยังเปนหน้ี เพราะเหตุวา
เม่ือทําแลวไมไดผล อยางไรก็ดี ทาง ธกส.คอนขางใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวก ให
ชาวบานสามารถชําระหน้ีคืนได ในสวนของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองน้ัน เปนสวนหน่ึง ท่ีทํา
ใหหมูบานเกิดปญหาการแตกสามัคคีกันภายในหมูบาน จากคําบอกเลาของผูใหญเหยด เหลมุด
(2550) ไดบอกไววา กองทุนหมูบานจะจํากัดวงเงินกูอยูท่ี 20,000 บาท ทีน้ี พอมีคนหน่ึง กรรมการ
กองทุนใหกู 20,000 บาท อีกคนใหกูแค 15,000 บาท ก็เกิดความไมพอใจข้ึน เปนตน นอกจากน้ี
อัตราการใชคืนยังต่ํามาก อยูท่ีประมาณ 50% เทาน้ัน ซ่ึงกําลังเปนปญหาอยู เพราะวาตามแผนการ
ของรัฐบาล ในปน้ีจะตองยกระดับกองทุนหมูบาน ของแตละพื้นท่ี ใหเปนนิติบุคคล โดยมีขอกําหนด
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วาจะตองมีอัตราการใชคืนไมต่ํากวา 70% และเม่ือกรรมการกองทุน ไปตามทวงหน้ี ชาวบานก็ไม
พอใจ

สําหรับเงินกูนอกระบบ มีอยู 2 ลักษณะคือ เงินกูท่ีเรียกวา “เบ้ียดอก” เงินก็น้ีเปนเงินกูระยะ
สั้น ประมาณ 1 เดือน คิดดอกเบ้ีย 20% และจะเก็บเงินเปนรายวัน ท้ังตนท้ังดอก เม่ือครบเดือน หน้ี
ก็จะหมดพอดี ยกตัวอยางเชน หากเรากูเงินมา 500 บาท เราจะตองจายเจาหน้ีวันละ 20 บาท เม่ือ
ครบ 30 วัน ก็เทากับเราจายหน้ีท้ังเงินตนและดอกเบ้ียรวม 600 บาท เทากับ 120% ของ 500 บาท
พอดี ผูใหกูเงินกูประเภทน้ีมีเพียงรายเดียวในพื้นท่ี จุดประสงคการกูของชาวบานสวนใหญเอาไว
เพื่อใชจาย ยามท่ีเงินขาดมือ อาชีพประมงไมเหมาะแกการดําเนินการ หรือเอาไวทําทุนซ้ือของเขา
ราน สําหรับกรณีของรานคา โดยสวนใหญ คนท่ีทําอาชีพประมงเพียงอยางเดียวมักจะเปนหน้ีเงินกู
ประเภทน้ี เน่ืองมาจากเงินขาดมือในบางวันท่ีเก็บหอยไดไมมากพอ หรือในวันท่ีสภาพอากาศไม
เหมาะสม อยางไรก็ดี จากการสอบถามจากผูท่ีเคยเปนลูกหน้ี และเคยปลอยกูแขงกับผูใหกูรายน้ี
พบวา แทจริงแลว ประเภทของการกูน้ันมี 3 ประเภท ประเภทแรกเปนรายวันดังท่ีกลาวไปแลว
ประเภทท่ีสอง เรียกวาเงิน Shock เปนเงินราย 10 วัน ดอกเบ้ีย 20% ถาไมจายเงินตนภายใน 10
วัน ก็จะเก็บดอกเบ้ีย 20% ไปเร่ือยๆ ทุกๆ 10 วัน คนมักกูเงิน เพื่อเอาไปจายสินคาเงินผอน และ
แบบท่ีสามเปนแบบรายเดือน ดอกเบ้ียก็ 20% เหมือนกัน แตสวนใหญคนจะกูเงินรายเดือนเพื่อ
ลงทุนในกิจการบางอยาง เชน ซ้ือเรือ เปนตน ลูกคาจะอยูท้ังหมู 3 บานแหลม และ หมู 5 บานทุง
ไพร ในการกูกอนใหญ (30,000 บาทข้ึนไป) จะมีการใหวางโฉนดท่ีดินและเอกสารอื่นๆดวย
(ในขณะท่ีตัวผูใหกูเองบอกวา ไมมีการเก็บเอกสาร และใหกูเพียงไมเกิน 1,000 บาท เพื่อใหมีสภาพ
คลองสําหรับจายคานํ้าคาไฟ คาเรียนลูก) อยางไรก็ดี จํานวนผูกูท่ีชัดเจนไมสามารถหาไดเน่ืองจาก
ตัวผูใหกูไมยอมเปดเผย แตลูกหน้ีและอดีตคูแขงบอกวา จะมีสมุดรายช่ือ 3 เลม แยกประเภทเงินกู
คะเนวา ลูกคาของผูใหกูคิดเปนประมาณ 80% ของประชากรหมูบาน

เงินกูอีกประเภทหน่ึงคือเงินกูท่ีปลอยจากพอคาคนกลาง ท่ีรับซ้ือหอยตมสุก ในหมูบานจะมี
พอคาคนกลางเปนคนท่ีอยูในตัวอําเภอกันตังเขามารับซ้ือเน้ือหอยตมสุก พอคาน้ีก็จะปลอยกู และ
ชวยซ้ือหาอุปกรณสําหรับการทําประมง เชน เรือ คราดมือ เปนตน ซ่ึงมูลคาของเหลาน้ีอยูในหลัก
หม่ืน (โดยเฉพาะเรือ) จากน้ันเม่ือชาวบานตมหอยแลวพอคามารับซ้ือ ก็จะหักเงิน 20-30 บาท ตอ
คร้ังเปนการใชหน้ีไปเร่ือยๆ ในบางโอกาสก็จะปลอยกูใหชาวบาน สําหรับคาใชจายท่ีเปนเงินกอน
ใหญอื่นๆดวย เชน คาเลาเรียนของลูก หรือชุดนักเรียน เปนตน พอคาคนกลางท่ีรับซ้ือเน้ือหอยตม
สุก ในขณะน้ี (เมษายน 2550) มีรายเดียว ชาวบานท่ีทําการประมง สวนหน่ึงเปนหน้ีของพอคาคน
กลางรายน้ี

พอคาคนกลางท่ีรับซ้ือปูดําก็ทําในลักษณะเดียวกันกับพอคาเน้ือหอยตมสุก คือ รับซ้ือปูดําใน
ชวงเวลาท่ีมีการตกปู เม่ือพนชวงตกปู ก็จะปลอยกูใหกับคนตกปูท่ีตองการซ้ืออุปกรณ สําหรับไปทํา
อาชีพอื่นเชน อวน หรือ ไซ เปนตน แลวจึงคอยๆหักเงินกูจากการรับซ้ือปูดําคราวละ 20-30 บาท

จากการพูดคุยกับชาวบาน ทําใหทราบวา ชาวบานสวนใหญไมมีเงินเก็บออม คือ เม่ือหาเงิน
มาไดวันหน่ึงๆ ก็ใชหมดเลยวันหน่ึง มีเพียงบางสวนเทาน้ันท่ีเหลือเก็บบาง บานท่ีมีเงินเก็บบาง
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เล็กนอยมักเปนบานท่ีทําอาชีพหลายอยาง และมีลูกไมมาก ถึงมีลูกมากสวนใหญก็เรียนจบและมา
ชวยพอแมทํางานไดแลว สําหรับบานท่ีเงินไมพอจาย และมีหน้ีสินดวยน้ัน มักเปนบานท่ีทําอาชีพไม
หลากหลาย และบางสวนจะมีลูกมาก 4-6 คน และสวนใหญยังไมสามารถชวยพอแมทํางานได
นอกจากน้ีชาวบานจํานวนมากยังติดสิ่งท่ีเรียกวา เบอรหุน หรือ หวยหุน ซ่ึงก็คือ หวยท่ีทายเลขทาย
สองตัวของมูลคาเม่ือปดตลาดของหุนท่ีซ้ือขาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังชวงเชา และ
ชวงบาย แมวาในแตละคร้ังจะเลน 10-20 บาท แตเลนบอยคร้ัง และเลนทุกวัน จึงทําใหมีรายจาย
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยังมีการเลนเปยแชรในหมูบาน อีกดวย เปยแชรน้ีชาวบานจะจะตกลงกติกา
แตกตางกัน ในแตละคร้ังจะมีคนรวมเลนจํานวนหน่ึง กําหนดระยะเวลาในการลงเงิน และกติกาใน
การยืมเงินออกไปใช ขอดีของเปยแชรคือ เม่ือชาวบาน ตองการเงินกอนใหญเชนในการจายคาเรียน
ลูก คาหนังสือ และชุดนักเรียนในคราวเดียว ก็สามารถยืมจากวงเปยแชรได แตขอเสียก็คือเงินท่ีตอง
จายลงวงตรงกลางอยางสมํ่าเสมอ ทําใหรายไดท่ีใชจายไดนอยกวาท่ีควรจะเปน

5) สภาพวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
5.1) วิถีชีวิตดานอาชีพ
จากการพูดคุยและสัมภาษณชาวบานจํานวนหน่ึง ทําใหพบวา ชีวิตและอาชีพของ ชาวบาน

แหลมน้ันจะวนเวียนเกี่ยวของกับทรัพยากรท่ีมาจากแมนํ้าและปาชายเลน ไมวาทางตรงหรือ
ทางออมก็ตาม ทางตรงก็คือกลุมท่ีทําประมง ท้ังหอยปะ วางอวนปลาทราย ตกปู การทําใบจาก
กลุมท่ีหางออกมาอีกระดับแตเกี่ยวของกันก็เชน พอคาคนกลาง หรือกลุมท่ีทําปูนขาวจากเปลือก
หอยปะ กลุมท่ีไดประโยชนโดยออมก็คือ กลุมของรานคา เกี่ยวของตรงท่ี หากทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม คนในหมูบานก็จะไดรายไดนอยจากการทําประมง สงผลใหซ้ือของจากรานคานอยลงไป
ดวยเชนกัน การพึ่งพาแมนํ้าและปาชายเลน จะมีความเขมขนแตกตางกันข้ึนอยูกับท่ีดินหรือ
ทรัพยสินท่ีแตละครัวเรือนมีครอบครองอยูดวย บานท่ีอยูติดริมฝงแมนํ้าสวนใหญเปนบานท่ีไมมี
โฉนดท่ีดิน ไมมีพื้นท่ีสวนยาง ชีวิตตองพึ่งพาการประมงแทบท้ังหมด จะมีรายไดจากการทําจากอยู
บางบางสวน ในขณะท่ีบานท่ีอยูถัดจากฝงเขามา ท่ีดินจะมีโฉนดถูกตอง บางสวนจะมีสวนยาง และ
กิจการอื่นๆ รายไดจากประมงก็จะมีสัดสวนท่ีนอยลงมา อาจอยูประมาณ 50-50 อยางไรก็ดี การ
ติดตามเร่ืองรายไดของคนบานแหลมน้ันเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะไมมีการทําบัญชีรายรับ
รายจายครัวเรือน ใครไดรายไดมาก็ใชทันที นอกจากน้ีรายไดยังมีความผันผวนตามฤดูกาล สภาพ
อากาศ นํ้า และปจจัยอื่นๆอีก จึงไมอาจจะสรุปเปนตัวเลขท่ีชัดเจนวามีสัดสวนเทาไหรอยางไร

วิถีชีวิตของชาวบานแหลมก็จะแตกตางกันตามแตละอาชีพท่ีทํา และวิถีชีวิตก็จะแปรเปลี่ยน
ไป ตามชวงเวลาท่ีสามารถทําอาชีพน้ันๆได แตก็ยังคงสภาพของความเอื้ออาทร และการมีทุน ทาง
สังคมสูงในชุมชน ยกตัวอยางเชน อาชีพประมง วิถีชีวิตจะหมุนเวียนตามเวลาการข้ึนลงของนํ้า ตาม
ขางข้ึนขางแรม บางวันตองออกไปหาหอยตั้งแตตี 2 ตี 3 บางวันหาตอนบาย บางวันหาสองรอบ
สําหรับอาชีพตัดยางก็จะตื่นมาตัดยางแตเชาตรู ประมาณ ตี 3-4 ถึงประมาณ 6 โมงเชา
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วิถีชีวิตของชาวบานยังแตกตางกันในแตละฤดูอีกดวย หากเปนฤดูแลง ตั้งแตประมาณเดือน
ธันวาคม – เมษายน จะเปนชวงท่ีชาวบานทําการจับหอยเปนหลัก เน่ืองจากชวงหนาแลงจะเปนชวง
ท่ีหอยจํานวนมาก และจะมีอาชีพอื่นๆเปนอาชีพเสริม เชนสับและลอกจาก วางอวนปลาทราย หรือ
ตกปู เปนตน ในขณะท่ีชวงมรสุม คนจะไมคอยจับหอย เพราะจับไดนอย ชาวบานบอกวา เปน
เพราะความเค็มของนํ้านอยลง เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมา ทําใหสภาพนํ้าไมเหมาะกับหอย
หอยจึงตายมากกวาปกติ คนจะยายอาชีพไปทําอยางอื่น คนหนุมก็อาจจะไมอยูบาน แตไปกับเรือ
อวนในทะเลนอก เพราะในชวงฤดูมรสุม จะมีคลื่นลมในทะเล พัดใหทรายท่ีทองนํ้าปนปวน ทําให
พวกปูมา และปลาท่ีอยูบนผืนทรายไมมีท่ีอยูอาศัย ถาเราไปวางอวนไว มันจะมาติดอวน สวนคน
อื่นๆก็อาจจะไปตัดจากลอกจากเปนอาชีพหลักแทน

5.3) ภูมิปญญาทองถ่ิน
ในดานภูมิปญญาและองคความรูของชาวบาน จากรายละเอียดขางตน และประสบการณท่ี

ผูวิจัยไดเจอ พบวา ชาวบานแทบทุกครัวเรือนมีความรูดีในอาชีพของตน ทุกๆคนจะรูเร่ืองนํ้าข้ึนนํ้า
ลงเปนอยางดี กลุมท่ีทําการเก็บหอย กลุมท่ีตกปู ทําประมงแบบตางๆ ก็จะมีความรูเปนอยางดี
เกี่ยวกับพื้นท่ีทํากิน ธรรมชาติดานพฤติกรรมและท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้าท่ีเขาจับ ปจจัยท่ีจะสงผลตอ
ปริมาณของสัตวนํ้า ความเกี่ยวของของปาชายเลนตอสัตวนํ้าท่ีเขาจับ  ในกลุมสวนยางก็จะมีทักษะ
ในเร่ืองของการกรีดยาง และการแปรรูปยางในระดับหน่ึง จากการสังเกต องคความรูในการประกอบ
อาชีพสวนหน่ึงจะสงผานรุนตอรุนภายในครอบครัวและเครือญาติ อีกสวนหน่ึงจะผานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุยถกเถียงภายในรานกาแฟของชุมชน ซ่ึงจะเปนท่ีพบปะของคนในชุมชน
กอนและหลังไปทํางาน ในตอนเชา และตอนเท่ียง

โรงเรียนบานแหลมยังเคยทําการรวบรวมครูภูมิปญญาของชุมชนในเร่ืองตางๆ เชน การ
เพาะเลี้ยงหอยนางรม การปลูกผักปลอดสารพิษ มโนราห รองเง็ง การนวดแผนไทย การสานกาน
จาก การสานเชือกกลวย การแปรรูปอาหารทะเล การทําขนมทองถิ่น เปนตน การรวมครูปญญา
เหลาน้ีเปนไปเพื่อการแกปญหา การขาดแคลนครูผูสอนในโรงเรียนบานแหลม และเพื่อใหเด็กๆได
เรียนรูผานการปฏิบัติจริงจากชาวบานผูมีประสบการณดวย องคความรูดังกลาวยังไมไดมีการ
รวบรวมเปนเอกสารใหชัดเจน และจัดทําเปนกลุม หรือขยายผลสูชุมชน

นอกจากน้ี ยังมีองคความรูอื่นๆ อยางเชน องคความรูดานสมุนไพร จากคําบอกเลาของ
ชาวบาน พบวา แตเดิมในบานแหลมจะมีหมอยาประมาณ 8 คน คอยรักษาและใหคําแนะนําแก
ชาวบานในการใชพืชผักท่ีมีอยูในพื้นท่ีในการรักษาอาการปวยพื้นฐาน เชน เปนไข ทองผูก ทองเสีย
เปนอีสุกอีใส เปนตน มีอยูประมาณ 4 คน ท่ีสามารถเปนหมอตําแยได อยางไรก็ดี ในปจจุบันคนก็จะ
ใชบริการของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในตัวอําเภอเปนหลัก แตหมอยาและหมอตําแยเหลาน้ีก็
สามารถชวยเหลือในยามฉุกเฉินและการปวยไขเล็กๆนอยได  ชุมชนบานแหลมยังเคยเปนถิ่นท่ีเลื่อง
ช่ือดานคุณไสย คนรุนพอ รุนปู จํานวนมากท่ีมี ความสามารถในการปลุกเสก ทําพิธีตางๆเชน พิธี
อวยพรใหแกเรือเม่ือเรือสรางเสร็จ ใหสามารถ จับกุงหอยปูปลาไดมากๆ หรือ พิธีปลุกเสกดายแดง
ผูกปลัดขิก ใหแกเด็กๆ เพื่อคุมครอง จากเภทภัยตางๆ และผีนํ้า ผีทะเล เปนตน และมีเวทยมนตร
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คาถาในการเรียกปลาใหข้ึนมาใหจับมากๆ อยางนอยท่ีสุดก็สามารถทํานายโชคชะตาทางลายมือได
แตคนเฒาคนแกในหมูบานก็บอกวา องคความรูเหลาน้ีไมสามารถถายทอดมาสูคนรุนใหมในปจจุบัน
ได เน่ืองจากความไมสนใจศึกษาเรียนรู

6) กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบานแหลม
ภาพรวมของกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแหลม อาจแบงไดเปน

3 สวนหลักคือ หน่ึง การอนุรักษปาชายเลน สอง การอนุรักษหอยนางรม และสาม การอนุรักษหอย
ปะ ซ่ึงบางสวนก็จะดําเนินการในรูปของกลุมชัดเจน คือในสวนของการอนุรักษปาชายเลน และการ
อนุรักษหอยนางรม อีกสวนหน่ึง จะเปนการอนุรักษในลักษณะของการวางกติกา ใหชาวบานปฏิบัติ
รวมกัน

กลุมอนุรักษภายในบานแหลมจะมีความเช่ือมโยงกับเครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมนํ้าปะ
เหลียนอยูดวย ท้ังน้ีท้ังน้ันเน่ืองจากชุมชนบานแหลมใชสายนํ้ารวมกับอีกหลายหมูบาน ไลเรียงมา
ตั้งแตเขตปาตนนํ้า เขตปาสาคู อันเปนเขตลุมนํ้าจืด เปนแหลงใหกําเนิดนํ้าจืดท่ีใชในพื้นท่ี ตามมา
ดวยเขตนํ้ากรอยซ่ึงเปนท่ีมีหอยชนิดตางๆอุดมสมบูรณและมีปาชายเลนปกคลุมอยู และบริเวณริม
ชายฝงทะเลตรัง สําหรับบานแหลมจะเปนชุมชนในเขตนํ้ากรอย ซ่ึงจะทําการอนุรักษเปนเครือขาย
ท้ังสองฝงแมนํ้า เปนเหมือนจ๊ิกซอวตอกัน ประกอบดวย บานทุงตะเซะ บานหินโคกควาย บานปา
หวี และบานเกาะพรุน อยูทางฝงซายของแมนํ้าปะเหลียน สําหรับฝงขวา จะประกอบดวย บาน
แหลม บานทุงไพร และบานแตะหรํา ท้ังน้ี เน่ืองจาก ระบบนิเวศน้ีเปนระบบนิเวศนเชิงซอน
(Complex Ecosystem) การอนุรักษจึงตองทําอยางเช่ือมโยงกันหมด

ภาพที่ 1.6 ระบบนิเวศนเชิงซอนของพื้นท่ีลุมนํ้าปะเหลียน
(ที่มา: แผนพับของสมาคมฯ)
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ในสวนน้ี ขอนําเสนอภาพรวมของกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บาน
แหลม แตเน่ืองดวย การเกิดข้ึน รุงเรือง หรือตกต่ําของกลุมน้ัน ปจจัยในเชิงของการเมืองทองถิ่น มี
ผลคอนขางมาก จึงจะขอนําเสนอภาพคราวๆของการเมืองทองถิ่นในชุมชนกอน ผูเลนบทบาท
ทางการเมืองทองถิ่น และความสัมพันธของกลุมตางๆภายในชุมชน รวมถึงลักษณะการบริหาร
จัดการงานชุมชน ในแตละชวงเวลา แลวจึงกลาวถึงประวัติของกิจกรรมการอนุรักษตางๆ คือ กลุม
อนุรักษหอยนางรม กลุมปาชายเลน และการอนุรักษหอยปะ

7) ความสัมพันธระหวางกลุมตางๆในชุมชน และการเมืองทองถ่ิน
7.1) เก่ียวกับความขัดแยงภายในชุมชน
ความสัมพันธของคนภายในชุมชนน้ันมีอยูหลายมิติ เชน มิติดานเครือญาติ มิติดานการ

ประกอบอาชีพ มิติในการทํางานสวนรวมในชุมชน มิติทางดานการเมืองทองถิ่น มิติของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของ เปนตน ซ่ึงมิติตางๆดังกลาว ชาวบาน 2 กลุม อาจ
มีความขัดแยงในมิติหน่ึง แตก็ยังคงมีความสัมพันธอันดีในอีกมิติหน่ึงได ดร.เลิศชาย ศิริชัย กลาวไว
วา “…ความขัดแยงภายในชุมชนลักษณะดังกลาวเปนเร่ืองปกติภายในชุมชน…” ท้ังน้ีผูวิจัยคิดวา
เปนเพราะความสัมพันธภายในชุมชนเปนเหมือนเกมสท่ีดําเนินตอเน่ือง (Continuous Game) ผูเลน
ไมสามารถกระทําการท่ีแตกหัก หรือขัดแยงกันอยางรุนแรงไมได เพราะมีความสัมพันธ กันแบบ
เครือญาติและยังตองเจอกันในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน

7.2) มิติดานเครือญาติ
สําหรับมิติดานเครือญาติ ในชุมชนบานแหลมจะมีตระกูลเร่ิมตนของหมูบาน และเปนตระกูล

ใหญคือ ตระกูล “หมวกเทพ” และจะมีอีก 3 ตระกูล ซ่ึงมีบทบาทในชุมชนไมนอย คือ ตระกูล“เหล
หมุด” ตระกูล“หมินเหม” และตระกูล “สีหมัด” ซ่ึงขยายมาจากตระกูล “หมวกเทพ” อีกช้ันหน่ึง
นอกจากน้ี ยังมีตระกูลอื่นๆ อีก แตไมใหญเทาตระกูลท่ีกลาวมาแลวสมาชิกของแตละตระกูลน้ันมี
ความสัมพันธในเครือญาติอยางแนนแฟน ชวยเหลือเกื้อกูลกันและใชชีวิตตามปกติ แตสมาชิกแตละ
คนก็อาจจะอยูกันคนละกลุม คนละฝายในมิติอื่นๆของชุมชน ในภาพรวมๆสังเกตไดวา ตระกูลเหล
หมุด (ของผูใหญเหยด บังบา และอีกหลายคน) จะมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุม
ตางๆภายในหมูบาน ในขณะท่ีตระกูลหมินเหมด และสีหมัดจะเปนตระกูลท่ีกุมพื้นท่ีทางการเมืองใน
ชุมชนจากการเปน โตะอีหมาม และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน เปนหลัก สําหรับ
ตระกูลหมวกเทพ บทบาทและฝกฝายไมชัดเจนนัก

7.3) การผลัดเปลี่ยนวาระทางการเมืองและผลตอกลุมกิจกรรมตางๆในภาพรวม
จากบทบาทหนาท่ีดังกลาวประกอบกับเครือขายของตระกูลตางๆ นํามาสูเร่ืองราว ของ

การเมืองทองถิ่น ในชวงระยะเวลาตั้งแตแรกเร่ิมการเขาสูขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลุม
นํ้าปะเหลียน ป 2538 จนถึง 2550 ดังน้ี คือ

7.3.1) ในชวงตั้งแตป 2538 ถึง ป 2545 ผูใหญบาน คือ นายสมโชค หมินเหมด ผูชวย
ผูใหญบานคือ นายเหยด เหลหมุด ในชวงดังกลาวน้ี คนเคลื่อนงานหลักๆ คือ ผูชวยผูใหญ
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โดยเฉพาะในสวนของงานกลุมตางๆในชุมชน ในภาพรวมๆชวงน้ี ไดเกิด กลุมอยาง กลุมอนุรักษ
หอยนางรม กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมผูหญิงแสงตะวัน (ขายขาวสาร) กลุมสัจจะออมทรัพยข้ึน

7.3.2) ในชวงตั้งแตป 2545 ถึง ป 2549 ผูใหญบาน คือ นายสมนึก หมินเหมด ซ่ึงในขณะน้ัน
ดํารงตําแหนงเปนโตะอีหมามดวยพรอมๆกัน ผูใหญบานเปนผูเคลื่อนงานเองท้ังหมด และไดลดบทบาท
ของกลุมตางๆลง นํากลุมออมทรัพยประมงพื้นบานเขามาในหมูบาน ตั้งแตกอนเปนผูใหญบาน ซ่ึงกลุมน้ี
นําไปสูความแตกสามัคคีของชุมชนในเวลาตอมา กลุมผูหญิงแสงตะวันและสัจจะออมทรัพยลดบทบาทลง
จนหยุดดําเนินการไป จากคําบอกเลาชาวบานหลายคน สื่อใหเห็นวา ลักษณะการทํางานของผูใหญคนน้ี
เปนในลักษณะการรวมศูนยอํานาจไวท่ีตัวเอง จัดการเร่ืองทุกอยางเสร็จดวยทีมงานท่ีตนไวใจ ซ่ึงในมุม
หน่ึงก็ทําใหงานเสร็จไปโดยงายและครบถวน แตสิ่งท่ีขาดก็คือ กระบวนการมีสวนรวม ของคนในชุมชน
และเน่ืองดวยการมีแนวคิดไมตรงกัน ผูชวยผูใหญ (เหยด เหลหมุด) ไดลดบทบาทตัวเองลงและเขาไปเปน
กรรมการการศึกษาของโรงเรียนบานแหลมแทน และไดไปรวมผลักดันเร่ืองหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับหอย
นางรม ในโรงเรียนบานแหลม รวมกับคณะครูในโรงเรียนท่ีไดเร่ิมดําเนินการอยูกอนแลว ซ่ึงจะกลาวใน
ลําดับถัดไป ในชวงระหวางน้ี ป 2548 ไดมีการเลือกตั้ง อบต. และชาวบานแหลมไดเปนรองนายกอบต. 2
คน คือ นายสมโชค หมินเหมด และนายดาย สีหมัด

7.3.3) ในป 2550 จนปจจุบัน ผูใหญบานคือ นายเหยด เหลหมุด ผูใหญบานทานน้ี ไดมา
จากการเลือกตั้ง ลักษณะการทํางานของผูใหญเหยด จะเปนลักษณะพยายามหาความคิดเห็น และ
มติจากท่ีประชุมประชาคม บรรยากาศในการประชุมโดยรวมทุกๆคน ยังไมกระตือรือรน(อาจดู
เนือยๆในตอนแรก) แตเม่ือมีคนนําเสนอความเห็น คนในท่ีประชุมก็จะรวมกันแสดงความเห็นอยาง
กวางขวาง อยางไรก็ดีตัวผูใหญยังขาดเคร่ืองมือในเชิงกระบวนการเพื่อดึงการมีสวนรวมจากคนหมู
มาก เลยทําใหในการประชุมดูวุนวายและเคลื่อนไปคอนขางชา คนบางสวนอาจมองวายังทํางานไม
คลอง แตอีกสวนหน่ึงก็จะมองวาผูใหญใหความสําคัญกับความคิดความเห็นของเขา ผูใหญ (เหยด)
มีจุดยืนวา “อะไรดีสําหรับประชาชนผมเอา” จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) ผูใหญมีความตั้งใจท่ี
จะฟนฟู กลุมตางๆ ข้ึนมาใหม พรอมท้ังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกลุมตางๆของผูใหญจะกลาวในหัวขอถัดไป

หากเปรียบเทียบลักษณะการทํางานของผูใหญท้ัง 3 ยุค ในยุคแรก ผูใหญจะมอบบทบาท
หลัก ใหกับผูชวยผูใหญบาน ในยุคตอมา ผูใหญจะมีลักษณะการทํางานแบบรวมศูนยอํานาจ และลด
การมีสวนรวมของชุมชนลง และทํางานกับคนท่ีไวใจ ในยุคปจจุบัน ผูใหญจะทํางานแบบ กระจาย
งานและอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน ยอมรับทุกคนท่ีอยากจะทํางาน แมกระท่ัง ทีมงานของผูใหญ
เกาท่ีเปนคูแขงตอนเลือกตั้งผูใหญบาน

8) กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน
8.1) กิจกรรมอนุรักษหอยนางรม
กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแหลม เร่ิมจากกิจกรรมอนุรักษหอย

นางรม ชวงประมาณป พ.ศ. 2538 ในชวงน้ันชาวบานเองเกิดความตระหนักในเร่ืองของ ความขาด
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แคลนของหอยนางรมอยูเดิม ท้ังน้ีเน่ืองจากชาวบานไมสามารถเก็บหอยนางรมไดเลย เพราะมี
นายทุนและชาวบานบางสวนใชวิธีการตอทอ Oxygen ดําลงไปเก็บหอยหมด อีกท้ังวิธีการประมง
ของชาวบานในสมัยน้ันก็สงผลตอหอยนางรมมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของ การระเบิดปลา ซ่ึงจะ
ระเบิดบริเวณโขดหินอันเปนท่ีอาศัยของหอยนางรม ในชวงน้ัน ผูใหญเหยด เหลมุด (2550) เลาให
ฟงวา “…ในขณะน้ัน ผูใหญเปนผูชวยผูใหญบาน และก็ตระหนักถึงความจริงขอน้ี และก็กังวลวา
หอยนางรมจะสูญพันธุไปเพราะมีการจับกันแบบทําลายลางมาก จึงคิดท่ีจะ กําหนดเขตอนุรักษหอย
นางรมในเขตของบานแหลม ในตอนแรก ไดไปติดตอเจาหนาท่ีประมง ในทองท่ีเพื่อใหมากําหนด
เขตอนุรักษหอยนางรม แตทางเจาหนาท่ีบอกวา หากจะทําก็จะตองจายเปนเงินภาษีใหแกทาง
เจาหนาท่ี ในขณะเดียวกัน ชวงน้ันสมาคมหยาดฝน ไดเขามาเร่ิมดําเนินการในพื้นท่ีบานแหลม โดย
สงเจาหนาท่ีสนามเขามาฝงตัวในพื้นท่ี เฟนหาแกนนําและสรางความเขาใจอยูหลายคร้ัง จนชาวบาน
อีกสวนหน่ึงก็ตระหนักเห็นถึงความสําคัญ และเขารวมประชุมกับทางสมาคมหยาดฝนและเครือขาย
อนุรักษทรัพยากรลุมนํ้าปะเหลียนอีกหลายคร้ัง…” เม่ือสอบถามเร่ืองน้ีกับคุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ
นายกสมาคมหยาดฝน จึงไดเลาใหฟงวา “…ในชวงน้ัน หยาดฝนเขาไปในพื้นท่ีบานแหลม เพื่อจะทํา
การอนุรักษท้ังหอยปะ และหอยนางรม แตเน่ืองจากหอยนางรมน้ัน กําลังอยู ในสถานการณคับขัน
คือ จะมีนายทุนมาขอสัมปทานเก็บหอยนางรมในเขตบานแหลม จึงไดนําเสนอเร่ืองน้ีใหชาวบาน
ไดรับทราบ ซ่ึงก็ทําใหชาวบานตื่นตัวและใหความสําคัญ กับหอยนางรมมากในชวงแรก…”

ตอมาในหมูบานไดรวมตัวกันเปนกลุมอนุรักษหอยนางรม มีกรรมการประมาณ 25 คน ได
กระจายตัวสรางความเขาใจกับชาวบานในหมูบานทุกๆบาน ในชวงแรกก็จะแบงคนในหมูบาน ออก
ไดเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีรวมดวย กลุมท่ีเฉยๆ และกลุมท่ีไมเห็นดวย แตหลังจากท่ีลงไป ทําความ
เขาใจกับชาวบาน กลุมท่ีเขารวมก็มากข้ึน แตก็ยังคงมีบางสวนท่ีไมเห็นดวย ตอมากลุมแกนนําใน
หมูบานเกี่ยวกับการอนุรักษหอยนางรม และผูชวยผูใหญบานในสมัยน้ัน ไดรวมกันวางแนวอนุรักษ
หอยนางรมในเขตบานแหลม ความยาว 1,500 เมตร ความกวาง 250 เมตร โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสมาคม เปนเงิน 80,000 บาท

หลังจากท่ีมีการวางทุนจํากัดเขตอนุรักษหอยนางรมไดไมนาน ก็มีการรุกล้ําเขตอนุรักษ โดย
ชาวบานในหมูบานบางกลุมเขามาระเบิดปลาในเขตอนุรักษ ตอนแรกผูชวยผูใหญรองเรียนไปท่ี
เจาหนาท่ีประมงในทองท่ี แตเน่ืองจาก ขณะน้ันยังไมมีกฎหมายรองรับสิทธิชุมชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร จึงไมสามารถดําเนินการไดมาก เจาหนาท่ีประมงบอกเพียงวา ใหจับมาใหไดกอน
อยางไรก็ดี เน่ืองจากคนท่ีรุกล้ําเขตเปนคนในหมูบาน ทางกลุมจึงเห็นวา หากจับตัวมาและมีการ
ลงโทษคงจะทําใหคนในหมูบานแตกความสามัคคีกัน เ น่ืองจากคนในหมูบานคอนขางมี
ความสัมพันธกันใกลชิดเพราะสวนใหญเปนเครือญาติกันอยู ทางกลุมจึงแกปญหาดวยการเชิญผูท่ี
รุกล้ําเขตเขามาคุยทําความเขาใจ และสรางขอตกลงรวมกัน ทําเปนสัญญาใหท้ังสองฝายเซ็น โดยมี
ตํารวจและผูใหญบานมาเปนพยาน จากน้ันก็ไมมีการรุกล้ํา เขตอนุรักษอีก

ผานไป 1 ป ทางกลุมไดเปดใหมีการจับหอยนางรมข้ึน 1 วัน โดยทางกรรมการ จางคน ใน
หมูบานเก็บหอย ตัวละ 2 บาท ปรากฏวา สามารถเก็บหอยไดถึง 5,000 ตัว และนําข้ึนมาประมูล
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ขาย ไดตัวละ 6 บาทไดเงินเปนจํานวน 30,000 บาท ซ่ึงเงินจํานวนน้ีนําไปใชเพื่อสาธารณะ
ประโยชน เชน นําไปซ้ืออุปกรณตางๆท่ีใชเปนสวนรวมใหแกมัสยิด จัดเปนเงินทําศพผูตาย ศพละ
1000 บาท เปนทุนการศึกษาแกเด็กท่ีดอยโอกาส เปนตน และไดทํากิจกรรมลักษณะน้ีตอมาตลอด
3-4 ป จากการพูดคุยกับแกนนํากลุมอนุรักษหอยนางรม พบวา การจับข้ึนมาขายเปนเสมือน การ
ประเมินผลการอนุรักษ กลาวคือ เม่ือเปดใหจับ 1 วัน ชาวบานก็จะรูและเขาใจผลของการอนุรักษ

ภาพที่ 1.7 นายบา เหลหมุด ประธานกลุมหอยนางรม

จากจุดน้ีทําใหชาวบานแหลมเห็นประโยชนของการอนุรักษหอยนางรม และเห็นดวยกับการ
มีเขตอนุรักษหอยนางรม ซ่ึงจากการพูดคุยสัมภาษณชาวบานแหลม ท้ังท่ีเปนคณะกรรมการอนุรักษ
หอยนางรม และไมไดเขารวมตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา การอนุรักษหอยนางรมน้ันดีตรงท่ีเงินท่ีได
นํามาใชในการทําสาธารณะประโยชน และอีกสวนหน่ึงก็เห็นวา เปนขอดีท่ีอนุรักษหอยนางรมเอาไว
ไมใหสูญพันธุไปจากบานแหลม มีชาวบานเพียงบางสวนท่ีเห็นวา นาจะเปดวันใหจับหอยไดมากกวา
น้ี

กิจกรรมดังกลาวดําเนินไปจนกระท่ังป 2545 ในยุคของผูใหญสมนึก เปนยุคท่ีผูนํากลุม
อนุรักษ หอยนางรมถูกลดบทบาทลงไปมาก ผูใหญไดทําการถอดถอนคณะกรรมการของกลุม
ออกไปดวยเหตุผลท่ีวาคณะกรรมการกลุมทํางานไมดี ประกอบกับการเขามาของโครงการ
ครอบครัวเขมแข็ง ท่ีผูนํากลุมหอยไปทําโครงการอยูดวย และการบริหารงานแบบรวมศูนย และ
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ไมไดกระตุนและสนับสนุนกลุมตางๆเทาท่ีควร ทําใหกิจกรรมของกลุมอนุรักษ หอยนางรม
หยุดชะงักไปในชวงป 2545-2549 คือไมมีการเปดใหจับหอยนางรมในชวงดังกลาว

ในชวงปลายป 2549 อันเปนชวงเปลี่ยนสมัยผูใหญบาน ผูใหญเหยดไดหันกลับมาริเร่ิม
กิจกรรมตางๆอีกคร้ัง กลุมผูหญิงท่ีทําเปนกลุม OTOP ของหมูบานก็ไดเร่ิมกลับข้ึนมารุงเรืองในชวง
น้ี หลังจากกิจกรรมของกลุมไดเบาบางลงในชวงกอนหนาน้ี (เร่ิมตั้งแตชวงตนๆท่ีมีการสงเสริม
OTOP แตก็ไดสลับสับเปลี่ยนกับผลผลิตของหมูบานอื่นในการข้ึนเปนสินคา OTOP ของตําบล)
ผูใหญไดทําการติดตอประสานงานของบประมาณ และอํานวยความสะดวกในการประสานงานให
กลุม OTOP ไดเรียนรูและดูงานเพื่อพัฒนากลุมของตน กับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ปจจุบันได
มีการแปรรูปหอยนางรมออกเปนอาหารประมาณ 4 เมนู คือ 1)หอยสดกินกับเคร่ืองเคียง 2)หอหมก
หอยนางรม 3)สลัดหอยนางรม และ4)หอยนางรมทอดกรอบ สําหรับกลุมอนุรักษหอยนางรมเอง
ผูใหญก็ไดกลับมากระตุนอีกคร้ังหน่ึง โดยจะริเร่ิมเปนเจาภาพจัดโครงการเทศกาลหอยนางรม บาน
แหลมคร้ังท่ี 1 เพื่อเปนการกระตุนกิจกรรมการอนุรักษหอยนางรม ใหชาวบานตระหนักรู อีกคร้ัง
หน่ึง พรอมท้ังเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนภายนอกไดรูจักของดีของชุมชนบานแหลม และ
เขามาซ้ือผลิตภัณฑตางๆจากหอยนางรมและหอยปะ  ในงานจะมีการแสดง และการนําเสนอเชิง
วิชาการเกี่ยวกับหอยนางรม และเชิญผูวาราชการจังหวัดมาเปดงาน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแก
ชาวบาน และเพื่อใหผูวาฯ ไดเห็นความเขมแข็งของ เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าปะ
เหลียน เห็นความสมบูรณของทรัพยากร และเขาใจความสําคัญของทรัพยากรท่ีมีตอวิถีชีวิตของ
ชาวบานตลอดลุมนํ้าปะเหลียน

ภาพที่ 1.8 กลุมแมบานกําลังบรรจุหอยนางรมทอดกรอบ
หน่ึงในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑจากหอยนางรม
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กิจกรรมน้ียังมีวาระแฝงท่ีอยากใหผูวาฯ ใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรและกิจกรรม
การอนุรักษของชุมชน พรอมท้ังชวยพิทักษ ตรวจสอบและคัดคานนิคมอุตสาหกรรมบานทุงคาย อัน
เปนโครงการของอบจ. (รวมกับทางอบต.ทุงคาย) ท่ีอยูทางตนนํ้า ซ่ึงหากมีนิคมอุตสาหกรรม
เกิดข้ึนแลว จะสงผลรายตอนํ้าจืดบริเวณตนนํ้า คือ ชาวบานจะตองแยงใชนํ้ากับทางนิคม นอกจากน้ี
นํ้าเสียจากนิคมอุตสาหกรรมยังจะสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติตลอดลุมนํ้าปะเหลียนไปจนถึงชายฝง
ทะเลเสียหาย และกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานอยางหลีกเลี่ยงไมได

8.2) กลุมอนุรักษปาชายเลนชุมชน
การอนุรักษปาชายเลนในเขตบานแหลมเร่ิมหลังจากท่ีมีการอนุรักษหอยนางรมประมาณ 2-

3 ป ประมาณป 2541 ซ่ึงจากการพูดคุยกับรองนายกอบต.(สมโชค) บอกวา “…สมัยท่ีผมเปนผูใหญ
หลังจากทําเร่ืองหอยนางรมแลวไปประชุมเครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมนํ้าปะเหลียน ไดรับทราบวา
ทางอ.สิเกา ไดดําเนินการอนุรักษปาชายเลนมาบางแลว จึงสนใจท่ีจะทําการอนุรักษ ปาชายเลน
ชุมชนบานแหลมบาง…”

แตเน่ืองจากปาชายเลนในเขตบานแหลมน้ัน มีชาวบานสวนหน่ึงไดเขาไปแตงสาง ปลูก
เสริมปาจากอยูกอนแลว ฉะน้ันเม่ือมีแนวคิดจะทําปาชายเลนชุมชน ชาวบานกลุมดังกลาว จึง
คัดคานการจัดตั้งปาชุมชนดังกลาว ปาชุมชนบานแหลมจึงยังเปนเพียงแนวคิด และมีแตกรรมการ
ประมาณ 25 คน ในชวงป 41-44

การจัดตั้งปาชุมชนในชุมชนอื่นก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน เชน ปาชุมชนบานทุงไพร หมู5
ในชวงเวลาดังกลาวแมจะเร่ิมมีการเคลื่อนเพื่อดําเนินการเร่ืองปาชุมชนแตก็ยังทําไดไมสะดวก คือ
ยังไมสามารถประกาศเปนปาของชุมชนไดอยางชัดเจน เน่ืองจากพื้นท่ีปายังคงติดสัมปทาน ปาชาย
เลนอยู จนกระท่ังป 2545 สัมปทานปาชายเลนหมดลง และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ี
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา บางชุมชนจึงไดประกาศ
ปาชายเลนในเขตหมูบานของตนเปนปาชุมชน เชน ท่ีบานทุงไพร และบานทุงตะเซะ และมีพิธีเปด
เปนทางการใหญโต

สําหรับบานแหลมน้ัน จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) สรุปความไดวา ในชวงน้ัน เปนสมัย
ของผูใหญ(สมนึก) และในทีมงานของผูใหญ(สมนึก) สวนหน่ึงเปนกลุมท่ีมีปาจาก อยูในปาชายเลน
ซ่ึงหากชุมชนไมประกาศเปนปาชายเลนชุมชน ทางภาครัฐจะเขามาจัดการ ใหเปนปาเฉลิมพระ
เกียรติ ซ่ึงปาจากจะถูกถางและเผาหมด เปนการเสียประโยชน ทางผูใหญ(สมนึก)จึงไดติดตอหนวย
ปาไมอําเภอและจัดตั้งปาชุมชน และไดเชิญใหเจาหนาท่ี ปาไมมาอบรมเปนหนวยพิทักษปา มี
ผูเขารวมกวา 60 คน ซ่ึงตอมาคนกลุมน้ี กลายเปนคณะกรรมการปาชุมชน และทางเจาหนาท่ีปาไม
ก็ไดเขามาตั้งเรือนเพาะชําไมโกงกางในเขตหมูบาน ซ่ึงโรงเรียนก็ไดใชประโยชนในการนําตนกลาไม
โกงกาง ไปปลูกในปาชายเลนชุมชน และบริเวณเกาะหอไหรในเวลาท่ีมีกิจกรรมของโรงเรียน หรือมี
นักศึกษาเขามาศึกษาดูงานภายในหมูบาน ในความเห็นของผูใหญ (เหยด) มองวา “…การท่ีให
เจาหนาท่ีปาไมมาอบรมและกรรมการก็เปนหนวยพิทักษปาชายเลน ทําใหชาวบานโดยสวนรวม
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สับสนวา ตกลงบริเวณดังกลาวเปนปาชายเลนของรัฐ หรือปาชายเลนของชุมชนกันแน ซ่ึงทําให
ชาวบานขาดความกระตือรือรนท่ีจะเขารวม กระบวนการทํางาน…”

สําหรบการดําเนินการหรือกฎกติกาของปาชุมชนบานแหลม แมจะมีออกมาเปนเอกสารอยู
บาง แตวากติกาตางๆยังไมไดนําไปบังคับใช ท้ังน้ีเพราะ รองนายกอบต. (คุณสมโชค) ซ่ึงเปน
ประธานปาชายเลน อยูในปจจุบันกลาววา “…ตนไมในบริเวณปาชายเลนชุมชนของบานแหลมยังมี
ขนาดเล็กอยู ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดมากนัก จึงยังไมไดเปดใหมีการใชปา หรือแบง
บริเวณ เปนปาแบบตางๆดังท่ีปาชายเลนชุมชนหมูบานอื่นๆ ทํากัน…”

ผูใหญ(เหยด) กลาววา “…หลังจากเสร็จงานเทศกาลหอยนางรมในวันท่ี 25 เมษายนน้ี จะ
เร่ิมทําการปฏิรูปกิจกรรมปาชายเลนชุมชนในหมูบาน ดวยการลงไป ปกเขตปาชายเลนชุมชนเสีย
ใหม ใหชัดเจนวาบริเวณใดเปนปาจากของชาวบาน บริเวณใดเปน ปาชายเลนชุมชน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในการทํางาน และจะเปดรับกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมใหเปนท้ังชุมชน โดยท่ีจะไม
ถอดถอนกรรมการชุดเดิม ท้ังน้ี เพื่อใหการทํางาน ปาชายเลนชุมชนเปนไปโดยสมานฉันทรวมกัน
ทํางานเพื่อสวนรวมท้ังชุมชน…”

ภาพที่ 1.9 ผูใหญเหยด เหลหมุด

สําหรับกิจกรรมกับปาชายเลนในหมูบานแถบลุมนํ้าปะเหลียนน้ันจะมีสิ่งท่ีคลายกันและสิ่งท่ี
แตกตางกัน สําหรับสิ่งท่ีคลายคลึงกันคือลักษณะของกรรมการและกฎกติกาเกี่ยวกับปา ในหมูบานท่ี
มีพื้นท่ีปาจํานวนมาก 1,000-4,000 ไร ดูจะมีการแบงพื้นท่ีปาออกเปนหลายวัตถุประสงค เชน เขต
ปาอนุรักษ ปาฟนฟู ปาใชสอย เปนตน แตก็จะมีเหมือนกันหรือตางกันบาง สําหรับกติกาจะคลายกัน
มาก คือ จะใหชาวบานใชไมจากปาใชสอยเทาน้ัน โดยการใชจะตองผาน คณะกรรมการอนุรักษปา
ชายเลนชุมชนกอน ถานําไปใชตามความจําเปน ในวิถีชีวิตหรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมจะอนุญาต
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ใหใช แตจะไมอนุญาตใหคนนอกใชไม หรือใหคนในหมูบานตัดไมไปขายเปนอันขาด โดยท่ัวไปจะ
ไมมีการกําหนดวาใครจะเปนเวรยามเฝาปา หรือตรวจการ แตจะเปนชาวบานท้ังหมูบานชวยกัน
ดูแล โดยเฉพาะพวกท่ีเขาไปตกปูในปาชายเลน จะเปนยามเฝาปาท่ีดีมาก เน่ืองจากการเขาไปในปา
ชายเลนจะมีท้ังทางบกและทางนํ้า ชาวบานท่ียึดอาชีพตกปูจะอยูบริเวณริมคลองและกระจายไปท่ัว
ปา ฉะน้ันแตละคนก็จะสามารถ ชวยกันดูแลปาไดท่ัวถึง

อน่ึง ตอนน้ีมีทางบานแตะหรําท่ีมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการเฝาปา เน่ืองจากเพื่อนๆใน
เครือขาย ไดเคยเสนอแนะวา ควรจะใหทางกรมปาไมสนับสนุนใหเบ้ียเลี้ยงแกพวกท่ีทําปาชุมชน
เน่ืองจากสวนใหญเปนผูมีรายไดนอยในชุมชน แตกลายเปนวา เม่ือมีการจายเงินใหกับผูเฝาปา แต
คณะกรรมการคนอื่นไมไดประโยชน กลุมจึงแตกความสามัคคี ขณะน้ีอยูในข้ันตอนท่ีวา เครือขาย
กําลังหาทางแกไขปญหาเหลาน้ีอยู

8.3) โรงเรียน และหลักสูตรทองถ่ิน
หลังจากท่ีบานแหลมเร่ิมดําเนินการอนุรักษหอยนางรมมาไดประมาณ 2-3 ป ประมาณป

2541 โรงเรียนบานแหลม นําโดยคุณครูถวิล พบวา แมวาชุมชนจะดําเนินการเร่ืองหอยนางรม แต
เด็กๆในชุมชนหารูไมวาชุมชนไดมีการดําเนินการอนุรักษหอยนางรม และไมรูวิธีการเลี้ยง หอย
นางรม และเด็กๆหลายๆคนในโรงเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจน ทําใหขาดแคลนทุนทรัพย ในการ
เรียน และเรียนไดไมสมํ่าเสมอ เม่ือจบประถมจากโรงเรียนบานแหลม ก็ไมสามารถเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาได ประกอบกับชวงน้ันไดมีการพยายาม จัดทําหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนดวย
คุณครูถวิลจึงไดเร่ิมดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น เกี่ยวกับเร่ืองการเลี้ยงหอยนางรม โดยกระตุน
ใหเด็กๆเกิดกลุมเลี้ยงหอยนางรมข้ึน เรียนรูวิธีการ เลี้ยงหอย ทําการทดลองตางๆ เรียนรูผานการ
ปฏิบัติจริง โดยไดรับความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการรวมทดลองการเลี้ยงหอยนางรมไปพรอมๆ กับการเลี้ยงปลากะพง
ในกระชัง เม่ือไดผลผลิตก็ใหเด็กๆนําไปขายและนําเงินท่ีได มาออมไวและทํากิจกรรมของกลุมตอไป
เม่ือสิ้นปก็จะมีการปนผลใหแกนักเรียนท่ีจบการศึกษา

การเรียนรูเร่ืองการหอยนางรมของนักเรียน นําไปสูการอนุรักษธรรมชาติอยางอื่นในพื้นท่ี
หอยนางรมจําเปนตองอยูในพื้นท่ีท่ีมีนํ้าสะอาดเทาน้ัน กลุมนักเรียนจึงจัดกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ
เร่ืองการรักษาแมนํ้าใหสะอาด โดยมีกิจกรรมรณรงคกับคนในชุมชน แลวจึงขยายกิจกรรมไปสูการ
อนุรักษปาชายเลน โดยจัดกิจกรรมปาชายเลนข้ึนอยางสมํ่าเสมอ โดยไดรับความรวมมือจากกรมปา
ไมในการอนุเคราะหตนกลาไมโกงกาง

กิจกรรมดังกลาวจัดอยางตอเน่ืองมาจนปจจุบัน สรางประโยชนใหแกเด็กๆ และชุมชน ใน
หลายๆดาน เด็กๆท่ีจบจากโรงเรียนบานแหลมมีคุณภาพมากข้ึน ดูไดจากโรงเรียน กันตังพิทยากรมี
โครงการรับเด็กความสามารถพิเศษ โรงเรียนสงไป 3 คนเขาไดหมดทุกคน เด็กจากโรงเรียน
ใกลเคียงจาก เชน โรงเรียนวิเศษกาญจนบางสวนก็อยากจะยายกลับมาเรียน ท่ีโรงเรียนบานแหลม
กิจกรรมท่ีเด็กๆจัดข้ึน ยังมีสวนชวยใหพอแมผูปกครองในโรงเรียน มีความตื่นตัวกับกิจกรรมการ
อนุรักษมากข้ึนดวย เพราะแตละคร้ังท่ีมีการจัดกิจกรรมตางๆ ทางโรงเรียนเชิญพอแมผูปกครอง
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มารวมดวย จนกระท่ังเม่ือปลายป 2549 ทางโรงเรียนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวจาก บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)

ภาพที่ 1.10 รางวัลลูกโลกสีเขียวของโรงเรียนบานแหลม

8.4) กิจกรรมการอนุรักษหอยปะ
สําหรับกิจกรรมอนุรักษหอยปะน้ัน ไมไดมีการรวมตัวเปนกลุมอนุรักษเหมือนกับกลุม หอย

นางรม และไดดําเนินการหลังจากหอยนางรมไมนาน ท้ังน้ีเน่ืองจาก ประเด็นหอยนางรม มีความ
เรงดวนมากกวา ดังท่ีกลาวไปแลว แตกิจกรรมอนุรักษท่ีเกี่ยวกับหอยปะ เปนลักษณะของการตั้งกฎ
กติกา และฝงอยูในวิถีชีวิตของชาวบานมากกวา เน่ืองจากชาวบานในบานแหลมทําการจับหอยปะ
เปนอาชีพกวา 70%

ชาวบานออกไปหาหอยในยามท่ีนํ้าลง ในแตละวันมี 2 ชวงเวลา จะตองออกไปหาหอย
ในชวงท่ีสามารถมองเห็นได เวลาออกไปจะออกเปนหมูคณะ ลําละตั้งแต 2 คนไปจนถึง 8 คน ใคร
จะออกเรือไปกับใครก็ได แตสวนใหญเครือญาติเดียวกันก็จะออกไปดวยกัน เม่ือมีเก็บหอยเสร็จและ
ขายเรียบรอยก็จะแบงเงินกันจํานวนเทาๆกัน

ภาพที่ 1.11 ครอบครัวกําลังชวยกันขนหอยปะท่ีเก็บไดข้ึนจากเรือ
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การจับหอยปะของชาวบาน จากการศึกษาของนักศึกษาท่ีฝกงานกับสมาคมหยาดฝน พบวา
เดิมมีการใชเคร่ืองมือในการจับ 3 ประเภท คือ มือ คราดมือ และคราดเคร่ือง การใชมือน้ัน ใชเวลา
มาก ไดหอยนอย และทําไดในบริเวณท่ีนํ้าคอนขางตื้น หรือบนสันดอนทรายกลางแมนํ้าท่ีโผลข้ึนมา
ยามนํ้าลง แตวิธีน้ีชาวบานสามารถเลือกขนาดของหอยไดงาย โดยจากการรวมจับหอยและการ
สังเกต พบวา หากชาวบานใชมือ ชาวบานเลือกหอยท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญเทาน้ัน จะไม
เลือกหอยท่ีมีขนาดเล็กและขนาดจ๋ิว

การใชคราดมือเปนเคร่ืองมือทุนแรงท่ีใชกันมานาน คราดมือมีดามยาวทําจากไม ปลายดาน
หน่ึงติดเหล็ก ท่ีมีลักษณะเหมือนกลองสี่เหลี่ยม เปดทางไวสองทาง ฝงหน่ึงเปนซ่ีเหล็กยาวสั้น
สลับกัน ไวคราดกับพื้นทราย อีกฝงหน่ึงจะติดอวนเอาไว ปจจุบันใชอวนขนาด 1.2 น้ิว การใชคราด
มือทําใหชาวบานไดหอยขนาดเล็กข้ึนไป และทําไดในชวงท่ีนํ้าลง ระดับนํ้าลึกประมาณเอวไมเกินอก
ฉะน้ัน ชาวบานจะถูกจํากัดเวลา ในการเก็บหอยไดเพียงวันละประมาณ 3 ช่ัวโมงในแตละรอบ (วัน
หน่ึงอาจทําได 2 รอบ) ในแตละคร้ังท่ีชาวบานคราดหอย ตองนําหอยมาลางแลวเทลงในเรือ กอนท่ี
ชาวบาน จะเทหอยลงในเรือ เขาจะทําการเขยาอวนเพื่อใหหอยตัวจ๋ิวท่ีสามารถลอดตาอวนได
ออกไปเสียกอน จากการถามจากชาวบาน พบวา กอนหนาน้ีมีความตองการหอยตัวจ๋ิวอยูมาก ท้ังน้ี
เพราะวา สามารถใชเปนอาหารกุงในบอกุงได แตเดี๋ยวน้ีเขาไมมีคนรับซ้ือตัวจ๋ิวแลว รับซ้ือแตเน้ือ
หอยตัวเล็กข้ึนไป นอกจากน้ี หอยตัวจ๋ิวบางคร้ังเม่ือตมแลวเน้ือหอยก็ไมหลุดออกมา จึงเปนการ
เปลาประโยชนท่ีจะจับหอยตัวจ๋ิวไปดวย ในมุมน้ีผูใหญ(เหยด) กลาววา เปนการสะทอนวา ชาวบาน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษคือไมจับหอยตัวจ๋ิว ซ่ึงในมุมมองของผูวิจัยคิดวา คอนขางขัดกันนิดหนอย
ระหวางการมีจิตสํานึกกับการตอบสนองตอ Demand ของหอยตัวจ๋ิวของชาวบาน ผูวิจัยไดถาม
ชาวบานวา ถาจับหอยตัวเล็กจะไมกระทบถึงการขยายพันธุ หรือเพิ่มจํานวนของหอยหรือ ชาวบาน
หลายคน รวมถึงผูใหญกลาววา หอยปะน้ัน หากเราปลอยใหมีตัวเล็กๆมากเกินไปมันจะเบียดพื้นท่ี
กัน และจะไมโตไปกวาน้ีพรอมกับตายเร็วข้ึน ไมโตเปนหอยขนาดกลางและขนาดใหญ ชาวบานจึง
เช่ือวาการคราดหอยตัวเล็กของชาวบาน จะไมทําใหหอยสูญและจะทําใหมีหอยขนาดกลางและใหญ
เพิ่มข้ึนอีกดวย

เคร่ืองมือประเภทสุดทายคือ คราดเคร่ือง คราดเคร่ืองถือเปนเคร่ืองมือทําลายลาง เพราะวา
ชาวบานสามารถใชคราดเคร่ืองคราดหอยไดท้ังวันท้ังคืน เพราะคนคราดไมตองลงไปในนํ้า น่ังอยูบน
เรือแลวคราดไปเร่ือยๆ คราดเคร่ืองน้ีใชกันมากในชวงท่ีมีความตองการหอยจํานวนมากตอวัน จาก
โรงงานทําหอยกระปองช่ือดัง เลิศชาย ศิริชัย (2550) กลาววาแมกระท่ังชาวบานท่ีเคยรวม
ขบวนการอนุรักษก็เปลี่ยนไปใชคราดเคร่ืองเชนเดียวกัน จากการสัมภาษณชาวบาน ผูวิจัยพบวา
สวนหน่ึงก็เปนการตอบสนองตอราคาของชาวบาน แตอีกสวนหน่ึงเปนเพราะวา เม่ือมีคนใชคราด
เคร่ือง ชาวบานท่ีใชมือหรือคราดมือไมสามารถจับหอยไดเลย จึงผลักดันให ชาวบานคนอื่นๆตองใช
คราดเคร่ืองดวยเพื่อใหสามารถจับหอยได

เหตุการณการใชคราดเคร่ืองคร้ังใหญคร้ังลาสุดเกิดข้ึนเม่ือป 2548 เม่ือมีการเลือกตั้งอบต.
ใหม แมนายกอบต.วังวนทําอาชีพรับซ้ือหอยปะท้ังหมด ทุกขนาด และเขามารับซ้ือในพื้นท่ี แตชวง
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น้ัน ชาวบานบางสวนเร่ิมตระหนักถึงโทษของการใชคราดเคร่ือง แมนายกอบต.ไดจางคนนอกมาใช
คราดเคร่ืองอยางตอเน่ือง จนกระท่ังหอยหมดไปจากแมนํ้าจริงๆเปนเวลา 3 เดือน ในชวงน้ัน
ชาวบานเดือดรอนมากเพราะไมสามารถหารายไดได และตองขุดเอาเปลือกหอย บริเวณชายฝงไป
ขายทําปูนขาวเพื่อประทังชีวิต จากน้ันชาวบานจึงรองไปยังหนวยงานราชการ และผลักดันใหมีการ
เพิ่มโทษของการใชคราดเคร่ืองพรอมท้ังใหยึดอุปกรณทํากินไปเลย เพราะแตเดิมเม่ือจับแลวปรับ
เพียง 2000-3000 บาทและคืนเคร่ืองมือทํากินเทาน้ันเอง

ปจจุบันคราดเคร่ืองถูกหามใช และเปนเคร่ืองมือผิดกฎหมาย ชาวบานทุกๆคน กระท่ังคนท่ี
เคยใชคราดเคร่ืองเห็นดวยกับมาตรการน้ี เพราะทําใหชาวบานยังคงมีหอยใหจับอยู และชาวบาน
โดยรวมก็สามารถจับหอยไดมากข้ึนและมีรายไดท่ีเพียงพอจากการจับหอย อยางไรก็ดี ขณะน้ีกําลัง
มีวิธีการจับหอยแบบใหมเหมือนกัน คือ การตอทอออกซิเจนลงไปในนํ้า เร่ืองน้ีผูใหญ(เหยด)กําลัง
หาทางดําเนินการแกไขอยูเน่ืองจากอาจทําใหจํานวนหอยลดลงได

ตลาดหอยปะจะมีอยู 2 ลักษณะหลักๆคือ ตลาดหอยท้ังเปลือกขนาดกลางและขนาดใหญ
และตลาดเน้ือหอยตมสุก สําหรับตลาดหอยขนาดกลางและขนาดใหญน้ัน จะมีพอคาคนกลาง จาก
บานหินคอกควายมารับซ้ือท่ีกลางแมนํ้าเลย บนเรือรับซ้ือจะมีบังผูชายคนหน่ึงคอยเอากระสอบหอย
มาช่ังบนตาช่ังกลางเรือ แลวเทหอยใสภาชนะท่ีเขาเตรียมไว คืนกระสอบแกชาวบาน ทายเรือจะมีจะ
ผูหญิงคอยน่ังจดนํ้าหนักท่ีไดจากการช่ังพรอมท้ังจายเงินใหชาวบาน บริเวณน้ันเปนตลาดยอยมๆ
เลยทีเดียว หอยท้ังเปลือกน้ีไดกิโลละประมาณ 6-7 บาท วันหน่ึงๆชาวบานจะไดรายไดอยางต่ํา 200
บาทตอคน จากคําบอกเลาของชาวบาน นอกจากพอคาจากหินคอกควายแลว นานๆคร้ังจะมีพอคา
จากสตูลมารับซ้ือหอยท้ังเปลือกทุกขนาด ราคา 2 บาทตอกิโลกรัมอีกดวย

สําหรับตลาดเน้ือหอยตมสุก เดิมมีประมาณ 3-4 รายแตปจจุบันเหลือเพียงรายเดียว เปนคน
จากในตัวอําเภอกันตัง รับซ้ือหอยตมสุก คือ เม่ือชาวบานซ้ือหอยมาแลว จะนําหอยมาตม ท่ีเตาตม
หอย ท่ีมีกระจายอยูในหมูบาน เม่ือหอยเจอนํ้ารอนมันจะอาปาก และเน้ือก็จะหลุดลอยออกมา ก็ชอน
หอยออกมาบรรจุใสถุงบรรจุแลว จะมีคนมารับหอยเอาหอยใสถังนํ้าแข็ง ผูซ้ือรายน้ีจะรับซ้ือ หอยตม
สุกในราคาประมาณ 17 บาทตอกิโลกรัม นอกจากน้ียังทําหนาท่ีเปนผูใหเงินกูนอกระบบอีกดวย

ภาพที่ 1.12 กองเปลือกหอยท่ีทับถมจนเปนแหลมย่ืนออกมา
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เปลือกหอยท่ีเหลือจากการตมหอย บางสวนจะถูกท้ิงเอาไวในบริเวณใกลเคียง หรือบริเวณ
ชายฝง แตปจจุบันไดมีชาวบานบางสวนท่ีไดเรียนรูจากบานอื่น ในเร่ืองวิธีการทําปูนขาวจากเปลือก
หอยปะ เขาจะรับซ้ือเปลือกหอยจากชาวบานกระสอบละ 10-11 บาท นําเปลือกหอยไปเผา เปลือก
จะกลายเปนสีขาวแลวจึงทําใหเปนผงอีกที ผูรับซ้ือสวนใหญจะเปนพวกนากุง แตก็ไมไดทําเปน
อาชีพหลัก ตองรอใหมีคําสั่งซ้ือมากอนจึงจะทําการผลิต ยอดสูงสุดท่ีเคยทําไดคือ ขายได 50-60 ตัน
ตอเดือน อยางไรก็ดี การขายเปลือกหอยเพื่อทําปูนน้ันเคยมีความจําเปนมาก ในชวงท่ีหอยปะ
นอยลงและหายไปจากแมนํ้า ชาวบานบางสวนถึงขนาดขุดเปลือกหอย ท่ีทับถมกันจนกลายเปน
แหลมย่ืนออกไป ไปขายทําปูนเพื่อเอาเงินจนแหลมของบานแหลมหดเขามาก็มี

ชาวบานมีความพยายามท่ีจะแปรรูปหอยมากกวาเน้ือหอยตมสุกอยูเหมือน เชน การทํา
หอย 3 รส หรือ หอยอบกรอบ ซ่ึงก็ทําไดดีระดับหน่ึง แตยังไมสามารถแกปญหาเกี่ยวกับทรายใน
เน้ือหอยไมได ในระหวางน้ีไดรับทราบจากทาง อบต.วามีแนวคิดจะจัดตั้งกลุมหอยปะในหมูบาน แต
ยังอยูในระหวาง การวางแผนดําเนินการ

9) บทบาทของสมาคมหยาดฝนตอกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน
สมาคมหยาดฝน เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีพื้น ท่ีดําเนินการอยูในจังหวัดตรัง เร่ิม

ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2528 ในเขตพื้นท่ีชายฝง เกาะแกง เขตนํ้ากรอยบริเวณลุมนํ้าปะเหลียน
เขตลุมนํ้าจืดและคูคลอง และเขตปาตนนํ้า มีเปาประสงคสําคัญเพื่อสรางการเรียนรู และความ
เขมแข็งใหแกชุมชน เพื่อใหชุมชนเปนตัวหลักในการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ีของตนเอง เชน ปาชายเลน ปาสาคู หอยนางรม หอยปะ หญาทะเล เปนตน และสานตอกัน
เปนเครือขายกันระหวางเขตภูมินิเวศนดังกลาวเพราะท้ัง 4 เขตมีลักษณะเปนระบบนิเวศเชิงซอน
(Complex Ecosystem) เม่ือฐานทรัพยากรธรรมชาติเขมแข็ง ก็จะชวยใหชาวบานอยูได อยางพออยู
พอกิน เกิดความม่ันคงทางอาหาร และสามารถ นําทรัพยากรบางสวนมาแปรรูปและสรางรายได
ใหแกครัวเรือนและชุมชนดวย นอกจากน้ีความสมบูรณทางดานทรัพยากรท่ีเกิดจากความรวมแรง
รวมใจกันของชุมชนและเครือขาย ยังนําไปสู อํานาจการตอรองกับภาครัฐท้ังในมิติของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมิติอื่นๆ ซ่ึงจะเปนการสรางความภูมิใจใหแกคนทํางาน และคุณคาใหแก
ชุมชน สําหรับเขตพื้นท่ีนํ้ากรอย ลุมนํ้าปะเหลียนน้ัน สมาคมหยาดฝนไดเขามาดําเนินการตั้งแต
ประมาณป 2538 โดยริเร่ิมใหเกิดเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าปะเหลียนข้ึน เปน
เครือขายของหมูบาน 9 หมูบานตลอดเขตแมนํ้า
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ภาพที่ 1.13 คุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ นายกสมาคมหยาดฝน

จากการวิเคราะหและสังเกตลักษณะการทํางานของสมาคมหยาดฝนในปจจุบัน จะมีการ
ดําเนินการ 2 ทางคูขนานกัน คือ ระดับพื้นท่ี และระดับนโยบาย และความรวมมือ การดําเนินระดับ
พื้นท่ีน้ันจะแบงออกเปน 4 เขตดังท่ีกลาวไปขางตน และแตละเขต จะมีผูประสานงานภายในพื้นท่ี
ทําหนาท่ีลงไปพบปะพูดคุย กระตุนการทํากิจกรรม ประสานงาน และชวยเหลือท่ัวไป ก็คือ กระตุน
และแบงเบาภาระในการดําเนินการอนุรักษ น่ันเอง การดําเนินการในสวนน้ีมีความสําคัญ
คอนขางมาก

การทํางานอยางตอเน่ืองของคณะทํางานมีผลตอความเช่ือถือและไวใจของชุมชนตอตัว
สมาคมการดําเนินการในระดับน้ีจะดูแลและใหคําปรึกษาโดยหัวหนาขององคกรคือ คุณพิศิษฐ ท่ีจะ
คอยดูทิศทางตางๆ และคอยใหแนวคิดแกตัวผูประสานงานและตัวผูนําชุมชนเอง

สวนการดําเนินการระดับนโยบายและความรวมมือน้ัน ดําเนินการหลักๆโดย คุณพิศิษฐ เอง
ซ่ึงจะเปนผูประสานงานและผลักดันในระดับนโยบายตั้งแตระดับจังหวัดข้ึนไป เชน เม่ือบานแหลม
จะจัดงานเทศกาลหอยนางรมในวันท่ี 25 เมษายนน้ี ทางสมาคมหยาดฝนก็ไดชวยชาวบาน
ประสานงาน และเขาไปคุยกับทางผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดก็ไดรับปากวาจะมา
รวมงาน เปนตน รวมถึงประสานความรวมมือกับหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ และหนวยงาน
หรือองคกร ท่ีมีแนวทางการทํางานเปนไปในแนวเดียวกัน ท้ังในระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงงบประมาณและความรวมมือดังกลาวก็เปนไปเพื่อสงเสริมงานของกันและกัน และเปน
การเพิ่มพื้นท่ีเรียนรูใหแกชุมชน เชน ไปดูงานองคกรพันธมิตรของหยาดฝน หรือไปรวมประชุม
นานาชาติในหัวขอเกี่ยวกับปาชายเลน เปนตน

ในเร่ืองของแนวคิดท่ีสมาคมหยาดฝนมีตอชุมชนน้ัน เทาท่ีสังเกตเห็น สมาคมไมไดครอบงํา
ชุมชน แตเปนเร่ืองท่ีวา ตัวผูนําชุมชนมีความคิดความเห็น อยากท่ีจะทําการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติอยูแตเดิม แลวสมาคมฯทําหนาท่ีช้ีแนะแนวทาง ช้ีใหเห็นสิ่งท่ีชุมชนไมเคยมองแตมีคุณคา
มากตอการทํางาน และท่ีสําคัญคือ เปนพี่เลี้ยงและผูแนะนําเกี่ยวกับยุทธศาสตรการทํางานและการ
ตอรองกับนายทุนและภาครัฐ ยกตัวอยางเชน เม่ือชุมชนบานหัวควน ไดริเร่ิมโครงการ “แตงสาง
กลางคลอง” ข้ึน อันเปนโครงการท่ีตองการจะทําความสะอาดทางนํ้า เอาตนไม หรือสิ่งท่ีขวางทาง
นํ้าออกไป เพื่อใหนํ้าไหลไดสะดวกมากข้ึน ชาวบานไดทําเร่ืองเสนอทางอบต. และใหทางหนวยงาน
ราชการจัดซ้ือจัดจางผูรับเหมามาดําเนินการ ปรากฏวาผูรับเหมาก็ดําเนินการไป โดยไมทําตาม
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รายละเอียดท่ีชาวบานระบุไว แทนท่ีจะแตงสางกลางคลอง กลับมาทําท่ีริมตลิ่ง สรางความเสียหาย
ใหแกปาสาคูและพืชผลของชาวบานเปนอันมาก อีกโครงการท่ีมาคูกันคือ โครงการสรางทางเทาริม
คลอง โครงการน้ีผูรับเหมาก็ไมทําตามรายละเอียดงาน ท่ีชาวบานระบุไวเชนกัน ใสเหล็กในคอนกรีต
ท่ีเปนทางเดินหายไปกวา 1 กิโลเมตร จาก 2 โครงการน้ี ชาวบานไมอยูเฉย ไดทําการรองเรียนและ
ใหโอกาสแกไข แตทางผูรับเหมาก็ไมไดสนใจจะแกไข ชาวบานจึงรองเรียนข้ึนไปถึงหนวยงานระดับ
จังหวัดเพื่อใหดําเนินการแกผูรับผิดชอบ ซ่ึงหยาดฝนก็จะทําหนาท่ีเปนผูแนะนําวา ควรจะใชสื่อ
อยางไรในการนําเสนอ นําเสนอ เร่ืองใดบางอยางไร จะตองตอรองอยางไร ในท ายท่ีสุด สอง
โครงการน้ีชาวบานชนะคดี และผูรับเหมาจะตองแกไขงานใหเรียบรอย

สมาคมหยาดฝน ยังทําหนาท่ียํ้าเตือนใหชุมชน ยังคงเดินบนเสนทางท่ีสอดคลองกับงาน
อนุรักษธรรมชาติ การยํ้าเตือนดังกลาวสังเกตเห็นไดจากยามท่ีชุมชนไดมาปรึกษาสมาคมฯ ใน
เร่ืองราวตางๆน้ัน หลักสําคัญท่ีจับไดจากคําแนะนําของสมาคมก็คือ กระบวนการของชุมชนน้ัน แทบ
จะเรียกไดวาสําคัญท่ีสุด แมทรัพยากรจะไดรับการอนุรักษแตชุมชนแตกแยก ไมมีสวนรวมหรือไมได
เรียนรูไปรวมกัน การอนุรักษน้ันก็ไมไดมีประโยชนอะไร ฉะน้ันหากมีอะไรก็ตามท่ีนําไปสูการขาด
การมีสวนรวมของชุมชน สมาคมก็จะช้ีใหเห็นวา จุดน้ียังขาดอยู และแนะนําแนวทางการสรางการมี
สวนรวม ในสวนท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดงานน้ัน เห็นวาทางสมาคมจะไมเขาไปแทรกแซงแตอยางใด
นอกจากน้ี เม่ือพูดถึงงานวิจัยตางๆ สมาคมฯจะใหความสําคัญกับการท่ีใหมีแกนนําชุมชนเขามา
เปนคณะทํางานวิจัยดวย เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูไปพรอมๆกันกับสมาคมและผูทําวิจัย ฉะน้ันความรู
หลายๆอยางท่ีชุมชนมีน้ัน เกิดจากกระบวนการทํางานรวมกันระหวางสมาคม หนวยงานวิชาการ
และคนในชุมชน

การยํ้าเตือนและกระตุนใหชุมชนในเครือขายชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ก็เปนอีกสิ่งหน่ึงท่ี
สมาคมฯจะเปนตัวกลางและคอยกระตุน พรอมท้ังชวนชุมชนตางๆมารวมกันหาทางแกไข กรณีท่ี
เพิ่งเกิดข้ึนเร็วๆน้ี คือ กรณีของบานแตะหรํา บังหยาเด็นท่ีเปนแกนนําในการอนุรักษ ปาชายเลนเขา
มาหาคุณพิศิษฐท่ีสมาคม ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาความแตกแยก ไมไวใ จซ่ึงกันและกัน ของ
คนทํางานภายในชุมชน อันเน่ืองมาจากงบประมาณท่ีลงมาจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนคนดูแลปา 2
คน คนละ 4000 บาท เงินจํานวนน้ีทําใหชุมชนถอยหางจากงานอนุรักษ คณะทํางานก็ไมเขาใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ คือยังไมตระหนักรู แมจะมีงานทุกๆ 8 ค่ํา ท่ีชาวแตะหรําจะตองมาชวยกัน แตง
สางปา แตเน่ืองจากขาดการยํ้าเตือนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจนตกผลึก คณะทํางานจึงยังไมเขาใจ
และตระหนักถึงการจัดการปามากนัก สมาคมฯ จึงไดเชิญชวน ผูใหญเลาะบานทุงไพร และผูใหญ
เหยดบานแหลมมาหารือเกี่ยวกับแนวทางท่ีจะชวยทางแตะหรํา แกปญหาน้ี

ในเร่ืองของการสนับสนุนการเรียนรูและภูมิปญญาของชุมชนน้ัน สมาคมฯจะไมทําหนาท่ี
เปนผูใหความรู แตจะทําหนาท่ีเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก ใหเกิดการจัดการความรู
(Knowledge Management) ข้ึนในชุมชน คือ ใหชาวบานซ่ึงมีความรูฝงลึกอยูในตัวจาก
ประสบการณ ชีวิต มาพูดคุยกัน โดยทางสมาคม หรืออาจจะเปนนักศึกษาฝกงานท่ีมาฝกงานกับ
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ทางสมาคม ทําหนาท่ีเปนผูตั้งคําถามและจดขอมูลความรูท่ีเกิดมาจากวงพูดคุย แลวจึงเรียบเรียงให
เปน องคความรูท่ีเปนเอกสารและชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได

2. กรณีศึกษาที่สอง : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย2

1) ขอมูลชุมชนบานละหอกกระสัง
สภาพทั่วไปของชุมชน
ชุมชนบานละหอกกระสัง ตั้งอยูในเขตตําบลเขาคอก

อําเภอประโคนชัยซ่ึงอยูใกลกับเขตชายแดนกัมพูชา ดังน้ัน จึงมี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ท้ังกลุมไทยลาว กลุมไทยเขมร กลุมไทยกวย (สวย) แตมีความ
กลมกลืนกันทางวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือ   ยังสามารถ
พบเห็นวิถีเกษตรกรรมท่ีมีการแบงหนาท่ีกันระหวางเพศและวัยท่ี
ชัดเจน มีการอพยพแรงงานไปทํางานในเมืองท้ังวัยทํางาน  และ
วัยรุนในชวงปดภาคการศึกษา   สิ่งท่ีสําคัญของชุมชนบาน
ละหอกกระสังก็คือ ปาชุมชน ซ่ึงท่ีน่ีเปนจุดเร่ิมตนของการอนุรักษปาชุมชนในระดับตําบล และ
สามารถขยายเครือขายระดับจังหวัดและระดับภาคได ปาชุมชนละหอกกระสังมีความสําคัญตอชุมชน
เปนอยางมาก เพราะการดําเนินชีวิตของชาวบานจําเปนตองพึ่งพิงปาท้ังเปนแหลงอาหารแกคนและ
สัตว เปนแหลงสมุนไพร และเปนปราการปองกันภัยธรรมชาติได เชน ในชวงท่ีผูวิจัยอยูในพื้นท่ีน้ัน
ชุมชนรอบขางตางก็ประสบกับลมพายุฤดูรอนซ่ึงสรางความเสียหายใหแกบานเรือน แตบานละหอก
กระสังไมไดรับความเสียหาย หรือในชวงท่ีประเทศประสบปญหานํ้ามากหรือฝนแลง ชุมชนท่ีน่ีก็ยัง
สามารถทํานาทําไรได

ขอมูลชุมชนท่ัวไปในสวนน้ีประกอบดวย วิถีชีวิต(ประจําวัน) ประวัติศาสตรชุมชน ตําแหนง
ท่ีตั้งของหมูบาน การคมนาคม สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ดังตอไปน้ี

1.1) วิถีชีวิต (ประจําวัน)
ชาวบานท่ีน่ีมีวิถีชีวิตท่ีเหมือนกันเพราะสวนใหญ

ทํานา ทําไร  และรับจางท่ัวไปหากวางจากงานท่ีไรนาของตัวเอง
เร่ิมตนแตละวันตอนเชาประมาณตีสี่คร่ึงถึงตีหา   ผูชายมีหนาท่ี
เตรียมอุปกรณเคร่ืองไมเคร่ืองมือทําไรทํานา สวนผูหญิงมีหนาท่ี

2 ธนิต เจริญสุข. 2550. รายงานผลการดําเนินงาน “โครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตบริบททรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” โดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.

ภาพที่ 1.15 เด็กๆไปเก็บของ
ปาตอนเชา

ภาพที่ 1.14 ปาชมุชนสองขาง
ทาง
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หุงหาอาหารเตรียมไวสําหรับม้ือเชาและม้ือกลางวัน  ใหท้ังคนท่ีอยูท่ีบานและคนท่ีตองไปทุงนา หก
โมงเชามีรถขายกับขาวมาขายอาหารสําหรับบานท่ีไมไดเตรียมวัตถุดิบไวตั้งแตเม่ือวานหรือบานท่ี
ไมไดปลูกพืชผักสวนครัว จากน้ันจะเห็นพระท่ีจําวัดอยูท่ีวัดโพธิ์ทองซ่ึงเปนวัดประจําหมูบานออก
บิณฑบาต เม่ือพระกลับวัด ชาวบานซ่ึงสวนใหญเปนเด็ก ผูหญิง และคนแกก็จะนํากับขาวไปถวายท่ี
วัด เม่ือเสร็จจากวัดจึงกลับมากินขาวเชาพรอมกันท่ีบาน เด็ก ๆ หากไมไดไปวัดก็อาจไปเก็บของปา
ชวงเวลาอาหารเชาเปนชวงเวลาท่ีสมาชิกในบานวางแผนชีวิตประจําวันวาวันน้ีใครจะตองทํา
อะไรบาง

ชวงเวลาทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงเวลาท่ีลงพื้นท่ีศึกษาน้ันเปนชวงเวลาท่ีเตรียม
ทํานา หากเตรียมขาวท่ีจะหวานและเตรียมแปลงขาวเรียบรอยแลว สวนใหญจะใชเวลาแตละวันใน
การเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ซ่ึงถาเปนชวงหนาแลงจะเลี้ยงท่ีทุงนา ไมมีหวงวาจะเปนท่ีนาของใคร แตถา
เปนชวงฤดูฝนก็จะไลควายเขาปาเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณกวาและชาวบานยังสามารถเก็บอาหาร
จากปากลับมาทํากินม้ือเย็นไดอีกดวย แตถาหากเปนชวงฤดูทํานาชาวบานจะกลับมาจากนาในเวลา
ค่ํา สวนคนแกท่ีอยูบานก็จะซอมเคร่ืองมือท่ีชํารุดหรือทําสวิง แห อวน ฯลฯ ผูหญิงท่ีไมออกไปนาก็
จะทอผา ผาหม หรือเสื่อกก นอกจากน้ียังเห็นภาพท่ีมีการไปมาหาสูกันระหวางญาติท่ีบานอยูคนละ
คุมมารวมกันท่ีบานแมของตนเอง

ตอนเย็นหลังจากท่ีตอนวัวกลับมาเขาคอกท่ีบานแลว บานท่ีทํานาแบบใชปุยคอกก็จะ
นําไปใสไวท่ีนาเพื่อเตรียมแปลงนากอนฤดูทํานา ผูหญิงก็เตรียมกับขาว เวลาอาหารเย็นเปนเวลาท่ี
ทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณกัน หลังจากน้ันก็น่ังดูละครดวยกันหรือไมถาเปนชวงท่ีตองเตรียมทํา
ไรก็จะชวยกันเตรียมพันธุ เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย เปนตน หลังจากน้ันผูหญิงบางบานอาจ
เตรียมเสนไหมไวทอในชวงเวลาท่ีวางจากทํานา และเขานอนประมาณสามถึงสี่ทุม

1.2) ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน
ชุมชนบานละหอกกระสังตั้งอยูหมูท่ี 8 ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย มีพื้นท่ีใกลชายแดนกัมพูชา (ดูภาพท่ี 1.16) ดังน้ัน หมูบานตาง ๆ ในพื้นท่ีตําบลเขาคอกจึง
มีหมูบานชาวเขมรกระจายตัวอยูท่ัวไป หรืออยางนอยในหมูบานตาง ๆ อาจมีบานชาวเขมรอยูไม
มากก็นอย นอกจากน้ียังอาจเห็นบานชาวไทยกวย (สวย, กุย) อยูรวมในแตละหมูบานดวย พื้นท่ี
ตําบลเขาคอกมีอาณาเขตพื้นท่ีติดกับตําบลใกลเคียง ดังตอไปน้ี
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ตารางที่ 1.1 ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน
ทิศเหนือ ติดตอ ปาชุมชนละหอกกระสัง, บานโคกเศรษฐี ต.จระเขมาก อ.ประโคนชัย
ทิศใต ติดตอ บานหนองไมงาม ต.หนองไมงาม อ.บานกรวด
ทิศตะวันออก ติดตอ ทุงนาและลําหวยเสว ต.ปราสาท อ.บานกรวด
ทิศตะวันตก ติดตอ ปาชุมชนละหอกกระสัง ต.ตาจง อ.ละหานทราย

ภาพที่ 1.16 ตําแหนงท่ีตั้งของหมูบาน
*ที่มา www.nairobroo.com
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1.3) ประวัติศาสตรชุมชนและปาละหอกกระสัง3

ชุมชนแตละชุมชนตางก็ผานประสบการณแตกตางกัน ชุมชนบานละหอกกระสังก็เชนกัน
ไดผานเหตุการณตาง ๆ พอท่ีจะสั่งสมเปนประสบการณรวมกันของชุมชน และมีการปรับเขาหา
กันเปนชุมชนท่ีมีพัฒนาการ ประวัติศาสตรของชุมชนและปาละหอกกระสัง แบงเปน 4 ยุค ไดแก

ยุคที่ 1 ดินดํานํ้าชุม (กอนป พ.ศ. 2492)
กอนป พ.ศ.2492 จากคําบอกเลาของหลวงพอดํา ขันติสาโร เจาอาวาสวัดบานละ

หอกกระสังถึงพื้นท่ีท้ังท่ีเปนพื้นท่ีปาและพื้นท่ีท่ีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยูน้ัน เดิมเปนปาไมท่ีอุดม
สมบูรณมาก มีพันธุไมและสัตวปามากมาย นอกจากน้ี ยังมีลํานํ้าธรรมชาติหรือท่ีชาวบานเรียกวา
“โอหรือหวย”4ท่ีไหลจากปาละหอกกระสังและภูเขา (เขาคอก) อยูจํานวนหลายสาย สภาพดินเปน
ดินรวนซุย และมีแหลงนํ้าซับตลอดปอยูหลายแหงเหมาะแกการเพาะปลูก อีกท้ังยังเปนท่ีวางเปลา
ไมมีผูใดจับจองจึงเปนจุดสนใจของตนเองตลอดจนผูท่ีพบเห็น แตก็ยังไมมีผูใดเขามาจับจองเพราะ
กลัวเปนพื้นท่ีท่ีทางราชการหวงหามและมีไขมาลาเรียระบาดหนัก ประกอบกับบริเวณปาแหงน้ี
เปนทางผานของกลุมโจรคอแดงท่ีออกปลนสะดมชาวบานในละแวกน้ีอยูเปนประจํา การใช
ประโยชนจากปาคือเปนแหลงอาหารและคนท่ีอยูพื้นท่ีใกลเคียงเขามาตัดไมเพื่อนําไปสรางบาน
หรือจําหนายใหนายทุนอยูเปนประจํา

ยุคที่ 2 สรางหลักปกฐาน (พ.ศ.2492-2516)
เปนชวงท่ีปาไมยังมีความอุดมสมบูรณและมีพื้นท่ีกวางขวางมาก เรียกไดวาถาก

ถางทํากินกันเทาไรก็ไมมีวันหมด ในป พ.ศ.2492 มีชาวบานกลุมหน่ึงไมมีท่ีทํากินเดินทางมาพบ
เห็นความอุดมสมบูรณของผืนดินผืนปาบริเวณน้ีจึงกลับไปชักชวนญาติพี่นองเพื่อนบานอพยพ
ยายถิ่นฐานมาตั้งบานเรือน คนกลุมแรกน้ีเปนกลุมไทยเขมรโดยการนําของ นายไล วงศสิริศักดิ์
อพยพมาจากบานระกา ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 8 ครอบครัว และเรียก
ชุมชนน้ีเปนภาษาไทยเขมรวา เสราะพนมกรอล หมายถึงพื้นท่ีภูเขาท่ีมีลักษณะเหมือนคอกวัว
ควาย สาเหตุของการอพยพของคนกลุมแรกน้ีคือการไมมีท่ีทํากินเปนของตนเองและสภาพพื้นท่ีมี
ความอุดมสมบูรณมากเหมาะแกการเพาะปลูก การบุกเบิกท่ีดินในระยะแรกเปนไปอยาง
ยากลําบากเพราะตนไมหนาแนนมาก ในปหน่ึงสามารถถากถางท่ีทํากินไดประมาณสามถึงสี่ไร
เทาน้ันเพราะใชแรงคนเพียงอยางเดียว แตถึงกระน้ันแตละครอบครัวก็ไดท่ีทํากินกันถึงครอบครัว
ละ 200-300 ไร สภาพสังคมในชวงน้ันเปนสังคมท่ีคอนขางปดและตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ย่ิงในยามท่ีมีใครเจ็บไขไดปวยญาติพี่นองหรือเพื่อนบานก็จะดูแลกันตลอดจนกวาจะหาย ทุกคนใน
หมูบานรักใครสามัคคีและรวมกันทํางานพัฒนาชุมชน ในป พ.ศ.2498 ชาวบานรวมกันสรางกุฏิ
และจํานวนครัวเรือนเพิ่มข้ึนจนหนวยงานราชการมาสรางโรงเรียนในปเดียวกันช่ือวัดบานเขาคอก
และโรงเรียนบานเขาคอก ชีวิตความเปนอยูในชวงน้ัน หลังจากฤดูทํานาชาวบานบางคนก็จะจับ

3 เรียบเรียงจากคําสัมภาษณและรายงานวจิัยโครงการ”ศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปา
ชุมชนปาละหอกกระสัง” โดยเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบลเขาคอก ป2549

4 โอ เปนภาษาไทยเขมรและไทยสวย สวนหวยเปนภาษาไทยลาว
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กลุมกันรับจางเลื่อยไมขาย ถาหากขายไมหมดก็นํามาทําบานของตนเอง ชวงน้ีเปนชวงท่ีตนไมยัง
มีอยูมากมายขนาดท่ีวาหากไมมีใครเอาไปเลื่อยก็เผาท้ิง การทํานามักใชวิธีการหยอดเมล็ดบน
พื้นท่ีสูงหรือพื้นท่ีท่ีบุกเบิกใหม เน่ืองจากไมสามารถนําควายไปไถเพื่อปกดําไดเพราะดินเปนหลม
สวนในท่ีลุมก็ใชวิธีการดํา ในท่ีท่ีเปนจอมปลวกก็เอาไวปลูกพริก มะเขือ การหาอาหารในชวงน้ัน
หาแคพอกินในแตละวันและพอไดแบงปนญาติพี่นองและเพื่อนบาน

ในป พ.ศ.2512 กลุมไทยกวยนําโดยพอดํา เจริญย่ิงอพยพเขามาเพิ่มเติมอีกสอง
ครอบครัว เน่ืองจากบานเดิมประสบปญหาภัยแลงอยางตอเน่ือง ท่ีดินรอบขางในสมัยน้ันราคา
3,000-4,000 บาท ซ่ึงถือวาแพงจึงเชาท่ีนาโดยตนเองไดสองสวนเจาของ ท่ีนาไดหน่ึงสวน
หลังจากท่ีรูวาท่ีดินท่ีบานละหอกกระสังราคาถูกและอุดมสมบูรณกวาจึงยายมาท่ีน่ี แตคนท่ีอยูกอน
ไมคอยทําไรทํานากัน ไดแตตมเหลาเถื่อนขาย เลนการพนัน และลักขโมยวัวควายจากหมูบาน
ใกลเคียง

ในป พ.ศ.2513-2516 กลุมคนไทยลาวจากหลายพื้นท่ีอพยพมาอยูท่ีน่ี กลาวคือ ป
พ.ศ.2513 กลุมคนไทยลาวภายใตการนําของพอโน ชนะสงครามและพอบัวศรี เท่ียงเดชมาจาก
บานปาชาดนอย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สาเหตุท่ีอพยพเน่ืองจากชุมชนเดิม
ประสบปญหาภัยแลงติดตอกันหลายป และท่ีทํากินมีไมพออยูพอกินป พ.ศ.2516 กลุมคนไทยลาว
ภายใตการนําของพอนวล ศรีภาและแมคํา ผาดไธสงมาจากบานโนนสะอาด ตําบลบานแวง
จังหวัดบุรี รัมย อีกกลุมมาจากบานหนองบัวแดง ตําบลเขวาไร อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคามภายใตการนําของพอทอน เทวรัตน จํานวน 13 ครัวเรือน

ในชวงน้ีรัฐใหสัมปทานปาบริเวณตําบลเขาคอกท้ังหมด โดยในป พ.ศ.2514 รัฐให
สัมปทานตนไมในเขตพื้นท่ีปาเขาคอก ทําใหเกิดการบุกรุกปาเพื่อทํากินงายข้ึนและทํากันอยาง
กวางขวาง หลังจากน้ันในป พ.ศ.2516 ตนไมใหญถูกตัดเพื่อแปรรูปหมด แตยังเหลือตนไมขนาด
กลาง รัฐจึงใหสัมปทานเผาถาน โดยมีคนงานสรางท่ีพักในปาถึง 20 ครัวเรือนเพื่อตัดไมและลา
สัตวปาออกไปขายภายนอกอีกดวย ทําใหผืนปาแทบไมเหลือตนไมใหญไวเลย แตถึงอยางไรก็ยัง
เปนแหลงอาหารท่ีสมบูรณ โดยเฉพาะเปนอาหารสําหรับวัวควาย

ยุคที่ 3 บานแตกสาแหรกขาด (พ.ศ.2517-2539)
ในยุคน้ีเปนชวงท่ีบานเมืองเดือดรอนและโจรผูรายชุกชุม ป พ.ศ.2517 ในชวงน้ี

ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา) เกิดการแตกแยกทางการเมืองและมีการสูรบกันภายในประเทศ
บางสวนท่ีหนีมาไดพยายามท่ีจะอพยพเขามาไทยรวมท้ังคนไทยท่ีอยูชายแดนก็ตองยายเพื่อความ
ปลอดภัย ในชวงท่ีเหตุการณรุนแรงมากบางครอบครัวก็อพยพยายกลับหรือยายไปบานญาติท่ีอยู
หางออกไป สวนครอบครัวท่ีกระจัดกระจายท่ีอยูก็ยายบานเรือนมาอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอน
เปนกลุมญาติพี่นองหรือกลุมท่ีอพยพมาดวยกันเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวงน้ันมีกลุมคนไทย
เขมรอพยพมาสองกลุม กลุมแรกมาจากบานหนองตะโก ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 8 ครัวเรือน โดยมีนายเสียง พรมจินดา ตอมาชาวบานจากบานโคกกระนังใกล ๆ
น้ีก็อพยพมาอยูเพิ่ม ผูนํากลุมน้ีคือ พอปริม ประกอบดี จากน้ันก็ไมมีการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
อีกเลย มีเพียงการขยายครัวเรือนอยูตลอดเทาน้ัน
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ความเปนอยูในชวงน้ีเร่ิมประสบปญหาจากการใหสัมปทานปาไป อาหารท่ีเคยได
จากปาลดลงอยางเห็นไดชัด ตนไมท่ีไวใชสรางบานเหลือนอยมาก สัตวบางชนิดหาไมไดอีก เชน
เกง บาง เปนตน โรงสีขาวในหมูบานไมมีตองตําขาวกันเอง คนลาวตําครกกระเดื่อง สวนเขมรและ
กวยตําครกมือ ตอมาในป พ.ศ.2518 เกิดการตอสูกันเองในหมูโจรกลางหมูบาน มีคนตาย 3 คน
เหตุการณน้ีทําใหชาวบานหวาดกลัวจนไมเปนอันทํามาหากิน อีกสองปตอมาหัวหนาโจร (เสือ
เยือง ลอยประโคน) ท่ีเคยปลนสะดมชาวบานอยูเสมอถูกฆาตายทุกอยางจึงคลี่คลายในทางท่ีดีข้ึน
สวนเร่ืองถนนหนทางไปมาหาสูกันลําบากเน่ืองจากเปนแคทางเกวียน ดังน้ันในป พ.ศ.2522 จึงได
มีการสรางถนนลูกรังเช่ือมระหวางหมูบาน

การประกอบอาชีพในชวงป พ.ศ. 2520-2525 เดิมจากท่ีชาวบานปลูกปอ
ขาวโพด และมันสําปะหลัง ตอมาปลูกแคมันสําปะหลังเพียงอยางเดียวเน่ืองจากมันสําปะหลังให
ราคาดีกวาและการปลูกปอน้ันมีข้ันตอนท่ียุงยากซับซอน สวนการปลูกขาวโพดตองดูแลไมใหนก
แขกมากินสรางความเสียหาย การปลูกมันสําปะหลังจากเดิมท่ีสามารถปลูกไดปละสองคร้ังเม่ือ
ปลูกติดตอกันหลายปทําใหสภาพดินเสื่อมคุณภาพลงตองเร่ิมใสปุยเคมีถือเปนจุดเร่ิมตนของการ
เร่ิมใชเคมีในการเกษตร ชาวบานท่ีไมมีเงินลงทุนตองกูจากนายทุนใหญและใชคืนเปนขาวเปลือก
การปลอยกูแบบน้ีทําใหนายทุนรํ่ารวยและชาวบานติดหน้ีผูกพันจนถึงทุกวันน้ีก็มี

ความเปนอยูท่ีฝดเคืองทําใหชาวบานสวนหน่ึงยึดอาชีพลักลอบเลื่อยไมขาย โดย
การไปหาซ้ือตนไมตามนาเน่ืองจากไมมีตนไมตนใหญในปาแลว สวนตนไมท่ียังพอเหลืออยูในปา
ชาวบานและนายทุนก็ลักลอบตัดเพื่อมาทําถานเ น่ืองจากมีคนมาสั่ ง ซ้ือทุกวัน ในยุคน้ี
สาธารณูปโภคไดเขามาอยางตอเน่ือง ในป พ.ศ.2521 ถนนลาดยางมาถึงหมูบานละหอกกระสัง
ตอมาในป พ.ศ.2530 หมูบานก็มีไฟฟาใช เ ม่ือความเจริญเขามาชาวบานก็ขานรับความ
สะดวกสบายในชีวิต บางคนกูเงินขาวเขียว5มาซ้ือรถมอเตอรไซค ทีวี ตูเย็น พัดลม หมอหุงขาว
เปนตน บางคนติดหน้ีจนตองหนีออกไปก็มี เด็กวัยรุนเร่ิมออกไปทํางานตามโรงงานในกรุงเทพ
หรือตางจังหวัด ปลอยใหคนเฒาคนแกเลี้ยงหลาน ดูวัวควาย จนบางครอบครัวหาคนทําไรทํานา
ไมได ดังคําพูดท่ีวา “เด็กนอยเอากัน ผูเฒามีลูก” กลุมคนท่ีมีท่ีดินติดกับปาก็เร่ิมบุกรุกขยายพื้นท่ี
ทํากินของตนเองเขาไปในปา มีการทําไรเลื่อนลอยในปาจนทําใหพื้นท่ีปาลดลงอยางเห็นไดชัด
อาหารจากปาหายากข้ึน สัตวปาจําพวกกระตายปา บาง เกง ตะกวด ไกปา ไมพบเห็นอีกเลยใน
ปา

ยุคที่ 4 ฟาสางหลังวิกฤติ (พ.ศ.2540-ปจจุบัน)
หลังจากท่ีผูคนอพยพเขามาอยูรอบปาและไดบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อทํากินจนกระท่ัง

ถึงป พ.ศ.2540 เปนเวลาเกือบ 50 ป ชาวบานไดประสบกับความเปลี่ยนแปลงรวมกันในดานตาง
ๆ จากปาท่ีอุดมสมบูรณจนคิดวาไมนาจะหมดไปก็ถูกสัมปทานจากภาครัฐและการบุกรุกจาก
ชาวบานเองจนปาไมเกือบหมดไป สภาพดินท่ีเคยปลูกพืชโดยไมตองใชปุยเคมีก็ตองใชในปริมาณ

5กูเงินขาวเขยีว หมายถึง การกูเงินสดแตสงคืนเปนขาวเปลือก ในสมัยน้ันคิดกัน 100 บาท/ขาวเปลือก 1
กระสอบ
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มากข้ึนเร่ือย ๆ จากท่ีเคยมีแหลงนํ้าซับในผืนปาตลอดปและเปนท่ีอาศัยของสัตวปาก็เหือดแหง
หมดไป หวยหนองท่ีเคยมีนํ้ามากก็แหงขอดตื้นเขิน อาหารท่ีเคยหากินไดงานก็หายากข้ึน ทําให
คนในชุมชนแบกรับภาระคาใชจายในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน เปนหน้ีสิน
ท้ังในระบบและนอกระบบ ผลักดันใหมีการอพยพแรงงานออกจากชุมชน

ในป พ.ศ.2540 ไดเกิดเหตุการณสําคัญ กลาวคือ มีกลุมนายทุนเขามาลักลอบตัด
ไมในชวงกลางคืนใกลกับชุมชนบานละหอกกระสังจนกินพื้นท่ีปาใกลชุมชนไปกวาสิบไร จนกระท่ัง
นางลม ทองนาค ซ่ึงเปนชาวบานละหอกกระสังไดไปเก็บเห็ดในตอนเชามืดและไดเห็นกลุมคน
ประมาณ 20 คน กําลังลักลอบตัดไมอยู ใกลกันมีกองไมท่ีถูกตัดไวหลายสิบกองดวยกัน นางลมจึง
รีบกลับมาเลาเร่ืองราวท่ีตนไปพบมาเลาใหผูใหญบาน (ในขณะน้ันคือนายบุญมาก ภาลี) และนาง
ประมวล เจริญย่ิงซ่ึงเปนประธานกลุมพัฒนาสตรีในขณะน้ันรับทราบ นางลมไดเลาวาตนเองรูสึก
ตกใจและเสียดายไมท่ีถูกตัดเปนจํานวนมาก และกลัววาพวกเขาจะตัดตนไมมาเร่ือย ๆ จนถึงปาท่ี
ติดอยูกับหมูบาน ซ่ึงจะทําใหชาวบานหาไมมาใชสอยลําบากและอาหารในปาจะหายากข้ึนอีก สวน
กลุมผูลักลอบเองก็ตกใจท่ีเห็นตนจึงไดหลบหนีไปโดยท้ิงไมไวในปา แลวไปแจงเจาหนาท่ีปาไมแต
ถูกปฏิเสธเน่ืองจากเปนวันหยุดจึงไปแจงเจาหนาท่ีตํารวจตระเวนชายแดน (กองรอย ตชด.ท่ี216)
ซ่ึงแนะนําใหชาวบานเฝาไมไวจนกลุมผูลักลอบไมกลามาเอา

หลังเหตุการณดังกลาว กลุมผูนําและชาวบานในชุมชนบานละหอกกระสัง โดย
นางประมวล เจริญย่ิง ไดเสนอแนวคิดไววา “ปาเปนแหลงพึ่งพิงของทุกคนในชุมชนเกือบทุกดาน
พวกเราในฐานะของผูท่ีอยูใกลปาและไดรับประโยชนจากปาโดยตรงจึงตองชวยกันดูแลรักษาไว
เพื่อใชประโยชนรวมกัน โดยตองชวยกันเปนหูเปนตาไมใหใครมาลักลอบตัดไมไดอีกและทุกคน
ตองเลิกตัดไมโดยเด็ดขาด และควรกําหนดขอตกลงรวมกันในการดูแลรักษาปาเพื่อใหปากลับมา
อุดมสมบูรณอีกคร้ัง” ในชวงแรกมีผูเห็นดวยเพียง 48 คน สวนพวกท่ีไมเห็นดวยก็โจมตีวาพวก
อนุรักษหวงปาไวแบงกันเอง กลุมคนเพียงไมกี่คนจึงเร่ิมคิดคนหาวิธีอนุรักษปาไดในระดับหน่ึง
โดยไดตกลงรวมกันวาตนเองจะไมตัดไมโดยเด็ดขาด และจะจัดเวรยามปองกันคนบุกรุกและเผา
ปา รวมถึงปลูกปาเสริมในสวนท่ีเสื่อมโทรม จากน้ันก็ตั้งช่ือกลุมอยางเปนทางการวา “กลุม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง” โดยมีนางประมวล เจริญย่ิง
เปนประธานกลุม ในระยะแรกไดจัดเวรเดินลาดตระเวนปาทุกวันวันละ 3 คน และชวงวันสําคัญก็
จัดกิจกรรมปลูกปาเสริมในพื้นท่ีเสื่อมโทรม จัดทําแนวกันไฟในชวงฤดูรอน นอกจากน้ียังไดทํา
ปายประกาศกติกาในการใชปารวมกันไวรอบปา ปรากฏวากลุมคนท่ีอยูรอบปาและคนท่ีไมเห็น
ดวยไมพอใจ มีการทําลายแผนปายท่ีกลุมนําไปติดไวและเขียนขอความขูฆา หรือบางคร้ังก็ดาผาน
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ทางกลุมจึงตองหาวิธีการอนุรักษท่ีไมทําใหเกิดขอพิพาท

โดยจัดทําโครงการจัดเวทีสรางจิตสํานึกและสรางความเขาใจในการอนุรักษปา
ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) และเชิญผูนําในชุมชนรอบปา
เจาหนาท่ีปองกันรักษาปา (บร.3) และไดเชิญนายอําเภอในขณะน้ัน (นายปราโมทย สัจจรักษ)
เปนประธาน แตงตั้งผูใหญบานในท่ีอยูรอบปาเปนคณะกรรมการกลุมซ่ึงมีหนาท่ีสรางความเขาใจ
กับลูกบานของตนเอง จนมีบางสวนเห็นดวยและมาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกลุมจัดข้ึน จากน้ัน
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การยอมรับก็ขยายวงกวางมากข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหการอนุรักษปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
นอกจากเปนไปตามขอตกลงรวมกันแลวผูนํากลุมยังพยายามแสวงหาความรูใหมจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากพื้นท่ีอื่น ๆ เพื่อมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและปาของตนเอง
นอกจากน้ีแลวผูนํากลุมยังไดประสานกับแหลงงบประมาณตาง ๆ มาจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง
ในชวงน้ียังมีผูท่ีบุกรุกพื้นท่ีปาอยูทางคณะกรรมการรวมกับผูนําจึงเจรจาไกลเกลี่ยทําความเขาใจ
อยางสันติวิธี จนในท่ีสุดกลุมคนเหลาน้ันไดเลิกบุกรุกปาโดยเด็ดขาด และผูท่ีบุกรุกไปแลวก็เลิกทํา
และยกท่ีดินดังกลาวเน้ือท่ีเกือบ 80 ไร ใหกลับชุมชนเพื่อฟนฟูและปลูกตนไมทดแทนตอไป

ในป พ.ศ.2542 ไดขยายเครือขายการอนุรักษไปยังชุมชนอื่น ๆ เพื่อใหการ
อนุรักษมีประสิทธิภาพมากข้ึน และขออนุมัติจัดตั้งเปนปาชุมชนไดสําเร็จในปลายป พ.ศ.2543
และในปเดียวกันนางประมวล เจริญย่ิงไดรับเชิญเขารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษา
ปาในระดับจังหวัด ทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับเครือขาย และในป พ.ศ.2544 ไดอาสาเปน
คณะทํางานองคกรพัฒนาชุมชนเขมแข็งจังหวัดบุรีรัมยของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จึง
เกิดเปนเครือขายในระดับจังหวัด และไดเลือกใหกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บานละหอกกระสังเปนชุมชนตนแบบในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน กลุมฯจึงไดหาแนวทาง
อนุรักษในรูปแบบตาง ๆ เชน โครงการปาพูดได โครงการปลูกปาในบาน เปนตน ซ่ึงการดําเนิน
กิจกรรมทุกคร้ัง กลุมฯจะตองประสานผูท่ีเกี่ยวของและสถานศึกษาใหเขารวมเสมอเพื่อใหเด็ก
เยาวชนไดมีจิตสํานึกในการอนุรักษปาตอไป

1.4) ปฏิทินชุมชน
จากประวัติศาสตรชุมชนสามารถมองเห็นถึงประสบการณของชุมชน และพัฒนาการของ

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาละหอกกระสัง ไดดังน้ี
กอนป 2492 -ผูเขามาคนแรก (กลุมคนไทยเขมร) กลาววาปาไมอุดมสมบูรณมาก ดินดีเหมาะแก

การเพาะปลูก
2498 - สรางวัดบานเขาคอก และโรงเรียนบานเขาคอก
2506 - เกิดการขยายตัวของชุมชนอยางตอเน่ือง
2509 - กอตั้งชุมชนบานละหอกกระสัง ซ่ึงแตเดิมชาวบานบอกวาเพราะปาไมยังอุดม

สมบูรณอยูมาก อาหารและอากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล วิถีชีวิตสวนใหญเปนการ
พึ่งพิงปาในลักษณะใชประโยชนจากปาโดยตรง

2512 - กลุมคนไทยกวย (สวย) อพยพมาอยูท่ีน่ี
2513 - มีการจับจองพื้นท่ีปาเปนท่ีทํากินอยางมาก

2513-2516 - กลุมคนไทยลาวอพยพมาอยูท่ีน่ี (กลุมมหาสารคาม)
2514 - รัฐใหสัมปทานปาไมในเขตพื้นท่ีเขาคอก
2516 - รัฐใหสัมปทานเผาถานเน่ืองจากตนไมใหญหมดแลว
2517 - กัมพูชาขัดแยงเกิดสงครามในประเทศ กลุมคนไทยเขมรจากพื้นท่ีใกลเคียงอพยพ

มาอยูท่ีน่ี
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2519-2539 - มีการใชทรัพยากรปาไมอยางตอเน่ืองโดยไมไดปลูกทดแทน
- นายทุนจากภายนอกลักลอบตัดไม
- ชาวบานเองก็บุกรุกปาเพื่อทํากินและเผาถานขายทําใหปาเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว

2519 - เร่ิมทําการเกษตรโดยใชสารเคมีเน่ืองจากดินเสื่อมคุณภาพลง
2520 - ทําโครงการชลประทานเขาคอกเพื่อรองรับนํ้าจากเขาคอกและปาละหอกกระสัง
2522 - สรางถนนลูกรังและถนนลาดยาง (ซ่ึงจากเดิมเปนทางเกวียน) เช่ือมระหวางหมูบาน
2525 - จัดตั้งเปนหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
2527 - เร่ิมมีรถสองแถววิ่งรับสงผูโดยสารสายเขาคอก-ประโคนชัย
2530 - ไฟฟาเขาสูหมูบาน
2540 - จุดเปลี่ยน เพราะชาวบานเร่ิมตระหนักถึงปญหาจึงไปขอความชวยเหลือจาก

เจาหนาท่ีปาไมฯแตไมไดรับความชวยเหลือ จึงไปขอใหตชด.มาชวยตรวจตรา
ปองกันและไดรับคําแนะนําใหชาวบานรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง

- กอตั้งกลุมอนุรักษฯ มีคณะกรรมการ 10 คน โดยการริเร่ิมของนางประมวล เจริญย่ิง
- เร่ิมจากการลองผิดลองถูก โดยทําปายประกาศเขตอนุรักษ ปรากฏวาปายถูก

ทําลายโดยกลุมคนท่ียังไดรับประโยชนจากปาอยู
2541 - เขียนโครงการขอทุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม เชิญนายอําเภอมาเปน

ประธานในพิธีเปดตัวกลุมอนุรักษฯอยางเปนทางการและเชิญแกนนําชุมชนรอบขาง
มารวมระดมความคิดเห็น กําหนดพื้นท่ีเร่ิมจากบานละหอกกระสังและขยายพื้นท่ีไป
ยังเขาคอก โคกกระนัง โคกเศรษฐี โดยใหแกนนําท่ีมาเขารวมเปนแกนนําปา
เน่ืองจากพื้นท่ีดังกลาวติดกับปาละหอกกระสัง และรวมกําหนดกติกาเบ้ืองตน
รวมกันในการใชสอยและอนุรักษปา

- มีผูบุกรุกปา คณะกรรมการอนุรักษจึงเจรจาอยางสันติวิธีจนเลิกบุกรุกปา โดย
เด็ดขาด อีกท้ังผูท่ีบุกรุกไปแลวก็คืนใหแกชุมชน

2543 - ขยายเครือขายในระดับตําบล และจัดตั้งเปนปาชุมชนสําเร็จ
- เรียนรูการอนุรักษปาจากภายนอกเพิ่มมากข้ึนในเร่ืองแนวทางการจัดการปาชุมชน

และการฟนฟูปาจากการเขารวมเครือขายปา จ.บุรีรัมย โดยกําหนดตัวช้ีวัดและหา
พื้นท่ีตนแบบ ซ่ึงปาละหอกกระสังถูกเลือกใหเปนพื้นท่ีตนแบบ ไดรับเงิน 10,000
บาท มาจัดสรางท่ีทําการกลุม

2544 - สมัครเขารวมเปนคณะทํางานองคกรพัฒนาชุมชนเขมแข็งจังหวัดบุรีรัมย
2547 - นางประมวล เจริญย่ิงไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลสรางสรรคผลงาน

อนุรักษดีเดน
- ไดรับทุนวิจัยจากสกว.ทําวิจัยเร่ืองปาชุมชนบริเวณบานละหอกกระสัง

2548 - นางประมวล เจริญย่ิงไดรับรางวัลเข็มเชิดชูครูภูมิปญญา
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2549 - กระทรวงทรัพยากรฯประกาศใหเปนผูชวยเหลือราชการปาไม (การชวยเหลือปา
ชุมชน)

2550 - นางประมวล เจริญย่ิงไดรับรางวัลจาก ฯพณฯทานนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ จุลานนท
สาขาการพัฒนาสวัสดิการชุมชนและสังคม (ฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน)

1.5) สภาพภูมิประเทศ
ตําบลเขาคอกมีเน้ือท่ีท้ังหมด 58,812 ไร หรือ 94.01 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีทํา

การเกษตรประมาณ 30,000 ไร พื้นท่ีปาชุมชนประมาณ 3,500 ไร
ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบซ่ึงทําการเกษตรสลับกับพื้นท่ีดอนซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย

และพื้นท่ีปาซ่ึงมีช่ือเรียกตามแตละชุมชน เชน ปาชุมชนละหอกกระสังมีพื้นท่ี 2,700 ไร มีพื้นท่ี
มากท่ีสุดและสมบูรณท่ีสุด ปาชุมชนเขาคอกมีพื้นท่ี 1,500 ไร มีลักษณะเปนภูเขา เปนตน

1.6) สภาพภูมิอากาศ
จากลักษณะทางกายภาพและทําเลท่ีตั้งของหมูบานซ่ึงมีพื้นท่ีเปนปาเบญจพรรณ

ทําใหพื้นท่ีบริเวณชุมชนบานละหอกกระสังและพื้นท่ีโดยรอบมีภูมิอากาศดังน้ี
ฤดูรอน อากาศรอนและแหงแลงชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน)
ฤดูฝน ฝนตกชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว อากาศหนาวถึงหนาวจัดชวงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
จากสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงตอการทํานา เน่ืองจากมีชวงแลงเปนเวลายาวนาน

จึงสามารถทํานาไดปละหน่ึงคร้ังเทาน้ัน แตก็ไมแหงแลงจนไมสามารถทํานาได ชุมชนท่ีน่ีสามารถ
ทํานาไดทุกป

1.7) ทรัพยากรธรรมชาติ
จากสภาพทางภูมิศาสตร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานน้ีมีความหลากหลาย

และคอนขางอุดมสมบูรณเน่ืองจากยังมีสภาพท่ีเปนปาอยูมาก ทําใหชาวบานไดประโยชนจากปา
และปาน่ีเองท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยู อาชีพ รายได ฯลฯ

ปาชุมชนบานละหอกกระสัง เปนหน่ึงในปาชุมชน
ตําบลเขาคอกท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดถึง 2,700 ไร จากท้ังหมด 3,500 ไร
และมีความอุดมสมบูรณมากท่ีสุด มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตในชุมชนเปน
ย่ิงนอกจากจะเปนแหลงอาหารหลักแลว การอนุรักษปาทําใหขาวได
ผลผลิตท่ีดีข้ึน พืชไรตาง ๆ ก็สมบูรณข้ึนและเปนปราการปองกันภัย
ธรรมชาติ เชน ลมพายุฤดูรอน ฝนแลง นํ้าทวม เปนตน ชาวบานเคย
รวมกันประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีไดประโยชนโดยตรงจากปาใน
แตละป   พบวามีมูลคามากมายจนทําใหชาวบานตระหนักถึงความ
สําคัญของปาและตื่นตัวในการใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรของชุมชนเปนอยางมาก

ภาพที่ 1.17 ปาชมุชนละหอก
กระสัง
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2) สภาพทางสังคม
ชุมชนบานละหอกกระสังเปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายชาติพันธุและตางท่ีมา เน่ืองจาก

ท่ีน่ีแตเดิมเปนปาท่ีอุดมสมบูรณ ผูคนท่ีเคยพบเห็นจึงตางอพยพมาอยูรวมกันเปนชุมชน สงผลให
สังคมวัฒนธรรมของชุมชนท่ีน่ีมีความหลากหลายตามไปดวย เชน ภาษา ความเช่ือเกี่ยวกับการ
ตัดไมลวนไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาวเขมร เปนตน อยางไรก็ตาม การท่ีคนในชุมชนตางท่ีมา
มาอยูรวมกัน ผานประสบการณตาง ๆ รวมกัน ทําใหเห็นภาพของความชวยเหลือเกื้อกูลกันอยาง
มากแมวาจะไมใชเครือญาติกันก็ตาม แตการตั้งบานเรือนยังคงรวมกันเปนเครือญาติ ลักษณะ
บานเรือนยังคงวิถีเกษตรกรรมและยังสามารถพบเห็นการเอาแรงชวยเหลือกันอยูบาง ในชวงท่ี
ผูวิจัยอยูในพื้นท่ีน้ันมีงานบวชสองงาน เปนงานท่ีเรียบงาย ชาวบานเกือบท้ังหมดมารวมงาน คนท่ี
สนิทสนมกับบานเจาของงานก็มาชวยกันจัดเตรียมงาน หรือถาหากมีใครเจ็บไขไดปวยเขา
โรงพยาบาล ชาวบานท่ีแมจะไมใชญาติกันก็ตามก็จะแวะเวียนไปเย่ียมเสมอ การอยูรวมกันของ
ชุมชน ลักษณะบานเรือนและการตั้งบานเรือน สาธารณูปโภคและระบบสุขภาพชุมชน ลักษณะ
ประชากร วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนเปนสิ่งท่ีจะกลาวถึงตอไปในหัวขอน้ี

2.1) การตั้งบานเรือน6

หากพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพและตําแหนงท่ีตั้งของหมูบานพบวาอยูติด
กับปาทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ซ่ึงเปนท่ีดอนไลลงไปยังท่ีลุมดานทิศตะวันออกและทิศใตซ่ึง
ใชทําการเกษตร ชุมชนน้ีจึงไมประสบปญหานํ้าทวม การตั้งบานเรือนสวนมากนิยมปลูกรวมกัน
เปนกลุมญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูงท่ีอพยพมาดวยกันเรียกไดวามีลักษณะเปนครอบครัวผสมขนาด
ใหญ เพราะตางก็ตองพึ่งพาอาศัยกันท้ังเร่ืองการเกษตรหรือในยามท่ีเจ็บไขไดปวย บานละหอก
กระสังน้ีมีแบงเปน 3 คุม7 ไดแก คุมตะวันตกซ่ึงสวนมากเปนกลุมท่ีอพยพมาจากพื้นท่ีใกลเคียง
ภายในตําบลเขาคอก คุมกลางเปนกลุมเครือญาติท่ีอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม และคุม
ตะวันออกสวนมากอพยพมาจากอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย คุมท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกผูนํา
หมูบานหรือกําหนดทิศทางของหมูบานคือคุมมหาสารคามและพุทไธสง ในสวนของพื้นท่ี
สาธารณะ (Public space) ท่ีเปนทางการคือศาลากลางบานและท่ีทําการกลุมอนุรักษฯท่ีเอาไว
แลกเปลี่ยนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหมูบานและกิจกรรมท่ีทํารวมกัน เชน กลุมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับกลุมอนุรักษปา แตพื้นท่ีสาธารณะท่ีแลกเปลี่ยนเร่ืองเกี่ยวกับวิถีการผลิต
เร่ืองราคาพืชผล สวนใหญจะเกิดข้ึนท่ีไรนา

2.2) ลักษณะบานเรือน
บานเรือนในชุมชนละหอกกระสังยังมีลักษณะ

ท่ีเอื้อตอวถิีชีวิตแบบเกษตรกรรม กลาวคือ สวนมากเปนบานไม
ซ่ึงสรางไวตั้งแตอดีตท่ียังมีตนไมหนาแนน และปาอุดมสมบูรณ

6 ดูแผนที่ชมุชน
7คุม หมายถึง การรวมอยูของชมุชนบนสภาพภมูินิเวศนที่เปนที่ดอน

ภาพที่ 1.18 ลักษณะบานเรือน
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เรือนยกพื้นสูงเพื่อใชเลี้ยงวัวควาย  ระบายความรอน  และปองกันนํ้าทวม เหมาะสําหรับลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นท่ี  เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเปนท่ีลุมซ่ึงชวงหนานํ้า  นํ้าก็จะทวมสูงและ
ชวงหนารอนอากาศจะรอนและแหงแลงมาก   บานจึงตองยกสูงแทบทุกบานจะตองมียุง (เลา)
ขาวซ่ึงเก็บไวกินตลอดปและเก็บไวเปนเมล็ดพันธุสําหรับทํานารุนตอไป สวนคอกวัวควายจะอยู
ขางบานเน่ืองจากบานท่ีเลี้ยงวัวควายจะเลี้ยงจํานวนมากกวาสิบตัวข้ึนไปพื้นท่ีใตถุนบานจึงไม
เพียงพอ นอกจากน้ียังมีพื้นท่ีสําหรับเปนลานตากผลผลิตของแตละครัวเรือนกอนท่ีจะนําไปขาย
หรือมีคนมารับซ้ือ  หองนํ้าหองสวมสวนมากแยกออกมาจากตัวบาน แตละบานสวนมากจะมีพื้นท่ี
สําหรับปลูกไมผลไวกิน แตมีเพียงบางบานท่ีปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองชนิดท่ีไมตองซ้ือจากรถ
ขายกับขาว

2.3) สาธารณูปโภค8

การศึกษาน้ีแบงสาธารณูปโภคออกเปน 4 ดานหลัก ดังน้ี
2.3.1) แหลงนํ้า

สําหรับชุมชนบานละหอกกระสัง แหลงนํ้าถือเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิต
ของชาวบานเน่ืองจากสวนใหญทําการเกษตรเปนหลักซ่ึงชุมชนน้ีมีปญหาเร่ืองแหลงเก็บกัก
นํ้าไวใชในฤดูแลงมีไมเพียงพอตอการเพาะปลูก นอกจากน้ี แหลงนํ้ายังเปนปจจัยสําคัญใน
การฟนฟูสภาพปาใหอุดมสมบูรณและรักษาผืนปาไวในยามหนาแลงซ่ึงเสี่ยงตอไฟปาอีก
ดวย แหลงนํ้าแบงเปน

(1) แหลงนํ้าธรรมชาติ
- ลําหวย 20 สาย
- หนองและอื่น ๆ 30 แหง

(2) แหลงนํ้าท่ีสรางข้ึน
- คลอง 2 สาย
- ฝาย 15 แหง
- บอนํ้าตื้น 25 แหง
- บอโยก 15 แหง
- ประปาหมูบาน 11 แหง
- ถังเก็บนํ้าฝน 19 แหง

2.3.2) ไฟฟา
ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชซ่ึงเปนการใชในระดับครัวเรือน เคร่ืองใชไฟฟาแตละ

ครัวเรือนมีโทรทัศน ตูเย็น เตารีด วิทยุ และมีหลายบานท่ีมีเคร่ืองเลนดีวีดี/วีซีดี

8 เปนขอมูลระดับตําบลจากรายงานวิจัยโครงการ”ศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปาชมุชนปา
ละหอกกระสัง” โดยเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมตําบลเขาคอก ป2549
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3.3) บริการสาธารณะ
(1) บริการสาธารณะในหมูบาน ประกอบดวย

- โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานละหอกกระสัง จัดการเรียนการสอนจนถึง
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4
- ศาลาประชาคม 1 แหง บริเวณกลางคุมบาน9 ใชเปนท่ีประชุมหมูบาน
และจัดงานบุญประเพณีตาง ๆ
- ลานตากผลผลิตทางการเกษตร มียุงขาว(เลา)ทุกครัวเรือน หากเปนพืช
ไร เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง จะมีผูมารับซ้ือถึงท่ีหรือไมชาวบานก็
ขนสงไปขายเอง
- ลาน/สนามกีฬา สวนมากมักใชภายในโรงเรียน

(2) บริการสาธารณะในตําบล ประกอบดวย
- โรงเรียน เปนโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหง (ขยายโอกาส 3 แหง) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง
- สถานีอนามัยประจําตําบล 2 แหง

2.3.4) โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
ชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมทํานา ไรมัน ไรออย ซ่ึงสวน

ใหญพืชไรจะมีผูมารับซ้ือผลผลิตถึงท่ีจึงไมมีแหลงรวบรวมผลผลิต อีกท้ังชุมชนเองไมมี
การรวมกลุมกันเปนสหกรณ แตขาวสวนมากปลูกไวเพื่อบริโภคจะเหลือขายสวนนอย ไม
มีรานขายปจจัยการผลิตเกษตร มีโรงสีขาว 2 แหงคือบานผูใหญบานและบานตรงกัน
ขาม10 แตชาวบานมักจะใชบริการโรงสีจากภายนอก

2.4) ลักษณะประชากร
จังหวัดบุ รี รัมยถือไดวาเปนแหลงผสมผสานความหลากหลายในวิถี ชีวิต

วัฒนธรรมประเพณี เน่ืองจากมีหลายกลุมชาติพันธุ อันไดแก กลุมไทยลาว กลุมไทยเขมร และ
กลุมไทยสวย (กุยหรือกวย) ซ่ึงสามารถใชชีวิตไดอยางกลมกลืน ภาษาท่ีใชสื่อสารกันโดยท่ัวไปคือ
ภาษาอีสานและภาษาเขมร  ดานกายภาพหมูบานมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 60 ครัวเรือน มี
ประชากรท้ังสิ้น 395 คน แบงเปนชาย 199 คนและหญิง 196 คน

2.5) การศึกษา
โรงเรียนในหมูบานมี 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนบานละหอกกระสัง เปนโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1-4 ปจจุบันมีครูท้ังสิ้น 3 คน นักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี
4 มีท้ังสิ้น 24 คน โรงเรียนน้ีตั้งอยูกลางหมูบาน เด็กนักเรียนเม่ือเรียนจบแลวจึงตองไปเรียนตอท่ี

9 ดูแผนที่ชมุชน
10ดูแผนที่ชมุชน
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โรงเรียนบานเขาคอกซ่ึงอยูหางจากหมูบานประมาณ 3 กิโลเมตรจนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
หลังจากน้ันหากใครตองการเรียนตอจนจบช้ันมัธยมปลายตองสอบเขาโรงเรียนประจําอําเภอประ
โคนชัยและอําเภอใกลเคียง จากคําบอกเลาของชาวบาน โรงเรียนบานละหอกกระสังเคยถูกสั่งให
ยุบและไปรวมกับโรงเรียนบานเขาคอก แตเน่ืองจากโรงเรียนน้ีสรางโดยนํ้าพักนํ้าแรงของคนใน
ชุมชนท่ีตองการใหลูกหลานของตนไดเรียนหนังสือจึงตอสูและขอใหโรงเรียนมีการเรียนการสอน
ตอไปได อุปสรรคท่ีสําคัญของการศึกษาคือบุคลากรท้ังผูบริหารและครูผูสอนท่ียายมาประจําท่ี
โรงเรียนน้ีมักจะไมอยูนานเน่ืองจากเปนโรงเรียนท่ีไกลจากในเมืองการเดินทางมาสอนจึงเปนเร่ือง
ลําบาก ดังน้ัน การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบานละหอกกระสังจึงไมตอเน่ือง อยางไรก็ตาม
ท้ังผูบริหารและครูผูสอนรุนปจจุบันมีความคิดท่ีจะพัฒนาโรงเรียนอยางจริงจังและมีกิจกรรมท่ี
รวมกับชุมชนมากข้ึน ท้ังการพัฒนาเด็กเยาวชนในการทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับชุมชน และการ
พัฒนาอาชีพของชาวบานโดยการเปนแหลงรวบรวมความรูและทดลองเพื่อปรับปรุงผลผลิตของ
ชาวบานดีข้ึน

2.6) ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ความเช่ือและศาสนา ถือเปนสิ่งท่ีอยูภายในจิตใจ ซ่ึงเรียนรูผานประสบการณท่ี

ถายทอดสืบมาจากบรรพบุรุษ เปนหลักท่ียึดถือปฏิบัติท่ีมีผลตอวิธีคิดและพฤติกรรม เม่ือมี
กระบวนการท่ีเกิดซํ้าจนเปนแบบแผนแลว ความเช่ือและศาสนาจึงตกผลึกเปนพิธีกรรมและ
ประเพณีท่ีมีรูปแบบชัดเจน กลาวโดยยอคือ ความเช่ือและศาสนาเปนนามธรรม สวนพิธีกรรมและ
ประเพณีเปนรูปธรรมท่ีเปนผลตอเน่ืองมา แตท้ังหมดน้ันถือวาเปนสวนสําคัญและเปนองคประกอบ
ของวัฒนธรรม สําหรับชุมชนละหอกกระสังท่ีผานชวงเวลาจนมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง เปน
ชุมชนท่ีสามารถจัดการภายในชุมชนของตนเองได (Self-management) และกระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมผานไปยังคนรุนตอไปก็ไดมีพัฒนาการท่ีเขากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

(1) ความเชื่อ
คนในชุมชนบานละหอกกระสังมีความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติโดยเฉพาะ

ความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนท่ีน่ีตองพึ่งพา
ธรรมชาติเปนสําคัญ ความเช่ือจึงเปนเหมือนระเบียบกติการวมกันท่ีเปนจุดรวมท่ีทุกคน
ยอมรับและมีผลในการชวยรักษาสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เชน ความเช่ือในการตัด
ไมมาทําบานของคนเขมรน้ันหามไมใหนําเอาตนไมท่ีโดนฟาผามาใชเพราะถือวาเทวดาหวง
หาม หากท่ีนาของใครโดนฟาผาจะตองทําพิธีสะเดาะเคราะห หรือกรณีท่ีตัดไมตนเดียวจะ
ใชทําเปนเสาบานสองเสาไมได (สมัยกอนตนไมมีขนาดใหญ) เพราะมีความเช่ือวาจะทําให
คนท่ีมาอยูอาศัยมีอันเปนไป เปนตน

(2) ศาสนา
ความเช่ือท่ียึดถือเปนกรอบในการดําเนินชีวิต

หรือศาสนาเปนสิ่งท่ีจรรโลงสังคมใหอยูได ชาวบานท่ีน่ีทุก
คนนับถือศาสนาพุทธ  และยังมีวิถีชีวิตท่ีตองพึ่งพิงวัดอยู

ภาพที่ 1.19 วัดโพธิ์
ทอง
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มาก  เน่ืองจากพระสงฆท่ีจําวัดท่ีน่ีรูปแรกคือผูท่ีบุกเบิกถากถางจนกลายเปนชุมชนคนแรก
เชนกัน จึงเปนท่ีเคารพบูชาและผูนําในทางจิตใจของชาวบาน พระสงฆนอกจากจะมีหนาท่ี
ในการสอนใหคนทําดี ละเวนความช่ัวยังมีหนาท่ีทางสังคมอีกอยางก็คือเปนหมอเปาหมอยา
ในยามท่ีชาวบานเดือดรอน สวนชาวบานก็จะเกื้อกูลศาสนาโดยการทําบุญ ซ่ึงสามารถพบ
เห็นภาพชาวบานท้ังเด็กและคนแกก็จะไปถวายภัตตาหารทุก ๆ เชา วัดในชุมชนน้ีไดแก วัด
โพธิ์ทอง (ดูภาพท่ี 1.19)

(3) ประเพณีวัฒนธรรม -ประเพณีทําบุญเบิกบาน (เลี้ยงผีปูตา)
มีข้ึนในเดือนหาของทุกป เน่ืองจากความ

เช่ือท่ีวาผีปูตาเปนผูคุมครองปกปองใหหมูบาน  และคน
ในหมูบานอยูเย็นเปนสุขและปลอดภัย มีฝนตกตองตาม
ฤดูกาลใหพอทําไรทํานาและมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ
ตอนเชาจะมีพิธีทําบุญท่ีศาลากลางบาน  แตละบานก็
เตรียมสํารับอาหาร  โดยในสํารับน้ันประกอบดวย
หมากพลู ขนม พริก และหุนท่ีเปนสัญลักษณของตายาย
(ดูภาพท่ี 1.20) พิธีตอนบายจัดท่ีศาลปูตาแตละบานก็จะทําหุนหญาคาแทนสมาชิกทุกคนใน
บาน รวมถึงสัตวเลี้ยงและภาชนะดวยเพื่อขอใหปูตาคุมครอง หลังจากน้ันไดเสี่ยงทายโดยดู
จากหงอนไกสองตัว ตัวหน่ึงแทนหมูบาน อีกตัวแทนไรนา ถาหงอนมีลักษณะงอเขาจะดี
ปรากฏวาไกตัวแทนหมูบานงอเขาอยางมากทํานายวาหมูบานจะอยูดีมีสุขไมมีปญหามาก
นัก สวนไกตัวแทนไรนางุมนอยทํานายวาการเกษตรจะแลงในชวงเร่ิมและดีข้ึน เสร็จจากพิธี
เสี่ยงทายก็จะแจกไขตมใหทุกคนกินโดยเช่ือวาจะมีรางการแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย ใน
ประเพณีน้ียังมีการเสี่ยงทายโดยการจุดบ้ังไฟซ่ึงชาวบานประกอบกันเอง ในปน้ีมีท้ังหมด 5
อัน ซ่ึงมีตัวแทนของชาวบานหน่ึงอัน ถาบ้ังไฟข้ึนดี (ไมแตกเสียกอนข้ึนหรือข้ึนไปแลวแตก)
ก็แสดงวาการเกษตรก็จะดีไปดวย งานประเพณีน้ีสามารถอธิบายถึงวิถีเกษตรและความ
เสี่ยงท่ีชาวบานตองเผชิญจากการทําเกษตร การทํานายหรือการขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยถือ
เปนการผูกจิตใจของชาวบานไวและเปนการเตรียมใจหากความเสี่ยงน้ันเกิดข้ึนจริง ซ่ึงในแง
ปจเจกก็มีความสุขจากการรวมตัวกันทํากิจกรรมหรือเร่ืองท่ีพึ่งทางใจ ซ่ึงลวนเปนสัญลักษณ
กติกาท่ีรวมกันกําหนดข้ึน ในแงของการรวมกลุมตองอาศัยแรงและความรวมมือหลาย
ข้ันตอนชาวบานจึงตองรวมมือกัน แสดงความสามัคคีและความสัมพันธท่ีดีตอกันเพื่อมา
รวมกันจัดงาน หากอธิบายในเชิงสังคมน้ันประเพณีน้ีตอบสนองตอการรวมกลุมกันเปน
ชุมชน

ภาพที่ 1.20 เคร่ืองเซนไหว
ทําบุญผีปูตา
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2.7) ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณี

ตารางที่ 1.2 ปฏิทินประเพณีและวัฒนธรรม

พื้นที่ ประเพณี
เดือน

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ทั่วไป

1.วันข้ึนปใหม *
2.วัน
มาฆบูชา

*

3.วัน
สงกรานต

*

4.วันวิสาขบู
ชา

*

5.วัน
อาสาฬหบูชา

*

6.วัน
เขาพรรษา

*

7.วันออก
พรรษา

*

8.วันลอย
กระทง

*

ทองถ่ิน 9.ไหวผีปูตา
(ทําบุญเบิก
บาน)

*

10.บุญ
ขาวสารท

*

ประเพณีท่ีชุมชนบานละหอกกระสังน้ันคลายกับวัฒนธรรมกระแสหลักของคนไทย
เชนวันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันเขาพรรษา เปนตน ซ่ึงประเพณีท่ัวไปของชุมชนท่ีน่ีน้ันมีระเบียบ
แบบแผนไมไดผิดแผกแตกตางไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักเทาใดนัก สวนท่ีเปนวัฒนธรรม
ทองถิ่นตางหากท่ีเช่ือมโยงเขากับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในทองถิ่นไดดีกวาและมีผลตอ
ระบบคุณคาของคนในทองถิ่นอยางชัดเจน อันไดแก ประเพณีไหวผีปูตาหรือท่ีน่ีเรียกวา ประเพณี
ทําบุญกลางบานหรือทําบุญเบิกบาน ซ่ึงไดกลาวไปแลวขางตน และประเพณีบุญขาวสารท ซ่ึงจัด
ข้ึนในเดือนสิบ ซ่ึงคลายคลึงกับบุญขาวสารทของชาวอีสานโดยท่ัวไป
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2.8) ระบบสุขภาพชุมชน

ภาพที่ 1.21 ระบบสุขภาพชุมชน
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ระบบสุขภาพชุมชนของบานละหอกกระสัง (ภาพท่ี 1.21) ผูวิจัยไดเรียบเรียงข้ึน
จากการสังเกตและพูดคุยกับชาวบาน ซ่ึงปจจัยท้ังหลายได ระบบสุขภาพน้ีเกี่ยวของสัมพันธกัน
ประกอบดวยเร่ืองอาหาร รถเร การเจ็บปวย ยา ผี หมอพื้นบาน สถานบริการและการเขาถึงสถาน
บริการ บานละหอกกระสังเปนหมูบานท่ีพึ่งพิงการเกษตรและปาไม ดังน้ัน อาหารท่ีนํามาบริโภค
สวนใหญไดจากการปลูกกินในครัวเรือน เก็บท่ีนาและปาเปนสวนใหญ มีนอยครัวเรือนท่ีซ้ือจากรถ
เรท่ีมีผานมาทุกวัน หมุนเวียนสับเปลี่ยนมีท้ังขายยา ตนไม เปนตน ดานการเจ็บปวยหรือโรคเทาท่ี
ไดคุยกับ อสม.ประจําหมูบานและอนามัยประจําตําบลพบวาชาวบานไมคอยเจ็บปวยรายแรงและมี
โรคตามฤดูกาลเทาน้ัน หากเจ็บปวยไมมากนักก็จะใชยาสมุนไพรท่ีเก็บจากปา หรือใหหมอ
พื้นบานและหมอเปารักษา หรือไมก็ซ้ือยารับประทานเอง เชน ยาสามัญประจําบาน ยาสมุนไพร
ยาชุด เปนตนแตถาอาการหนักก็จะสงเขารักษาท่ีอนามัย โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลจังหวัด
ตามลําดับ การเจ็บปวยนอกจากโรคแลวยังเกิดจากการใชสารเคมีจําพวกยาฆาแมลงซ่ึงจะเกิดจาก
การใชเกินขนาดหรือสะสมจนเกิดโรค

3) สภาพทางเศรษฐกิจ
บานละหอกกระสังเปนชุมชนท่ีสามารถพึ่งตนเองไดในดานตาง ๆ ตั้งแตดานทรัพยากรท่ี

อาศัยจากธรรมชาติรอบตัวคือปาเปนหลัก ดานเศรษฐกิจท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพและหาเลี้ยง
ตนเองได ดานเทคโนโลยีมีการใชเคร่ืองมือตาง ๆ อยางงาย ๆ  ซ่ึงเปนขนาดท่ีมนุษยสามารถ
จัดการไดดวยตนเอง (Human-scale Technology) กลาวไดวา ชุมชนบานละหอกกระสังเดิมน้ันก็
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณมาก ความอุดมสมบูรณทําใหไมตองกอบโกยหรือสะสม
หากมีความจําเปนหรือในวาระฉุกเฉินสามารถจะพึ่งพาญาติมิตรได นับวาวิถีชีวิตตั้งอยูบน
เศรษฐศาสตรคุณธรรมโดยแท (Moral Economy) ระบบเศรษฐกิจเชนน้ีมีอิทธิพลกับคนในชุมชน
มาชานานโดยเฉพาะอยางย่ิงคนเฒาคนแกในชุมชนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดตอลูกหลาน
แมกระท่ังปจจุบันท่ีตองกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจท่ีความเปนธรรมและประโยชนสูงสุดข้ึนอยูกับการ
แขงขันแตท่ีน่ีสภาพการแขงขัน และผลกระทบจากภายนอกมีสวนเปลี่ยนแปลงชุมชนอยูบางแตไม
มากนัก ในหัวขอน้ีจะกลาวถึง การประกอบอาชีพ ปฏิทินการผลิต และฐานะความเปนอยู ดังน้ี

3.1) การประกอบอาชีพ
เน่ืองจากสภาพทางกายภาพและท่ีตั้งของหมูบานมีสวนกําหนดอาชีพเปนอยางมาก

ความสมบูรณของทรัพยากรในพื้นท่ีท่ีหมูบานตั้งอยูติดกับพื้นท่ีปาท่ีเร่ิมฟนตัวและกลับมาอุดม
สมบูรณอีกคร้ัง ทําใหชาวบานไดประโยชนจากความหลากหลายของธรรมชาติเปนอยางย่ิง แต
เน่ืองจากปจจัยทางดานราคาและรายไดจึงกําหนดใหชาวบานทําเกษตรกรรมเพียงไมกี่ประเภท
เทาน้ัน เศรษฐกิจท่ีน่ีข้ึนกับ
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(1) ทํานา (นาป)
สภาพพื้นท่ีทางกายภาพสงผลใหชุมชนบาน

ละหอกกระสังสามารถทํานาไดปละคร้ัง เปนการทํานาแบบใชปุย
คอกเพียงอยางเดียวมีเพียง 3 ครัวเรือนเทาน้ัน นอกจากน้ันหลาย
ครัวเรือนผสมระหวางปุยคอกกับปุยเคมีซ่ึงสวนใหญจะใชปุยเคมี
ในสัดสวนท่ีมากกวาก็จะนํามูลวัวไปใสในแปลงนาของตน   จาก
คําสัมภาษณของบานท่ีใชปุยคอกเพียงอยางเดียว    ถึงเหตุผลท่ี
ทํานาแบบไรสารพบวา เคยใชปุยเคมีมากกอนแตพอคาใชจายสูง
ก็กลับมาคิดวาสมัยกอนท่ีไมมีปุยเคมีก็ยังทํานาได เลยเปลี่ยนมา
ใชวิธีดั้งเดิมในชวง 3 ปแรก ขาวในแปลงจะเล็กและปริมาณ
นอยกวาแปลงท่ีใชสารเคมี แตหลังจากน้ัน ขาวจะเร่ิมสมบูรณข้ึนและมีปริมาณพอกับแปลงท่ีใช
สารเคมี ในขณะท่ีความเสี่ยงท่ีเกิดจากสารเคมีก็ไมมี รายจายก็นอยลง แตกลับไดอาหารมากข้ึน
แปลงนาท่ีใชแตปุยคอกน้ันจะมีระบบนิเวศนท่ีหลากหลายกวาสัตวหลายชนิดท่ีเปนอาหารจะมาอยู
ในแปลงท่ีใชปุยธรรมชาติมากกวาท่ีใชสารเคมี เชน หนูนา กบ เขียด แมงดา แย เปนตน ขาวท่ีได
สวนใหญใชบริโภคในครัวเรือน มีสวนนอยท่ีเหลือขาย แตบางครอบครัวก็ปลูกขาวเพื่อใชหน้ีท่ี
กูยืมมา

(2) ทําไร
พื้นท่ีทําไรมีเพียงขาวโพดท่ีสามารถใชแปลงเดียวกับแปลงขาวได สวนมัน

สําปะหลังและออยน้ันชวงเวลาท่ีรอเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ันซอนทับกับชวงเวลาท่ีปลูกขาวไดจึงตอง
เลือกวาจะทําการผลิตระหวางขาวและขาวโพด หรือ มันสําปะหลัง หรือ ออย

1) มันสําปะหลัง
ปลูกท้ังปแตสวนใหญจะเร่ิมปลูกพรอม ๆ กับขาวเน่ืองจากในชวงแรก

ตองมีนํ้าพอสมควรเพื่อรดใหกิ่งพันธุท่ีปลูกติดดีแตตองไมมากจนดินแนนเกินไป
และตองคอยกําจัดวัชพืช (ทํารุน) ผลผลิตข้ึนกับสภาพดินและความถี่หางระหวาง
ตนท่ีปลูก ราคาข้ึนกับราคาตลาดและพันธุท่ีปลูก

2) ออย
ปลูกแทนขาวเร่ิมปลูกและใสปุยตอนชวงตนป และเวนไว 2-3 เดือนจึง

ใสปุยอีกคร้ัง จากน้ันชวงเดือนพฤศจิกายนจึงเก็บเกี่ยว โดยท่ีชาวบานแทบไมตอง
ทําอะไรเลยทุกข้ันตอน เน่ืองจากจะมีโรงงานมาติดตอโนมนาวใหชาวบานหันมา
ปลูกออยแทนขาว โดยจูงใจเร่ืองเงินท่ีไดมากกวาและโรงงานก็จะลงทุนใหตั้งแตมา
เตรียมท่ีให ลงพันธุ ใสปุย เก็บเกี่ยว และสงขาย อีกท้ังยังปลอยกูใหชาวบานไดใช
จายอื่น ๆ ดวย การลงพันธุออยหน่ึงคร้ังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดสามป ผลสวน
ใหญจากการปลูกออยคือโดยรวมแลวชาวบานเปนหน้ีโรงงานนํ้าตาล และไมมีขาว
กินในครัวเรือน แตมีไมกี่ครัวเรือนท่ีปลูกออย

ภาพที่ 1.22 ทุงนาบานละหอกกระสัง
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3) ขาวโพด
ปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาว โดยสวนมากจะปลูกไวกินเองใชเวลา 3

เดือน ระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม หากปลูกไวขายจะใชเวลา 4 เดือน ระหวาง
เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน

(3) เลี้ยงสัตว
วัวควายท่ีเลี้ยงไวโดยมากไมไดใชเปนแรงงาน (labor) เหมือนสมัยกอน

แตเลี้ยงไวเพื่อขายในยามขาดแคลน ถือเปนสินทรัพย (asset) ชนิดหน่ึง เวลาขายคนรับซ้ือจะมา
ประเมินราคาถึงบาน      ถาเปนลูกวัวเลี้ยงไดประมาณ 1 ป ราคาจะตกอยูประมาณ 8,000 –
10,000บาท ถาเปนวัวเต็มวัยจะขายไดราคา 10,000 บาทข้ึนไปตามความสมบูรณของวัว แตถา
เปนพอหรือแมพันธุจะมีราคาหลายหม่ืนบาทข้ึนกับอายุ พันธุ และความสมบูรณของวัว  ในชวงท่ี
ตนไมอุดมสมบูรณชาวบานมักนําวัวควายไปเลี้ยงในปาเพราะมี
อาหารท่ีหลากหลาย    หากเปนชวงท่ีแลงหรือฤดูทํานาชาวบาน
ก็จะหาหญามาใหกินท่ีคอก จึงมีบางบานท่ีอาจแบงท่ีดินไว
ประมาณ 1-2 ไร สําหรับปลูกหญาสําหรับเลี้ยงวัวควาย แตบาน
ท่ีไมไดปลูกไวจะซ้ือไดจากบานท่ีมีหรือรถเรท่ีวิ่งผานหมูบาน ใน
ราคากิโลกรัมละ 2 บาท

(4) แรงงานรับจาง
อาชีพรับจางสําหรับผูท่ีมีไรนาของน้ันสวนมากมักทํากันในชวงฤดูรอนท่ีเวน

จากการทํานา หรือชวงระหวางหลังหวานขาวจนถึงรอการเก็บเกี่ยวก็จะมีเวลาวางเหลือพอท่ีจะ
ทํางานรับจาง สวนผูท่ีไมมีท่ีทํากินก็มีงานรับจางใหทําตลอดท้ังป สวนมากเปนงานฉีดพนยาฆา
แมลงท่ีแปลงดอกไมในหมูบานใกลเคียง หรือรับจางท่ัวไป คาแรงตอวันไมเกินวันละ 200 บาท

ภาพที่ 1.23 คอกวัวควายตามบาน
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3.2)ปฏิทินการผลิต
ตารางที่ 1.3 ปฏิทินการผลิต

อาชีพ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.แรงงานรับจาง
- วัยรุน

2.ปลูกขาว (นาป)
- หวานขาว
- ดํานา
- ใสปุย
- เก็บเกี่ยว

3.ปลูกมัน
สําปะหลัง

4.ปลูกออย
- เร่ิมปลูก+ปุย1
- ปุย2+ยาฆาแมลง
- เก็บเกี่ยว

5.ขาวโพด
- ปลูกกิน
- ปลูกขาย

6.ยูคาลิปตัส

7.เลี้ยงสัตว
- ไกเลี้ยงกิน
- วัวควายเลี้ยง

ขาย

ชวงปดเทอม
ทําตลอดทั้งปชวงที่เวนจากการทําไรทํานาของตัวเอง

ปลูกทั้งปขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝน – ขั้นตอน คือ ปลูก, ทํารุน (กําจัด
วัชพืช), ใสปุย, เก็บเกี่ยวออยแตละรุนเก็บเกี่ยวได 3 ป ทุกขั้นตอนโรงงานรับซื้อเปน

คนดําเนินการ

*

*

*

*

*

หลังเกี่ยวขาว

ปลูก 3 ปขึ้นไปจึงจะตัดขายขึ้นกับราคาในชวงน้ัน ๆ  ขายแบบเหมา
ตามขนาด
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3.3) ฐานะความเปนอยู รายได หน้ีสิน
(1) สภาพทั่วไป

ฐานะความเปนอยูของคนในหมูบาน มีความแตกตางและชองวางทางรายไดนอย
เน่ืองจากมีวิถีชีวิตและอาชีพท่ีเหมือนกัน การใชจายสวนใหญใชไปในการผลิต เชน ซ้ืออุปกรณท่ี
ใชในการเกษตร ปุยเคมี ลงทุนดานเมล็ดพันธุ เปนตน สวนคาใชจายท่ัวไปในการอุปโภคบริโภคมี
ไมมากเน่ืองจากอาหารก็แทบจะไมตองซ้ือเพราะไปหาเก็บเอาในปาหรือผักสวนครัวก็ปลูกไวกิน
เองพอสมควร

(2) รายไดหน้ีสิน
รายไดท่ีเปนตัวเงินมาจากการทําการเกษตรเปนสวนใหญซ่ึงตองจัดสรรระหวาง

การใชจายประจําวันกับการเก็บออมไวสําหรับลงทุนในการผลิตในปตอไป รายไดสวนน้ีข้ึนกับพืช
ลาจํานวนพื้นท่ีท่ีปลูก สวนรายไดท่ีเปนตัวเงินอีกทางก็คือการเก็บหาของปาขายซ่ึงนํารายไดมาสู
ชุมชนไมนอย11 นอกจากน้ีแลวยังมีสินทรัพยจํานวนไมนอย น่ันคือ วัวและควายท่ีชาวบานแตละ
บานเลี้ยงไวไมต่ํากวา 10 ตัว ราคาตัวละไมต่ํากวา 10,000 บาท

สําหรับหน้ีสิน จากการพูดคุยกับชาวบานและผูนําชุมชนพบวาชาวบานตระหนัก
ถึงปญหาพอสมควร แหลงเงินกูท่ีชาวบานกูมาก็แตกตางกัน เงินกูในระบบสวนใหญมี 4 แหลง
ไดแก กองทุนเงินลาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) โรงงานนํ้าตาล และ
แหลงอื่น ๆ วัตถุประสงคและวิธีคิดของชาวบานตอการกูเงินก็แตกตางกัน

สําหรับกองทุนเงินลาน ชาวบานคิดวาเปนสินทรัพยควรไดมากกวาเปนการกูยืม
เงิน เพราะชาวบานทุกคนมีสิทธิ์กูและทุกคนก็ใชสิทธิ สวนมากจะนําไปใชจายสวนตัวท่ีไม
เกี่ยวของกับการผลิต เกณฑการใหกูน้ันคณะกรรมการเงินลานของหมูบานจะพิจารณากระจายให
ท่ัวถึง โดยตั้งจํานวนเงินกูไว 2 อัตราคือ 10,000 และ 20,000 บาท อัตราการใชคืนโดยการใชเงิน
ออมของตนเองมาใชคืนประมาณรอยละ 10 อีกรอยละ 60 กูจากนายทุนภายนอกมาใชคืน ท่ี
เหลือใชท้ังสองวิธีการรวมกัน

ในสวนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สวนใหญกูมา
เพื่อลงทุนในการผลิต เชน ซ้ือเมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง/กําจัดศัตรูพืช เคร่ืองจักรกลการเกษตร
เปนตน จํานวนเงินกูข้ึนอยูกับเกณฑท่ี ธกส.กําหนด อัตราการใชคืนดีเน่ืองจากมีผลตอการกูใน
คร้ังตอไป และสวนใหญกูนอกระบบมาใชคืน

โรงงานนํ้าตาล เปนอีกแหลงเงินกูสําหรับผูท่ียอมปลูกออยปอนโรงงาน กลาวคือ
นอกจากโรงงานจะลงทุนและลงแรงทําออยใหผูท่ีตกลงกับโรงงานแลว ชาวบานยังสามารถกูยืนมา
ใชจายกอนไดไมมีเกณฑการกูยืม โดยโรงงานจะนําไปหักกับรายไดของผลผลิตออยของคนน้ัน ๆ
กลาวคือ โรงงานมาเตรียมดิน ลงพันธุ ใสปุย เก็บเกี่ยว และขนสงไปโรงงาน โดยท่ีชาวบานไมตอง
ทําอะไร คาใชจายท้ังหมดรวมท้ังเงินกูน้ีก็จะรวมกันแลวหักกับรายไดท่ีไดจากการขายออยแตละ

11 จากการทําวิจัยของชาวบานพบวามูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดจากปาชุมชนตําบลเขาคอกเพียง 1 ใน 3 ของครัวเรือน
ทั้งหมดจากการบริโภคในครัวเรือนและการขายนั้นมีไมต่ํากวา 2,697,576 บาทตอป
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คร้ัง ซ่ึงสวนมากเม่ือหักคาใชจายแลวชาวบานจะมีรายไดจากการใหท่ีดินโรงงานนํ้าตาลปลูกออย
ไมมาก บางคนอาจติดหน้ีดวยซํ้า

นอกจากน้ียังมีแหลงเงินกูอื่น ๆ ของนายทุนท่ัวไป ท่ีนาสนใจคือ การกูเงินขาว
เขียว คือ การกูเงินสดแตจายคืนเปนขาวเปลือก

(3) การถือครองที่ดิน
ท่ีดินบริเวณชุมชนบานละหอกกระสังรวมถึงตําบลเขาคอกแตเดิมเปนพื้นท่ีปา

สงวน การบุกเบิกท่ีดินทํากินในสมัยแรกตองถากถางจับจองกันเองและไมมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง
แตก็ถือปฏิบัติวาคนท่ีถากถางท่ีดินผืนใดถือเปนเจาของท่ีดินผืนน้ัน ผูท่ีอพยพยายมาก็ตองซ้ือหา
กันตามราคาท่ีตกลง

ปจจุบัน ท่ีดินสวนใหญในชุมชนบานละหอกกระสังทางราชการเร่ิมออกเอกสาร
สิทธิ์ใหแลว ท่ีดินทํากินสวนมากไดเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 มีสวนนอยท่ีไดเอกสารสิทธิ์ นส.3

จํานวน 1–10 ไร มี 25 ครัวเรือน
จํานวน 10-20 ไร มี 15 ครัวเรือน
จํานวน 20-30 ไร มี 10 ครัวเรือน
จํานวน 30 ไร ข้ึนไป มี 8 ครัวเรือน

4) สภาพการปกครอง
4.1) ผูนําชุมชน

ผูนําในชุมชนบานละหอกกระสังน้ีสามารถจําแนกเปนผูนําท่ีเปนทางการและผูนําท่ี
ไมเปนทางการ ดังน้ี

4.1.1) ผูนําที่เปนทางการ
นายบุญมาก ภาลี ดํารงตําแหนงผูใหญบานตั้งแตป พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน

ตอจากนายตุน ทิพยวงศา ไดรับเลือกตั้งมาจากเสียงของคุมกลาง (มหาสารคาม) และเปนท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไปจากชาวบาน จากการพูดคุยกับชาวบานตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา
ผูใหญบานคนน้ีชวยเหลืองานชุมชนเปนอยางดี ท้ังท่ีบานตนเองไมมีคนชวยทําไรทํานาแตก็
ยังคิดถึงสวนรวมกอนเสมอ ย่ิงในชวงท่ีตองเฝาโรงเรียนเพื่อปองกันการวางเพลิง ผูใหญฯก็
อยูเฝาโรงเรียนกอนทุกวันรอจนกวาเวรท่ีจัดไวจะมา กวาจะไดกลับบานก็สองสามทุม
นอกจากน้ีนายบุญมากยังเปนประธานกลุมตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนในหมูบานอีกหลายกลุม

นายสุภาพ ศรีภา เปนผูชวยผูใหญบานและประธานกลุมอสม.ระดับตําบล เปน
ท่ียอมรับในการทําหนาท่ีเปนผูนําชุมชนเชนกัน มีหนาท่ีดูแลดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนผูประสานงานระหวางภายในและภายนอกหมูบาน
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4.1.2) ผูนําที่ไมเปนทางการ
นางประมวล เจริญยิ่ง มีบทบาทอยางมากในการเปนผูนําชุมชนเน่ืองจากเปน

ผูนําในการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหหันมาอนุรักษทรัพยากรของตนเอง โดยเร่ิมจากการเปน
ประธานกลุมสตรีและประธานกลุมอนุรักษฯของหมูบานและตําบล จนสามารถสานเครือขาย
ในระดับจังหวัดและภาคได นอกจากน้ีนางประมวลยังไดรับเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกอบต.
เพื่อเช่ือมระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกดวย

นายถาวร บุญทีย เปนผูนําดานวัฒนธรรมในงานบุญประเพณีตาง ๆ ใน
หมูบาน ชาวบานตางเคารพและเช่ือถือเน่ืองจากเปนกลุมคนท่ีอพยพมาอยูท่ีน่ีเปนกลุมแรก
และสามารถเปนผูนําในดานจิตวิญญาณของชาวบานได นอกจากน้ียังเปนสมาชิกท่ีมี
บทบาทในหลาย ๆ กลุมท่ีเกิดข้ึนในหมูบาน

นางบัวลี ศรีภา โดยท่ัวไปผูสูงอายุจะไดรับเกียรติในการเปนท่ีปรึกษาหรือ
ตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ท่ีสําคัญของหมูบานเน่ืองจากทุกคนเช่ือวาผูเฒาผูแกเปนผูท่ีเห็นโลก
มามากและมีประสบการณตอเร่ืองตาง ๆ เปนอยางดี นางบัวลีก็เปนผูสูงอายุท่ีมีบทบาท
สําคัญตอเร่ืองตาง ๆ ของหมูบาน เน่ืองจากเปนผูท่ีอพยพมาอยูนานแลวและเปนหัวหนา
ครอบครัวท่ีใหญท่ีสุดครอบครัวหน่ึงในหมูบาน เปนแมของนางประมวลและนายสุภาพท่ีเปน
ผูนําของหมูบานดวย

4.2) การรวมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน
รายช่ือคณะกรรมการท่ีสําคัญของกลุมตาง  ๆ  ในหมูบาน ประกอบดวย

ภาพที่ 1.24 คณะกรรมการกลุมออมทรัพย
1.นางประมวล เจริญยิ่ง 6.นายบรรจง อนาตเนตร
2.นายบุญมาก ภาลี 7.นายสุธี คงพินิจ

3.นายสุภาพ ศรีภา 8.นายอนุ ตากลาง
4.นายถาวร บุญทีย 9.นางรัตนา บุญทีย
5.นางบัวลา คํามนตรี 10.นางดอกไม ประวันนา

11.นายสุวิทย ศรีดาดี
6.นายประยงค อนาตเนตร
7.นส.สงกรานต ประกอบ
8.นางจวงจันทร ยิ่งดี
9.นางทองมวน วาปสังข
10.นางสํารีมาลาสี
11.นางเพ็ง ชื่นพงษา
12.นายสัมพันธ ศรีภา
13.นางกุหลาบ ที่รัก
14.นางสุบิน หงษคณาวงษ
15.นายโอเล้ียง บุญทีย

จะเห็นไดวาคณะกรรมการกลุมตาง ๆ ในชุมชน
สวนมาก ผูมีบทบาทในการเปนผูนําหรือผลักดัน
ใหเกิดการรวมกลุมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นและทํา
กิจกรรมตาง ๆ ที่ เ ก่ียวของ กับชุมชน คือ
สมาชิกตั้งแตหมายเลข 1-5 ซ่ึงถือเปนผู นํา
ชุมชนอีกดวย ความสัมพันธระหวางผูนําดวยกัน
เปนไปในทางบวก
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(1) กลุมออมทรัพย
เร่ิมตนจากเงิน 1,000,000 บาท ประชุมทุกวันท่ี 1 ของทุกเดือน กําหนดให

สมาชิกของกลุมน้ีตองสงเงินฝากข้ันต่ําเดือนละ 20 บาท สวนการกูเงินคณะกรรมการ
พิจารณาเรียงลําดับเปนรายไป ดอกเบ้ียข้ึนกับดอกเบ้ียของกองทุนเงินลาน

(2) กลุมกองทุนหมูบานฯ (กองทุนเงินลาน)
คณะกรรมการหมุนเวียนตามระเบียบกองทุนฯ สวนใหญเปนคณะกรรมการ

หมุนเวียนจากคณะกรรมการของกลุมออมทรัพย สวนใหญกูไปเพื่อใชประกอบอาชีพ มี
บางท่ีอาจกูเพื่อใชจายสวนตัว เงื่อนไขของการเปนสมาชิกกลุมน้ีตองเปนสมาชิกของกลุม
ออมทรัพย หลักการเหมือนหลักการของกลุมออมทรัพย ดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอปวงเงินกู
ไมเกิน 20,000 บาทตอป

(3) กลุม อสม.
มีนายสุภาพ ศรีภาเปนประธานกลุมในระดับชุมชนและในระดับตําบล

วัตถุประสงคของกลุมตั้งข้ึนเพื่อรณรงคเร่ืองการควบคุมโรค ใหความรูแกชาวบาน และ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน โดยท่ีคณะกรรมการมีสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีท้ังครอบครัว

(4) กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาชุมชนละหอกกระสัง
กอตั้งในป 2540 โดยนางประมวล เจริญย่ิงและเปนประธานกลุมเร่ือยมา

พรอมท้ังสามารถขยายเครือขายปาชุมชนในระดับตําบลและจังหวัด กลุมอนุรักษฯเปน
กลุมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปนอยางย่ิง
ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดในบทท่ี 4

(5) กลุมเยาวชน
เกิดข้ึนจากกลุมอนุรักษฯ โดยมีนายอาทิตย โกธาเปนประธานกลุม ซ่ึงมี

กิจกรรมทางดานกีฬาและปาชุมชน ทางดานกีฬามีการจัดแขงขันกีฬารวมกับหมูบานอื่น
ในเขตตําบลเขาคอกทุกป สวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับปาชุมชนน้ันกลุมเยาวชนมีบทบาทใน
การเพาะชํากลาไมเพื่อไปปลูกเสริมปา และมีหนาท่ีทําวิจัยรวมกับกลุมอนุรักษฯโดยการ
ใหความรูและสรางสํานึกความเปนเจาของเพื่อใหเกิดความรักและหวงแหนปาตอไป
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3. กรณีศึกษาที่สาม : กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
บานเปร็ดใน จังหวัดตราด

1) กรณีศึกษา : กลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัดตราด12

1.1) ที่มา: เร่ิมจากปญหาของชาวบาน ใหรูจัก คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
พระอาจารยสุบินไดเลาท่ีมาใหฟงวา พระอาจารยสุบินเกิดความคิดตั้งแตปพ.ศ. 2528

สมัยน้ันเรารณรงคกันมาก เร่ืองโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง เม่ือทําไปแลวก็เกิดความคิดวา
โครงการแผนดินธรรมแผนดินทองน้ีไมประสบความสําเร็จ จากการท่ีทานไปบรรยายในคายทหาร
ถามวาไมสําเร็จอยางไร ทานบอกวาเราไปพูด และวิเคราะห พบวาพอพระออกไปก็จะเหมือนเดิม
เพราะไมมีอะไรเปนศูนยรวมใหชาวบานเลย ทหารออกไป พระออกไป ก็เปนอันวาจบ พระ
อาจารยสุบินจึงนึกตอไปวาคงไมใชวิธีน้ี ทานจึงออกจากโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง แลว
ไปอยูปา ชวงน้ันพระอาจารยสุบินก็ธุดงคเขาปาไปเร่ือย จนกระท่ังป 2530 ก็ขอพัก ไมอยากเดิน
เทศน เพราะวายังมองทิศทางไมออก

ตอนปพ.ศ. 2530 มี กศน. พระสุบินเขาไปอยูในปา ท่ีสงขลา และไปอยูสตูล  สตูลเปนท่ี
ทราบกันดีวามีชาวพุทธนอย กศน. ก็คิดโครงการ “คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน” 3 ประเด็นน้ี
ข้ึนมาและใหพระชวยบรรยาย เขาเห็นพระอาจารยสุบินอยูในปา เพราะวากศน.ตองทําหนาท่ีใน
การสอนหนังสือคนแกเพื่อใหมีความรูท่ัวหนา ฉะน้ันคนอายุ 46-60 ป ก็เขามาเรียนหนังสือ เห็น
พระสุบินอยูรูปเดียวก็เลยเขาไปคุย และขอนิมนตใหไปชวยหนอย ถามวา กศน. วาไปชวยทําอะไร
เขาบอกวาไปชวยบรรยายหนอย หาพระไมได พระอาจารยสุบินก็บอกวาหยุดบรรยายไปนานแลว
เม่ือขอรองนานๆ ทานก็เลยรับปาก จะชวย จึงเดินทางจากเขต อ.เมือง ไป อ.ละงู โครงการน้ีจึง
ตั้งข้ึน เม่ือไปถึง ก็จะมีลักษณะคลายๆ เวทีชุมชน หรือเวทีประชาคมในปจจุบัน   คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน ในแนวทางของ กศน.เขาก็ไมรูจะหาทางออกอยางไร  พระสุบินก็บรรยายจนกระท่ัง
ชาวบานเปลี่ยนความคิดจากรานเหลาเปนรานกาแฟ

จึงเปนท่ีมาของแนวคิด กอนท่ีจะมาเปนกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ี จ.ตราดน้ัน เร่ิมจากการท่ี
พระอาจารยสุบินไดจัดเวทีพูดคุยกับชาวบาน ในชวงท่ีเดินธุดงคไปอยูภาคใต  คร้ังหน่ึงทานถาม
ชาวบานถึงปญหาในหมูบานวา มีปญหาอะไร จนกระท่ังพระสุบินพูดจบ ชาวบานก็เกิดการรวมตัว
เร่ิมอภิปรายกันวาจะแกปญหาของหมูบาน โดยเอาปญหามาคุยกันวาเปนอยางไร

ชาวบานไดเลาวา ในหมูบานมีนํ้าอยูตลอด หมายความวาหมูบานอยูใตนํ้าตก นํ้าไหลผาน
หมูบานตลอด   แตหานํ้าใชทําการเกษตรไมได

พระสุบินฟงและวิเคราะหตอวา  จะหาประเด็นพูดคุยใหชาวบานเขาใจถึงกระบวนการคิด
คือ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน จะทําอยางไร

12
ถอดเทปบทสัมภาษณพระอาจารยสบิุนสุบิน วันที่ 15 มกราคม 2551 โดยทีมงานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
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เม่ือชาวบานเขามาคุยและแบงกลุมตั้งประเด็น ชาวบานบอกวา จะแกปญหาดวยวิธีการ
หาปูนมากั้นฝาย  กั้นเข่ือน เพื่อท่ีจะดึงนํ้ามาทําการเกษตร  ชาวบานโตกันเองวา ถาจะเอาปูนมา
ทําฝายจะเอาทุนมาจากไหน  กลุมหน่ึงก็บอกวาเราคงจะตองรวมกันไปกู ธกส. หลังจากน้ันพูดคุย
จนกระท่ังตกกลางคืน เหลือเพียงไมกี่คน

พระสุบินจึงเรียกผูนําเขามาพบและตั้งประเด็นคําถามวา “คิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปนจะตองทําอยางไร” พระสุบินบอกผูนําวา คิดอยางน้ีคิดไมเปน แลวก็ทําไมเปน แกปญหาไม
เปน ชาวบานจึงถามวา จะทําอยางไร

พระสุบินจึงบอกวา เพียงแคโยมคิดก็เร่ิมเปนหน้ีแลว เปนหน้ีอยางไร ประเด็นแรกคือ กู
เงินก็เปนหน้ีแลว ประเด็นที่สอง โยมทําฝาย แรงของโยมยังไมมากพอท่ีจะทํา เพราะฝายอยูใต
นํ้าตก เม่ือนํ้าตกลงมาแรงมากๆ ฝายก็คงพัง เงินของโยมก็จะสลายไปตามน้ัน ประเด็นที่สาม
สมมติวาถาฝายไมพัง ก็รอดไป แตถาโยมทําการเกษตรข้ึนมา โยมจะปลูกพืชปลูกผักตางๆ โยมมี
การตลาดหรือยัง ซ่ึงก็ยังไมมี และถาโยมปลูกไดผลดี แลวการตลาดโยมอยูท่ีไหน ถาหากขายไม
ออก เปนอันวาเงินท่ีกูเงินมาน้ี ก็ทําใหจน ดอกเบ้ียก็ตองจาย  ท่ีลงไปใหมก็ไมไดทํา พระสุบินถาม
ตอไปอีกวา ถาเกิดขายไมออก ก็เปนปญหาแกตัวเอง ครอบครัว และชุมชน  สวนเร่ืองการตลาดก็
ตองใชทุนอีกมาก

คําวา คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ของพระสุบินน้ัน ทานกลาววามาจากธรรมะตาม
หลักของอริยสัจ น่ันหมายถึง  ตอนน้ีความจนเปนทุกข ความจนคือการขาดแคลนนํ้า ซ่ึงเปน
สาเหตุ ฉะน้ัน อริยมรรคก็ตองหาทางออก พระพุทธเจาทานแนะวิธีหาทางออกดวยตนทุนท่ีต่ํา
ท่ีสุด คือ สัมมาทิฐิ ไมตองใชเงิน

พระสุบินจึงถามชาวบานวา โยมปรับความเห็นกันใหมไดหรือไม ถาจะใชทุนก็ไมเปนไร
แตใชทุนแบบน้ีไดหรือไม ทานยกตัวอยางวา พวกเรามีประมาณรอยหลังคาเรือน  ทดลองเก็บเงิน
คนละ 10 บาท เอามารวมกัน  แลวเอาไปทํากิจกรรม ถาหากวาลม ก็ไมเดือดรอน แตถาไปได ก็
คอยขยาย เร่ิมตนจากทุนท่ีเรามีนอยๆ กอน ท่ีคิดเชนน้ีเพราะถาทําแลวดี ตลาดไปได เราคอย
ระดมทุนหรือไปกูมา แตท่ีชาวบานคิดกันมาน้ัน ทุนก็ยังไมมี ตลาดก็ยังไมมี การจัดการก็ยังไมเปน
มีแตหน้ีท้ิงไว ฉะน้ัน จึงเรียกไดวา คิดก็ยังไมเปน ทําก็ไมเปน แกปญหาก็ไมได แลวยังไปกลาวหา
วาราชการไมมาชวยอีก

พวกเรามักไมไดคิดเชิงอริยสัจ เพราะเราทิ้งหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา ดังน้ัน
เราจะตองใชหลักอริยสัจเปนตัวกลางในการทํางานเพื่อการแกปญหา พระสุบินจึงแสรงถาม
ชาวบานวา เอาอยางน้ีไดไหม  เก็บเงิน เดือนละ 10 บาท/คน โยมรูสึกหนักไหม เพราะโยมซ้ือ
หวยเดือนหน่ึงมากกวา 10 บาทเสียอีก ชาวบานตอบวา ไมหนัก พอทําได..........

หลังจากน้ัน พระสุบิน ก็ออกมาอยูเขต อ.เมือง จ.สตูล  ในท่ีสุดก็มาคิดวาเก็บเงิน 10
บาทนอยไป ชวนใหเก็บวันละ 1 บาท   จะไดเงินมากกวาเกา แตอยูท่ีน่ันไดอีกไมนานก็ออกจาก
อ.เมือง จ.สตูล มาอยู อ.หาดใหญ จ.สงขลา แลวก็ออกมาอยู อ.บางกล่ํา จ.สงขลา มาอยูท่ีน่ีได
ประมาณสองเดือน
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1.2 ที่มาแหงความยากจน

จากการธุดงคของพระสุบินท่ีไดเดินทางไปท่ัวทุกภาค ทานก็เห็นปญหาความยากจนท่ัว
ทุกพื้นท่ี พระสุบินเลาวา เราจะบอกชาวบานวา เขาช่ัวเขาเลวไมได  ตองถามปญหาวา ทําอยางไร
ถึงยากจน มีปญหาอะไร อยางไร เพราะความยากจนกอใหเกิดหน้ี ความทุกขยากมาจากความจน
พอจนก็ตองกูหน้ียืมสิน การกูหน้ียืมสินก็เปนทุกข พอกูหน้ียืมสินตองเสียดอกเบ้ียก็เปนทุกข เม่ือ
เสียดอกเบ้ีย พอเดือนไหนไมมีเงินเสียดอกเบ้ีย เขาก็จะทวงถาม ถาทวงถามแลวยังไมให เขาก็
จะแจงความ เม่ือตามไมไดก็จะถูกจองจํา ฉะน้ัน เร่ิมตนจนถึงจุดสุดทายก็คือ ความจนเปนทุกขใน
โลก

แลวเราจะแกความจนไดอยางไร เม่ือคร้ังพระสุบินไปอยู อ.บางกล่ํา ทานก็มีความคิด
วา ท่ี ไปจําพรรษาอยูในปา  ก็รูวา ภาคใตมีปญหาอิทธิพลมาก มีการจับตัวเรียกคาไถ จึงทําให
ทานนึกในใจวา เราบิณฑบาตในชุมชนน้ีทุกวัน แตเม่ือเขาถูกจับเรียกคาไถ เรากลับชวยอะไรเขา
ไมไดเลย ทานจึงหวนกลับมาวิเคราะหวา มันเกิดจากอะไร ก็พบวาเกิดจากตางคนตางอยู เกิด
สังคมออนแอ ใครจะบีบอยางไรก็ได เพราะเปนสังคมท่ีเกิดจากตัวใครตัวมัน  จึงมาคิดวา เรานาจะ
เอาแนวคิดท่ีอยู จ.สตูล น้ันกลับมาใชท่ีจ.ตราด

2. แนวคิดการพัฒนาของกลุมสัจจะฯบนฐานคุณธรรม
สิ่งท่ีพระสุบินเสนอท่ี จ.สตูล น้ัน  มี ครูชบ ยอดแกว นําไปทําแลว   ทานจึงตามไปพูดคุย

ดวย พบวาสิ่งท่ี ครูชบ ทํา เปนการมองเชิงสังคมและเศรษฐกิจ  พระสุบินจึงคิดตอวา แลวจะใส
ธรรมะอยางไร จากท่ีทานไดคุยกับครูชบ ทานก็มองเห็นถึงเร่ืองธรรมะท่ียังเปนจุดออน คําถามคือ
จะใสธรรมะอยางไร  จึงคิดตั้งช่ือ กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของ
ชีวิต กลาวคือ ชวยเหลือตั้งแตเกิดจนถึงตาย และทําอยางไรจึงจะไมทอดท้ิงกัน

พระสุบินเลาวา เราไมเคยบอกวา เราจะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม หรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
แตเราบอกวา คุณธรรม ตองมีอยูในทุกเร่ือง ถาเศรษฐกิจไมมีคุณธรรม เศรษฐกิจพัง ถาสังคม
ไมมีคุณธรรม สังคมพัง ถาคนในสังคมจะรักษาสิ่งแวดลอม หากไมมีคุณธรรม สิ่งแวดลอมก็พัง
ปจจุบันเราท้ิงฐานหมด  เราไมเอาธรรมะคือ ไมเอาเร่ืองคุณธรรมเขามา

3. กระบวนการทํางานของกลุมสัจจะฯ (Processes)

 การบริหารจัดการในกลุมสัจจะฯ ดวยธรรมะ วินัยและคุณธรรม
การบริหารของกลุมสัจจะฯน้ัน พระสุบินมีความประสงคท่ีจะคิดหาวิธีการบริหารการเงิน

เพื่อชวยเหลือแกปญหาหน้ีสินของราษฎรชนบทใหได และพยายามหารูปแบบท่ีเปนผลสําเร็จไป
เผยแพรขยายใหท่ัวประเทศ และคอยพัฒนาแกปญหาท้ังระบบ แตทานมองวาสิ่งสําคัญท่ีสุดของ
การทํางานคือเร่ืองคุณธรรม นอกจากน้ียังมีการกําหนดระเบียบวินัยการทํางานของกลุมสัจจะฯ
ดวย โดยจัดทําตารางสรุปขอมูลการดําเนินงานของกลุมสัจจะฯตางๆ ซ่ึงจะระบุเวลาการทํางาน
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ของกลุมสัจจะฯแตละกลุมไว หากใครจะตามไปดูการทํางานของกลุมก็ตองไปใหตรงตามวันท่ีและ
เวลาท่ีกําหนด ถาไปไมถูกเวลาก็จะไมพบ สมมติวา มีประชุมกลุมเวลา 9.00-12.00 น. ทํางานวัน
ละ 2-3 ช่ัวโมง ถาไปหลังจากน้ันก็จะไมพบ และหากสมาชิกของกลุมมาผิดเวลาจะถูกปรับเงิน
แลวนําเขากองกลาง เพราะถือวาไมมีระเบียบวินัย จะเห็นวาท่ี ต.ทายวัง มีสมาชิกพันกวาคน
ทํางานตั้งแต 3 โมงเชา ถึง 3 โมงเย็น เปนตน

จากท่ีพระสุบินเลามาขางตน จะเห็นวาทานไดประยุกตธรรมะเขามาทําใหชาวบานเห็น
ดวย ในชวงแรกชาวบานทําไมได ดวยเหตุผลคือ เราพูด เขาเห็นภาพ แตทําไมได เพราะไมมี
อุปกรณ  พระสุบินจึงคิดวา ทานเดินธุดงคก็ไมมีเงินติดตัวสักบาท จะไปชวยอะไรใครก็ไมมีทุน จะ
ทําสิ่งตางๆก็ทําไมได จนกระทั่งป 2531 ทานคิดกลับ จ.ตราด เม่ือกลับมาท่ี จ. ตราด พระสุบิน
ไดคุยกับพระครูธรรมรักษ ซ่ึงเปนรองเจาอาวาสโดยไดเรียนทานวา ถาเรายังเทศนธรรมะ
เหมือนเดิม เทศนอยูบนธรรมมาสเหมือนเดิม แกปญหาไมได เพราะคนเร่ิมเขาวัดนอยลงเร่ือยๆ
เหมือนกับครูท่ีสอนนักเรียน ถานักเรียนหายไปเร่ือยๆ เราจะวิเคราะหปญหาน้ีอยางไร เราจะไป
โทษพอแม หรือจะไปโทษนักเรียน หรือจะโทษครู เน่ืองจากตอนน้ีคนไมเขาวัด เราจะโทษใคร จะ
ไปโทษญาติโยมอยางเดียวก็ไมได ฉะน้ัน จึงคิดวาเราตองเปลี่ยนวิธี กลับมา จ.ตราด คราวน้ี ก็ใช
ฐานเดิม

 ปรับวิธีคิด และสรางคนดวยการปลูกฝงจิตสํานึกใหรักชาติ

พระวิมลเมธาจารย (อดีตเจาอาวาส) ทานตอสูสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท่ีฝร่ังเศสเขามา
ยึดจันทบุรีและตราด ใครมาขอรองใหทานหนีจากตราด ทานก็ไมไป ทานบอกวาไมไปไหน เดี๋ยว
รัชกาลท่ี 5 ก็เอาคืนกลับมาได ทานเช่ือเชนน้ัน พระครูทานตอสูดวยวิธีท่ีเอาเด็กวัดมาสอน
หนังสือ สอนกระดานดําชนวน สอนตั้งแตเล็กๆไปเร่ือยๆ จนกระท่ังเปดเปนโรงเรียนประถม
ประชาบาล  เปนมัธยม  ฉะน้ันเด็กวัดท่ีทานพระครูสรางมากกวารอยคน เปนการสรางคน ไมเนน
วัตถุ

พระอาจารยสุบินเลาวา ทานฝงใจอยูเ ร่ืองหน่ึงคือ ชวงกลางคืนทานเจาคุณมักเดินออก
มาแลวเอาไมเคาะหัวลูกศิษย ทานบอกวา พวกมึงโตไปแลวอยาขายชาติ  ท่ีทานเจาคุณตองพูด
เชนน้ี  เพราะการท่ีเราเสียเกาะกง ก็เน่ืองมาจากคนไทยขายชาติ คือตอนท่ีจะปกเขตแดน
สงครามโลก ฝร่ังจางคนไทยโดยใหคาจางคอนขางสูง  ขามแมนํ้าตอนกลางคืนมาปกเขตแดน
ลองนึกดูวาบริเวณดังกลาวท่ีมีบอนคาสิโนในปจจุบัน แทนท่ีจะเอาแมนํ้าเปนเกณฑในการปกเขต
แดน  กลับทําใหเราเปนฝายเสียเปรียบมาโดยตลอด  ในท่ีสุด เราก็เสียเกาะกงไปท้ังหมด หลังจาก
ปกเขตแดนเสร็จ คนไทยท่ีปกเขตแดนก็ถูกฆาตาย น่ีแหละคือขายชาติ

ทานเจาคุณก็สอนหนังสือไปเร่ือยๆ จนกระท่ังรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสยุโรปแลวกลับมา
พระองคทรงดําริจะขยายการศึกษามาสูหัวเมือง  ไดมอบใหมหาสมณเจามาดูวา ใครทําอะไรอยู ก็
พบวาทานเจาคุณสอนหนังสืออยูแลว จึงไดแตงตั้งใหเปนครูใหญซ่ึงเปนคนแรกของจังหวัด เม่ือ
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รัชกาลท่ี 5 กลับจากเสด็จประพาสยุโรป ก็มาข้ึนท่ี จ.ตราด  ซ่ึงมีพิธีการตอนรับดวย  โดยมีเพียง
ทานเจาคุณองคเดียวท่ีเขียนหนังสือทูลเกลารายงานและอานทูลเกลาพระเจาแผนดินดวยตัวเอง
ในขณะน้ัน ไมมีใครเขียนหนังสือเปน  ถาทานหนีไปองคเดียว จ.ตราด เปนอันรางเลย ถามวาราง
อยางไร ก็เพราะทานสอนหนังสือ ทานเปนท้ังครูใหญ เปนท้ังกํานัน เปนท้ังเจาอาวาส เปนท้ังครู
ฉะน้ัน ถาทานไมอยูองคเดียวก็หมดท่ีพึ่งแลว  ทานจึงไมไปและใชวิธีตอรอง  เม่ือคร้ังฝร่ังจับคน
ไทยเปนเชลย ทานก็เรียกมาและตอรองเชิงการทูต เน่ืองจากเราถูกบุกรุกทุกรูปแบบมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา   สําหรับทานเจาอาวาสองคถัดมาน้ัน ก็รับสืบทอดเจตจํานงดานการศึกษามา
เจาอาวาสรูปปจจุบันยังทําหนาท่ีดูแลเด็ก สรางเด็ก ตอเน่ืองตามเจตนารมณ

การสรางคน สรางในวัดอยางเดียวไมพอ ตองขยายออกไปตามหมูบานดวย เพียง
ในวัด คงแกปญหาไดไมหมด ฉะน้ัน เม่ือทานเจาอาวาสดูแลอยูในวัด พระอาจารยสุบินจึงออกไป
ทํางานขางนอก ฉะน้ันเม่ือทานเจาคุณ ทานตั้งประเด็นไววา สรางคนเปนหลัก วัตถุเปนรอง
เม่ือพระอาจารยสุบินมองเห็นปญหาตรงน้ีจึงมาคิดวา เราคงจะตองทํางานโดยเอาธรรมะไป
แกปญหาของชุมชน ถาอยูเฉพาะในวัดคงแกปญหาไมได

 นําเอาธรรมะไปแกปญหาของชุมชน

เม่ือพระอาจารยสุบินเห็นปญหาของความยากจน ทานก็มาวิเคราะหวา เราไดถูก
ปลูกฝงในเร่ือง ความประหยัด อดออม   มานาน   สมัยเราเปนเด็ก แมใหใสกระปุกออมวันละนิด
รัชกาลท่ี 5 ก็ยังตั้งธนาคารออมสินข้ึนมา เม่ือยุคกาลเปลี่ยนไป เร่ืองการสอนใหออมเงินก็ยังไม
เปลี่ยน แตทําไมคนฐานรากย่ิงจนลง  จนลงกวาเกา พระอาจารยก็มาวิเคราะหตอวา ทําไมรัชกาล
ท่ี 5 ประกาศเลิกทาส ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองใหญ คนไหนเปนหน้ีเปนสินก็เอาลูกมาขัดดอก ตอนน้ัน
เราก็ดีใจวารัชกาลท่ี 5 ประกาศเลิกทาส แตตอนน้ีคนไทยกลับเปนทาสกันท้ังประเทศ เปนทาส
อยางไร ก็เปนเพราะวาเราตกอยูใตอํานาจของกระแสตะวันตก เรากําลังสรางสังคมของการบริโภค
ไมสรางสังคมของการพึ่งพาตัวเอง

แลวถามตอวาเปนทาสอยางไร  ตอนน้ีชาวบานฐานรากก็ไปเอาเงินจากสถาบันการเงินมา
ใช ตอนน้ี ท้ังพอ แม ลูก ทุกคนตางก็ทํางานขัดดอก สิ้นปก็เอาเงินไปจายดอก แตตัวเองปวยไมมี
ใครดูแล แกชราไมมีใครชวยเหลือ สงเงินไมไดก็ยึดท่ีเขาไป คนท่ีทํามาหากินก็หลุดไปทีละคนสอง
คน ซ่ึงคนเหลาน้ีกลายเปนทาสหมด เพราะกระบวนการชาวบานคิดไมเปน บริหารจัดการไมเปน
ทําใหเรียนรูไมทัน นอกจากน้ี มีการโฆษณาใหบริโภคมากๆ ก็ถมเงินเขามา ชาวบานดีใจและ
บริโภคมากข้ึน จึงเปนภาระของประเทศชาติ

คนจนไมมีท่ีอยูอาศัย ปวยไมมีใครดูแล เพราะไมมีทรัพยสิน นายทุนยึดหมด ตัวเองแกลง
ก็ทํางานสงเงินเขาไมได ลูกไมสงเงินมาก็ถูกยึด สังคมก็รุนแรง

เม่ือมองปญหาเร่ืองจริยธรรม ความเปนพี่เปนนองไมเหลือ การเงินทําใหพี่นองแตก ซ่ึงใน
มงคลสูตรทางพระพุทธศาสนา ไดกลาววา การสงเคราะหญาติเปนมงคลอยางย่ิง
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พระอาจารยสุบินไดตั้งประเด็นถามวา เรามีพี่นอง ทําไมไมมาชวยกันทําในพี่นองตัวเอง
สมมุติคนท่ีมีเงินมาก ถามวาเอาเงินไปไวท่ีไหน ก็ตอบวาเอาเงินฝากธนาคาร แตนองยากจนลง พี่
กลับหนีไปฝากกินดอกเบ้ียรอยละ 75 สตางค นองตองไปกูกลับมารอยละ 9 รอยละ 12 ตกลงเรา
ชวยใคร เวลาเราปวยไข ถามวาใครมาเฝาไข  สภาพเชนน้ีทําลายวัฒนธรรมเราหมด เวลามีเงิน
เอาไปใหเขา แตเวลาตกทุกขไดยาก ใหนองชวยจัดน่ันจัดน่ี หาน่ันหาน่ี ไปเย่ียมไข ตายตองเผาผี
ให จิปาถะเหลาน้ี เปนเร่ืองของคนใกลเคียงท้ังหมดเลย พระอาจารยสุบินจึงบอกวา คนอยูใกล
เรากลับไมชวย แตเรากลับไปชวยคนที่อยูไกลๆ เม่ือเราเปนทุกขไมวาเร่ืองใดๆ ใครเลา
ชวยเรา ก็คือคนใกลตัวเราน่ันเอง อาตมาก็เตือนชาวบานวา เวลาเราปวย คนอื่นก็ไมเคยมา
ดูแล เย่ียมก็ไมเคยมาเย่ียม น่ีคือประเด็นในการสอนธรรมะ

พระอาจารยสุบินหารือกับพระครูวา ถาเราสอนธรรมะอยางเกาโดยที่ไมมีอะไรไปใส
ธรรมะของเราไมมีทางศักดิ์สิทธิ์ เพราะมันเปนจริง แตแกปญหาไมได จะดีขนาดไหนก็
แลวแต แตแกผิด  ก็แกไมหาย เหมือนกับแพทยจะเกงแคไหนก็แลวแต ถาใหยาผิด ก็รักษาไมได
ผิดเวลาก็ไมได ผิดท่ีก็ไมได

 ธรรมะกับหัวใจเศรษฐี

มีคําถามวา เราตางเห็นธรรมะเปนเร่ืองดี แตทําไมจึงพัฒนาไมได สิ่งท่ีพระนําเอาไปเทศน
กันมากคือ หัวใจเศรษฐี ซ่ึงจะโยงเขาสูเร่ืองเศรษฐกิจ

หัวใจเศรษฐี เรียกวา อุ อา กะ สะ เปนตัวยอ อธิบายตามหลักภาษาไทยมี 4 ขอ ท่ี
ปฏิบัติแลวเห็นไดในปจจุบัน ไมตองรอวันหนา ภาษาบาลีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ
ประโยชนท่ีเห็นไดในปจจุบัน ไดแก

ขอ 1 ขยันหา ซ่ึงถาหาไมเปน ไมมีทางรวย
ขอ 2 รูจักรักษา
ขอ 3 ตองมีกัลยาณมิตร
ขอ 4 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอน้ีจะนําเขาสูเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง

เราตองมีกัลยาณมิตร อยูคนเดียวไมได มีฐานะ มีเงิน แตถาไมมีเพื่อน ไมมีพวก
ยามทุกขยากลําบาก ไมมีใครชวย พระพุทธเจาบอกวา มีเงินอยางเดียวไมพอ ตองมีเพื่อน สมัย
โบราณ มีเพื่อนบานเปนร้ัว ประตูบานไมปดก็ไมเปนไร แตปจจุบันน้ีใสกุญแจ 2 ลูก ก็ยังไม
ปลอดภัย เรากําลังเร่ิมสรางวัฒนธรรมชุมชนชนบทแบบใหม  ดวยวิธีสรางกัลยาณมิตรซ่ึงมี
หลายอยาง ยกตัวอยาง  โดยปกติโยมอาจจะตองจางคนดูแลบาน ประมาณเดือนละ 3000 บาท
แตโยมไดเพียงคนเดียว ซ่ึงอาจจะแปลงเงินสามพันของโยม ในเดือนหน่ึงนํามาทําขาวหรือขนมให



192

เพื่อนบาน แจกเพื่อนบานเดือนละคร้ังสองคร้ัง เพื่อนบานจะเปนยามเฝาบานอยางดี  ตนทุนก็ต่ํา
รถจะไปเสียท่ีไหนก็มีคนไปชวย

พระอาจารยสุบินเลาวา สมัยท่ีเดินธุดงคอยูท่ีภูเก็ต มีการจับตัวเรียกคาไถกันมาก พระ
อาจารยสุบิน วิเคราะหวา เหตุใดจึงโดนจับเรียกคาไถ ก็พบวาเจาของบานรวยมาก มีแตทรัพย แต
ไมมีมิตร เพราะความตระหน่ีทรัพย ทําใหเกิดศัตรู คนใกลชิดแถวน้ันก็จะคอยจองวาคนน้ีจะออก
จากบานเม่ือไหร จะไดจับตัวเรียกคาไถ แตถาเปนคนใจบุญสักนิด เดือนหน่ึงซ้ือขาวสักหน่ึงหม่ืน
สองหม่ืน แจกคนแถวน้ัน ถามวาใครจะมาทํารายได ใครมาตอนไหนก็จะมียามคอยเฝาให ใน
ความเปนจริงหลักของพระพุทธเจาไดวางไวอยางดี คือใชทุนต่ําและย่ังยืนดวย แตสิ่งเหลาน้ีกําลัง
จะหายไป เพราะอารยธรรมตะวันตก ขณะน้ี พระอาจารยสุบินกําลังจะทดลองทํากับคนในหมูบาน
คือวันหน่ึงทํากับขาวอยางเดียว แลวบานอยูใกลกันก็เอาไปแจกกัน แลกเปลี่ยนกัน ตนทุนจะต่ํา
เพื่อนบานก็ได เร่ืองน้ีเราใชธรรมะเปนหลัก ไมใชแบบตะวันตก

มีคําถาม เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เอามาจากธรรมะขอไหน

พระอาจารยสุบินตอบวาอยางนอยนํามาจากธรรมะ 3 ขอ คือ
ขอ 1 มาจาก ขอ 4 ขางตน เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย
ขอ 2 มาจาก รูจักประมาณในการบริโภค คือ ไมบริโภคนอยเกินไปหรือมาก

เกินไป
ขอ 3 มาจาก ความพอเพียง ซ่ึงจะพอเพียงไดตองมี สันโดษ แปลมาจาก

ภาษาบาลี วา ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

คร้ังหน่ึงพระอาจารยสุบินเคยไดเขาไปรวมประชุมกับรัฐบาล  ซ่ึงท่ีประชุมเขาใหตัดคําวา
สันโดษ ออก พระอาจารยสุบินบอกวาไมอยากไปคาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ใน ครม. เขาไมเขาใจ
วา สันโดษคืออะไร เม่ือสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็ไมใหใชคําน้ี คือไมใหพระเทศนเร่ืองน้ี
พระพุทธเจาทานยังกลาววา ความสันโดษเปนทรัพยอยางย่ิง แสดงวา ตองมีอะไรอยูขางใน แลว
ทําไมเราไมใชเร่ืองน้ี แตในหลวงทานใชภาษาไทย จึงไมมีคําวา สันโดษ

 ความพอที่ตัวเองมีพอดี แลวพอใจและทําตอไป

สันโดษ หมายถึง ความพอใจในสิ่งท่ีเรามีอยู แตก็ไมไดหมายความวา หามไมใหทําเพิ่ม
เราก็ยังทําได แตตองทําในความถูกตอง

ธรรมะมักไมไดมาเดี่ยวๆ สันโดษมาคูกับความเพียร พระอาจารยสุบินไดยกตัวอยาง
วา วันน้ีโยมขายของไดรอยบาท ถาโยมพอใจในสองรอยบาทถือวาผิดหลัก ตองพอใจใน
สิ่งที่มีคือ รอยเดียว พรุงน้ีโยมขายไดหาสิบบาทจะไปพอใจในรอยบาทไดไหม เราตอง



193

พอใจเฉพาะที่มันได ที่มันมี แลวใหทําความเพียรตอไป ไมใชหยุดหา ถาเราหยุดหายอม
หมายถึง ความเกียจครานเขามาแลว ฉะน้ันพระพุทธเจาจึงจัดเปนทรัพยอยางยิ่ง น่ัน
หมายถึง มันตองสูงสุดแลว ทําใหคนมีความสุข แลวเศรษฐกิจพอเพียงทําอยางไรใหคนมี
ความสุข  ตองมีคําวา สันโดษเขาไปกํากับ วาพอใจที่ตนมี ถามีรอยพอใจหม่ืน  เปนไป
ไมได    ตองเอาความพอที่ตัวเองมีพอดี และก็พอใจ และทําตอไป อยาหยุด ถาหยุดก็ไมมี
สันโดษ ฉะน้ัน ตองเพียรตอไปอีก

 วิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง

พระอาจารยสุบินไปประชุมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   คนในท่ีประชุมบอกวา เขาจะตอง
เปนครูสอนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง พระอาจารยสุบินจึงถามวา แลวโยมจะจัดสรรอยางไร จะแบง
กันอยางไร  เอาอะไรเปนตัววัด เขาบอกวาเขาเขาใจเร่ืองเหลาน้ีแลว  จึงถามวิธีการสอนวา ตอง
ทําอยางไร เขาก็บอกวา ตองจัดสรรแบงท่ีดิน สมมุติวา มีอยู 1 ไร ก็แบงเปน 4 สวน คือ 1 งาน ใช
เปนบอ 1 งาน ใชปลูกผัก 1 งาน ใชเลี้ยงปลา อีก 1 งาน ก็ใชเปนท่ีอยูอาศัย

พระอาจารยสุบินจึงถามตอวา  ถาเอาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในลักษณะแบงเปนสี่
สวน  คิดวาไมนาจะใช  เพราะคนท่ีมีรถเข็นคันเดียวจะแบงอยางไร  คนท่ีหาบขายจะแบงอยางไร
เขาก็ตอบไมได

พระอาจารยสุบินจึงกลาววา คําวา พอเพียง แตละคนไมเทากัน สมมุติวาโยมไมกินขาว
สองจาน แตกินจานเดียว จะบอกวาคนน้ีไมพอเพียง ก็ไมใช เพราะขนาดไมเทากัน ฉะน้ัน จะให
พอเพียงเทากันไมได คนน้ีมีเงินลาน คนน้ีมีเงินหม่ืน กินเทากัน ก็ไมได ดังน้ัน การท่ีจะกลาววา
พอเพียง ตองมีความสันโดษเขาไปกํากับ พอใจเทาท่ีมีอยูและก็ทําตอไปอีก อยาหยุด ขยัน
ประหยัด ตอไปอีก

หลักท่ีสําคัญไปกวาน้ันคือ คําวา พอเพียง คําน้ีไมมีเคร่ืองวัด ถาเราพูดอยางน้ีเปน
ปรัชญา ไมมีหลักของการปฏิบัติเปนตัวตัดสิน ฉะน้ัน ถาเราจะทําเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็
ตองมีหลักตัดสิน ไมใชพูดในเชิงปรัชญาเฉยๆ ถาเราพูดในเชิงปรัชญาก็จะเถียงกันไมรูจักจบ
จักสิ้น หลวงพอพระพุทธทาสกลาววา พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา

 พุทธศาสนาไมใชปรัชญา

มีคนถามวา พุทธศาสนาไมใชปรัชญา แลวพุทธศาสนาคืออะไร ปรัชญากับ
พระพุทธศาสนาตางกันตรงไหน

ปรัชญาเหมือนเปนเพียงแนวคิด แตไมใชเปนหลักที่จะนําไปปฏิบัติได
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ปรัชญากับพระพุทธศาสนา ท่ีพระอาจารยสุบินเห็นตางกันน้ัน ทานยกตัวอยางวา โตะตัว
น้ีหนักไหม โยมอาจจะตอบวา ไมหนัก ซ่ึงตอบแบบน้ีเขาเรียกวา ตอบแบบปรัชญา แตถาตอบ
แบบพระพุทธศาสนา ก็ตองยกดูกอน แลวคอยตอบวา ไมหนัก  น่ันคือ ตองปฏิบัติกอนถึงจะรู

ดังน้ัน พุทธศาสนาจะเปนเชิงวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่ตองกระทํา ไมใชมาน่ังคิดแลวมา
วิเคราะห   พุทธศาสนาจึงไมใชปรัชญา  ถาเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเถียงกันในเชิง
ปรัชญาตลอดวาจะเอาอะไรมาวัด คนไขยังมีเคร่ืองวัด  แลว เศรษฐกิจพอเพียงจะเอาอะไรมา
วัด

 เศรษฐกิจพอเพียงจะวัด ดวยอะไร

การวัดตามแนวของพระพุทธศาสนา โดยหลักของพระพุทธศาสนา วัดไดดังน้ีคือ
เน่ืองจากขอที่ 4 คือ การใชชีวิตสมควรตามแกกําลังทรัพย การวัดที่ดีคือ ตองปฏิบัติ ฉะน้ัน
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร คือตองทําดวยตัวเอง ถาไมทํา จะไมรูวาเทาไหรจึงจะพอหรือไมพอ
ถาเราไมกินก็จะไมรูวาอิ่มหรือไมอิ่ม

เศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีแก ในทางปฏิบัติคือ ตองทําบัญชีครัวเรือน ท่ีเปนตัววัดวาพอ
หรือไมพอ  ขาดหรือเกิน ซ่ึงการวัดน้ีจะเปนตัววัดสังคม  แตละครอบครัวแตละครัวเรือนจะรู
ตอนน้ีเราจึงแนะใหชาวบานทํา  ถามปญหาไวกวางๆ วากลุมของเราน้ี ตอนน้ีมีเงินสิบลานบาท
ถาไมทําบัญชีจะลมไหม .....ก็ลมแน เพราะจําไมได  ถาธนาคารไมมีบัญชี หางราน บริษัท ไมมี
บัญชี จะลมไหม.... ลมแน แลวถาเราไมมีบัญชีครัวเรือนจะลมไหม.....ลมแน

แตคนไทยไมเคยมีระบบเลย ดําเนินชีวิตแบบไมมีขอมูล ถามยอนหลังไปสามวันก็ไม
รูเร่ือง วาคืออะไร ดําเนินชีวิตอยูอยางไร กําไรขาดทุนก็ไมรู เม่ือเราเปนคนไปแกปญหาจะแก
อยางไร พระอาจารยสุบินจึงเสนอตอท่ีประชุมวา วิธีแกปญหาความยากจน จะเอาอะไรเปน
มาตรฐาน เอาอะไรเปนบรรทัดฐาน  จะถมเงินแกปญหาความยากจนไดอยางไร สมมุติวาโยมเปน
แพทย คนไขเขามาหาโยม โยมก็ถามวาเปนอะไร คนไขก็ตอบวา ผมปวยครับ ปวยแตไมบอกวา
ปวยตรงไหน ปวยท่ีทอง ท่ีแขน ขา หัว โยมเปนหมอก็รักษาไมได

เม่ือมาบอกวา ผมจน  แตเราก็ไมรูจะไปแกตรงไหน เพราะขาดระบบขอมูลวา จนเพราะ
อะไร จนเพราะกินเหลา จนเพราะไมทํางาน หรือจนเพราะใชฟุมเฟอย  รายจายเราไมรูเลย ฉะน้ัน
ถาจะไปแกเศรษฐกิจพอเพียง เราจะไปแกเร่ืองน้ีอยางไร ถาเราผลักดันเร่ืองน้ีไมได ก่ีปเรา
ก็แกไมจบ เพราะเราไมมีขอมูลในการที่จะแกปญหา เหมือนกับหมอรักษาคนปวย ถาคนไขไม
บอกอาการ จะรักษาอยางไร ก็หมดหนทางท่ีจะแก จะใหยาก็ไมได จะผาตัดก็ไมได   ใหกินแตยา
บรรเทาอยางเดียว  ตอนน้ี เราก็แกปญหาความยากจนดวยการบรรเทา รัฐทุมงบประมาณลงมา
เพียงแคชวยบรรเทาไดช่ัวคราวเทาน้ัน
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 เศรษฐกิจพอเพียงวัดดวยบัญชีครัวเรือน

รัฐบาลท่ีแลว เขาผลักดันใหทําบัญชีคนจน ผลเปนอยางไรน้ัน ซ่ึงเร่ืองน้ีพระอาจารยสุบิน
มองวาตองปลูกฝงไปจากกระทรวงการศึกษาธิการ ทานทดลองทํากับเด็ก คุยกับครูท่ีคุยกันรูเร่ือง
เพื่อบอกใหเด็กกลับไปทําบัญชีครัวเรือนใหพอแม พอแมรับอะไรมาบาง จายอะไรไปบาง หา
เร่ืองใหครอบครัวไดคุยกัน เพราะไมงั้นเด็กก็ดูแตทีวี ไมคุยกับพอแม จากน้ันก็เอามาวิเคราะหกัน
มีโรงเรียนหน่ึง ปรากฏวาทําบัญชีครัวเรือนแลวติดลบ คาเหลาของพอ 3,000 บาท แตคาขนมลูก
1.500 บาท   รายจายเกินรายรับ จะทําอยางไรดี เด็กก็เสนอวา พอควรลดคาเหลา หนูลดคาขนม
ในกรณีจายเกิน พระอาจารยสุบินจึงแนะวา จายเกินใหแบงเปนสองสวน หน่ึง จายเกินเพราะ
ลงทุน สอง จายเกินเพราะฟุมเฟอย จายเกินเพราะลงทุน เชน ลูกไปเรียนตอ หรือซ้ือท่ีดินไปสราง
บาน ซ้ือรถยนต มีโอกาสไดคืน แตถาจายเพราะฟุมเฟอยแตละเดือน เราสามารถวิเคราะหขอมูล
ไดเลยวา สภาพอยางน้ีรวยหรือจน  ไมตองไปหาหมอดู จะเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
ตามสมควรแกกําลังทรัพย ธรรมะขอน้ีก็จะเกิดขึ้น สูความเปนเศรษฐกิจพอเพียง

ในความเปนจริงธรรมะมีอยูแลว ในสวนบัญชีครัวเรือนน้ีเปนเคร่ืองมือวัดความพอเพียง
ของคนไดระดับหน่ึง ธนาคาร ธุรกิจ จะรูวากําไรหรือขาดทุนเพราะทําบัญชี สินคาตัวไหนไปไม
รอดก็ตองยกเลิก  ฉะน้ันพฤติกรรมใดไมดีก็ตองเลิก เพราะเม่ือทําไปแลวก็จะจนตลอด เร่ืองน้ีแม
เปนเร่ืองสวนตัว เปนเร่ืองของครอบครัว และไปสูชุมชน  จะเห็นวาเราจะได จากพอเพียงระดับ
ครอบครัว ไปสูพอเพียงระดับหมูบาน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

 วิเคราะหเศรษฐกิจชุมชนบนฐานของขอมูล

เวลาน้ี ทําบัญชีครัวเรือนกันท้ังหมูบาน สมมุติวา มี 30 ครัวเรือน ก็นํามาเขียนข้ึนกระดาน
ไว ใสขอมูล คาขาว คานํ้าตาล คานํ้าปลาเทาไหร คาโทรศัพทเทาไหร เม่ือเอามารวมกัน เราก็จะรู
วาแตละหมูบานใชอะไรเทาไหร ดังน้ัน ก็จะเกิดเปนแผน

แผนคืออะไร สมมุติวา เรากินไขเดือนละ 1000 ฟอง ถาเราจะแกปญหาความยากจน เรา
ก็แบง หน่ึงคนไปเลี้ยงไก ซ่ึงรูวาตลาดมีแนนอน เรากินผักเดือนละเทาไหร ก็มีตลาดรองรับทันที น่ี
คือ การพาไปสูความพอเพียงอยางมีระบบ ไมใชพูดแบบปากเปลา ไมใชพูดบนฐานขอมูล
แบบคาดการณ ไมใชพูดเชิงปรัชญา ตองมีภาคปฏิบัติเขามารองรับ เร่ืองน้ีเปนแนวของ
ธรรมะ ซ่ึงเปนการวิเคราะหบนฐานของธรรมะ เม่ือทดลองทําก็รูวาเดือนน้ีเรากินขาวท้ังหมด
เทาไหร  ใหรวมกันไปสั่งซ้ือทีเดียว ราคาจะตางกันมาก พระอาจารยสุบินบอกกับชาวบานวา โยม
มาตลาดซ้ือขาวกันคนละถัง สมมุติวา ถังละสิบบาท แตคานํ้ามันรถของรอยคน คิดเปนเงินแลว
หมดไปเทาไหร คาสึกหรอหมดไปเทาไหร คาเสียเวลาเทาไหร ฉะน้ัน ถาคุณมารวมกันซ้ือ อาจจะ
เหลือแคหาบาท ประหยัดคานํ้ามันรถ และคาเสียเวลา ดังน้ัน สวนน้ีจึงเปนขอดีจากการทําระบบ
ขอมูล ซ่ึงตอไปถาจะจัดการสังคมก็จะทําไดงายข้ึน
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แลวทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดขึ้นได ซ่ึงก็ตองสนับสนุนดานการศึกษา โดยเร่ิมจาก
เด็ก ถาคนไหนทําจริงจังก็ใหคะแนนมากหนอย เร่ืองน้ีอาจจะมีสวนผลักดันใหฟนเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงได โดยตองเร่ิมจากเด็กไป ถาไมเร่ิมทํา พระอาจารยสุบินเห็นวาจะเดินตอไปลําบาก ถา
เด็กเอาดวย ก็จะมีฐาน ครู ผูปกครองก็จะเอาดวย ฝายราชการก็จะไดขอมูลมาวิเคราะหวา ปน้ี
อะไรท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จ ปญหาคืออะไร  โรงเรียนก็สามารถนําขอมูลมาทําเปนภาพรวม
ไดเดือนละคร้ัง ถาพอแมจะกินอะไร สั่งผานเขามาท่ีโรงเรียนได แลวใหเด็กเอากลับไป ซ่ึงลด
คาใชจายและลดข้ันตอนไดมากมาย เพราะเราพูดเร่ืองประหยัด แตถาเราทําอยูคนเดียว จะ
ประหยัดไดอยางไร

 หลักคิดของการหมุนเวียนทุนเงินในชุมชน

ในอีกมุมหน่ึง เราบอกชุมชนวา ทุนน้ีทําใหเราจน น่ันหมายความวา ตอนน้ีตางคนตางเอา
เงินไปใสกระปุกรายเดือน สมมุติวาเดือนละสามพัน ปละสามหม่ืนหก  แลวพอแมก็กูเงินเอามาใช
แตเงินในชุมชนกลับเอาไวเฉยๆ เร่ืองน้ีไมไดตองการมองกําไรขาดทุน แตเรามองวาเปนความ
ยากจน  เพราะเงินของประเทศตาย ไมหมุน  ตองมีคนอื่นมาหมุน แลวตัวเองก็ไมไดอะไรเลย พระ
อาจารยสุบินจึงมองวาการท่ีชาวบานเขาเก็บเงินวันละ 1 บาท สมมุติวาเต็มกระปุกออมสินอาจจะ
ไดพันบาท และสมมุติวาของสิบบาท โยมเก็บอีกสามปคาเงินจะออน ของราคาเพิ่มเปนสิบหาบาท
แตเงินยังมีอยูเทาเดิม ถาโยมเอาเงินพันบาทไปหมุน อาจจะไดกลับมาเทาเดิมคือสิบหาบาทเทา
เดิม เพราะมีกําไรเกิดข้ึน

ฉะน้ัน เราจะเห็นวา หลักธรรมะขอท่ี 1 ขอท่ี 2 ไปโยงกับขอท่ี 4 ดวย ซ่ึงจะโยงกันไป
หมด ไมใชขอเดียว บางคร้ังเรามองดานเดียว เรามองดานเดียวไมได ถาเรามองวา เงินเต็ม
กระปุกมีคนละพันบาท เรามีรอยคนก็แสนบาท ตางคนตางก็วิ่งเอาไปฝาก ซ่ึงเร่ืองน้ีไมไดบอกวา
วิธีการไมดี

เร่ืองน้ีมีหลักการวิเคราะห เปนหลักธรรมะที่ตองใชประจํา น่ันคือ รุงอรุณของยามเชา
พระพุทธเจาบอกวา  ถาแสงอรุณมา ม่ันใจได เลยวาวันน้ีสวาง ฉะน้ัน เราอยูกับ
พระพุทธศาสนา จะตองเขาใจ เขาเรียกวา โยโสมนสิการ คือการใครครวญ เปนรุงอรุณ แตละ
เร่ืองเราตองใชปญญาวิเคราะห ถาเห็นทางแสดงวาแสงอรุณมา ก็ไปไดเลย แตถาใครครวญแลวยัง
ไมเห็นทางก็อยาเพิ่งไป เพราะมันมืด ไมใชทําตามเขาอยางเดียว ตองใชหลักคิดน้ี

ถารอยคนเอาเงินไปฝากธนาคารรวมหน่ึงแสนบาท โดยไมไดบวกคาสึกหรอ คาเดินทาง
ไดดอกเบ้ียรอยละ 75 สตางค ตอป  แลวพอแมในหมูบานตองไปตามกูกลับมาใหม รอยละ 9 บาท
ตอป  เพราะเราเอาไปรวมกันฝากไวกับเขา ใหเขาจัดการ ฉะน้ัน ทรัพยากรจากชุมชนก็จะถูกดึง
ดึงคนเขาไป  คาเดินทางก็ถูกดึงไป กําไรก็ถูกดึงไป ฉะน้ัน ในชุมชนก็จะถูกสูบไปหมด สูบจาก
ฐานราก จากน้ัน เขาก็จะประชุมวางแผนเร่ืองการจัดการ  นักจัดการเขาก็จะวางแผนจัดการวา จะ
ทําอยางไรท่ีจะสูบดึงมาไดจากหลายๆทาง เพื่อสูบทรัพยากร  ถาจนมากๆ เดี๋ยวก็เอาทรัพยากร
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มาขายใหเรา เชน ขายท่ีดิน เอาลูกมาทํางานใชหน้ี เงินพวกเราท้ังน้ัน เพราะเราเอาเงินใหเขา
บริหาร ซ่ึงเปนเงินของเรา  ประเทศใหญๆตอนน้ีกําลังรวมตัวกันทําเชนน้ี พระอาจารยสุบินบอกวา
เขารวมกันเปน สหภาพยุโรป ท้ังๆ ท่ีรวยกวาเราอีก ก็เพราะจะไปสูบจากประเทศอื่นๆ มาอีก
ประเทศท่ีออนแอท้ังหลายก็ไปเอามา เพื่อท่ีจะใหเขาสูบทรัพยากรไปเร่ือยๆ ท้ัง แกส นํ้ามัน อีก
หลายๆ อยาง ก็เหมือนกับสภาพท่ีกําลังเกิดในชุมชน ไมมีผิด

 พระราชดํารัสในหลวง “รู รัก สามัคค”ี
พระสุบินจึงนําเอาพระราชดํารัสในหลวงมาใช มีอยูสามขอ คือ รู รัก สามัคคี

สามคําน้ี เอามาสอนชาวบาน ถามวารู น้ัน คือ รูอะไร รูปญหา ถาจะทําอะไร รูปญหา รู
เหตุ รูปญหา แลวหาทางออก เม่ือรูวาปญหาคืออะไร  มาน่ังคุยก็เกิดความรัก เชน คนเปนเอดส
จะมีชมรมโรคเอดส ก็จะมานัดคุยกัน คนมีปญหาเดียวกันก็จะคุยกันรูเร่ือง และจะเกิดความรักกัน
พระอาจารยสุบินก็ใชวิธีน้ีกับชาวบาน พอรัก ก็จะเกิดการรวมตัวสามัคคี ถาไมมีประโยชนรวมกัน
ก็ไมมีทางจับมือกัน ไมวาองคกรไหน นักการเมืองไหนก็ตาม ถาไมมีผลประโยชนรวมกันก็ไมมี
ทางจับตัวกันติด แตถามีประโยชนรวมกัน  จะเกิดความสามัคคี น่ีก็เปนเร่ืองของธรรมะท่ีนําไปใช

 ตองเขาใจธรรมชาติ มองความหลากหลายทางธรรมชาติ พระพุทธเจาจึงไมบีบ
คั้น

แลวจะแกปญหาอยางไร พระอาจารยสุบินก็มาสอนเร่ืองการเงิน สอนใหเอาเงินมาฝากไว
รวมกัน ฝากคนละสิบบาท ฝากเสร็จแลว ใครมีความจําเปน ท่ีเคยไปกูนายทุนรอยละ 5 รอยละ10-
20 ก็มาเอาเงินตรงน้ีไป โดยพิจารณาจากความจําเปน เชน

ปวย ตองเขาโรงพยาบาล  ลูกจะเปดเทอม  เกิดมีไฟไหมนํ้าทวม หรือมีความจําเปน
จะตองลงทุน ก็ใหเอาเงินไปกอน เอาไปพันหน่ึงก็ผอนมารอยหน่ึง ชวยคนจน สองเดือนเงินก็โต
ข้ึนเร่ือยๆ สมมุติวา เรามีอยูรอยคน คนละสองบาทก็ไดพันบาท เดือนน้ีคนน้ีเดือดรอนก็เอาไปพัน
หน่ึง เดือนหนาก็ผอนกลับคืนรอยหน่ึง สวนเงินฝากของเราก็ยังใหฝากคนละสิบบาท มีคาบํารุง
บาทหน่ึง เดือนหนาก็จะมีเงินหน่ึงพันรอยย่ีสิบบาท เงินก็โตไปเร่ือยๆ การทําเชนน้ีจะวาเปนแชรก็
ได จะวาเปนสหกรณก็คือสหกรณ จะวาเปนธนาคารก็คือธนาคาร ไมคอยเหมือนสักอยาง

พระอาจารยสุบินมองการทําเชนน้ี คือการสงเคราะห เน่ืองจากพระอาจารยสุบินมาคิดวา
เดือนหน่ึงโยมอาจจะทําบุญงานบวชงานแตงเดือนหน่ึงถึงรอยบาทหรือไม เกินใชไหม ดังน้ัน เรา
บอกวาเดือนละ 50-100 บาท เอามาสงเคราะหกัน เพราะโยมทําบุญใสซองไป โยมก็ไมไดกลับ แต
สิ่งท่ีเราทําน้ันเปนการสงเคราะหกันไป บางคร้ังทุนกลับมา  เอาเงินหน่ึงรอยมาชวยกัน ตนทุนไม
หาย กําไรชวยกัน เราตั้งสัจจะรวมกันวา เราจะชวยกัน  เราไปชวยงานอยางอื่นตั้งมากมาย เรา
เอาแคน้ี เราไมเอามาก ตองใชวิธีใหเขาเห็นภาพ บางทีเขาบอกวาเสียดาย เราก็บอกวา เวลาซ้ือ
หวยมากกวาสิบบาทไมเห็นเสียดาย หวยกูกลับไดไหม ไมได ก็ตองหาวิธีการหลอกลอใหเขาเห็น
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ภาพ เราไมไดใชกฎหมาย แตใชเหตุผล เม่ือเรียกกลุมเขามาคุยบาง วางเกณฑไวบาง  มีการใช
หลายวิธี เน่ืองจากมะมวงตนหน่ึงมีรอยลูก จะใหสมบูรณท้ังหมดเปนไปไมได

พระอาจารยสุบินมองเห็นถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ ตองเขาใจธรรมชาติ
พระพุทธเจาจึงไมบีบคั้น เพราะทานเขาใจระบบธรรมชาติ และพระพุทธเจาสอนตนเปนท่ีพึ่งแหง
ตน เวลาอยูปาก็คิดวา ดูตนไมไมเคยมีใครมาชวยดู หรือมาชวยตนเองได แลวตนไมงอกในปาไม
เคยมีใครใสปุย แตตนไมท่ีเราปลูกเองกลับตาย  ตนไมจะเลี้ยงตนเองไดดวยการท้ิงใบ ท้ิงดอกมา
เปนปุยของตัวเอง หลนมาเปนปุย รากของตนไมก็เขมแข็งข้ึน แตชุมชนถูกจํากัด ท่ีมาทําเร่ืองกลุม
การเงินก็เพราะมองประเด็นน้ี ทุกคนในชุมชนท่ีมาทําเร่ืองการเงิน มองวาเปนเร่ืองยาก เพราะใน
ชุมชนพบปญหาวา มี

1. คนแกเปนสวนใหญ คนท่ีอยูในวัยแรงงานไปอยูท่ีอื่น
2. เด็ก
3 คนพิการ
4 คนท่ีโรงงานไมเอาไลกลับบาน
5 คนติดยาเสพติด

ซ่ึงเราตองไปพัฒนาคนกลุมน้ัน เพราะคนท่ีเรียนจบไมคอยกลับมา แตถาเราศรัทธาก็พอไปได

 พึ่งตนเอง และตองทําตามกําลังที่เรามี

เราก็ตองทําตามกําลังท่ีมี แบกเทาท่ีเราแบกได เพราะเราชวยเขาแลว ยกตัวอยางใกลตัว
เชน ตนไมท่ีอยูในปาดังท่ีกลาวขางตนท่ีตองพึ่งตนเอง แลวทําไมคุณจึงไมคิดพึ่งตนเอง ตองสูและ
สรางความเขมแข็งของตนเอง ตองออมเงินกันเอง และปลอยกูกันเอง เพื่อสรางความเขมแขง
ดังน้ันกองทุนเหลาน้ีจึงโตข้ึน โตจากทุกคนท่ีทํางานตองสงเงินเขากองทุน จึงตองมีการปฏิบัติ
ชุมชนเขมแข็งเปนนามธรรม เราพูดไดแตเราตองทํา ปลอยใหคนกูก็ตองไปหากําไรเขามาให
ชุมชน กองทุนจึงโตทุกเดือนตามธรรมชาติ สงเงินเขามา ทุนเร่ิมกลับ แรงงานเร่ิมกลับ
สิ่งแวดลอมเร่ิมกลับ ที่ดินเร่ิมกลับ คนทิ้งถ่ินเร่ิมกลับ เพราะมีทุน

กําไรก็เอามาจัดสัดสวน ปหน่ึงไดกําไร เชน หม่ืนบาท ตองหารสอง ปนผลคืนสมาชิกรอย
ละ 50 และอีกรอยละ 50 นํามาจัดเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหคนในหมูบาน เราให 100 %
ไมได จึงใหแค 50% อีก 50% ถาแกชราก็มาเบิก เหมือนตนไม จะเปนอยางไรก็สลัดใบท่ีโคน
เหมือนคนท่ีใชเงินในกลุม เงินก็อยูในกลุม ทําใหเขมแข็งข้ึน และตองไมทอ ยกตัวอยางเชน จอม
ปลวกสะสมดิน โตข้ึนไมลม ตึกในกรุงเทพก็สูไมได เหมือนผึ้งท่ีสะสมนํ้าผึ้ง ซ่ึงคนก็ตัวใหญกวาผึ้ง
ทําไมจะสูผึ้งไมได ตองเขมแข็งและพัฒนาข้ึนได
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 เราตองพิสูจนดวยการกระทํา

คําถาม “ถามีคนกูไปแลวไมคืนครบรอยจะทําอยางไร? ” พระอาจารยสุบินกลาววา เราคิด
ไมได เราตองพิสูจนดวยการกระทํา เราทํามา 18 ป จากคน 200 กวาคน ท่ีมีเงินเร่ิมตน 2,710
บาท ตอนน้ีมี 700 กวาลานบาท มีบางท่ีกูไปแลวไมคืนครบ แตวามีเปอรเซ็นตนอย เพราะเงื่อนไข
ท่ีวางไวชุมชนตองดูแลกัน  ถาใครโกง ก็จะโกงเงินท่ีจะดูแลครอบครัวตนเองดวย น่ีเปนการใช
ธรรมะมาชวย และใชคนท่ีอยูในชุมชนเดียวกันดูแลกันเอง

 หลักธรรมะสําคัญมาก  ธรรมะในเชิงเศรษฐกิจ

ธรรมะในเชิงเศรษฐกิจ ถากูไป แลวโกง จะถือวา อกตัญูกับคน 99 คน ดังน้ัน หาก
อกตัญูก็อยาหวังวาคน 99 คน จะชวย เร่ืองประหยัดรายจายวันละ 1 บาท  เวลาน้ีพระอาจารย
สุบินก็ทําอยูท่ี จ.ตราด คลายกับของครูชบ พระอาจารยสุบินเรียกวา ทําบุญ ทานเห็นวาเร่ืองน้ีอยู
ท่ีเทคนิคการพูด เน่ืองจากทานถามชาวบานวา ปหน่ึงทําบุญปดทองฝงลูกนิมิตถึง 365 บาทใช
ไหม เขาบอกวาเกินเพราะปหน่ึงทําบุญงานศพ งานแตงมากกวาปละ 365 บาท แลวยังไปทําบุญ
กับคนขอทานดวย ถามวาตอนท่ีเดือดรอนขอทานมาชวยไหม ทําไมกับคนรอบขาง เราไมชวย
เวลาเราเจ็บปวย คนรอบขางมาดูแล เอาขาวของมาให ใหกําลังใจ ทําไมเราไมมองคนรอบขาง ซ่ึง
เก็บวันละ 1 บาท 30,000 คน ปหน่ึงก็ได 10 ลานบาท มาชวยกันตอนเจ็บตาย เอาเงินเขาสัจจะ
หมุนเปนกําไร พอตอนแกก็มีเงินกินมีบํานาญ เ ร่ืองน้ีเชื่อมโยงมาจากกลุมสัจจะซ่ึงเปนงานหลัก
จึงจะทํางานได

การแกไขปญหาในชุมชน ในเบ้ืองตนเราตองรูปญหาชาวบาน สอง ช้ีทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ

เม่ือจัดการแลว ก็ชวยกันจัดสรรประโยชนใหมาสูวงจรของการชวยกันคิด ไดรับประโยชน
เหมือนกัน จากน้ันพอไดประโยชนมากข้ึน ตองขยายกิจการ เชน โยมเรียนแค ป 4 ไมพอ ตอง
ขวนขวายเรียนถึงเอก ดังน้ัน คนจนซ่ึงมีคาตอบแทนไมพอ จึงวางแผน แลวรวมพล รวมความ
คิดเห็น รวมทุนมาจัดการ จึงจะมาสูเร่ืองปา ดังน้ัน เราเคยเสนอ ปตท. ซ่ึงมีงบประมาณ 2 ลาน
บาท ปตท.จะรักษาปาไมได จะใหหมูบานท่ีอยูรอบๆ ก็จะทําใหแยกกัน ปตท.จึงถามวาจะแกยัง
อยางไร พระอาจารยสุบินบอกวา ถามีเงินก็เอา 2 ลานบาทมาตั้งเปนกองทุน คนรอบขางเขา
เจ็บปวยมาก็เบิกได คืนละ 200 บาท แตใครไปตัดปาตองเสีย 500 บาท ดังน้ัน ใครจะยอมจาย จึง
ตองหันมาชวยกันดูแลเฝาปา เอาสิ่งเหลาน้ีมาเปนบริวาร เปนสิ่งที่คิดจากหลักธรรมะ ไมไดคิด
เพื่อความโลภ แตเพื่อความอยูรอด
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 วิธีคิดในการแกไขปญหารวมกัน

การจะแกไขปญหาได คนแกไขตองอดทนและเสียสละ ตองจับคนท่ีมีอุดมการณรวมและมี
ประโยชนรวมกัน โดยดึงเด็กเขามารวมดวย จากคนเหลาน้ีคอยๆรวมเด็กเขามา และหากไปชวน
พอแม จะไดประโยชนดวย เชน เอากระดาษจากขยะมาขาย ไดเงินเอาเขากองทุนสวัสดิการ
ฉะน้ันเม่ือเกิดจากความสะเพราก็ตองเอาความสะเพรามาใชประโยชน แตหากไมมีคนจัดการสิ่ง
เหลาน้ี ปญหาก็ถูกปลอยไป

ในชวงแรก การท่ีพระอาจารยสุบินมาจัดตั้งกลุม หนวยราชการก็ไมเห็นดวย นายอําเภอก็
กีดกัน ทานจึงเลิก ไมไปอิงกับราชการ แตทานคิดวาเราท้ิงภาระไมได เพราะชาวบานเหลาน้ีถา
เราไมชวยจะเปนปญหา

มีขอสังเกตวา ปจจุบันน้ีเราย่ิงพัฒนายาก ความแตกแยกในชุมชนสูงมาก สาเหตุมาจาก
การเลือกตั้ง  แลวพระอาจารยสุบินมาเทศนเร่ืองความสามัคคี จะเทศนอยางไรใหชาวบานสนใจ
เพราะตองมีผลประโยชน พระอาจารยจึงถามวา ผ้ึงมาตอมตนไมไมมีดอกจะมาตอมไหม

ดังน้ัน เราตองทําใหเกิดประโยชนรวมใหได หลังจากน้ันเม่ือมีคนเห็นดวย ก็ตองเปลี่ยน
วิธีการ เชน เงินท่ีไดจากบริจาค นํามาใชทํางานในเชิงรุก เชารถไปท่ีวัด แลวคนจน คนรวยไม
เหมือนกัน จะทําอยางไร ก็เสนอวาเอาเงินเขากองทุน เพื่อใหคนจนไดกูราคาถูก สวนคนรวยก็คิด
วา ทําประโยชนใหวัดไมเปนไร ซ่ึงตางจากการฝากเงินธนาคาร  เพียงแคคิดก็ขาดทุนแลว เพราะ
กวาจะเดินทางไปฝากเงินก็ตองเสียเงินคารถ ไมคุมกับดอกเบ้ีย การทํากลุมสัจจะน้ัน

ประการท่ี 1 ตองการใหคนเรียนรูบัญชี ไปฝากเงินก็ไมรูระบบบัญชี
ประการท่ี 2 ตองการใหรูระบบบริหาร ถาหลายคนจะเอาอยางน้ันอยางน้ีตอไปจะบริหาร

อยางไร
ประการท่ี 3 ตองเรียนรูนิสัย เร่ิมจาก 400 บาทกูแลวสงหรือไมสง เรียนรูตั้งแตเงินนอย

ตอไปกูมากก็ปลอยกูได น่ีคือระบบการบริหาร แลวเราก็เอาเงินนอยไปจัดการ  เอาการใชนอยให
เปนประโยชน กลุมน้ีเร่ิมจาก 460 บาท ตอนน้ีมีประมาณ 300 ลานบาท

ถากูแลว ไมสง ใหเขียนท่ีกระดาน รายช่ือคนท่ีไมสงมีใครบาง เม่ือคนเห็นวา น่ีโกงเงิน
ตั้งแตเด็กจนคนแก ก็ชวยกันตาม เปนลักษณะใหทุกคนชวยกันแบกรับความเสี่ยง คนท่ีโกงจะ
ลําบากเพราะชาวบานไมยอมรับ

 ระบบขอมูลที่บริหารจัดการ เงินมากๆจะเก็บขอมูลอยางไร

ขอมูลของกลุมสัจจะฯเปนขอมูลคํานวณงายๆ   ไปหมูบานก็จดบันทึก เพราะวิธีการไดมา
งายและเร็ว ตรวจสอบงายสะดวก ใครฝาก 10 บาทก็ตอง 10 บาทท้ังป ฝาก 100 ก็ตอง 100 ท้ังป
ดังน้ัน จึงคํานวณไดงายวา ปหน่ึงไดเทาไร 10 บาทได 120 บาทตอป เปนสัจจะท่ีวาเราจะสะสมไว
ขอมูลเปนลักษณะ คูณหารแบบงายๆ
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การเลือกคณะกรรมการ ก็จะทําการเสนอผานท่ีประชุม วาเปนคนดี ไมเลนการพนัน ไม
ติดเหลา ยาเสพติด ฉะน้ันตองหาคุณสมบัติแบบน้ีเขามาบริหาร เปนลักษณะมีคุณธรรม หากเลือก
คนไมดีเขามา หายไป ก็เงินพวกคุณ ไมใชเงินของเรา

4. ผลสัมฤทธ์ิ

 การขยายผลของกลุมสัจจะฯไปดําเนินการในพื้นที่อื่นและเชื่อมโยงกับเร่ือง
สิ่งแวดลอม

การขยายผลของกลุมไปดําเนินการในพื้นที่อื่น ซ่ึงเวลาน้ีทําไปกวา 30 จังหวัด แตไม
มีเงินมาประชุมรวมกัน

พระอาจารยสุบินบอกวา กลุมของเราพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองสังคม สิ่งแวดลอม
สุขภาพไปพรอมกัน แตเร่ืองไหนจะทํากอน ก็จะดูวาเร่ืองไหนสําคัญ ตอนน้ีการเงินโตข้ึน ก็เร่ิมช้ี
ใหชาวบานเห็นประโยชนจากการเงิน

การขยายผลเพื่อทํากิจกรรมปลูกตนไม เน่ืองจากพระอาจารยสุบินวิ่งไปตามพื้นท่ี
ตางๆ เร่ิมเห็นวา มีพื้นที่วางเปลา และคิดวาพื้นที่สาธารณะที่วางเปลาจะเกิดโทษตอสังคม
ได น่ันคือ

1. ออกเอกสารสิทธิ  บนพื้นท่ีวางเปลา
2. ถูกไฟไหม
3. พอมีคนอพยพมาอยู  ก็ไลเขาออกไมได
4. คนอพยพมาอยู  แกก็ไมมีอะไร ปวยก็ไมมีอะไร

ดังน้ัน พระอาจารยสุบินจึงคิดวา ที่ดินสาธารณะควรจัดมาเปนพื้นที่สวัสดิการให
ทุกคนรวมกันปลูกตนไม ไมมีคาแรงไมมีคาจางและลงมาชวยกันดูแล หลังจากน้ันหาก
ไดผลเม่ือไร ก็ใหเอามาเปนคาจาง ซ่ึงตอนน้ีกลุมสัจจะไดเขามาชวยกอน

นอกจาก ไดประโยชนจากที่ดินสาธารณะแลว ยังทําใหไดประโยชนจากการท่ีตอนน้ี
ปญหาของสังคมคือ เร่ืองโลกรอน ทางยุโรปก็กลัวมากวาภาวะโลกรอนจะตามมา  พลังงานจะใช
มากข้ึน  ย่ิงแกย่ิงรอน ย่ิงติดพัดลมติดแอรมากข้ึน  เปนการเอาความรอนมาสูโลกมากข้ึน ดังน้ัน
อนาคตเราก็จะตกเปนเคร่ืองมือของทุน เพราะเราใชทุนแกปญหา ไมมีทุนจะไปซ้ือแหลงพลังงาน
แพธรรมชาติ เพราะเราทําลายธรรมชาติ รัฐบาลก็ไมยอมใหรอนตายก็ไปกูหน้ี เราก็จะตกเปน
เคร่ืองมือของประเทศรํ่ารวย

นอกจากน้ี เร่ืองคนที่เจ็บปวยไขเพราะไมมีเคร่ืองกรองอากาศ เน่ืองจากตนไมท่ีให
ออกซิเจนหมด ควันพิษตางๆก็เขาสูรางกาย นํ้าฝนตกลงมาก็ดื่มไมได เปนปญหาท่ีเราตองใชเงิน
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ซ้ือนํ้าดื่มกิน สมัยโบราณดื่มนํ้าฝนได แตสมัยน้ีดื่มไมได เพราะนํ้าดํา  เคร่ืองกรองอากาศหมด
เวลาน้ีเราตองทําฝนหลวง ทําแตละเท่ียว ใชเงินมาก ทําฝนหลวงแลวไปตกเขมร เหลาน้ีก็ขาดทุน
ตามลําดับ  แลงมากข้ึน ใชงบมากข้ึน แตเขมรกลับสมบูรณมากข้ึน  นํ้าใตดินหมดไปเร่ือยๆ เจาะ
เทาไรก็ไมมี เพราะไมมีตนไมชวยเก็บ สิ่งเหลาน้ีถูกทําลายอยางรุนแรง พระพุทธเจาใหรักษา
ธรรมชาติ จึงคิดใหปลูกตนไม  หากปลูกตนไมโดยไมมีอะไรตอบแทน ถามวาใครจะทํา ท่ีดินก็
ไมใชของตนเอง ดังน้ัน จึงใชตนไมเปนเคร่ืองมือจัดสวัสดิการ ซ่ึงตองปลูกตนไมหลายชนิด
ตนไมเปนยา อาหาร  ขายได กินได ใชได

 การจัดสวัสดิการกับการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยบํานาญตนไมบนพื้นที่สาธารณะ

ความคิดของพระอาจารยสุบินตอการปลูกตนไมบนท่ีดินสาธารณะน้ัน ทานถามวา ถาโยม
ใหพระอาจารยสุบินสักแสนบาทไปปลูกตนไมบนพื้นท่ีสักรอยไร ดูแลวเหมือนโยมขาดทุน แตพระ
สุบินมองวาโยมไดกําไร เพราะเหมือนกับวาเราไดเคร่ืองกรองอากาศใหญขนาดรอยไร ไดแหลง
เก็บนํ้าฝน แลวปองกันดินพังทลาย ซ่ึงหน่ึงแสนบาทของโยม ไมนานก็ใชหมด แตถาเราทําเชนน้ี
เราไดชวยคนเปนพันคน ฉะน้ันจึงเลือกปลูกตนไม ซ่ึงแตละกลุมก็มาชวยกันปลูก ถาเปนไม
เศรษฐกิจ 7 ปก็ขายได จะเอาไปสรางงานในหมูบานไดท้ังหมด ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการวางแผน และ
ในจํานวนผลผลิตท่ีได 100 % น้ัน จะจัดแบงผลตอบแทน ดังน้ี

- 50 % เปนกองทุนชวยคนแกพิการ คนตาย
- 10 % เปนทุนการศึกษาของเด็ก
- 10% รับปญหาท่ีมาเชนภัยธรรมชาติตางๆ ไมตองรอจากภาคราชการ
- 10 % ซอมแซมดูแลปลูกตนไมใหม
- 20 % ไวพัฒนาหมูบาน เผื่อไฟฟา ถนนพัง หากใครทําลายก็ตัดงบตรงสวนน้ี

งานสวนน้ี ถือเปนบํานาญยามแกยามปวย หากทําเต็มพื้นท่ีในหมูบาน รัฐอาจไมตอง
ชวยเหลือก็ได เช่ือวานาจะมีเงินชวยเหลือในชุมชนเหมือนราชการ และน่ีถือวา ไดท่ีสาธารณะของ
รัฐมาใหชุมชนรักษาใหคงไวสําหรับเลี้ยงคนสวนรวม ไมเชนน้ันนายทุนเอาไปหมด ทําเชนน้ี
เพื่อใหเปนสมบัติสวนรวม เอาก็เอาไมได ขายก็ขายไมได

บานเปร็ดใน ไดตั้งกลุมสัจจะข้ึนมา  เม่ือกอนรวมคนไมติด หากรวมคนไมได กิจกรรม
ก็ไปไมรอด ดังน้ัน ตองรวมคน มาใชประโยชนรวมกัน ตอนน้ี บานเปร็ดในรักษาพื้นท่ี
สาธารณะเปนหม่ืนไร แตตองสูกับนายทุน หากทํางานเปนกลุม จะตอสูได

ท่ีผานมา การปลูกตนไมในพื้นท่ีสาธารณะในบริเวณปาชายเลนเพื่อปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงถูกทําลายไปพอสมควร และไดพยายามปลูกเสริมพื้นท่ีวางใหเต็ม  มักถูกทําลายจากอวน
รุน อวนลาก เน่ืองจากบริเวณน้ีอาหารทะเลคอนขางสมบูรณ ซ่ึงทํางานอยางน้ีตองไปทะเลาะกับ
กรมทรัพย เพราะกรมทรัพยฯ เวลาไปปาชายเลน จะถางเรียบ เอาตนใหญไว แตถางตนไมเล็ก
ออก ซ่ึงตนเล็กถือวาเปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้า เปนการทําลายระบบนิเวศ ไดตนไม แตอาหารหมด
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ฉะน้ัน ทําเร่ืองเดียวไมได ตองเชื่อมโยงกัน ดังน้ัน เวลาจะทํางานตองดูเปาหมายวาคือ
อะไร

สําหรับความรุนแรงในพื้นที่ ขณะน้ีในพื้นท่ียังไมมี  เคลียรกันได ท้ังน้ีอยูท่ีประโยชน
เร่ืองปาจะเขาใจกันแคไหนก็อยูที่พื้นฐานของธรรมะ ดังน้ัน รากฐานสําคัญที่สุดคือ
คุณธรรม ไมวาจะเอาวัตถุมากขนาดไหน ก็ลมครืนหมด หากคุณธรรมไมมี

 การพัฒนาทองถ่ินดวย บุคลากรทองถ่ิน (พระภิกษุ)

ตอนน้ี เร่ิมมีการขยายเครือขายไปท่ีวัดอื่นๆ ท่ี จ.จันทบุรี ท่ีผานมา พระอาจารยสุบินคุย
กับหนวยงานราชการแตไมสําเร็จ เน่ืองจากการพัฒนาของเราลืมบุคลากรทองถ่ิน โดยเฉพาะ
พระเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญ พระไมถูกโยกยายเหมือน ขาราชการ แลวพระอยูใน
ฐานะเปนที่ปรึกษาของชาวบานทั้งกลางวัน กลางคืน เดือดรอนกลางคืนก็มาพบได แต
ขาราชการไมได

พระอาจารยสุบินมองวา พระยังมีมากมายทั่วประเทศ แตเราไมเอามาใชประโยชน
เม่ือกอนพระมีการสัมมนาเปนเครือขายกัน แตไมมีมาสองปแลว และไมมีหนวยงานอื่น
เขามาสงเสริม ฉะน้ัน เราก็ทําไปเร่ือย จังหวัดใครจังหวัดมัน   พระอาจารยสุบินเห็นวา การท่ี
พระไมไดคุยกัน บางคร้ังพระบางรูปทําไปแลวหลงทาง  อยางเชน ท่ีจังหวัดแหงหน่ึง ตอนมีเงิน
มากก็ทําได แตพอเงินไมพอ กลับเปลี่ยนทิศทางของความคิด พอตั้งแลวเงินไมพอ ก็เลยให
นายทุนเอาเงินมาใส พระอาจารยสุบินเห็นวา วิธีน้ี ไมถูกตอง

วิธีของพระอาจารยสุบินคือ ตองการใหพึ่งพาตัวเอง กลาวคือ ถาเงินไมพอ ปตอไป
ตองระดมเงินฝากใหมากขึ้น ฉะน้ัน อยากกูมากตองฝากมาก  ถาฝากนอยแลวกูมาก  เอาเงิน
คนอื่นไปใชก็ย่ิงจนหนักเขาไปอีก เพราะไมประหยัด

นอกจากน้ี เร่ืองสมณศักดิ์ พระอาจารยสุบินเห็นวา คงไมใชเร่ืองสําคัญ เพราะเนน
เร่ืองการศึกษาบาลี และเร่ืองสรางโบสถ สรางสาธารณวัตถุใหญ แตไมไดคํานึงวา มีคนใชหรือไม
ทานกลับคิดสวนทางคือ สรางโบสถราคาสิบลานบาท พระบวชก็ไมมี ย่ิงตอนน้ีพระนอยลงเร่ือยๆ
พระขาดแคลน แลวสิบลานบาทไปจมอยูเฉยๆ หากมองในเชิงเศรษฐกิจก็เห็นวา คุมทุนหรือไม
แทนท่ีจะสรางคนใหเขมแข็ง แลวโบสถก็ตามมาเอง แตน่ีสรางโบสถกอน พระก็ไมมี คนก็ยากจน
ไมเขาวัด   จะเห็นวาเวลาน้ี เราไดพระบวชตลอดชีวิตเปนพระท่ีบวชตอนอายุ 70 ป ซ่ึงแกแลว

 การจัดการเชิงโครงสรางโดยวัดเปนศูนยกลาง

ถาเอาพระมาคุยและใชบุคลากรพระ เงินเดือนสําหรับพระก็ไมจําเปนตองมี แลวทํางาน
ใหตลอดได  ไมท้ิงงาน  เปนท่ีปรึกษาได เปนผูนําและคนเช่ือถือดวย แตสิ่งเหลาน้ีไมวาจะเปน
เร่ืองอะไร ก็ตองอาศัยองคกรท้ังหมด  แตตอนน้ีเวลาจะเรียกใครมาประชุมในจ.ตราด กลุมสัจจะฯ
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เปนคนเรียกให รวมพลไวให ฉะน้ัน จะเห็นวา วัดสามารถบริหารใหไดทุกเร่ือง ดังน้ัน วัดจะตอง
เปนศูนยกลางแบบที่เคยเปนในอดีต

 การจัดการกองทุนสุขภาพชุมชน

กองทุนสุขภาพชุมชน ปจจุบันคุณผองศรี ดูแลอยู เม่ือกอนการดูแลสุขภาพทําโดยเอา
คนมาตรวจสุขภาพ  เอาแพทยเขาไปดูแล ตอมาใหเอาหมอไปดูคนไขท่ีบาน แทนท่ีจะโยกมาท่ีน่ี
ก็มีการจัดสรรกันไป สอนใหคนไขดูแลตัวเองชวยใหลดภาระภาครัฐได แตตอนน้ีบุคลากรเหลาน้ี
กําลังจะหายไป ขาราชการมาสองปแลวยาย แตพระไมยาย อยูที่ไหนก็อยูที่น่ัน อยูวัดไหนก็
วัดน้ัน

 ทฤษฎีพระไตรปฎกมีมากไมใช  แตใชทฤษฎีทางตะวันตก

ขณะน้ี พระอาจารยสุบินกําลังคุยกับคนบางคนวา  เราคนไทยน้ีกําลังพลาด เพราะทฤษฎี
ทางพระไตรปฎกมีอยูมาก แตเราเอาทฤษฎีทางตะวันตกมาใช ซ่ึงหลักคิดของตะวันตกกับ
ตะวันออกคนละแบบกัน เน่ืองจากพระพุทธเจาอยูกับปา อยูกับคน อยูกับธรรมชาติ สิ่งเหลาน้ีเรา
ท้ิงไปหมด เวลาฝร่ังพูดอะไร เราก็ชมชอบ ตอนน้ีฝร่ังเองสนใจพระไตรปฏกท่ี ม.มหิดล ไดทําพระ
ไตรปฏกออกมา และท่ีขายไดมากท่ีสุดคือ ญี่ปุน ยุโรป

คนไทยคิดวายาก เพราะแรงสนใจนอยลง  เราถูกปลูกฝงวาตะวันตกดีกวาหมด
จนกระท่ังท้ิงของตะวันออก นาจะเอามาวิเคราะหกอนวา สิ่งใดไมดีก็นาจะกระโดดขาม อยางเชน
การท่ีเราไปเอามา รูแลววาเดินพลาด เขาตกหลุม เราก็ตกหลุมเพื่อท่ีจะเดินข้ึนมาใหม ซํ้ารอยเดิม
ซํ้าซาก เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมไปไมรอด เราก็ไปเดินตามเขา ซํ้าซาก

 เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจกําลังหายไป

โดยปกติ จะใหประเทศชาติอยูรอดและเจริญน้ัน ถาสมมุติมีเงินสิบบาท เอาไปซ้ือปลาของ
โยม 10 บาท โยมก็อาจจะไปซ้ือผักคนอื่นอีกสิบบาท อีกคนไปซ้ือนํ้าตาลสิบบาท คนน้ีก็ไปซ้ือ
เกลืออีกสิบบาท ใหหมุนเวียนไปแบบน้ี แตปจจุบันสิบบาทหายไปเลย ไมวาจะเปนโทรศัพท หรือ
เลนอินเตอรเนต เศรษฐกิจหายไปดวยความรวดเร็ว หมายความวา ไมไดหมุนเวียนแลว มันไป
เลย  ไมไดหมุนหลายรอบ ถาหมุนไดหลายรอบ เศรษฐกิจฐานรากก็จะดีข้ึน แตเงินลงมาขางลาง
กลับไปขางบนดวยความรวดเร็ว ขางลางก็ขาดแคลนเหมือนเดิม

พระอาจารยสุบินจึงมองวา ตองทํากลุม เพื่อกักตุนเงินไวท่ีฐานราก ในกรณีท่ีเกิดวิกฤติ
ของประเทศชาติ หากเงินไปเก็บไวท่ีเดียว จะอันตราย เชน เขาสูสถาบันการเงิน และเขาสูตลาด
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หลักทรัพย แลวใครมีทุนมากก็มีโอกาสเก็งกําไร  เวลาลม  เงินท่ีฝากไวก็หมด ฐานรากก็พลอย
หมดไปดวย การทําเชนน้ีก็เปนการชะลอไวไมใหเงินหมด

จะเห็นวา หากมีเงินหม่ืนใสไวในกระเปาเดียว กับใสไวสี่กระเปา ในกรณีน้ีถาทําหายหน่ึง
กระเปาก็ยังเหลืออีกสามกระเปา  ดังน้ัน ทําอยางไรจึงจะกักตุนไวใหเงินอยูท่ีฐานรากไดบาง แมจะ
ไมมากนักก็เปนไปตามกําลังของชาวบาน

ท่ีเลามาน้ีไมรูวามองถูกหรือมองผิดในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง

“จากท่ีไดฟงมา เห็นไดวา น่ีจะเปนคําตอบ หรือแนวทางของการแกปญหาโลกไดเลย ไมใชเฉพาะ
เรา มันเผชิญปญหาคลายๆ กันหมด แลวสิ่งน้ีเปนวิถีทาง เปนวิธีคิด แตไมรูจะอธิบายอยางไร มัน
ตางจากท่ีเราถูกสอน ท่ีเราเรียนมา แบบตะวันตก แตน่ีคือแนวทางท่ีแทจริง”........... ทานผูหญิง
สุธาวัลย

กรณีศึกษา : กลุมอนุรกัษปาชายเลน13

1. การทํางานของกลุมอนุรักษ ฯ

หลังจากมีการดําเนินงานของกลุมอนุรักษฯ สิ่งที่เห็นวาดีขึ้นในพื้นที่ คือ
รายไดเพิ่มขึ้น จากการจับปูแสม ปูดํา หอยแครง มีรายไดเฉลี่ยประมาณสองหม่ืน

กวาบาทตอคืน ในหมูบานเปร็ดใน ซ่ึงมีประมาณ 40 กวาครัวเรือน  มีการจดบันทึกรายละเอียด
เขียนไวชัดเจน ท้ังปริมาณนํ้าหนักปูท่ีจับไดตอคืน และจํานวนเงินท้ังหมดท่ีขายไดตอคืน  ถาคน
ขยันและไมเหน่ือยก็สามารถออกไปหาไดทุกคืน และยังสามารถรองรับ คนจากพื้นท่ีอื่นมาจับดวย

ท่ีผานมา ชุมชนไมมีแผนการจัดการ จึงไมสามารถยับย้ังโครงการของภาครัฐได
โดยเฉพาะโครงการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ท่ีมีนโยบายสงเสริมการปลูกปาดวย
วิธีการถางปาแลวปลูกใหม เม่ือถางปา ทําใหปริมาณปูหรือสัตวนํ้ามีนอยลง และปจจุบันกลุมคน
เขามาจับสัตวนํ้าในพื้นท่ีของชาวบานมากข้ึน ดังน้ันปาชายเลนบานเปร็ดในจะตองประสบปญหา
กับกลุมคนเหลาน้ีท่ีมีจํานวนมากกวารอยคน

อยางไรก็ตาม วิถีชีวิตของชุมชนดีขึ้น สังเกตจากบานไมมีขโมย ชาวบานเปดบาน
ท้ิงไว ศาลาในหมูบานตอนกลางคืนจะมีรถจอดท้ิงไวเปนแถว เพื่อออกไปจับปู ก็ไมมีใครมาขโมย

การอพยพยายถ่ินออกนอกชุมชนเพื่อไปหางาน ในสมัยกอนเคยมีขโมย ตอนท่ีทํามา
หากินในชุมชนไมได ชาวบานออกไปรับจาง เชน ทํางานกอสราง รับจางทําสวน แตปจจุบันไมมี

13 คุณศุภกิจ หวงนํ้า.
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การรับจาง เพราะทุกคนมีอาชีพ ตองหันไปหาคนตางดาวแทน ไมมีลูกจางท่ีเปนคนในพื้นท่ี แตถา
มีงานก็สามารถวานกันได ขอแรงกันได

การรวมตัวกันเพื่อออมเงิน เปนเงินทุนท่ีสะสมกันเดือนละสิบบาทของกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยแลวนํามาใหกู ซ่ึงสามารถสรางอาชีพและกอใหเกิดรายไดอีก โดยเฉพาะกลุมอนุรักษ
สามารถเก็บเงินจากการจัดใหมีการศึกษาดูงาน จากโฮมสเตย และคาอาหาร การจัดโฮมสเตยน้ีก็
ใชบานของชาวบานมาเปนท่ีพัก ไมใชเปนของท่ีสรางข้ึนใหม จัดไว 40 หลังคาเรือน โดยจัดใหพัก
แบบหมุนเวียนกันไปจนครบทุกหลัง มีรายไดโดยใชหลักท่ีเปนธรรม แลวรายไดของโฮมสเตย
หรือคาอาหาร หรือคาหัว 10% จะขอปนเขากลุมอนุรักษเพื่อเปนคาดูแลปา จากการตั้งกลุม
อนุรักษ ท่ีมีประธาน กรรมการ เหรัญญิก จนกระท่ังเวลาน้ี พัฒนาข้ึนจนสามารถตั้งกลุมกองทุน
เงินรักษาปา เปนคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงซอนอยูภายใตกลุมอนุรักษ เงินท่ีไดจากปท่ีแลว
190,000 บาท ขณะน้ีเรามีเงินทุนสะสม 250,000 บาท  แสดงใหเห็นวามีการบริหารดีข้ึน

ในอีกดานหน่ึง ยังไดนําเงินบางสวน จากกองน้ีไปใหกูฉุกเฉิน น่ันหมายความวา ถา
คนใดตองการเอาเงินไปใชหน้ี ธกส. ใชหน้ีธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ใหกูไปใชฉุกเฉิน
ซ่ึงการกูเงินตรงสวนน้ี คนหน่ึงอาจจะกูเวียนไดถึงสามรอบ เชน ใหยืมแลวคืนภายในหน่ึงอาทิตย
คิดดอกแคสองสลึง ซ่ึงวงเงินในการกูไมจํากัด ถากูมากก็ตองมีคนค้ํามาก  ตองเปนคนค้ําท่ีเรามอง
แลวไวใจได และการกูเราเนนเร่ืองสังคมและคุณธรรมดวย คนท่ีจะใชเงินกูน้ีไดตองเปนคนท่ีตั้งใจ
ทํามาหากิน ไมมีอบายมุข   เลนการพนัน ซ่ึงถายังมีอยู จะตองใหเขาปรับตัว เน่ืองจากปกติคนท่ีกู
ไดน้ัน เม่ือคนท่ีเสพอบายมุขเห็นคนอื่นกู ก็จะเลิกอบายมุขเหลาน้ัน แลวสามารถเขามารวมกลุม
ได

ขณะน้ี ยาเสพติดในชุมชนไมมี บุหร่ีก็นอยลง ในอดีตเคยมีชวงหน่ึง เน่ืองจากความรูเทา
ไมถึง การณ ซ่ึงยังมียามาขายตามปมนํ้ามันเต็มไปหมด ชาวบานใชแรงงานเพื่อจับปูแสมตอน
กลางคืน ใชแรงงานสวนน้ีมาก ย่ิงจับมาก ยามาก็มีมากข้ึน จึงไดเกิดการคิดแกไขปญหาตรงกับ
ชวงท่ีรัฐบาลรณรงคจัดการยามาอยางเด็ดขาด จึงมีการรณรงคตอตาน เร่ืองยามาก็หมดไปเลย

2. โฮมสเตย เกิดขึ้นไดอยางไร

เน่ืองจากปาชายเลนถูกเปดเผยข้ึน เพราะ SIF ใหโอกาสชุมชนปาชายเลนบานเปร็ดใน
ซ่ึงเปนหน่ึงในสิบสองโครงการนํารองของประเทศ ในเวลาน้ันประธาน SIF โดย อ.ไพบูลย วัฒนศิริ
ธรรม ในระยะแรกไดพาสื่อท้ังไทยและตางประเทศมาดูโครงการเร่ืองสิ่งแวดลอม จึงไดเร่ิมเปนท่ี
รูจัก จากน้ัน มีการศึกษาดูงานเขามาเร่ือยๆ เปนจํานวนมาก หลังจากมาศึกษาดูงานแลว ยังมา
ทานขาวและมีการขอพักแรมตามบานเรือนของชาวบาน จึงเกิดแนวคิดมาทําเปนโฮมสเตย และมี



207

การกําหนดมาตรฐานข้ึน ซ่ึงไมไดทําใหหรูหราเหมือนโรงแรม แตเนนความสะอาด เนนกติกา เชน
มีขอตกลงวา บานหลังหน่ึงรับผูมาพักไดไมเกิน 5 คน เพื่อความสะดวกของท่ีพักและหองนํ้า

การเขามาของ SIF

ตอนท่ี SIF เขามาในคร้ังแรก เขามาทางวัดผานทางเครือขายสัจจะ มีการปรึกษาหารือกัน
มีการประชุมทุกคืนวันอังคาร แลวแบงกันเปนกลุมใหไปดําเนินการ กลุมอนุรักษไดรับเร่ืองปา  จึง
มาหารือพูดคุยกันตอ  ในขณะน้ัน ปญหาของชุมชนคือ การเขียนโครงการ ซ่ึงในกติกาของ SIF
จะมีเงื่อนไขวา ใหเขียนโครงการโดยภูมิปญญา ซ่ึงชุมชนไดพยายามเขียนโดยภูมิปญญา แต
ความเปนจริงกลับไมใช SIF ตองการใหเขียนเปนหัวขอ และคิดเปนตัวเลขงบประมาณท่ีจะใช .ซ่ึง
ชุมชนทํากันไมได SIF จึงใหโอกาสในการปรับแกใหม กลับไปกลับมาหลายคร้ัง ถาเปนคนอื่น
อาจจะทอแท แตกลุมคิดวาเปนการเรียนรูท่ีไดจาก SIF ท้ังวิธีคิดและสิ่งตางๆ นอกจากน้ี ในเวที
แลกเปลี่ยน SIF ไมไดใหเราคิดเพียงคนเดียว แตใหโอกาสจัดเวทีแลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ โดยเนนเอาโครงการตางๆ มาพบกัน จากท่ีกลุมเขียนโครงการไมได จนกระท่ังกลุม
เขียนโครงการเปน

กลุมอนุรักษจึงเห็นวา ภาพบรรยากาศการเรียนรูกับ SIF น้ียังติดตาและติดใจ ดังน้ัน
โครงการเชนน้ีนาจะมีอยู เน่ืองจากเปนโครงการท่ีพัฒนาคน ไมใชใหเงินมา แลวนํามาใชโดยไมมี
ความคิดท่ีกาวไปขางหนา

3. โครงการคายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดลอม

ขณะน้ี ผูใหญอัมพร เปนกรรมการอยูใน พอช.ภาคตะวันออก  กลุมอนุรักษไดงบประมาณ
ในเร่ืองการจัดคายเยาวชน โดยของบประมาณไปยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
เน่ืองจากทางกลุมจะมีแผนการทํางาน  แบงเปน สองกลุม สองเครือขาย ไดแก หน่ึง เครือขาย
ระดับตะวันออก 4 จังหวัด และสอง เครือขายระดับจังหวัด ประกอบดวย เครือขายประชาชนเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก (คอต.) ซ่ึงจะประชุมรวมกันโดยตลอด  ทางกลุมอนุรักษจะมี
แผนทุกปวาจะตองมีคายเยาวชนรักสิ่งแวดลอม  เพื่อจะเนนพัฒนาเด็กท่ัวๆไป ซ่ึงจะมีความ
หลากหลายของชวงอายุท่ีเขารวมดวย เพื่อใหรุนพี่รุนนองจะไดเปนพี่เลี้ยงกันได ใหมาอยูกันนาน
ประมาณ 3 วัน 2 คืน จัดปละ 1 รุน  บางโอกาสจัดไดถึง 4 รุน เน่ืองจากทางจังหวัดเห็นวา
บริเวณบานเปร็ดในเปนฐานแหงการเรียนรูในเร่ืองของสิ่งแวดลอมได

การจัดคายเยาวชน ประมาณเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม และชวงปดเทอม เน่ืองจากชวง
น้ันเปนชวงท่ีชาวบานวาง หรือจะเปนชวงศุกร เสาร อาทิตย โดยจัดคายใหอยูในโรงเรียน  มี
หองนอนรวม มีมุงลวดใหเสร็จเรียบรอย และมีการจัดแคมปไฟ จะมีท่ีพักของวิทยากรพรอม
รวมท้ังมีโรงอาหาร  หองประชุม นันทนาการดวย
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คาใชจายในการจัดคาย ใชงบประมาณจากงานของหลายๆโครงการมารวมกันประมาณ
หาถึงหกหม่ืนบาท ตามธรรมเนียมท่ีปฏิบัติมา ทางโรงเรียนและกลุมจะมาชวยกันวางแผนเชิญ
วิทยากร เชน เชิญตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน กิจกรรมคิดเองสวนหน่ึง อีกสวนหน่ึงเชิญคณะ
ครูโรงเรียนตางๆมาชวยกันคิด สวนในเร่ืองของวิทยากร ความรู ปา วิถีชีวิต ก็จะมีวิทยากรจาก
ชุมชน  คณะครูท่ีมาชวยกันคิดมีท้ังจากโรงเรียนบานเปร็ดในและโรงเรียนในเครือของกรมหลวง
ชุมพรเขตตอุดมศักดิ์ อีก 10 กวาโรงเรียน การเขาคายก็จะมีฐานตางๆ เชน ฐานภูมิปญญา ฐาน
ปา และจะมีวิทยากรชุมชนไปอยูประจําฐานตางๆ  พวกฐานความรูตางๆ สวนใหญจะอยูในตัว
วิทยากรทุกคน

4. กวาจะถึงวันน้ี ที่สามารถรวมมือกัน

ในดานการอนุรักษ ถามองจากภายนอกเขามา ปญหาในสมัยกอนคือ ชาวบานมีท้ัง
เคร่ืองมือการทําลาย มีเรือดุน ตอนตั้งกลุมอนุรักษคร้ังแรกก็ประสบปญหามาก ทํางานยากมาก
และคุยกับเพื่อนขางบานเร่ืองเหลาน้ีไมได  จนกลุมบอกวา ไมพูดกับคนพวกน้ีแลว เพราะพูดกัน
ยาก กลุมไปคุยกับหมูบานท่ีคุยกันได ก็รวมกันทํา รวมกันรณรงค รวมกันอนุรักษ จนทําใหเห็น
เชิงประจักษ คนท่ีไมอนุรักษเขาก็หากินไมได เขาไมไดคิดวาโครงการ Sea food bank ท่ีเอาทะเล
ไปแบงกันจะมีผลกระทบอยางไร ตอนน้ีท่ีทํากินของชาวบานหมดไปแลว จนคนอื่นตองมาหากิน
ในหมูบานเปร็ดใน ปจจุบันเขาตั้งกลุมอนุรักษกันเองแลว โดยมีขอกฎ กติกา เหมือนกับบานเปด
ใน และสามารถประชุมรวมกันไดแลว    ปจจุบันคนท่ีทําผิดกฎหมายไมกลาทําผิด เพราะเวลาน้ีมี
เครือขายกวางไกลมากข้ึน

จะขอยกตัวอยาง เร่ืองท่ีดําเนินคดีสองคน ทําผิดเร่ืองขายไม ซ่ึงเปนคนนอกหมูบาน เรา
จับไมได เพราะเขาข้ึนฝงท่ีทาอื่นๆ จนตองเอาเงินกลุมไปใชเพื่อเปนแรงจูงใจ เม่ือบอกวาจะให
คาจางเพื่อชวยเปนหูเปนตา ใหสองพันบาท สามวันก็สําเร็จ จับไดท่ีแหลมเทียน โดยจับรวมกับ
เจาหนาท่ี ซ่ึงทุกคร้ังท่ีกลุมทํางานจะทํารวมกับเจาหนาท่ี เพราะลําพังไมสามารถจับได แตจะรวม
เปนหูเปนตาได ไมวาจะเปนการจับไม จับโพงพาง เปนตน

แตท่ีผานมา ถาใชการโทรบอกเจาหนาท่ี แลวกลุมไมออกไปดวย ไมเคยจับไดสักคร้ัง
ตองใหกลุมไปดวยจึงจะจับได  เคยพบวามีการยิงกันดวย บางคร้ังมีเจาหนาท่ีบางคน ซ่ึงไมเปนใจ
ท่ีจะชวย พอโทรไปสักหานาที เรือท่ีทําผิดกฎหมายก็หนีกลับไปหมด  ถาจะบอกวาเจาหนาท่ีรูกัน
กับคนทําผิดก็นาจะใช ซ่ึงสวนตัวคิดวาก็สามารถแกไดระดับหน่ึง ขอใหไดโทรศัพท อยางนอย
ไมใหเขาทําผิด  ทรัพยากรก็จะไมหมดไป เน่ืองจากกลุมไมมีนโยบายจะจับอยูแลว ตัวอยางเชน
กลุมประมงท่ีทําผิดกฎหมายตองแกไขใหถูกจุด ถาตองการใหเขาเปลี่ยนอาชีพใหถูกกฎหมาย ก็
ตองมีเงินทุนใหเขาเปลี่ยนและตองใหเวลา ใหโอกาสกับเขาดวย จนกระท่ังเวลาน้ีวิถีชีวิตเดิมๆ
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กลับมา อยูกันอยางพอเพียง สุขสบาย มีกินมีใช สามารถหากินไดตลอด 24 ช่ัวโมง กลาวคือ ชวง
เชา หาปลา วางรอกปู วางเบ็ด ตกเย็น หาปูแสม จับกุง สงกุง

บานเปร็ดใน ยังเปนแหลงกําเนิดของหอยแครง ซ่ึงเปนแหลงอาหารตั้งแตรุนบรรพ
บุรุษถึงปจจุบัน สมัยกอน มีเรือทําลาย คราดหอย จับเอาตัวเล็กๆ ไปขายจนหมด หน่ึงกิโลกรัม
ประมาณสองพันกวาตัว จับได 5 ตันตอวัน  เอาไปสงขายใหเวียดนาม  เวียดนามก็เลี้ยงแลวเอา
มาขายไทยตอ  ปจจุบัน ยังมีอยูแตไมมากเทาสมัยกอน จึงมีการแกปญหาโดยมีการเอาเตายาง
มาวาง

5. เรื่องเตายาง เทคโนโลยีพ้ืนบาน

จากปญหาท่ีปาชายเลนเสื่อมโทรมและมีขอถกเถียงถึงสาเหตุของปญหาโดยมี
แนวความคิด 2 ดาน  ดานหน่ึงคือ มีสาเหตุมาจากกระแสนํ้าไหล อีกดานหน่ึงมองวาเปนเพราะ
คลื่นและเรือคราดหอย มาทําลายใหปาชายเลนถูกทําลาย เน่ืองจากเรือมารุนในเลนเหลวเพื่อจับ
หอยแครง เม่ือคลื่นซัดก็พัดพาเอาเลนไป ตามปกติปาชายเลนน้ันจะงอกลงในทะเล เน่ืองจาก
ตะกอนท่ีทับถมทําใหพื้นดินงอกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แตปรากฏวาระยะหลังปาชายเลนลดลงเร่ือยๆ
เม่ือถกเถียงกันมากขึ้นจึงมีการพิสูจน ทั้งน้ีเร่ิมจากมีสกว.มาสนับสนุนการวิจัย โดยรวมกับ
ชุมชนมาทําการปกลอมไมใหเรือเขามาใกลปาชายเลน เปนเวลาหน่ึงป พื้นดินงอกเพิ่มข้ึน ทําให
เรือตองวิ่งออมเพราะผืนดินเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม ไมท่ีปกไวก็ผุพังไปดวย แตชุมชนเห็นแลววา
ไดผลแนๆ ใชได จึงคิดกันตอวา ทําอยางไรจึงจะถาวร

จากน้ันชุมชนไดมีโอกาสไปรวมประชุมและไดแนวคิดมาจาก บานชล จ.ระยอง ซ่ึงไดรับ
งบประมาณจาก SIF มาทําเตายาง โยนไวในทะเลใหปลาอยู กลุมอนุรักษจึงไดนํามาประยุกตและ
คิดวา ถาวางเตายางเพื่อชะลอคลื่น ไมใหเรือเขา และเปนท่ีอยูอาศัยของปลา จะไดประโยชน 3
อยาง คือหน่ึง ปองกันการกัดเซาะชายฝง สอง ดินงอกข้ึนมา ถานํ้าแหงจะเห็นวา ดินนูนข้ึน สาม
ปลา มีมากข้ึน สําหรับการจับหอย เรือเขามาดุนและคราดไมไดแลว เปาหมายในอนาคตจะทําการ
วางเตายางเปนแนวยาวไปตามชายฝงถึง 8 กิโลเมตร และย่ืนออกไปทะเล 300 เมตร ขณะน้ีวาง
ไดเพียงสองกิโลเมตร เหลืออีกหกกิโลเมตร คิดวาจากท่ีทําสองกิโลเมตร ใชงบประมาณสี่แสนบาท
ยังไมไดประสบความสําเร็จ แตถาคิดวาทําใหหนาแนนกวาน้ีก็นาจะทําได โดยใชเงินประมาณสาม
แสนบาทตอกิโลเมตร รวมคาแรงท้ังหมด แตสิ่งท่ีไดกลับมา ท้ังปา อาหาร อาชีพ สัตวนํ้า อีก
มากมาย  ขณะน้ีก็ยังมีการคราดหอยอยู แตนอยลงมาก เรือรุน ทําลายระบบนิเวศนมากๆ เพราะ
หนาทะเลสูญเสียความสมดุลไปจนหมด

ทุกวันน้ี มีการออกกฏของชุมชน ในการหามเอาเรือรุนเขามา?
กลุมอนุรักษ มีการตั้งกฏ ตั้งแตเร่ิมตั้งกลุมวา ทําอยางไรจึงจะคุมครองพื้นท่ีหนาทะเลได ซ่ึงมี

เงื่อนไขวาถาใครใชเรือรุน ก็ใหใชกฏการกูเงิน ถาละเมิดสองคร้ัง ก็ไมใหกูเงิน สวนคนขางนอกท่ี
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จะเขามาจับสัตวนํ้า ก็เหลือนอยลง เน่ืองจากเร่ิมเห็นผลกระทบ ก็จะเหลือเพียงบริเวณแหลมหิน
ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีเคร่ืองมือทําลายมาก ฉะน้ันวิธีแกคือ ถาทําเตายาง ก็จะใชเคร่ืองมือรุนไมได
เพราะเคร่ืองมือเสียหาย

กรณีศึกษา : ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม14

1. ภาพรวมการพัฒนาของ จ.ตราด

พระอาจารยสุบิน เปนคนคิดกอตั้งเร่ือง เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยท่ี จ.ตราด ทํามา
17-18 ปแลว ปจจุบันมีเงินที่หมุนเวียนอยูในกลุมประมาณ 700-800 ลานบาท ซ่ึงเงินน้ีจะเขา
ไปอยูในกลุมประชาชน นําไปชวยประชาชน โดยมีการดําเนินงานในหลายกิจกรรม

กิจกรรมหน่ึงที่ทานทําคือ เร่ืองสิ่งแวดลอม มีการปลูกปาจัดทําเปนสวัสดิการ ซ่ึง
มองเปนองครวม เช่ือมโยงกันหมด ทานจะไมมองวาเร่ืองน้ีเปนกลุมสัจจะสะสมทรัพย  ทําแตเร่ือง
ของการเงินอยางเดียว  แตทานมองเปนองครวมของการพัฒนามนุษย  น่ันคือ

หน่ึง เร่ืองของกินของใช
สอง เร่ืองสิ่งแวดลอม มองวาคนตองอยูในสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมท่ีคนอยูจะตอง

เปนอยางไร
สาม เร่ืองสวัสดิการ มองวาขาราชการมีบําเหน็จบํานาญตอนเกษียณอายุราชการ

แตเกษตรกร หรือภาคประชาชนท่ัวไปไมมีสวัสดิการ ทานจึงคิดวา ทําอยางไรประชาชนจึงจะมี
บําเหน็จบํานาญ หลังอายุ 60 ปไปแลว กระบวนการแบบน้ี ทานคิดวา นอกจากจะมีสวัสดิการจาก
สัจจะสะสมทรัพยในแตละกลุมแลว ยังมีเร่ืองอื่นๆ ดวย แตจะเนนเร่ืองสวัสดิการ และสิ่งแวดลอม

เร่ืองของสิ่งแวดลอม ทานไดทําเร่ืองปา ซ่ึงทํามาเกือบสิบป แต 5 ปแรก ลมลุก
คลุกคลานมาก และคนพบวา ถาใหชาวบานมาชวยกันปลูกปา โดยท่ีปลูกแลวปลอยท้ิงไวและไม
ชวยกันดู  ชาวบานจะหมดแรง  เน่ืองจากปาท่ีปลูกเปนพื้นท่ีสาธารณะ จากการศึกษาพบวา พื้นท่ี
สาธารณะในชุมชนมี 3 รูปแบบ

หน่ึง เปนพื้นท่ีท่ีอยูในการปกครองดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีภาครัฐ
ไดกันพื้นท่ีไว ใหประชาชนทุกคนไวใชรวมกัน ซ่ึงเม่ือกอนชาวบานก็ไดใชเปนท่ีสําหรับเลี้ยงวัว
ควาย

สอง พื้นท่ีสาธารณะท่ีอยูในการดูแลของกรมปาไม
สาม พื้นท่ีท่ีอยูในการดูแลของราชพัสดุ เชน พื้นท่ีโรงเรียน วัด เปนตน

14 โดยคุณผองศรี จากการจัดประชุมโครงการสังเคราะหฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
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ดังน้ัน พระอาจารยสุบินไดเลือกทําในพื้นท่ีสาธารณะ เนนพัฒนาพื้นท่ีท่ีใหชุมชนใช
ประโยชนรวมกัน

2. ที่มาของความคิดการปลูกปาบนพื้นที่สาธารณะ

สืบเน่ืองจากท่ีผานมา ชาวบานก็บุกรุก นายทุนก็บุกรุก  ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เปดโอกาส
ใหนายทุนเชาพื้นท่ีสาธารณะได ดังน้ัน เราจะถูกนายทุนมาขอเชาพื้นท่ีสาธารณะในชุมชน พระ
อาจารยสุบินจึงเห็นวาหากปลอยไวเชนน้ี ชาวบานจะไมมีปอดไวสําหรับตัวเองเลย  ถานายทุนเขา
มาก็จะทําในเร่ืองของธุรกิจ ทานจึงใชเงินของกลุมสัจจะสะสมทรัพยไปปลูกตนไมในพื้นท่ี
สาธารณะเหลาน้ี

กระบวนการทํา เร่ิมจากลงประชามติของคนในชุมชนท้ังหมด เน่ืองจากเปนพื้นท่ีของคน
ทุกคนในชุมชนท่ีจะตองใชรวมกัน  เม่ือดําเนินการลงประชามติเสร็จแลว ก็ขออนุญาตใชพื้นท่ี
รวมกัน แลวมาคิดกันวาจะปลูกอะไร จากน้ันจึงขออนุญาตจาก อบต. และนายอําเภอ ถัดมาจึง
กําหนดการใชประโยชนจากพื้นท่ี

ถามองจากประสบการณท่ีผานมา พบวา คนท่ีเขาไปทํา ไมไดประโยชนอะไรจากปา ทํา
แลวก็ปลอยท้ิงไว แตพระอาจารยสุบินทํางานภายใตหลักธรรมอยู 4 ขอ คือ สัจจะ ทมะ สันติ
จาคะ ทานอธิบายวาคนท่ีเขาไปดูแลปาจะไดสวัสดิการของกลุมสัจจะเพิ่ม สวนคนนอกกลุมจะได
อะไร จึงกลับมาคิดวาในปาจะจัดการโดยเนน  ตนไม 2-3 ประเภท คือ กระถินเทพา ยางพารา
และไผ ข้ึนอยูกับแตละพื้นท่ี วาเดิมปลูกตนอะไร  เม่ือจัดการเสร็จก็มาจัดทําระเบียบการใช
ผลประโยชนจากปา วาจะใชกันอยางไร ถาปลูกกระถินเทพาใชเวลา 4 ป  จะมีเห็ดกระถินเทพา
ข้ึนใตโคนตนเปนจํานวนมาก  ในการจัดการก็มาดูวาคนในชุมชนจะมีการเก็บเห็ดอยางไร

3. การจัดสรรประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกัน

ขอสังเกตพบวา ปาสวนใหญเปนแหลงทํามาหากินใหกับคนนอกชุมชนดวย คนนอก
ชุมชนจะเขามาเก็บเห็ดกอนคนในชุมชน จะเก็บไปขายเปนจํานวนมาก ฉะน้ัน คนในชุมชนจึงมา
ตั้งกติการวมกันวา ถาเปนเชนน้ีคนในชุมชนจะเก็บเห็ดเพื่อกินได แตถาเปนคนนอกชุมชนเก็บเกิน
10 กิโลกรัมข้ึนไป ใหเก็บเงินกิโลกรัมละ 50 สตางค เน่ืองจากในแตละป  มีเห็ดท่ีข้ึนถึง 10-50 ตัน

เน่ืองจากกระถินเทพาปลูกไวถึง 400-500 ไร เวลาน้ียังไมมีขอตกลง เพราะความคิดของ
คนในชุมชนกับคนนอกชุมชนแตกตางกันมาก  พระอาจารยสุบินเห็นวาในเร่ืองการจัดการเห็ดตอง
ตกลงกัน  ทานไดใหขอคิดวา ผลประโยชนจากปาจะเก็บไดหรือไมไดก็ตาม สําหรับคนท่ีเขาไป
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ดูแลปา เชน ถางปา ใสปุย ใหลงช่ือไวทุกคร้ัง เม่ือไดประโยชนจากปาในชวงเวลา 2-3 ป   ก็ให
นํารายไดมาจัดสรร ดังน้ี

 30% เปนคาแรง และ
 50% เปนสวัสดิการของคนทุกคนในชุมชน
 อีก 10% เอาไวสําหรับปองกันสาธารณะภัยในชุมชน เชน นํ้าทวม ไฟไหม
 อีก 10% ไวสําหรับเพื่อการศึกษา สงลูกหลาน หรือคนยากจนท่ีไมมีเงินเรียน  ให

นําเงินจากกองทุนน้ีไปเรียน
 อีก 20% ไวสําหรับซอมแซม บูรณะสาธารณูปโภค เชน ประปา  ไฟฟา สมมุติวา

มีประปาขาด รอภาครัฐไมไหว เพราะเงินจําเปนตองใช ก็สํารองเงินจากกองทุนน้ี
ออกไปกอน

 อีก 10% เอาไวเปนทุนในการปลูกปาเพิ่ม และดูแลปาตอเพื่อท่ีจะดูแลตนเองได
ไมไปรบกวนคนอื่น

4. ความสําเร็จของชุมชน

โครงการน้ีกลายเปนท่ีสนใจของหนวยงานในจังหวัด  เน่ืองจากเม่ือปลูกตนไมแลวมีกลุม
สัจจะฯเปนผูดูแลตอ ถาใหภาครัฐปลูก มักจะปลูกแลวปลอยท้ิง  โดยกลุมสัจจะฯ ไดผลัดกันเขาไป
ดูแลใหปุยทุกเดือน ขณะน้ีพบวา ตนไมท่ีเจริญเติบโตมีถึง 80-90% พระอาจารยสุบินบอกวา ถา
ไมมีภาครัฐมาสนับสนุน  ก็ใชสวัสดิการของกลุมสัจจะทําตอไปเร่ือยๆ แตถาภาครัฐเขามา
สนับสนุน  ก็จะทําไดมากข้ึน

ยกตัวอยาง หมู 10 ต.หวยแลง  ปลูกกระถินเทพาประมาณ 70-80 ไร ไรละ 400 ตน ปลูก
ยางพารา 5000 ตน   กรีดยางไดปละ 2-3 เดือน ท่ีเหลือเปนหนาฝน กรีดไมได  ราคายางท่ีคิดข้ัน
ต่ําประมาณกิโลกรัมละ 12 บาท ชุมชนน้ีมีรายไดตอปหลังจากแบงรายไดแลว  จะมีเงินไวสําหรับ
ดูแลคนปละประมาณ 1-2 ลานบาทตอ 1 ชุมชน  ในอนาคต 5 ปขางหนา คนแก คนพิการใน
ชุมชนไมจําเปนตองพึ่งภาครัฐแลว เน่ืองจากคนในชุมชนสามารถจัดสวัสดิการกันไดเอง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได ในขณะเดียวกันก็สามารถแกปญหาของเขาเอง เร่ืองของคนท่ีไมมีพื้นท่ี
ทํากิน ก็เขาไปดูแลปา คนท่ีมีรายไดนอย ก็เขาไปเก็บเห็ดขาย และเก็บของในปาขาย

ตัวอยางเชน ชุมชนทางควาย ปลูกไผเขียว ปท่ีสองก็ไดผล ชุมชนน้ีคนท่ีไมมีอาชีพจะให
เขาปาท้ังหมด  นอกจากจะดูแลตนไมแลว ก็จะเก็บยอดตนแตว หรือเก็บของปาอื่นๆ ขาย ซ่ึงมี
รายไดประมาณวันละ 150-200 บาท  การจัดการแบบน้ีพบวา

หน่ึง ประชาชนท่ีไมเคยมารวมกิจกรรมกับชุมชนเลยก็เขามา เน่ืองจากพระ
อาจารยใชความโลภของมนุษยเปนตัวตั้ง เพื่อใหคนมาทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีเงื่อนไขวา ถาใคร
เขามารวมกับกิจกรรมน้ีจะไดสวัสดิการของกลุมสัจจะฯเพิ่ม เม่ือคนอยากไดสวัสดิการเพิ่มก็จะเขา
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มารวม หลังจากไดเพิ่มแลว ก็จะไดรับการดูแลจากกลุม  เชน ตอนชรา ตอนตาย   ดังน้ัน คนจะ
เขามาและดูแลปาเพิ่มมากข้ึน

สอง พบวา ประชาชนรูจักการให ซ่ึงชวงแรกจะแยงกัน ก็ตองมาคุยกันโดยเอา
คนท่ีอยากเขามา มาคุยกันวา ใครลําบากมากกวาใคร และจะใหใครเขาไปดูแล  ในท่ีสุดก็สามารถ
ตกลงกันไดเอง

สาม พบวา การทําแบบน้ีทําใหคนในชุมชนรูวา การพึ่งตนเองมีประโยชนอยางไร
ท่ีผานมาเราไมเคยรองขอใครเลย ไมเคยเขียนโครงการขอใคร ถาใครจะใหก็เขามา ท่ีทําอยูเปน
การยืนอยูบนขาของตนเอง มีนอยทํานอย มีมากทํามาก

ท่ีเลามาเปนการปูพื้นฐานท่ีพระอาจารยสุบินไดกระทํา ซ่ึงกิจกรรมตางๆจะเช่ือมโยงกัน
หมด ในขณะเดียวกัน ตอนเร่ิมใหมๆ กลุมเปร็ดในไดฐานจากกลุมสัจจะฯ ไปเปนตัวเร่ิมและใชเงิน
สวัสดิการของกลุมสัจจะฯไปเร่ิมดูแลปาของตนเอง

5. การจัดการปาชายเลน บานเปร็ดใน 15

กวาจะมาถึงวันน้ี ปาเปร็ดในเปนอยางไรน้ัน ปาชายเลนบานเปร็ดในเปนผืนปาสุดทาย
ของตะวันออกท่ียังมีความอุดมสมบูรณอยู ปาเปร็ดในเกิดข้ึนมานาน กอนท่ีหลายคนจะเกิด

ในสมัยกอนรุนปูยาตายาย ปาเปร็ดในมีความอุดมสมบูรณมาก  โดยเฉพาะพันธุไม ความ
หลากหลายของพันธุไมปา สัตวปา นก อีกมากมาย เปนท้ังแหลงอาหาร อูขาวอูนํ้าของคนเปร็ดใน
และอีกหลายตําบล

มาถึงระยะกลาง หลังจากท่ีปาอุดมสมบูรณ  รัฐเห็นวาปามีความอุดมสมบูรณจึงคิดเอาปา
ไปใหสัมปทาน มีการพัฒนากันเพียงไมกี่ป ปาก็เสื่อมโทรมลง รัฐก็ยกเลิกสัมปทานและให
ประชาชนชวยกันดูแลปา

จนกระท่ังถึงชวงหน่ึง ในขณะท่ีมีการสัมปทาน ก็เกิดวิกฤติคือ พื้นท่ีปาชายเลนท่ีเปนท่ี
กลุมทุน ตองการทํานากุงในป 2524-2525 ชวงน้ันหลายพื้นท่ีมีการเลี้ยงกุง  วิกฤติน้ีเร่ิมตั้งแต 3
สมุทร  เม่ือนากุงเขามาไดทําลายปาชายเลนไปเปนแสนๆไร ตั้งแต ระยอง จันทบุรี ตราด ซ่ึงก็
เปนโชครายในความโชคดี น่ันคือ

ทําใหเห็นวา การพัฒนาไดทําใหเกิดอะไรตางๆข้ึนกับประชาชน เพราะวาเราเคยอยูมา
อยางปกติสุข แตพอเกิดการดูแลปาโดยกลุมทุน ท่ีไมอนุญาตใหชาวบานเขาไปยุง เม่ือมีกลุมทุน
มาเจาะพื้นท่ีบริเวณคลองเจ็ดของเรา มีการไปลอมปาโดยรถแมคโครขุดลอม และทําคันกั้นนํ้า ทํา
ประตู เก็บกักนํ้า เปดใหนํ้าเค็มเขา แลวกักนํ้าไว ซ่ึงปกติถานํ้าทะเลทวมเขาผืนปา ประมาณ 2-3
เดือน จากน้ันปาก็จะผลัดใบตาย ในท่ีสุด เร่ืองน้ีไดตอสูกันมานานถึง 4 ปกวา ชวงน้ันการตอสู
คอนขางจะลําบาก    เปนชวงท่ีเหมืองพลอย จ.ตราด กําลังเปนท่ีนิยม มีมือปนเขาไปอยูใน จ.
ตราด มากมาย  การตอสูเพื่อประชาชน หรือกลุมประชาชนคอนขางหนักใจและอันตรายเปนอยาง
มาก ดังเชน

15
โดย คุณศุภกิจ หวงน้ํา คณะกรรมการกลุมอนรุักษปาชายเลน บานเปร็ดใน
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พี่ผองศรีบอกวา การจับปนเปนเร่ืองจริง ท่ีจําเปนตองทํา เพื่อใหชุมชนอยูรอด ท้ังในสวน
การขับเคลื่อนงาน การชุมชุมในระดับจังหวัด พบวาไมไดผล สงตัวแทนไปรองเรียนผูวาราชการ
จังหวัดก็ยังคงเฉย  ปรากฏวาผูบริหารในจังหวัดเปนของกลุมทุนหมด  มีตัวแทนข้ึนไปรองเรียนยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักนายกฯ  ในเวลาน้ันรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร คือ
พล.อ.หาญ ลีลานนท ไดรับคําตอบจากทานและไดสงเร่ืองน้ีไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ในท่ีสุดก็ไดสงคณะกรรมการลงไปแกไขและดูพื้นท่ีจริง ผลปรากฏวาทําลายปาเปนพันไร
ท่ีเปนพื้นท่ีทํามาหากินของชาวบาน   ชาวบานสูเร่ืองน้ีใชเวลา 4 ปกวา  มีความเจ็บปวดมากมาย
หลังจากท่ีไดมีการผลักดันกลุมทุนออกไปแลว  ไดมีการปลูกปาป 2530

จากน้ัน อํานาจสิทธิ์ของการสัมปทานก็ยังมีอยู  ชาวบานก็ชวยกันดูแลเปนหูเปนตาให
เจาหนาท่ี ในการไดมาซ่ึงสิทธิ์ของการสัมปทานมากเทาไหร ก็มีโอกาสครอบครองท่ีดินไดมาก
เทาน้ัน

แตเน่ืองจากปาเสื่อมโทรม สามารถเพิกถอนไปออกเอกสารสิทธิ์ได  จึงมีการทําลายปา
อยางตอเน่ือง โดยไมใชกติกาของการสัมปทานท่ีตกลงไว เชน จะตัดฟนก็ตองมีแปลงปลูก คือ
พยายามทําใหเตียน

หลังจากน้ันประมาณป 2536-2537 ปรากฏวาท่ีไดสัมปทานไป ก็มีการคืนพื้นท่ีกลับมา
เน่ืองจากประสบปญหาขาดทุน ทางชุมชนบานเปร็ดในก็ไมเหลือทรัพยากรมากนัก เพราะคนใน
กลุมทุนสัมปทาน กลุมลักขโมย ตางก็รุมกันใชประโยชนเกือบหมด

ในป 2537 คนท่ีอาศัยปา จึงเห็นวา ปาเร่ิมเกิดวิกฤติและตองเร่ิมฟนฟู  เม่ือหันไปมอง
อดีตท่ีมีความอุดมสมบูรณ  จึงเปนแรงบันดาลใจ  ไดประกาศงดการตัดไมในปา เพื่อพักปา ใหปา
ฟนตัว

จากน้ันเม่ือป 2540 มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประกาศใช มีหลายมาตราท่ีใหสิทธิกับ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได  จึงเปนโอกาสท่ีจัดตั้งกลุมอนุรักษและพัฒนาปา
ชายเลนข้ึน ช่ือวา กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน ตั้งเม่ือวันที่ 6 ประกาศ
วันที่ 12 สิงหาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงคคือ

 ดําเนินกิจกรรมปลูกปา ปลูกปาไมต่ํากวา 1 คร้ัง เฝาระวังอาทิตยละ 2 คร้ัง
และยังแบงปาเปน 5 โซน แบงกลุมยอยอีก 5 กลุม เพื่อดูแลรักษาปา กลุมยอย
น้ันจะแบงตามความเหมาะสมของการทํามาหากินในปา กลุมละ 20 หลังคาเรือน

การดําเนินการ
 ทุกคนในบานเปร็ดในเปนสมาชิกของกลุมอนุรักษท้ังหมด โดยมีโครงสราง

ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และหัวหนากลุมตางๆ
อีก 5 กลุม และมีกลุมบริการเปนผูหญิงท่ีคอยบริการและตอนรับผูท่ีเขามาศึกษาดู
งาน หลังจากน้ัน ปาก็เร่ิมฟนตัว มีความอุดมสมบูรณข้ึน
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 มีการกําหนด กติกา มีการทํางานรวมกับเจาหนาท่ี วิธีการทํางานคือ ไดทํางาน
รวมกับเจาหนาท่ีปาไม และเชิญมาเปนท่ีปรึกษา ดังน้ัน การทํางานจึงสะดวก
สําหรับการดูแลรักษาปา มีเปาหมายใหเนนดูตัวอยางความอุดมสมบูรณเหมือน
ในอดีต 50-100 ป เปนมาตรฐาน ปจจุบันความสมบูรณเทียบไดเพียง 30%
เทาน้ัน

 นอกจากน้ี ไดทํากิจกรรมเสริมในการดูแลรักษาปา มีโครงการเสริมคือการ
จัดการทรัพยากรสัตวนํ้า มีการคิดตลอดเวลาวาทําอยางไร ใหปาอุดมสมบูรณ
กลับคืนมา เชน คอยดูวาเคยจับปูแสมมากมาย เม่ือมาชวงระยะเวลาหน่ึง เราจับ
โดยไมคํานึงวา ปูจะเกิดทันหรือไม ดังน้ัน จึงได คิดวา ควรมีชวงใหปูสามารถพัก
ตัวในฤดูวางไข และไดมาพูดคุยหารือกันวา หยุดจับไดหรือไม สรางกิจกรรม
ข้ึนมาโดยมีสโลแกนวา หยุดจับรอยคอยจับลาน ผลปรากฏวา เม่ือทําโครงการ
น้ี 1 ปผานไป มีเกณฑช้ีวัดวา ปูแสมเร่ิมกลับมา น่ันคือจับปูไดมากข้ึน จากท่ีเคย
เจอวิกฤติจับปูไมได โดยเฉพาะชวงปลายหนาวตนรอน  และ

 ไดทําโครงการที่จะไมจับปูในชวงวางไข โดยเฉพาะชวงข้ึน 4, 5, 6 ค่ํา และ
แรม 4-5 ค่ํา ของชวงเดือน 11 ของทุกป  จะเปนชวงปรากฏการณของธรรมชาติ
คือ จะมีนํ้าทะเลข้ึนสูง และชวงนํ้าแรกของป ปูจะอุมไขเปนจํานวนมาก ท้ังน้ี
อาศัยจากการสังเกตและภูมิปญญาชาวบานท่ีไดสั่งสมกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ในท่ีสุดสามารถจับปูไดมากข้ึนจากท่ีจับไมได ทําใหเกิดเปนอาชีพหลักของบาง
ครอบครัว ใชเวลาตั้งแต 1 ทุม ถึงเท่ียงคืน คนหน่ึงจับไดคนละ 7-10 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท  ทําใหมีรายไดพอสมควร จึงเปนขอมูลท่ีพอจะเปนขอสังเกต
ไดวา รายไดรวมเฉลี่ยท่ีมาจากปูแสม คืนละ 400 กิโลกรัม ประมาณ 24,000
บาทตอคืน น่ันคือทุกคนถาไมข้ีเกียจก็สามารถจับไดแทบทุกคืน

 หลังจากน้ัน ทางกลุมฯ ก็ไดหันมาทําปูทะเล โดยมองวาหากเราไมทํากิจกรรม
เสริม ทรัพยากรคงฟนฟูกลับมาไดยาก จึงเร่ิมทําธนาคารปู โดยเอาแมปูท่ีมีไข
ไปใสในกระชังกลาง ลอยไวท่ีลําคลองกวางประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 10
กิโลเมตร มีความลึก ความเค็มท่ีเหมาะสม ท่ีปูจะสามารถสลัดไขและอยูได เพราะ
ไดความรูจากกรมประมงวา ความเหมาะสมของการวางไขของปูทะเล จะตองมี
ความเหมาะสมและนํ้าตองสะอาด การเก็บขอมูลคอนขางเก็บยาก แตอาศัย คน
เก็บ และแมคาท่ีรับซ้ือปูในเขตพื้นท่ี

 ทําเตายางเพื่ออภิบาลปลา
การทําเตายาง น้ัน มี 2 สวน คือ
1. เตายางสําหรับใหปลาอยูและเปนท่ีทํามาหากินกับคนท่ีมีทุนนอย ท่ีไมมีโอกาสหากิน

ในทะเลลึก ไมมีเคร่ืองมือ มีเพียงเบ็ดสายเดียว สามารถใชหากินเพื่อเลี้ยงลูกได เชน จับปลากะพง
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ในสวนน้ีไดทํา 3 จุด และขณะน้ีชุมชนใกลเคียง เชน หนองโสน หนองเสม็ด ขอความรวมมือให
ชาวบานเปร็ดในท่ีมีประสบการณในเร่ืองน้ี ชวยอนุบาลปลาอีก เน่ืองจากเห็นวาทําไดผลดีมาก
เทาท่ีกลุมฯไปดูและเก็บขอมูลมา จะเห็นวาชาวบานมักจะไปจับปลาตรงบริเวณท่ีมีเตาวางไว

2. อีกสวน ปองกันการกัดเซาะโดยนํ้าทะเลและคลื่น ทําใหปาบางสวนพังตามธรรมชาติ
และบางสวนถูกทําลายดวยความไมไดตั้งใจของคนทํากินในสวนของหนาทะเล

จากการท่ีชาวบานไดศึกษาวิจัยรวมกับ สกว. โดยไดรับงบประมาณแสนกวาบาท เพื่อ
ศึกษาวาทําไมปาชายเลนจึงถูกกัดเซาะมากขนาดน้ัน ในอดีตทําไมไมพบการกัดเซาะ บางคนก็
บอกวากระแสนํ้าเปลี่ยนทิศ  บางก็บอกวาเปนเพราะเคร่ืองมือการทําลาย เชน เรือรุน เรือคราด
หอย ท่ีเขาใกลฝงและหาดเลนมากเกินไป  เม่ือเรือเขามาใกลฝง ใบจักรของเรือจะตะกุย และใช
เคร่ืองมือลาก คือตะแกรงเหล็ก และคันรุน ซ่ึงจะตะกุยเลนใหข้ึนมาตลอดสวนคลื่นก็จะเปนตัวท่ีซัด
และสอยไป  จึงทําใหตะกอนดินไมสามารถจับผนึกและทับถมกันได เลนจึงต่ําลง เม่ือชวงนํ้าแหง
คลื่นจะวิ่งเขาหาฝง และเซาะเอาดินท่ีรากไมจับยึด ลางดินออกไป ตนไมก็โคนลมลง จึงเปน
ประเด็นท่ีถกเถียงกัน

ในการทําวิจัยไดนําเอาไมไผไปปกลอมพื้นท่ี ระหวางคลอง ประมาณ 500 เมตร เพื่อมิให
เรือเขา และประกาศเปนเขตแปลงสําหรับการวิจัย ผลปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลง สภาพดินท่ี
งอกข้ึนมา ซ่ึงเห็นชัดเจนวาไดผล แตไมไผมีอายุเพียง 1 ปก็ผุพัง ชาวบานจึงคิดตอวาทําอยางไร
จะทําใหสามารถอยูไดนาน จึงไดไปศึกษาดูงานท่ีบานชล จ.ระยอง  โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม หรือ SIF ซ่ึงนําเตายางไปทําบานปลา ท่ีสมุทรสาคร ก็ทํา
ปกหลัก เลยมาประยุกต มัดเตายางและเอาไปลงหนาทะเล ปจจุบันไดขอทุนจาก พอช. 2 งวด
ประมาณ 400,000 บาท ทํามาประมาณ 2 ป สามารถวางเตายางได 2 กิโลเมตร ใชยางรถยนตซ่ึง
บริษัทมิชลินอนุเคราะห แตตองจายคาขนสงและคาปูน

กิจกรรมน้ี เม่ือทําแลวสามารถกอใหเกิดผลประโยชนไดท้ังจังหวัด โดยหามมิใหใช
เคร่ืองมือในทําลาย ขอใหใชอยางเปนธรรมและย่ังยืนตามรัฐธรรมนูญท่ีเปนกรอบใหไวกวางๆ
เพื่อใหเปนแหลงอาหาร

6. แผนการจัดการปาชายเลน
นอกจากน้ี ยังมีการเขียนแผนการจัดการ ท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการปาอยางละเอียด

และชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค 4 ขอหลัก คือ
 ดูแลปาเพื่อเปนแหลงอาหาร แหลงทํามาหากิน
 ดูแลปาเพื่อเปนแหลงเรียนรู
 ดูแลปาเพื่อเปนแหลงอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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 สุดทาย กําลังถกเถียงกัน  ใชเวลาในการรางกฎระเบียบประมาณปกวา เน่ืองจาก
วิถี ชีวิต ชุมชนตองทํามาหากิน  ใช เวลาตอนกลางคืนนัดประชุม โดยมี
คณะกรรมการท่ีชาวบานแตงตั้งข้ึน และมีผูรางกฎระเบียบ 19 คน ขอใดท่ียัง
ถกเถียงกันและหาขอสรุปไมไดก็วางไวกอน ในขอสุดทาย คือดูแลปาไวเพื่อ
เปนมรดกโลก ประเด็นน้ีเถียงกันหลายสัปดาห บางคนใหตัดออก แตบางคน
บอกวาไมไดตั้งเปาไว เพื่อให UNESCO มาตั้งเปนมรดกโลก แตเพื่อใหอยูคูกับ
โลกใบน้ี ใหอยูนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานได จึงไดมีมติเห็นชอบ

กิจกรรมท่ีดําเนินการในแผน มีท้ังในสวนท่ีเสริมทรัพยากร ขณะเดียวกันมีแผนการใชปา
การสรางจิตสํานึกลงสูเยาวชนและคนรอบขาง มีกลุมอนุรักษ  พยายามขายความคิด และกิจกรรม
ท่ีทําคอนขางเห็นไดชัดเจน

7. การทํางานเปนเครือขายทั้งจังหวัด
เร่ิมแรกท่ีทํา เกิดขอขัดแยงกันอยางรุนแรงในเร่ือง การขัดขวางการจัดการทรัพยากรของ

กลุมชุมชนภายนอก เกิดการประทวงบอยคร้ัง มีการแกปญหาโดยพหุภาคี  มีการสรางเครือขาย
หาคนท่ีทําอาชีพในปาเลน อาชีพในทะเล  เกิดการรวมกลุม  มีเครือขายท้ังจังหวัด 36 กลุม โดยมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีเวทีประชุมอยางตอเน่ือง

ขณะน้ี การพัฒนาของกลุมตางๆใน จ.ตราด กําลังอยูในข้ันตอนการทําแผนเพื่อจัดการ
ทรัพยากรอยางรายละเอียด   โดยตั้งเปาหมายเขาไปชวยเหลือกลุมท่ียังไมมีแผนในการจัดการ
ทรัพยากร  ขณะน้ีกําลังประสานรวบรวมขอมูลของกลุมตางๆ ในสวนของการดูแลปา เพื่อดูวาทํา
อยางไรจึงจะย่ังยืน ท่ีผานมามีขอโตแยงวา ชุมชนไมสามารถดูแลรักษาทรัพยากรได กลุมก็จะ
สรางความม่ันใจใหกับทุกภาคสวน

8. กองทุนดูแลรักษาปา
ขณะน้ี มีกองทุนดูแลรักษาปาประมาณ 200,000 บาท ซ่ึงตั้งข้ึนมาไมถึง 1 ป เงิน

เหลาน้ีมาจากการทําเปนศูนยศึกษาและเรียนรู เน่ืองจากเกรงวาเม่ือเปนสถานท่ีทองเท่ียวแลวจะ
ถูกทําลาย อยางเชน เกาะชาง ท่ีมีการแขงขันมากมาย สวนเจาของไมไดมีความรูเพิ่มข้ึน ดังคําวา
“ยิ่งบริการยิ่งโง ยิ่งบริการยิ่งหมด” เคยมีคนบอกวาจะจัดตั้งโรงแรมในพื้นท่ีเพราะคนมามาก
แตกลุมอนุรักษบอกวา เราสรางโรงแรมชุมชนแขงกับกลุมทุน โดยจัดเปนบานพัก แบบ Home
stay รับแขก รายไดของเจาของบานขอตัด 10% เพื่อใชเปนคากองทุนรักษาปา เปนคาอาหาร
ราคาหัวละ 50 70 120 ตอคนตอม้ือ สวนท่ีเหลือจะเขากองทุนดูแลปา  กองทุนน้ีขอจัดเปนแมไก
เพื่อใชออกไข เพื่อใชในการซอมบํารุงเรือ การดูแลปา คายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม ในสวนคาเบ้ีย
เลี้ยงไมมี อาจจะมีคาขนม แตบางปไดรับโอกาสจัดคาย 4 คร้ัง คร้ังท่ีใหญท่ีสุด คือไดเปนฐานของ
เอเปค เยาชนนานาชาติ  เขาคายเยาวชนรักสิ่งแวดลอมท่ีบานเปร็ดใน  ทําใหไดมีโอกาสตอนรับ
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แขกบานแขกเมืองเปนประจํา นอกจากน้ีสถาบันตางๆ นํานักเรียน นักศึกษา  เขาไปทํากิจกรรม
ศึกษาดูงาน ปละหลายหม่ืนคน สําหรับโรงเรียนบานเปร็ดในไดรับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก  การท่ี
มีคนมาศึกษาดูงาน ยอมหมายความวา ไดเช้ือเพลิงท่ีจะใหชุมชนมีพลังตอสูตอไป

9. เศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการปาชายเลน
ในเร่ืองแผนการจัดการปา การดูแลทรัพยากรสัตวปา ถาเราดูแลและใชอยางไม

พอเพียง ไมใชอยางในหลวงทานบอก ปานน้ีทรัพยากรคงหมดไปแลว ในเร่ืองปูแสม เห็น
ไดชัดเจนวา เรารูจักพอเพียง ถาเราไมรูจักพอ  จับในชวงวางไข ปูก็จะหมด แตเราไมจับ
ขอหยุดจับรอยคอยจับลานดีกวา

ถาจะจับใหเขากับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  คงเขาไดเกือบท้ังหมด  ชาวบาน
ทําไปกอนแลวมาสอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียงพอดี เชน เร่ืองของความรู ภูมิปญญาท่ีชาวบาน
คิดข้ึนเอง เชน หยุดจับรอยคอยจับลาน เปนตน การจัดการทรัพยากรหรือการพึ่งพาตนเอง เปน
เร่ืองท่ีคิดข้ึนมาเองท้ังหมด เร่ืองความพอเพียง ความพอประมาณ การพึ่งตนเองได เปนอีก
เร่ืองท่ีกลุมบานเปร็ดในและเครือขายพระอาจารยสุบินทําอยูกอนแลว ทานบอกวาตองชวยตัวเอง
กอน อยาหวังท่ีจะใหคนอื่นมาชวยโดยท่ีเราไมชวยตัวเองกอน

 ความมีคุณธรรมคือสัจจะ เร่ืองของกติกาชุมชนถาคนไมยึดถือก็ไมมีสัจจะ เปน
เพียงกระดาษแผนหน่ึง ไมมีคุณคา ประเด็นน้ีเปนเร่ืองหลักคุณธรรม ความมี
สัจจะ ความเอื้ออาทร มีการแบงปนมีการเอื้อประโยชนใหกันและกัน คนที่
ไดมากก็ใหคนที่ไดนอย คนไดนอยก็ขอจากคนไดมาก

 เร่ืองของภูมิคุมกัน กลุมสัจจะกับบานเปร็ดในมีการเรียนรู มีการรวมตัวกัน
คอนขางมาก ชุมชนอาจจะรวมตัวกันพูดคุยกันทุกเดือน โดยรวมกลุมหลากหลาย
ตามแตละประเด็นและเร่ืองท่ีสนใจ  สามารถจัดการความรูของตนเองได ปาเปร็ด
ในมิใชมีเฉพาะสัตวนํ้าอยางเดียว  ยังมีการนําเอาสมุนไพรในปาชายเลนมาเปน
อาหาร เชน ขาวเกรียบสมุนไพร คนสมัยกอน รูวาตนขลูเปนสมุนไพรท่ีสามารถ
รักษาโรคได ก็ไปเอามาทําเปนขาวเกรียบ ตนเหงือกปลาหมอ สามารถรักษา
โรคปวดขอ นํามาขยายตอยอดทําเปนผลิตภัณฑของชุมชนซ่ึงเปนภูมิปญญา
เปนภูมิคุมกัน น่ันคือ ชุมชนสามารถศึกษาทําไดเอง

 ความพอประมาณ จะเห็นไดวา ถาสมมุติวาทุกคนตางโลภกันหมด กระบวนการ
จัดการกุง ปู ปลา ก็จะทําไมได นอกจากคนในชุมชนมีเคารพกติกาแลว ใน
ขณะเดียวกัน ใครท่ีฝาฝนการจับสัตวนํ้าก็เอาไปขายไมได เน่ืองจากแมคาท่ีรับซ้ือ
ก็จะหยุดรับซ้ือดวย  ซ่ึงการจัดการน้ีทําเปนกระบวนการครบวงจร
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 ความมีเหตุผล จะมีเหตุผลในตัวเอง มีความตรงไปตรงมา เชน
หยุดซ้ือเพราะอะไร หยุดจับเพราะอะไร  ทําไมตองวางเตาแบบน้ัน เร่ืองเหลาน้ี
อาจมองวางาย แตจริงๆ ไมงาย

 การไมยึดติดกับตํารา ในเร่ืองการนําหลักการทรงงานของในหลวงไปใช
ตอนแรกไมไดคิด แตเม่ือทําไปแลวตรงกับท่ีในหลวงคิด และไดยึดกระบวนการ
แบบน้ีมาเ ร่ือย การไมยึดตําราก็ เชนเดียวกัน ชุมชนบานเปร็ดในผาน
กระบวนการน้ีมาชัดเจนมาก ภาครัฐเขาไปบอกวาจะปลูกปา  ก็ไถปาเตียน
ท้ังหมด สัตวปา ตนไมตายหมด ชุมชนบอกวา ทําแบบน้ีไมได ไมยอมก็เกิดการ
ประทวงลอมรถแมคโครไมใหออก กลุมประทวงไดคัดคาน และมีเงื่อนไขไมให
ภาครัฐปลูก  พอชุมชนไมใหปลูก ภาครัฐก็ยอมถอยออก ชุมชนตองยอมซอมแซม
ปาท่ีถูกไถบริเวณน้ันเอง ในขณะเดียวกันเกิดการถกเถียงกัน ภาควิชาการบอกวา
ปลูกปาชายเลนตองสาง ตองตัดกิ่งทําใหแดดสองถึงทําใหไมโต ชุมชนบอกวาไม
ตอง ธรรมชาติมันจัดการของมันเองไมตองไปสางมัน เกิดการถกเถียงกันอีก
RECOFTC ไดเขาไปทําการวิจัย โดยทําแปลงเปรียบเทียบ แปลงหน่ึงสาง อีก
แปลงไมสาง จึงไดเรียนรูวาธรรมชาติสามารถจัดการเองได ถาปาทึบก็จะเปนท่ี
อยูของสัตวปาอีกประเภทหน่ึง ถาปาโปรง ก็เปนท่ีอยูของตนไมและสัตวอีก
ประเภทหน่ึง ดังน้ัน จะมีความหลากหลายทางชีวภาพ จะเห็นไดวาชาวบานตอง
ผานกระบวนการเรียนรูเชนน้ี

 ความอดทน กลุมชาวบานตองอดทนมาก และตองทําอยางตอเน่ืองไมหยุด ใช
เงินสวัสดิการของกลุมสัจจะเองมาดําเนินการ มีนอยใชนอย มีมากใชมาก และหา
เครือขายเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน กลุมดูแลรักษาปาก็เอาเงินกองทุนใหกลุมสัจจะ
บริหารจัดการ โดยใหกู และมีคาบํารุง คาบํารุงก็นํามาใชตรงน้ี ดังน้ันเงินกอนน้ี
ไมหาย มีแตจะโตข้ึน ทําใหตอไปเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได น่ันหมายความวา
แมไมมีใครให หรือไมไปขอใคร ปาผืนน้ีก็สามารถอยูได

เตายาง : เทคโนโลยีพ้ืนบาน
1. เตายางคืออะไร

เตายางทําจากยางรถยนตท่ีชาวบานใชแลว ไมมีดอกแลว ท้ิงแลว (ยาง นักวิชาการกรม
ประมงบอกวาจะเปนมลภาวะทางนํ้าทะเล) เม่ือชุมชนถามวาเปนไดดวยสาเหตุใด เขาบอกวามัน
จะถูกกัดกรอนใหสารละลายออกมา แลวถามวายางจะละลายไดตองใชอุณหภูมิเทาไหร เขาบอก
วา 70-100 องศา ถานํ้าทะเลมีอุณหภูมิเปนรอยคนก็คงอยูไมไดแลว ลักษณะยางท่ีโยนในทะเล จะ
เห็นยางดําๆ ระยะหน่ึงปหน่ึงจะมีหอย ปะการังจับหุมท้ังหมด ก็เหมือนหิน แตมันเปนโพรง โดย
เสนยางท่ีเปนวงจะเปนท่ีอยูอาศัยของปลาอยางดี คือยางจะไมมีโอกาสไดเจอนํ้า จะกลายเปนหอย
จับ
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การทําเตายาง ยางเสนแรกเอาวางไวและเทปูนใหเต็ม เปนลูกถวงนํ้าหนักประมาณ 100
กิโลกรัม อีก 2 เสนตั้งขนาบ อีก 2 เสนตั้งปดบนลักษณะคลายสี่เหลี่ยมคลายลูกเตา และมัดดวย
เชือก กลายเปนท่ีอยูอาศัยของปลาเปนอยางดี เพราะยางรถยนตถาไมมีกรอบเหล็กจะเปนโพรง
เปนท่ีอยูของปลาเปนอยางดี หลังจากทํามา 2-3 ป ปจจุบันปรากฏวาไมเห็นยางแลว หอยจับเต็ม
ไปหมด กลายเปนสรางอาชีพเก็บหอยไดอีกดวย

2. วิธีทําใหรูปรางเปนเตา
ไดไปดูงานท่ีบานชล จ.ระยอง โดยการสนับสนุนจากโครงการ SIF แตคนบานชลเอามา

จากไหนไมทราบได เม่ือไดเห็นภาพก็นํามาประยุกตใชวางเพื่อชะลอคลื่น  อีกสวนก็ทําตามแบบ
บานชล ท่ีเอาไปวางใหปลาอยูอาศัย ซ่ึงจากขอมูลท่ีมีอยูขณะน้ี นับวาไดผลเปนอยางดี เพราะถา
ใชไมไผ ปเดียวก็ผุพังหมด แตยาง อยูไดเปนสิบป   เชือกท่ีมัดยาง หอยก็มาจับหมด จน
กลายเปนเหมือนหิน

ลักษณะของเตายาง คือ เสนลางจะเทปูนวางเพื่อจะไดถวง แนวตั้งสี่เสนและแนวนอน
ใชปดบนและใชเคร่ืองขันเชนาะ  เวลายกจะใชภูมิปญญาพื้นบาน โดยใชคันชอหรือใชเคน   ยกลง
เรือแลวก็นําไปท้ิงทะเล  ท้ิงสลับฟนปลาหางจากฝงไปประมาณ 300 เมตร เม่ือคลื่นมาจะปะทะเตา
ยาง ไมไดวางเปนกําแพง แตวางเปนชองๆ ระหวางชองวางก็จะมาเจอกันสลับฟนปลา เม่ือคลื่น
มาก็จะปะทะกับเตายางกอน กวาจะถึงฝงคลื่นก็จะไมคอยแรง ซ่ึงไดผล  วัตถุประสงคของการใช
เตายางคือ หน่ึง ชะลอคลื่น สอง คลุมพื้นท่ีเพื่อใหเรือคราดหอย เรือรุนเขาไมได สาม เปนท่ีอยู
อาศัยของปูปลากุงหอย พื้นท่ีบริเวณน้ีไดใชเปนแหลงทํามาหากินกับชาวบาน เปนแหลงวางรอก
วางอวน ประมาณ 300 เมตร  หลังจากวางเตายางแลวจะพบวา ดินงอกเพิ่มข้ึน ไดพื้นท่ีกลับคืน
มา 2 กิโลเมตร  และปลูกปาเพื่อใหปาฟนคืนกลับสภาพเดิมหลังจากท่ีไดสูญเสียไป เพราะปา
สูญเสียไปประมาณกวาง 40-50 เมตร

3. การวางเตายางในทะเล จํานวนตอไร และระยะชวงหาง
ขณะน้ี ท่ีลงเตายางมีความยาว 2 กิโลเมตร ความกวาง 300 เมตร ประมาณ 800 เตา ใช

ยางรถยนตเตาละ 6 เสน  ใชท้ังหมดประมาณ 4,800 เสน ชวงหางประมาณ 4-5 เมตร เหมือน
วางเกาอี้เปนชองๆ แลวอีกแถวจะไปวางตรงชองวาง เพราะคลื่นจะซัดเขามาเปนระลอก คลื่นลูก
แรกและลูกท่ีสองจะปะทะกัน เม่ือคลื่นมาปะทะผานเตาหลายๆช้ัน คลื่นก็จะออนตัวพอดีเม่ือถึงฝง
ตอนน้ี วางอยูหลายแถวมาก เพราะความกวาง 300 เมตรจากชายฝง ยาว 2 กิโลเมตร ภายใต
งบประมาณสี่แสนกวาบาท ของพอช. ถาหากเก็บขอมูลสวนน้ีได และปรากฏผลชัดเจนวาไมมี
ผลกระทบ สามารถชะลอคลื่นไดแนนอนและสามารถทําใหดินงอกข้ึนมาใชปลูกปาได จะทําเพิ่มให
ถึง 8 กิโลเมตร ตามปาท่ีเราดูแลอยู เพราะหนาทะเลมีความยาว 8 กิโลเมตร เปนโขดหอยแครงท่ี
มีความอุดมสมบูรณมาก ตามขอมูลท่ีคนพบ เปนเขตหอยแครงดั้งเดิม มีหอยปากเปด หอยคราง
ชุมชนท่ีทํามาหากินหนาทะเลบริเวณน้ีมี 3 อําเภอ คือ อ.เมือง อ.แหลมงอบ และอ.เกาะชาง ท่ีทํา
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กินรวมกัน ซ่ึงไมเพียงไดผลตอบแทน ใหกับคนในชุมชนบานเปร็ดในเทาน้ัน แตชุมชนภายนอกได
ประโยชนดวย

แหลงเงินลงทุนเร่ิมตน
เงินลงทุนน้ัน ไดจากหลายแหลง สวนหน่ึงไดจากกลุมสัจจะซ่ึงมีเงินมากหนอย  ก็เจียด

เงินมาใหงวดแรกไดประมาณหม่ืนกวาบาท เพื่อใชทําการทดลอง เม่ือไดผลก็ของบจาก พอช.
เวลาขนลงทะเล จะใสเรือ เน่ืองจากหนัก  ชาวบานก็ใชภูมิปญญา โดยใชคันชอท่ีเปนไมไผยาวๆ
มีลูกถวงดานหลัง และผูกชอไว จากน้ันเกี่ยวและยกข้ึน เม่ือมีถวงจากดานหลังก็จะทําใหเตายาง
เบา จึงนําใสเรือได ตอนผลักลงทะเลงาย จะมีคนคอยสังเกตตลอด ถานํ้าแหงจะเห็นยางโผลข้ึนมา
ดานผลกระทบก็มีบาง เชน เสียการสัญจรเรือ  แตก็ปดประกาศบอกชาวบานและชุมชนขางเคียง
วา ท่ีวางเตายางก็เพื่ออนุรักษปา  แกปญหาเร่ืองตลิ่งพัง และมีดินงอกข้ึนเห็นไดชัดเจน

ธนาคารปู: เทคโนโลยีชุมชนเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า เม่ือมาชวงระยะเวลาหน่ึง ชาวบานจับปูแสมโดยไมคํานึง

วา ปูจะเกิดทันหรือไม  จึงไดเร่ิมคิดวา ควรมีชวงใหปูสามารถพักตัวในฤดูวางไข โดยไดมาพูดคุย
หารือกันวา หยุดจับไดหรือไม จึงสรางกิจกรรมข้ึนมาใชสโลแกนวา หยุดจับรอยคอยจับลาน ผล
ปรากฏวา เม่ือทําโครงการน้ีดําเนินการ 1 ปผานไป พบวา

ปูแสมเร่ิมกลับมา น่ันคือจับปูไดมากข้ึน จากท่ีเคยเจอวิกฤติจับปูไมได โดยเฉพาะชวง
ปลายหนาวตนรอน และไดทําโครงการท่ีจะไมจับปูในชวงวางไข โดยเฉพาะชวงข้ึน 4, 5, 6 ค่ํา
และแรม 4-5 ค่ํา ของชวงเดือน 11 ของทุกป  จะเปนชวงปรากฏการณของธรรมชาติ คือ จะมีนํ้า
ทะเลข้ึนสูง และชวงนํ้าแรกของป ปูจะอุมไขเปนจํานวนมาก ท้ังน้ี อาศัยจากการสังเกตและภูมิ
ปญญาชาวบานท่ีไดสั่งสมกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  ในท่ีสุดสามารถจับปูไดมากข้ึนจากท่ีจับ
ไมได ทําใหเกิดเปนอาชีพหลักของบางครอบครัว ใชเวลาตั้งแต 1 ทุม ถึงเท่ียงคืน คนหน่ึงจับได
คนละ 7-10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท  ทําใหมีรายไดพอสมควร จึงเปนขอมูลท่ีพอจะเปน
ขอสังเกตไดวา รายไดรวมเฉลี่ยท่ีมาจากปูแสม คืนละ 400 กิโลกรัม ประมาณ 24,000 บาทตอคืน
น่ันคือทุกคนถาไมข้ีเกียจก็สามารถจับไดแทบทุกคืน

หลังจากน้ัน ทางกลุมฯ ก็ไดหันมาทําปูทะเล จึงเร่ิมทําธนาคารปู โดยเอาแมปูท่ีมีไขไปใส
ในกระชังกลาง ลอยไวท่ีลําคลองกวางประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีความลึก
ความเค็มท่ีเหมาะสม ท่ีปูจะสามารถสลัดไขและอยูได เพราะไดความรูจากกรมประมงวา ความ
เหมาะสมของการวางไขของปูทะเล จะตองมีความเหมาะสมและนํ้าตองสะอาด การเก็บขอมูล
คอนขางเก็บยาก แตอาศัย คนเก็บ และแมคาท่ีรับซ้ือปูในเขตพื้นท่ี

การดําเนินโครงการน้ีเร่ิมตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบัน พบวาปูทะเลเพิ่มข้ึนโดยตลอด แม
จะเก็บขอมูลไดยาก แตก็ถือวาไดผลเปนท่ีนาพอใจ หากพิจารณาการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับปา
ชายเลนอยางเดียว ดูเหมือนไดผลของการอนุรักษเพียงระดับหน่ึงเทาน้ัน ถาไมอนุรักษสัตวนํ้า
เพื่อใหเปนระบบนิเวศนท่ีเช่ือมโยงไปจนถึงในทะเลดวย  ก็จะไมไดผล เน่ืองจาก สัตวท่ีมีวงจรชีวิต
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เกิดและตายในปาชายเลนมีเพียงไมกี่ชนิด เชน หอย ปูแสม ยังมี  กุง ปลาหมึก และอีกหลายชนิด
ท่ีมีวงจรชีวิตอยูท้ังในปาชายเลน ลําคลอง และทะเล ดังน้ัน จึงตองทําเปนท่ีอยูอาศัยใหสัตวเหลาน้ี
อยู  เพราะเม่ือสัตวนํ้าลงสูทะเลไปอาจจะถูกเคร่ืองมือประมงทําลาย ดักจับ ตายหมด

4. กรณีศึกษาที่สี่ : กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ
จังหวัดชุมพร โครงการ “คนอยู-ปายัง”

1) บทนํา
พงศา  ชูแนม16 หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าพะโตะ  ขาราชการสังกัดสํานัก

อนุรักษและจัดการตนนํ้า  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเปนเสมือนสัญลักษณของปา
ตนนํ้าพะโตะ เปนผูซ่ึงไดปฏิวัติรูปแบบการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตอํานาจ
หนาท่ีของพนักงานปาไมคนหน่ึง จนสามารถสรางรูปธรรมการปกปองทรัพยากรในพื้นท่ี
587,875 ไร  ไวไดดวยการปรับแนวคิดของการใหคนอยูรวมกับปา

การใหประชาชนไดประโยชนจากปาจนเกิดการรักษาปาของประชาชนเปนไปตาม
หลักการทรงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผลงานการจัดการปาตนนํ้าโดยใหชุมชนมีสวน
รวมของ    พงศา  ชูแนม จึงเปนตนแบบและสัญลักษณอันเปนคูกับ พงศา คือ ปาตนนํ้า

พื้นท่ีๆ พงศา ชูแนมดําเนินกิจกรรมครอบคลุมพื้นท่ีลุมนํ้าซ่ึงประกอบดวยแมนํ้าหลังสวน
ท่ีเปนแม นํ้าสายสําคัญของคนจังหวัดชุมพร แมนเปนแม นํ้าสายสั้น ๆ มีพื้นท่ีลุมนํ้าเพียง
1,050,000 ไรเศษ แตมีปริมาณนํ้าทาเทากับแมนํ้าปง พื้นท่ีตนนํ้าของลุมนํ้าหลังสวน เรียกวาปา
ตนนํ้าพะโตะ พื้นท่ี 587,875 ไร อันเปนพื้นท่ีรับผิดชอบจัดการดูแลของหนวยอนุรักษและจัดการ
ตนนํ้า พะโตะ ท่ีพงศา  ชูแนมไดใชแนวคิดใหคนอยูกับปาภายใตโครงการ “คนอยู-ปายัง”

ตั้งแตป 2518-2533 ประชาชนจากทุกสารทิศเขามาบุกรุกแผวถางปาตนนํ้าพะโตะทําให
พื้นท่ีกวาแสนไรกลายเปนสวนกาแฟ สวนผลไม บางสวนก็เปนปาเสื่อมโทรม ซ่ึงปญหาดังกลาวได
เปนตนตอของปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการจัดการปญหาการหารายไดของ
ประชาชนไปพรอมๆ กันท่ี พงศา ชูแนม ตองเผชิญเม่ือเร่ิมทํางานในพื้นท่ี

โครงการคนอยู-ปายัง ท่ีพงศา  ชูแนม ใชดําเนินการในการจัดการชุมชนในเขตปาเพื่อให
คนอยูรวมกับปาได  เปนโครงการท่ีประยุกตรูปแบบจากแผนงานวนศาสตรชุมชนบนท่ีสูง เปน
เสมือนโครงการทดลองทางวิชาการในการจัดการปาไมจนเกิดองคความรูในการจัดการปาไมให
ชุมชนมีสวนรวมอยางถูกตองตามหลักวิชาจนทําใหเกิดความม่ันคงในวิถีชีวิตและการฟนคืนของ
ปาตนนํ้าดวยวิธีการอันสันติ

16 นายพงศา  ชูแนม  เจาพนักงานปาไม 6 หัวหนาหนวยอนรุักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ขาราชการพลเรือนดีเดนป 2537,
บุคคลดีเดนดานการอนุรักษ ป 2542
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ในการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดองคความรูตามหลักวิชาการวาดวยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา โดยใหประชาชนมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางพระราชดําริ
ท่ีพระเจาอยูหัว  มอบให       พสกนิกร ในคําวา รู  รัก  สามัคคี

 รู หมายถึง  มีความรอบรูทางวิชา  เรียกงาย ๆ วาแมนทฤษฎี

 รัก  หมายถึง  มีความมุงหวังตั้งใจ เรียกวา มีวิญญาณ

 สามัคคี หมายถึง การผูกพันเปนหน่ึงเดียวโดยตองใชการประสานงาน เรียกวา
ประสานเซียน

รู  รัก  สามัคคี จึงแปลงาย ๆ วา แมนทฤษฎี  มีวิญญาณ  ประสานเซียน

การจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ปา รูปแบบ คนอยู-ปายัง เปนกระบวนการสรางการมีสวน
รวมของประชาชนใหรวมคิด รวมวางแผน รวมจัดการ โดยวิธีการท้ังหมดเกิดข้ึนจากความ
ตองการของประชาชนภายในใจของชุมชน จึงเปนเสมือนการ ระเบิดจากขางใน มรรควิธีการ
จัดการ ดิน นํ้า ปา ไดใชศาสตรการจัดการตามแนวพระราชดําริ ตั้งแตการฟนฟูปาโดยวิชา
ธรรมชาติ  ปลูกปาโดยไมตองปลูก ทําการปองกันไฟปา ปองกันการบุกรุกซํ้าซาก  การจัดการนํ้า
โดยการสรางปาใหเก็บนํ้า  การสรางฝายตนนํ้าเพื่อชะลอนํ้า  หลักการวิเคราะหพบวาศาสตรแหง
การจัดการ ดิน นํ้า ปา ของพระเจาอยูหัวเปนศาสตรท่ีเลียนแบบวิถีธรรมชาติน่ันเอง

โครงการคนอยู-ปายัง เปนเงื่อนไขความสัมพันธของการตอบโจทยวาหากสามารถรูจัก
เขาใจคนเอาคนมาเปนพวกได  ปาก็จะเหลืออยู  การใหคนอยูและรักษาปาไปดวยจึงเปนตนตอ
ของความเปนเหตุเปนผลในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว

สําหรับการอยูอยางย่ังยืนของชุมชน  การใหพื้นท่ีปาเหลืออยูไมเอามาเปนพื้นท่ีเกษตร
เสียท้ังหมด คือการรูจักพอประมาณ และการใหชุมชนมีกติกาชุมชนในการดูแลทรัพยากร คือ
กระบวนการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงเปนโครงการท่ีพงศาดําเนินอยูในผืนปาพะโตะคือ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” โครงการน้ีมีหลักการสําคัญ คือ ในการรักษาปาใหรอดพนจากการถูกบุก
รุกทําลายน้ันตองทําการปลูกจิตสํานึกในใจคนเสียกอน และเม่ือประชาชนเขาใจถึงความสําคัญ
ของปาไมและประโยชนท่ีปาไมใหกับชุมชนแลว ประชาชนก็จะชวยกันดูแลรักษาปาไวเอง หรือ
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ  การดูแลคนคือการดูปา น้ันเอง และเม่ือคนอยูได ปาก็อยูไดเชนกัน
นอกจากน้ัน นายพงศายังยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินงานดวย กลาวคือ เน่ืองจากประชาชน
ลวนตองการมีพื้นท่ีทํากิน  นายพงศาจึงใชวิธีอะลุมอลวยดวยการใหประชาชนใชพื้นท่ีปาไดบาง
แตประชาชนตองชวยกันรักษาปาไวดวยเชนกัน ถึงแมนายพงศาจะตองมีขอยกเวนบางแตก็ทําให
ชุมชนโดยรวมเปนชุมชนท่ีม่ันคง นาอยูและมีความย่ังยืนในระยะยาว  ดังคํากลาวของนายพงศา
วา สังคมท่ีเปนธรรมและระบบนิเวศท่ีเปนธรรมเปนสิ่งท่ีอยูคูกัน นอกจากน้ันหลักการสําคัญอีก
ประการหน่ึงท่ีนายพงศาใชคือหลัก การบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic) สิ่งท่ีนายพงศาได
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นํามาใชในการบริหารจัดการโครงการคือการรักษา   ปาไม-สายนํ้า-ชีวิต ไปพรอม ๆ กัน  หาก
ขาดองคประกอบใดไปก็จะทําใหภาพรวมของการดําเนินงานไมสามารถประสบความสําเร็จได

พอเพียง เทากับการแบงปน  เปนคุณธรรมข้ันตนในการอยูรวมกันของสังคมชุมชน คน
อยู-ปายัง  สรางกระบวนการจัดการใหเกิดการแบงปนทรัพยากรโดยการท่ีชุมชนเก็บรักษา
ทรัพยากรอันเปนสวนรวมไวเพื่อจะเกิดการเกื้อกูลตอระบบและเปนแหลงเก็บหาอาหาร พืช
สมุนไพร ของใชรวมกัน

การสรางความย่ังยืนใหท่ีดินทํากินของชุมชนคนอยู-ปายัง โดยการมีกฎกติกาชุมชน หาม
ซ้ือขาย หรือมอบให ซ้ือท่ีดินทํากินแกผูอื่น ยกเวนทายาทโดยชอบ ทําใหชุมชนสามารถรักษา
ท่ีดินทํากินไวไดโดยไมมีผูใดกลาซ้ือขาย

การจัดการปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในชุมชนคนอยู-ปายัง ดําเนินการสงเสริมใน
พื้นท่ีเกษตรเดิมซ่ึงเปนสวนกาแฟปรับรูปแบบตามแนวปรัชญา ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง มา
เปนการเกษตร 4 ช้ัน ซ่ึงหมายถึง การปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติและบูรณาการความคิดกับสวน
ผลไมดั้งเดิมโดยการปลูก  เติมเต็มในพื้นท่ีเกษตรเชิงเดี่ยวใหใกลเคียงกับปามากท่ีสุด และใชการ
สังเกตลักษณะพันธุไมท่ีไดความสูง แตละระดับมารวมกันอยางกลมกลืนตามลักษณะทางกายภาพ
ของพืชในปาท่ีมี 3 ช้ันเรือนยอด ชั้นบน เชน สะตอ หมาก เปนตน ชั้นกลาง เชน มังคุด
ลองกอง เงาะ เปนตน ชั้นลาง เชน พริก มะเขือ ผักเหลียง เปนตน ชั้นใตดิน เชน กลอย ขิง ขา
ขม้ิน เปนตน

ธนาคารตนไม เปนหลักการใชอธรรมปราบอธรรม หมายถึงการใหชุมชนปลูกตนไมในท่ี
ทํากินของตนเองหรือท่ีสวนรวม แลวตีคาตนไมใหเปนทรัพย นําทรัพยไปใชแทนเงิน อธิบายไดถึง
ปญหาของประชาชนท่ีโดนอธรรม คือระบบการคาทุนนิยมทําใหตองเปนหน้ีและตองหาเงิน
การตองดิ้นรนหาเงินก็ตกเปนเคร่ืองมือของทุนนิยม หมายถึงทุนนิยมใชเงินเปนเคร่ืองมือเอา
เปรียบชุมชนนับวาเปนอธรรม  หลักการของธนาคารตนไมจึงสรางคาของเงินหรือสรางอธรรม
โดยใชตนไมเปนเคร่ืองมือเอามาสูกัน ทําใหประชาชนสามารถเอาตนไมท่ีปลูกใชปลดเปลื้องหน้ีสิ้น
และใชเปนเงินได

ในสวนของการปลูกปาน้ัน นายพงศาใชวิธีท่ีประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ดวย
การปลูกปาโดยไมตองปลูก กลาวคือเปนการพยายามใหธรรมชาติทําหนาท่ีปลูกปาเอง ซ่ึงจะทํา
ใหพื้นท่ีปาใหม ท่ีเกิดข้ึนเปนปาท่ีมีความหลากหลายตามธรรมชาติดวยพรรณไมทองถิ่น งายตอ
การดูแลดวย และมีความทนทานตอภัยธรรมชาติ

ในท่ีสุดชาวบานไดพบวาปาไมน้ันไดใหประโยชนตอพวกเขามากจริง ชาวบานมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนเพราะสามารถ พึ่งตนเองไดดวยการเก็บผัก ผลไมมารับทานเองและท่ีเหลือยังเก็บไป
ขายไดอีก ทําใหชาวบานไมตองอพยพไปหางานทําท่ีอื่น เพราะพวกเขารูจักอยู รูจักใช  ชุมชนมี
ความสมดุลและม่ันคงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ชาวบานไดใหความรวมมือท่ีดีกับนายพงศา
เปนอยางดี เพราะชาวบานเห็นเปนท่ีประจักวานายพงศาเปนผูท่ีทํางานเพื่อสวนรวมจริง และไมมี
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การแสวงหาประโยชนเขาตัวเอง หลักคิดและรูปแบบการทํางานของนายพงศาท่ีไมยึดติดตํารา แต
เนนการริเร่ิมโครงการท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมในพื้นท่ี  โดยมีหลักคุณธรรมในการทํางานทําให
การดําเนินชีวิตของนายพงศาเปนตัวอยางท่ีดีตามวิถีตะวันออกอยางหน่ึงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5. กรณีศึกษาที่หา : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและ
ศูนยกีฬาดํา นํ้า จ.ชุมพร

1) ความเปนมา
“ ชุมพรคาบานา” รีสอรต ไดกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.2525 ณ หาดทุงวัวแลน ตําบลสะพลี

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีเรือนพักเพียง 7 หลัง พรอมกับศาลาหลังคาจาก เลียนแบบเรือน
ชางหลวง และรูปปนท่ีมีหนาตาผิดแผกแตกตางไปจากลักษณะไทยๆ ท่ีคุนเคย อยูหนาหาดเปน
มุมท่ีผูมาพักนิยมใชถายภาพเปนท่ีระลึก เปนชายหาดทรายละเอียดขาว ตําแหนงท่ีตั้งของรีสอรต
น้ีแยกตัวจากชุมชนชาวบานในบริเวณใกลเคียง จึงเปนสถานท่ีสุขสงบปลอดผูคนและบานเรือนอื่น

จังหวัดชุมพร เปนเมืองตนแรกของภาคใตตอจากจังหวัดประจวบคีรีขันธมีระยะหางจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 450 กิโลเมตร มีพื้นท่ีๆ สมบูรณท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไทย นอกจากน้ี
สิ่งท่ีสมบูรณอีกอยางหน่ึงของชุมพรก็คือ ทะเลสีคราม อาวชุมพร ซ่ึงเปนทะเลท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุด
ของอาวไทย มีเกาะมากมายถึง 40 เกาะ มีทรัพยากรใตทะเลท่ีสวยงามอยางมหัศจรรย นํ้าทะเลใส
ฝูงปลามากมาย ปะการังท่ีสมบูรณ และชายหาดท่ีดีท่ีสุดของภาคใตในอาวไทย คือ หาดทุงวัวแลน
ซ่ึงเปนชายหาดท่ีมีความลาดชันนอยมาก ทรายละเอียด ขาวสะอาด มีความปลอดภัยสูง เหมาะ
สําหรับการเลนนํ้า บรรยากาศและสภาพพื้นท่ีดังกลาวจึงทําใหคุณครูอัจฉรา รักษพันธุ ไดลาออก
จากราชการ และตัดสินใจลงหลักปกฐานสราง “ชุมพรคาบานา” รีสอรต ข้ึน ดวยความรูสึกวาผืน
ดินน้ีเปน “แผนดินของเรา” ดวยเจตนารมณท่ีจะรักษาธรรมชาติใหเปนธรรมชาติ ทุกอยางเกื้อกูล
ซ่ึงกันและกัน

ระยะเวลาผานไป ผูคนไดรูจัก “ชุมพรคาบานา” รีสอรต มากข้ึน จากเดิมท่ีมีบานพักเพียง
7 หลัง ไดเพิ่มข้ึนเปน 40 หลัง แมวาการเดินทางจะตองผานถนนลูกรังท่ีสมบูรณดวยหลุมบอ
มากมาย จากถนนเพชรเกษม อําเภอทาแซะเขามาชายหาดเปนระยะทาง 18 กิโลเมตร และจาก
อําเภอเมืองเขามา 15 กิโลเมตร รวมท้ังไฟฟาท่ีใชภายในรีสอรตยังปนเองเพียงคร่ึงคืน หลังจาก
น้ันก็ใชแสงเทียนและไฟฉายก็ตาม แตชายหาดก็ยังสดสวยสะอาด ขาวปราศจากการกอกองไฟ
เพราะทุกคนพรอมใจ กันทําตามคําแนะนําท่ีจะรวมกันรักษาธรรมชาติใหคงเดิม

จนกระท่ังวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2532 เกิดพายุเกยข้ึนท่ีชุมพร ประชาชนไดรับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติดังกลาว และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ข้ึนในชุมพรคาบา
นา รีสอรต และบริเวณใกลเคียง ถนนลูกรังไดรับการปรับเปลี่ยนเปนถนนลาดยาง โดยไดรับ
งบประมาณจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย มีช่ือถนนวา “อาภากร” นับตั้งแตน้ันเปนตนมา
ในขณะท่ีชุมพรคาบานา รีสอรต ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเพิ่มท่ีพักเปนอาคาร
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3 ช้ัน 3 หลัง ซ่ึงเนนการกอสรางแบบรักษาธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน อาคารไมสูงเกินยอดไม
เพื่อความรมร่ืนอยูกับธรรมชาติและการพักผอนอยางแทจริง

ชุมพรคาบานา รีสอรต ไดจัดกิจกรรมทางทะเลท่ีนอกเหนือจากการเลนนํ้าท่ีชายหาดอยาง
ปลอดภัยแลว ยังมีเรือนําเท่ียวทางทะเลเพื่อชมเกาะและดํานํ้าดูปะการังอันเปนกิจกรรมหลักท่ีอยู
ควบคูมากับรีสอรตตั้งแตเร่ิมแรก และเปนกิจกรรมท่ีทําใหทะเลชุมพรเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป และ
ทําใหท่ัวโลกไดรูจักหาดทุงวัวแลนเชนเดียวกัน โดยเฉพาะโรงเรียนสอนดํานํ้าของชุมพรคาบานา
รีสอรต จะเนนในเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอมและการไมทําลาย เพื่อใหคนรุนหลังไดมีโอกาสช่ืน
ชมกับกิจกรรมช่ืนชมธรรมชาติท่ีถูกกําหนดข้ึนมาหลายแหง ไมวาจะเปนการชมสวนผลไมใน
หลายๆ สวน หลายๆ อําเภอ ซ่ึงพรอมใจกันรักษาธรรมชาติเพื่อความย่ังยืนไวใหคนรุนหลังไดช่ืน
ชม โดยความรวมมือ รวมใจจากทุกๆ  สถานท่ีท่ีไดพานักทองเท่ียวไปช่ืนชม เชน การลองแพท่ี
ตนแมนํ้าหลังสวน อําเภอพะโตะ การชมหิ่งหอยท่ีแมนํ้าทาตะเภา การไปตกหมึกในอาวชุมพรและ
การดํานํ้าแบบผิวนํ้าหรือใชถังอากาศตามเกาะตางๆ เปนตน

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมตางๆ ในทะเล ไมวาจะเปนการดํานํ้าเก็บสิ่งท่ีไมพึงประสงคเชน
การเก็บอวนท่ีติดตามกองหิน-ชายเกาะ การรวมกันนําหอยมือเสือมาปลอยจนเปนอุทยานหอย
มือเสือของประเทศไทย ซ่ึงเปนการรวมมือกันในระหวางนักดํานํ้า เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติหมู
เกาะชุมพร นักวิชาการ ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้าจังหวัดชุมพร เปนตน หรือ
แมกระท่ัง  กิจกรรมการทองเท่ียวแบบผจญภัยเล็กๆ นอยๆ เชน การไปชมธรรมชาติแทจริงของ
ปาเขา นํ้าตก ถ้ํา สวนสมรม (สวนซ่ึงมีตนไมหลายชนิดปลูกรวมกัน) อายุเปน 100 ป ข้ึนไป ซ่ึงมี
ใหชมหลายแหง รวมท้ังการชมคางแวน ซ่ึงพากันอาศัยวัดเปนท่ีพักพิงอยางปลอดภัยและรมเย็น
ขณะเดียวกันยังมีการสํารวจแหลงทองเท่ียวธรรมชาติใหมๆ ของชุมพร แลวรวมกันปรับปรุงโดย
ยึดหลักการคงอยูของธรรมชาติเปนสําคัญ อันเปนหนาท่ีหลักอยางหน่ึงของรีสอรต ท่ีจะเขารวมกับ
ชุมชน เพื่อดูแลรักษาสิ่งท่ีมีคารวมกัน โดยอาศัยพึ่งพิงกัน ซ่ึงทําใหกิจการของชุมพรคาบานารี
สอรต กําลังดําเนินกิจการเปนไปดวยดี

แตแลววิกฤตเศรษฐกิจในปพ.ศ. 2540 ไดทําใหชุมพรคาบานารีสอรต มีภาระหน้ีสินท่ี
เพิ่มข้ึนจากคาเงินบาทท่ีลดลง คุณวริสร รักษพันธุ ผูสืบทอดกิจการจากมารดา (อาจารยอัจฉรา
รักษพันธุ) ซ่ึงไดพยายามท่ีจะรักษากิจการของชุมพรคาบานา รีสอรต ใหคงอยู จนกระท่ังไดพบ
กับอาจารยวิวัฒน ศัลยกําธรซ่ึงไดทําใหเกิดจุดเปลี่ยนข้ึนภายในชุมพรคาบานา รีสอรต และชุมชน
โดยรอบ ดวยการนอมนําเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาปรับใชภายในชุมพรคานา รีสอรต และเช่ือมโยงไปสูชุมชนรายรอบรีสอรต จนเกิด
เครือขายชุมชน เผยแพรผลการดําเนินงานตามแนวปรัชญาดังกลาว และกลายเปนศูนยการเรียนรู
ท่ีทรงคุณคาอยางมากมายในปจจุบัน

2) ปจจัยที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมสําเร็จ
ชุมพรคาบานา รีสอรต มีกิจกรรมตาง ๆ มากมายท้ังภายในและภายนอกรีสอรต โดยมี

รายไดหลักจากกิจกรรมดานบริการเกี่ยวกับท่ีพักและอาหาร และมีกิจกรรมดานการทองเท่ียวทาง
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ทะเลท่ีอยูคูกับชุมพรคาบานา รีสอรต ตลอดมา เปนรายไดรอง ปจจุบัน ชุมพรคาบานา รีสอรต ได
ดําเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยปจจัยท่ี
นําไปสูความสําเร็จของกิจกรรม คือ

2.1) ผูนํา
โดยคุณวริสร รักษพันธุ เปนผูมีศักยภาพ ดังน้ี
ก. ศรัทธา คือ เทิดทูนองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเช่ือและศรัทธาในแนวทางของ

พระองคทานวาเปนไปไดจริง
ข. ความตองการท่ีอยากจะทําหรือสิ่งท่ีเรียกวาเปนระเบิดออกมาจากขางใน เพราะเม่ือมี

ศรัทธาเกิดข้ึนแลวก็ทําใหเกิดความอยากท่ีจะทําตามสิ่งท่ีศรัทธา
ค. พรอมท่ีจะทําดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูจริงอันจะทําใหเกิดความรูความชํานาญ

และสามารถขยายเครือขายการเรียนรูไปสูภายนอกรีสอรตได
แนวคิดของคุณวริสรดังกลาว จึงเปนจุดเดน เพราะสามารถคิดไดท้ังในนามธรรมและ

รูปธรรม โดยเช่ือวา การดําเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรไทยน้ัน จะสามารถทําใหนําพาธุรกิจของครอบครัวรอดพน
วิกฤติไปได

2.2) ปจจัยสนับสนุน
ก. บิดา เปนท่ีปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา
ข. มารดา ซ่ึงเปนอดีตนายกสมาคมการทองเท่ียวชุมพร 5 สมัย 10 ป
ค. การศึกษาของผูนําท่ีมีเปนพื้นฐาน
ง. พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
จ. อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร ท่ีปรึกษา

3) การดําเนินกิจกรรม
ภายในชุมพรคาบานา รีสอรต มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ คือ

3.1) เสนทางขาว
จากภูมิประเทศของชุมพร ซ่ึงเปนดินทราย จึงยากท่ีจะปลูกพืชพันธุธัญญาหารได ดิน

ทรายจึงเหมาะกับการปลูกปาลมนํ้ามัน ซ่ึงสามารถเจริญเติบโตในดินทรายได แตมีขอเสีย คือ
ปาลมดูดซึมหรือวากินนํ้าเยอะ ซ่ึงถาปลูกมากๆ ข้ึน จะมีผลกระทบตอปริมาณนํ้าท่ีมีการขาด
แคลนมากในปจจุบัน ขณะเดียวกัน พันธุขาวพื้นเมืองท่ีดีมีช่ือเสียงท่ีสุดของชุมพร คือ “เหลืองปะ
ทิว” กําลังจะสูญพันธุ และองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ไมมีพระราชประสงคท่ีจะใหชุมพร
ปราศจากการทํานาขาวเพราะจะทําใหชุมพรย่ิงมีความแหงแลงย่ิงข้ึน และเพื่อท่ีจะพิสูจนแนวคิด
ในการปรับปรุงดิน การปลูกขาวจึงเปนโครงการแรกในการนําระบบเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชใน
ชุมพรคาบานา รีสอรต โดยรวมมือกับชาวนากลุมสุดทาย ซ่ึงมีอยูประมาณ 6-7 ครอบครัว เร่ิม
ตั้งแตการปรับใหดินทรายน้ันกลายเปนดินท่ีสามารถปลูกขาวได โดยใชปุยหมัก ปุยอินทรีย เปน
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ปจจัยในการผลิต ซ่ึงเร่ิมโครงการในวันพืชมงคล พ.ศ. 2543 โดยไดทําการนําใบไมท่ีเก็บกวาดได
ในแตละวัน นํามาหมัก คลุมดินและฝงกลบ และมีการนําหญาแฝกพันธุสุราษฎรมาปลูกตามริม
ตลิ่งเพื่อปองกันดินพัง รองนํ้าเดิมถูกปรับเปลี่ยนเปนแปลงขาว ดานบนบางสวนจัดเปนแปลงขาว
ใชนํ้านอย (ขาวไร) พื้นท่ีท่ีเหลือจัดเปนแปลงผัก ไมผล ไมดอก โดยท้ังหมดไมมีการใชสารเคมี
เนนการใชของเหลือใช เชน ใบไม ขยะสดจากครัว ปลายหญาแฝก มาเปนวัตถุดิบในการหมัก
แบบชีวภาพ เพื่อนํานํ้าและกากมาเปนสิ่งสําคัญในการปรับปรุงอินทรียวัตถุ ใหเกิดการยอยสลาย
กลายเปนปุยบํารุงดินโดยใชเวลาอันสั้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติและสุดทายก็
สามารถทําใหพื้นดินท่ีเดิมเคยเปนดินทรายน้ี กลับกลายเปนดินสามารถท่ีปลูกขาวไดจริง

ตอมาไดนําแนวคิดในการปลูกขาวน้ีไปเผยแพรยังชุมชนรอบๆ โดยการรณรงคเร่ืองการ
ลด ละ เลิก การใชปุยเคมี ไดเร่ิมท่ีบานหนองใหญ ซ่ึงอยูในโครงการพระราชดําริ บานหนองใหญ
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง ซ่ึงเปนพื้นท่ีซ่ึงอยูบริเวณ “แกมลิง” เพื่อปองกันนํ้าทวมจังหวัดชุมพร
โดยผูใหญพร่ัง เกิดมาลัย ไดรวบรวมชาวบานรวมกันทํานาไรสารเคมี ซ่ึงไดผลดีบาง ไมดีบาง
ชาวบานสวนใหญยังคุนเคยกับการใชสารเคมีอยูบาง สมาชิกเร่ิมกลับไปใชปุยเคมีตามเดิม จึงได
ปรับแผนการรณรงคใหม เปลี่ยนจากการรณรงคจากภายนอกเขามาหาขางใน เปน การริเร่ิมเอง
จากภายในรีสอรต ออกสูขางนอกซ่ึงเปนวิธีการท่ีเรียกวา “การระเบิดจากขางใน” ซ่ึงปรากฏวาเร่ิม
ไดผลมากข้ึนเร่ือยๆ ตามลําดับ เน่ืองจากพนักงานกวา 90% เปนคนทองถิ่น และพนักงานแผนก
สวนเกือบท้ังหมดอาศัยอยูภายในพื้นท่ี “แกมลิง” เม่ือไดลงมือทําและเห็นผลดีข้ึนอยางตอเน่ือง จึง
เกิดการขยายผลแบบปากตอปาก โครงการจึงเร่ิมประสบความสําเร็จข้ึนเร่ือยๆ โดยท่ีไมตอง
ออกไปรณรงคในพื้นท่ีเลย

อยางไรก็ตาม ชาวบานสวนใหญยังคุนเคยกับการใชสารเคมีอยูดังเดิม ในขณะท่ีชุมพร
คาบานา รีสอรต มีนโยบายในการดูแลและจัดสวัสดิการพนักงาน ทําใหชุมพรคาบานา มีภาระ
คาใชจายเพื่อการเลี้ยงอาหารพนักงานประมาณ 150 คนตอ 3 ม้ือ โครงการรับซ้ือขาวท่ีปลูกโดย
ไมใชสารเคมีจึงเกิดข้ึนในราคาเกวียนละ 5,000 – 7,000 บาท ซ่ึงขาวท่ีช้ืนหรือหัก ขายใน
ทองตลาดไมได ทาง รีสอรตจะรับซ้ือไว เพื่อสีใหพนักงานและครัวหลัก ปรากฏวา ชาวบานมีความ
พอใจเปนอยางมาก เพราะไดเงินไปจุนเจือครอบครัวในชวงนอกฤดูทํานา จากการท่ีไมเคยคิดวา
จะมีใครมารีบซ้ือขาวท่ีมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน (ดูไมสวยเน่ืองจากหัก แตยังคงมีประโยชนและมี
คุณคาทางอาหารครบ) ในราคาเทากับขาวปกติโดยท่ัวไป ดวยเหตุน้ี จึงเปนแรงกระตุนและสราง
ความม่ันใจใหชาวบานเร่ิมหันมาปลูกขาวไรสารพิษมากข้ึนเร่ือยๆ ปจจุบันรีสอรตมีชาวบานท่ีรวม
โครงการอยูประมาณ 20 แปลง มีเน้ือท่ีรวมกันประมาณ 200-300 ไร โดยอยูในบริเวณหุบเขา
รอบๆ บานทุงวัวแลน

ขณะเดียวกัน แมจะปลูกขาวเองไดแตก็ไมเพียงพอกับความตองการของรีสอรต ประกอบ
กับการรับซ้ือขาวจากชาวนาน้ัน ผูซ้ือมักมีขอจํากัดในเร่ืองของความช้ืนหรือหัก ซ่ึงทําใหชาวนาไม
สามารถขายขาวในทองตลาดได ในขณะท่ีรีสอรตตองการขาวในปริมาณมาก การซ้ือขาวจาก
จังหวัดอื่นก็มีคาใชจายในการขนสงเพิ่มข้ึน และทําใหตนทุนของรีสอรตเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน  คุณวริ
สรจึงมีแนวคิดท่ีจะรับซ้ือขาวจากชาวนาในพื้นท่ี เพราะถึงแมระดับความช้ืนจะสูงจนไมเปนท่ี
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ตองการของพอคานายทุน แตการใชขาวภายในรีสอรต ไมจําเปนจะตองคํานึงในเร่ืองระดับ
ความช้ืน เน่ืองจากตองใชขาวทุกวันคุณวริสรจึงรับซ้ือขาวจากชาวนาเพื่อสีใหครัวหลักและ
พนักงาน นอกจากน้ี ชุมพรคาบานา รีสอรต ยังไดซ้ือเคร่ืองสีขาวมาทําการสีขาวใชภายในโรงแรม
เอง ซ่ึงผลท่ีไดรับนอกจากจะเปนขาวสาร ยังไดรับท้ังแกลบ และรํา ซ่ึงสามารถนํามาทําปุยหมัก
และทําประโยชนอื่นๆ ไดอีกเชนกัน นอกจากน้ียังเกิดผลพลอยไดอื่นท่ีทําใหชาวนาหันมาปลูกขาว
โดยใชวิธีเกษตรอินทรีย ทําใหตนทุนการผลิตลดลงและมีตลาดรองรับแนนอน เกษตรรอบๆ ชุมพร
คาบานา รีสอรต จึงมีการทํามากข้ึน กอใหเกิดการรวมกลุมกันไดในระดับหน่ึง และผลประโยชน
สูงสุดในเสนทางขาวน้ีคือ การรักษาพันธุขาวเหลืองปะทิวไวใหคงอยู และตอบสนองแนว
พระราชดําริของพระองคทานในการท่ีจะรักษาไมใหนาขาวหมดไปจากชุมพรได

3.2) ภาคการผลิต (อาหาร)
ในสวนของภาคการผลิต (อาหาร) หรือโรงครัวของชุมพรคาบานา รีสอรต น้ันมีแนวคิด

จัดตั้งโครงการ ซ่ึงมีช่ือเรียกวา “เศรษฐกิจพวกเรา” เพื่อไมใหเงินทองร่ัวไหล แตยังอยูในกระเปา
ของพนักงาน ท้ังน้ีเพราะจากเดิมท่ีรีสอรตตองซ้ือผักสด ผลไม ฯลฯ จากตลาด ซ่ึงทําใหมีปญหาใน
ดานคุณภาพและปริมาณไมเปนไปตามความตองการท่ีแทจริง การไปสงเสริมใหชาวบานทําก็
ไมไดรับความสําเร็จ จึงคิดโครงการ “เศรษฐกิจพวกเรา” ข้ึน ซ่ึงเศรษฐกิจจําพวกน้ี หมายถึง
ความสัมพันธระหวางคุณวริสรกับพนักงาน ญาติของพนักงาน หรือคนท่ีรูจัก โดยเปนการพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน ไมใชพึ่งตนเอง แตเปนการพึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธระหวางคุณวริสรกับ
พนักงาน จึงเปนไปในลักษณะเพื่อน ไมไดเกี่ยวพันเฉพาะแตการเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน
เทาน้ัน

สําหรับวิธีการดําเนินการ “เศรษฐกิจพวกเรา” น้ัน เม่ือรีสอรตมีความตองการพืชผัก ผลไม
หรืออื่นใด หรือผูใดมีพืช ผัก ผลไมใดตองการท่ีจะขาย ก็จะจดแจงไวบนกระดานหนาโรงครัว ซ่ึง
แมแตคุณวริสรเอง ก็มีสินคามาเสนอขายใหกับคุณวริสรดวยเชนกัน อันเปนผลใหรีสอรตมีพืช ผัก
ผลไม ใชในการปรุงอาหารไดตลอดเวลา ทําใหอาหารของโรงแรมมีคุณภาพท่ีดี และสามารถคาด
เดาถึงปริมาณตามตองการของรีสอรตได จึงเปนการอุมชูเกษตรกรในชุมชนท่ีเปนพรรคพวกดวย
เพราะถารีสอรตอยูไมไดชุมชนก็อยูไมไดดวย “เศรษฐกิจพวกเรา” จึงผูกพันและดําเนินไปดวยกัน
ไดดี ซ่ึงคุณวริสรยึดหลักท่ีบิดา-มารดา เคยสอนไววา “ร้ัวของเราคือชาวบาน” ซ่ึงตอนเด็กๆ
คุณวริสรไมเขาใจ จนกระท่ังปจจุบันเม่ือนําปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาใชในวิถีของชุมชน ก็เขาใจไดดี

3.3) การทําขนมปง
รีสอรตมีการทําขนมปง โดยนําขาวท่ีเหลือเปนขาวกลองมาทําเปนขนมปงขาวกลองใช

ภายในรีสอรตเอง และเคยทําสงท็อปสซุปเปอรมาเก็ตดวย ใชช่ือวา Good Day และ R & C โดย
ขนมปงดังกลาวมีลักษณะพิเศษดวยการระบุท่ีมาของขนมปงซ่ึงเปนการเลาเร่ืองเกี่ยวกับขาวกลอง
และคุณประโยชนของขาวกลอง นอกจากน้ี “ปาแนะ” ยังไดนําขาวกลองมาทําเปน “ขนมครกขาว
กลอง” สําหรับเปนอาหารเชาของแขกผูมาพักในรีสอรต อีกดวย
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3.4) การกําจัดกากอาหาร
ในดานของกากอาหารหรือเศษอาหารท่ีเหลือภายในรีสอรตเดิม “ปาเหล” จะมาซ้ือไปใช

เปนอาหารหมู ในราคาเดือนละ 200 บาท แตภายหลังเม่ือมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติภายในรีสอรต ก็ไดมีการเปลี่ยนมาเปนการแลกกับมูลควาย 10 กระสอบ เพราะปาเหลเลี้ยง
ควายดวย และภายหลังก็ยังไมพอ ปจจุบันจึงตองทําการผลัดกันเก็บกากอาหารคนละ 1 วัน คือ
รีสอรต 1 วัน และปาเหล 1 วัน ซ่ึงทําใหภายในรีสอรตไมมีกากอาหารสกปรกเลอะเทอะ และ
รีสอรตไดนํากากอาหารดังกลาวมาใชในการหมักทําปุยชีวภาพใชภายในรีสอรต เชน ใชในการ
บําบัดนํ้าเสีย เปนตน ซ่ึงสํานักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครก็เคยมาศึกษาดูงานเพื่อหา
ขอสรุปในแนวทางในเร่ืองกําจัดขยะของ กทม.ท่ีน่ีดวยเชนกัน

3.5) การดํานาเก่ียวขาว
ในกิจกรรมการทํานาภายในรีสอรต ก็เพื่อท่ีจะแสดงใหเห็นวิถีชนบทของทุงวัวแลน โดย

ภายในรีสอรตไดมีการทําฝายกั้นนํ้าแบบงายๆ ซ่ึงเปนหน่ึงในทฤษฎีปาตนนํ้าของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว นํ้าท่ีใชในการทํานาจึงมาจากฝายกั้นนํ้า ซ่ึงอยูในดานหลังของรีสอรต และขาวท่ีได
จากการทํานาน้ีก็จะนํามาใชภายในรีสอรตดวย แตก็มีในปริมาณท่ีไมมากพอ

3.6) กิจกรรมการเลี้ยงปลา
จากการท่ีรีสอรตไดทําการบําบัดนํ้าเสียภายในรีสอรตเอง จึงไดจัดทําบอท่ีเรียกวา “บอ

อนุบาล” เพื่อใชเปนท่ีพักนํ้า ซ่ึงไดทําการบําบัดแลว ภายหลังจึงไดนําปลาสวยงามมาเลี้ยงและทํา
การแพรขยายพันธุตอไป ปจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามไดกลายมาเปนหมายเลข 3 ของ “อุมชูไม
จํากัด”

3.7) ฝายก้ันนํ้า
จากแนวพระราชดําริทฤษฏีปาตนนํ้า รีสอรตจึงไดทําฝายกั้นนํ้าข้ึนมาภายในรีสอรตข้ึน

โดยตนนํ้าน้ันมาจากผืนนาเกาและปาพรุ แลวนําทฤษฏีตามแนวพระราชดําริในเร่ืองของมักกะสัน
ซ่ึงมีผักตบชวาไมเกิน 30 % ของพื้นนํ้าท้ังหมดมาใชรวมกับฝายกั้นนํ้า

3.8) โรงแรมนา
สําหรับอาคารท่ีช่ือวา “โรงแรมนา” น้ีไดสรางข้ึนโดยมีแนวคิดวา “ในนํ้ามีปลาในนามีขาว”

เม่ือผูมาพักออกจากหองก็จะเห็นนาซ่ึงมีขาว สวนในนํ้าก็มีปลานิล ซ่ึงแตเดิมบริเวณนาขาวน้ีเปน
ดินทราย แตไดมีการปรับปรุงดวยวิธีธรรมชาติ โดยการทําปุยจากใบไมเกาๆ แลวใหปุยกับนํ้าลง
ไปในนาขาว (ใชปุยชีวภาพ) และเม่ือขาวสุกแลว ก็สามารถเก็บเกี่ยวใชประโยชนไดอีกดวย

3.9) สวนเพลิน
จากแนวคิดของ ดร.ชัยอนันต สมุทวานิช ในการศึกษาธรรมชาติวา “ใหการศึกษาท่ีเกื้อกูล

กัน” โดยเช่ือวา การศึกษาจะเกิดประโยชนไดตอเม่ือ play + learn = เพลิน ดังน้ัน จึงเปนท่ีมาของ
สวนเพลิน ซ่ึงยึดหลัก 4 ด. คือ ดูได  ดมได  ดื่มได  และ แดก ได คือ

ดู คือ สวนงามเพลินตา
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ดม คือ ดอกไมลอแมลง
ดื่ม คือ ช่ืนใจ
แดก คือ อรอยจัง

ซ่ึงภายในสวนเพลิน จะมีกิจกรรมตาง ๆ อีกมากมายภายใตหลักคิดวา
“Our loss is our gain”  = ขาดทุนคือกําไร ย่ิงทําย่ิงได ย่ิงใหย่ิงมี
“Small is beautiful”     = เล็ก ๆ แตสวยงาม
“Simplicity” = งาย ๆ
“Sustainability” = ย่ังยืน

กิจกรรมใน”สวนเพลิน” คือ

3.10) ไตธรรมชาติ (แปลงพืชท่ีใชบําบัดนํ้า)
มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการทํางานของไต (คน) เพื่อท่ีจะทําการฟอกนํ้าเสียใหสะอาด

เสียกอน กอนท่ีจะปลอยออกไปจากรีสอรต โดยปมนํ้าเขามา แลวใชพืชนํ้าบําบัด เชน ธูปฤาษี กก
เหลี่ยม กกกลม สันตะวา เปนตน และไหลวนไปวนมาจนลงบอ “สระกระโถนทองพระโรง” ซ่ึงจะ
ทําหนาท่ีรับนํ้าท่ีบําบัดแลวจากอาคารและพื้นท่ีชุมนํ้า เพื่อรอการหมุนเวียนตามระบบตอไป

หอยเชอร่ี รีสอรตไดนํายอมาทําเปนเคร่ืองมือในการจับหอยเชอรร่ีมาและนําไปใชสําหรับ
หมักทําเปนปุยและอาหารสัตวตอไป

สมุนไพรหลากชนิด เพื่อทํายา ไลแมลงและกิจกรรมอื่นๆ เชน สปา
3.11) พืชสวนครัว ประกอบดวย

- มะนาว - พริกไทย
- ตะไคร - กระเพรา

ฯลฯ
3.12) บานอนุรักษธรรมชาติและพลังงาน
ภายในสวนเพลิน นอกจากจะมีพืช ผัก ผลไม ตนไมตางๆ แลว ยังมีสิ่งปลูกสรางท่ีเรียกวา

“บานอนุรักษธรรมชาติพลังงาน” ซ่ึงใชเปนตนแบบในการกอสรางอาคารท่ีพักภายในรีสอรต
ท้ังหมดโดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียรวมกับมหาวิทยาลัยฮาวายมาทําการทดสอบภายในตัว
อาคารจะใชระบบหลอเย็นและเปนระบบการกอสรางแบบยึดเหน่ียวในตัวเอง การกอสรางจะไมใช
เทคนิคข้ันสูง สามารถสรางเองได  ไมตองใชไมแบบ แตใชดินผสมซีเมนต และนํ้าท่ีทําปุยหมักอัด
กอน มีรูเพื่อใหสามารถระบายความรอน โดยใหความรอนวิ่งสูหลังคาทําเปนนํ้าอุน และมีระบบนํ้า
เย็นอยูภายในตัวอาคาร โดยตัวบานมีความสูงระดับตนไม เพื่อปองกันพายุการกอสรางดังกลาว
เปนการใชทรัพยากรและแรงงานท่ีมีในทองถิ่น จึงทําใหประหยัดท้ังเงินและเวลา มีความคงทน
สามารถรับแรงกระแทกท่ีมีความเร็วลมถึง 267 กม./ชม. และทนแรงแผนดินไหวขนาดสั่นสะเทือน
7.63 ริคเตอรได โดยสวนท่ีปลอดภัยท่ีสุดคือ หองนํ้า เพราะสิ่งของไมสามารถลอยออกมากระทบ
ได แมมีรถยนตลอยมาก็สามารถทนแรงกระทบได และสามารถรองรับจํานวนคนไดถึง 750 คน
ถามีปญหาเกี่ยวกับพายุคนท่ีอยูในบริเวณน้ีก็สามารถเขามาหลบพายุแทนถ้ําได นอกจากน้ี
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ภายในตัวอาคารยังออกแบบเพื่อสรางความเปนสวนตัวใหกับผูพัก โดยการสรางแบบเปนหยัก
(เดินสวนกันไดเพราะมีระยะหางพอเพียง จะไดไมเขินอาย ไมถูกเน้ือตองตัวกัน ไมมากระทบกัน)

3.13) เกษตร 4 ชั้น
การปลูกตนไมภายในรีสอรตไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการทําเกษตร 4 ช้ัน มาใชโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อผสมผสานประโยชนของพันธุไมท้ังยืนตน ทรงพุม คลุมดิน และใตดินเขาดวยกัน
ทําใหมีพืช ผัก ผลไม ไวรับประทานตลอดป และปองกันแมลงอีกดวย จึงเปนการตางคนตางพึ่งพา
ซ่ึงกันและกัน เชน ตนนํ้าท่ีพะโตะ โดยแบงเปน

ก. ช้ันบน เชน หมาก มะพราว สะตอ เปนตน
ข. ช้ันท่ี 2 เชน มะมวง ไมผล กลวย เปนตน
ค. ช้ันท่ี 3 คือ พืชประเภทท่ีเร่ียดินตางๆ คลุมดิน เชน ผักท่ีตองการหางรานเลื้อย

จําพวกบวบ แตงกวา ฝกทอง เปนตน
ง. ช้ันท่ี 4 คือ พืชประเภทใตดิน เชน ขม้ิน แหว เปนตน
3.14) ปา 5 ชั้น
ในแนวคิดการปลูกปา 3 อยาง ใชประโยชนได 4 อยาง คือ ไมสรางบาน ไมผล ไมฟน

และชวยอนุรักษดินและนํ้า สวนปา 5 ช้ันเรียกงายๆ วา สูง กลาง เตี้ย เร่ียดิน และใตดิน
3.15) การสีขาว
แตเดิมขาวท่ีเก็บเกี่ยวได รีสอรต จะทําการตําขาวเองแบบดั้งเดิม โบราณ แตภายหลังไม

ทันตอความตองการ จึงซ้ือเคร่ืองสีขาวมาในราคา 25,000 บาท ซ่ึงผลจากการสีขาวดวยตนเอง
ทําใหมีท้ังปลายขาว รําและแกลบ ซ่ึงสามารถนํามาทําเปนปุยหมักได สวนวิธีการตําขาว สีขาว
และฝดขาวแบบโบราณยังคงไวมีใหชมในเสนทางการศึกษาธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของรีสอรต

3.16) การปลูกพืชดวยการหมดิน
ในดานหลังของรีสอรต มีพื้นท่ีวาง สวนหน่ึงท่ีเปนดินแนนท่ีสุด แมกระท่ังหญายังไม

สามารถเจริญเติบโตได จึงมีการนําเอาวิธีการ “หมดิน” มาใช ดวยการนําเศษใบไม หญา ฟางขาว
ฯลฯ มาคลุมดิน แลวนํานํ้าปุยหมักมารดราดสัปดาหละ 1 คร้ัง จนกระท่ังใบไม หญา ฯลฯ เหลาน้ัน
ยอยสลาย กลายเปนปุยใหกับพืช ผัก ผลไมท่ีปลูก เชน มะนาว มะละกอ เปนตน

3.17) บานเอนไซม
กิจกรรมหน่ึงท่ีอาจถือไดวา เปนกิจกรรมหลักของ ชุมพรคาบานา รีสอรต ก็คือการทําปุย

นํ้าชีวภาพสูตรตางๆ ข้ึนใชภายในรีสอรต ไมวาจะเปนการใชกากาผลไม หรือเศษอาหารจากครัว
หรือมูลสัตวตางๆ มาทําการหมักตามกรรมวิธี เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของรีสอรต ซ่ึงรวมท้ังสบู
และแชมพูท่ีใชภายในรีสอรต หรือแมกระท้ังนํ้ายาลางหองนํ้าและระบบบําบัดนํ้าเสียภายในโรงแรม
ก็ใชนํ้าหมักชีวภาพท่ีทําการหมักในบานเอนไซมน้ีท้ังหมด ในขณะท่ี “มูลคน” ก็สามารถนํามาใช
ในการทําปุยหมักภายใตกระบวนการทางชีวภาพได
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3.18) บริษัท อุมชูไมจํากัด
จากกิจกรรมตางๆ ภายในรีสอรต น้ัน ปจจุบัน ชุมพรคาบานา รีสอรตไดจัดตั้งบริษัท

จําลองข้ึนมาภายในรีสอรต โดยเปนความรวมมือกันในระหวางคุณวริสร กรรมการผูจัดการรีสอรต
กับพนักงาน ซ่ึงทํางานรวมกันในอาชีพท่ีถนัด นอกเหนือจากการทํางานปกติ เพื่อเปนการเพิ่ม
ความสัมพันธ ความเขาใจ สามารถมีรายไดเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนซ่ึงเปนรายไดประจํา
ตลอดป โดยมีแนวคิด มุมมองตลอดจนการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงดําเนินการภายใตแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีสามารถพิสูจนไดถึงความม่ังคั่งและย่ังยืนอยางแทจริง ปจจุบันมีดวยกันอยู 4 โครงการ
คือ

อุมชูหมายเลข 1. “ไขสุโข”
จากการดําเนินกิจการของ รีสอรต ท่ีตองใชไขไก ประมาณเดือนละ 8,000 ฟอง ในขณะท่ี

คุณสุโข พนักงานของ รีสอรต มีความสามารถในการเลี้ยงไกและท่ีบานมีอาชีพเลี้ยงไกอยูแลว จึง
ทําการตกลงกับคุณวริสร ในการทําโครงการรวมกัน 2 คน โดยใชวิธีการเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย
ปจจุบันไกท่ีคุณสุโข เลี้ยงไวประมาณ 120 ตัว สามารถใหผลผลิตไขไกไดเดือนละประมาณ 2,000
ฟอง ทําใหคุณสุโขมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายไขไกใหกับทางรีสอรต นอกเหนือจากเงินเดือนอีก
จํานวนหน่ึง ซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดและสรางความม่ังคั่งอยางย่ังยืนในชีวิตใหกับพนักงานอีกทาง
หน่ึงดวย นอกจากน้ีมูลของไก ยังสามารถนํามาใชในการทําปุยหมักไดอีก ขณะเดียวกัน การ
ดําเนินโครงการดังกลาวยังสามารถเพิ่มความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางพนักงานกับนายจาง
ซ่ึงมีความไววางใจ สนิทสนม เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน และรูท่ีจะปกครองกันอยางไรดวย

อุมชูหมายเลข 2.”การปลูกตนไม”
อุมชูหมายเลข 3 เปนโครงการท่ีสงเสริมการเลี้ยงปลาทอง เพื่อเปนการขยายพันธุปลา

ทองท่ีเลี้ยงไวภายในรีสอรต โดยมีเปาหมายเลี้ยงไวเพื่อขายดวยในอนาคต
อุมชูหมายเลข 4.”กาแฟคุณเอก”
กาแฟ “โรบัสตา” จากสวนคุณเอก หรืออุมชูหมายเลข 4 น้ี นับเปนผลผลิตจากความตั้งใจ

โดยการปลูกดวยวิธีธรรมชาติ 100% ไมมีการใชสารเคมีและยาฆาแมลงใดๆ ท้ังสิ้น จากพื้นท่ีใน
การทําสวนกาแฟเดิมของคุณเอกประมาณ 20 ไร ไดรับผลกระทบจากราคากาแฟท่ีตกต่ําและไมมี
ตลาดรับซ้ือ การขายกาแฟตองเขาคิว แตเม่ือถึงคิวแลวอาจขายไมไดเพราะผูซ้ือมักจะอางวา
กาแฟไมไดมาตรฐาน การขายกาแฟใหพอคาคนกลางจึงไมมีความหวังท่ีแนนอน ชุมพรคาบานา รี
สอรต ไดเขามารับซ้ือผลผลิต สงคั่วโดยโรงงานมาตรฐานและไดมาตรฐานของสหกรณกาแฟทา
แซะ ทําใหคุณเอกไมตองไปเขาคิวขายอยางไรความหวังอีกตอไป ขณะเดียวกัน เม่ือชาวสวน
กาแฟเห็นตัวอยางผลผลิตและรายไดท่ีเพิ่มข้ึนและแนนอนดังกลาว จึงมีเครือขายเขามารวมกัน
เพิ่มข้ึนอีกหลายราย จนกระท่ังสามารถรวมกลุมกันและมีอํานาจตอรองกับผูคากาแฟไดในระดับ
หน่ึง ซ่ึงโครงการอุมชู หมายเลข 4 น้ี นับเปนผลิตภัณฑหน่ึงท่ีเปนตัวอยางของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรรายอื่นๆ ท่ีใชสารพิษทําลายผืนแผนดินใหเห็นความแตกตาง
ระหวางการใชสารเคมีกับปุยหมักธรรมชาติ แลวกลับมาคืนชีวิตใหกับแผนดินดวยวิธีเกษตร
อินทรีย เพื่อความย่ังยืนและม่ังคั่งท้ังเกษตรกรและผืนแผนดินไทย ซ่ึง “อุมชูหมายเลข 4” นับเปน
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โครงการหน่ึงท่ีสําคัญของชุมพรคาบานา รีสอรต ในการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชและเปนตัวอยางท่ีสําคัญในการเรียนรูเพื่อขบวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป 2540 เปนบทพิสูจนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศท่ี
ผานมาวา ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร แตผลกระทบดังกลาวก็สามารถท่ีจะนํามาซ่ึง
ความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความพยายามในการเรียนรูเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการพัฒนาท่ีไมเหมาะสมและไรทิศทางในสภาพสังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเปนบทพิสูจนหน่ึงท่ีมีรูปธรรมปรากฏชัดเจนถาไดมีการเรียนรู เขาใจ เขาถึง ในแนวคิดขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จนทําใหเกิดภูมิทัศนท่ีสวยงามและประยุกตใชในทุกๆ ดาน โดย
จัดเปนเสนทางการศึกษาธรรมชาติและพักผอนหยอนใจของลูกคาในรีสอรต ซ่ึงในชวงเวลาตั้งแต
15.00 น. ของทุกๆ วัน ชุมพรคาบานา รีสอรต ไดจัดกิจกรรมตางๆ ใหลูกคาไดศึกษาธรรมชาติ
เพื่อเผยแพรกระบวนการและขบวนการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ

นอกจากน้ี ในปจจุบันนอกเหนือจากลูกคาแลว หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน
สํานักรักษาความสะอาด กทม. เทศบาล อบต. อบจ. สถาบันการศึกษา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน เปนตน ไดเขามาขอศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู ทําให
พนักงานทุกคนมีความรูสึกสนุกและมีคุณคาในการทํางานข้ึนมากกวาเดิม ขณะเดียวกันก็ไดรับ
ความรูท่ีเปนหลักวิชาการ ตามแนวพระราชดําริ และไดศึกษากับ “พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต” ดวย อีกท้ัง
พนักงานยังมีความม่ันคงในอาชีพ ชุมชนรอบๆ ชุมพรคาบานา รีสอรต ก็มีความสุขในการอยู
รวมกัน ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน จึงอยูดวยกันอยางมีความสุข ม่ังคั่งอยางเขมแข็งและ
ย่ังยืน โดยมีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนผูนําทาง


