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ภาคผนวก ข
ขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา
เนื้อหาประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา 5 กรณี ไดแก หนึ่ง กรณีศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับสิ่งแวดลอม ของการจัดการปาชายเลนพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรังสอง กรณีศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม ของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอก
กระสัง ตําบลเขาคอก อํ าเภอประโคนชัย จั งหวัด บุรีรัมย สาม กรณีศึ กษาเศรษฐกิ จพอเพียงกั บ
สิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัดตราด สี่ กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ ปาต นน้ํ าพะโต ะ จั ง หวั ด ชุ ม พร โครงการ “คนอยู -ป า ยั ง ” และ ห า
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรต และศู น ย กี ฬ าดํา
น้ํา จ.ชุมพร
1. กรณีศึกษาที่หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม ของการจัดการปาชายเลนพื้นที่ลุมน้ํา
ปะเหลียน จังหวัดตรัง1
1) คํานํา
แมวา กรณีศึกษาที่เลือกจากตัวอยางการจัดการ “พื้นที่ปาชายเลน ตําบลบานแหลม” ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่มีกิจกรรมที่นักวิจัยในสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม พิ จารณาแล ว เห็ น ว า จะเข า ข า ยกรณี ศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง แตเพื่อใหผูอานซึ่งไมไดมีประสบการณเห็นพื้นที่จริง การอานรายงานภาคผนวกสวนนี้
น า จะให ภ าพของกิ จ กรรม ตลอดจนกระบวนการเคลื่ อ นไหวของกลุ ม ต า งๆได ไ ม ม ากก็ น อ ย
กระบวนการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ซึ่งกวางใหญมาก มีระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณมากแหงหนึ่ งของ
ประเทศไทยนักวิชาการไดแบงพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียนออกเปน 5 ระบบที่มีความเกี่ยวโยงกัน ปาชาย
เลนที่เลือกเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ จัดเปนระบบหนึ่งในหา
1.1) ความเบื้องตนของลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง
แมน้ําปะเหลียนเปนแมน้ําขนาดสั้น ที่มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีตนน้ําที่เทือกเขา
บรรทัด ไหลลงสูทะเลในเขต อ.กันตัง จ.ตรัง ไหลผาน 4 อําเภอกับอีก 1 กิ่งอําเภอของจังหวัดตรัง
ไดแก อ.ยานตาขาว อ.ปะเหลียน อ.กันตัง อ.นาโยง และกิ่ง อ.หาดสําราญ แมน้ําปะเหลียนมีคลอง
สาขาอีกจํานวนมาก โดยสามารถจําแนกคลองดังกลาวเป น 3 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนคลองที่แยก
1

ชล บุนนาค. 2550. รายงานผลการดําเนินงาน “โครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” โดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
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จากแมน้ําปะเหลียน ณ บริเวณหนึ่ง ไหลแยกออกไปแลววกมาบรรจบกับแมน้ําปะเหลียนอีกบริเวณ
หนึ่ง ลักษณะที่สองคลองที่แยกจากแมน้ําปะเหลียนแลวปลายน้ํากลายเปนหนองหรือมาบขนาดใหญ
ในปจจุบันหนองหรือมาบดังกลาวถูกรุกและถมสําหรับขยายพื้นที่ทําการเกษตร คลองกลุมนี้ก็จะเปน
คลองที่มีปลายน้ําตันหรือเรียกวาคลองตาย ลักษณะที่สามเปนคลองที่มีตนน้ําเปนของตนเองแลวไห
ลงลงมาบรรจบกับแมน้ําปะเหลียน
แมน้ําปะเหลียนและคลองสาขาตางๆไหลกระจายผานพื้นที่ตางๆ มีชุมชนเกิดขึ้นมากมาย
โดยชุมชนตางๆเหลานี้จะอาศั ยน้ําจากแมน้ําและคลองสาขาดังกลาวทั้งในการทําการเกษตร การ
คมนาคม การอุ ปโภคและบริโภค กอ ใหเ กิดลั กษณะภู มินิเวศและวัฒนธรรมที่เรี ยกว า “ลุมน้ํ าปะ
เหลียน”
แมวาแมน้ําปะเหลียนจะเปนแมน้ําสายสั้นๆลุมน้ําปะเหลียนเปนลุมน้ําขนาดเล็ก แตวาก็เปน
ลุมน้ําที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมากในทุกสวนของลุมน้ํา โดยเริ่มตั้งแต (1) เขตปาตน
น้ําซึ่งเปนเขตปาดิบ ถึงแมวาปาบริเวณนี้จะไมถูกสัมปทาน แตก็มีผูลักลอบตัดไมขนาดใหญไปเปน
จํานวนมาก ปาจึงเสื่อมโทรมไมตางไปจากการถูกสัมปทานมากนัก บริเวณเชิงเขาไดมีชาวบานตั้ง
ชุมชนกระจายอยูทั่วไป โดยชาวบานดังกลาวไดบุกเบิกปาสําหรับทําสวนยางและสวนผลไม ซึ่งก็
เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปาเสื่อมโทรม ในปจจุบันเริ่มมีแกนนําในชุมชนตางๆคิดเรื่องการอนุรักษ
และฟนฟูปา เพราะไดเห็นถึงผลกระทบที่พวกเขาไดรับและอาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคต คื อหนาแลง
จะขาดน้ําทั้งการเพาะปลูกและการบริโภคอุปโภค สวนหนาฝนจะเกิดน้ําหลากและดินถลม
(2) เขตที่ราบลุมหรือนิเวศน้ําจืดอันเปนเขตทํานา ซึ่งลุมน้ําปะเหลียนเปนเขตทํานาที่สําคัญ
ที่สุดของจังหวัดตรัง โดยอาศัยระบบนิเวศที่เฉพาะที่ทําใหมีน้ําหลอเลี้ยงการทํานาและการดํารงอยู
ของคนในชุมชนตางๆคือระบบนิเวศลําคลองปาสาคู แตในยุคของการพัฒนาการเกษตรแผนใหม
ระบบนิเวศนี้ก็ถูกทําลายไปอยางมากโดยระบบการชลประทานของรัฐ แตระบบการจัดการน้ําโดยรัฐ
กลับทําใหน้ําที่เคยมีอยางอุดมสมบูรณตองสูญหายไป ในที่สุดก็นําไปสูปญหาการขาดน้ําในการทํา
นา และเกิดการขยายตัวของสวนยางลงไปในพื้นที่นามากขึ้นเปนลําดับ ขณะนี้มีชาวบานกลุมหนึ่งใน
เขต อ.นาโยงไดจัดตั้งชมรมอนุรักษปาสาคู เพื่อฟนฟูระบบนิเวศคลองปาสาคูและระบบการจัดการ
น้ําของชุมชนโดยการสนับสนุนของสมาคมหยาดฝนและพันธมิตรจากภายนอก
(3) ถัดลงมาเขตปลายน้ําเปนเขตน้ํากรอยมีปาชายเลนขึ้นอยางหนาแนนในชายฝงแมน้ํา
และลําคลองตางๆ จึงจัดเปนระบบนิเวศนสองน้ํา เปนพื้นที่กันชนของน้ําจืดและน้ํา เค็ม กลายเปนน้ํา
กรอย เมื่อน้ําเค็มหนุน จะมีอํานาจทะลุทะลวงรุนแรงมากจะสูญเสียพื้นที่น้ําจืด ยิ่งมีการสรางเขื่อน
ตดถนนทางสัญจร เขาหมูบาน แบงเขตแดน ยิ่งมีผลไปเรงทําลายระบบนิเวศนบริเวณนี้ จากคําบอก
เลาของนายกสมาคมหยาดฝน (นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ) ชี้วา ในอดีตกอนยุคฟองสบูแตก เศรษฐกิจ
ไทยตกต่ํา ป พ.ศ. 2539-2540 พื้นที่บริเวณนี้ถูกทําลายเปนบริเวณกวางมาก
(4) ระบบปาชายเลน ลุมน้ําปะเหลียนสวนนี้เปนพื้นที่ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณสูง
มากแหงหนึ่ง ยุคกอน 2540 ชาวบานได แยงกันขายที่ปาชายเลนบริเวณนี้ใหกับนายทุนภายนอก
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ซึ่งเขามาทํานากุงขนาดใหญ ตอมาเกิด “โรคตมยํากุง”(เศรษฐกิจไทยตกต่ํา ปพ.ศ. 2539-2540) นา
กุงถูกทิ้งราง เสื่อมโทรมมาก และ
(5) พื้นที่ชายฝงทะเล สัตวน้ํา เปนที่อยูอาศัยของพะยูน เตาทะเล ฯลฯ บางสวนของพื้นที่นี้
เปนที่ตั้งของชุมชนบานแหลม ซึ่งมีทรัพยากรชายฝงและในทะเลที่อุดมสมบูรณดวยหอยนางรม หอย
ปะ โดยเฉพาะหอยปะนั้นชาวบานรุนอวน นําหอยปะขายสงโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุหอยกระปอง
สงออก เรงโหนกิจกรรมนอกหองเรียน รณรงคการอนุรักษหอยและสัตวน้ํา
1.2 ) ปาชายเลนในลุมน้ําปะเหลียน
ในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมชายเลนรวมทั้งสิ้น 2,299,375 ไร แตปาชายเลน
ถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้นอกจากนโยบายการใชประโยชนจากปาชายเลนที่ไมเหมาะสม และ
ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายแลว การพัฒนาประเทศที่มุงสูความเจริญทางเศรษฐกิจ
เปนเปาหมายนั้น สงผลใหปาไมชายเลนถูกใชไปอยางสิ้นเปลือง กระทั่งปพ .ศ.2539 มีพื้นที่ปาไม
ชายเลนเหลื อ อยู เ พี ยง 1,047,390 ไร สาเหตุ ที่สํ า คั ญ เกิ ด จากการใช พื้ นที่ ปาทํ า นากุ ง จํ านวน
418,736.75 ไร จากการขยายตั วของชุ มชนชายฝ งจํานวน 55,002.50 ไร และเนื่อ งจากการใช
ประโยชนอื่นๆ อีกจํานวน 806,670.75 ไร ปาชายเลนที่เหลืออยูในสภาพเสื่อมโทรม ทั้งนี้เปนเพราะ
ผานระบบสัมปทานมายาวนานและสวนใหญมิไดปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ปจจุบันปาชายเลน
เริ่มฟนตั วหลังจากรั ฐบาลยกเลิ กสั มปทานตั ดไมเผาถ าน และผู ประกอบกิจการทํานากุ งประสบ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมและกลไกของตลาดโลก
ระหวางป พ.ศ.2522 – 2529 (7 ป) เปนชวงที่ปาชายเลนถูกทําลายมากที่สุด 567,950
ไร สาเหตุที่สําคัญเนื่องจากการตื่นตัวรับ “ยุคทอง” ของการเลี้ยงกุงกุลาดํา จากนั้นอัตราการทําลาย
ปาชายเลนเริ่มลดลง สวนหนึ่งเปนเพราะสิ้น “ยุคทอง” ของการเลี้ยงกุงกุลาดําดังกลาว และ/หรือ
รัฐเริ่มมีมาตรการควบคุมการใชพื้นที่ปาชายเลนมีประสิทธิภาพขึ้น จากการสูญเสียปาชายเลนไป
มากเปนเหตุใหสภาพแวดลอม และระบบนิเวศชายฝงเสื่อมโทรมลง เปนผลใหชีวิตความเปนอยูของ
ชาวประมงพื้นบานยากลําบาก กอปรทั้งมีการใชเครื่องมือประมงที่ทําลายลางอยูทั่วไป เชน อวน
ลาก อวนรุน ระเบิด ยาเบื่อเมาตางๆ ทําใหสัตวน้ําตางลดลง
ชาวประมงพื้นบานหลายหมูบานในจังหวัดตรังไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร
ปาไมชายเลน มีจิตสํานึกในการจัดการปาแบบยั่งยืนในรูปของ “ปาชายเลนชุมชน” โดยพยายาม
ประสานความรวมมือกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ปาชายเลนชุมชนแหง
แรกเกิดขึ้นที่บานทุงทอง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในป พ.ศ.2532 มีพื้นที่ปารวม 587ไร เกิดจาก
ความพยายามของผูนําชุมชนและตอมาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ปจจุบันนี้มีปาชายเลนชุมชน
ที่จัดการโดยชาวประมงพื้นบานในจังหวัดตรัง รวม 22 ปา พื้นที่ปารวมกัน 32,300 ไร อยูในพื้นที่
อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอปะเหลียน อําเภอยานตาขาว และกิ่งอําเภอหาดสําราญ จังหวัด
ตรัง ผลการดําเนินงานนอกจากเปนผลดีกับสภาพแวดลอม มีปาไมอุดมสมบูรณ ขึ้นและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพแลว ชาวประมงยังจับสัตวน้ําไดมากขึ้น สามารถลดตนทุนในการทําประมง
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ไดมาก เพราะไมตองออกไปจับปลาไกลๆ การดําเนินงานปาชายเลนชุมชนทําใหชุมชนไดเรียนรู
กระบวนการทํางานรวมกลุม มีองคกรชุมชนที่เขมแข็ง ใชหลักการประชาธิปไตยในการตัดสินใจ
และวางมาตรการควบคุมการใชทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสม ดวยความสมัครใจทําใหชุมชนรูสึก
เปนเจาของ สามารถปกปองทรัพยากรของชาติไวไดโดยรัฐไมตองใชงบประมาณ การจัดการปา
ชายเลนชุมชนลักษณะนี้ เปนการสรางความมั่นคงใหกับหมูบาน มีฐานทรัพยากรสมบูรณ เปนการ
ประกันความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ใหกับชุมชนและ
สังคมโดยรวม
การดําเนินการลักษณะนี้สอดคลองกับสิทธิชุมชนอยางเปนรูปธรรมเปนแหลงศึกษาเรียนรู
และขยายผลออกไปสูพื้นที่อื่นๆ ตลอดชายฝงทะเลไทย การดําเนินงานที่ผานมานับวาชุมชนประสบ
ผลสําเร็จระดับหนึ่ง รัฐบาลควรใหความสําคัญกับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอยางจริงจัง
โดยการปรับปรุงนโยบายการใชพื้นที่ปาชายเลนใหทันกับเหตุการณ ควรทบทวนนโยบายวาดวยปา
ชายเลนอยางรวดเร็ว และใหเรงออกกฎหมายปาชุมชนเพื่อใหชุมชนเขารวมในการจัดการปาอยาง
ยั่งยืน ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหปาไมของประเทศไทยอยูรอด
1.2) การดําเนินงานปาชายเลนชุมชนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการในเรื่องการจัดการปาชายเลนชุมชนโดยชุมชนในทองถิ่นตางๆ ไดรวมมือกับ
สมาคมหยาดฝนซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดตรัง และหนวยงานตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ
เชน จังหวัดตรัง ปาไมอําเภอ ปาไมจังหวัด และปาไมเขต นับตั้งแตป พ.ศ. 2529 เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน สัมฤทธิผลในหลายประการ ไดแก
(1) ผลเชิงปริมาณ
นั บ ตั้ ง แต เ ริ่ ม ความพยายามในการติ ด ตามและกํ า หนดพื้ น ที่ ป า ใช ส อยสํ า หรั บ การใช
ประโยชนรวมกันของคนในชุมชนตั้งแตป พ.ศ.2529 โดยชุมชนบานทุงทอง อําเภอสิเกา เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน พื้นที่ปาใชสอยเดิมของหลายชุมชน ไดมีการพัฒนาขึ้นเปนปาชุมชนที่มีกรรมการ
ชุมชนเปนผูดูแลการใชประโยชนรวมกัน ในปจจุบัน มีปาชุมชนทั้งสิ้น 22 ปา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น
32,300 ไร โดยในจํานวนทั้งหมดนี้มี 3 ปา ไดแก ปาชายเลนชุมชนบานทุงทอง บานมดตะนอย
และปาชายเลนชุมชนบานหัวหิน อําเภอสิเกา ที่กรมปาไม (กอนการเปลี่ยนแปลง) ไดรับไวใน
แผนงานและหยิบยกความสําเร็จในการดําเนินการมาตีพิมพเผยแพรเพื่อเปนตัวอยางสําหรับชุมชน
ตางๆ และผูสนใจทั่วไป นอกจากนี้ ยั ง มีชุมชนอื่ นๆ อี ก หลายชุ มชนที่ ยัง อยู ใ นระหว างการ
ดําเนินการและเตรียมความพรอมดานตางๆ กอนจะไดมีการประกาศพื้นที่ปาชุมชนสําหรับหมูบาน
ตนเองขึ้นเชนเดียวกับหลายชุมชนที่ประสบความสําเร็จมากอนหนานี้แลว เชน บานหินคอกควาย
บานทุงไพรและบานพรุใหญ เปนตน
อาจกลาวไดวา ความสําเร็จจากการประกาศปาชายเลนชุมชนในหลายพื้นที่ ทําใหชุมชน
ข า งเคี ย งพั ฒ นาศั ก ยภาพของแกนนํ า ชุ ม ชนและคนในชุ ม ชนในการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ส ว นรวม
โดยเฉพาะกิจกรรมดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ
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ระหวางชุมชนตางๆ ทําใหแนวคิดในเรื่องปาชายเลนชุม ชนขยายตัวออกไปอยางกวางขวางและ
ไดรับการตอบสนองเปนอยางดี ซึ่งคาดวาในอนาคตอันใกลในจังหวัดตรัง นาจะมีปาชายเลนชุมชน
เพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่ง
(2) ผลเชิงคุณภาพ
นอกจากความสําเร็จของชุมชนที่เปนรูปธรรมคือการประกาศพื้นที่ปาชายเลนชุมชน การ
ดูแลจัดการเพื่อการใชประโยชนรวมกันของคนในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการฟนฟู
แลว การดําเนินการเกี่ยวกับปาชายเลนชุมชนยังสงผลกระทบตอชุมชนในดานตางๆ อีกดวย ไดแก
(2.1) ผลทางดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
จากการดําเนินงานของชุมชนตางๆ รวมกับสมาคมหยาดฝนในการสร างและดูแลรักษา
ปาชายเลนชุมชน สงผลในทางบวกแกระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมที่สังเกตไดชัดเจน ดังนี้
(2.1.1) ปาสมบูรณขึ้นจากปาชายเลนที่เคยเสื่อมโทรม มีตนไมประปรายเปนหยอมๆ
และไมคอยมีตนไมใหญ เมื่อปาชายเลนไดรับการฟนฟูโดยการปลูกซอมและดูแลรักษาอย างดีมา
ตลอดมิใหมีการทําลาย เวนแตการตัดไมไปใชเฉพาะที่จําเปนของชุมชนตามกฎเกณฑที่ชุมชนได
รวมกันกําหนดขึ้น สงผลใหผืนปาเหลานั้นมีไมหนาแนนขึ้น มีขนาดใหญและมีชนิดของไมที่
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งพืชสมุนไพรตางๆ เพียงพอตอการใชสอยของชุมชน
(2.1.2) ระบบนิเวศในปาสมบูรณขึ้น จากการที่ปาชายเลนไดฟนตัวเปนปาที่มีความ
หนาแนนและมีไมตนโตอยูมาก ทําใหระบบนิเวศนไดรับการฟนฟูขึ้นมาอีกครั้ง ดังจะเห็นไดจากการ
มีสัตวปาหลากหลายชนิดมากขึ้น จากเดิมที่เคยหายไปก็พากันกลับมาอาศัยในปาอีกครั้งหนึ่ง เชน
ลิง นาก กระรอก ตะกวด นก และแมลงนานาชนิด นอกจากนี้ ยังมีสัตวน้ําตางๆ ที่เคยอาศัยในปา
ชายเลนทั้งที่อยูบนพื้นดินในปา เชน หอยสันขวาน หอยหลอด หอยเม็ดขนุน หอยจุบแจง และหอย
อื่นๆ อีกหลายชนิด รวมทั้งปูทะเล ปูแสม ปลาตีน และปลาดุกทะเล ที่ขึ้นมาหากินในปาชายเลนเมื่อ
น้ําขึ้น นอกจากนี้จะสังเกตเห็นสัตวน้ําที่อาศัยอยูในคลอง คือ กุง ปลาเกา ลูกปลากระบอก และลูก
ปลาชนิดอื่นๆ ที่มีทั้งจํานวนและชนิดหลากหลายมากขึ้น จนชาวประมงสามารถใชมือหรือเครื่องมือ
แบบงายๆ ที่ใชในการจับสัตวน้ําเหลานี้ไดเพียงพอแกการบริโภค และมีเหลือสําหรับขายเปนรายได
อีกทางหนึ่ง นอกจากการจับปลาชายฝงทะเล
(2.1.3) ความสมบูรณของทรัพยากรเพิ่มขึ้น ผลจากความสมบูรณของปาชายเลน
ความสมบูรณและความหลากหลายของสัตวน้ําในปาชายเลนรวมทั้งการเฝาระวังของชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรตาง ๆ ทางทะเลทั้งบนฝงและในทะเล สงผลใหทรัพยากรชายฝงสมบูรณขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากในพื้นที่ชายฝงมีหญาทะเลสมบูรณขึ้น เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําขนาดเล็ก เชน กุง ปู
ปลา และเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําดังกลาวที่โตเต็มวัยแลว เชน เตาทะเล และพะยูนที่เขามาหา
กินในเขตหญาทะเลที่สมบูรณนั้น นอกจากนี้ เมื่อน้ําทะเลลดพื้นที่ปาชายเลนบริเวณแหลงหญาทะเล
ก็ยังเปนแหลงพักพิงของสัตวน้ําอื่นๆ ดวย ความสมบูรณของสัตวน้ําประเภทกุง หอย ปู ปลา
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นอกเหนื อ จากสั งเกตได ด ว ยตาเมื่อ เดิ นลงไปในทะเลแล ว ยั ง สั ง เกตได จากปริ มาณสั ต ว น้ําที่
ชาวประมงจับได เชน ปูดําเดิมเคยจับไดในฤดูชุกชุมประมาณ 2 กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อทะเลไดรับ
การฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณในฤดูเดียวกันสามารถจับไดถึง 4.5 กิโลกรัม/คน/วัน ในบางครั้งสัตวน้ํา
อื่นๆ ที่อยูบริเวณชายฝง เชน ปลาทราย ปูมา หมึก ก็จับไดปริมาณมากกวาเดิมอยางเห็นไดชัดเจน
ผลกระทบของการอนุรักษปาชายเลน การสรางปาชุมชน การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
ยังสงผลใหเกิดความสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนน้ําลึกดวย
เหตุการณที่นาสนใจซึ่งบง ชี้ความอุดมสมบู รณของทรัพยากรชายฝง ทะเลจัง หวัดตรั ง
ไดแก การเขามาหากินของปลาฉลามวาฬในทะเลหนาอุทยานเจาไหม และบริเวณเกาะลิบงในชวง
2-3 ปที่ผานมา ในป พ.ศ.2541 ชาวประมงไดพบปลาฉลามวาฬดังกลาวถึง 5 ตัว การเขามาของ
ปลาฉลามวาฬเหลานี้ยังไดนําฝูงปลาชอนทะเลวายติดตามมาดวยจํานวนนับรอยตัวตอปลาฉลาม
วาฬหนึ่งตัว สงผลใหชาวประมงมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจับปลาชอนทะเลนั้นดวย
ในพื้นที่ที่มีหอยปะและหอยนางรมชุกชุม คือ ในแมน้ําปะเหลียน บริเวณบานทาบันได
บานหินคอกควาย บานวังวน บานแหลม และบานทุงตะเซะ การอนุรักษปาชายเลนและการสรางปา
ชุมชนมีผลใหหอยปะยังคงความสมบูรณอยูตลอดมา นอกจากนี้ การอนุรักษปาชายเลนและการ
สรางปาชายเลนชุมชนไดกอใหเกิดโครงการอนุรักษหอยนางรม ซึ่งปจจุบันมีพอแมพันธุหอยที่มี
ความสมบูรณ และจํานวนมากขึ้น รวมทั้งมีจํานวนลูกหอยกระจายมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน เปนที่
นาสังเกตวาในพื้นที่ปาชายเลนชุมชนทุกแหง ไมมีการบุกรุกทํานากุงหรือการแบงที่ดินซื้อขาย ดังที่
ปรากฏอยูทั่วๆ ไปตามแถบชายฝงทะเล
(2.2) ผลตอชุมชน
การสรางและการพัฒนาปาชายเลนชุมชนมีผลดีตอชุมชนหลายประการดังสรุปไดดังนี้
(2.2.1 ) ผลเชิงเศรษฐกิจ
(1) การเพิ่ ม รายได ของคนในชุ มชน ความสมบู ร ณ ของป า ชายเลนและ
ทรัพยากรชายฝงอื่นๆ เชน สัตวน้ําตางๆ ทําใหคนในชุมชนที่ทําอาชีพประมงมีรายไดสูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังชวยสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ อีกดวย
(2) การประหยัดคาใชจาย การที่ทรัพยากรชายฝงในบริเวณชุมชนมีความอุดม
สมบูรณขึ้นทําใหชาวประมงไมตองเดินทางออกไปทําประมงในพื้นที่หางไกลดังเชนที่เคยปฏิบัติกัน
มาในอดีต การที่ชาวประมงสามารถประกอบอาชีพไดในพื้นที่รอบชุมชนของตนเองเปนการลด
ตนทุนคาใชจายในการประกอบอาชีพ เชน คาสึกหรอของเครื่องมือประกอบอาชีพ คาน้ํามันลดลง
ประหยัดคาอาหารการกิน และสุขภาพดีขึ้น ทําใหมีรายไดจากการประมงสูงขึ้น
(3) การสรางอาชีพตางๆ อันเนื่องจากทรัพยากรปาชายเลน การฟนฟูปาชาย
เลนชุมชนทําใหเกิดอาชีพตางๆ ซึ่งเปนการสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน เชน การเก็บพืช
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สมุนไพร เพื่อนํามาขายสําหรับทํายาพื้นบาน การทําผลิตภัณฑจากตนจาก รวมทั้งการทําหัตถกรรม
จากตนจากและเตย เปนตน
(4) การสรางงานใหกับแรงงานอพยพ ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช วงป
2540 ทําใหคนในชนบทตองอพยพกลับมาเนื่องจากการเลิกจางงานในเขตชุมชนเมือง ความอุดม
สมบูรณของปาชายเลนชุมชนทําใหแรงงานอพยพเหลานี้สามารถกลับมาสรางรายไดใหกับตนเอง
และครอบครัวไดจากการทําประมง
(5) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การดูแลจัดการปาชายเลน
ชุมชนทํ าให เ กิ ด ความอุ ด มสมบู รณ ของทรั พ ยากรชายฝ ง ทํ าให นัก ท อ งเที่ยวทั้ ง ชาวไทยและ
ตางประเทศเขามาเยี่ยมและเรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชนชายฝงเหลานี้ นอกจากจะเปนการ
สงเสริมใหนักทองเที่ยวเกิดจิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลว ยังเปนการสรางรายไดใหกับ
คนในชุมชนทางออมดวย ในปจจุบัน กิจการทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ เชน เกาะลิบง เกาะสุกร เกาะ
มุก เกาะกระดานปากแมน้ําปะเหลียน รวมทั้งชายหาดตางๆ เชน หาดเจาไหม และหาดหยงหลิง
เจริญเติบโตอยางเห็นไดชัด ชุมชนที่อยูในพื้นที่ดังกลาวมีรายไดจากการขายของ เรือรับจาง ที่พัก
รวมทั้งการขายสินคาประมงไดมากขึ้น สวนในตัวเมืองจังหวัดตรังก็ไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากกิจการโรงแรม รานอาหาร และรถเชา เปนตน
(2.2.2) ผลทางดานสังคม
(1) ชุมชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การที่คนในชุมชน
รวมมือรวมใจกันในการกําหนดปาชุมชนและจัดกิจกรรมฟนฟู รวมกันดูแลและจัดการทรัพยากร
ภายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความ
สามัคคีและการรวมกลุมทํากิจกรรม จะเห็นไดจากการเกิดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆขึ้นอีกหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมอนุรักษหอยปะหนาบานหินคอกควาย
กิจกรรมอนุรักษสัตวน้ํา บานหัวควน และกิจกรรมพืชสมุนไพรปาชายเลนและปาจาก บานทุงตะเซะ
และบานหัวควน เปนตน
(2) เกิดการยอมรับจากชุมชนภายนอก การดําเนินกิจกรรมปาชุมชนอยางจริงจัง
ทําใหชุมชนภายนอกตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเกิด
การยอมรับในความตั้งใจจริงของชุมชนตางๆ ในการทํางาน จะเห็นไดจากการทําประมงผิดกฎหมาย
เชน อวนรุน อวนลาก การวางยาเบื่อปลา และการระเบิดปลาลดลงอยางมาก โดยชุมชนภายนอกที่
ตองการเขามาทําประมงในบริเวณชุมชนที่มีกิจกรรมอนุรักษและปาชายเลนชุมชนหันมาใชเครื่องมือ
ประมงแบบพื้นบานแทนเปนจํานวนมาก
(3) เกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน กระบวนการทํางานของชุมชนตางๆ ใน
การกําหนดและประกาศพื้นที่ปาชายเลนชุมชนโดยวิธีการใชเวทีเสวนากลุมยอยหลายวาระ ทําให
แกนนําชุมชนและคนในชุมชนไดเรียนรูการวิเคราะห การสังเคราะหปญหาอันนําไปสูการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหไดวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม กระบวนการเรียนรูดังกลาวมิได
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นํามาใชเฉพาะกับการทํากิจกรรมปาชุมชนเทานั้น แตยังนําไปใชกับกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการ
แกปญหาและความขัดแยงตางๆ ในชุมชน ทําใหชุมชนเรียนรูวิธีการทํางานและการแกปญหา
(Conflict management) ดวยวิธีการอยางสันติแทนการใชความรุนแรงและการเผชิญหนาเชนที่ผาน
มา
ผลจากการฟนฟูปาชายเลน ทําใหสามารถนํามาใชเปนแหลงศึกษาคนควาหา
ความรูสําหรับเยาวชนในทองถิ่น เชน ปาชายเลนชุมชนบานทุงตะเซะ ครูไดนํานักเรียนออกศึกษา
เกี่ยวกับระบบนิเวศนจากพื้นที่จริง ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปาชายเลนบานทุงทอง บานแหลมมะขาม บานทุงตะเซะ
ใชทํางาน “วิทยานิพนธ” ของมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตหลายคน นับวาเปนผลการสงเสริมการศึกษา
และการเรียนรูทุกระดับ
(4) สรางเสริมกระบวนการประชาธิปไตย การดําเนินกิจกรรมปาชายเลนโดย
วิธีการอภิปราย เสวนากลุมยอยภายในชุมชนอยางสม่ําเสมอ ทําใหชุมชนมีความเขาใจเนื้อหาสาระ
ของระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น เชน การเลือกตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลปาชุมชน การออกระเบียบใน
การใชประโยชนจากปาชุมชน
(5) เกิดการเรียนรูสิทธิและหนาที่ของชุมชนในระบอบประชาธิปไตย การทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับปาชุมชน ทําใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญใหม (กอนรัฐประหารกันยายน 2549) ทั้งนี้เนื่องจากมักจะมี
การเสวนาใหความรูเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการและการใชทรัพยากรของชุมชน กอนที่จะมีการ
ปลูกปาเกือบทุกครั้ง
(6) เกิดการขยายเครือขายปาชายเลนชุมชน จากการทํางานอยางหนักของหลาย
ชุมชนในชวงหลายปที่ผานมา จนปรากฏผลสําเร็จของปาชุมชนที่เอื้อประโยชนอยางมหาศาลใหกับ
คนในชุมชนเหลานั้น ทําใหชุมชนตางๆ ขางเคียงเกิดความตื่นตัวและมีความตองการที่จะกําหนดปา
ชายเลนชุมชนขึ้นบาง การจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนชุมชนรวมกันของคนจาก 7 หมูบานใน 3
อําเภอของจังหวัดตรัง ไดแก อําเภอยานตาขาว อําเภอกันตัง และอําเภอปะเหลียน ในบริเวณเกาะ
หอไหรซึ่งอยูกึ่งกลาง 3 อําเภอในบริเวณแมน้ําปะเหลียน นอกจากจะนําไปสูการใชประโยชนจาก
ปาชายเลนรวมกันของคนในชุมชน 3 อําเภอ ซึ่งเปนการสรางเครือขายระหวางชุมชนชาวประมง
ชายฝงแลว ยังทําใหชุมชนเหลานี้เริ่มการทํางานเกี่ยวกับปาชุมชนของแตละชุมชนขึ้นมาอีกดวย
การแลกเปลี่ยนประสบการณจากการศึกษาดูงานปาชายเลนชุมชนตางๆ ที่ประสบความสําเร็จยัง
เปนการกระตุนใหชุมชนตางๆ เกิดความตื่นตัวในเรื่องปาชายเลนชุมชนเพิ่มขึ้นอีกดวย มีหลาย
ชุมชนที่เริ่มดําเนินการเรื่องปาชุมชนโดยมีชุมชนที่ประสบความสําเร็จแลวเปนพี่เลี้ยง กิจกรรมที่
เกิดขึ้นนอกจากเปนการประสานประโยชนรวมกันแลว ยังเปนการสรางเครือขายเพื่อรวมมือกัน
ทํางานอีกดวย
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(7) ป ญ หาของสั ง คมลดลง ความอุ ด มสมบู รณ ข องทรั พ ยากรชายฝ ง อั น
เนื่องมาจากการจัดการปาชายเลนชุมชน ทําใหคนในชุมชนไมจําเปนตองใชเวลากับการออกทะเล
เพื่อไปประกอบอาชีพเปนเวลานานเชนในอดีต รวมทั้งการมีงานที่หารายไดอื่นที่เกิดขึ้นมาจากการ
ประมงที่ไดผลผลิตมากกวาเดิม เชน การทําปลาแหง การแปรรูปหอย และงานอื่นๆ ใกลบาน เชน
การทําจาก การซอมแซมเครื่องมือจึงมีเวลาใหกับครอบครัวมากขึ้น ทําใหความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัว (พอ แม ลูก) ดีขึ้น สวนเยาวชนใชเวลากับการชวยเหลือภายในบาน และรวมกลุมกัน
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับปาชายเลนชุมชนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้น
(8) บทบาทสตรีไดรับการสงเสริม การทํากิจกรรมปาชายเลนชุมชนขึ้นในชุมชน
ตางๆ ทําใหเกิดความรวมมือของฝายตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกลุมผูหญิงถือวามีบทบาทสําคัญ
ในการผลักดันจนการดําเนินการเกี่ยวกับปาชุมชนประสบความสําเร็จ ผูหญิงเขารวมกิจกรรมปา
ชายเลนชุมชนตั้งแตการเขารวมประชุม เสนอความคิดเห็นไปจนถึงการรวมแรงลงมือฟนฟูปลูกปา
จนกิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี การทํางานอยางจริงจังของกลุมสตรี ทําใหกลุมแกนนําซึ่ง
สวนใหญเปนผูชายยอมรับในบทบาทและศักยภาพของกลุมสตรีมากขึ้น ผลจากการทํากิจกรรมปา
ชายเลนทําใหเกิดการรวมกลุมของผูหญิงในชุมชนตางๆ เพื่อทํากิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องมาจาก
ปาชายเลนชุมชนและกิจกรรมอนุรักษ เชน กิจกรรมฟนฟูปาจาก พืชสมุนไพร หัตถกรรมสานเตย
และจาก เปนตน
(9) เกิดการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงอัน
เนื่องปาชายเลนชุมชนทําใหการทําประมงผิดกฎหมายลดลงอยางมาก ชาวประมงหันกลับมาใช
เครื่องมือทําประมงพื้นบานมากขึ้นอันเปนหลักประกันวา ภูมิปญญาชาวบานในการทําประมงดวย
เครื่องมือประมงพื้นบานและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือประมงพื้นบานจะ
ไดรับการอนุรักษสืบตอไป รวมทั้งการที่ชาวประมงไดพิสูจนแลววาการไมทําลายทรัพยากรชายฝง
เชน หญาทะเลและปะการัง และยังชวยกันคัดขนาดสัตวน้ําที่จะจับซึ่งเปนการอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ําไดอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ หรือหัตถกรรมตางๆ ที่ได
จากผลผลิตของปาชายเลนชุมชน เชน การสานเสื่อจากเตยหรือการทําภาชนะรูปแบบตางๆ จาก
สวนกานใบของจากซึ่งเปนงานศิลปะที่คนรุนใหมแทบไมใหความสนใจ ก็ไดรับการอนุรักษและฟนฟู
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
(10) รวมผลักดันนโยบายของรัฐเกี่ยวกับปาชุมชน การดําเนินการอยางจริงจังของ
ชุมชนชายฝงจังหวัดตรังเกี่ยวกับปาชายเลนชุนชน ไดเกิดการยอมรับไมเพียงแตในระดับทองถิ่นที่
ใหการสนับสนุนชุมชนอยางจริงจังเทานั้น แตหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมปาไม (ในอดีต)ยังให
การยอมรับตอความสําเร็จในการจัดการปาชายเลนชุมชนของชุมชนเหลานี้ดวย
ในปจจุบันแมวาไดมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามนโยบายการพัฒนาระบบ
ราชการก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการปาชายเลนตลอดมา ทําใหเกิดความยุงยาก
สับสนในชุมชนชาวประมงที่ไดดําเนินการจัดการปามาก อน แตชุมชนเหล านั้นพยายามยืดหยุ น
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หลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางนโยบายใหมกับแนวคิดการจัดการปาชุมชน โดยพยายามดําเนินการให
เห็ น ทั้ ง กระบวนการและผลที่ ไ ด รั บ จากการจั ด การป า เป น ตั ว เปรี ย บเที ย บ ทํ า ให ชุ ม ชนยั ง คง
ดําเนินการดูแลอนุรักษปาชายเลนไวได
โดยสรุป ปาชายเลนชุมชนเมื่อเริ่มมีการดําเนินการแตละปานั้นมีความแตกตางกันในเรื่อง
ประวัติความเปนมาและสภาพของปาในขณะนั้น อยางไรก็ตาม หลังจากที่ปาเหลานี้ไดรับการดูแล
ปกปองจากคนในชุมชน ทําใหทุกปามีสภาพความสมบูรณมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปาที่ไมไดรับ
การดูแลจากชุมชน การดํ าเนินงานปาชายเลนชุ มชนของชาวประมงในจังหวัด ตรังที่ไ ดรับการ
ชวยเหลือ และสนั บสนุนจากสมาคมหยาดฝนและหนว ยงานของรัฐในจั งหวัด ตรั ง และหน วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ มิไดดําเนินไปอยางราบรื่นและเกิดผลงอกงามดังที่กลาวมาแตตอนตนใน
ชวงเวลาอันสั้น แตเปนการดําเนินงานที่ผานอุปสรรคมากมายและใชเวลาอันยาวนานตั้งแตป
พ.ศ.2529 การสรางปาชุมชนเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อชุมชนไดรับรูปญหา ตระหนักถึงผลของปญหา
ตองการแกปญหา เรียนรูและทดลองการแกปญหาโดยการริเริ่มฟนฟูปา เกิดผลลัพธที่นาพอใจแลว
จึงจะเกิดความเชื่อมั่นที่จะดําเนินการตอและขยายผลตอไป ลําดับขั้นตอนของกระบวนการนี้มิได
เกิดขึ้นเองอยางงายๆ แตจะตองมีผูกระตุนและสนับสนุนสงเสริมใหเกิ ดและพัฒนาเปนขั้นเปนตอน
โดยการดําเนินการเริ่มจากการกระตุนใหเกิดองคกรชุมชน และเสริมความแข็งแกรงใหเพียงพอจน
สามารถนํากระบวนการเรียนรูดังกลาวเขาไปได นอกจากนั้นยังเปนกัลยาณมิตรกับชุมชนคอยให
กําลังใจรวมแกไขปญหาความไมสะดวกราบรื่นตางๆ จึงทําใหงานสําเร็จไปไดระดับหนึ่ง
กิจกรรมปาชายเลนชุมชนมิไดเปนเปาหมายสุดทายอยางเดียว ที่องคกรชุมชนและองคกร
พัฒนาเอกชนคาดหวัง แตปาชายเลนชุมชนเปนเพียงกิจกรรมนําทางสูเปาหมายของการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่รวมทั้งการพัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
กระบวนการในการพัฒนามิไดมีรูปแบบตายตัวดังที่กลาวมาแลวเสมอไป แตสามารถพัฒนา
และสรางสรรคใหมไดตามสถานการณและความรูใหมที่เหมาะสม อยางไรก็ตามการสรางสรรคและ
พัฒนาการกระบวนการทํ างานใหม จํ าเป นต อ งมี อ งค ค วามรู ที่เ พี ยงพอที่ จะสนั บสนุ นการศึ ก ษา
คนควาวิจัยกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืน แมแตในเรื่องเฉพาะอยางกระบวนการสรางปาชายเลน
ชุมชนหรือเรื่องอื่นๆ ที่จะดําเนินการเปนทางนําสูเปาหมายยอมมีความจําเปน
การพัฒนาอยางยั่งยืนไมวาในเรื่องการสรางปาชายเลนชุมชนหรือ เรื่องอื่นๆ จะเกิดขึ้นได
ยาก และอาจไมยั่งยืนหากขาดความรวมมือของภาคีตางๆ คือ ชุมชน หนวยงานของรัฐ สถาบัน
วิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรธุรกิจ กลุมอํานาจทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ สื่อมวลชน
และพันธมิตรนานาชาติ ดังนั้นการสรางและพัฒนาความรวมมือจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะขาดเสียมิได
แมนวาชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนและภาคีตางๆ ที่สนับสนุนจะทํางานอยางแข็งขัน
ขนาดไหนก็ตาม หากยังไมมีนโยบายรัฐและกฎหมายที่เอื้อตอการพัฒนามารองรับ รัฐมองปาไม
เปน “ไม” ที่เนนคุณคาทางเศรษฐกิจเปนหลัก ไมใหความสําคัญกับแนวความคิด “ปาชุมชน” การ
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ทํางานก็ยังตองเผชิญอุปสรรคอีกมาก และไมสามารถคาดหวังผลสัมฤทธิ์ที่ดีกวาในปจจุบันได
เนื่องจากการไดมาซึ่งปาชุมชนมีขั้นตอนที่ซับซอนมาก ดังนั้นการผลักดันนโยบายรัฐ การออก
กฎหมายสนับสนุน การบังคับใชกฎหมายไหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และแนวทางการทํางานขององคกรรัฐที่เกี่ยวของ ยอมเปนความจําเปนรีบดวนที่จะทําใหการทํางาน
ของชุมชนที่เปนเปาประสงค สรางสรรคสิ่งที่ดีงามในการพึ่งพาตนเองดําเนินไปอยางราบรื่นและเกิด
สัมฤทธิผลตามที่ไดคาดหวังไวและเกิดความยั่งยืนตอไป

ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดตรังและบริเวณที่ตั้ง ต.วังวน
ที่เลือกเปนกรณีศึกษา
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ภาพที่ 1.2 แผนที่แสดงลักษณะที่ตั้งของหมูบานที่อยูรอบลุมน้ําปะเหลียน
1.3) การจัดการทรัพยากรปาชายเลนชุมชน : อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
1 ) ขอมูลทั่วไปของชุมชน
(1) ที่ตั้ง ชุมชนบานแหลม หมูที่ 3 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
(2) พืน้ ที่ ประมาณ 1,500 ไร
(3) อาณาเขต ทิศเหนือ
ติดกับหมู 1 บานทาเรือ
ทิศใต
ติดกับปากแมน้ําปะเหลียน
ทิศตะวันออก
ติดกับแมน้ําปะเหลียน
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
ภาพที่ 1.2 เป นแผนที่ แสดงลักษณะที่ตั้ งของหมู บานที่อยู รอบลุมน้ําปะเหลียน เพื่อใหเห็ น
รายละเอียดเชิงภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษาซึ่งไดเลือกหมูที่ 3 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง ขอบเขตพื้นที่ที่
ศึกษาเลือกเพียงหนึ่งในสามของตําบลวังวนที่มี 3 กลุมบาน คือ บานกลาง นาหินแรด และบาน
แหลม บริเวณที่มีประชากรหนาแนนที่สุด คือบริเวณบานแหลม ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําปะเหลียน
สภาพภูมิประเทศของชุมชนบานแหลมนั้น มีลักษณะเปนเนินลูกระนาดเปนสวนใหญ มีควนเล็กๆ อยู 2-3
ควน (ภูเขาลูกเล็กๆ) และบานเรือนของชาวบาน จะตั้งอยูโดยรอบควนดังกลาว บนควนสวนใหญ จะปลูก
สวนยางพารา
น้ําในแม น้ําจะเป นน้ํ ากร อย แตก็ สามารถใช ในการปลู กข าวได เพราะใต ดิ นมี ตาน้ําจื ดอยู ซึ่ ง
ปจจุบันชาวบานไดทําเปนบอซีเมนตลอมตาน้ําเอาไว เพื่อใชอุปโภค เมื่อกอนสามารถปลูกขาวได แต
ปจจุบันไมสามารถทําได เพราะมีการขายที่นาบางแปลงและเปลี่ยนเปนนากุง ทําใหคุณภาพน้ําในบริเวณ
ดังกลาว ไมสามารถใชในการปลูกขาวได จึงขายที่นาซึ่งตอมาไดกลายเปนนากุงทั้งหมด บริเวณแองสีฟา
ในภาพที่ 1 คือ บริเวณที่เคยเปนนาขาวและปจจุบันกลายเปนนากุง บางแหงยังดําเนินการ บางแหงถูก
ทิ้งรางไว
สําหรับปาชายเลนของบานแหลมนั้นจะมีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร อยูทางทิศใตติดกับแมน้ําปะเหลียน
ซึ่งเดิมเปนพื้นที่ปาสัมปทาน ปาไมจึงเสื่อมโทรมพอควร จนกระทั่งไดมีการประกาศเลิกสัมปทาน และชุมชน
เริ่มเขาไปดูแลบางสวน จึงทําใหปาไมเสื่อมโทรมไปมาก พรอมทั้งมีการปลูกเสริมบางแลว ในปาชายเลน
ชาวบานมักจะเขาไปตกปู จับลูกปลาเกา ปลากะพงเพื่อนํามาเลี้ยงในกะชังตอไป และเก็บหอยชนิดตางๆ
สําหรับแมน้ําปะเหลียนเปนแมน้ําที่อยูหนาบานแหลม พื้นจะเปนพื้นทราย และมีโขดหินบางสวน
โดยบริเวณที่เปนพื้นทรายนั้นจะเปนที่อยูอาศัยของหอยปะจํานวนมาก ชาวบานมักจะไปหาหอยบริเวณเกาะ
หอไหร ซึง่ เปนเกาะอยูกลางแมน้ํา (บริเวณพื้นที่สีเทาที่มุมลางขวาของภาพ) ในอดีตมีปาชายเลนขึ้นอยูอุดม
สมบูรณ แตปจจุบันเสื่อมโทรมไปมาก เนื่องจากถูกตัด ชาวบานไดชวยกันปลูกเสริมบางแลว สวนบริเวณ
โขดหิน ซึ่งอยูหนาบานแหลมนั้น เปนแหลงหอยนางรมที่สําคัญ และชาวบานไดชวยกันอนุรักษไว โดยกั้น
เปนเขตอนุรักษ เขตอนุรักษคือบริเวณอาณาเขตในแมน้ํา ดังภาพที่ 2 สวนรายละเอียดของกิจกรรมการ
อนุรักษ จะกลาวตอไป
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ภาพที่ 2.15 แผนที่เดินดินของชุมชนบานแหล
ภาพที่ 3 แผนที่เดินดิน
ภาพที่ 1.3 แผนที่เดินดินชุมชนบานแหลม
ที่มา ชุมชนบานแหลม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

3) สภาพทางการเมือง การปกครอง และการรวมกลุม
3.1) การปกครองสวนภูมิภาค
ผูใหญบาน เปนเจาหนาที่ฝายปกครองระดับทองถิ่นเดิมในสายเดียวกันกับกํานันและอําเภอ
ผูใหญบานไดเงินตอบแทนเดือนละ 4,000 บาท ทําหนาที่เปนผูนําชุมชน และรับนโยบายและงาน
ตางๆ จากภาครัฐมาสูชุมชน มีผูชวยจํานวน 2 คน ไดเงินเดือนคนละ 2,500 บาท สําหรับบทบาท
ของผู ใ หญ บ า นในชุ ม ชนบ า นแหลมนั้ น นอกจากหน า ที่ ข า งต น แล ว ยั ง เป น ตั ว แทนเข า ร ว ม
คณะกรรมการเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เขตลุ มน้ําปะเหลียน พรอมทั้งมีความสามารถ
ในการแตงตั้งหรือปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกลุมตางๆในชุมชน เชน กรรมการปาชุมชน หรือ
กรรมการหอยนางรม เปนตน การจัดการภายในชุมชน จะเปนแบบมีสวนรวมมากหรือนอย กลุมจะมี
ความกระตือรือรนและดําเนินการหรือไม ขึ้นอยูกับวาผูใหญ บานใหการสนับสนุนและสงเสริมมาก
นอยเพียงใด
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3.2) การปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลวังวน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญป 2540
สําหรับตําบลวังวนนั้น มีทั้งหมด 5 หมู นายกองคการบริหารสวนตําบลของตําบลวังวนเปนคนบาน
ทาเรือ แตรองนายกองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนชาวบานแหลมทั้งสองคน และมีสมาชิกสภา
ตําบล ตําบลละ 2 คน จากการพูดคุยกับรองนายกอบต.ชาวบานแหลม พบวา อบต. มีวาระในการ
ดําเนินการ 4 ป แผนการทํางานแบงออกไดเปน 4 ดานคือ แผนงานดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และโครงสร างพื้ นฐาน อบต.จะทํ าหน า ที่ จัด กิ จกรรมสาธารณะประโยชน ต างๆ เช น ในวั นที่ 12
เมษายน 2550 จัดงานใหกับคนชรา สนับสนุนงานวันเด็ก การอุปสมบทหมูของวัดในพื้นที่ การเยี่ยม
เยียนงานมงคลตางๆภายในชุมชน รวมถึง การให งบประมาณสนั บสนุ นกิ จกรรมตางๆ ของกลุ ม
ตางๆภายในชุมชน ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมา อบต.วังวนไดจัดกิจกรรม สงเสริมอาชีพหลายอยาง
เชน การทําผาบาติก การทํายาสระผม การทําน้ํายาปรับผานุม เปนตน แตยังไมไดขยายสืบตอไปสู
การตั้งเปนกลุมอาชีพในชุมชนแตอยางใด
3.3) การปกครองฝายศาสนาอิสลาม
กรรมการของมัส ยิ ด ทํ าหน าที่ดํ าเนิ นการเรื่อ งเกี่ ย วกับพิ ธีก รรมทางศาสนา และบริ ก าร
สาธารณะประโยชนตางๆของมัสยิด โดยตําแหนงโตะอีหมามเปนผูนําทางศาสนาของชุมชน ทํา
หนาที่ในการนําการละหมาดรวมกันของชุมชนทุกๆเที่ยงวันศุกร หลังจากละหมาด โตะอีหมามจะทํา
การเทศนสั่งสอนผูที่เขารวมละหมาด จากคําบอกเลาของ โตะกาเตบ ที่เปนเสมือนตําแหนงรอง โตะ
อีหมาม กลาววา “…ในเขตมัสยิดนั้นเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนสถานที่สําหรับเรื่องศาสนาและจิต
วิญญาณเทานั้น เราตองใหเกียรติสถานที่ ดวยการแตงตัวใหรัดกุม และนั่งฟงคําสั่งสอนอยางสงบ…”
ผูวิจัยคิดวา แนวคิดนี้อาจมีสวนทําใหบทบาทของโตะอีหมาม ถูกจํากัดใหอยูในงานดานจิตวิญญาณ
เทานั้น มิยุงเกี่ยวกับงานดานการปกครอง ซึ่งผูนําชาวบานบางสวน ก็เห็นวา ตําแหนงผูนําทางจิต
วิญญาณกับผูนําทางดานฝายปกครองนั้นควรจะแยกออกจากกัน คณะกรรมการมัสยิด บางสวนอาจ
ทําหน าที่ บริ การเกี่ ยวกั บพิธี ก รรมต างๆของชุ มชน เช น การอวยพรเรื อ การปลุ ก เสกเครื่อ งราง
สําหรับคุมครองปกปกรักษา หรืองานมงคลตางๆ เปนตน สําหรับมัสยิดทําหนาที่เปนสถานที่ที่เปน
ศูนยรวมของชุมชน ดําเนินกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาโดยไดจัดใหมีอุปกรณ ตางๆใหยืม
เพื่อใชในงานสวนรวมของชุมชน
3.4) กลุมตางๆ ภายในชุมชน
ชุมชนในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยกลุมหลายประเภทในแตละชวงเวลา แตละกลุมจะเปน
เจาภาพ ดูแลงานตางๆที่เกี่ยวของกับตนในหมูบาน โดยมีผูใหญบานเปนผูอํานวยความสะดวก และ
เปนพี่เลี้ยงไปในตัวดวย กลุมกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวในบานแหลม คือ กลุมสัจจะออมทรัพย
กลุมผูหญิงแสงตะวัน กลุม OTOP หอยนางรม กลุมอนุรักษหอยนางรม และกลุมอนุรักษปาชายเลน
รายละเอียดของแตละกลุมจะกลาวในหัวขอถัดไป
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3.5) อาสาสมัครสุขภาพหมูบาน หรือ อสม.
อสม.เปนตัวแทนชาวบานที่เปนอาสาสมัครชวยเหลือสาธารณสุขตําบล เก็บรวบรวมขอมูล
ดานสุขภาพ และชวยเหลือปฐมพยาบาลชาวบานยามฉุกเฉิน สาธารณสุขตําบลวังวนตั้งอยูที่หมู 2
บานทาเรือ อสม.ในบานแหลม มีบทบาทไมมากนัก เทาที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลไดและสังเกต
พบวา อสม.นอกจาก จะทําหนาที่ของตนแลวก็จะเปนกําลังเสริมใหกับกิจกรรมตางๆ ของชุมชนดวย
4 ) สภาพทางเศรษฐกิจ
4.1) อาชีพ
อาชีพหลักของผูคนในบานแหลม คือ การทําประมง โดยเฉพาะการจับหอยปะ (หรือหอย
ตลับ ในภาษากลาง) ปูดํา ปูมา ปลาทราย และบางสวนทําประมงชายฝง ) การทําสวนยางพารา (มี
อยูประมาณ 30%) รับจางทั่วไป (โดยเฉพาะการตัดยอดจาก และลอกใบจาก จะทํากันแพรหลาย)
จะมีอีกสวนนอยที่ทํารานคา รับซื้อผลผลิตเชน ปูดํา ปลาเกา เปนตนและรับกอสรางสําหรับคนหนุม
สาวบางสวนจะออกไปทํางานที่โรงงานหองเย็น ที่ตัวอําเภอกันตัง
ชาวบานแหลมแตละคนอาจประกอบอาชีพหลายๆอยางพรอมๆกันไป ทั้งนี้เพราะชวงเวลา
ในการทํางานนั้นไมทับกัน เชน ครัวเรือนที่มีสวนยาง อาจจะหาหอย จับปูและวางอวนปลาทราย
ดวย ทั้งนี้เพราะการหาหอยทําไดตลอด แตจะทําไดนอย ในชวงน้ําตาย (หรือน้ําลง) คือ ชวง 6 ค่ํา
ถึง 13 ค่ํา ซึ่งชวงนี้ชาวบานก็จะหันไปวางอวนปลาทรายแทน ในขณะที่การจั บปูจะทําไดในน้ําเปน
(น้ําขึ้น) คือชวง 13 ค่ําถึง 5 ค่ํา ซึ่งจะทําใหแตละครัวเรือนสามารถทําทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจได
หลากหลายตามไปดวย
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ภาพที่ 1.4 อาชีพประมง
4.2) รายได
รายไดของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ศึกษาจะไมแนนอน มีรายไดตอคนขั้นต่ําวันละประมาณ
200-300 บาท ไดจากการหาหอย ตมหอย ตกปู บางคนหากทําอาชีพหลายอยาง อาจไดถึง 500-800 บาท
ตอคนตอวัน สําหรับคนที่วางอวนปลาทราย ชวง 6 ค่ําถึง 13 ค่ํา ก็จะเปนชวงที่ไดเงินมากถึง 3,000 –
5,000 บาท ตลอดชวงนั้น ตอคน การตกปูในชวงน้ําใหญ อยางนอยจะไดคนละประมาณ 300-500 บาท
แตถาเปนคนที่เกงและขยันอาจไดถึง 1,200 บาทตอวัน เชนเดียวกับบางสวนที่ทําประมงในทะเลนอก
(กรณีที่ดําน้ําแลวใชฉมวกยิงปลา) สวนคนที่ออกไปวางอวนในทะเลนอก ในชวง 5 ค่ํา ถึง 7 ค่ํา และชวง
12 ค่ําถึง 14 ค่ํา อาจไดคราวละ 8,000 – 10,000 บาท แตรายไดยังไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาพดินฟา
อากาศ ในชวงนั้นๆ ดวย สําหรับการเปนพอคาคนกลางรับซื้อปู จะมีเพียง 4 ราย ในหมูบาน และรายไดก็
มากพอที่จะใหคนที่ขายปูใหกูไปเพื่อซื้ออุปกรณวางอวนปลาทรายในชวงน้ําตาย การเลี้ยงหอยนางรมเพื่อ
ขายนั้นมีนอย ในหมูบานมีเพียง 5 รายเทานั้นที่เลี้ยงหอยนางรมในกระชัง โดยจะเปนการเลี้ยงเพื่อสง
รานอาหารที่มาสั่งจองเอาไว ไดตัวละประมาณ 10 บาท ขายทีหนึ่งประมาณ 200 – 300 ตัว การเลี้ยงปลา
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กะพงในกระชังก็มีประมาณ 3-4 รายเทานั้น ในขณะที่ปลาเกาจะมีผูเลี้ยงประมาณ 20 ราย ทั้งนี้ การเลี้ยง
จะทําไดงาย เนื่องจากลูกปลาสามารถหาไดตามปาชายเลน

ภาพที่ 1.5 อาชีพชาวบานในพื้นที่ศึกษา
เชน เย็บใบจากใชมุงหลังคา กรีดยาง และเลี้ยงกุง
4.3) ทรัพยสิน
ทรัพยสินที่ครอบครองในแตละบานจะมีแตกตางกันไป จะมีประมาณ 30% ของประชากรที่
ครอบครองพื้นที่ทําสวนยางพารา ที่เหลือจะไมมีที่ดินสําหรับทําสวนยาง มีประมาณ 2-3 ครัวเรือนที่
มีพื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครัว ทั้งไวกินเองและไวขายในหมูบาน ในหลายๆบาน ทรัพยสินที่พบเห็น
ไดโดยทั่วไปคือ โทรทัศน และตูเย็น พบเห็นแทบทุกบาน ในขณะที่เครื่องเลน VCD ก็มีอยูหลาย
บานเชนเดียวกัน แทบทุกบานจะมีรถมอเตอรไซค (ภาษาถิ่นเรียกวา”รถเครื่อง”ไวสําหรับใชงาน มี
บางบานเทานั้นที่ใชจักรยาน (มีทั้งแบบดั่งเดิม และแบบใหมมีโชคอัพและมีเกียร ) สําหรับบานที่ทํา
สวนยาง หรือทําประมงน้ําลึก มักจะมีรถกระบะ บางบานมี 2-3 คัน อยางไรก็ดี ในภาพรวมจะมี
เพียง 30% ของครัวเรือนเทานั้นที่มียานพาหนะดังกลาวนอกจากนี้ หลายบานเลี้ยงสัตวหลายชนิด
สัตวที่เห็นไดบอยๆ คือ วัว ชาวบานมักเลี้ยงวัวตัวเมีย เพื่อใหกําเนิดลูกแลวขายลูก สําหรับการเลี้ยง
วัวตัวผู มีชาวบานบางสวนเลี้ยงอยูบ าง ชาวบานบอกวา แถบนี้เลี้ยงวัวชนมาได 2 ปกวาแลว เลี้ยง
เพื่อเอาเนื้อบาง สวนใหญขายใหเพื่อนบาน กิโลกรัมละ 100 บาท อีกสวนหนึ่งเลี้ยงเอาไวขายเปน
วัวชน ตัวหนึ่งๆ ราคาประมาณ 3-4 หมื่นบาท ตองเลี้ยงไวประมาณ 2-3 ป ไก เปด และแพะ ก็พบ
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เห็นวาเลี้ยงอยูทั่วไปในหมูบาน สําหรับสัตวเลี้ยงแถบนี้จะเปนแมวแทบทั้งหมด มีการเลี้ยงสุนัขบาง
เฉพาะบานที่เปนไทยพุทธเทานั้น
4.4) รายจาย
ปญหาการใชจายของชาวบานแหลมเปนประเด็นที่ทุกๆ สวนในหมูบานตระหนักเห็นอยู ตั้งแต
ชาวบานธรรมดา ไปจนถึงผูนําหมูบานหรือเจาหนาที่ของสมาคมหยาดฝนก็เห็นปญหานี้ คําพูดที่มักได
ยินเมื่อถามถึงเรื่องความพอเพียงในบานแหลมก็คือ “…ชาวบานแหลมนี่ไมนาจะพอเพียง เพราะวา
รายจายเยอะเหลือเกิน หาไดเยอะก็มีรายจายเยอะดวย…” หลายๆคนก็มีคําอธิบายเรื่องเหลานี้ตางๆ กัน
ไป บางก็วาเปนเพราะขาดความรูและการวางแผนในการใชจาย บางก็วาเพราะหารายไดไดงายเกินไป จึง
ไมสนใจที่จะเก็บออม
จากการสํารวจและสัมภาษณผูเฒาผูแกและชาวบานบางสวนทําใหเห็นภาพรวมของรายจาย
ของชาวบานแหลมวา การที่ชาวบานแหลมใชจายมากอาจเปนเพราะวิธีการจัดการกับรายไดและ
การใชจาย
สําหรับรายจายของชาวบานแหลมประกอบดวยอยางนอย 3 สวนคือ
สวนที่ 1 คาใชจายในชีวิตประจําวัน
สวนที่ 2 คาใชจายอันเนื่องมาจากวัฒนธรรม และ
สวนที่3 คาใชจายสําหรับหนี้สินและอบายมุข
สวนที่ 1 คาใชจายในชีวิตประจําวันนั้น รวมตั้งแตคาอาหาร ไปจนถึงของใชอุปโภค บริโภคทั้งหมด
จากคําบอกเหลาของผูเฒาผูแก พบวา เดิมกอนที่บานแหลมจะพัฒนามีไฟฟา และถนนเขาถึง และมี
การทํานากุงและสัมปทานปาไม ชาวบานแหลมพึ่งตนเอง หาอาหารจากแหลงธรรมชาติไดมากกวาที่
เปนอยู เพราะแตเดิมนั้นชาวบานแหลมทํานา และทําประมงไปพรอมๆกัน ฉะนั้น ขาวกับปลานั้นมีโดย
ไมตองจายเงินซื้อ ผักตางๆก็เก็บไดตามปาตามเขาในบริเวณใกลเคียง แตเมื่อมีการทําสัมปทานปา
ชายเลน ทําใหสัตวน้ํานอยลงไปมาก นอกจากสรางรายไดไดนอยแลว ยังหากินเองไดนอยดวย และ
เมื่อมีการขายที่นาเพื่อทํานากุง นาข าวทั้งหมดก็ตองเปลี่ยนเปน นากุงไปโดยปริยาย เพราะพื้นที่ที่
ใกลเคียงดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดน้ําเสีย ดินเสียไปดวย ขาวปลูกไมได จึงตองเปลี่ยนมาซื้อขาวกิน
และต อมาเมื่ อมี ไฟฟ าและมี ถนน เครื่ องใช ไฟฟ าต างๆที่ เป นสิ นค าเงิ นผ อนก็ เข ามาในหมู บาน ทั้ ง
ชาวบานตองการเองดวยและนักธุรกิจเห็นโอกาสดานการตลาดดีจึงสงนักการขายเขามาขายของเงิน
ผ อน รถมอเตอร ไ ซค ห รื อ รถเครื่ องก็ มาแพร หลายเมื่ อมี ถนนเข ามา เรี ยกได ว ามี ทุ ก บ าน ฉะนั้ น
คาใชจายในเรื่องสาธารณูปโภค น้ํา ไฟ และคาน้ํามันรถก็เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายอื่นๆ
เช น ค าใช จ ายสํ าหรั บโทรศั พท มื อถื อ ซึ่ งเป นเครื่ องมื อสื่ อสารหลั กในพื้ นที่ มี น อยบ านนั กที่ จะมี
โทรศั พท บ าน แม ป จจุ บัน ทรั พยากรธรรมชาติ จะดี ขึ้น ทํ าให ชาวบ านแหลม มี รายได มากขึ้ น แต
รายจายก็ยังมากอยู เพราะแมอาจจะลดรายจายเรื่องอาหารโปรตีนไปได จากการทําประมง และการ
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เลี้ยงไก เลี้ยงแพะและวัวเอาไว แตขาวสารขิงขิง ตะไคร พริก น้ํามัน กะทิ ฯลฯ ก็ยังตองซื้อ เพราะคน
ที่นี่ไมมีการปลูกผักสวนครัวเอาไวรับประทาน ผักตามธรรมชาติก็มีใหเก็บบาง แตนอยลง
สวนที่ 2 สําหรับคาใชจายอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมนั้น มีอยู 2 สวนหลักๆคือ คาใชจายดานภาษี
สังคม และคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย ในสวนของภาษีสังคมนั้น เนื่องจากชาวบาน
แหลมมีความสัมพันธเปนเครือญาติกันหมดทั้งหมูบาน ฉะนั้น เมื่อมีงานมงคล งานศพ ฯลฯ ก็จะไป
รวมกันทุกๆงาน และแตละงานเมื่อไปก็จะตองนําเงินใสซองสนับสนุน เจาภาพตามธรรมเนียมดวย
ตั้งแต 500 ไปจนถึง 1000 กวาบาทขึ้นไป ชวงที่มีงานสังคมชุกก็คือ ชวงเดือน 4, 6, 7, 9 เพราะถือ
เปนชวงเดือนมงคล และยิ่งถาตรงกับวันศุกร ขึ้น 11 ค่ําแลวดวยจะยิ่งเปนวันมงคล ทั้งจังหวัดตรังจะ
มีงานมงคลจัดขึ้นพรอมกันมากกวา 10 งาน ฉะนั้นหากเปนผูนําชุมชน หรือเปนผูที่มีอายุมากหนอย
ก็จะมีรายจายตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
ในสวนของเจาภาพเองนั้น หากเปนงานมงคล ชาวมุสลิมจะเสียคาใชจาย คอนขางสูงในการจัด
เพราะจะตองมีวันหนึ่งที่ทําทาน เลี้ยงคนมางาน แตถาเปนศพ ชาวมุสลิมจะประหยัดคาใชจายมากเมื่อ
เทียบกับคนพุทธ เพราะจะตองปฏิบัติศาสนกิจใหเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
อีกสวนหนึ่งคือคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย ตอนแรกผูวิจัยก็มองวา เปนคาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน แตเมื่อสอบถามลึกลงไปกลับพบวา รายจายนี้มีความพิเศษ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของ
กลุมคนมุสลิมของบานแหลมดวย กลาวคือ คนบานแหลมมีวัฒนธรรมที่วา เมื่อรวมงานสังคมแตละครั้ง
จะตองใสเสื้อผาใหสวยงามและไมซ้ํากัน ฉะนั้น ในแตละเดือนคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาก็จะเยอะมาก ถา
เปนผูชายจะซื้อเดือนละ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 500-1,000 บาท ถาเปนผูหญิงจะถี่กวานั้นคือ 3-5 ครั้ง
ต อเดื อน ครั้ งละประมาณ 1,000-3,000 บาท และจะยิ่ งสู งขึ้ น เมื่ อถึ งเดื อนมงคล ฉะนั้ นทุ กๆป จะมี
รายจายดานเสื้อผาเครื่องแตงกายจํานวนมาก
สวนที่ 3 เปนเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินและอบายมุข ซึ่งจะขยายความในหัวขอถัดไป
4.5) หนี้สิน
สําหรับหนี้สินยังคงเปนปญหาที่สําคัญที่ทั้งองคการบริหารสวนตําบล และผูใหญบาน ตาง
ใหความสําคัญ แหลงเงินกูสวนใหญของคนในหมูบานมีหลักๆ3 แหลงดวยกัน คือ ธนาคาร เพื่อ
การเกษตรและสหกรณ เกษตร (ธกส.) กองทุ นหมู บานและชุ มชนเมื อง และ เงินกู นอกระบบ
ชาวบานส วนใหญ จะกู ธกส. มาเพื่ อลงทุ นในดานการเกษตร เชน สวนยางพารา หรือ นํ ามาทํ า
กระชังเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย เปนตน ก็ใชคืนกันไดบาง ในสวนที่ใชคืนไมไดยังเปนหนี้ เพราะเหตุวา
เมื่อทําแลวไมไดผล อยางไรก็ดี ทาง ธกส.คอนขางใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวก ให
ชาวบานสามารถชําระหนี้คืนได ในสวนของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองนั้น เปนสวนหนึ่ง ที่ทํา
ใหหมูบานเกิดปญหาการแตกสามัคคีกันภายในหมูบาน จากคําบอกเลาของผูใหญเหยด เหลมุด
(2550) ไดบอกไววา กองทุนหมูบานจะจํากัดวงเงินกูอยูที่ 20,000 บาท ทีนี้ พอมีคนหนึ่ง กรรมการ
กองทุนใหกู 20,000 บาท อีกคนใหกูแค 15,000 บาท ก็เกิดความไมพอใจขึ้น เปนตน นอกจากนี้
อัตราการใชคืนยังต่ํามาก อยูที่ประมาณ 50% เทานั้น ซึ่งกําลังเปนปญหาอยู เพราะวาตามแผนการ
ของรัฐบาล ในปนี้จะตองยกระดับกองทุนหมูบาน ของแตละพื้นที่ ใหเปนนิติบุคคล โดยมีขอกําหนด
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วาจะตองมีอัตราการใชคืนไมต่ํากวา 70% และเมื่อกรรมการกองทุน ไปตามทวงหนี้ ชาวบานก็ไม
พอใจ
สําหรับเงินกูนอกระบบ มีอยู 2 ลักษณะคือ เงินกูที่เรียกวา “เบี้ยดอก” เงินก็นี้เปนเงินกูระยะ
สั้น ประมาณ 1 เดือน คิดดอกเบี้ย 20% และจะเก็บเงินเปนรายวัน ทั้งตนทั้งดอก เมื่อครบเดือน หนี้
ก็จะหมดพอดี ยกตัวอยางเชน หากเรากูเงินมา 500 บาท เราจะตองจายเจาหนี้วันละ 20 บาท เมื่อ
ครบ 30 วัน ก็เทากับเราจายหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยรวม 600 บาท เทากับ 120% ของ 500 บาท
พอดี ผูใหกูเงินกูประเภทนี้มีเพียงรายเดียวในพื้นที่ จุดประสงคการกูของชาวบานสวนใหญเอาไว
เพื่อใชจาย ยามที่เงินขาดมือ อาชีพประมงไมเหมาะแกการดําเนินการ หรือเอาไวทําทุนซื้อของเขา
ราน สําหรับกรณีของรานคา โดยสวนใหญ คนที่ทําอาชีพประมงเพียงอยางเดียวมักจะเปนหนี้เงินกู
ประเภทนี้ เนื่องมาจากเงินขาดมือในบางวันที่เก็บหอยไดไมมากพอ หรือในวันที่สภาพอากาศไม
เหมาะสม อยางไรก็ดี จากการสอบถามจากผูที่เคยเปนลูกหนี้ และเคยปลอยกูแขงกับผูใหกูรายนี้
พบวา แทจริงแลว ประเภทของการกูนั้นมี 3 ประเภท ประเภทแรกเปนรายวันดังที่กลาวไปแลว
ประเภทที่สอง เรียกวาเงิน Shock เปนเงินราย 10 วัน ดอกเบี้ย 20% ถาไมจายเงินตนภายใน 10
วัน ก็จะเก็บดอกเบี้ย 20% ไปเรื่อยๆ ทุกๆ 10 วัน คนมักกูเงิน เพื่อเอาไปจายสินคาเงินผอน และ
แบบที่สามเปนแบบรายเดือน ดอกเบี้ยก็ 20% เหมือนกัน แตสวนใหญคนจะกูเงินรายเดือนเพื่อ
ลงทุนในกิจการบางอยาง เชน ซื้อเรือ เปนตน ลูกคาจะอยูทั้งหมู 3 บานแหลม และ หมู 5 บานทุง
ไพร ในการกูกอนใหญ (30,000 บาทขึ้นไป) จะมีการใหวางโฉนดที่ดินและเอกสารอื่นๆดวย
(ในขณะที่ตัวผูใหกูเองบอกวา ไมมีการเก็บเอกสาร และใหกูเพียงไมเกิน 1,000 บาท เพื่อใหมีสภาพ
คลองสําหรับจายคาน้ําคาไฟ คาเรียนลูก ) อยางไรก็ดี จํานวนผูกูที่ชัดเจนไมสามารถหาไดเนื่องจาก
ตัวผูใหกูไมยอมเปดเผย แตลูกหนี้และอดีตคูแขงบอกวา จะมีสมุดรายชื่อ 3 เลม แยกประเภทเงินกู
คะเนวา ลูกคาของผูใหกูคิดเปนประมาณ 80% ของประชากรหมูบาน
เงินกูอีกประเภทหนึ่งคือเงินกูที่ปลอยจากพอคาคนกลาง ที่รับซื้อหอยตมสุก ในหมูบานจะมี
พอคาคนกลางเปนคนที่อยูในตัวอําเภอกันตังเขามารับซื้อเนื้อหอยตมสุก พอคานี้ก็จะปลอยกู และ
ชวยซื้อหาอุปกรณสําหรับการทําประมง เชน เรือ คราดมือ เปนตน ซึ่งมูลคาของเหลานี้อยูในหลัก
หมื่น (โดยเฉพาะเรือ) จากนั้นเมื่อชาวบานตมหอยแลวพอคามารับซื้อ ก็จะหักเงิน 20-30 บาท ตอ
ครั้งเปนการใชหนี้ไปเรื่อยๆ ในบางโอกาสก็จะปลอยกูใหชาวบาน สําหรับคาใชจายที่เปนเงินกอ น
ใหญอื่นๆดวย เชน คาเลาเรียนของลูก หรือชุดนักเรียน เปนตน พอคาคนกลางที่รับซื้อเนื้อหอยตม
สุก ในขณะนี้ (เมษายน 2550) มีรายเดียว ชาวบานที่ทําการประมง สวนหนึ่งเปนหนี้ของพอคาคน
กลางรายนี้
พอคาคนกลางที่รับซื้อปูดําก็ทําในลักษณะเดียวกันกับพอคาเนื้อหอยตมสุก คือ รับซื้อปูดําใน
ชวงเวลาที่มีการตกปู เมื่อพนชวงตกปู ก็จะปลอยกูใหกับคนตกปูที่ตองการซื้ออุปกรณ สําหรับไปทํา
อาชีพอื่นเชน อวน หรือ ไซ เปนตน แลวจึงคอยๆหักเงินกูจากการรับซื้อปูดําคราวละ 20-30 บาท
จากการพูดคุยกับชาวบาน ทําใหทราบวา ชาวบานสวนใหญไมมีเงินเก็บออม คือ เมื่อหาเงิน
มาไดวันหนึ่งๆ ก็ใชหมดเลยวันหนึ่ง มีเพียงบางสวนเทานั้นที่เหลือเก็บบาง บานที่มีเงินเก็บบาง
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เล็กนอยมักเปนบานที่ทําอาชีพหลายอยาง และมีลูกไมมาก ถึงมีลูกมากสวนใหญก็เรียนจบและมา
ชวยพอแมทํางานไดแลว สําหรับบานที่เงินไมพอจาย และมีหนี้สินดวยนั้น มักเปนบานที่ทําอาชีพไม
หลากหลาย และบางสวนจะมีลูกมาก 4-6 คน และสวนใหญยังไมสามารถชวยพอแมทํางานได
นอกจากนี้ชาวบานจํานวนมากยังติดสิ่งที่เรียกวา เบอรหุน หรือ หวยหุน ซึ่งก็คือ หวยที่ทายเลขทาย
สองตัวของมูลคาเมื่อปดตลาดของหุนที่ซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งชวงเชา และ
ชวงบาย แมวาในแตละครั้งจะเลน 10-20 บาท แตเลนบอยครั้ง และเลนทุกวัน จึงทําใหมีรายจาย
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเลนเปยแชรในหมูบาน อีกดวย เปยแชรนี้ชาวบานจะจะตกลงกติกา
แตกตางกัน ในแตละครั้งจะมีคนรวมเลนจํานวนหนึ่ง กําหนดระยะเวลาในการลงเงิน และกติกาใน
การยืมเงินออกไปใช ขอดีของเปยแชรคือ เมื่อชาวบาน ตองการเงินกอนใหญเชนในการจายคาเรียน
ลูก คาหนังสือ และชุดนักเรียนในคราวเดียว ก็สามารถยืมจากวงเปยแชรได แตขอเสียก็คือเงิ นที่ตอง
จายลงวงตรงกลางอยางสม่ําเสมอ ทําใหรายไดที่ใชจายไดนอยกวาที่ควรจะเปน
5) สภาพวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
5.1) วิถีชีวิตดานอาชีพ
จากการพูดคุยและสัมภาษณชาวบานจํานวนหนึ่ง ทําใหพบวา ชีวิตและอาชีพของ ชาวบาน
แหลมนั้นจะวนเวียนเกี่ ยวข องกั บทรัพยากรที่มาจากแม น้ําและปาชายเลน ไม วาทางตรงหรื อ
ทางออมก็ตาม ทางตรงก็คือกลุมที่ทําประมง ทั้งหอยปะ วางอวนปลาทราย ตกปู การทําใบจาก
กลุมที่หางออกมาอีกระดับแตเกี่ยวของกันก็เชน พอคาคนกลาง หรือกลุมที่ทําปูนขาวจากเปลือก
หอยปะ กลุมที่ไดประโยชนโดยออมก็คือ กลุมของรานคา เกี่ยวของตรงที่ หากทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม คนในหมูบานก็จะไดรายไดนอยจากการทําประมง สงผลใหซื้อของจากรานคานอยลงไป
ด ว ยเช น กั น การพึ่ ง พาแม น้ํ า และป า ชายเลน จะมี ค วามเข ม ข น แตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ที่ ดิ น หรื อ
ทรัพยสินที่แตละครัวเรือนมีครอบครองอยูดวย บานที่อยูติดริมฝงแมน้ําสวนใหญเปนบานที่ไม มี
โฉนดที่ดิน ไมมีพื้นที่สวนยาง ชีวิตตองพึ่งพาการประมงแทบทั้งหมด จะมีรายไดจากการทําจากอยู
บางบางสวน ในขณะที่บานที่อยูถัดจากฝงเขามา ที่ดินจะมีโฉนดถูกตอง บางสวนจะมีส วนยาง และ
กิจการอื่นๆ รายไดจากประมงก็จะมีสัดสวนที่นอยลงมา อาจอยูประมาณ 50-50 อยางไรก็ดี การ
ติดตามเรื่องรายไดของคนบานแหลมนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะไมมีการทําบัญชีรายรับ
รายจายครัวเรือน ใครไดรายไดมาก็ใชทันที นอกจากนี้รายไดยังมีความผันผวนตามฤดู กาล สภาพ
อากาศ น้ํา และปจจัยอื่นๆอีก จึงไมอาจจะสรุปเปนตัวเลขที่ชัดเจนวามีสัดสวนเทาไหรอยางไร
วิถีชีวิตของชาวบานแหลมก็จะแตกตางกันตามแตละอาชีพที่ทํา และวิถีชีวิตก็จะแปรเปลี่ยน
ไป ตามชวงเวลาที่สามารถทําอาชีพนั้นๆได แตก็ยังคงสภาพของความเอื้ออาทร และการมีทุน ทาง
สังคมสูงในชุมชน ยกตัวอยางเชน อาชีพประมง วิถีชีวิตจะหมุนเวียนตามเวลาการขึ้นลงของน้ํา ตาม
ขางขึ้นขางแรม บางวันตองออกไปหาหอยตั้งแตตี 2 ตี 3 บางวันหาตอนบาย บางวันหาสองรอบ
สําหรับอาชีพตัดยางก็จะตื่นมาตัดยางแตเชาตรู ประมาณ ตี 3-4 ถึงประมาณ 6 โมงเชา
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วิถีชีวิตของชาวบานยังแตกตางกันในแตละฤดูอีกดวย หากเปนฤดูแลง ตั้งแตประมาณเดือน
ธันวาคม – เมษายน จะเปนชวงที่ชาวบานทําการจับหอยเปนหลัก เนื่องจากชวงหนาแลงจะเปนชวง
ที่หอยจํานวนมาก และจะมีอาชีพอื่นๆเปนอาชีพเสริม เชนสับและลอกจาก วางอวนปลาทราย หรือ
ตกปู เป นต น ในขณะที่ชวงมรสุ ม คนจะไม คอ ยจับหอย เพราะจับได นอ ย ชาวบานบอกวา เป น
เพราะความเค็มของน้ํานอยลง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา ทําใหสภาพน้ําไมเหมาะกับหอย
หอยจึงตายมากกวาปกติ คนจะยายอาชีพไปทําอยางอื่น คนหนุมก็อาจจะไมอยูบาน แตไปกับเรื อ
อวนในทะเลนอก เพราะในชวงฤดูมรสุม จะมีคลื่นลมในทะเล พัดใหทรายที่ทองน้ําปนปวน ทําให
พวกปูมา และปลาที่อยูบนผืนทรายไมมีที่อยูอาศัย ถาเราไปวางอวนไว มันจะมาติดอวน สวนคน
อื่นๆก็อาจจะไปตัดจากลอกจากเปนอาชีพหลักแทน
5.3) ภูมิปญญาทองถิ่น
ในดานภูมิปญญาและองคความรูของชาวบาน จากรายละเอียดขางตน และประสบการณที่
ผูวิจัยไดเจอ พบวา ชาวบานแทบทุกครัวเรือนมีความรูดีในอาชีพของตน ทุกๆคนจะรูเรื่องน้ําขึ้นน้ํา
ลงเปนอยางดี กลุมที่ ทําการเก็บหอย กลุ มที่ต กปู ทําประมงแบบต างๆ ก็จะมีค วามรูเป นอย างดี
เกี่ยวกับพื้นที่ทํากิน ธรรมชาติดานพฤติกรรมและที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่เขาจับ ปจจัยที่จะสงผลตอ
ปริมาณของสัตวน้ํา ความเกี่ยวของของปาชายเลนตอสัตวน้ําที่เขาจับ ในกลุมสวนยางก็จะมีทักษะ
ในเรื่องของการกรีดยาง และการแปรรูปยางในระดับหนึ่ง จากการสังเกต องคความรูในการประกอบ
อาชี พ ส ว นหนึ่ ง จะส ง ผ า นรุ น ต อ รุ น ภายในครอบครั ว และเครื อ ญาติ อี ก ส ว นหนึ่ ง จะผ า นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุยถกเถียงภายในรานกาแฟของชุมชน ซึ่งจะเปนที่พบปะของคนในชุมชน
กอนและหลังไปทํางาน ในตอนเชา และตอนเที่ยง
โรงเรียนบานแหลมยังเคยทําการรวบรวมครูภูมิปญญาของชุ มชนในเรื่องตางๆ เชน การ
เพาะเลี้ยงหอยนางรม การปลูกผักปลอดสารพิษ มโนราห รองเง็ง การนวดแผนไทย การสานกาน
จาก การสานเชือกกลวย การแปรรูปอาหารทะเล การทําขนมทองถิ่น เปนตน การรวมครูปญญา
เหลานี้เปนไปเพื่อการแกปญหา การขาดแคลนครูผูสอนในโรงเรียนบานแหลม และเพื่อใหเด็กๆได
เรี ยนรู ผ านการปฏิ บัติ จริ ง จากชาวบ านผู มีประสบการณ ด ว ย องค ค วามรู ดั ง กล าวยั ง ไม ไ ด มีก าร
รวบรวมเปนเอกสารใหชัดเจน และจัดทําเปนกลุม หรือขยายผลสูชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีองคความรูอื่นๆ อยางเชน องคความรูดานสมุนไพร จากคําบอกเลาของ
ชาวบาน พบวา แตเดิมในบานแหลมจะมีหมอยาประมาณ 8 คน คอยรักษาและใหคําแนะนําแก
ชาวบานในการใชพืชผักที่มีอยูในพื้นที่ในการรักษาอาการปวยพื้นฐาน เชน เปนไข ทองผูก ทองเสีย
เปนอีสุกอีใส เปนตน มีอยูประมาณ 4 คน ที่สามารถเปนหมอตําแยได อยางไรก็ดี ในปจจุบันคนก็จ ะ
ใชบริการของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในตัวอําเภอเปนหลัก แตหมอยาและหมอตําแยเหลานี้ก็
สามารถชวยเหลือในยามฉุกเฉินและการปวยไขเล็กๆนอยได ชุมชนบานแหลมยังเคยเปนถิ่นที่เลื่อง
ชื่อดานคุณไสย คนรุนพอ รุนปู จํานวนมากที่มี ความสามารถในการปลุกเสก ทําพิธีตางๆเช น พิธี
อวยพรใหแกเรือเมื่อเรือสรางเสร็จ ใหสามารถ จับกุงหอยปูปลาไดมากๆ หรือ พิธีปลุกเสกดายแดง
ผูกปลัดขิก ใหแกเด็กๆ เพื่อคุมครอง จากเภทภัยตางๆ และผีน้ํา ผีทะเล เปนตน และมีเวทยมนตร
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คาถาในการเรียกปลาใหขึ้นมาใหจับมากๆ อยางนอยที่สุดก็สามารถทํานายโชคชะตาทางลายมือได
แตคนเฒาคนแกในหมูบานก็บอกวา องคความรูเหลานี้ไมสามารถถายทอดมาสูคนรุนใหมในปจจุบัน
ได เนื่องจากความไมสนใจศึกษาเรียนรู
6) กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบานแหลม
ภาพรวมของกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแหลม อาจแบงไดเปน
3 สวนหลักคือ หนึ่ง การอนุรักษปาชายเลน สอง การอนุรักษหอยนางรม และสาม การอนุรักษหอย
ปะ ซึ่งบางสวนก็จะดําเนินการในรูปของกลุมชัดเจน คือในสวนของการอนุรักษปาชายเลน และการ
อนุรักษหอยนางรม อีกสวนหนึ่ง จะเปนการอนุรักษในลักษณะของการวางกติกา ใหชาวบานปฏิบัติ
รวมกัน
กลุมอนุรักษภายในบานแหลมจะมีความเชื่อมโยงกับเครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะ
เหลียนอยูดวย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากชุมชนบานแหลมใชสายน้ํารวมกับอีกหลายหมูบาน ไลเรียงมา
ตั้งแตเขตปาตนน้ํา เขตปาสาคู อันเปนเขตลุ มน้ําจืด เปนแหลงใหกําเนิดน้ําจืดที่ใชในพื้นที่ ตามมา
ดวยเขตน้ํากรอยซึ่งเปนที่มีหอยชนิดตางๆอุดมสมบูรณและมีปาชายเลนปกคลุมอยู และบริเวณริม
ชายฝงทะเลตรัง สําหรับบานแหลมจะเปนชุมชนในเขตน้ํากรอย ซึ่งจะทําการอนุรักษเปนเครือขาย
ทั้งสองฝงแมน้ํา เปนเหมือนจิ๊กซอวตอกัน ประกอบดวย บานทุงตะเซะ บานหินโคกควาย บานปา
หวี และบานเกาะพรุ น อยูทางฝง ซายของแมน้ําปะเหลียน สําหรับฝงขวา จะประกอบด วย บาน
แหลม บ า นทุ ง ไพร และบ า นแตะหรํ า ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก ระบบนิ เ วศนี้ เ ป น ระบบนิ เ วศน เ ชิ ง ซ อ น
(Complex Ecosystem) การอนุรักษจึงตองทําอยางเชื่อมโยงกันหมด

ภาพที่ 1.6 ระบบนิเวศนเชิงซอนของพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน
(ที่มา: แผนพับของสมาคมฯ)
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ในส ว นนี้ ขอนํ าเสนอภาพรวมของกิ จกรรมอนุ รัก ษ ทรั พยากรธรรมชาติของชุ มชน บ าน
แหลม แตเนื่องดวย การเกิดขึ้น รุงเรือง หรือตกต่ําของกลุมนั้น ปจจัยในเชิงของการเมืองทองถิ่น มี
ผลคอ นข างมาก จึง จะขอนํ าเสนอภาพคราวๆของการเมื องท องถิ่นในชุ มชนก อ น ผูเ ล นบทบาท
ทางการเมืองทองถิ่น และความสัมพันธของกลุมตางๆภายในชุมชน รวมถึงลักษณะการบริหาร
จัดการงานชุมชน ในแตละชวงเวลา แล วจึงกลาวถึงประวัติของกิจกรรมการอนุรักษตางๆ คือ กลุม
อนุรักษหอยนางรม กลุมปาชายเลน และการอนุรักษหอยปะ
7) ความสัมพันธระหวางกลุมตางๆในชุมชน และการเมืองทองถิ่น
7.1) เกี่ยวกับความขัดแยงภายในชุมชน
ความสัมพั นธของคนภายในชุ มชนนั้นมีอ ยูหลายมิ ติ เชน มิ ติดานเครือญาติ มิ ติดานการ
ประกอบอาชีพ มิติในการทํางานสวนรวมในชุมชน มิติทางดานการเมืองทองถิ่น มิติของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชนที่เกี่ยวของ เปนตน ซึ่งมิติตางๆดังกลาว ชาวบาน 2 กลุม อาจ
มีความขัดแยงในมิติหนึ่ง แตก็ยังคงมีความสัมพันธอันดีในอีกมิติหนึ่งได ดร.เลิศชาย ศิริชัย กลาวไว
วา “…ความขัดแยงภายในชุมชนลักษณะดังกลาวเปนเรื่องปกติภายในชุมชน…” ทั้งนี้ผูวิจัยคิดวา
เปนเพราะความสัมพันธภายในชุมชนเปนเหมือนเกมสที่ดําเนินตอเนื่อง (Continuous Game) ผูเลน
ไมสามารถกระทําการที่ แตกหัก หรือขัดแยงกันอยางรุนแรงไมได เพราะมีความสัมพันธ กันแบบ
เครือญาติและยังตองเจอกันในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน
7.2) มิติดานเครือญาติ
สําหรับมิติดานเครือญาติ ในชุมชนบานแหลมจะมีตระกูลเริ่มตนของหมูบาน และเปนตระกูล
ใหญคือ ตระกูล “หมวกเทพ” และจะมีอีก 3 ตระกูล ซึ่งมีบทบาทในชุมชนไมนอย คือ ตระกูล “เหล
หมุด” ตระกูล“หมินเหม” และตระกูล “สีหมัด” ซึ่งขยายมาจากตระกูล “หมวกเทพ” อีกชั้นหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีตระกูลอื่นๆ อีก แตไมใหญเทาตระกูลที่กลาวมาแลวสมาชิกของแตละตระกูลนั้นมี
ความสัมพันธในเครือญาติอยางแนนแฟน ชวยเหลือเกื้อกูลกันและใชชีวิตตามปกติ แตสมาชิกแตละ
คนก็อาจจะอยูกันคนละกลุม คนละฝายในมิติอื่นๆของชุมชน ในภาพรวมๆสังเกตไดวา ตระกูลเหล
หมุด (ของผูใหญเหยด บังบา และอีกหลายคน) จะมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุม
ตางๆภายในหมูบาน ในขณะที่ตระกูลหมินเหมด และสีหมัดจะเปนตระกูลที่กุมพื้นที่ทางการเมืองใน
ชุมชนจากการเปน โตะอีหมาม และรองนายกองคการบริ หารสวนตําบลวังวน เปนหลั ก สําหรั บ
ตระกูลหมวกเทพ บทบาทและฝกฝายไมชัดเจนนัก
7.3) การผลัดเปลี่ยนวาระทางการเมืองและผลตอกลุมกิจกรรมตางๆในภาพรวม
จากบทบาทหนาที่ ดัง กลาวประกอบกั บเครือข ายของตระกูลต างๆ นํามาสูเรื่ องราว ของ
การเมืองทองถิ่น ในชวงระยะเวลาตั้งแตแรกเริ่มการเขาสูขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลุม
น้ําปะเหลียน ป 2538 จนถึง 2550 ดังนี้ คือ
7.3.1) ในชวงตั้งแตป 2538 ถึง ป 2545 ผูใหญบาน คือ นายสมโชค หมินเหมด ผูชวย
ผู ใ หญ บ า นคื อ นายเหยด เหล ห มุ ด ในช ว งดั ง กล า วนี้ คนเคลื่ อ นงานหลั ก ๆ คื อ ผู ช ว ยผู ใ หญ
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โดยเฉพาะในสวนของงานกลุมตางๆในชุมชน ในภาพรวมๆชวงนี้ ไดเกิด กลุมอยาง กลุมอนุรักษ
หอยนางรม กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมผูหญิงแสงตะวัน (ขายขาวสาร) กลุมสัจจะออมทรัพยขึ้น
7.3.2) ในชวงตั้งแตป 2545 ถึง ป 2549 ผูใหญบาน คือ นายสมนึก หมินเหมด ซึ่งในขณะนั้น
ดํารงตําแหนงเปนโตะอีหมามดวยพรอมๆกัน ผูใหญบานเปนผูเคลื่อนงานเองทั้งหมด และไดลดบทบาท
ของกลุมตางๆลง นํากลุมออมทรัพยประมงพื้นบานเขามาในหมูบาน ตั้งแตกอนเปนผูใหญบาน ซึ่งกลุมนี้
นําไปสูความแตกสามัคคีของชุมชนในเวลาตอมา กลุมผูหญิงแสงตะวันและสัจจะออมทรัพยลดบทบาทลง
จนหยุดดําเนินการไป จากคําบอกเลาชาวบานหลายคน สื่อใหเห็นวา ลักษณะการทํางานของผูใหญคนนี้
เปนในลักษณะการรวมศูนยอํานาจไวที่ตัวเอง จัดการเรื่องทุกอยางเสร็จดวยทีมงานที่ตนไวใจ ซึ่งในมุม
หนึ่งก็ทําใหงานเสร็จไปโดยงายและครบถวน แตสิ่งที่ขาดก็คือ กระบวนการมีสวนรวม ของคนในชุมชน
และเนื่องดวยการมีแนวคิดไมตรงกัน ผูชวยผูใหญ (เหยด เหลหมุด) ไดลดบทบาทตัวเองลงและเขาไปเปน
กรรมการการศึกษาของโรงเรียนบานแหลมแทน และไดไปรวมผลักดันเรื่องหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับหอย
นางรม ในโรงเรียนบานแหลม รวมกับคณะครูในโรงเรียนที่ไดเริ่มดําเนินการอยูกอนแลว ซึ่งจะกลาวใน
ลําดับถัดไป ในชวงระหวางนี้ ป 2548 ไดมีการเลือกตั้ง อบต. และชาวบานแหลมไดเปนรองนายกอบต. 2
คน คือ นายสมโชค หมินเหมด และนายดาย สีหมัด
7.3.3) ในป 2550 จนปจจุบัน ผูใหญบานคือ นายเหยด เหลหมุด ผูใหญบานทานนี้ ไดมา
จากการเลือกตั้ง ลักษณะการทํางานของผูใหญเหยด จะเปนลักษณะพยายามหาความคิดเห็น และ
มติ จากที่ ประชุมประชาคม บรรยากาศในการประชุ มโดยรวมทุ กๆคน ยั งไม กระตือ รื อร น (อาจดู
เนือยๆในตอนแรก) แตเมื่อมีคนนําเสนอความเห็น คนในที่ประชุมก็จะรวมกันแสดงความเห็นอยาง
กวางขวาง อยางไรก็ดีตัวผูใหญยังขาดเครื่องมือในเชิงกระบวนการเพื่อดึงการมีสวนรวมจากคนหมู
มาก เลยทําใหในการประชุมดูวุนวายและเคลื่อนไปคอนขางชา คนบางสวนอาจมองวายังทํางานไม
คลอง แตอีกสวนหนึ่งก็จะมองวาผูใหญใหความสําคัญกับความคิดความเห็นของเขา ผูใหญ (เหยด)
มีจุดยืนวา “อะไรดีสําหรับประชาชนผมเอา” จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) ผูใหญมีความตั้งใจที่
จะฟนฟู กลุมตางๆ ขึ้นมาใหม พรอมทั้งสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกลุมตางๆของผูใหญจะกลาวในหัวขอถัดไป
หากเปรียบเทียบลักษณะการทํางานของผูใหญทั้ง 3 ยุค ในยุคแรก ผูใหญจะมอบบทบาท
หลัก ใหกับผูชวยผูใหญบาน ในยุคตอมา ผูใหญจะมีลักษณะการทํางานแบบรวมศูนยอํานาจ และลด
การมีสวนรวมของชุมชนลง และทํางานกับคนที่ไวใจ ในยุคปจจุบัน ผูใหญจะทํางานแบบ กระจาย
งานและอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน ยอมรับทุกคนที่อยากจะทํางาน แมกระทั่ง ทีมงานของผูใหญ
เกาที่เปนคูแขงตอนเลือกตั้งผูใหญบาน
8) กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน
8.1) กิจกรรมอนุรักษหอยนางรม
กิจกรรมอนุรัก ษทรั พยากรธรรมชาติ ของชุมชนบานแหลม เริ่มจากกิ จกรรมอนุรัก ษหอย
นางรม ชวงประมาณป พ.ศ. 2538 ในชวงนั้นชาวบานเองเกิดความตระหนักในเรื่องของ ความขาด
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แคลนของหอยนางรมอยูเ ดิม ทั้ งนี้ เนื่ องจากชาวบ านไม สามารถเก็บหอยนางรมไดเ ลย เพราะมี
นายทุนและชาวบานบางสวนใชวิธีการตอทอ Oxygen ดําลงไปเก็บหอยหมด อีกทั้งวิธีการประมง
ของชาวบานในสมัยนั้นก็สงผลตอ หอยนางรมมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ การระเบิดปลา ซึ่งจะ
ระเบิดบริเวณโขดหินอันเปนที่อาศัยของหอยนางรม ในชวงนั้น ผูใหญเหยด เหลมุด (2550) เลาให
ฟงวา “…ในขณะนั้น ผูใหญเปนผูชวยผูใหญบาน และก็ตระหนักถึงความจริงขอนี้ และก็กังวลวา
หอยนางรมจะสูญพันธุไปเพราะมีการจับกันแบบทําลายลางมาก จึงคิดที่จะ กําหนดเขตอนุรักษหอย
นางรมในเขตของบานแหลม ในตอนแรก ไดไปติดตอเจาหนาที่ประมง ในทองที่เพื่อใหมากําหนด
เขตอนุรัก ษห อยนางรม แต ทางเจ าหนาที่ บอกว า หากจะทํ าก็ จะต องจายเป นเงิ นภาษี ใ หแ กทาง
เจาหนาที่ ในขณะเดียวกัน ชวงนั้นสมาคมหยาดฝน ไดเขามาเริ่มดําเนินการในพื้นที่บ านแหลม โดย
สงเจาหนาที่สนามเขามาฝงตัวในพื้นที่ เฟนหาแกนนําและสรางความเขาใจอยูหลายครั้ง จนชาวบาน
อีกสวนหนึ่งก็ตระหนักเห็นถึงความสําคัญ และเขารวมประชุมกับทางสมาคมหยาดฝนและเครือขาย
อนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียนอีกหลายครั้ง …” เมื่อสอบถามเรื่องนี้กับคุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ
นายกสมาคมหยาดฝน จึงไดเลาใหฟงวา “…ในชวงนั้น หยาดฝนเขาไปในพื้นที่บานแหลม เพื่อจะทํา
การอนุรักษทั้งหอยปะ และหอยนางรม แตเนื่องจากหอยนางรมนั้น กําลังอยู ในสถานการณคับขัน
คือ จะมีนายทุนมาขอสัมปทานเก็บหอยนางรมในเขตบานแหลม จึงไดนําเสนอเรื่องนี้ใหชาวบาน
ไดรับทราบ ซึ่งก็ทําใหชาวบานตื่นตัวและใหความสําคัญ กับหอยนางรมมากในชวงแรก…”
ตอมาในหมูบานไดรวมตัวกันเปนกลุมอนุรักษหอยนางรม มีกรรมการประมาณ 25 คน ได
กระจายตัวสรางความเขาใจกับชาวบานในหมูบานทุกๆบาน ในชวงแรกก็จะแบงคนในหมูบ าน ออก
ไดเปน 3 กลุม คือ กลุมที่รวมดวย กลุมที่เฉยๆ และกลุมที่ไมเห็นดวย แตหลังจากที่ลงไป ทําความ
เขาใจกับชาวบาน กลุมที่เขารวมก็มากขึ้น แตก็ยังคงมีบางสวนที่ไมเห็นดวย ตอมากลุมแกนนําใน
หมูบานเกี่ยวกับการอนุรักษหอยนางรม และผูชวยผูใหญบานในสมัยนั้น ไดรวมกันวางแนวอนุรักษ
หอยนางรมในเขตบานแหลม ความยาว 1,500 เมตร ความกวาง 250 เมตร โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสมาคม เปนเงิน 80,000 บาท
หลังจากที่มีการวางทุนจํากัดเขตอนุรักษหอยนางรมไดไมนาน ก็มีการรุกล้ําเขตอนุรักษ โดย
ชาวบานในหมูบานบางกลุมเขามาระเบิดปลาในเขตอนุรักษ ตอนแรกผูชวยผูใหญรองเรียนไปที่
เจาหนาที่ประมงในทองที่ แตเนื่องจาก ขณะนั้นยังไมมีกฎหมายรองรับสิทธิชุมชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร จึงไมสามารถดําเนินการไดมาก เจาหนาที่ประมงบอกเพียงวา ใหจับมาใหไดกอน
อยางไรก็ดี เนื่องจากคนที่รุกล้ําเขตเปนคนในหมูบาน ทางกลุมจึงเห็นวา หากจับตัวมาและมีการ
ลงโทษคงจะทํ า ให ค นในหมู บ า นแตกความสามั ค คี กั น เนื่ อ งจากคนในหมู บ า นค อ นข า งมี
ความสัมพันธกันใกลชิดเพราะสวนใหญเปนเครือญาติกันอยู ทางกลุมจึงแกปญหาดวยการเชิญผูที่
รุกล้ําเขตเขามาคุยทําความเขาใจ และสรางขอตกลงรวมกัน ทําเปนสัญญาใหทั้งสองฝายเซ็น โดยมี
ตํารวจและผูใหญบานมาเปนพยาน จากนั้นก็ไมมีการรุกล้ํา เขตอนุรักษอีก
ผานไป 1 ป ทางกลุมไดเปดใหมีการจับหอยนางรมขึ้น 1 วัน โดยทางกรรมการ จางคน ใน
หมูบานเก็บหอย ตัวละ 2 บาท ปรากฏวา สามารถเก็บหอยไดถึง 5,000 ตัว และนําขึ้นมาประมูล
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ขาย ไดตัวละ 6 บาทไดเงินเปนจํานวน 30,000 บาท ซึ่งเงินจํานวนนี้นําไปใชเพื่อสาธารณะ
ประโยชน เชน นําไปซื้ออุปกรณตางๆที่ใชเปนสวนรวมใหแกมัสยิด จัดเปนเงินทําศพผูตาย ศพละ
1000 บาท เปนทุนการศึกษาแกเด็กที่ดอยโอกาส เปนตน และไดทํากิจกรรมลักษณะนี้ตอมาตลอด
3-4 ป จากการพูดคุยกับแกนนํากลุมอนุรักษหอยนางรม พบวา การจับขึ้นมาขายเปนเสมือน การ
ประเมินผลการอนุรักษ กลาวคือ เมื่อเปดใหจับ 1 วัน ชาวบานก็จะรูและเขาใจผลของการอนุรักษ

ภาพที่ 1.7 นายบา เหลหมุด ประธานกลุมหอยนางรม
จากจุดนี้ทําใหชาวบานแหลมเห็นประโยชนของการอนุรักษหอยนางรม และเห็นดวยกับการ
มีเขตอนุรักษหอยนางรม ซึ่งจากการพูดคุยสัมภาษณชาวบานแหลม ทั้งที่เปนคณะกรรมการอนุรักษ
หอยนางรม และไมไดเขารวมตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา การอนุรักษหอยนางรมนั้นดีตรงที่เงินที่ได
นํามาใชในการทําสาธารณะประโยชน และอีกสวนหนึ่งก็เห็นวา เปนขอดีที่อนุรักษหอยนางรมเอาไว
ไมใหสูญพันธุไปจากบานแหลม มีชาวบานเพียงบางสวนที่เห็นวา นาจะเปดวันใหจับหอยไดมากกวา
นี้
กิจกรรมดังกลาวดําเนินไปจนกระทั่งป 2545 ในยุคของผูใหญสมนึก เปนยุคที่ผูนํากลุม
อนุ รัก ษ หอยนางรมถู ก ลดบทบาทลงไปมาก ผู ใ หญ ไ ด ทําการถอดถอนคณะกรรมการของกลุ ม
ออกไปด ว ยเหตุ ผ ลที่ ว า คณะกรรมการกลุ ม ทํ า งานไม ดี ประกอบกั บ การเข า มาของโครงการ
ครอบครัวเขมแข็ง ที่ผูนํากลุมหอยไปทําโครงการอยู ดวย และการบริหารงานแบบรวมศูนย และ

151

ไม ไ ด ก ระตุ น และสนั บ สนุ น กลุ ม ต า งๆเท า ที่ ค วร ทํ า ให กิ จ กรรมของกลุ ม อนุ รั ก ษ หอยนางรม
หยุดชะงักไปในชวงป 2545-2549 คือไมมีการเปดใหจับหอยนางรมในชวงดังกลาว
ในชวงปลายป 2549 อันเปนชวงเปลี่ยนสมัยผูใหญบาน ผูใหญเหยดไดหันกลับมาริเริ่ม
กิจกรรมตางๆอีกครั้ง กลุมผูหญิงที่ทําเปนกลุม OTOP ของหมูบานก็ไดเริ่มกลับขึ้นมารุงเรืองในชวง
นี้ หลังจากกิจกรรมของกลุ มได เบาบางลงในชวงกอ นหน านี้ (เริ่ มตั้ง แตชวงตนๆที่มีก ารสงเสริ ม
OTOP แตก็ไดสลับสับเปลี่ยนกับผลผลิตของหมู บานอื่นในการขึ้นเปนสินคา OTOP ของตําบล)
ผูใหญไดทําการติดตอประสานงานของบประมาณ และอํานวยความสะดวกในการประสานงานให
กลุม OTOP ไดเรียนรูและดูงานเพื่อพัฒนากลุมของตน กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ปจจุบันได
มีการแปรรูปหอยนางรมออกเปนอาหารประมาณ 4 เมนู คือ 1)หอยสดกินกับเครื่องเคียง 2)หอหมก
หอยนางรม 3)สลัดหอยนางรม และ4)หอยนางรมทอดกรอบ สําหรับกลุมอนุรักษหอยนางรมเอง
ผูใหญก็ไดกลับมากระตุนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะริเริ่มเปนเจาภาพจัดโครงการเทศกาลหอยนางรม บาน
แหลมครั้งที่ 1 เพื่อเปนการกระตุนกิจกรรมการอนุรักษหอยนางรม ใหชาวบานตระหนักรู อีกครั้ง
หนึ่ง พรอมทั้งเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนภายนอกไดรูจักของดีของชุมชนบานแหลม และ
เขามาซื้อผลิตภัณฑตางๆจากหอยนางรมและหอยปะ ในงานจะมีการแสดง และการนําเสนอเชิง
วิชาการเกี่ยวกับหอยนางรม และเชิญผูวาราชการจังหวัดมาเปดงาน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแก
ชาวบาน และเพื่อใหผูวาฯ ไดเห็นความเขมแข็งของ เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปะ
เหลียน เห็นความสมบูรณของทรัพยากร และเขาใจความสําคัญของทรัพยากรที่มีตอวิถีชีวิตของ
ชาวบานตลอดลุมน้ําปะเหลียน

ภาพที่ 1.8 กลุมแมบานกําลังบรรจุหอยนางรมทอดกรอบ
หนึ่งในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑจากหอยนางรม
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กิจกรรมนี้ยังมีวาระแฝงที่อยากใหผูวาฯ ใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรและกิจกรรม
การอนุรักษของชุมชน พรอมทั้งชวยพิทักษ ตรวจสอบและคัดคานนิคมอุตสาหกรรมบานทุงคาย อั น
เปนโครงการของอบจ. (รวมกับทางอบต.ทุงคาย) ที่อยูทางตนน้ํา ซึ่งหากมีนิคมอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นแลว จะสงผลรายตอน้ําจืดบริเวณตนน้ํา คือ ชาวบานจะตองแยงใชน้ํากับทางนิคม นอกจากนี้
น้ําเสียจากนิคมอุตสาหกรรมยังจะสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติตลอดลุมน้ําปะเหลียนไปจนถึ งชายฝง
ทะเลเสียหาย และกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานอยางหลีกเลี่ยงไมได
8.2) กลุมอนุรักษปาชายเลนชุมชน
การอนุรักษปาชายเลนในเขตบานแหลมเริ่มหลังจากที่มีการอนุรักษหอยนางรมประมาณ 23 ป ประมาณป 2541 ซึ่งจากการพูดคุยกับรองนายกอบต.(สมโชค) บอกวา “…สมัยที่ผมเปนผูใหญ
หลังจากทําเรื่องหอยนางรมแลวไปประชุมเครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียน ไดรับทราบวา
ทางอ.สิเกา ไดดําเนินการอนุรักษปาชายเลนมาบางแลว จึงสนใจที่จะทําการอนุรักษ ปาชายเลน
ชุมชนบานแหลมบาง…”
แตเนื่องจากปาชายเลนในเขตบานแหลมนั้น มี ชาวบ านสวนหนึ่งไดเข าไปแตง สาง ปลู ก
เสริ มป าจากอยู ก อ นแล ว ฉะนั้ นเมื่ อ มี แ นวคิ ด จะทํ าป าชายเลนชุ มชน ชาวบ านกลุ มดั ง กล าว จึ ง
คัดคานการจัดตั้งปาชุมชนดังกลาว ปาชุมชนบานแหลมจึงยังเปนเพียงแนวคิด และมีแตกรรมการ
ประมาณ 25 คน ในชวงป 41-44
การจัดตั้งปาชุมชนในชุมชนอื่นก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน เชน ปาชุมชนบานทุงไพร หมู 5
ในชวงเวลาดังกลาวแมจะเริ่มมีการเคลื่อนเพื่อดําเนินการเรื่องปาชุมชนแตก็ยังทําไดไมสะดวก คือ
ยังไมสามารถประกาศเปนปาของชุมชนไดอยางชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ปายังคงติดสัมปทาน ปาชาย
เลนอยู จนกระทั่งป 2545 สัมปทานปาชายเลนหมดลง และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา บางชุมชนจึงไดประกาศ
ปาชายเลนในเขตหมูบานของตนเปนปาชุมชน เชน ที่บานทุงไพร และบานทุงตะเซะ และมีพิธีเปด
เปนทางการใหญโต
สําหรับบานแหลมนั้น จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) สรุปความไดวา ในชวงนั้น เปนสมัย
ของผูใหญ(สมนึก) และในทีมงานของผูใหญ(สมนึก) สวนหนึ่งเปนกลุมที่มีปาจาก อยูในปาชายเลน
ซึ่งหากชุมชนไมประกาศเปนปาชายเลนชุมชน ทางภาครัฐจะเข ามาจัด การ ใหเปนปาเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งปาจากจะถูกถางและเผาหมด เปนการเสียประโยชน ทางผูใหญ (สมนึก)จึงไดติดตอหนวย
ปาไม อําเภอและจัด ตั้ ง ปาชุ มชน และได เชิ ญ ใหเ จ าหน าที่ ป าไมมาอบรมเปนหน วยพิ ทักษ ปา มี
ผูเขารวมกวา 60 คน ซึ่งตอมาคนกลุมนี้ กลายเปนคณะกรรมการปาชุมชน และทางเจาหนาที่ปาไม
ก็ไดเขามาตั้งเรือนเพาะชําไมโกงกางในเขตหมูบาน ซึ่งโรงเรียนก็ไดใชประโยชนในการนําตนกลาไม
โกงกาง ไปปลูกในปาชายเลนชุมชน และบริเวณเกาะหอไหรในเวลาที่มีกิจกรรมของโรงเรียน หรือมี
นักศึกษาเขามาศึกษาดูงานภายในหมูบาน ในความเห็นของผูใหญ (เหยด) มองวา “…การที่ให
เจาหนาที่ปาไมมาอบรมและกรรมการก็เปนหนวยพิทักษปาชายเลน ทําใหชาวบานโดยสวนรวม
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สับสนวา ตกลงบริเวณดังกลาวเปนปาชายเลนของรัฐ หรือปาชายเลนของชุมชนกันแน ซึ่งทําให
ชาวบานขาดความกระตือรือรนที่จะเขารวม กระบวนการทํางาน…”
สําหรบการดําเนินการหรือกฎกติกาของปาชุมชนบานแหลม แมจะมีออกมาเปนเอกสารอยู
บาง แตวากติกาตางๆยังไมไดนําไปบังคับใช ทั้งนี้เพราะ รองนายกอบต. (คุณสมโชค) ซึ่งเปน
ประธานปาชายเลน อยูในปจจุบันกลาววา “…ตนไมในบริเวณปาชายเลนชุมชนของบานแหลมยังมี
ขนาดเล็กอยู ยังไมส ามารถนําไปใชประโยชนไ ดมากนั ก จึงยั งไมได เปดให มีการใชปา หรือแบ ง
บริเวณ เปนปาแบบตางๆดังที่ปาชายเลนชุมชนหมูบานอื่นๆ ทํากัน…”
ผูใหญ(เหยด) กลาววา “…หลังจากเสร็จงานเทศกาลหอยนางรมในวันที่ 25 เมษายนนี้ จะ
เริ่มทําการปฏิรูปกิจกรรมปาชายเลนชุมชนในหมูบาน ดวยการลงไป ปกเขตปาชายเลนชุมชนเสีย
ใหม ใหชัดเจนวาบริเวณใดเปนปาจากของชาวบาน บริเวณใดเปน ปาชายเลนชุมชน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในการทํางาน และจะเปดรับกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมใหเปนทั้งชุมชน โดยที่จะไม
ถอดถอนกรรมการชุดเดิม ทั้ งนี้ เพื่อใหการทํางาน ปาชายเลนชุมชนเปนไปโดยสมานฉันทรวมกัน
ทํางานเพื่อสวนรวมทั้งชุมชน…”

ภาพที่ 1.9 ผูใหญเหยด เหลหมุด
สําหรับกิจกรรมกับปาชายเลนในหมูบานแถบลุมน้ําปะเหลียนนั้นจะมีสิ่งที่คลายกันและสิ่งที่
แตกตางกัน สําหรับสิ่งที่คลายคลึงกันคือลักษณะของกรรมการและกฎกติกาเกี่ยวกับปา ในหมูบานที่
มีพื้นที่ปาจํานวนมาก 1,000-4,000 ไร ดูจะมีการแบงพื้นที่ปาออกเปนหลายวัตถุประสงค เชน เขต
ปาอนุรักษ ปาฟนฟู ปาใชสอย เปนตน แตก็จะมีเหมือนกันหรือตางกันบาง สําหรับกติกาจะคลายกัน
มาก คือ จะใหชาวบานใชไมจากปาใชสอยเทานั้น โดยการใชจะตองผาน คณะกรรมการอนุรักษปา
ชายเลนชุมชนกอน ถานําไปใชตามความจําเปน ในวิถีชีวิตหรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมจะอนุญาต

154

ใหใช แตจะไมอนุญาตใหคนนอกใชไม หรือใหคนในหมูบานตัดไมไปขายเปนอันขาด โดยทั่วไปจะ
ไมมีการกําหนดวาใครจะเปนเวรยามเฝาปา หรือตรวจการ แตจะเปนชาวบานทั้งหมูบานชวยกัน
ดูแล โดยเฉพาะพวกที่เขาไปตกปูในปาชายเลน จะเปนยามเฝาปาที่ดีมาก เนื่องจากการเขาไปในปา
ชายเลนจะมีทั้งทางบกและทางน้ํา ชาวบานที่ยึดอาชีพตกปูจะอยูบริเวณริมคลองและกระจายไปทั่ว
ปา ฉะนั้นแตละคนก็จะสามารถ ชวยกันดูแลปาไดทั่วถึง
อนึ่ ง ตอนนี้ มี ท างบ า นแตะหรํ า ที่ มี ปญ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเฝ า ป า เนื่ อ งจากเพื่ อ นๆใน
เครือขาย ไดเคยเสนอแนะวา ควรจะใหทางกรมปาไมสนับสนุนใหเบี้ยเลี้ยงแกพวกที่ทําปาชุมชน
เนื่องจากสวนใหญเปนผูมีรายไดนอยในชุมชน แตกลายเปนวา เมื่อมีการจายเงินใหกับผูเฝาปา แต
คณะกรรมการคนอื่นไมไดประโยชน กลุมจึงแตกความสามัคคี ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่วา เครือขาย
กําลังหาทางแกไขปญหาเหลานี้อยู
8.3) โรงเรียน และหลักสูตรทองถิ่น
หลังจากที่บานแหลมเริ่มดําเนินการอนุรักษหอยนางรมมาไดประมาณ 2-3 ป ประมาณป
2541 โรงเรียนบานแหลม นําโดยคุณครูถวิล พบวา แมวาชุมชนจะดําเนินการเรื่องหอยนางรม แต
เด็กๆในชุมชนหารูไมวาชุมชนไดมีการดําเนินการอนุรักษหอยนางรม และไมรูวิธีการเลี้ยง หอย
นางรม และเด็กๆหลายๆคนในโรงเรียน ครอบครัว มีฐานะยากจน ทําใหขาดแคลนทุนทรัพย ในการ
เรียน และเรียนไดไมสม่ําเสมอ เมื่อจบประถมจากโรงเรียนบานแหลม ก็ไมสามารถเรียนตอในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาได ประกอบกั บช ว งนั้ นได มีก ารพยายาม จั ด ทํ าหลั ก สู ต รท อ งถิ่ นของโรงเรี ย นด ว ย
คุณครูถวิลจึงไดเริ่มดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหอยนางรม โดยกระตุน
ใหเด็กๆเกิดกลุมเลี้ยงหอยนางรมขึ้น เรียนรูวิธีการ เลี้ยงหอย ทําการทดลองตางๆ เรียนรูผานการ
ปฏิ บัติ จริ ง โดยไดรับความร วมมื อ จากทางมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร และสํ านัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการรวมทดลองการเลี้ยงหอยนางรมไปพรอมๆ กับการเลี้ยงปลากะพง
ในกระชัง เมื่อไดผลผลิตก็ใหเด็กๆนําไปขายและนําเงินที่ได มาออมไวและทํากิจกรรมของกลุมตอไป
เมื่อสิ้นปก็จะมีการปนผลใหแกนักเรียนที่จบการศึกษา
การเรียนรูเรื่องการหอยนางรมของนักเรียน นําไปสูการอนุรักษธรรมชาติอยางอื่นในพื้นที่
หอยนางรมจําเปนตองอยูในพื้นที่ที่มีน้ําสะอาดเทา นั้น กลุมนักเรียนจึงจัดกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับ
เรื่องการรักษาแมน้ําใหสะอาด โดยมีกิจกรรมรณรงคกับคนในชุมชน แลวจึงขยายกิจกรรมไปสูการ
อนุรักษปาชายเลน โดยจัดกิจกรรมปาชายเลนขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยไดรับความรวมมือจากกรมปา
ไมในการอนุเคราะหตนกลาไมโกงกาง
กิจกรรมดังกลาวจัดอยางตอเนื่องมาจนปจจุบัน สรางประโยชนใหแกเด็กๆ และชุมชน ใน
หลายๆดาน เด็กๆที่จบจากโรงเรียนบานแหลมมีคุณภาพมากขึ้น ดูไดจากโรงเรียน กันตังพิทยากรมี
โครงการรับเด็ กความสามารถพิเศษ โรงเรี ยนสงไป 3 คนเขาไดหมดทุกคน เด็ กจากโรงเรียน
ใกลเคียงจาก เชน โรงเรียนวิเศษกาญจนบางสวนก็อยากจะยายกลับมาเรียน ที่โรงเรียนบานแหลม
กิจกรรมที่เด็กๆจัดขึ้น ยังมีสวนชวยใหพอแมผูปกครองในโรงเรียน มีความตื่นตัวกับกิจกรรมการ
อนุรักษมากขึ้นดวย เพราะแตละครั้งที่มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทางโรงเรียนเชิญพอแมผูปกครอง
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มารวมดวย จนกระทั่งเมื่อปลายป 2549 ทางโรงเรียนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวจาก บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)

ภาพที่ 1.10 รางวัลลูกโลกสีเขียวของโรงเรียนบานแหลม
8.4) กิจกรรมการอนุรักษหอยปะ
สําหรับกิจกรรมอนุรักษหอยปะนั้น ไมไดมีการรวมตัวเปนกลุมอนุรักษเหมือนกับกลุม หอย
นางรม และไดดําเนินการหลังจากหอยนางรมไมนาน ทั้งนี้เนื่องจาก ประเด็นหอยนางรม มีความ
เรงดวนมากกวา ดังที่กลาวไปแลว แตกิจกรรมอนุรักษที่เกี่ยวกับหอยปะ เปนลัก ษณะของการตั้งกฎ
กติกา และฝงอยูในวิถีชีวิตของชาวบานมากกวา เนื่องจากชาวบานในบานแหลมทําการจับหอยปะ
เปนอาชีพกวา 70%
ชาวบานออกไปหาหอยในยามที่น้ําลง ในแตละวันมี 2 ชวงเวลา จะตองออกไปหาหอย
ในชวงที่สามารถมองเห็นได เวลาออกไปจะออกเปนหมูคณะ ลําละตั้งแต 2 คนไปจนถึง 8 คน ใคร
จะออกเรือไปกับใครก็ได แตสวนใหญเครือญาติเดียวกันก็จะออกไปดวยกัน เมื่อมีเก็บหอยเสร็จและ
ขายเรียบรอยก็จะแบงเงินกันจํานวนเทาๆกัน

ภาพที่ 1.11 ครอบครัวกําลังชวยกันขนหอยปะที่เก็บไดขึ้นจากเรือ
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การจับหอยปะของชาวบาน จากการศึกษาของนักศึกษาที่ฝกงานกับสมาคมหยาดฝน พบวา
เดิมมีการใชเครื่องมือในการจับ 3 ประเภท คือ มือ คราดมือ และคราดเครื่อง การใชมือนั้น ใชเวลา
มาก ไดหอยนอย และทําไดในบริเวณที่น้ําคอนขางตื้น หรือบนสันดอนทรายกลางแมน้ําที่โผลขึ้นมา
ยามน้ําลง แตวิธีนี้ชาวบานสามารถเลื อกขนาดของหอยไดงาย โดยจากการรวมจับหอยและการ
สังเกต พบวา หากชาวบานใชมือ ชาวบานเลือกหอยที่มีขนาดกลางและขนาดใหญเทานั้น จะไม
เลือกหอยที่มีขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว
การใชคราดมือเปนเครื่องมือทุนแรงที่ใชกันมานาน คราดมือมีดามยาวทําจากไม ปลายดาน
หนึ่ ง ติ ดเหล็ ก ที่ มีลั กษณะเหมื อ นกลอ งสี่ เหลี่ ยม เป ด ทางไว สองทาง ฝ ง หนึ่ง เป นซี่ เ หล็ กยาวสั้ น
สลับกัน ไวคราดกับพื้นทราย อีกฝงหนึ่งจะติดอวนเอาไว ปจจุบันใชอวนขนาด 1.2 นิ้ว การใชคราด
มือทําใหชาวบานไดหอยขนาดเล็กขึ้นไป และทําไดในชวงที่น้ําลง ระดับน้ําลึกประมาณเอวไมเกิ นอก
ฉะนั้น ชาวบานจะถูกจํากัดเวลา ในการเก็บหอยไดเพียงวันละประมาณ 3 ชั่วโมงในแตละรอบ (วัน
หนึ่งอาจทําได 2 รอบ) ในแตละครั้งที่ชาวบานคราดหอย ตองนําหอยมาลางแลวเทลงในเรือ กอนที่
ชาวบ าน จะเทหอยลงในเรือ เขาจะทํ าการเขย าอวนเพื่ อ ให ห อยตัว จิ๋ ว ที่ ส ามารถลอดตาอวนได
ออกไปเสียกอน จากการถามจากชาวบาน พบวา กอนหนานี้มีความตองการหอยตัวจิ๋วอยูมาก ทั้งนี้
เพราะวา สามารถใชเปนอาหารกุงในบอกุงได แตเดี๋ยวนี้เขาไมมีคนรับซื้อตัวจิ๋วแลว รับซื้อแตเนื้อ
หอยตัวเล็กขึ้นไป นอกจากนี้ หอยตัวจิ๋วบางครั้งเมื่อตมแลวเนื้อหอยก็ไมหลุดออกมา จึงเปนการ
เปลาประโยชนที่จะจับหอยตัวจิ๋วไปดวย ในมุมนี้ผูใหญ(เหยด) กลาววา เปนการสะทอนวา ชาวบาน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษคือไมจับหอยตัวจิ๋ว ซึ่งในมุมมองของผูวิจัยคิดวา คอนขางขัดกันนิดหนอย
ระหวางการมีจิตสํานึกกับการตอบสนองตอ Demand ของหอยตัวจิ๋วของชาวบาน ผูวิจัยไดถาม
ชาวบานวา ถาจับหอยตัวเล็กจะไมกระทบถึงการขยายพันธุ หรือเพิ่มจํานวนของหอยหรือ ชาวบาน
หลายคน รวมถึงผูใหญกลาววา หอยปะนั้น หากเราปลอยใหมีตัวเล็กๆมากเกินไปมันจะเบียดพื้นที่
กัน และจะไมโตไปกวานี้พรอมกับตายเร็วขึ้ น ไมโตเปนหอยขนาดกลางและขนาดใหญ ชาวบานจึง
เชื่อวาการคราดหอยตัวเล็กของชาวบาน จะไมทําใหหอยสูญและจะทําใหมีหอยขนาดกลางและใหญ
เพิ่มขึ้นอีกดวย
เครื่องมือประเภทสุดทายคือ คราดเครื่อง คราดเครื่องถือเปนเครื่องมือทําลายลาง เพราะวา
ชาวบานสามารถใชคราดเครื่องคราดหอยไดทั้งวันทั้งคืน เพราะคนคราดไมตองลงไปในน้ํา นั่งอยูบน
เรือแลวคราดไปเรื่อยๆ คราดเครื่องนี้ใชกันมากในชวงที่มีความตองการหอยจํานวนมากตอวัน จาก
โรงงานทํ า หอยกระป อ งชื่ อ ดั ง เลิ ศ ชาย ศิ ริ ชัย (2550) กล าวว า แม ก ระทั่ ง ชาวบ า นที่ เ คยร ว ม
ขบวนการอนุรักษก็เ ปลี่ยนไปใชคราดเครื่องเชนเดียวกัน จากการสัมภาษณชาวบาน ผูวิจัยพบวา
สวนหนึ่งก็เปนการตอบสนองตอราคาของชาวบาน แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา เมื่อมีคนใชคราด
เครื่อง ชาวบานที่ใชมือหรือคราดมือไมสามารถจับหอยไดเลย จึงผลักดันให ชาวบานคนอื่นๆตองใช
คราดเครื่องดวยเพื่อใหสามารถจับหอยได
เหตุการณการใชคราดเครื่องครั้งใหญครั้งลาสุดเกิดขึ้นเมื่อป 2548 เมื่อมีการเลือกตั้งอบต.
ใหม แมนายกอบต.วังวนทําอาชีพรับซื้อหอยปะทั้งหมด ทุกขนาด และเขามารับซื้อในพื้นที่ แตชวง
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นั้น ชาวบานบางสวนเริ่มตระหนักถึงโทษของการใชคราดเครื่อง แมนายกอบต.ไดจางคนนอกมาใช
คราดเครื่องอยางตอเนื่อง จนกระทั่งหอยหมดไปจากแมน้ําจริงๆเป นเวลา 3 เดือน ในชวงนั้ น
ชาวบานเดือดรอนมากเพราะไมสามารถหารายไดได และตองขุดเอาเปลือกหอย บริเวณชายฝงไป
ขายทําปูนขาวเพื่อประทังชีวิต จากนั้นชาวบานจึ งรองไปยังหนวยงานราชการ และผลักดันใหมีการ
เพิ่มโทษของการใชคราดเครื่องพรอมทั้งใหยึดอุปกรณทํากินไปเลย เพราะแตเดิมเมื่อจับแลวปรับ
เพียง 2000-3000 บาทและคืนเครื่องมือทํากินเทานั้นเอง
ปจจุบันคราดเครื่องถูกหามใช และเปนเครื่องมือผิดกฎหมาย ชาวบานทุกๆคน กระทั่งคนที่
เคยใชคราดเครื่องเห็นดวยกับมาตรการนี้ เพราะทําใหชาวบานยังคงมีหอยใหจับอยู และชาวบาน
โดยรวมก็สามารถจับหอยไดมากขึ้นและมีรายไดที่เพียงพอจากการจับหอย อยางไรก็ดี ขณะนี้กําลัง
มีวิธีการจับหอยแบบใหมเหมือนกัน คือ การตอทอออกซิเจนลงไปในน้ํา เรื่องนี้ผูใหญ(เหยด)กําลัง
หาทางดําเนินการแกไขอยูเนื่องจากอาจทําใหจํานวนหอยลดลงได
ตลาดหอยปะจะมีอยู 2 ลักษณะหลักๆคือ ตลาดหอยทั้งเปลือกขนาดกลางและขนาดใหญ
และตลาดเนื้อหอยตมสุก สําหรับตลาดหอยขนาดกลางและขนาดใหญนั้น จะมีพอคาคนกลาง จาก
บานหินคอกควายมารับซื้อที่กลางแมน้ําเลย บนเรือรับซื้อจะมีบังผูชายคนหนึ่งคอยเอากระสอบหอย
มาชั่งบนตาชั่งกลางเรือ แลวเทหอยใสภาชนะที่เขาเตรียมไว คืนกระสอบแกชาวบาน ทายเรือจะมีจะ
ผูหญิงคอยนั่งจดน้ําหนักที่ไดจากการชั่งพรอมทั้งจายเงินใหชาวบาน บริเวณนั้นเปนตลาดยอยมๆ
เลยทีเดียว หอยทั้งเปลือกนี้ไดกิโลละประมาณ 6-7 บาท วันหนึ่งๆชาวบานจะไดรายไดอยางต่ํา 200
บาทตอคน จากคําบอกเลาของชาวบาน นอกจากพอคาจากหินคอกควายแลว นานๆครั้งจะมีพอคา
จากสตูลมารับซื้อหอยทั้งเปลือกทุกขนาด ราคา 2 บาทตอกิโลกรัมอีกดวย
สําหรับตลาดเนื้อหอยตมสุก เดิมมีประมาณ 3-4 รายแตปจจุบันเหลือเพียงรายเดียว เปนคน
จากในตัวอําเภอกันตัง รับซื้อหอยตมสุก คือ เมื่อชาวบานซื้อหอยมาแลว จะนําหอยมาตม ที่เตาตม
หอย ที่มีกระจายอยูในหมูบาน เมื่อหอยเจอน้ํารอนมันจะอาปาก และเนื้อก็จะหลุดลอยออกมา ก็ชอน
หอยออกมาบรรจุใสถุงบรรจุแลว จะมีคนมารับหอยเอาหอยใสถังน้ําแข็ง ผูซื้อรายนี้จะรับซื้อ หอยตม
สุกในราคาประมาณ 17 บาทตอกิโลกรัม นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนผูใหเงินกูนอกระบบอีกดวย

ภาพที่ 1.12 กองเปลือกหอยที่ทับถมจนเปนแหลมยื่นออกมา
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เปลือกหอยที่เหลือจากการตมหอย บางสว นจะถูกทิ้งเอาไวในบริเวณใกลเคียง หรือบริเวณ
ชายฝง แตปจจุบันไดมีชาวบานบางสวนที่ไดเรียนรูจากบานอื่น ในเรื่องวิธีการทําปูนขาวจากเปลือก
หอยปะ เขาจะรับซื้อเปลือกหอยจากชาวบานกระสอบละ 10-11 บาท นําเปลือกหอยไปเผา เปลือก
จะกลายเปนสีขาวแลวจึงทําให เปนผงอีกที ผูรับซื้อสวนใหญจะเปนพวกนากุง แตก็ไมไดทําเป น
อาชีพหลัก ตองรอใหมีคําสั่งซื้อมากอนจึงจะทําการผลิต ยอดสูงสุดที่เคยทําไดคือ ขายได 50-60 ตัน
ตอ เดื อน อย างไรก็ ดี การขายเปลือ กหอยเพื่อ ทํ าปู นนั้ นเคยมี ค วามจํ าเป นมาก ในชว งที่ห อยปะ
นอยลงและหายไปจากแมน้ํา ชาวบ านบางสวนถึงขนาดขุดเปลือกหอย ที่ทับถมกันจนกลายเปน
แหลมยื่นออกไป ไปขายทําปูนเพื่อเอาเงินจนแหลมของบานแหลมหดเขามาก็มี
ชาวบานมีความพยายามที่จะแปรรูปหอยมากกวาเนื้อหอยตมสุกอยูเหมือน เชน การทํา
หอย 3 รส หรือ หอยอบกรอบ ซึ่งก็ทําไดดีระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถแกปญหาเกี่ยวกับทรายใน
เนื้อหอยไมได ในระหวางนี้ไดรับทราบจากทาง อบต.วามีแนวคิดจะจัดตั้งกลุมหอยปะในหมูบาน แต
ยังอยูในระหวาง การวางแผนดําเนินการ
9) บทบาทของสมาคมหยาดฝนตอกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน
สมาคมหยาดฝน เป น องค ก รพั ฒ นาเอกชนที่ มี พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การอยู ใ นจั ง หวั ด ตรั ง เริ่ ม
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2528 ในเขตพื้นที่ชายฝง เกาะแกง เขตน้ํากรอยบริเวณลุมน้ําปะเหลียน
เขตลุ มน้ํ าจื ด และคู ค ลอง และเขตป าต นน้ํ า มี เ ป าประสงค สํ าคั ญเพื่ อ สร างการเรี ยนรู และความ
เขมแข็งใหแกชุมชน เพื่อใหชุมชนเปนตัวหลักในการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตนเอง เชน ปาชายเลน ปาสาคู หอยนางรม หอยปะ หญาทะเล เปนตน และสานตอกัน
เปนเครือขายกันระหวางเขตภูมินิเวศนดังกลาวเพราะทั้ง 4 เขตมีลักษณะเปนระบบนิเวศเชิงซอน
(Complex Ecosystem) เมื่อฐานทรัพยากรธรรมชาติเขมแข็ง ก็จะชวยใหชาวบานอยูได อยางพออยู
พอกิน เกิดความมั่นคงทางอาหาร และสามารถ นําทรัพยากรบางสวนมาแปรรูปและสรางรายได
ใหแกครัวเรือนและชุมชนดวย นอกจากนี้ความสมบูรณทางดานทรัพยากรที่เกิดจากความรวมแรง
ร ว มใจกั น ของชุ ม ชนและเครื อ ข า ย ยั ง นํ า ไปสู อํ า นาจการต อ รองกั บ ภาครั ฐ ทั้ ง ในมิ ติ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและมิติอื่นๆ ซึ่งจะเปนการสรางความภูมิใจใหแกคนทํางาน และคุณคาใหแก
ชุมชน สําหรับเขตพื้นที่น้ํากรอย ลุมน้ําปะเหลียนนั้น สมาคมหยาดฝนไดเขามาดําเนินการตั้งแต
ประมาณป 2538 โดยริเริ่มใหเกิดเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปะเหลียนขึ้น เปน
เครือขายของหมูบาน 9 หมูบานตลอดเขตแมน้ํา
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ภาพที่ 1.13 คุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ นายกสมาคมหยาดฝน
จากการวิเคราะหและสังเกตลักษณะการทํางานของสมาคมหยาดฝนในปจจุบัน จะมีการ
ดําเนินการ 2 ทางคูขนานกัน คือ ระดับพื้นที่ และระดับนโยบาย และความรวมมือ การดําเนินระดับ
พื้นที่นั้นจะแบงออกเปน 4 เขตดังที่กลาวไปขางตน และแตละเขต จะมีผูประสานงานภายในพื้นที่
ทําหนาที่ลงไปพบปะพูดคุย กระตุนการทํากิจกรรม ประสานงาน และชวยเหลือทั่วไป ก็คือ กระตุน
และแบ ง เบาภาระในการดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ นั่ น เอง การดํ า เนิ น การในส ว นนี้ มี ค วามสํ า คั ญ
คอนขางมาก
การทํางานอย างตอเนื่อ งของคณะทํางานมีผลตอ ความเชื่อ ถือและไว ใจของชุมชนต อตั ว
สมาคมการดําเนินการในระดับนี้จะดูแลและใหคําปรึกษาโดยหัวหนาขององคกรคือ คุณพิศิษฐ ที่จะ
คอยดูทิศทางตางๆ และคอยใหแนวคิดแกตัวผูประสานงานและตัวผูนําชุมชนเอง
สวนการดําเนินการระดับนโยบายและความรวมมือนั้น ดําเนินการหลักๆโดย คุณพิศิษฐ เอง
ซึ่งจะเปนผูประสานงานและผลักดันในระดับนโยบายตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป เชน เมื่อบานแหลม
จะจั ด งานเทศกาลหอยนางรมในวั นที่ 25 เมษายนนี้ ทางสมาคมหยาดฝนก็ ไ ด ชว ยชาวบ า น
ประสานงาน และเขาไปคุยกับทางผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดก็ไดรับปากวาจะมา
รวมงาน เปนตน รวมถึงประสานความรวมมือกับหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ และหนวยงาน
หรื อ องค ก ร ที่ มี แ นวทางการทํ า งานเป น ไปในแนวเดี ย วกั น ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและในระดั บ
นานาชาติ ซึ่งงบประมาณและความรวมมือดังกลาวก็เปนไปเพื่อสงเสริมงานของกันและกัน และเปน
การเพิ่มพื้นที่เรียนรูใหแกชุมชน เชน ไปดูงานองคกรพันธมิตรของหยาดฝน หรือไปรวมประชุม
นานาชาติในหัวขอเกี่ยวกับปาชายเลน เปนตน
ในเรื่องของแนวคิดที่สมาคมหยาดฝนมีตอชุมชนนั้น เทาที่สังเกตเห็น สมาคมไมไดครอบงํา
ชุมชน แต เป นเรื่ องที่ วา ตั ว ผูนําชุ มชนมีค วามคิด ความเห็ น อยากที่ จะทํ าการอนุรักษ ทรัพ ยากร
ธรรมชาติอยูแตเดิม แลวสมาคมฯทําหนาที่ชี้แนะแนวทาง ชี้ใหเห็นสิ่งที่ชุมชนไมเคยมองแตมีคุณคา
มากตอการทํางาน และที่ สําคัญคือ เปนพี่เลี้ยงและผูแนะนําเกี่ยวกับยุทธศาสตรการทํางานและการ
ตอรองกับนายทุนและภาครัฐ ยกตัวอยางเชน เมื่อชุมชนบานหัวควน ไดริเริ่มโครงการ “แตงสาง
กลางคลอง” ขึ้น อันเปนโครงการที่ตองการจะทําความสะอาดทางน้ํา เอาตนไม หรือสิ่งที่ขวางทาง
น้ําออกไป เพื่อใหน้ําไหลไดสะดวกมากขึ้น ชาวบานไดทําเรื่องเสนอทางอบต. และใหทางหนวยงาน
ราชการจัดซื้อจัดจางผูรับเหมามาดําเนินการ ปรากฏวาผูรับเหมาก็ดําเนินการไป โดยไมทําตาม
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รายละเอียดที่ชาวบานระบุไว แทนที่จะแตงสางกลางคลอง กลับมาทําที่ริมตลิ่ง สรางความเสียหาย
ใหแกปาสาคูและพืชผลของชาวบานเปนอันมาก อีกโครงการที่มาคูกันคือ โครงการสรางทางเทาริม
คลอง โครงการนี้ผูรับเหมาก็ไมทําตามรายละเอียดงาน ที่ชาวบานระบุไวเชนกัน ใสเหล็กในคอนกรีต
ที่เปนทางเดินหายไปกวา 1 กิโลเมตร จาก 2 โครงการนี้ ชาวบานไมอยูเฉย ไดทําการรองเรีย นและ
ใหโอกาสแกไข แตทางผูรับเหมาก็ไมไดสนใจจะแกไข ชาวบานจึงรองเรียนขึ้นไปถึงหนวยงานระดับ
จังหวัดเพื่อใหดําเนินการแกผูรับผิดชอบ ซึ่งหยาดฝนก็จะทําหนาที่เปนผูแนะนําวา ควรจะใชสื่ อ
อย างไรในการนํ า เสนอ นํ า เสนอ เรื่ อ งใดบ างอย างไร จะต อ งต อ รองอย า งไร ในท า ยที่ สุ ด สอง
โครงการนี้ชาวบานชนะคดี และผูรับเหมาจะตองแกไขงานใหเรียบรอย
สมาคมหยาดฝน ยังทําหนาที่ย้ําเตือนใหชุมชน ยังคงเดินบนเสนทางที่สอดคลองกับงาน
อนุรักษธ รรมชาติ การย้ําเตือ นดั งกล าวสังเกตเห็นไดจากยามที่ชุมชนได มาปรึก ษาสมาคมฯ ใน
เรื่องราวตางๆนั้น หลักสําคัญที่จับไดจากคําแนะนําของสมาคมก็คือ กระบวนการของชุมชนนั้น แทบ
จะเรียกไดวาสําคัญที่สุด แมทรัพยากรจะไดรับการอนุรักษแตชุมชนแตกแยก ไมมีสวนรวมหรือไมได
เรียนรูไปรวมกัน การอนุรักษนั้นก็ไมไดมีประโยชนอะไร ฉะนั้นหากมีอะไรก็ตามที่นําไปสูการขาด
การมีสวนรวมของชุมชน สมาคมก็จะชี้ใหเห็นวา จุดนี้ยังขาดอยู และแนะนําแนวทางการสรางการมี
สวนรวม ในสวนที่เกี่ยวกับรายละเอียดงานนั้น เห็นวาทางสมาคมจะไมเขาไปแทรกแซงแตอยางใด
นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงงานวิจัยตางๆ สมาคมฯจะใหความสําคัญกับการที่ใหมีแกนนําชุมชนเขา มา
เปนคณะทํางานวิจัยดวย เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูไปพรอมๆกันกับสมาคมและผูทําวิจัย ฉะนั้นความรู
หลายๆอยางที่ชุมชนมีนั้น เกิดจากกระบวนการทํางานรวมกันระหวางสมาคม หนวยงานวิชาการ
และคนในชุมชน
การย้ํ าเตื อ นและกระตุ นให ชุมชนในเครือ ข ายชว ยเหลื อซึ่ งกั นและกัน ก็เ ปนอี กสิ่ ง หนึ่ ง ที่
สมาคมฯจะเปนตัวกลางและคอยกระตุน พรอมทั้งชวนชุมชนตางๆมารวมกันหาทางแกไข กรณีที่
เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ คือ กรณีของบานแตะหรํา บังหยาเด็นที่เปนแกนนําในการอนุรักษ ปาชายเลนเขา
มาหาคุ ณ พิ ศิ ษ ฐ ที่ ส มาคม ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาความแตกแยก ไม ไ ว ใ จซึ่ ง กั น และกั น ของ
คนทํางานภายในชุมชน อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ลงมาจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนคนดูแลปา 2
คน คนละ 4000 บาท เงินจํานวนนี้ทําใหชุมชนถอยหางจากงานอนุรักษ คณะทํางานก็ไมเขาใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ คือยังไมตระหนักรู แมจะมีงานทุกๆ 8 ค่ํา ที่ชาวแตะหรําจะตองมาชวยกัน แตง
สางปา แตเนื่องจากขาดการย้ําเตือนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจนตกผลึก คณะทํางานจึงยังไมเขาใจ
และตระหนักถึงการจัดการปามากนัก สมาคมฯ จึงไดเชิญชวน ผูใหญเลาะบานทุงไพร และผูใหญ
เหยดบานแหลมมาหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะชวยทางแตะหรํา แกปญหานี้
ในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนรูและภูมิปญญาของชุมชนนั้น สมาคมฯจะไมทําหนาที่
เปนผูใหความรู แตจะทําหนาที่เปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก ใหเกิดการจัดการความรู
(Knowledge Management) ขึ้ นในชุ มชน คื อ ให ช าวบ า นซึ่ ง มี ค วามรู ฝ ง ลึ ก อยู ใ นตั ว จาก
ประสบการณ ชีวิต มาพูดคุยกัน โดยทางสมาคม หรืออาจจะเปนนักศึกษาฝกงานที่มาฝกงานกับ
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ทางสมาคม ทําหนาที่เปนผูตั้งคําถามและจดขอมูลความรูที่เกิดมาจากวงพูดคุย แลวจึงเรียบเรียงให
เปน องคความรูที่เปนเอกสารและชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได
2. กรณีศึกษาที่สอง : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 2
1) ขอมูลชุมชนบานละหอกกระสัง
สภาพทั่วไปของชุมชน
ชุมชนบานละหอกกระสัง ตั้งอยูในเขตตําบลเขาคอก
อําเภอประโคนชัยซึ่งอยูใกลกับเขตชายแดนกัมพูชา ดังนั้น จึงมี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ทั้งกลุมไทยลาว กลุมไทยเขมร กลุมไทยกวย (สวย) แตมีความ
กลมกลืนกันทางวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ ยังสามารถ
พบเห็นวิถีเกษตรกรรมที่มีการแบงหนาที่กันระหวางเพศและวัยที่
ภาพที่ 1.14 ปาชุมชนสองขาง
ชัดเจน มีการอพยพแรงงานไปทํางานในเมืองทั้งวัยทํางาน และ
ทาง
วัยรุนในชวงปดภาคการศึกษา สิ่งที่สําคัญของชุมชนบาน
ละหอกกระสั งก็คื อ ป าชุมชน ซึ่งที่ นี่เป นจุด เริ่มตนของการอนุรัก ษปาชุมชนในระดั บตําบล และ
สามารถขยายเครือขายระดับจังหวัดและระดับภาคได ปาชุมชนละหอกกระสังมีความสําคัญตอชุมชน
เปนอยางมาก เพราะการดําเนินชีวิตของชาวบานจําเปนตองพึ่งพิงปาทั้งเปนแหลงอาหารแกคนและ
สัตว เปนแหลงสมุนไพร และเปนปราการปองกันภัยธรรมชาติได เชน ในชวงที่ผูวิจัยอยูในพื้นที่นั้น
ชุมชนรอบขางตางก็ประสบกับลมพายุฤดูรอนซึ่งสรางความเสียหายใหแกบานเรือน แตบานละหอก
กระสังไมไดรับความเสียหาย หรือในชวงที่ประเทศประสบปญหาน้ํามากหรือฝนแลง ชุมชนที่นี่ก็ยัง
สามารถทํานาทําไรได
ขอมูลชุมชนทั่วไปในสวนนี้ประกอบดวย วิถีชีวิต(ประจําวัน) ประวัติศาสตรชุมชน ตําแหนง
ที่ตั้งของหมูบาน การคมนาคม สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ดังตอไปนี้
1.1) วิถีชีวิต (ประจําวัน)
ชาวบานที่นี่มีวิถีชีวิตที่เหมือนกันเพราะสวนใหญ
ทํานา ทําไร และรับจางทั่วไปหากวางจากงานที่ไรนาของตัวเอง
เริ่มตนแตละวันตอนเชาประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีหา ผูชายมีหนาที่
เตรียมอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือทําไรทํานา สวนผูหญิงมีหนาที่
ภาพที่ 1.15 เด็กๆไปเก็บของ
2
า จ
ธนิต เจริญสุข. 2550. รายงานผลการดําเนินงาน “โครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตปใชาปตอนเช
รัชญาเศรษฐกิ
พอเพียงภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” โดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
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หุงหาอาหารเตรียมไวสําหรับมื้อเชาและมื้อกลางวัน ใหทั้งคนที่อยูที่บานและคนที่ตองไปทุงนา หก
โมงเชามีรถขายกับขาวมาขายอาหารสําหรับบานที่ไมไดเตรียมวัตถุดิบไว ตั้งแตเมื่อวานหรือบานที่
ไมไดปลูกพืชผักสวนครัว จากนั้นจะเห็นพระที่จําวัดอยูที่วัดโพธิ์ทองซึ่งเปนวัดประจําหมูบานออก
บิณฑบาต เมื่อพระกลับวัด ชาวบานซึ่งสวนใหญเปนเด็ก ผูหญิง และคนแกก็จะนํากับขาวไปถวายที่
วัด เมื่อเสร็จจากวัดจึงกลับมากินขาวเชาพรอมกันที่บาน เด็ก ๆ หากไมไดไปวัดก็อาจไปเก็บของปา
ช ว งเวลาอาหารเช า เป น ช ว งเวลาที่ ส มาชิ ก ในบ า นวางแผนชี วิ ต ประจํ าวั น ว า วั นนี้ ใ ครจะต อ งทํ า
อะไรบาง
ชวงเวลาทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่ลงพื้นที่ศึกษานั้นเปนชวงเวลาที่เตรียม
ทํานา หากเตรียมขาวที่จะหวานและเตรียมแปลงขาวเรียบรอยแลว สวนใหญจะใชเวลาแตละวันใน
การเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ซึ่งถาเปนชวงหนาแลงจะเลี้ยงที่ทุงนา ไมมีหวงวาจะเปนที่นาของใคร แตถา
เปนชวงฤดูฝนก็จะไลควายเขาปาเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณกวาและชาวบานยังสามารถเก็บอาหาร
จากปากลับมาทํากินมื้อเย็นไดอีกดวย แตถาหากเปนชวงฤดูทํานาชาวบานจะกลับมาจากนาในเวลา
ค่ํา สวนคนแกที่อยูบานก็จะซอมเครื่องมือที่ชํารุดหรือทําสวิง แห อวน ฯลฯ ผูหญิงที่ไมออกไปนาก็
จะทอผา ผาหม หรือเสื่อกก นอกจากนี้ยังเห็นภาพที่มีการไปมาหาสูกันระหวางญาติที่บานอยูคนละ
คุมมารวมกันที่บานแมของตนเอง
ตอนเย็นหลังจากที่ตอนวัวกลับมาเขาคอกที่บานแลว บานที่ทํานาแบบใชปุยคอกก็จะ
นําไปใสไวที่นาเพื่อเตรียมแปลงนากอนฤดูทํานา ผูหญิงก็เตรียมกับขาว เวลาอาหารเย็นเปนเวลาที่
ทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณกัน หลังจากนั้นก็นั่งดูละครดวยกันหรือไมถาเปนชวงที่ตองเตรียมทํา
ไรก็จะชวยกันเตรียมพันธุ เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย เปนตน หลังจากนั้นผูหญิงบางบานอาจ
เตรียมเสนไหมไวทอในชวงเวลาที่วางจากทํานา และเขานอนประมาณสามถึงสี่ทุม
1.2) ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน
ชุมชนบานละหอกกระสังตั้งอยูหมูที่ 8 ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย มีพื้นที่ใกลชายแดนกัมพูชา (ดูภาพที่ 1.16) ดังนั้น หมูบานตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลเขาคอกจึง
มีหมูบานชาวเขมรกระจายตัวอยูทั่วไป หรืออยางนอยในหมูบานตาง ๆ อาจมีบานชาวเขมรอยูไม
มากก็นอย นอกจากนี้ยัง อาจเห็นบานชาวไทยกวย (สวย, กุย) อยูรวมในแตละหมูบานดวย พื้นที่
ตําบลเขาคอกมีอาณาเขตพื้นที่ติดกับตําบลใกลเคียง ดังตอไปนี้

163

ตารางที่ 1.1 ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอ
ติดตอ
ติดตอ
ติดตอ

ปาชุมชนละหอกกระสัง, บานโคกเศรษฐี
บานหนองไมงาม
ทุงนาและลําหวยเสว
ปาชุมชนละหอกกระสัง

ภาพที่ 1.16 ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน
*ที่มา www.nairobroo.com

ต.จระเขมาก
ต.หนองไมงาม
ต.ปราสาท
ต.ตาจง

อ.ประโคนชัย
อ.บานกรวด
อ.บานกรวด
อ.ละหานทราย
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1.3) ประวัติศาสตรชุมชนและปาละหอกกระสัง3
ชุมชนแตละชุมชนตางก็ผานประสบการณแตกตางกัน ชุมชนบานละหอกกระสังก็เชนกัน
ไดผานเหตุการณตาง ๆ พอที่จะสั่งสมเปนประสบการณรวมกันของชุมชน และมีการปรับเขาหา
กันเปนชุมชนที่มีพัฒนาการ ประวัติศาสตรของชุมชนและปาละหอกกระสัง แบงเปน 4 ยุค ไดแก
ยุคที่ 1 ดินดําน้ําชุม (กอนป พ.ศ. 2492)
กอนป พ.ศ.2492 จากคําบอกเลาของหลวงพอดํา ขันติสาโร เจาอาวาสวัดบานละ
หอกกระสั ง ถึ ง พื้ น ที่ ทั้ ง ที่ เ ป น พื้ นที่ ปา และพื้ น ที่ ที่ชุ มชนตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู นั้ น เดิ ม เป นป า ไม ที่อุ ด ม
สมบูรณมาก มีพันธุไมและสัตวปามากมาย นอกจากนี้ ยังมีลําน้ําธรรมชาติหรือที่ชาวบานเรียกวา
“โอหรือหวย”4ที่ไหลจากปาละหอกกระสังและภูเขา (เขาคอก) อยูจํานวนหลายสาย สภาพดินเปน
ดินรวนซุย และมีแหลงน้ําซับตลอดปอยูหลายแหงเหมาะแกการเพาะปลูก อีกทั้งยังเปนที่วางเปลา
ไมมีผูใดจับจองจึงเปนจุดสนใจของตนเองตลอดจนผูที่พบเห็น แตก็ยังไมมีผูใดเขามาจับจองเพราะ
กลัวเปนพื้นที่ที่ทางราชการหวงหามและมีไขมาลาเรียระบาดหนัก ประกอบกับบริเวณปาแหงนี้
เป น ทางผ านของกลุ มโจรคอแดงที่ อ อกปล นสะดมชาวบ า นในละแวกนี้ อ ยู เ ป น ประจํ า การใช
ประโยชนจากปาคือเปนแหลงอาหารและคนที่อยูพื้นที่ใกลเคียงเขามาตัดไมเพื่อนําไปสรางบาน
หรือจําหนายใหนายทุนอยูเปนประจํา
ยุคที่ 2 สรางหลักปกฐาน (พ.ศ.2492-2516)
เปนชวงที่ปาไมยังมีความอุดมสมบูรณและมีพื้นที่กวางขวางมาก เรียกไดวาถาก
ถางทํากินกันเทาไรก็ไมมีวันหมด ในป พ.ศ.2492 มีชาวบานกลุมหนึ่งไมมีที่ทํากินเดินทางมาพบ
เห็นความอุดมสมบูรณของผืนดินผืนปาบริเวณนี้จึงกลับไปชักชวนญาติพี่นองเพื่อนบานอพยพ
ยายถิ่นฐานมาตั้งบานเรือน คนกลุมแรกนี้เปนกลุมไทยเขมรโดยการนําของ นายไล วงศสิริศักดิ์
อพยพมาจากบานระกา ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 8 ครอบครัว และเรียก
ชุมชนนี้เปนภาษาไทยเขมรวา เสราะพนมกรอล หมายถึงพื้นที่ภูเขาที่มีลักษณะเหมือนคอกวัว
ควาย สาเหตุของการอพยพของคนกลุมแรกนี้คือการไมมีที่ทํากินเปนของตนเองและสภาพพื้นที่มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ ม ากเหมาะแก ก ารเพาะปลู ก การบุ ก เบิ ก ที่ ดิ น ในระยะแรกเป น ไปอย า ง
ยากลําบากเพราะตนไมหนาแนนมาก ในปหนึ่งสามารถถากถางที่ทํากินไดประมาณสามถึงสี่ไร
เทานั้นเพราะใชแรงคนเพียงอยางเดียว แตถึงกระนั้นแตละครอบครัวก็ไดที่ทํากินกันถึงครอบครัว
ละ 200-300 ไร สภาพสังคมในชวงนั้นเปนสังคมที่คอนขางปดและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ยิ่งในยามที่มีใครเจ็บไขไดปวยญาติพี่นองหรือเพื่อนบานก็จะดูแลกันตลอดจนกวาจะหาย ทุกคนใน
หมูบานรักใครสามัคคีและรวมกันทํางานพัฒนาชุมชน ในป พ.ศ.2498 ชาวบานรวมกันสรางกุฏิ
และจํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจนหนวยงานราชการมาสรางโรงเรียนในปเดียวกันชื่อวัดบานเขาคอก
และโรงเรียนบานเขาคอก ชีวิตความเปนอยูในชวงนั้น หลังจากฤดูทํานาชาวบานบางคนก็จะจับ
3

เรียบเรียงจากคําสัมภาษณและรายงานวิจัยโครงการ”ศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปา
ชุมชนปาละหอกกระสัง” โดยเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก ป2549
4
โอ เปนภาษาไทยเขมรและไทยสวย สวนหวยเปนภาษาไทยลาว
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กลุมกันรับจางเลื่อยไมขาย ถาหากขายไมหมดก็นํามาทําบานของตนเอง ชวงนี้เปนชวงที่ตนไมยัง
มีอยูมากมายขนาดที่วาหากไมมีใครเอาไปเลื่ อยก็เผาทิ้ง การทํานามักใชวิธีการหยอดเมล็ดบน
พื้นที่สูงหรือพื้นที่ที่บุกเบิกใหม เนื่องจากไมสามารถนําควายไปไถเพื่อปกดําไดเพราะดินเปนหลม
สวนในที่ลุมก็ใชวิธีการดํา ในที่ที่เปนจอมปลวกก็เอาไวปลูกพริก มะเขือ การหาอาหารในชวงนั้น
หาแคพอกินในแตละวันและพอไดแบงปนญาติพี่นองและเพื่อนบาน
ในป พ.ศ.2512 กลุมไทยกวยนําโดยพอดํา เจริญยิ่งอพยพเขามาเพิ่มเติมอีกสอง
ครอบครัว เนื่องจากบานเดิมประสบปญหาภัยแลงอยางตอเนื่อง ที่ดินรอบขางในสมัยนั้นราคา
3,000-4,000 บาท ซึ่ ง ถื อ ว า แพงจึ ง เช า ที่ น าโดยตนเองได ส องส ว นเจ า ของที่ น าได ห นึ่ ง ส ว น
หลังจากที่รูวาที่ดินที่บานละหอกกระสังราคาถูกและอุดมสมบูรณกวาจึงยายมาที่นี่ แตคนที่อยูกอน
ไมคอยทําไรทํานากัน ไดแตตมเหลาเถื่อนขาย เลนการพนัน และลักขโมยวัวควายจากหมูบาน
ใกลเคียง
ในป พ.ศ.2513-2516 กลุมคนไทยลาวจากหลายพื้นที่อพยพมาอยูที่นี่ กลาวคือ ป
พ.ศ.2513 กลุมคนไทยลาวภายใตการนําของพอโน ชนะสงครามและพอบัวศรี เที่ยงเดชมาจาก
บานปาชาดนอย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สาเหตุที่อพยพเนื่องจากชุมชนเดิม
ประสบปญหาภัยแลงติดตอกันหลายป และที่ทํากินมีไมพออยูพอกินป พ.ศ.2516 กลุมคนไทยลาว
ภายใต ก ารนํ า ของพ อ นวล ศรี ภ าและแม คํ า ผาดไธสงมาจากบ านโนนสะอาด ตํ าบลบ า นแวง
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย อี ก กลุ ม มาจากบ า นหนองบั ว แดง ตํ า บลเขวาไร อํ า เภอนาเชื อ ก จั ง หวั ด
มหาสารคามภายใตการนําของพอทอน เทวรัตน จํานวน 13 ครัวเรือน
ในชวงนี้รัฐใหสัมปทานปาบริเวณตําบลเขาคอกทั้งหมด โดยในป พ.ศ.2514 รัฐให
สัมปทานตนไมในเขตพื้นที่ปาเขาคอก ทําใหเกิดการบุกรุกปาเพื่อทํากินงายขึ้นและทํากันอยาง
กวางขวาง หลังจากนั้นในป พ.ศ.2516 ตนไมใหญถูกตัดเพื่อแปรรูปหมด แตยังเหลือตนไมขนาด
กลาง รัฐจึงใหสัมปทานเผาถาน โดยมีคนงานสรางที่พักในปาถึง 20 ครัวเรือนเพื่อตัดไมและลา
สัตวปาออกไปขายภายนอกอีกดวย ทําใหผืนปาแทบไมเหลือตนไมใหญไวเลย แตถึงอยางไรก็ยัง
เปนแหลงอาหารที่สมบูรณ โดยเฉพาะเปนอาหารสําหรับวัวควาย
ยุคที่ 3 บานแตกสาแหรกขาด (พ.ศ.2517-2539)
ในยุคนี้เปนชวงที่บานเมืองเดือดรอนและโจรผูรายชุกชุม ป พ.ศ.2517 ในชวงนี้
ประเทศเพื่ อนบาน (กัมพู ชา) เกิด การแตกแยกทางการเมื องและมีก ารสู รบกันภายในประเทศ
บางสวนที่หนีมาไดพยายามที่จะอพยพเขามาไทยรวมทั้งคนไทยที่อยูชายแดนก็ตองยายเพื่อความ
ปลอดภัย ในชวงที่เหตุการณรุนแรงมากบางครอบครัวก็อพยพยายกลับหรือยายไปบานญาติที่อยู
หางออกไป สวนครอบครัวที่กระจัดกระจายที่อยูก็ยายบานเรือนมาอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอน
เปนกลุมญาติพี่นองหรือกลุมที่อพยพมาดวยกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชวงนั้นมีกลุมคนไทย
เขมรอพยพมาสองกลุม กลุมแรกมาจากบานหนองตะโก ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 8 ครัวเรือน โดยมีนายเสียง พรมจินดา ตอมาชาวบานจากบานโคกกระนังใกล ๆ
นี้ก็อพยพมาอยูเพิ่ม ผูนํากลุมนี้คือ พอปริม ประกอบดี จากนั้นก็ไมมีการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
อีกเลย มีเพียงการขยายครัวเรือนอยูตลอดเทานั้น
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ความเปนอยูในชวงนี้เริ่มประสบปญหาจากการใหสัมปทานปาไป อาหารที่เคยได
จากปาลดลงอยางเห็นไดชัด ตนไมที่ไวใชสรางบานเหลือนอยมาก สัตวบางชนิดหาไมไดอีก เชน
เกง บาง เปนตน โรงสีขาวในหมูบานไมมีตองตําขาวกันเอง คนลาวตําครกกระเดื่อง สวนเขมรและ
กวยตําครกมือ ตอมาในป พ.ศ.2518 เกิดการตอสูกันเองในหมูโจรกลางหมูบาน มีคนตาย 3 คน
เหตุการณนี้ทําใหชาวบานหวาดกลัวจนไมเปนอันทํามาหากิน อีกสองปตอมาหัวหนาโจร (เสือ
เยือง ลอยประโคน) ที่เคยปลนสะดมชาวบานอยูเสมอถูกฆาตายทุกอยางจึง คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น
สวนเรื่องถนนหนทางไปมาหาสูกันลําบากเนื่องจากเปนแคทางเกวียน ดังนั้นในป พ.ศ.2522 จึงได
มีการสรางถนนลูกรังเชื่อมระหวางหมูบาน
การประกอบอาชี พ ในช ว งป พ.ศ. 2520-2525 เดิ ม จากที่ ช าวบ า นปลู ก ปอ
ขาวโพด และมันสําปะหลัง ตอมาปลูกแคมันสําปะหลังเพียงอยางเดียวเนื่องจากมันสําปะหลังให
ราคาดีกวาและการปลูกปอนั้นมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน สวนการปลูกขาวโพดตองดูแลไมใหนก
แขกมากินสรางความเสียหาย การปลูกมันสําปะหลังจากเดิมที่สามารถปลูกไดปละสองครั้งเมื่อ
ปลูกติดตอกันหลายปทําใหสภาพดินเสื่อมคุณภาพลงตองเริ่มใสปุยเคมีถือเปนจุดเริ่มตนของการ
เริ่มใชเคมีในการเกษตร ชาวบานที่ไมมีเงินลงทุนตองกูจากนายทุนใหญและใชคืนเปนขาวเปลือก
การปลอยกูแบบนี้ทําใหนายทุนร่ํารวยและชาวบานติดหนี้ผูกพันจนถึงทุกวันนี้ก็มี
ความเปนอยูที่ฝดเคืองทําใหชาวบานสวนหนึ่ งยึดอาชีพลักลอบเลื่อยไมขาย โดย
การไปหาซื้อตนไมตามนาเนื่องจากไมมีตนไมตนใหญในปาแลว สวนตนไมที่ยังพอเหลืออยูในปา
ชาวบ า นและนายทุ น ก็ ลั ก ลอบตั ด เพื่ อ มาทํ า ถ า นเนื่ อ งจากมี ค นมาสั่ ง ซื้ อ ทุ ก วั น ในยุ ค นี้
สาธารณูปโภคไดเขามาอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ.2521 ถนนลาดยางมาถึงหมูบานละหอกกระสัง
ต อ มาในป พ.ศ.2530 หมู บ า นก็ มี ไ ฟฟ า ใช เมื่ อ ความเจริ ญ เข า มาชาวบ า นก็ ข านรั บ ความ
สะดวกสบายในชีวิต บางคนกูเงินขาวเขียว 5มาซื้อรถมอเตอรไซค ทีวี ตูเย็น พัดลม หมอหุงขาว
เปนตน บางคนติดหนี้จนตองหนีออกไปก็มี เด็กวัยรุนเริ่มออกไปทํางานตามโรงงานในกรุงเทพ
หรือตางจังหวัด ปลอยใหคนเฒาคนแกเลี้ยงหลาน ดูวัวควาย จนบางครอบครัวหาคนทําไรทํานา
ไมได ดังคําพูดที่วา “เด็กนอยเอากัน ผูเฒามีลูก” กลุมคนที่มีที่ดินติดกับปาก็เริ่มบุกรุกขยายพื้นที่
ทํากินของตนเองเขาไปในปา มีการทําไรเลื่อนลอยในป าจนทําใหพื้นที่ปาลดลงอยางเห็นไดชัด
อาหารจากปาหายากขึ้น สัตวปาจําพวกกระตายปา บาง เกง ตะกวด ไกปา ไมพบเห็นอีกเลยใน
ปา
ยุคที่ 4 ฟาสางหลังวิกฤติ (พ.ศ.2540-ปจจุบัน)
หลังจากที่ผูคนอพยพเขามาอยูรอบปาและไดบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทํากินจนกระทั่ง
ถึงป พ.ศ.2540 เปนเวลาเกือบ 50 ป ชาวบานไดประสบกับความเปลี่ยนแปลงรวมกันในดานตาง
ๆ จากป าที่อุ ด มสมบู รณจนคิ ดว าไมนาจะหมดไปก็ ถูก สั มปทานจากภาครั ฐและการบุ ก รุก จาก
ชาวบานเองจนปาไมเกือบหมดไป สภาพดินที่เคยปลูกพืชโดยไมตองใชปุยเคมีก็ตองใชในปริมาณ
5

กูเงินขาวเขียว หมายถึง การกูเงินสดแตสงคืนเปนขาวเปลือก ในสมัยนั้นคิดกัน 100 บาท/ขาวเปลือก 1
กระสอบ
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มากขึ้นเรื่อย ๆ จากที่เคยมีแหลงน้ําซับในผืนปาตลอดปและเปนที่อาศัยของสัตวปาก็เหือดแหง
หมดไป หวยหนองที่เคยมีน้ํามากก็แหงขอดตื้นเขิน อาหารที่เคยหากินไดงานก็หายากขึ้น ทําให
คนในชุมชนแบกรับภาระคาใชจายในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น เปนหนี้สิน
ทั้งในระบบและนอกระบบ ผลักดันใหมีการอพยพแรงงานออกจากชุมชน
ในป พ.ศ.2540 ไดเกิดเหตุการณสําคัญ กลาวคือ มีกลุมนายทุนเขามาลักลอบตัด
ไมในชวงกลางคืนใกลกับชุมชนบานละหอกกระสังจนกินพื้นที่ปาใกลชุมชนไปกวาสิบไร จนกระทั่ง
นางลม ทองนาค ซึ่งเปนชาวบานละหอกกระสังได ไปเก็บเห็ดในตอนเชามืดและไดเห็นกลุมคน
ประมาณ 20 คน กําลังลักลอบตัดไมอยู ใกลกันมีกองไมที่ถูกตัดไวหลายสิบกองดวยกัน นางลมจึง
รีบกลับมาเลาเรื่องราวที่ตนไปพบมาเลาใหผูใหญบาน (ในขณะนั้นคือนายบุญมาก ภาลี) และนาง
ประมวล เจริญยิ่งซึ่งเปนประธานกลุมพัฒนาสตรีในขณะนั้นรับทราบ นางลมไดเลาวาตนเองรูสึก
ตกใจและเสียดายไมที่ถูกตัดเปนจํานวนมาก และกลัววาพวกเขาจะตัดตนไมมาเรื่อย ๆ จนถึงปาที่
ติดอยูกับหมูบาน ซึ่งจะทําใหชาวบานหาไมมาใชสอยลําบากและอาหารในปาจะหายากขึ้นอีก สวน
กลุมผูลักลอบเองก็ตกใจที่เห็นตนจึงไดหลบหนีไปโดยทิ้งไมไวในปา แลวไปแจงเจาหนาที่ปาไมแต
ถูกปฏิเสธเนื่องจากเปนวันหยุดจึงไปแจงเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน (กองรอย ตชด.ที่216)
ซึ่งแนะนําใหชาวบานเฝาไมไวจนกลุมผูลักลอบไมกลามาเอา
หลังเหตุการณดังกลาว กลุมผูนําและชาวบานในชุมชนบ านละหอกกระสัง โดย
นางประมวล เจริญยิ่ง ไดเสนอแนวคิดไววา “ปาเปนแหลงพึ่งพิงของทุกคนในชุมชนเกือบทุกดาน
พวกเราในฐานะของผูที่อยูใกลปาและไดรับประโยชนจากปาโดยตรงจึงตองชวยกันดูแลรักษาไว
เพื่อใชประโยชนรวมกัน โดยตองชวยกันเปนหูเปนตาไมใหใครมาลัก ลอบตัดไมไดอีกและทุกคน
ตองเลิกตัดไมโดยเด็ดขาด และควรกําหนดขอตกลงรวมกันในการดูแลรักษาปาเพื่อใหปากลับมา
อุดมสมบูรณอีกครั้ง” ในชวงแรกมีผูเห็นดวยเพียง 48 คน สวนพวกที่ไมเห็นดวยก็โจมตีวาพวก
อนุรักษหวงปาไวแบงกันเอง กลุมคนเพียงไมกี่คนจึงเริ่มคิดค นหาวิธีอนุรักษปาไดในระดับหนึ่ง
โดยไดตกลงรวมกันวาตนเองจะไมตัดไมโดยเด็ดขาด และจะจัดเวรยามปองกันคนบุกรุกและเผา
ป า รวมถึ ง ปลู ก ป า เสริ ม ในส ว นที่ เ สื่ อ มโทรม จากนั้ นก็ ตั้ ง ชื่ อ กลุ ม อย างเป นทางการว า “กลุ ม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง” โดยมีนางประมวล เจริญยิ่ง
เปนประธานกลุม ในระยะแรกไดจัดเวรเดินลาดตระเวนปาทุกวันวันละ 3 คน และชวงวันสําคัญก็
จัดกิจกรรมปลูกปาเสริมในพื้นที่เสื่อมโทรม จัดทําแนวกันไฟในชวงฤดูรอน นอกจากนี้ยังไดทํา
ปายประกาศกติกาในการใชปารวมกันไวรอบปา ปรากฏวากลุม คนที่อยูรอบปาและคนที่ไมเห็น
ดวยไมพอใจ มีการทําลายแผนปายที่กลุมนําไปติดไวและเขียนขอความขูฆา หรือบางครั้งก็ดาผาน
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ทางกลุมจึงตองหาวิธีการอนุรักษที่ไมทําใหเกิดขอพิพาท
โดยจัดทําโครงการจัดเวทีสรางจิตสํานึกและสรางความเขาใจในการอนุรักษปา
ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) และเชิญผูนําในชุมชนรอบปา
เจาหนาที่ปองกันรักษาปา (บร.3) และไดเชิญนายอําเภอในขณะนั้น (นายปราโมทย สัจจรักษ )
เปนประธาน แตงตั้งผูใหญบานในที่อยูรอบปาเปนคณะกรรมการกลุมซึ่งมีหน าที่สรางความเขาใจ
กับลูกบานของตนเอง จนมีบางสวนเห็นดวยและมาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่กลุมจัดขึ้น จากนั้น
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การยอมรับก็ขยายวงกวางมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการอนุรักษปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
นอกจากเป น ไปตามข อ ตกลงร ว มกั น แล ว ผู นํ า กลุ ม ยั ง พยายามแสวงหาความรู ใ หม จ ากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากพื้นที่อื่น ๆ เพื่อมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและปาของตนเอง
นอกจากนี้แลวผูนํากลุมยังไดประสานกับแหลงงบประมาณตาง ๆ มาจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ในชวงนี้ยังมีผูที่บุกรุกพื้นที่ปาอยูทางคณะกรรมการรวมกับผูนําจึ งเจรจาไกลเกลี่ยทําความเขาใจ
อยางสันติวิธี จนในที่สุดกลุมคนเหลานั้นไดเลิกบุกรุกปาโดยเด็ดขาด และผูที่บุกรุกไปแลวก็เลิกทํา
และยกที่ดินดังกลาวเนื้อที่เกือบ 80 ไร ใหกลับชุมชนเพื่อฟนฟูและปลูกตนไมทดแทนตอไป
ในป พ.ศ.2542 ได ข ยายเครื อ ข ายการอนุ รั ก ษ ไ ปยั ง ชุ ม ชนอื่ น ๆ เพื่ อ ให ก าร
อนุรักษมีประสิทธิภาพมากขึ้น และขออนุมัติจัดตั้งเปนปาชุมชนไดสําเร็จในปลายป พ.ศ.2543
และในปเดียวกันนางประมวล เจริญยิ่งไดรับเชิญเขารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษา
ปาในระดับจังหวัด ทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับเครือขาย และในป พ.ศ.2544 ไดอาสาเปน
คณะทํางานองคกรพัฒนาชุมชนเขมแข็งจังหวัดบุรีรัมยของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จึง
เกิดเปนเครือขายในระดับจังหวัด และไดเลือกใหกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บานละหอกกระสังเปนชุมชนตนแบบในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน กลุมฯจึงไดหาแนวทาง
อนุรักษในรูปแบบตาง ๆ เชน โครงการปาพูดได โครงการปลูกปาในบาน เปนตน ซึ่งการดําเนิน
กิจกรรมทุกครั้ง กลุมฯจะตองประสานผูที่เกี่ยวของและสถานศึกษาใหเขารวมเสมอเพื่อใหเด็ก
เยาวชนไดมีจิตสํานึกในการอนุรักษปาตอไป
1.4) ปฏิทินชุมชน
จากประวัติศาสตรชุมชนสามารถมองเห็นถึงประสบการณของชุมชน และพัฒนาการของ
กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาละหอกกระสัง ไดดังนี้
กอนป 2492 -ผูเขามาคนแรก (กลุมคนไทยเขมร) กลาววาปาไมอุดมสมบูรณมาก ดินดีเหมาะแก
การเพาะปลูก
2498 - สรางวัดบานเขาคอก และโรงเรียนบานเขาคอก
2506 - เกิดการขยายตัวของชุมชนอยางตอเนื่อง
2509 - ก อ ตั้ ง ชุ ม ชนบ า นละหอกกระสั ง ซึ่ ง แต เ ดิ ม ชาวบ า นบอกว า เพราะป า ไม ยั ง อุ ด ม
สมบูรณอยูมาก อาหารและอากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล วิถีชีวิตสวนใหญเปนการ
พึ่งพิงปาในลักษณะใชประโยชนจากปาโดยตรง
2512 - กลุมคนไทยกวย (สวย) อพยพมาอยูที่นี่
2513 - มีการจับจองพื้นที่ปาเปนที่ทํากินอยางมาก
2513-2516 - กลุมคนไทยลาวอพยพมาอยูที่นี่ (กลุมมหาสารคาม)
2514 - รัฐใหสัมปทานปาไมในเขตพื้นที่เขาคอก
2516 - รัฐใหสัมปทานเผาถานเนื่องจากตนไมใหญหมดแลว
2517 - กัมพูชาขัดแยงเกิดสงครามในประเทศ กลุมคนไทยเขมรจากพื้นที่ใกลเคียงอพยพ
มาอยูที่นี่

169

2519-2539 2519 2520 2522 2525 2527 2530 2540 -

2541 -

2543 -

2544 2547 2548 -

มีการใชทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่องโดยไมไดปลูกทดแทน
นายทุนจากภายนอกลักลอบตัดไม
ชาวบานเองก็บุกรุกปาเพื่อทํากินและเผาถานขายทําใหปาเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว
เริ่มทําการเกษตรโดยใชสารเคมีเนื่องจากดินเสื่อมคุณภาพลง
ทําโครงการชลประทานเขาคอกเพื่อรองรับน้ําจากเขาคอกและปาละหอกกระสัง
สรางถนนลูกรังและถนนลาดยาง (ซึ่งจากเดิมเปนทางเกวียน) เชื่อมระหวางหมูบาน
จัดตั้งเปนหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
เริ่มมีรถสองแถววิ่งรับสงผูโดยสารสายเขาคอก-ประโคนชัย
ไฟฟาเขาสูหมูบาน
จุ ด เปลี่ ย น เพราะชาวบ า นเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาจึ ง ไปขอความช ว ยเหลื อ จาก
เจ าหน าที่ ปาไม ฯแต ไ ม ไ ด รั บความช ว ยเหลื อ จึ ง ไปขอให ต ชด.มาช ว ยตรวจตรา
ปองกันและไดรับคําแนะนําใหชาวบานรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง
กอตั้งกลุมอนุรักษฯ มีคณะกรรมการ 10 คน โดยการริเริ่มของนางประมวล เจริญยิ่ง
เริ่ มจากการลองผิ ด ลองถู ก โดยทํ า ป า ยประกาศเขตอนุ รัก ษ ปรากฏว า ป ายถู ก
ทําลายโดยกลุมคนที่ยังไดรับประโยชนจากปาอยู
เขียนโครงการขอทุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม เชิญนายอําเภอมาเปน
ประธานในพิธีเปดตัวกลุมอนุรักษฯอยางเปนทางการและเชิญแกนนําชุมชนรอบขาง
มารวมระดมความคิดเห็น กําหนดพื้นที่เริ่มจากบานละหอกกระสังและขยายพื้นที่ไป
ยั ง เขาคอก โคกกระนั ง โคกเศรษฐี โดยให แ กนนํ า ที่ ม าเข า ร ว มเป น แกนนํ า ป า
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ดั ง กล า วติ ด กั บป าละหอกกระสั ง และร ว มกํ า หนดกติ ก าเบื้ อ งต น
รวมกันในการใชสอยและอนุรักษปา
มี ผู บุ ก รุ ก ป า คณะกรรมการอนุ รั ก ษ จึ ง เจรจาอย า งสั น ติ วิ ธี จ นเลิ ก บุ ก รุ ก ป า โดย
เด็ดขาด อีกทั้งผูที่บุกรุกไปแลวก็คืนใหแกชุมชน
ขยายเครือขายในระดับตําบล และจัดตั้งเปนปาชุมชนสําเร็จ
เรียนรูการอนุรักษปาจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นในเรื่องแนวทางการจัดการปาชุมชน
และการฟนฟูปาจากการเขารวมเครือขายปา จ.บุรีรัมย โดยกําหนดตัวชี้วัดและหา
พื้นที่ตนแบบ ซึ่งปาละหอกกระสังถูกเลือกใหเปนพื้นที่ตนแบบ ไดรับเงิน 10,000
บาท มาจัดสรางที่ทําการกลุม
สมัครเขารวมเปนคณะทํางานองคกรพัฒนาชุมชนเขมแข็งจังหวัดบุรีรัมย
นางประมวล เจริญยิ่งไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลสรางสรรคผลงาน
อนุรักษดีเดน
ไดรับทุนวิจัยจากสกว.ทําวิจัยเรื่องปาชุมชนบริเวณบานละหอกกระสัง
นางประมวล เจริญยิ่งไดรับรางวัลเข็มเชิดชูครูภูมิปญญา
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2549 - กระทรวงทรัพยากรฯประกาศใหเปนผูชวยเหลือราชการปาไม (การชวยเหลือปา
ชุมชน)
2550 - นางประมวล เจริญยิ่งไดรับรางวัลจาก ฯพณฯทานนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ จุลานนท
สาขาการพัฒนาสวัสดิการชุมชนและสังคม (ฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน)
1.5) สภาพภูมิประเทศ
ตําบลเขาคอกมีเนื้อที่ทั้งหมด 58,812 ไร หรือ 94.01 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทํา
การเกษตรประมาณ 30,000 ไร พื้นที่ปาชุมชนประมาณ 3,500 ไร
ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบซึ่งทําการเกษตรสลับกับพื้นที่ดอนซึ่งเปนที่อยูอาศัย
และพื้นที่ปาซึ่งมีชื่อเรียกตามแตละชุมชน เชน ปาชุมชนละหอกกระสังมีพื้นที่ 2,700 ไร มีพื้นที่
มากที่สุดและสมบูรณที่สุด ปาชุมชนเขาคอกมีพื้นที่ 1,500 ไร มีลักษณะเปนภูเขา เปนตน
1.6) สภาพภูมิอากาศ
จากลักษณะทางกายภาพและทําเลที่ตั้งของหมูบานซึ่งมีพื้นที่เปนปาเบญจพรรณ
ทําใหพื้นที่บริเวณชุมชนบานละหอกกระสังและพื้นที่โดยรอบมีภูมิอากาศดังนี้
ฤดูรอน อากาศรอนและแหงแลงชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน)
ฤดูฝน ฝนตกชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว อากาศหนาวถึงหนาวจัดชวงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
จากสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงตอการทํานา เนื่องจากมีชวงแลงเปนเวลายาวนาน
จึงสามารถทํานาไดปละหนึ่งครั้งเทานั้น แตก็ไมแหงแลงจนไมสามารถทํานาได ชุ มชนที่นี่สามารถ
ทํานาไดทุกป
1.7) ทรัพยากรธรรมชาติ
จากสภาพทางภูมิศาสตร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานนี้มีความหลากหลาย
และคอนขางอุดมสมบูรณเนื่องจากยังมีสภาพที่เปนปาอยูมาก ทําใหชาวบานไดประโยชนจากปา
และปานี่เองที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยู อาชีพ รายได ฯลฯ
ปาชุมชนบานละหอกกระสัง เปนหนึ่งในปาชุมชน
ตําบลเขาคอกที่มีพื้นที่มากที่สุดถึง 2,700 ไร จากทั้งหมด 3,500 ไร
และมีความอุดมสมบูรณมากที่สุด มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตในชุมชนเปน
ยิ่งนอกจากจะเปนแหลงอาหารหลักแลว การอนุรักษปาทําใหขาวได
ผลผลิตที่ดีขึ้น พืชไรตาง ๆ ก็สมบูรณขึ้นและเปนปราการปองกันภัย
ธรรมชาติ เชน ลมพายุฤดูรอน ฝนแลง น้ําทวม เปนตน ชาวบานเคย
ภาพที่ 1.17 ปาชุมชนละหอก
รวมกันประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดประโยชนโดยตรงจากปาใน
กระสัง
แตละป พบวามีมูลคามากมายจนทําใหชาวบานตระหนักถึงความ
สําคัญของปาและตื่นตัวในการใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรของชุมชนเปนอยางมาก
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2) สภาพทางสังคม
ชุมชนบานละหอกกระสังเปนชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุและตางที่มา เนื่องจาก
ที่นี่แตเดิมเปนปาที่อุดมสมบูรณ ผูคนที่เคยพบเห็นจึงตางอพยพมาอยูรวมกันเปนชุมชน สงผลให
สังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่นี่มีความหลากหลายตามไปดวย เชน ภาษา ความเชื่อเกี่ยวกับการ
ตัดไมลวนไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาวเขมร เปนตน อยางไรก็ตาม การที่คนในชุมชนตางที่มา
มาอยูรวมกัน ผานประสบการณตาง ๆ รวมกัน ทําใหเห็นภาพของความชวยเหลือเกื้อกู ลกันอยาง
มากแมวาจะไมใชเครือญาติกันก็ตาม แตการตั้งบานเรือนยังคงรวมกันเปนเครือญาติ ลักษณะ
บานเรือนยังคงวิถีเกษตรกรรมและยังสามารถพบเห็นการเอาแรงชวยเหลือกันอยูบาง ในชวงที่
ผูวิจัยอยูในพื้นที่นั้นมีงานบวชสองงาน เปนงานที่เรียบงาย ชาวบานเกือบทั้งหมดมารวมงาน คนที่
สนิ ท สนมกั บ บ า นเจ า ของงานก็ มาช ว ยกั น จั ด เตรี ย มงาน หรื อ ถ า หากมี ใ ครเจ็ บ ไข ไ ด ป ว ยเข า
โรงพยาบาล ชาวบานที่แมจะไมใชญาติกันก็ตามก็จะแวะเวียนไปเยี่ยมเสมอ การอยูรวมกันของ
ชุมชน ลักษณะบานเรือนและการตั้งบานเรือน สาธารณูปโภคและระบบสุขภาพชุมชน ลั กษณะ
ประชากร วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนเปนสิ่งที่จะกลาวถึงตอไปในหัวขอนี้
2.1) การตั้งบานเรือน6
หากพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพและตําแหนงที่ตั้งของหมูบานพบวาอยูติด
กับปาทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเปนที่ดอนไลลงไปยังที่ลุมดานทิศตะวันออกและทิศใตซึ่ ง
ใชทําการเกษตร ชุมชนนี้จึงไมประสบปญหาน้ําทวม การตั้งบานเรือนสวนมากนิยมปลูกรวมกัน
เปนกลุมญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูงที่อพยพมาดวยกันเรียกไดวามีลักษณะเปนครอบครัวผสมขนาด
ใหญ เพราะตางก็ตองพึ่งพาอาศัยกันทั้งเรื่องการเกษตรหรือในยามที่เจ็บไขไดปวย บานละหอก
กระสังนี้มีแบงเปน 3 คุม7 ไดแก คุมตะวันตกซึ่งสวนมากเปนกลุมที่อพยพมาจากพื้นที่ใกลเคียง
ภายในตําบลเขาคอก คุมกลางเปนกลุ มเครื อญาติที่อพยพมาจากจั งหวั ดมหาสารคาม และคุ ม
ตะวันออกสวนมากอพยพมาจากอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย คุมที่มีอิทธิพลตอการเลื อกผูนํา
หมู บ า นหรื อ กํ า หนดทิ ศ ทางของหมู บ า นคื อ คุ ม มหาสารคามและพุ ท ไธสง ในส ว นของพื้ น ที่
สาธารณะ (Public space) ที่เปนทางการคือศาลากลางบานและที่ทําการกลุมอนุรักษฯที่เอาไว
แลกเปลี่ยนเรื่องที่เกี่ยวของกับหมูบานและกิจกรรมที่ทํารวมกัน เชน กลุมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับกลุมอนุรักษปา แตพื้นที่สาธารณะที่แลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับวิถีการผลิต
เรื่องราคาพืชผล สวนใหญจะเกิดขึ้นที่ไรนา
2.2) ลักษณะบานเรือน
บานเรือนในชุมชนละหอกกระสังยังมีลักษณะ
ที่เอื้อตอวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม กลาวคือ สวนมากเปนบานไม
ซึ่งสรางไวตั้งแตอดีตที่ยังมีตนไมหนาแนน และปาอุดมสมบูรณ
6
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เรือนยกพื้นสูงเพื่อใชเลี้ยงวัวควาย ระบายความรอน และปองกันน้ําทวม เหมาะสําหรับลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ลุมซึ่งชวงหนาน้ํา น้ําก็จะทวมสูงและ
ชวงหนารอนอากาศจะรอนและแหงแลงมาก บานจึงตองยกสูงแทบทุกบานจะตองมียุง (เลา)
ขาวซึ่งเก็บไวกินตลอดปและเก็บไวเปนเมล็ดพันธุสําหรับทํานารุนตอไป สวนคอกวัวควายจะอยู
ขางบานเนื่องจากบานที่เลี้ยงวัวควายจะเลี้ยงจํานวนมากกวาสิบตัวขึ้นไปพื้นที่ใ ตถุนบานจึงไม
เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับเปนลานตากผลผลิตของแตละครัวเรือนกอนที่จะนําไปขาย
หรือมีคนมารับซื้อ หองน้ําหองสวมสวนมากแยกออกมาจากตัวบาน แตละบานสวนมากจะมีพื้นที่
สําหรับปลูกไมผลไวกิน แตมีเพียงบางบานที่ปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองชนิ ดที่ไมตองซื้อจากรถ
ขายกับขาว
2.3) สาธารณูปโภค8
การศึกษานี้แบงสาธารณูปโภคออกเปน 4 ดานหลัก ดังนี้
2.3.1) แหลงน้ํา
สําหรับชุมชนบานละหอกกระสัง แหลงน้ําถือเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิต
ของชาวบานเนื่องจากสวนใหญทําการเกษตรเปนหลักซึ่งชุมชนนี้มีปญหาเรื่ องแหลงเก็บกัก
น้ําไวใชในฤดูแลงมีไมเพียงพอตอการเพาะปลูก นอกจากนี้ แหลงน้ํายังเปนปจจัยสําคัญใน
การฟนฟูสภาพปาใหอุดมสมบูรณและรักษาผืนปาไวในยามหนาแลงซึ่งเสี่ยงตอไฟปาอีก
ดวย แหลงน้ําแบงเปน
(1) แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย 20 สาย
- หนองและอื่น ๆ 30 แหง
(2) แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- คลอง 2 สาย
- ฝาย 15 แหง
- บอน้ําตื้น 25 แหง
- บอโยก 15 แหง
- ประปาหมูบาน 11 แหง
- ถังเก็บน้ําฝน 19 แหง
2.3.2) ไฟฟา
ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชซึ่งเปนการใชในระดับครัวเรือน เครื่องใชไฟฟาแตละ
ครัวเรือนมีโทรทัศน ตูเย็น เตารีด วิทยุ และมีหลายบานที่มีเครื่องเลนดีวีดี/วีซีดี
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3.3) บริการสาธารณะ
(1) บริการสาธารณะในหมูบาน ประกอบดวย
- โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานละหอกกระสัง จัดการเรียนการสอนจนถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
- ศาลาประชาคม 1 แหง บริเวณกลางคุมบาน9 ใชเปนที่ประชุมหมูบาน
และจัดงานบุญประเพณีตาง ๆ
- ลานตากผลผลิตทางการเกษตร มียุงขาว(เลา)ทุกครัวเรือน หากเปนพืช
ไร เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง จะมีผูมารับซื้อถึงที่หรือไมชาวบานก็
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 ซึ่งสวน
ใหญพืชไรจะมีผูมารับซื้อผลผลิตถึงที่จึงไมมีแหลงรวบรวมผลผลิต อีกทั้งชุมชนเองไมมี
การรวมกลุมกันเปนสหกรณ แตขาวสวนมากปลูกไวเพื่อบริโภคจะเหลือขายสวนนอย ไม
มีรานขายปจจัยการผลิ ตเกษตร มีโรงสีขาว 2 แหงคื อบ านผูใ หญ บานและบ านตรงกั น
ขาม10 แตชาวบานมักจะใชบริการโรงสีจากภายนอก
2.4) ลักษณะประชากร
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ถื อ ได ว า เป น แหล ง ผสมผสานความหลากหลายในวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมประเพณี เนื่องจากมีหลายกลุมชาติพันธุ อันไดแก กลุมไทยลาว กลุมไทยเขมร และ
กลุมไทยสวย (กุยหรือกวย) ซึ่งสามารถใชชีวิตไดอยางกลมกลืน ภาษาที่ใชสื่อสารกันโดยทั่วไปคือ
ภาษาอี ส านและภาษาเขมร ด า นกายภาพหมู บา นมี จํ านวนครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น 60 ครั ว เรื อ น มี
ประชากรทั้งสิ้น 395 คน แบงเปนชาย 199 คนและหญิง 196 คน
2.5) การศึกษา
โรงเรียนในหมูบานมี 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนบานละหอกกระสัง เปนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1-4 ปจจุบันมีครูทั้งสิ้น 3 คน นักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่
4 มีทั้งสิ้น 24 คน โรงเรียนนี้ตั้งอยูกลางหมูบาน เด็กนักเรียนเมื่อเรียนจบแลวจึงตองไปเรียนตอที่
9
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โรงเรี ยนบ านเขาคอกซึ่ ง อยู ห างจากหมูบานประมาณ 3 กิ โลเมตรจนจบชั้ นมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3
หลังจากนั้นหากใครตองการเรียนตอจนจบชั้นมัธยมปลายตองสอบเขาโรงเรียนประจําอําเภอประ
โคนชัยและอําเภอใกลเคียง จากคําบอกเลาของชาวบาน โรงเรียนบานละหอกกระสังเคยถูกสั่งให
ยุบและไปรวมกับโรงเรียนบานเขาคอก แตเนื่องจากโรงเรียนนี้สรางโดยน้ําพักน้ําแรงของคนใน
ชุมชนที่ตองการใหลูกหลานของตนไดเรียนหนังสือจึงตอสูและขอใหโรงเรียนมีการเรียนการสอน
ตอไปได อุปสรรคที่สําคัญของการศึกษาคือบุคลากรทั้งผูบริหารและครูผูสอนที่ยายมาประจําที่
โรงเรียนนี้มักจะไมอยูนานเนื่องจากเปนโรงเรียนที่ไกลจากในเมืองการเดินทางมาสอนจึงเปนเรื่อง
ลําบาก ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบานละหอกกระสังจึงไมตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ทั้งผูบริหารและครูผูสอนรุนป จจุบันมีความคิดที่ จะพัฒนาโรงเรียนอยางจริง จังและมีกิจกรรมที่
รวมกับชุมชนมากขึ้น ทั้งการพัฒนาเด็กเยาวชนในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน และการ
พัฒนาอาชีพของชาวบานโดยการเปนแหลงรวบรวมความรูและทดลองเพื่อปรับปรุงผลผลิตของ
ชาวบานดีขึ้น
2.6) ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ความเชื่ อและศาสนา ถือ เป นสิ่ งที่ อ ยูภายในจิ ตใจ ซึ่ง เรี ยนรู ผานประสบการณ ที่
ถ า ยทอดสื บ มาจากบรรพบุ รุ ษ เป น หลั ก ที่ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ที่ มี ผ ลต อ วิ ธี คิ ด และพฤติ ก รรม เมื่ อ มี
กระบวนการที่ เ กิ ด ซ้ํ า จนเป นแบบแผนแล ว ความเชื่ อ และศาสนาจึ ง ตกผลึ ก เป นพิ ธี ก รรมและ
ประเพณีที่มีรูปแบบชัดเจน กลาวโดยยอคือ ความเชื่อและศาสนาเปนนามธรรม สวนพิธีกรรมและ
ประเพณีเปนรูปธรรมที่เปนผลตอเนื่องมา แตทั้งหมดนั้นถือวาเปนสวนสําคัญและเปนองคประกอบ
ของวัฒนธรรม สําหรับชุมชนละหอกกระสังที่ผานชวงเวลาจนมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง เปน
ชุ ม ชนที่ ส ามารถจั ด การภายในชุ ม ชนของตนเองได (Self-management) และกระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมผานไปยังคนรุนตอไปก็ไดมีพัฒนาการที่เขากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
(1) ความเชื่อ
คนในชุมชนบานละหอกกระสังมีความเชื่อที่เกี่ยวของกับธรรมชาติโดยเฉพาะ
ความเชื่อที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนที่นี่ตองพึ่งพา
ธรรมชาติเปนสําคัญ ความเชื่อจึงเปนเหมื อนระเบียบกติ การวมกันที่ เป นจุดรวมที่ทุกคน
ยอมรับและมีผลในการชวยรักษาสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เชน ความเชื่อในการตัด
ไมมาทําบานของคนเขมรนั้นหามไมใหนําเอาตนไมที่โดนฟาผามาใชเพราะถือวาเทวดาหวง
หาม หากที่นาของใครโดนฟาผาจะตองทําพิธีสะเดาะเคราะห หรือกรณีที่ตัดไมตนเดี ยวจะ
ใชทําเปนเสาบานสองเสาไมได (สมัยกอนตนไมมีขนาดใหญ) เพราะมีความเชื่อวาจะทําให
คนที่มาอยูอาศัยมีอันเปนไป เปนตน
(2) ศาสนา
ความเชื่อที่ยึดถือเปนกรอบในการดําเนินชีวิต
หรือศาสนาเปนสิ่งที่จรรโลงสังคมใหอยูได ชาวบานที่นี่ทุก
คนนับถือศาสนาพุทธ และยังมีวิถีชีวิตที่ตองพึ่งพิงวัดอยู
ภาพที่ 1.19 วัดโพธิ์
ทอง
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มาก เนื่องจากพระสงฆที่จําวัดที่นี่รูปแรกคือผูที่บุกเบิกถากถางจนกลายเปนชุมชนคนแรก
เชนกัน จึงเปนที่เคารพบูชาและผูนําในทางจิตใจของชาวบาน พระสงฆนอกจากจะมีหนาที่
ในการสอนใหคนทําดี ละเวนความชั่วยังมีหนาที่ทางสังคมอีกอยางก็คือเปนหมอเปาหมอยา
ในยามที่ชาวบานเดือดรอน สวนชาวบานก็จะเกื้อกูลศาสนาโดยการทําบุญ ซึ่งสามารถพบ
เห็นภาพชาวบานทั้งเด็กและคนแกก็จะไปถวายภัตตาหารทุก ๆ เชา วัดในชุมชนนี้ไดแก วัด
โพธิ์ทอง (ดูภาพที่ 1.19)
(3) ประเพณีวัฒนธรรม -ประเพณีทําบุญเบิกบาน (เลี้ยงผีปูตา)
มีขึ้นในเดือนหาของทุกป เนื่องจากความ
เชื่อที่วาผีปูตาเปนผูคุมครองปกปองใหหมูบาน และคน
ในหมูบานอยูเย็นเปนสุขและปลอดภัย มีฝนตกตองตาม
ฤดูกาลใหพอทําไรทํานาและมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ
ตอนเชาจะมีพิธีทําบุญที่ศาลากลางบาน แตละบานก็
ภาพที่ 1.20 เครื่องเซนไหว
เตรียมสํารับอาหาร โดยในสํารับนั้นประกอบดวย
ทําบุญผีปตู า
หมากพลู ขนม พริก และหุนที่เปนสัญลักษณของตายาย
(ดูภาพที่ 1.20) พิธีตอนบายจัดที่ศาลปูตาแตละบานก็จะทําหุนหญาคาแทนสมาชิกทุกคนใน
บาน รวมถึงสัตวเลี้ยงและภาชนะดวยเพื่อขอใหปูตาคุมครอง หลังจากนั้นไดเสี่ยงทายโดยดู
จากหงอนไกสองตัว ตัวหนึ่งแทนหมูบาน อีกตัวแทนไรนา ถาหงอนมีลักษณะงอเขาจะดี
ปรากฏวาไกตัวแทนหมูบานงอเขาอยางมากทํานายวาหมูบานจะอยูดีมีสุขไมมีปญหามาก
นัก สวนไกตัวแทนไรนางุมนอยทํานายวาการเกษตรจะแลงในชวงเริ่มและดีขึ้น เสร็จจากพิธี
เสี่ยงทายก็จะแจกไขตมใหทุกคนกินโดยเชื่อวาจะมีรางการแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย ใน
ประเพณีนี้ยังมีการเสี่ยงทายโดยการจุดบั้งไฟซึ่งชาวบานประกอบกันเอง ในปนี้มีทั้งหมด 5
อัน ซึ่งมีตัวแทนของชาวบานหนึ่งอัน ถาบั้งไฟขึ้นดี (ไมแตกเสียกอนขึ้นหรือขึ้นไปแลวแตก)
ก็แสดงวาการเกษตรก็จะดีไปดวย งานประเพณีนี้สามารถอธิบายถึงวิถีเกษตรและความ
เสี่ยงที่ชาวบานตองเผชิญจากการทําเกษตร การทํานายหรือการขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยถือ
เปนการผูกจิตใจของชาวบานไวและเปนการเตรียมใจหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ซึ่งในแง
ปจเจกก็มีความสุขจากการรวมตัวกันทํากิจกรรมหรือเรื่องที่พึ่งทางใจ ซึ่งลวนเปนสัญลักษณ
กติ ก าที่ รว มกั นกํ าหนดขึ้ น ในแง ของการรวมกลุ มต อ งอาศั ยแรงและความร ว มมื อ หลาย
ขั้นตอนชาวบานจึงตองรวมมือกัน แสดงความสามัคคีและความสัมพันธที่ดีตอกันเพื่อมา
รวมกันจัด งาน หากอธิบายในเชิ งสั งคมนั้ นประเพณีนี้ตอบสนองต อการรวมกลุมกันเป น
ชุมชน
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2.7) ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณี
ตารางที่ 1.2 ปฏิทินประเพณีและวัฒนธรรม
พื้นที่

ประเพณี

1.วันขึ้นปใหม
2.วัน
มาฆบูชา
ทั่วไป 3.วัน
สงกรานต
4.วันวิสาขบู
ชา
5.วัน
อาสาฬหบูชา
6.วัน
เขาพรรษา
7.วันออก
พรรษา
8.วันลอย
กระทง
ทองถิ่น 9.ไหวผีปูตา
(ทําบุญเบิก
บาน)
10.บุญ
ขาวสารท

เดือน
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ประเพณีที่ชุมชนบานละหอกกระสังนั้นคลายกับวัฒนธรรมกระแสหลักของคนไทย
เชนวันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเขาพรรษา เปนตน ซึ่งประเพณีทั่วไปของชุมชนที่นี่นั้นมีระเบียบ
แบบแผนไม ไ ด ผิ ด แผกแตกต างไปจากวั ฒนธรรมกระแสหลั ก เท า ใดนั ก ส ว นที่ เ ป น วั ฒนธรรม
ทองถิ่นตางหากที่เชื่อมโยงเขากับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในทองถิ่นไดดีกวาและมีผลตอ
ระบบคุณคาของคนในทองถิ่นอยางชัดเจน อันไดแก ประเพณีไหวผีปูตาหรือที่นี่เรียกวา ประเพณี
ทําบุญกลางบานหรือทําบุญเบิกบาน ซึ่งไดกล าวไปแลวขางตน และประเพณีบุญขาวสารท ซึ่งจัด
ขึ้นในเดือนสิบ ซึ่งคลายคลึงกับบุญขาวสารทของชาวอีสานโดยทั่วไป
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2.8) ระบบสุขภาพชุมชน

ภาพที่ 1.21 ระบบสุขภาพชุมชน
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ระบบสุขภาพชุมชนของบานละหอกกระสัง (ภาพที่ 1.21) ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้น
จากการสังเกตและพูดคุยกับชาวบาน ซึ่งปจจัยทั้ งหลายได ระบบสุขภาพนี้เกี่ยวของสัมพันธกัน
ประกอบดวยเรื่องอาหาร รถเร การเจ็บปวย ยา ผี หมอพื้นบาน สถานบริการและการเขาถึงสถาน
บริการ บานละหอกกระสังเปนหมูบานที่พึ่งพิงการเกษตรและปาไม ดังนั้น อาหารที่นํามาบริโภค
สวนใหญไดจากการปลูกกินในครัวเรือน เก็บที่นาและปาเปนสวนใหญ มีนอยครัวเรือนที่ซื้อจากรถ
เรที่มีผานมาทุกวัน หมุนเวียนสับเปลี่ยนมีทั้งขายยา ตนไม เปนตน ดานการเจ็บปวยหรือโรคเทาที่
ไดคุยกับ อสม.ประจําหมูบานและอนามัยประจําตําบลพบวาชาวบานไมคอยเจ็บปวยรายแรงและมี
โรคตามฤดู ก าลเท านั้ น หากเจ็ บ ป ว ยไม ม ากนั ก ก็ จ ะใช ยาสมุ น ไพรที่ เ ก็ บจากป า หรื อ ให ห มอ
พื้นบานและหมอเปารักษา หรือไมก็ซื้อยารับประทานเอง เชน ยาสามัญประจําบาน ยาสมุนไพร
ยาชุด เปนตนแตถาอาการหนักก็จะสงเขารักษาที่อนามัย โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลจังหวัด
ตามลําดับ การเจ็บปวยนอกจากโรคแลวยังเกิดจากการใชสารเคมีจําพวกยาฆาแมลงซึ่งจะเกิดจาก
การใชเกินขนาดหรือสะสมจนเกิดโรค
3) สภาพทางเศรษฐกิจ
บานละหอกกระสังเปนชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดในดานตาง ๆ ตั้งแตดานทรัพยากรที่
อาศัยจากธรรมชาติรอบตัวคือปาเปนหลัก ดานเศรษฐกิจที่มีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพและหาเลี้ยง
ตนเองได ดานเทคโนโลยีมีการใชเครื่องมือตาง ๆ อยางงาย ๆ ซึ่งเปนขนาดที่มนุษยสามารถ
จัดการไดดวยตนเอง (Human-scale Technology) กลาวไดวา ชุมชนบานละหอกกระสังเดิมนั้นก็
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมาก ความอุดมสมบูรณทําใหไมตอ งกอบโกยหรือสะสม
หากมี ค วามจํ า เป นหรื อ ในวาระฉุ ก เฉิ น สามารถจะพึ่ ง พาญาติ มิ ต รได นั บว า วิ ถี ชี วิ ต ตั้ ง อยู บ น
เศรษฐศาสตรคุณธรรมโดยแท (Moral Economy) ระบบเศรษฐกิจเชนนี้มีอิทธิพลกับคนในชุมชน
มาช า นานโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง คนเฒ า คนแก ใ นชุ ม ชนที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ต อ ลู ก หลาน
แมกระทั่งปจจุบันที่ตองกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจที่ความเปนธรรมและประโยชนสูงสุดขึ้นอยูกับการ
แขงขันแตที่นี่สภาพการแขงขัน และผลกระทบจากภายนอกมีสวนเปลี่ยนแปลงชุมชนอยูบางแตไม
มากนัก ในหัวขอนี้จะกลาวถึง การประกอบอาชีพ ปฏิทินการผลิต และฐานะความเปนอยู ดังนี้
3.1) การประกอบอาชีพ
เนื่องจากสภาพทางกายภาพและที่ตั้งของหมูบานมีสวนกําหนดอาชีพเปนอยางมาก
ความสมบูรณของทรัพยากรในพื้นที่ที่หมูบานตั้งอยูติดกับพื้นที่ปาที่เริ่มฟนตัวและกลับมาอุดม
สมบูรณอีกครั้ง ทําใหชาวบานไดประโยชนจากความหลากหลายของธรรมชาติเปนอยางยิ่ง แต
เนื่องจากปจจัยทางดานราคาและรายไดจึงกําหนดใหชาวบานทําเกษตรกรรมเพียงไมกี่ประเภท
เทานั้น เศรษฐกิจที่นี่ขึ้นกับ
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(1) ทํานา (นาป)
สภาพพื้นที่ทางกายภาพสงผลใหชุมชนบาน
ละหอกกระสังสามารถทํานาไดปละครั้ง เปนการทํานาแบบใชปุย
คอกเพียงอยางเดียวมีเพียง 3 ครัวเรือนเทานั้น นอกจากนั้นหลาย
ครัวเรือนผสมระหวางปุยคอกกับปุยเคมีซึ่งสวนใหญจะใชปุยเคมี
ในสัดสวนที่มากกวาก็จะนํามูลวัวไปใสในแปลงนาของตน จาก
คําสัมภาษณของบานที่ใชปุยคอกเพียงอยางเดียว ถึงเหตุผลที่
ทํานาแบบไรสารพบวา เคยใชปุยเคมีมากกอนแตพอคาใชจายสูง
ก็กลับมาคิดวาสมัยกอนที่ไมมีปุยเคมีก็ยังทํานาได เลยเปลี่ยนมา ภาพที่ 1.22 ทุงนาบานละหอกกระสัง
ใชวิธีดั้งเดิมในชวง 3 ปแรก ขาวในแปลงจะเล็กและปริมาณ
นอยกวาแปลงที่ใชสารเคมี แตหลังจากนั้น ขาวจะเริ่มสมบูรณขึ้นและมีปริมาณพอกับแปลงที่ใช
สารเคมี ในขณะที่ความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีก็ไมมี รายจายก็นอยลง แตกลับไดอาหารมากขึ้น
แปลงนาที่ใชแตปุยคอกนั้นจะมีระบบนิเวศนที่หลากหลายกวาสัตวหลายชนิดที่เปนอาหารจะมาอยู
ในแปลงที่ใชปุยธรรมชาติมากกวาที่ใชสารเคมี เชน หนูนา กบ เขียด แมงดา แย เปนตน ขาวที่ไ ด
สวนใหญใชบริโภคในครัวเรือน มีสวนนอยที่เหลือขาย แตบางครอบครัวก็ปลูกขาวเพื่อใชหนี้ที่
กูยืมมา
(2) ทําไร
พื้นที่ทําไรมีเพียงขาวโพดที่สามารถใชแปลงเดียวกับแปลงขาวได สวนมัน
สําปะหลังและออยนั้นชวงเวลาที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นซอนทับกับชวงเวลาที่ปลูกข าวไดจึงตอง
เลือกวาจะทําการผลิตระหวางขาวและขาวโพด หรือ มันสําปะหลัง หรือ ออย
1) มันสําปะหลัง
ปลูกทั้งปแตสวนใหญจะเริ่มปลูกพรอม ๆ กับขาวเนื่องจากในชวงแรก
ตองมีน้ําพอสมควรเพื่อรดใหกิ่งพันธุที่ปลูกติดดีแตตองไมมากจนดินแนนเกินไป
และตองคอยกําจัดวัชพืช (ทํารุน) ผลผลิตขึ้นกับสภาพดินและความถี่หางระหวาง
ตนที่ปลูก ราคาขึ้นกับราคาตลาดและพันธุที่ปลูก
2) ออย
ปลูกแทนขาวเริ่มปลูกและใสปุยตอนชวงตนป และเวนไว 2-3 เดือนจึง
ใสปุยอีกครั้ง จากนั้นชวงเดือนพฤศจิกายนจึงเก็บเกี่ยว โดยที่ชาวบานแทบไมตอง
ทําอะไรเลยทุกขั้นตอน เนื่องจากจะมีโรงงานมาติดตอโนมนาวใหชาวบานหันมา
ปลูกออยแทนขาว โดยจูงใจเรื่องเงินที่ไดมากกวาและโรงงานก็จะลงทุนใหตั้งแตมา
เตรียมที่ให ลงพันธุ ใสปุย เก็บเกี่ยว และสงขาย อีกทั้งยังปลอยกูใหชาวบานไดใช
จายอื่น ๆ ดวย การลงพันธุออยหนึ่งครั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดสามป ผลสวน
ใหญจากการปลูกออยคือโดยรวมแลวชาวบานเปนหนี้โรงงานน้ําตาล และไมมีขาว
กินในครัวเรือน แตมีไมกี่ครัวเรือนที่ปลูกออย
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3) ขาวโพด
ปลู กหลัง จากเก็บเกี่ ยวขาว โดยส ว นมากจะปลู กไวกิ นเองใช เวลา 3
เดือน ระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม หากปลูกไวขายจะใชเวลา 4 เดือน ระหวาง
เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน
(3) เลี้ยงสัตว
วัวควายที่เลี้ยงไว โดยมากไมไดใช เปนแรงงาน (labor) เหมือนสมัยกอ น
แตเลี้ยงไวเพื่อขายในยามขาดแคลน ถือเปนสินทรัพย (asset) ชนิดหนึ่ง เวลาขายคนรับซื้อจะมา
ประเมินราคาถึงบาน
ถาเปนลูกวัวเลี้ยงไดประมาณ 1 ป ราคาจะตกอยูประมาณ 8,000 –
10,000บาท ถาเปนวัวเต็มวัยจะขายไดราคา 10,000 บาทขึ้นไปตามความสมบูรณของวัว แตถา
เปนพอหรือแมพันธุจะมีราคาหลายหมื่นบาทขึ้นกับอายุ พันธุ และความสมบูรณของวัว ในชวงที่
ตนไมอุดมสมบูรณชาวบานมักนําวัวควายไปเลี้ยงในปาเพราะมี
อาหารที่หลากหลาย หากเปนชวงที่แลงหรือฤดูทํานาชาวบาน
ก็จะหาหญามาใหกินที่คอก จึงมีบางบานที่อาจแบงที่ดินไว
ประมาณ 1-2 ไร สําหรับปลูกหญาสําหรับเลี้ยงวัวควาย แตบาน
ที่ไมไดปลูกไวจะซื้อไดจากบานที่มีหรือรถเรที่วิ่งผานหมูบาน ใน
ราคากิโลกรัมละ 2 บาท

ภาพที่ 1.23 คอกวัวควายตามบาน

(4) แรงงานรับจาง
อาชีพรับจางสําหรับผูที่มีไรนาของนั้นสวนมากมักทํากันในชวงฤดูรอนที่เวน
จากการทํานา หรือชวงระหวางหลังหวานขาวจนถึงรอการเก็บเกี่ยวก็จะมีเวลาวางเหลือพอที่จะ
ทํางานรับจาง สวนผูที่ไมมีที่ทํากินก็มีงานรับจางใหทําตลอดทั้งป สวนมากเปนงานฉีดพนยาฆา
แมลงที่แปลงดอกไมในหมูบานใกลเคียง หรือรับจางทั่วไป คาแรงตอวันไมเกินวันละ 200 บาท
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3.2)ปฏิทินการผลิต
ตารางที่ 1.3 ปฏิทินการผลิต
อาชีพ
1.แรงงานรับจาง
- วัยรุน
2.ปลูกขาว (นาป)
- หวานขาว
- ดํานา
- ใสปุย
- เก็บเกี่ยว
3.ปลูกมัน
สําปะหลัง

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ทําตลอดทั้งปชวงที่เวนจากการทําไรทํานาของตัวเอง
ชวงปดเทอม
*

*
*

ปลูกทั้งปขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน – ขั้นตอน คือ ปลูก, ทํารุน (กําจัด
วัชพือชอ),ยแต
ใสปลุยะรุ, เก็
นเก็บเกี
บเกี่ยว่ยวได 3 ป ทุกขั้นตอนโรงงานรับซื้อเปน
คนดําเนินการ

4.ปลูกออย
- เริ่มปลูก+ปุย1
- ปุย2+ยาฆาแมลง
- เก็บเกี่ยว
5.ขาวโพด
- ปลูกกิน
- ปลูกขาย
6.ยูคาลิปตัส
7.เลี้ยงสัตว
- ไกเลี้ยงกิน
- วัวควายเลี้ยง
ขาย

*
*

หลังเกี่ยวขาว
ปลูก 3 ปขึ้นไปจึงจะตัดขายขึ้นกับราคาในชวงนั้น ๆ ขายแบบเหมา
ตามขนาด
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3.3) ฐานะความเปนอยู รายได หนี้สิน
(1) สภาพทั่วไป
ฐานะความเปนอยูของคนในหมูบาน มีความแตกตางและชองวางทางรายไดนอย
เนื่องจากมีวิถีชีวิตและอาชีพที่เหมือนกัน การใชจายสวนใหญใชไปในการผลิต เชน ซื้ออุปกรณที่
ใชในการเกษตร ปุยเคมี ลงทุนดานเมล็ดพันธุ เปนตน สวนคาใชจายทั่วไปในการอุปโภคบริโภคมี
ไมมากเนื่องจากอาหารก็แทบจะไมตองซื้อเพราะไปหาเก็บเอาในปาหรือผักสวนครัวก็ปลูกไวกิน
เองพอสมควร
(2) รายไดหนี้สิน
รายไดที่เปนตัวเงินมาจากการทําการเกษตรเปนสวนใหญซึ่งตองจัดสรรระหวาง
การใชจายประจําวันกับการเก็บออมไวสําหรับลงทุนในการผลิตในปตอไป รายไดสวนนี้ขึ้นกับพืช
ลาจํานวนพื้นที่ที่ปลูก สวนรายไดที่เปนตัวเงิ นอีกทางก็คือการเก็บหาของปาขายซึ่งนํารายไดมาสู
ชุมชนไมนอย11 นอกจากนี้แลวยังมีสินทรัพยจํานวนไมนอย นั่นคือ วัวและควายที่ชาวบานแตละ
บานเลี้ยงไวไมต่ํากวา 10 ตัว ราคาตัวละไมต่ํากวา 10,000 บาท
สําหรับหนี้สิน จากการพูดคุยกับชาวบานและผูนําชุมชนพบวาชาวบ านตระหนัก
ถึงปญหาพอสมควร แหลงเงินกูที่ชาวบานกูมาก็แตกตางกัน เงินกูในระบบสวนใหญมี 4 แหลง
ไดแก กองทุนเงินลาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) โรงงานน้ําตาล และ
แหลงอื่น ๆ วัตถุประสงคและวิธีคิดของชาวบานตอการกูเงินก็แตกตางกัน
สําหรับกองทุนเงินลาน ชาวบานคิดวาเปนสินทรัพยควรไดมากกวาเปนการกูยืม
เงิ น เพราะชาวบ า นทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ กู แ ละทุ ก คนก็ ใ ช สิ ท ธิ ส ว นมากจะนํ า ไปใช จ า ยส ว นตั ว ที่ ไ ม
เกี่ยวของกับการผลิต เกณฑการใหกูนั้นคณะกรรมการเงินลานของหมูบานจะพิจารณากระจายให
ทั่วถึง โดยตั้งจํานวนเงินกูไว 2 อัตราคือ 10,000 และ 20,000 บาท อัตราการใชคืนโดยการใชเงิน
ออมของตนเองมาใชคืนประมาณรอยละ 10 อีกรอยละ 60 กูจากนายทุนภายนอกมาใชคืน ที่
เหลือใชทั้งสองวิธีการรวมกัน
ในสวนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สวนใหญกูมา
เพื่อลงทุนในการผลิต เชน ซื้อเมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง/กําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร
เปนตน จํานวนเงินกูขึ้นอยูกับเกณฑที่ ธกส.กําหนด อัตราการใชคืนดีเนื่องจากมีผลตอการกูใน
ครั้งตอไป และสวนใหญกูนอกระบบมาใชคืน
โรงงานน้ําตาล เปนอีกแหลงเงินกูสําหรับผูที่ยอมปลูกออยปอนโรงงาน กลาวคือ
นอกจากโรงงานจะลงทุนและลงแรงทําออยใหผูที่ตกลงกับโรงงานแลว ชาวบานยังสามารถกูยืนมา
ใชจายกอนไดไมมีเกณฑการกูยืม โดยโรงงานจะนําไปหักกับรายไดของผลผลิตออยของคนนั้น ๆ
กลาวคือ โรงงานมาเตรียมดิน ลงพันธุ ใสปุย เก็บเกี่ยว และขนสงไปโรงงาน โดยที่ชาวบานไมตอง
ทําอะไร คาใชจายทั้งหมดรวมทั้งเงินกูนี้ก็จะรวมกันแลวหักกับรายไดที่ไดจากการขายออยแตละ
11

จากการทําวิจัยของชาวบานพบวามูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดจากปาชุมชนตําบลเขาคอกเพียง 1 ใน 3 ของครัวเรือน
ทั้งหมดจากการบริโภคในครัวเรือนและการขายนั้นมีไมต่ํากวา 2,697,576 บาทตอป
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ครั้ง ซึ่งสวนมากเมื่อหักคาใชจายแลวชาวบานจะมีรายไดจากการใหที่ดินโรงงานน้ําตาลปลูกออย
ไมมาก บางคนอาจติดหนี้ดวยซ้ํา
นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินกูอื่น ๆ ของนายทุนทั่วไป ที่นาสนใจคือ การกูเงินขาว
เขียว คือ การกูเงินสดแตจายคืนเปนขาวเปลือก
(3) การถือครองที่ดิน
ที่ดินบริเวณชุมชนบานละหอกกระสังรวมถึงตําบลเขาคอกแต เดิมเปนพื้นที่ปา
สงวน การบุกเบิกที่ดินทํากินในสมัยแรกต องถากถางจับจองกันเองและไมมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง
แตก็ถือปฏิบัติวาคนที่ถากถางที่ดินผืนใดถือเปนเจาของที่ดินผืนนั้น ผูที่อพยพยายมาก็ตองซื้อหา
กันตามราคาที่ตกลง
ปจจุบัน ที่ดินสวนใหญในชุมชนบานละหอกกระสังทางราชการเริ่มออกเอกสาร
สิทธิ์ใหแลว ที่ดินทํากินสวนมากไดเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 มีสวนนอยที่ไดเอกสารสิทธิ์ 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 ขึ้นไป มี
8
ครัวเรือน
4) สภาพการปกครอง
4.1) ผูนําชุมชน
ผูนําในชุมชนบานละหอกกระสังนี้สามารถจําแนกเปนผูนําที่เปนทางการและผูนําที่
ไมเปนทางการ ดังนี้
4.1.1) ผูนําที่เปนทางการ
นายบุญมาก ภาลี ดํารงตําแหนงผูใหญบานตั้งแตป พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน
ตอจากนายตุน ทิพยวงศา ไดรับเลือกตั้งมาจากเสียงของคุมกลาง (มหาสารคาม) และเปนที่
ยอมรั บโดยทั่ ว ไปจากชาวบ าน จากการพู ด คุ ย กั บชาวบ า นต า งพู ด เป นเสี ยงเดี ยวกั นว า
ผูใหญบานคนนี้ชวยเหลืองานชุมชนเปนอยางดี ทั้งที่บานตนเองไมมีคนชวยทําไรทํานาแตก็
ยังคิดถึงสวนรวมกอนเสมอ ยิ่งในชวงที่ตองเฝาโรงเรียนเพื่อปองกันการวางเพลิง ผูใหญฯก็
อยู เ ฝ าโรงเรี ยนก อ นทุ ก วั นรอจนกว า เวรที่ จั ด ไว จ ะมา กว าจะได ก ลั บ บ า นก็ ส องสามทุ ม
นอกจากนี้นายบุญมากยังเปนประธานกลุมตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในหมูบานอีกหลายกลุม
นายสุภาพ ศรีภา เปนผูชวยผูใหญบานและประธานกลุมอสม.ระดับตําบล เปน
ที่ ย อมรั บ ในการทํ า หน า ที่ เ ป น ผู นํ า ชุ ม ชนเช น กั น มี ห น า ที่ ดู แ ลด า นสาธารณู ป โภคและ
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนผูประสานงานระหวางภายในและภายนอกหมูบาน
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4.1.2) ผูนําที่ไมเปนทางการ
นางประมวล เจริญยิ่ง มีบทบาทอยางมากในการเปนผูนําชุมชนเนื่องจากเปน
ผูนําในการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหหันมาอนุรักษทรัพยากรของตนเอง โดยเริ่มจากการเปน
ประธานกลุมสตรีและประธานกลุมอนุรักษฯของหมูบานและตําบล จนสามารถสานเครือขาย
ในระดับจังหวัดและภาคได นอกจากนี้นางประมวลยังไดรับเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกอบต.
เพื่อเชื่อมระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกดวย
นายถาวร บุญที ย เป นผูนําดานวัฒนธรรมในงานบุญประเพณีต าง ๆ ใน
หมูบาน ชาวบานตางเคารพและเชื่อถือเนื่องจากเปนกลุมคนที่อพยพมาอยูที่นี่เปนกลุมแรก
และสามารถเป น ผู นํ า ในด า นจิ ต วิ ญ ญาณของชาวบ า นได นอกจากนี้ ยั ง เป น สมาชิ ก ที่ มี
บทบาทในหลาย ๆ กลุมที่เกิดขึ้นในหมูบาน
นางบัวลี ศรีภา โดยทั่วไปผูสูงอายุจะไดรับเกียรติในการเปนที่ปรึกษาหรือ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญของหมูบานเนื่องจากทุกคนเชื่อวาผูเฒาผูแกเปนผูที่เห็นโลก
มามากและมีประสบการณตอเรื่องตาง ๆ เปนอยางดี นางบัวลีก็เปนผูสูงอายุที่มีบทบาท
สําคัญตอเรื่อ งตาง ๆ ของหมูบาน เนื่องจากเปนผูที่อพยพมาอยูนานแลวและเปนหัวหนา
ครอบครัวที่ใหญที่สุดครอบครัวหนึ่งในหมูบาน เปนแมของนางประมวลและนายสุภาพที่เปน
ผูนําของหมูบานดวย

คณะกรรมการกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาชุมชนละหอกกระสัง

4.2) การรวมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน
รายชื่อคณะกรรมการที่สําคัญของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน ประกอบดวย
ภาพที่ 1.24 คณะกรรมการกลุมออมทรัพย

1.นางประมวล
2.นายบุญมาก
3.นายสุภาพ
4.นายถาวร
5.นางบัวลา

6.นายประยงค
7.นส.สงกรานต
8.นางจวงจันทร
9.นางทองมวน
10.นางสํารี มาลาสี
11.นางเพ็ง
12.นายสัมพันธ
13.นางกุหลาบ
14.นางสุบิน
15.นายโอเลี้ยง

เจริญยิ่ง
ภาลี
ศรีภา
บุญทีย
คํามนตรี

อนาตเนตร
ประกอบ
ยิ่งดี
วาปสังข
ชื่นพงษา
ศรีภา
ที่รัก
หงษคณาวงษ
บุญทีย

6.นายบรรจง อนาตเนตร
7.นายสุธี คงพินิจ
8.นายอนุ ตากลาง
9.นางรัตนา บุญทีย
10.นางดอกไม ประวันนา
11.นายสุวิทย ศรีดาดี
จะเห็นไดวาคณะกรรมการกลุมตาง ๆ ในชุมชน
สวนมาก ผูมีบทบาทในการเปนผูนําหรือผลักดัน
ให เ กิ ด การรวมกลุ ม ใหม ๆ ให เ กิ ด ขึ้ น และทํ า
กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน คื อ
สมาชิ ก ตั้ ง แต ห มายเลข 1-5 ซึ่ ง ถื อ เป น ผู นํ า
ชุมชนอีกดวย ความสัมพันธระหวางผูนําดวยกัน
เปนไปในทางบวก
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(1) กลุมออมทรัพย
เริ่มตนจากเงิน 1,000,000 บาท ประชุมทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน กําหนดให
สมาชิกของกลุมนี้ตอ งสงเงินฝากขั้นต่ําเดือนละ 20 บาท สวนการกูเงินคณะกรรมการ
พิจารณาเรียงลําดับเปนรายไป ดอกเบี้ยขึ้นกับดอกเบี้ยของกองทุนเงินลาน
(2) กลุมกองทุนหมูบานฯ (กองทุนเงินลาน)
คณะกรรมการหมุนเวียนตามระเบียบกองทุนฯ สวนใหญเปนคณะกรรมการ
หมุนเวียนจากคณะกรรมการของกลุมออมทรัพย สวนใหญกูไปเพื่อใชประกอบอาชีพ มี
บางที่อาจกูเพื่อใชจายสวนตัว เงื่อนไขของการเปนสมาชิกกลุมนี้ตองเป นสมาชิกของกลุม
ออมทรัพย หลักการเหมือนหลักการของกลุมออมทรัพย ดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอปวงเงินกู
ไมเกิน 20,000 บาทตอป
(3) กลุม อสม.
มี น ายสุ ภ าพ ศรี ภ าเป น ประธานกลุ ม ในระดั บ ชุ ม ชนและในระดั บ ตํ า บล
วัตถุประสงคของกลุมตั้งขึ้นเพื่อรณรงคเรื่องการควบคุมโรค ใหความรู แกชาวบาน และ
รักษาพยาบาลเบื้องตน โดยที่คณะกรรมการมีสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว
(4) กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาชุมชนละหอกกระสัง
ก อ ตั้ ง ในป 2540 โดยนางประมวล เจริ ญ ยิ่ ง และเป นประธานกลุ มเรื่ อ ยมา
พรอมทั้งสามารถขยายเครือขายปาชุ มชนในระดับตําบลและจังหวัด กลุมอนุรักษฯเปน
กลุมที่มีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปนอยางยิ่ง
ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในบทที่ 4
(5) กลุมเยาวชน
เกิ ด ขึ้ น จากกลุ มอนุ รัก ษ ฯ โดยมี นายอาทิ ต ย โกธาเป นประธานกลุ ม ซึ่ ง มี
กิจกรรมทางดานกีฬาและปาชุมชน ทางดานกีฬามีการจัดแขงขันกีฬารวมกับหมูบานอื่น
ในเขตตําบลเขาคอกทุกป สวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับปาชุมชนนั้นกลุมเยาวชนมีบทบาทใน
การเพาะชํากลาไมเพื่อไปปลูกเสริมปา และมีหนาที่ทําวิจัยรวมกับกลุมอนุรักษฯโดยการ
ใหความรูและสรางสํานึกความเปนเจาของเพื่อใหเกิดความรักและหวงแหนปาตอไป
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3. กรณีศึกษาที่สาม : กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
บานเปร็ดใน จังหวัดตราด
1) กรณีศึกษา : กลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัดตราด12
1.1) ที่มา: เริ่มจากปญหาของชาวบาน ใหรูจัก คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
พระอาจารยสุบินไดเลาที่มาใหฟงวา พระอาจารยสุบินเกิดความคิดตั้งแตปพ .ศ. 2528
สมัยนั้นเรารณรงคกันมาก เรื่องโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง เมื่อทําไปแลวก็เกิดความคิดวา
โครงการแผนดินธรรมแผนดินทองนี้ไมประสบความสําเร็จ จากการที่ทานไปบรรยายในคายทหาร
ถามวาไมสําเร็จอยางไร ทานบอกวาเราไปพูด และวิเคราะห พบวาพอพระออกไปก็จะเหมือนเดิม
เพราะไม มี อ ะไรเป น ศู น ย รวมให ชาวบ านเลย ทหารออกไป พระออกไป ก็ เ ป น อั น ว าจบ พระ
อาจารยสุบินจึงนึกตอไปวาคงไมใชวิธีนี้ ทานจึงออกจากโครงการแผนดิ นธรรมแผนดินทอง แลว
ไปอยูปา ชวงนั้นพระอาจารยสุบินก็ธุดงคเขาปาไปเรื่อย จนกระทั่งป 2530 ก็ขอพัก ไมอยากเดิน
เทศน เพราะวายังมองทิศทางไมออก
ตอนปพ.ศ. 2530 มี กศน. พระสุบินเขาไปอยูในปา ที่สงขลา และไปอยูสตูล สตูลเปนที่
ทราบกันดีวามีชาวพุทธนอย กศน. ก็คิดโครงการ “คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ” 3 ประเด็นนี้
ขึ้นมาและใหพระชวยบรรยาย เขาเห็นพระอาจารยสุบินอยูในปา เพราะวากศน.ตองทําหนาที่ใน
การสอนหนังสือคนแกเพื่อใหมีความรูทั่วหนา ฉะนั้นคนอายุ 46-60 ป ก็เขามาเรียนหนังสือ เห็น
พระสุบินอยูรูปเดียวก็เลยเขาไปคุย และขอนิมนตใหไปชวยหนอย ถามวา กศน. วาไปชวยทําอะไร
เขาบอกวาไปชวยบรรยายหนอย หาพระไมได พระอาจารยสุบินก็บอกวาหยุดบรรยายไปนานแลว
เมื่อขอรองนานๆ ทานก็เลยรับปาก จะชวย จึงเดินทางจากเขต อ.เมือง ไป อ.ละงู โครงการนี้จึง
ตั้งขึ้น เมื่อไปถึง ก็จะมีลักษณะคลายๆ เวทีชุมชน หรือเวทีประชาคมในปจจุบัน คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน ในแนวทางของ กศน.เขาก็ไมรูจะหาทางออกอยางไร พระสุบินก็บรรยายจนกระทั่ง
ชาวบานเปลี่ยนความคิดจากรานเหลาเปนรานกาแฟ
จึงเปนที่มาของแนวคิด กอนที่จะมาเปนกลุมสัจจะออมทรัพย ที่ จ.ตราดนั้น เริ่มจากการที่
พระอาจารยสุบินไดจัดเวทีพูดคุยกับชาวบาน ในชวงที่เดินธุดงคไปอยูภาคใต ครั้งหนึ่งทานถาม
ชาวบานถึงปญหาในหมูบานวา มีปญหาอะไร จนกระทั่งพระสุบินพูดจบ ชาวบานก็เกิดการรวมตัว
เริ่มอภิปรายกันวาจะแกปญหาของหมูบาน โดยเอาปญหามาคุยกันวาเปนอยางไร
ชาวบานไดเลาวา ในหมูบานมีน้ําอยูตลอด หมายความวาหมูบานอยูใตน้ําตก น้ําไหลผาน
หมูบานตลอด แตหาน้ําใชทําการเกษตรไมได
พระสุบินฟงและวิเคราะหตอวา จะหาประเด็นพูดคุยใหชาวบานเขาใจถึงกระบวนการคิด
คือ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน จะทําอยางไร
12

ถอดเทปบทสัมภาษณพระอาจารยสบุ ินสุบิน วันที่ 15 มกราคม 2551 โดยทีมงานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
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เมื่อชาวบานเขามาคุยและแบงกลุมตั้งประเด็น ชาวบานบอกวา จะแกปญหาดวยวิธีการ
หาปูนมากั้นฝาย กั้นเขื่อน เพื่อที่จะดึงน้ํามาทําการเกษตร ชาวบานโตกันเองวา ถาจะเอาปูนมา
ทําฝายจะเอาทุนมาจากไหน กลุมหนึ่งก็บอกวาเราคงจะตองรวมกั นไปกู ธกส. หลังจากนั้นพูดคุย
จนกระทั่งตกกลางคืน เหลือเพียงไมกี่คน
พระสุบินจึงเรียกผูนําเขามาพบและตั้งประเด็นคําถามวา “คิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปนจะตองทําอยางไร” พระสุบินบอกผูนําวา คิดอยางนี้คิดไมเปน แลวก็ทําไมเปน แกปญหาไม
เปน ชาวบานจึงถามวา จะทําอยางไร
พระสุบินจึงบอกวา เพียงแคโยมคิดก็เริ่มเปนหนี้แลว เปนหนี้อยางไร ประเด็นแรกคือ กู
เงินก็เปนหนี้แลว ประเด็นที่สอง โยมทําฝาย แรงของโยมยังไมมากพอที่จะทํา เพราะฝายอยูใต
น้ําตก เมื่อน้ําตกลงมาแรงมากๆ ฝายก็คงพัง เงินของโยมก็จะสลายไปตามนั้น ประเด็นที่สาม
สมมติวาถาฝายไมพัง ก็รอดไป แตถาโยมทําการเกษตรขึ้นมา โยมจะปลูกพืชปลูกผักตางๆ โยมมี
การตลาดหรือยัง ซึ่งก็ยังไมมี และถาโยมปลูกไดผลดี แลวการตลาดโยมอยูที่ไหน ถาหากขายไม
ออก เปนอันวาเงินที่กูเงินมานี้ ก็ทําใหจน ดอกเบี้ยก็ตองจาย ที่ลงไปใหมก็ไมไดทํา พระสุบินถาม
ตอไปอีกวา ถาเกิดขายไมออก ก็เปนปญหาแกตัวเอง ครอบครัว และชุมชน สวนเรื่องการตลาดก็
ตองใชทุนอีกมาก
คําวา คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ของพระสุบินนั้น ทานกลาววามาจากธรรมะตาม
หลักของอริยสัจ นั่ นหมายถึง ตอนนี้ ความจนเปนทุกข ความจนคือการขาดแคลนน้ํา ซึ่งเป น
สาเหตุ ฉะนั้น อริยมรรคก็ตองหาทางออก พระพุทธเจาทานแนะวิธีหาทางออกดวยตนทุนที่ต่ํา
ที่สุด คือ สัมมาทิฐิ ไมตองใชเงิน
พระสุบินจึงถามชาวบานวา โยมปรับความเห็นกันใหมไดหรือไม ถาจะใชทุนก็ไมเปนไร
แตใชทุนแบบนี้ไดหรือไม ทานยกตัวอยางวา พวกเรามีประมาณรอยหลังคาเรือน ทดลองเก็บเงิน
คนละ 10 บาท เอามารวมกัน แลวเอาไปทํากิจกรรม ถาหากวาลม ก็ไมเดือดรอน แตถาไปได ก็
คอยขยาย เริ่มตนจากทุนที่เรามีนอยๆ กอน ที่คิดเชนนี้เพราะถาทําแลวดี ตลาดไปได เราคอย
ระดมทุนหรือไปกูมา แตที่ชาวบานคิดกันมานั้น ทุนก็ยังไมมี ตลาดก็ยังไมมี การจัดการก็ยังไมเปน
มีแตหนี้ทิ้งไว ฉะนั้น จึงเรียกไดวา คิดก็ยังไมเปน ทําก็ไมเปน แกปญหาก็ไมได แลวยังไปกลาวหา
วาราชการไมมาชวยอีก
พวกเรามักไมไดคิดเชิงอริยสัจ เพราะเราทิ้งหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เราจะตองใชหลักอริยสัจเปนตัวกลางในการทํางานเพื่อการแกปญหา พระสุบินจึงแสรงถาม
ชาวบานวา เอาอยางนี้ไดไหม เก็บเงิน เดือนละ 10 บาท/คน โยมรูสึกหนักไหม เพราะโยมซื้อ
หวยเดือนหนึ่งมากกวา 10 บาทเสียอีก ชาวบานตอบวา ไมหนัก พอทําได..........
หลังจากนั้น พระสุบิน ก็ออกมาอยูเขต อ.เมือง จ.สตูล ในที่สุดก็มาคิดวาเก็บเงิน 10
บาทนอยไป ชวนใหเก็บวันละ 1 บาท จะไดเงินมากกวาเกา แตอยูที่นั่นไดอีกไมนานก็ออกจาก
อ.เมือง จ.สตูล มาอยู อ.หาดใหญ จ.สงขลา แลวก็ออกมาอยู อ.บางกล่ํา จ.สงขลา มาอยูที่นี่ได
ประมาณสองเดือน
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1.2 ที่มาแหงความยากจน
จากการธุดงคของพระสุบินที่ไดเดินทางไปทั่วทุกภาค ทานก็เห็นปญหาความยากจนทั่ว
ทุกพื้นที่ พระสุบินเลาวา เราจะบอกชาวบานวา เขาชั่วเขาเลวไมได ตองถามปญหาวา ทําอยางไร
ถึงยากจน มีปญหาอะไร อยางไร เพราะความยากจนกอใหเกิดหนี้ ความทุกขยากมาจากความจน
พอจนก็ตองกูหนี้ยืมสิน การกูหนี้ยืมสินก็เปนทุกข พอกูหนี้ยืมสินตองเสียดอกเบี้ยก็เปนทุกข เมื่อ
เสียดอกเบี้ย พอเดือนไหนไมมีเงินเสียดอกเบี้ย เขาก็จะทวงถาม ถาทวงถามแลวยังไมให เขาก็
จะแจงความ เมื่อตามไมไดก็จะถูกจองจํา ฉะนั้น เริ่มตนจนถึงจุดสุดทายก็คือ ความจนเปนทุกขใน
โลก
แลวเราจะแกความจนไดอยางไร เมื่อครั้งพระสุบินไปอยู อ.บางกล่ํา ทานก็มีความคิด
วา ที่ ไปจําพรรษาอยูในปา ก็รูวา ภาคใตมีปญหาอิทธิพลมาก มีการจับตัวเรียกคาไถ จึงทําให
ทานนึกในใจวา เราบิณฑบาตในชุมชนนี้ทุกวัน แตเมื่อเขาถูกจับเรียกคาไถ เรากลับชวยอะไรเขา
ไมไดเลย ทานจึงหวนกลับมาวิเคราะหวา มันเกิดจากอะไร ก็พบวาเกิดจากตางคนตางอยู เกิด
สังคมออนแอ ใครจะบีบอยางไรก็ได เพราะเปนสังคมที่เกิดจากตัวใครตัวมัน จึงมาคิดวา เรานาจะ
เอาแนวคิดที่อยู จ.สตูล นั้นกลับมาใชที่จ.ตราด
2. แนวคิดการพัฒนาของกลุมสัจจะฯบนฐานคุณธรรม
สิ่งที่พระสุบินเสนอที่ จ.สตูล นั้น มี ครูชบ ยอดแกว นําไปทําแลว ทานจึงตามไปพูดคุย
ดวย พบวาสิ่งที่ ครูชบ ทํา เปนการมองเชิงสังคมและเศรษฐกิจ พระสุบินจึง คิดตอวา แลวจะใส
ธรรมะอยางไร จากที่ทานไดคุยกับครูชบ ทานก็มองเห็นถึงเรื่องธรรมะที่ยังเปนจุดออน คําถามคือ
จะใสธรรมะอยางไร จึงคิดตั้งชื่อ กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของ
ชีวิต กลาวคือ ชวยเหลือตั้งแตเกิดจนถึงตาย และทําอยางไรจึงจะไมทอดทิ้งกัน
พระสุบินเลาวา เราไมเคยบอกวา เราจะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม หรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
แตเราบอกวา คุณธรรม ตองมีอยูในทุกเรื่อง ถาเศรษฐกิจไมมีคุณธรรม เศรษฐกิจพัง ถาสังคม
ไมมีคุณธรรม สังคมพัง ถาคนในสังคมจะรักษาสิ่งแวดลอม หากไมมีคุณธรรม สิ่งแวดล อมก็พัง
ปจจุบันเราทิ้งฐานหมด เราไมเอาธรรมะคือ ไมเอาเรื่องคุณธรรมเขามา
3. กระบวนการทํางานของกลุมสัจจะฯ (Processes)
 การบริหารจัดการในกลุมสัจจะฯ ดวยธรรมะ วินัยและคุณธรรม
การบริหารของกลุมสัจจะฯนั้น พระสุบินมีความประสงคที่จะคิดหาวิธีการบริหารการเงิ น
เพื่อชวยเหลือแกปญหาหนี้สินของราษฎรชนบทใหได และพยายามหารูปแบบที่เปนผลสําเร็จไป
เผยแพรขยายใหทั่วประเทศ และคอยพัฒนาแกปญหาทั้งระบบ แตทานมองวาสิ่งสําคัญที่สุดของ
การทํางานคือเรื่องคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีการกําหนดระเบียบวินัยการทํางานของกลุมสัจจะฯ
ดวย โดยจัดทําตารางสรุปขอมูลการดําเนินงานของกลุมสัจจะฯตางๆ ซึ่งจะระบุเวลาการทํางาน
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ของกลุมสัจจะฯแตละกลุมไว หากใครจะตามไปดูการทํางานของกลุมก็ตองไปใหตรงตามวันที่และ
เวลาที่กําหนด ถาไปไมถูกเวลาก็จะไมพบ สมมติวา มีประชุมกลุมเวลา 9.00-12.00 น. ทํางานวัน
ละ 2-3 ชั่วโมง ถาไปหลังจากนั้นก็จะไมพบ และหากสมาชิกของกลุมมาผิดเวลาจะถูกปรับเงิน
แลวนําเขากองกลาง เพราะถือ วาไมมีระเบียบวินัย จะเห็นวาที่ ต.ทายวั ง มีสมาชิ กพันกวาคน
ทํางานตั้งแต 3 โมงเชา ถึง 3 โมงเย็น เปนตน
จากที่พระสุบินเลามาขางตน จะเห็นวาทานได ประยุกตธรรมะเขามาทําใหชาวบานเห็น
ดวย ในชวงแรกชาวบานทําไมได ดวยเหตุผลคือ เราพูด เขาเห็นภาพ แตทําไมได เพราะไมมี
อุปกรณ พระสุบินจึงคิดวา ทานเดินธุดงคก็ไมมีเงินติดตัวสักบาท จะไปชวยอะไรใครก็ไมมีทุน จะ
ทําสิ่งตางๆก็ทําไมได จนกระทั่งป 2531 ทานคิดกลับ จ.ตราด เมื่อกลับมาที่ จ. ตราด พระสุบิน
ได คุ ย กั บ พระครู ธ รรมรั ก ษ ซึ่ ง เป น รองเจ า อาวาสโดยได เ รี ย นท า นว า ถ า เรายั ง เทศน ธ รรมะ
เหมือนเดิม เทศนอยูบนธรรมมาสเหมือนเดิม แกปญหาไมได เพราะคนเริ่มเขาวัดนอยลงเรื่อยๆ
เหมือนกับครูที่สอนนักเรียน ถานักเรียนหายไปเรื่อยๆ เราจะวิเคราะหปญหานี้อยางไร เราจะไป
โทษพอแม หรือจะไปโทษนักเรียน หรือจะโทษครู เนื่องจากตอนนี้คนไมเขาวัด เราจะโทษใคร จะ
ไปโทษญาติโยมอยางเดียวก็ไมได ฉะนั้น จึงคิดวาเราตองเปลี่ยนวิธี กลับมา จ.ตราด คราวนี้ ก็ใช
ฐานเดิม
 ปรับวิธีคิด และสรางคนดวยการปลูกฝงจิตสํานึกใหรักชาติ
พระวิมลเมธาจารย (อดีตเจาอาวาส) ทานตอสูสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ฝรั่งเศสเขามา
ยึดจันทบุรีและตราด ใครมาขอรองใหทานหนีจากตราด ทานก็ไมไป ทานบอกวาไมไปไหน เดี๋ยว
รั ชกาลที่ 5 ก็ เ อาคื นกลั บมาได ท านเชื่ อ เช น นั้ น พระครู ทานต อ สู ด ว ยวิ ธี ที่เ อาเด็ ก วั ด มาสอน
หนั ง สื อ สอนกระดานดํ าชนวน สอนตั้ ง แต เ ล็ ก ๆไปเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง เป ด เป นโรงเรี ยนประถม
ประชาบาล เปนมัธยม ฉะนั้นเด็กวัดที่ทานพระครูสรางมากกวารอยคน เปนการสรางคน ไมเนน
วัตถุ
พระอาจารยสุบินเลาวา ทานฝงใจอยูเ รื่องหนึ่งคือ ชวงกลางคืนทานเจาคุณมักเดินออก
มาแลวเอาไมเคาะหัวลูกศิษย ทานบอกวา พวกมึงโตไปแลวอยาขายชาติ ที่ทานเจาคุณตองพูด
เช น นี้ เพราะการที่ เ ราเสี ย เกาะกง ก็ เ นื่ อ งมาจากคนไทยขายชาติ คื อ ตอนที่ จ ะป ก เขตแดน
สงครามโลก ฝรั่งจางคนไทยโดยใหคาจางคอ นข างสูง ขามแมน้ําตอนกลางคืนมาปกเขตแดน
ลองนึกดูวาบริเวณดังกลาวที่มีบอนคาสิโนในปจจุบัน แทนที่จะเอาแมน้ําเปนเกณฑในการปกเขต
แดน กลับทําใหเราเปนฝายเสียเปรียบมาโดยตลอด ในที่สุด เราก็เสียเกาะกงไปทั้งหมด หลังจาก
ปกเขตแดนเสร็จ คนไทยที่ปกเขตแดนก็ถูกฆาตาย นี่แหละคือขายชาติ
ทานเจาคุณก็สอนหนังสือไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปแลวกลับมา
พระองคทรงดําริจะขยายการศึกษามาสูหัวเมือง ไดมอบใหมหาสมณเจามาดูวา ใครทําอะไรอยู ก็
พบวาทานเจาคุณสอนหนังสืออยูแลว จึงไดแตงตั้งใหเปนครูใหญซึ่ งเปนคนแรกของจังหวัด เมื่อ
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รัชกาลที่ 5 กลับจากเสด็จประพาสยุโรป ก็มาขึ้นที่ จ.ตราด ซึ่งมีพิธีการตอนรับดวย โดยมีเพียง
ทานเจาคุณองคเดียวที่เขียนหนังสือทูลเกลารายงานและอานทูลเกลาพระเจาแผนดินดวยตัวเอง
ในขณะนั้น ไมมีใครเขียนหนังสือเปน ถาทานหนีไปองคเดียว จ.ตราด เปนอันรางเลย ถามวาราง
อยางไร ก็เพราะทานสอนหนังสือ ทานเปนทั้งครูใหญ เปนทั้งกํานัน เปนทั้งเจาอาวาส เปนทั้งครู
ฉะนั้น ถาทานไมอยูองคเดียวก็หมดที่พึ่งแลว ทานจึงไมไปและใชวิธีตอรอง เมื่อครั้งฝรั่งจับคน
ไทยเปนเชลย ทานก็เรียกมาและตอรองเชิงการทูต เนื่องจากเราถูกบุกรุกทุกรูปแบบมาตั้งแตสมัย
กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา สํ าหรับท านเจ าอาวาสองค ถัด มานั้ น ก็ รับสื บทอดเจตจํ านงดานการศึ ก ษามา
เจาอาวาสรูปปจจุบันยังทําหนาที่ดูแลเด็ก สรางเด็ก ตอเนื่องตามเจตนารมณ
การสรางคน สรางในวัดอยางเดียวไมพอ ตองขยายออกไปตามหมูบานดวย เพียง
ในวัด คงแกปญหาไดไมหมด ฉะนั้น เมื่อทานเจาอาวาสดูแลอยูในวัด พระอาจารยสุบินจึงออกไป
ทํางานขางนอก ฉะนั้นเมื่อทานเจาคุณ ทานตั้งประเด็นไววา สรางคนเปนหลัก วัตถุเปนรอง
เมื่อพระอาจารยสุบินมองเห็นปญหาตรงนี้ จึงมาคิดวา เราคงจะตองทํางานโดยเอาธรรมะไป
แกปญหาของชุมชน ถาอยูเฉพาะในวัดคงแกปญหาไมได
 นําเอาธรรมะไปแกปญหาของชุมชน
เมื่อพระอาจารยสุบินเห็นปญหาของความยากจน ทานก็มาวิเคราะหวา เราไดถูก
ปลูกฝงในเรื่อง ความประหยัด อดออม มานาน สมัยเราเป นเด็ก แมใหใสกระปุกออมวันละนิด
รัชกาลที่ 5 ก็ยังตั้งธนาคารออมสินขึ้นมา เมื่อยุคกาลเปลี่ยนไป เรื่องการสอนใหออมเงินก็ยังไม
เปลี่ยน แตทําไมคนฐานรากยิ่งจนลง จนลงกวาเกา พระอาจารยก็มาวิเคราะหตอวา ทําไมรัชกาล
ที่ 5 ประกาศเลิกทาส ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหญ คนไหนเปนหนี้เปนสินก็เอาลูกมาขัดดอก ตอนนั้น
เราก็ดีใจวารัชกาลที่ 5 ประกาศเลิกทาส แตตอนนี้คนไทยกลับเปนทาสกันทั้งประเทศ เปนทาส
อยางไร ก็เปนเพราะวาเราตกอยูใตอํานาจของกระแสตะวันตก เรากําลังสรางสังคมของการบริโภค
ไมสรางสังคมของการพึ่งพาตัวเอง
แลวถามตอวาเปนทาสอยางไร ตอนนี้ชาวบานฐานรากก็ไปเอาเงินจากสถาบันการเงินมา
ใช ตอนนี้ ทั้งพอ แม ลูก ทุกคนตางก็ทํางานขัดดอก สิ้นปก็เอาเงินไปจายดอก แตตัวเองปวยไมมี
ใครดูแล แกชราไมมีใครชวยเหลือ สงเงินไมไดก็ยึดที่เขาไป คนที่ทํามาหากินก็หลุดไปทีละคนสอง
คน ซึ่งคนเหลานี้กลายเปนทาสหมด เพราะกระบวนการชาวบานคิดไมเปน บริหารจัดการไมเปน
ทําใหเรียนรูไมทัน นอกจากนี้ มีการโฆษณาใหบริโภคมากๆ ก็ถมเงินเขามา ชาวบานดีใจและ
บริโภคมากขึ้น จึงเปนภาระของประเทศชาติ
คนจนไมมีที่อยูอาศัย ปวยไมมีใครดูแล เพราะไมมีทรัพยสิน นายทุนยึดหมด ตัวเองแกลง
ก็ทํางานสงเงินเขาไมได ลูกไมสงเงินมาก็ถูกยึด สังคมก็รุนแรง
เมื่อมองปญหาเรื่องจริยธรรม ความเปนพี่เปนนองไมเหลือ การเงินทําใหพี่นองแตก ซึ่งใน
มงคลสูตรทางพระพุทธศาสนา ไดกลาววา การสงเคราะหญาติเปนมงคลอยางยิ่ง
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พระอาจารยสุบินไดตั้งประเด็นถามวา เรามีพี่นอง ทําไมไมมาชวยกันทําในพี่นองตัวเอง
สมมุติคนที่มีเงินมาก ถามวาเอาเงินไปไวที่ไหน ก็ตอบวาเอาเงินฝากธนาคาร แตนองยากจนลง พี่
กลับหนีไปฝากกินดอกเบี้ยรอยละ 75 สตางค นองตองไปกูกลับมารอยละ 9 รอยละ 12 ตกลงเรา
ชวยใคร เวลาเราปวยไข ถามวาใครมาเฝาไข สภาพเชนนี้ทําลายวัฒนธรรมเราหมด เวลามีเงิน
เอาไปใหเขา แตเวลาตกทุกขไดยาก ใหนองชวยจัดนั่นจัดนี่ หานั่นหานี่ ไปเยี่ยมไข ตายตองเผาผี
ให จิปาถะเหลานี้ เปนเรื่องของคนใกลเคียงทั้งหมดเลย พระอาจารยสุบินจึงบอกวา คนอยูใกล
เรากลับไมชวย แตเรากลับไปชวยคนที่อยูไกลๆ เมื่อเราเปนทุกขไมวาเรื่องใดๆ ใครเลา
ชวยเรา ก็คือคนใกลตัวเรานั่นเอง อาตมาก็เตือนชาวบานวา เวลาเราปวย คนอื่นก็ไมเคยมา
ดูแล เยี่ยมก็ไมเคยมาเยี่ยม นี่คือประเด็นในการสอนธรรมะ
พระอาจารยสุบินหารือกับพระครูวา ถาเราสอนธรรมะอยางเกาโดยที่ไมมีอะไรไปใส
ธรรมะของเราไม มีท างศั กดิ์ สิ ท ธิ์ เพราะมั นเป นจริ ง แต แก ปญหาไม ไ ด จะดี ขนาดไหนก็
แลวแต แตแกผิด ก็แกไมหาย เหมือนกับแพทยจะเกงแคไหนก็แลวแต ถาใหยาผิด ก็รักษาไมได
ผิดเวลาก็ไมได ผิดที่ก็ไมได
 ธรรมะกับหัวใจเศรษฐี
มีคําถามวา เราตางเห็นธรรมะเปนเรื่องดี แตทําไมจึงพัฒนาไมได สิ่งที่พระนําเอาไปเทศน
กันมากคือ หัวใจเศรษฐี ซึ่งจะโยงเขาสูเรื่องเศรษฐกิจ
หัวใจเศรษฐี เรี ยกว า อุ อา กะ สะ เป นตั วย อ อธิ บายตามหลั ก ภาษาไทยมี 4 ข อ ที่
ปฏิบัติแลวเห็นไดในปจจุบัน ไมตองรอวันหนา ภาษาบาลีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ
ประโยชนที่เห็นไดในปจจุบัน ไดแก
ขอ 1 ขยันหา ซึ่งถาหาไมเปน ไมมีทางรวย
ขอ 2 รูจักรักษา
ขอ 3 ตองมีกัลยาณมิตร
ขอ 4 เลี้ย งชี วิ ตตามสมควรแก กําลั ง ทรั พ ย ข อนี้จะนํ าเขาสู เ รื่ อ งเศรษฐกิ จ
พอเพียง
เราตองมีกัลยาณมิตร อยูคนเดียวไมได มีฐานะ มีเงิน แตถาไมมีเพื่อน ไมมีพวก
ยามทุกขยากลําบาก ไมมีใครชวย พระพุทธเจาบอกวา มีเงินอยางเดียวไมพอ ตองมีเพื่อน สมัย
โบราณ มี เ พื่ อ นบ านเป นรั้ ว ประตู บ านไม ปด ก็ ไ ม เ ป นไร แต ปจจุ บัน นี้ ใ ส กุ ญ แจ 2 ลู ก ก็ ยั ง ไม
ปลอดภัย เรากําลังเริ่มสรางวัฒนธรรมชุมชนชนบทแบบใหม ดวยวิธีสรางกัลยาณมิตรซึ่ง มี
หลายอยาง ยกตัวอยาง โดยปกติโยมอาจจะตองจางคนดูแลบาน ประมาณเดือนละ 3000 บาท
แตโยมไดเพียงคนเดียว ซึ่งอาจจะแปลงเงินสามพันของโยม ในเดือนหนึ่งนํามาทําขาวหรือขนมให
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เพื่อนบาน แจกเพื่อนบานเดือนละครั้งสองครั้ง เพื่อนบานจะเปนยามเฝาบานอยางดี ตนทุนก็ต่ํา
รถจะไปเสียที่ไหนก็มีคนไปชวย
พระอาจารยสุบินเลาวา สมัยที่เดินธุดงคอยูที่ภูเก็ต มีการจับตัวเรียกคาไถกันมาก พระ
อาจารยสุบิน วิเคราะหวา เหตุใดจึงโดนจับเรียกคาไถ ก็พบวาเจาของบานรวยมาก มีแตทรัพย แต
ไมมีมิตร เพราะความตระหนี่ทรัพย ทําใหเกิดศัตรู คนใกลชิดแถวนั้นก็จะคอยจองวาคนนี้จะออก
จากบานเมื่อไหร จะไดจับตัวเรียกคาไถ แตถาเปนคนใจบุญสักนิด เดือนหนึ่งซื้อขาวสักหนึ่งหมื่ น
สองหมื่ น แจกคนแถวนั้น ถามวาใครจะมาทําร ายได ใครมาตอนไหนก็จะมียามคอยเฝาให ใน
ความเปนจริงหลักของพระพุทธเจาไดวางไวอยางดี คือใชทุนต่ําและยั่งยืนดวย แตสิ่งเหลานี้กําลัง
จะหายไป เพราะอารยธรรมตะวันตก ขณะนี้ พระอาจารยสุบินกําลังจะทดลองทํากับคนในหมูบาน
คือวันหนึ่งทํากับขาวอยางเดียว แลวบานอยูใกลกันก็เอาไปแจกกัน แลกเปลี่ยนกัน ตนทุนจะต่ํา
เพื่อนบานก็ได เรื่องนี้เราใชธรรมะเปนหลัก 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 ความพอเพี ยง ซึ่ งจะพอเพียงไดต องมี สันโดษ แปลมาจาก
ภาษาบาลี วา ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง
ครั้งหนึ่งพระอาจารยสุบินเคยไดเขาไปรวมประชุมกับรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมเขาใหตัดคําวา
สันโดษ ออก พระอาจารยสุบินบอกวาไมอยากไปคาน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ใน ครม. เขาไมเขาใจ
วา สันโดษคืออะไร เมื่อสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็ไมใหใ ชคํานี้ คือไมให พระเทศนเรื่องนี้
พระพุทธเจาทานยังกลาววา ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง แสดงวา ตองมีอะไรอยูขางใน แลว
ทําไมเราไมใชเรื่องนี้ แตในหลวงทานใชภาษาไทย จึงไมมีคําวา สันโดษ
 ความพอที่ตัวเองมีพอดี แลวพอใจและทําตอไป
สันโดษ หมายถึง ความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู แตก็ไมไดหมายความวา หามไมใหทําเพิ่ม
เราก็ยังทําได แตตองทําในความถูกตอง
ธรรมะมักไมไดมาเดี่ยวๆ สันโดษมาคูกับความเพียร พระอาจารยสุบินไดยกตัวอยาง
วา วันนี้โยมขายของไดรอยบาท ถาโยมพอใจในสองรอยบาทถือวาผิดหลัก ตองพอใจใน
สิ่งที่มีคือ รอยเดียว พรุงนี้โยมขายไดหาสิบบาทจะไปพอใจในรอ ยบาทไดไหม เราตอ ง
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พอใจเฉพาะที่มันได ที่มันมี แลวใหทําความเพียรตอไป ไมใชหยุดหา ถาเราหยุดหายอม
หมายถึง ความเกีย จครานเขามาแล ว ฉะนั้ นพระพุ ทธเจ าจึ ง จั ดเป นทรั พ ย อย างยิ่ง นั่ น
หมายถึง มันตองสูงสุดแลว ทําใหคนมีความสุข แลวเศรษฐกิจพอเพียงทําอยางไรใหคนมี
ความสุข ตองมีคําวา สันโดษเขาไปกํากับ วาพอใจที่ตนมี ถามีรอยพอใจหมื่น เปนไป
ไมได ตองเอาความพอที่ตัวเองมีพอดี และก็พอใจ และทําตอไป อยาหยุด ถาหยุดก็ไมมี
สันโดษ ฉะนั้น ตองเพียรตอไปอีก
 วิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง
พระอาจารยสุบินไปประชุมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คนในที่ประชุมบอกวา เขาจะตอง
เปนครูสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระอาจารยสุบินจึงถามวา แลวโยมจะจัดสรรอยางไร จะแบง
กันอยางไร เอาอะไรเปนตัววัด เขาบอกวาเขาเขาใจเรื่องเหลานี้แลว จึงถามวิธีก ารสอนวา ตอง
ทําอยางไร เขาก็บอกวา ตองจัดสรรแบงที่ดิน สมมุติวา มีอยู 1 ไร ก็แบงเปน 4 สวน คือ 1 งาน ใช
เปนบอ 1 งาน ใชปลูกผัก 1 งาน ใชเลี้ยงปลา อีก 1 งาน ก็ใชเปนที่อยูอาศัย
พระอาจารยสุบินจึงถามตอวา ถาเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในลักษณะแบงเปนสี่
สวน คิดวาไมนาจะใช เพราะคนที่มีรถเข็นคันเดียวจะแบงอยางไร คนที่หาบขายจะแบงอยางไร
เขาก็ตอบไมได
พระอาจารยสุบินจึงกลาววา คําวา พอเพียง แตละคนไมเทากัน สมมุติวาโยมไมกินขาว
สองจาน แตกินจานเดียว จะบอกวาคนนี้ไมพอเพียง ก็ไมใช เพราะขนาดไมเทากัน ฉะนั้น จะให
พอเพียงเทากันไมได คนนี้มีเงินลาน คนนี้มีเงินหมื่น กินเทากัน ก็ไมได ดังนั้น การที่จะกลาววา
พอเพี ย ง ต อ งมี ค วามสั น โดษเข าไปกํ า กั บ พอใจเท า ที่ มี อ ยู แ ละก็ ทํา ต อ ไปอี ก อย า หยุ ด ขยั น
ประหยัด ตอไปอีก
หลั ก ที่ สํ า คั ญ ไปกว านั้ น คื อ คํ า ว า พอเพี ย ง คํ า นี้ ไ ม มี เ ครื่ อ งวั ด ถ าเราพู ด อย า งนี้ เ ป น
ปรัชญา ไมมีหลักของการปฏิบัติเปนตัวตัดสิน ฉะนั้น ถาเราจะทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็
ตองมีหลักตัดสิน ไมใชพูดในเชิงปรัชญาเฉยๆ ถาเราพูดในเชิงปรัชญาก็จะเถียงกันไมรูจักจบ
จักสิ้น หลวงพอพระพุทธทาสกลาววา พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา
 พุทธศาสนาไมใชปรัชญา
มีค นถามวา พุ ทธศาสนาไม ใช ปรั ชญา แล วพุ ทธศาสนาคือ อะไร
พระพุทธศาสนาตางกันตรงไหน
ปรัชญาเหมือนเปนเพียงแนวคิด แตไมใชเปนหลักที่จะนําไปปฏิบัติได

ปรัช ญากั บ
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ปรัชญากับพระพุทธศาสนา ที่พระอาจารยสุบินเห็นตางกันนั้น ทานยกตัวอยางวา โตะตัว
นี้หนักไหม โยมอาจจะตอบวา ไมหนัก ซึ่งตอบแบบนี้เขาเรียกวา ตอบแบบปรัชญา แตถาตอบ
แบบพระพุทธศาสนา ก็ตองยกดูกอน แลวคอยตอบวา ไมหนัก นั่นคือ ตองปฏิบัติกอนถึงจะรู
ดังนั้น พุทธศาสนาจะเปนเชิงวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่ตองกระทํา ไมใชมานั่งคิดแลวมา
วิ เ คราะห พุ ทธศาสนาจึ ง ไม ใ ช ปรั ช ญา ถ าเราพู ด ถึ ง เศรษฐกิ จพอเพี ยง ก็ จะเถี ยงกั นในเชิ ง
ปรัชญาตลอดวาจะเอาอะไรมาวัด คนไขยังมีเครื่องวัด แลว เศรษฐกิจพอเพียงจะเอาอะไรมา
วัด
 เศรษฐกิจพอเพียงจะวัด ดวยอะไร
การวั ด ตามแนวของพระพุ ท ธศาสนา โดยหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนา วั ด ได ดั ง นี้ คื อ
เนื่องจากขอที่ 4 คือ การใชชีวิตสมควรตามแกกําลังทรัพย การวัดที่ดีคือ ตองปฏิบัติ ฉะนั้น
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร คือตองทําดวยตัวเอง ถาไมทํา จะไมรูวาเทาไหรจึงจะพอหรือไมพอ
ถาเราไมกินก็จะไมรูวาอิ่มหรือไมอิ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีแก ในทางปฏิบัติคือ ตองทําบัญชีครัวเรือน ที่เปนตัววัดวาพอ
หรื อ ไมพ อ ขาดหรื อเกิ น ซึ่ ง การวั ด นี้ จะเป นตั ววั ด สั งคม แต ล ะครอบครัว แต ล ะครั ว เรือ นจะรู
ตอนนี้เราจึงแนะใหชาวบานทํา ถามปญหาไวกวางๆ วากลุมของเรานี้ ตอนนี้มีเงินสิบลานบาท
ถาไมทําบัญชีจะลมไหม .....ก็ลมแน เพราะจําไมได ถาธนาคารไมมีบัญชี หางราน บริษัท ไมมี
บัญชี จะลมไหม.... ลมแน แลวถาเราไมมีบัญชีครัวเรือนจะลมไหม.....ลมแน
แตคนไทยไมเคยมีระบบเลย ดําเนินชีวิตแบบไมมีขอมูล ถามยอนหลังไปสามวันก็ไม
รูเรื่อง วาคืออะไร ดําเนินชีวิตอยูอยางไร กําไรขาดทุนก็ไมรู เมื่อเราเปนคนไปแกปญหาจะแก
อย า งไร พระอาจารย สุ บิน จึ ง เสนอต อ ที่ ป ระชุ มว า วิ ธี แ ก ปญ หาความยากจน จะเอาอะไรเป น
มาตรฐาน เอาอะไรเปนบรรทัดฐาน จะถมเงินแกปญหาความยากจนไดอยางไร สมมุติว าโยมเปน
แพทย คนไขเขามาหาโยม โยมก็ถามวาเปนอะไร คนไขก็ตอบวา ผมปวยครับ ปวยแตไมบอกวา
ปวยตรงไหน ปวยที่ทอง ที่แขน ขา หัว โยมเปนหมอก็รักษาไมได
เมื่อมาบอกวา ผมจน แตเราก็ไมรูจะไปแกตรงไหน เพราะขาดระบบขอมูลวา จนเพราะ
อะไร จนเพราะกินเหลา จนเพราะไมทํางาน หรือจนเพราะใชฟุมเฟอย รายจายเราไมรูเลย ฉะนั้น
ถาจะไปแกเศรษฐกิจพอเพียง เราจะไปแกเรื่องนี้อยางไร ถาเราผลักดันเรื่องนี้ไมได กี่ปเรา
ก็แกไมจบ เพราะเราไมมีขอมูลในการที่จะแกปญหา เหมือนกับหมอรักษาคนปวย ถาคนไขไม
บอกอาการ จะรักษาอยางไร ก็หมดหนทางที่จะแก จะใหยาก็ไมได จะผาตัดก็ไมได ใหกินแตยา
บรรเทาอยางเดียว ตอนนี้ เราก็แกปญหาความยากจนดวยการบรรเทา รัฐทุมงบประมาณลงมา
เพียงแคชวยบรรเทาไดชั่วคราวเทานั้น
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 เศรษฐกิจพอเพียงวัดดวยบัญชีครัวเรือน
รัฐบาลที่แลว เขาผลักดันใหทําบัญชีคนจน ผลเปนอยางไรนั้น ซึ่งเรื่องนี้พระอาจารยสุบิน
มองวาตองปลูกฝงไปจากกระทรวงการศึกษาธิการ ทานทดลองทํากับเด็ก คุยกับครูที่คุยกันรูเรื่อง
เพื่อบอกใหเด็กกลับไปทํา บัญชีครัวเรือนใหพอแม พอแมรับอะไรมาบาง จายอะไรไปบาง หา
เรื่องใหครอบครัวไดคุยกัน เพราะไมงั้นเด็กก็ดูแตทีวี ไมคุยกับพอแม จากนั้นก็เอามาวิเคราะหกัน
มีโรงเรียนหนึ่ง ปรากฏวาทําบัญชีครัวเรือนแลวติดลบ คาเหลาของพอ 3,000 บาท แตคาขนมลูก
1.500 บาท รายจายเกินรายรับ จะทําอยางไรดี เด็กก็เสนอวา พอควรลดคาเหลา หนูลดคาขนม
ในกรณีจายเกิน พระอาจารยสุบินจึ งแนะวา จายเกิ นใหแบง เปนสองสวน หนึ่ ง จายเกินเพราะ
ลงทุน สอง จายเกินเพราะฟุมเฟอย จายเกินเพราะลงทุน เชน ลูกไปเรียนตอ หรือซื้อที่ดินไปสราง
บาน ซื้อรถยนต มีโอกาสไดคืน แตถาจายเพราะฟุมเฟอยแตละเดือน เราสามารถวิเคราะห ขอมูล
ไดเลยวา สภาพอยางนี้รวยหรือจน ไมตองไปหาหมอดู จะเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
ตามสมควรแกกําลังทรัพย ธรรมะขอนี้ก็จะเกิดขึ้น สูความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
ในความเปนจริงธรรมะมีอยูแลว ในสวนบัญชีครัวเรือนนี้ เปนเครื่องมือวัดความพอเพียง
ของคนไดระดับหนึ่ง ธนาคาร ธุรกิจ จะรูวากําไรหรือขาดทุนเพราะทําบัญชี สินคาตัวไหนไปไม
รอดก็ตองยกเลิก ฉะนั้นพฤติกรรมใดไมดีก็ตองเลิก เพราะเมื่อทําไปแลวก็จะจนตลอด เรื่องนี้แม
เปนเรื่องสวนตัว เปนเรื่องของครอบครัว และไปสูชุมชน จะเห็นวาเราจะได จากพอเพียงระดับ
ครอบครัว ไปสูพอเพียงระดับหมูบาน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
 วิเคราะหเศรษฐกิจชุมชนบนฐานของขอมูล
เวลานี้ ทําบัญชีครัวเรือนกันทั้งหมูบาน สมมุติวา มี 30 ครัวเรือน ก็นํามาเขียนขึ้นกระดาน
ไว ใสขอมูล คาขาว คาน้ําตาล คาน้ําปลาเทาไหร คาโทรศัพทเท าไหร เมื่อเอามารวมกัน เราก็จะรู
วาแตละหมูบานใชอะไรเทาไหร ดังนั้น ก็จะเกิดเปนแผน
แผนคืออะไร สมมุติวา เรากินไขเดือนละ 1000 ฟอง ถาเราจะแกปญหาความยากจน เรา
ก็แบง หนึ่งคนไปเลี้ยงไก ซึ่งรูวาตลาดมีแนนอน เรากินผักเดือนละเทาไหร ก็มีตลาดรองรับทั นที นี่
คือ การพาไปสูความพอเพียงอยางมีระบบ ไมใชพูดแบบปากเปลา ไมใชพูดบนฐานขอมูล
แบบคาดการณ ไมใชพูดเชิงปรัชญา ตองมีภาคปฏิบัติเขามารองรับ เรื่องนี้เปนแนวของ
ธรรมะ ซึ่ งเปนการวิเคราะห บนฐานของธรรมะ เมื่อทดลองทําก็ รูวาเดือนนี้เรากินข าวทั้ งหมด
เทาไหร ใหรวมกันไปสั่งซื้อทีเดียว ราคาจะตางกันมาก พระอาจารยสุบินบอกกับชาวบานวา โยม
มาตลาดซื้อขาวกันคนละถัง สมมุติวา ถังละสิบบาท แตคาน้ํามันรถของรอยคน คิดเปนเงินแลว
หมดไปเทาไหร คาสึกหรอหมดไปเทาไหร คาเสียเวลาเทาไหร ฉะนั้น ถาคุณมารวมกันซื้อ อาจจะ
เหลือแคหาบาท ประหยัดคาน้ํามันรถ และคาเสียเวลา ดังนั้น สวนนี้จึงเปนขอดีจากการทําระบบ
ขอมูล ซึ่งตอไปถาจะจัดการสังคมก็จะทําไดงายขึ้น
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แลวทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดขึ้นได ซึ่งก็ตองสนับสนุนดานการศึกษา โดยเริ่มจาก
เด็ก ถาคนไหนทําจริงจังก็ใหคะแนนมากหน อย เรื่องนี้อาจจะมีสวนผลักดันใหฟนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงได โดยตองเริ่มจากเด็กไป ถาไมเริ่มทํา พระอาจารยสุบินเห็นวาจะเดินตอไปลําบาก ถา
เด็กเอาดวย ก็จะมีฐาน ครู ผูปกครองก็จะเอาดวย ฝายราชการก็จะไดขอมูลมาวิเคราะหวา ปนี้
อะไรที่ทําใหไมประสบความสําเร็จ ปญหาคืออะไร โรงเรียนก็สามารถนําขอมูลมาทําเปนภาพรวม
ไดเดือ นละครั้ ง ถาพอแมจะกินอะไร สั่ งผานเขามาที่โรงเรียนได แล วใหเด็ กเอากลับไป ซึ่งลด
คาใชจายและลดขั้นตอนไดมากมาย เพราะเราพูดเรื่องประหยัด แตถาเราทําอยูคนเดียว จะ
ประหยัดไดอยางไร
 หลักคิดของการหมุนเวียนทุนเงินในชุมชน
ในอีกมุมหนึ่ง เราบอกชุมชนวา ทุนนี้ทําใหเราจน นั่นหมายความวา ตอนนี้ตางคนตางเอา
เงินไปใสกระปุกรายเดือน สมมุติวาเดือนละสามพัน ปละสามหมื่นหก แลวพอแมก็กูเงินเอามาใช
แตเงินในชุมชนกลับเอาไวเฉยๆ เรื่องนี้ไมไดตองการมองกําไรขาดทุน แตเรามองวาเปนความ
ยากจน เพราะเงินของประเทศตาย ไมหมุน ตองมีคนอื่นมาหมุน แลวตัวเองก็ไมไดอะไรเลย พระ
อาจารยสุบินจึงมองวาการที่ชาวบานเขาเก็บเงินวันละ 1 บาท สมมุติวาเต็มกระปุกออมสินอาจจะ
ไดพันบาท และสมมุติวาของสิบบาท โยมเก็บอีกสามปคาเงินจะออน ของราคาเพิ่มเปนสิบหาบาท
แตเงินยังมีอยูเทาเดิม ถาโยมเอาเงินพันบาทไปหมุน อาจจะไดกลับมาเทาเดิมคือสิบหาบาทเทา
เดิม เพราะมีกําไรเกิดขึ้น
ฉะนั้น เราจะเห็นวา หลักธรรมะขอที่ 1 ขอที่ 2 ไปโยงกับขอที่ 4 ดวย ซึ่งจะโยงกันไป
หมด ไม ใ ช ขอ เดี ยว บางครั้ ง เรามองด านเดี ยว เรามองด านเดี ยวไม ไ ด ถ าเรามองว า เงิ นเต็ ม
กระปุกมีคนละพันบาท เรามีรอยคนก็แสนบาท ตางคนตางก็วิ่งเอาไปฝาก ซึ่งเรื่องนี้ไมไดบอกวา
วิธีการไมดี
เรื่องนี้มีหลักการวิเคราะห เปนหลักธรรมะที่ตองใชประจํา นั่นคือ รุงอรุณของยามเชา
พระพุ ท ธเจ า บอกว า ถ า แสงอรุ ณ มา มั่ น ใจได เ ลยว า วั น นี้ ส ว า ง ฉะนั้ น เราอยู กั บ
พระพุทธศาสนา จะตองเขาใจ เขาเรียกวา โยโสมนสิการ คือการใครครวญ เปนรุงอรุณ แตละ
เรื่องเราตองใชปญญาวิเคราะห ถาเห็นทางแสดงวาแสงอรุณมา ก็ไปไดเลย แตถาใครครวญแลวยัง
ไมเห็นทางก็อยาเพิ่งไป เพราะมันมืด ไมใชทําตามเขาอยางเดียว ตองใชหลักคิดนี้
ถารอยคนเอาเงินไปฝากธนาคารรวมหนึ่งแสนบาท โดยไมไดบวกคาสึกหรอ คาเดินทาง
ไดดอกเบี้ยรอยละ 75 สตางค ตอป แลวพอแมในหมูบานตองไปตามกูกลับมาใหม รอยละ 9 บาท
ตอป เพราะเราเอาไปรวมกันฝากไวกับเขา ใหเขาจัดการ ฉะนั้น ทรัพยากรจากชุมชนก็จะถูกดึง
ดึงคนเขาไป คาเดินทางก็ถูกดึงไป กําไรก็ถูกดึงไป ฉะนั้น ในชุมชนก็จะถูกสูบไปหมด สูบจาก
ฐานราก จากนั้น เขาก็จะประชุมวางแผนเรื่องการจัดการ นักจัดการเขาก็จะวางแผนจัดการวา จะ
ทําอยางไรที่จะสูบดึงมาไดจากหลายๆทาง เพื่อสูบทรัพยากร ถาจนมากๆ เดี๋ยวก็เอาทรัพยากร

197

มาขายใหเรา เชน ขายที่ดิน เอาลูกมาทํางานใชหนี้ เงินพวกเราทั้งนั้น เพราะเราเอาเงินใหเขา
บริหาร ซึ่งเปนเงินของเรา ประเทศใหญๆตอนนี้กําลังรวมตัวกันทําเชนนี้ พระอาจารยสุบินบอกวา
เขารวมกันเป น สหภาพยุโรป ทั้งๆ ที่รวยกวาเราอีก ก็เพราะจะไปสูบจากประเทศอื่นๆ มาอีก
ประเทศที่ออนแอทั้งหลายก็ไปเอามา เพื่อที่จะใหเขาสูบทรัพยากรไปเรื่อยๆ ทั้ง แกส น้ํามัน อีก
หลายๆ อยาง ก็เหมือนกับสภาพที่กําลังเกิดในชุมชน ไมมีผิด
 พระราชดํารัสในหลวง “รู รัก สามัคคี”
พระสุบินจึงนําเอาพระราชดํารัสในหลวงมาใช มีอยูสามขอ คือ รู รัก สามัคคี
สามคํานี้ เอามาสอนชาวบาน ถามวารู นั้น คือ รูอะไร รูปญหา ถาจะทําอะไร รูปญหา รู
เหตุ รูปญหา แลวหาทางออก เมื่อรูวาปญหาคืออะไร มานั่งคุยก็เกิดความรัก เชน คนเปนเอดส
จะมีชมรมโรคเอดส ก็จะมานัดคุยกัน คนมีปญหาเดียวกันก็จะคุยกันรูเรื่อง และจะเกิดความรักกัน
พระอาจารยสุบินก็ใชวิธีนี้กับชาวบาน พอรัก ก็จะเกิดการรวมตัวสามัคคี ถาไมมีประโยชนรวมกัน
ก็ไมมีทางจับมือกัน ไมวาองคกรไหน นักการเมืองไหนก็ตาม ถาไมมีผลประโยชนรวมกันก็ไมมี
ทางจับตัวกันติด แตถามีประโยชนรวมกัน จะเกิดความสามัคคี นี่ก็เปนเรื่องของธรรมะที่นําไปใช
 ตองเขาใจธรรมชาติ มองความหลากหลายทางธรรมชาติ พระพุทธเจาจึงไมบีบ
คั้น
แลวจะแกปญหาอยางไร พระอาจารยสุบินก็มาสอนเรื่องการเงิน สอนใหเอาเงิ นมาฝากไว
รวมกัน ฝากคนละสิบบาท ฝากเสร็จแลว ใครมีความจําเปน ที่เคยไปกูนายทุนรอยละ 5 รอยละ1020 ก็มาเอาเงินตรงนี้ไป โดยพิจารณาจากความจําเปน เชน
ปว ย ต อ งเข าโรงพยาบาล ลู กจะเป ด เทอม เกิด มี ไฟไหม น้ําท ว ม หรื อมี ค วามจําเป น
จะตองลงทุน ก็ใหเอาเงินไปกอน เอาไปพันหนึ่งก็ผอนมารอยหนึ่ง ชวยคนจน สองเดือนเงินก็โต
ขึ้นเรื่อยๆ สมมุติวา เรามีอยูรอยคน คนละสองบาทก็ไดพันบาท เดือนนี้คนนี้เดือดรอนก็เอาไปพัน
หนึ่ง เดือนหนาก็ผอนกลับคืนรอยหนึ่ง สวนเงินฝากของเราก็ยังใหฝากคนละสิบบาท มีคาบํารุง
บาทหนึ่ง เดือนหนาก็จะมีเงินหนึ่งพันรอยยี่สิบบาท เงินก็โตไปเรื่อยๆ การทําเชนนี้จะวาเปนแชรก็
ได จะวาเปนสหกรณก็คือสหกรณ จะวาเปนธนาคารก็คือธนาคาร ไมคอยเหมือนสักอยาง
พระอาจารยสุบินมองการทําเชนนี้ คือการสงเคราะห เนื่องจากพระอาจารยสุบินมาคิดวา
เดือนหนึ่งโยมอาจจะทําบุญงานบวชงานแตงเดือนหนึ่งถึงรอยบาทหรือไม เกินใชไหม ดังนั้น เรา
บอกวาเดือนละ 50-100 บาท เอามาสงเคราะหกัน เพราะโยมทําบุญใสซองไป โยมก็ไมไดกลับ แต
สิ่งที่เราทํานั้นเปนการสงเคราะหกันไป บางครั้งทุนกลับมา เอาเงินหนึ่งรอยมาชวยกัน ตนทุนไม
หาย กําไรชวยกัน เราตั้งสัจจะรวมกันวา เราจะชวยกัน เราไปชวยงานอยางอื่นตั้งมากมาย เรา
เอาแคนี้ เราไมเอามาก ตองใชวิธีใหเขาเห็นภาพ บางทีเขาบอกวาเสียดาย เราก็บอกวา เวลาซื้อ
หวยมากกวาสิบบาทไมเห็นเสียดาย หวยกูกลับไดไหม ไมได ก็ตองหาวิธีการหลอกลอใหเขาเห็น
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ภาพ เราไมไดใชกฎหมาย แตใชเหตุผล เมื่อเรียกกลุมเขามาคุยบาง วางเกณฑไวบาง มีการใช
หลายวิธี เนื่องจากมะมวงตนหนึ่งมีรอยลูก จะใหสมบูรณทั้งหมดเปนไปไมได
พระอาจารย สุ บิ น มองเห็ น ถึ ง ความหลากหลายทางธรรมชาติ ต อ งเข า ใจธรรมชาติ
พระพุทธเจาจึงไมบีบคั้น เพราะทานเขาใจระบบธรรมชาติ และพระพุทธเจาสอนตนเปนที่พึ่งแหง
ตน เวลาอยูปาก็คิดวา ดูตนไมไมเคยมีใครมาชวยดู หรือมาชวยตนเองได แลวตนไมงอกในปาไม
เคยมีใครใสปุย แตตนไมที่เราปลูกเองกลับตาย ตนไมจะเลี้ยงตนเองไดดวยการทิ้งใบ ทิ้งดอกมา
เปนปุยของตัวเอง หลนมาเปนปุย รากของตนไมก็เขมแข็งขึ้น แตชุมชนถูกจํากัด ที่มาทําเรื่องกลุม
การเงินก็เพราะมองประเด็นนี้ ทุกคนในชุมชนที่มาทําเรื่องการเงิน มองวาเปนเรื่องยาก เพราะใน
ชุมชนพบปญหาวา มี
1. คนแกเปนสวนใหญ คนที่อยูในวัยแรงงานไปอยูที่อื่น
2. เด็ก
3 คนพิการ
4 คนที่โรงงานไมเอาไลกลับบาน
5 คนติดยาเสพติด
ซึ่งเราตองไปพัฒนาคนกลุมนั้น เพราะคนที่เรียนจบไมคอยกลับมา แตถาเราศรัทธาก็พอไปได
 พึ่งตนเอง และตองทําตามกําลังที่เรามี
เราก็ตองทําตามกําลังที่มี แบกเทาที่เราแบกได เพราะเราชวยเขาแล ว ยกตัวอยางใกลตัว
เชน ตนไมที่อยูในปาดังที่กลาวขางตนที่ตองพึ่งตนเอง แลวทําไมคุณจึงไมคิดพึ่งตนเอง ตองสูและ
สรางความเขมแข็งของตนเอง ตองออมเงินกันเอง และปลอยกูกันเอง เพื่อสรางความเขมแขง
ดังนั้นกองทุนเหลานี้จึงโตขึ้น โตจากทุกคนที่ทํางานตอ งสงเงินเขากองทุน จึงตองมีการปฏิบัติ
ชุมชนเขมแข็ งเปนนามธรรม เราพู ดไดแ ตเ ราตองทํา ปลอ ยใหคนกูก็ ตอ งไปหากําไรเข ามาให
ชุ มชน กองทุ นจึ ง โตทุ ก เดื อ นตามธรรมชาติ ส ง เงิ นเข ามา ทุ น เริ่ ม กลั บ แรงงานเริ่ ม กลั บ
สิ่งแวดลอมเริ่มกลับ ที่ดินเริ่มกลับ คนทิ้งถิ่นเริ่มกลับ เพราะมีทุน
กําไรก็เอามาจัดสัดสวน ปหนึ่งไดกําไร เชน หมื่นบาท ตองหารสอง ปนผลคืนสมาชิกรอย
ละ 50 และอีกรอยละ 50 นํามาจัดเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหคนในหมูบาน เราให 100 %
ไมได จึงใหแค 50% อีก 50% ถาแกชราก็มาเบิก เหมือนตนไม จะเปนอยางไรก็ สลัดใบที่โคน
เหมือนคนที่ใชเงินในกลุม เงินก็อยูในกลุม ทําใหเขมแข็งขึ้น และตองไมทอ ยกตัวอยางเชน จอม
ปลวกสะสมดิน โตขึ้นไมลม ตึกในกรุงเทพก็สูไมได เหมือนผึ้งที่สะสมน้ําผึ้ง ซึ่งคนก็ตัวใหญกวาผึ้ง
ทําไมจะสูผึ้งไมได ตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้นได
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 เราตองพิสูจนดวยการกระทํา
คําถาม “ถามีคนกูไปแลวไมคืนครบรอยจะทําอยางไร? ” พระอาจารยสุบินกลาววา เราคิด
ไมได เราตองพิสูจนดวยการกระทํา เราทํามา 18 ป จากคน 200 กวาคน ที่มีเงินเริ่มตน 2,710
บาท ตอนนี้มี 700 กวาลานบาท มีบางที่กูไปแลวไมคืนครบ แตวามีเปอรเซ็นตนอย เพราะเงื่อนไข
ที่วางไวชุมชนตองดูแลกัน ถาใครโกง ก็จะโกงเงินที่จะดูแลครอบครัวตนเองดวย นี่เปนการใช
ธรรมะมาชวย และใชคนที่อยูในชุมชนเดียวกันดูแลกันเอง
 หลักธรรมะสําคัญมาก ธรรมะในเชิงเศรษฐกิจ
ธรรมะในเชิงเศรษฐกิจ ถากูไป แลวโกง จะถือวา อกตัญูกับคน 99 คน ดังนั้น หาก
อกตัญูก็อยาหวังวาคน 99 คน จะชวย เรื่องประหยัดรายจายวันละ 1 บาท เวลานี้พระอาจารย
สุบินก็ทําอยูที่ จ.ตราด คลายกับของครูชบ พระอาจารยสุบินเรียกวา ทําบุญ ทานเห็นวาเรื่องนี้อยู
ที่เทคนิคการพูด เนื่องจากทานถามชาวบานวา ปหนึ่งทําบุญปดทองฝงลูกนิมิตถึง 365 บาทใช
ไหม เขาบอกวาเกินเพราะปหนึ่งทําบุญงานศพ งานแตงมากกวาปละ 365 บาท แลวยังไปทําบุญ
กับคนขอทานดวย ถามวาตอนที่เดือดรอนขอทานมาชวยไหม ทําไมกับคนรอบขาง เราไมชวย
เวลาเราเจ็บปวย คนรอบขางมาดูแล เอาขาวของมาให ใหกําลังใจ ทําไมเราไมมองคนรอบขาง ซึ่ง
เก็บวันละ 1 บาท 30,000 คน ปหนึ่งก็ได 10 ลานบาท มาชวยกันตอนเจ็บตาย เอาเงินเขาสัจจะ
หมุนเปนกําไร พอตอนแกก็มีเงินกินมีบํานาญ เรื่องนี้เชื่อมโยงมาจากกลุมสัจจะซึ่งเปนงานหลัก
จึงจะทํางานได
การแกไขปญหาในชุมชน ในเบื้องตนเราตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ
เมื่อจัดการแลว ก็ชวยกันจัดสรรประโยชนใหมาสูวงจรของการชวยกันคิด ไดรับประโยชน
เหมือนกัน จากนั้นพอไดประโยชนมากขึ้น ตองขยายกิจการ เชน โยมเรียนแค ป 4 ไมพอ ตอง
ขวนขวายเรียนถึงเอก ดังนั้น คนจนซึ่งมีคาตอบแทนไมพอ จึงวางแผน แลวรวมพล รวมความ
คิดเห็น รวมทุนมาจัดการ จึงจะมาสูเรื่องปา ดังนั้น เราเคยเสนอ ปตท. ซึ่งมีงบประมาณ 2 ลาน
บาท ปตท.จะรักษาปาไมได จะใหหมูบานที่อยูรอบๆ ก็จะทําใหแยกกัน ปตท.จึงถามวาจะแกยัง
อยางไร พระอาจารย สุบินบอกวา ถ ามีเ งินก็เ อา 2 ล านบาทมาตั้ง เป นกองทุ น คนรอบข างเขา
เจ็บปวยมาก็เบิกได คืนละ 200 บาท แตใครไปตัดปาตองเสีย 500 บาท ดังนั้น ใครจะยอมจาย จึง
ตองหันมาชวยกันดูแลเฝาปา เอาสิ่งเหลานี้มาเปนบริวาร เปนสิ่งที่คิดจากหลักธรรมะ ไมไดคิด
เพื่อความโลภ แตเพื่อความอยูรอด
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 วิธีคิดในการแกไขปญหารวมกัน
การจะแกไขปญหาได คนแกไขตองอดทนและเสียสละ ตองจับคนที่มีอุดมการณรวมและมี
ประโยชนรวมกัน โดยดึงเด็กเขามารวมดวย จากคนเหลานี้คอยๆรวมเด็กเขามา และหากไปชวน
พอ แม จะได ประโยชน ดว ย เช น เอากระดาษจากขยะมาขาย ไดเ งิ นเอาเข ากองทุ นสวั สดิ ก าร
ฉะนั้นเมื่อเกิดจากความสะเพราก็ตองเอาความสะเพรามาใชประโยชน แตหากไมมีคนจัดการสิ่ง
เหลานี้ ปญหาก็ถูกปลอยไป
ในชวงแรก การที่พระอาจารยสุบินมาจัดตั้งกลุม หนวยราชการก็ไมเห็ นดวย นายอําเภอก็
กีดกัน ทานจึงเลิก ไมไปอิงกับราชการ แตทานคิดวาเราทิ้งภาระไมได เพราะชาวบานเหลานี้ถา
เราไมชวยจะเปนปญหา
มีขอสังเกตวา ปจจุบันนี้เรายิ่งพัฒนายาก ความแตกแยกในชุมชนสูงมาก สาเหตุมาจาก
การเลือกตั้ง แลวพระอาจารยสุบินมาเทศนเรื่องความสามัคคี จะเทศนอยางไรใหชาวบานสนใจ
เพราะตองมีผลประโยชน พระอาจารยจึงถามวา ผึ้งมาตอมตนไมไมมีดอกจะมาตอมไหม
ดังนั้น เราตองทําใหเกิดประโยชนรวมใหได หลังจากนั้นเมื่อมีคนเห็นดวย ก็ตองเปลี่ยน
วิธีการ เชน เงินที่ไดจากบริจาค นํามาใชทํางานในเชิงรุก เชารถไปที่วัด แลวคนจน คนรวยไม
เหมือนกัน จะทําอยางไร ก็เสนอวาเอาเงินเขากองทุน เพื่อใหคนจนไดกูราคาถูก สวนคนรวยก็คิด
วา ทําประโยชนใหวัดไมเปนไร ซึ่งตางจากการฝากเงินธนาคาร เพียงแคคิดก็ขาดทุนแลว เพราะ
กวาจะเดินทางไปฝากเงินก็ตองเสียเงินคารถ ไมคุมกับดอกเบี้ย การทํากลุมสัจจะนั้น
ประการที่ 1 ตองการใหคนเรียนรูบัญชี ไปฝากเงินก็ไมรูระบบบัญชี
ประการที่ 2 ตองการใหรูระบบบริหาร ถาหลายคนจะเอาอยางนั้นอยางนี้ตอไปจะบริหาร
อยางไร
ประการที่ 3 ตองเรียนรูนิสัย เริ่มจาก 400 บาทกูแลวสงหรือไมสง เรียนรูตั้งแตเงินนอย
ตอไปกูมากก็ปลอยกูได นี่คือระบบการบริหาร แลวเราก็เอาเงินนอยไปจัดการ เอาการใชนอยให
เปนประโยชน กลุมนี้เริ่มจาก 460 บาท ตอนนี้มีประมาณ 300 ลานบาท
ถากูแลว ไมสง ใหเขียนที่กระดาน รายชื่อคนที่ไมสงมีใครบาง เมื่อคนเห็นวา นี่โกงเงิน
ตั้งแตเด็กจนคนแก ก็ชวยกันตาม เปนลักษณะใหทุกคนชวยกันแบกรับความเสี่ยง คนที่โกงจะ
ลําบากเพราะชาวบานไมยอมรับ
 ระบบขอมูลที่บริหารจัดการ เงินมากๆจะเก็บขอมูลอยางไร
ขอมูลของกลุมสัจจะฯเปนขอมูลคํานวณงายๆ ไปหมูบานก็จดบันทึก เพราะวิธีการไดมา
งายและเร็ว ตรวจสอบงายสะดวก ใครฝาก 10 บาทก็ตอง 10 บาททั้งป ฝาก 100 ก็ตอง 100 ทั้งป
ดังนั้น จึงคํานวณไดงายวา ปหนึ่งไดเทาไร 10 บาทได 120 บาทตอป เปนสัจจะที่วาเราจะสะสมไว
ขอมูลเปนลักษณะ คูณหารแบบงายๆ
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การเลือกคณะกรรมการ ก็จะทําการเสนอผานที่ประชุม วาเปนคนดี ไมเลนการพนัน ไม
ติดเหลา ยาเสพติด ฉะนั้นตองหาคุณสมบัติแบบนี้เขามาบริหาร เปนลักษณะมีคุณธรรม หากเลือก
คนไมดีเขามา หายไป ก็เงินพวกคุณ ไมใชเงินของเรา

4. ผลสัมฤทธิ์
 การขยายผลของกลุมสัจจะฯไปดําเนินการในพื้นที่อื่นและเชื่อมโยงกับเรื่อง
สิ่งแวดลอม
การขยายผลของกลุมไปดําเนินการในพื้นที่อื่น ซึ่งเวลานี้ทําไปกวา 30 จังหวัด แตไม
มีเงินมาประชุมรวมกัน
พระอาจารยสุบินบอกวา กลุมของเราพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองสังคม สิ่งแวดลอม
สุขภาพไปพรอมกัน แตเรื่องไหนจะทํากอน ก็จะดูวาเรื่องไหนสําคัญ ตอนนี้การเงินโตขึ้น ก็เริ่มชี้
ใหชาวบานเห็นประโยชนจากการเงิน
การขยายผลเพื่อทํากิจกรรมปลูกตนไม
เนื่องจากพระอาจารยสุบินวิ่งไปตามพื้นที่
ตางๆ เริ่มเห็นวา มีพื้นที่วางเปลา และคิดวาพื้นที่สาธารณะที่วางเปลาจะเกิดโทษตอสังคม
ได นั่นคือ
1. ออกเอกสารสิทธิ บนพื้นที่วางเปลา
2. ถูกไฟไหม
3. พอมีคนอพยพมาอยู ก็ไลเขาออกไมได
4. คนอพยพมาอยู แกก็ไมมีอะไร ปวยก็ไมมีอะไร
ดังนั้น พระอาจารยสุบินจึงคิดวา ที่ดินสาธารณะควรจัดมาเปนพื้นที่สวัสดิการให
ทุกคนรวมกั นปลูกตนไม ไมมีค าแรงไม มีค าจ างและลงมาชวยกั นดู แล หลัง จากนั้ นหาก
ไดผลเมื่อไร ก็ใหเอามาเปนคาจาง ซึ่งตอนนี้กลุมสัจจะไดเขามาชวยกอน
นอกจาก ไดประโยชนจากที่ ดินสาธารณะแลว ยังทํ าให ไดประโยชนจากการที่ ตอนนี้
ปญหาของสังคมคือ เรื่องโลกรอน ทางยุโรปก็กลัวมากวาภาวะโลกรอนจะตามมา พลังงานจะใช
มากขึ้น ยิ่งแกยิ่งรอน ยิ่งติดพัดลมติดแอรมากขึ้น เปนการเอาความรอนมาสูโลกมากขึ้น ดังนั้น
อนาคตเราก็จะตกเปนเครื่องมือของทุน เพราะเราใชทุนแกปญหา ไมมีทุนจะไปซื้อแหลงพลังงาน
แพธรรมชาติ เพราะเราทําลายธรรมชาติ รัฐบาลก็ไมยอมใหรอนตายก็ไปกูหนี้ เราก็จะตกเป น
เครื่องมือของประเทศร่ํารวย
นอกจากนี้ เรื่ อ งคนที่ เจ็ บป วยไข เ พราะไมมีเ ครื่ อ งกรองอากาศ เนื่ อ งจากต นไม ที่ใ ห
ออกซิเจนหมด ควันพิษตางๆก็เขาสูรางกาย น้ําฝนตกลงมาก็ดื่มไมได เปนปญหาที่เราตองใชเงิน
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ซื้อน้ําดื่มกิน สมัยโบราณดื่มน้ํา ฝนได แตสมัยนี้ดื่มไมได เพราะน้ําดํา เครื่องกรองอากาศหมด
เวลานี้เราตองทําฝนหลวง ทําแตละเที่ยว ใชเงินมาก ทําฝนหลวงแลวไปตกเขมร เหลานี้ก็ขาดทุน
ตามลําดับ แลงมากขึ้น ใชงบมากขึ้น แตเขมรกลับสมบูรณมากขึ้น น้ําใตดินหมดไปเรื่อยๆ เจาะ
เทาไรก็ไมมี เพราะไมมีตนไมชวยเก็บ สิ่งเหลานี้ถูกทําลายอยางรุนแรง พระพุทธเจาใหรักษา
ธรรมชาติ จึงคิดใหปลูกตนไม หากปลูกตนไมโดยไมมีอะไรตอบแทน ถามวาใครจะทํา ที่ดินก็
ไมใชของตนเอง ดังนั้น จึงใชตนไมเปนเครื่องมือจัดสวัสดิการ ซึ่งตองปลูกตนไมหลายชนิด
ตนไมเปนยา อาหาร ขายได กินได ใชได
 การจัดสวัสดิการกับการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยบํานาญตนไมบนพื้นที่สาธารณะ
ความคิดของพระอาจารยสุบินตอการปลูกตนไมบนที่ดินสาธารณะนั้น ทานถามวา ถาโยม
ใหพระอาจารยสุบินสักแสนบาทไปปลูกตนไมบนพื้นที่สักรอยไร ดูแลวเหมือนโยมขาดทุน แตพระ
สุบินมองวาโยมไดกําไร เพราะเหมือนกับวาเราไดเครื่องกรองอากาศใหญขนาดรอยไร ไดแหลง
เก็บน้ําฝน แลวปองกันดินพังทลาย ซึ่งหนึ่งแสนบาทของโยม ไมนานก็ใชหมด แตถาเราทําเชนนี้
เราได ชว ยคนเป นพั น คน ฉะนั้ นจึ ง เลื อ กปลู ก ต นไม ซึ่ ง แต ล ะกลุ ม ก็ มาช ว ยกั น ปลู ก ถ าเป นไม
เศรษฐกิจ 7 ปก็ขายได จะเอาไปสรางงานในหมูบานไดทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการวางแผน และ
ในจํานวนผลผลิตที่ได 100 % นั้น จะจัดแบงผลตอบแทน ดังนี้
- 50 % เปนกองทุนชวยคนแกพิการ คนตาย
- 10 % เปนทุนการศึกษาของเด็ก
- 10% รับปญหาที่มาเชนภัยธรรมชาติตางๆ ไมตองรอจากภาคราชการ
- 10 % ซอมแซมดูแลปลูกตนไมใหม
- 20 % ไวพัฒนาหมูบาน เผื่อไฟฟา ถนนพัง หากใครทําลายก็ตัดงบตรงสวนนี้
งานสว นนี้ ถื อเป นบํ านาญยามแก ยามป วย หากทํ าเต็มพื้นที่ ในหมู บาน รั ฐอาจไม ตอ ง
ชวยเหลือก็ได เชื่อวานาจะมีเงินชวยเหลือในชุมชนเหมือนราชการ และนี่ถือวา ไดที่สาธารณะของ
รั ฐมาให ชุมชนรั ก ษาให ค งไว สํ าหรั บเลี้ ยงคนส ว นรวม ไม เ ช นนั้ นนายทุ นเอาไปหมด ทํ าเช น นี้
เพื่อใหเปนสมบัติสวนรวม เอาก็เอาไมได ขายก็ขายไมได
บานเปร็ดใน ไดตั้งกลุมสัจจะขึ้นมา เมื่อกอนรวมคนไมติด หากรวมคนไมได กิจกรรม
ก็ ไ ปไม รอด ดั ง นั้ น ต อ งรวมคน มาใช ป ระโยชน ร ว มกั น ตอนนี้ บ านเปร็ ด ในรั ก ษาพื้ น ที่
สาธารณะเปนหมื่นไร แตตองสูกับนายทุน หากทํางานเปนกลุม จะตอสูได
ที่ผานมา การปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะในบริเวณปาชายเลนเพื่อปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงถูกทําลายไปพอสมควร และไดพยายามปลูกเสริมพื้นที่วางใหเต็ม มักถูกทําลายจากอวน
รุน อวนลาก เนื่องจากบริเวณนี้อาหารทะเลคอนขางสมบูรณ ซึ่งทํางานอยางนี้ตองไปทะเลาะกับ
กรมทรัพย เพราะกรมทรัพยฯ เวลาไปปาชายเลน จะถางเรียบ เอาตนใหญไว แตถางตนไมเล็ก
ออก ซึ่งตนเล็กถือวาเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา เปนการทําลายระบบนิเวศ ไดตนไม แตอาหารหมด
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ฉะนั้น ทําเรื่องเดียวไมได ตองเชื่อมโยงกัน ดังนั้น เวลาจะทํางานตองดูเปาหมายวาคือ
อะไร
สําหรับความรุนแรงในพื้นที่ ขณะนี้ในพื้นที่ยังไมมี เคลียรกันได ทั้งนี้อยูที่ประโยชน
เรื่ อ งป า จะเข า ใจกั น แค ไ หนก็ อ ยู ที่ พื้ น ฐานของธรรมะ ดั ง นั้ น รากฐานสํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ
คุณธรรม ไมวาจะเอาวัตถุมากขนาดไหน ก็ลมครืนหมด หากคุณธรรมไมมี
 การพัฒนาทองถิ่นดวย บุคลากรทองถิ่น (พระภิกษุ)
ตอนนี้ เริ่มมีการขยายเครือขายไปที่วัดอื่นๆ ที่ จ.จันทบุรี ที่ผานมา พระอาจารยสุบินคุย
กับหนวยงานราชการแตไมสําเร็จ เนื่องจากการพัฒนาของเราลืมบุคลากรทองถิ่น โดยเฉพาะ
พระเป นบุค ลากรที่ มีบทบาทสํ าคัญ พระไม ถูกโยกยายเหมือน ข าราชการ แล วพระอยูใน
ฐานะเปนที่ปรึกษาของชาวบานทั้งกลางวัน กลางคืน เดือดรอนกลางคืนก็มาพบได แต
ขาราชการไมได
พระอาจารยสุบินมองวา พระยังมีมากมายทั่วประเทศ แตเราไมเอามาใชประโยชน
เมื่อกอนพระมีการสัมมนาเปนเครือขายกัน แตไมมีมาสองปแลว และไมมีหนวยงานอื่น
เขามาสงเสริม ฉะนั้น เราก็ทําไปเรื่อย จังหวัดใครจังหวัดมัน พระอาจารยสุบินเห็นว า การที่
พระไมไดคุยกัน บางครั้งพระบางรูปทําไปแลวหลงทาง อยางเชน ที่จังหวัดแหงหนึ่ง ตอนมีเงิน
มากก็ ทําได แต พ อเงิ นไม พ อ กลั บเปลี่ ยนทิ ศ ทางของความคิ ด พอตั้ ง แล ว เงิ นไม พ อ ก็ เ ลยให
นายทุนเอาเงินมาใส พระอาจารยสุบินเห็นวา วิธีนี้ ไมถูกตอง
วิธีของพระอาจารยสุบินคือ ตองการใหพึ่งพาตัวเอง กลาวคือ ถาเงินไมพอ ปตอไป
ตองระดมเงินฝากใหมากขึ้น ฉะนั้น อยากกูมากตองฝากมาก ถาฝากนอยแลวกูมาก เอาเงิน
คนอื่นไปใชก็ยิ่งจนหนักเขาไปอีก เพราะไมประหยัด
นอกจากนี้ เรื่องสมณศักดิ์ พระอาจารยสุบินเห็นวา คงไมใชเรื่องสําคัญ เพราะเนน
เรื่องการศึกษาบาลี และเรื่องสรางโบสถ สรางสาธารณวัตถุใหญ แตไมไดคํานึงวา มีคนใชหรือไม
ทานกลับคิดสวนทางคือ สรางโบสถราคาสิบลานบาท พระบวชก็ไมมี ยิ่งตอนนี้พระนอยลงเรื่อยๆ
พระขาดแคลน แลวสิบลานบาทไปจมอยูเฉยๆ หากมองในเชิงเศรษฐกิจก็เห็นวา คุมทุนหรือไม
แทนที่จะสรางคนใหเขมแข็ง แลวโบสถก็ตามมาเอง แตนี่สรางโบสถกอน พระก็ไมมี คนก็ยากจน
ไมเขาวัด จะเห็นวาเวลานี้ เราไดพระบวชตลอดชีวิตเปนพระที่บวชตอนอายุ 70 ป ซึ่งแกแลว
 การจัดการเชิงโครงสรางโดยวัดเปนศูนยกลาง
ถาเอาพระมาคุยและใชบุคลากรพระ เงินเดือนสําหรับพระก็ไมจําเปนตองมี แลวทํางาน
ใหตลอดได ไมทิ้งงาน เปนที่ปรึกษาได เปนผูนําและคนเชื่อถือดวย แตสิ่งเหลานี้ไมวาจะเปน
เรื่องอะไร ก็ตองอาศัยองคกรทั้งหมด แตตอนนี้เวลาจะเรียกใครมาประชุมในจ.ตราด กลุมสัจจะฯ
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เปนคนเรียกให รวมพลไวให ฉะนั้น จะเห็นวา วัดสามารถบริหารใหไดทุกเรื่อง ดังนั้น วัดจะตอง
เปนศูนยกลางแบบที่เคยเปนในอดีต
 การจัดการกองทุนสุขภาพชุมชน
กองทุนสุขภาพชุมชน ปจจุบันคุณผองศรี ดูแลอยู เมื่อกอนการดูแลสุขภาพทําโดยเอา
คนมาตรวจสุขภาพ เอาแพทยเขาไปดูแล ตอมาใหเอาหมอไปดูคนไขที่บาน แทนที่จะโยกมาที่นี่
ก็มีการจัดสรรกันไป สอนใหคนไขดูแลตัวเองชวยใหลดภาระภาครัฐได แตตอนนี้บุคลากรเหลานี้
กําลังจะหายไป ขาราชการมาสองปแลวยาย แตพระไมยาย อยูที่ไหนก็อยูที่นั่น อยูวัดไหนก็
วัดนั้น
 ทฤษฎีพระไตรปฎกมีมากไมใช แตใชทฤษฎีทางตะวันตก
ขณะนี้ พระอาจารยสุบินกําลังคุยกับคนบางคนวา เราคนไทยนี้กําลังพลาด เพราะทฤษฎี
ทางพระไตรป ฎ กมี อ ยู ม าก แต เ ราเอาทฤษฎี ท างตะวั น ตกมาใช ซึ่ ง หลั ก คิ ด ของตะวั น ตกกั บ
ตะวันออกคนละแบบกัน เนื่องจากพระพุทธเจาอยูกับปา อยูกับคน อยูกับธรรมชาติ สิ่งเหลานี้เรา
ทิ้งไปหมด เวลาฝรั่งพูดอะไร เราก็ชมชอบ ตอนนี้ฝรั่งเองสนใจพระไตรปฏกที่ ม.มหิดล ไดทําพระ
ไตรปฏกออกมา และที่ขายไดมากที่สุดคือ ญี่ปุน ยุโรป
คนไทยคิ ด ว า ยาก เพราะแรงสนใจน อ ยลง เราถู ก ปลู ก ฝ ง ว า ตะวั น ตกดี ก ว า หมด
จนกระทั่งทิ้งของตะวันออก นาจะเอามาวิเคราะหกอนวา สิ่งใดไมดีก็นาจะกระโดดขาม อยางเชน
การที่เราไปเอามา รูแลววาเดินพลาด เขาตกหลุม เราก็ตกหลุมเพื่อที่จะเดินขึ้นมาใหม ซ้ํารอยเดิม
ซ้ําซาก เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมไปไมรอด เราก็ไปเดินตามเขา ซ้ําซาก
 เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจกําลังหายไป
โดยปกติ จะใหประเทศชาติอยูรอดและเจริญนั้น ถาสมมุติมีเงินสิบบาท เอาไปซื้อปลาของ
โยม 10 บาท โยมก็อาจจะไปซื้อผักคนอื่นอีกสิบบาท อีกคนไปซื้อน้ําตาลสิบบาท คนนี้ก็ไปซื้อ
เกลืออีกสิบบาท ใหหมุนเวียนไปแบบนี้ แตปจจุบันสิบบาทหายไปเลย ไมวาจะเปนโทรศัพท หรือ
เลนอินเตอรเนต เศรษฐกิจหายไปดวยความรวดเร็ว หมายความวา ไมไดหมุนเวียนแลว มันไป
เลย ไมไดหมุนหลายรอบ ถาหมุนไดหลายรอบ เศรษฐกิจฐานรากก็จะดีขึ้น แตเงินลงมาขางลาง
กลับไปขางบนดวยความรวดเร็ว ขางลางก็ขาดแคลนเหมือนเดิม
พระอาจารยสุบินจึ งมองวา ตองทํากลุม เพื่อกักตุนเงินไวที่ฐานราก ในกรณีที่เกิดวิกฤติ
ของประเทศชาติ หากเงินไปเก็บไวที่เดียว จะอันตราย เชน เขาสูสถาบันการเงิน และเขาสูตลาด
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หลักทรัพย แลวใครมีทุนมากก็มีโอกาสเก็งกําไร เวลาลม เงินที่ฝากไวก็หมด ฐานรากก็พลอย
หมดไปดวย การทําเชนนี้ก็เปนการชะลอไวไมใหเงินหมด
จะเห็นวา หากมีเงินหมื่นใสไวในกระเปาเดียว กับใสไวสี่กระเปา ในกรณีนี้ถาทําหายหนึ่ง
กระเปาก็ยังเหลืออีกสามกระเปา ดังนั้น ทําอยางไรจึงจะกักตุนไวใหเงินอยูที่ฐานรากไดบาง แมจะ
ไมมากนักก็เปนไปตามกําลังของชาวบาน
ที่เลามานี้ไมรูวามองถูกหรือมองผิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
“จากที่ไดฟงมา เห็นไดวา นี่จะเปนคําตอบ หรือแนวทางของการแกปญหาโลกไดเลย ไมใชเฉพาะ
เรา มันเผชิญปญหาคลายๆ กันหมด แลวสิ่งนี้เปนวิถีทาง เปนวิธีคิด แตไมรูจะอธิบายอยางไร มัน
ตางจากที่เราถูกสอน ที่เราเรียนมา แบบตะวันตก แตนี่คือแนวทางที่แทจริง ”........... ทานผูหญิง
สุธาวัลย

กรณีศึกษา : กลุมอนุรกั ษปาชายเลน13
1. การทํางานของกลุมอนุรักษ ฯ
หลังจากมีการดําเนินงานของกลุมอนุรักษฯ สิ่งที่เห็นวาดีขึ้นในพื้นที่ คือ
รายไดเพิ่มขึ้น จากการจับปูแสม ปูดํา หอยแครง มีรายไดเฉลี่ยประมาณสองหมื่น
กวาบาทตอคืน ในหมูบานเปร็ดใน ซึ่งมีประมาณ 40 กวาครัวเรือน มีการจดบันทึกรายละเอียด
เขียนไวชัดเจน ทั้งปริมาณน้ําหนักปูที่จับไดตอคืน และจํานวนเงินทั้งหมดที่ขายไดตอคืน ถาคน
ขยันและไมเหนื่อยก็สามารถออกไปหาไดทุกคืน และยังสามารถรองรับ คนจากพื้นที่อื่นมาจับดวย
ที่ ผ า นมา ชุ ม ชนไม มี แ ผนการจั ด การ จึ ง ไม ส ามารถยั บ ยั้ ง โครงการของภาครั ฐ ได
โดยเฉพาะโครงการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่มีนโยบายสงเสริมการปลูกปาดวย
วิธีการถางปาแลวปลูกใหม เมื่อถางป า ทําใหปริมาณปูหรือสัตวน้ํามีนอยลง และปจจุบันกลุมคน
เขามาจับสัตวน้ําในพื้นที่ของชาวบานมากขึ้น ดังนั้นปาชายเลนบานเปร็ดในจะตองประสบปญหา
กับกลุมคนเหลานี้ที่มีจํานวนมากกวารอยคน
อยางไรก็ตาม วิถีชีวิตของชุมชนดีขึ้น สังเกตจากบานไมมีขโมย ชาวบานเปดบาน
ทิ้งไว ศาลาในหมูบานตอนกลางคืนจะมีรถจอดทิ้งไวเปนแถว เพื่อออกไปจับปู ก็ไมมีใครมาขโมย
การอพยพยายถิ่นออกนอกชุมชนเพื่อไปหางาน ในสมัยกอนเคยมีขโมย ตอนที่ทํามา
หากินในชุมชนไมได ชาวบานออกไปรับจาง เชน ทํางานกอสราง รับจางทําสวน แตปจจุบันไมมี
13

คุณศุภกิจ หวงน้ํา.
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การรับจาง เพราะทุกคนมีอาชีพ ตองหันไปหาคนตางดาวแทน ไมมีลูกจางที่เปนคนในพื้นที่ แตถา
มีงานก็สามารถวานกันได ขอแรงกันได
การรวมตัวกันเพื่อออมเงิน เปนเงินทุนที่สะสมกันเดือนละสิบบาทของกลุมสัจจะสะสม
ทรั พ ย แ ล ว นํ ามาให กู ซึ่ ง สามารถสร างอาชี พ และก อ ให เ กิ ด รายได อี ก โดยเฉพาะกลุ ม อนุ รัก ษ
สามารถเก็บเงินจากการจัดใหมีการศึกษาดูงาน จากโฮมสเตย และคาอาหาร การจัดโฮมสเตยนี้ก็
ใชบานของชาวบานมาเปนที่พัก ไมใชเปนของที่สรางขึ้นใหม จัดไว 40 หลังคาเรือน โดยจัดใหพัก
แบบหมุนเวียนกันไปจนครบทุกหลัง มีรายไดโดยใชหลักที่เปนธรรม แลวรายไดของโฮมสเตย
หรื อค าอาหาร หรือ คาหัว 10% จะขอป นเขา กลุ มอนุรักษ เพื่ อเปนคาดูแ ลป า จากการตั้ง กลุ ม
อนุรักษ ที่มีประธาน กรรมการ เหรัญญิก จนกระทั่งเวลานี้ พัฒนาขึ้นจนสามารถตั้งกลุมกองทุน
เงิ น รั ก ษาป า เป น คณะกรรมการอี ก ชุ ด หนึ่ ง ซ อ นอยู ภายใต ก ลุ ม อนุ รั ก ษ เงิ น ที่ ไ ด จ ากป ที่ แ ล ว
190,000 บาท ขณะนี้เรามีเงินทุนสะสม 250,000 บาท แสดงใหเห็นวามีการบริหารดีขึ้น
ในอีกดานหนึ่ง ยังได นําเงินบางสวน จากกองนี้ไปใหกูฉุกเฉิน นั่นหมายความวา ถา
คนใดตองการเอาเงินไปใชหนี้ ธกส. ใชหนี้ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ใหกูไปใชฉุกเฉิน
ซึ่งการกูเงินตรงสวนนี้ คนหนึ่งอาจจะกูเวียนไดถึงสามรอบ เชน ใหยืมแลวคืนภายในหนึ่งอาทิตย
คิดดอกแคสองสลึง ซึ่งวงเงินในการกูไมจํากัด ถากูมากก็ตองมีคนค้ํามาก ตองเปนคนค้ําที่เรามอง
แลวไวใจได และการกูเราเนนเรื่องสังคมและคุณธรรมดวย คนที่จะใชเงินกูนี้ไดตองเปนคนที่ตั้งใจ
ทํามาหากิน ไมมีอบายมุข เลนการพนัน ซึ่งถายังมีอยู จะตองใหเขาปรับตัว เนื่องจากปกติคนที่กู
ไดนั้น เมื่อคนที่เสพอบายมุขเห็นคนอื่นกู ก็จะเลิกอบายมุขเหลานั้น แลวสามารถเขามารวมกลุ ม
ได
ขณะนี้ ยาเสพติดในชุมชนไมมี บุหรี่ก็นอยลง ในอดีตเคยมีชวงหนึ่ง เนื่องจากความรูเทา
ไมถึง การณ ซึ่งยังมียามาขายตามปมน้ํามันเต็มไปหมด ชาวบานใชแรงงานเพื่อจับปูแสมตอน
กลางคืน ใชแรงงานสวนนี้มาก ยิ่งจับมาก ยามาก็มีมากขึ้น จึงไดเกิดการคิดแกไขป ญหาตรงกับ
ชวงที่รัฐบาลรณรงคจัดการยามาอยางเด็ดขาด จึงมีการรณรงคตอตาน เรื่องยามาก็หมดไปเลย
2. โฮมสเตย เกิดขึ้นไดอยางไร
เนื่องจากปาชายเลนถูกเปดเผยขึ้น เพราะ SIF ใหโอกาสชุมชนปาชายเลนบานเปร็ดใน
ซึ่งเปนหนึ่งในสิบสองโครงการนํารองของประเทศ ในเวลานั้นประธาน SIF โดย อ.ไพบูลย วัฒนศิริ
ธรรม ในระยะแรกไดพาสื่อทั้งไทยและตางประเทศมาดูโครงการเรื่องสิ่งแวดลอม จึงไดเริ่มเปนที่
รูจัก จากนั้น มีการศึกษาดูงานเขามาเรื่อยๆ เปนจํานวนมาก หลังจากมาศึกษาดูงานแลว ยังมา
ทานขาวและมีการขอพักแรมตามบานเรือนของชาวบาน จึงเกิดแนวคิดมาทําเปนโฮมสเตย และมี
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การกําหนดมาตรฐานขึ้น ซึ่งไมไดทําใหหรูหราเหมือนโรงแรม แตเนนความสะอาด เนนกติกา เชน
มีขอตกลงวา บานหลังหนึ่งรับผูมาพักไดไมเกิน 5 คน เพื่อความสะดวกของที่พักและหองน้ํา
การเขามาของ SIF
ตอนที่ SIF เขามาในครั้งแรก เขามาทางวัดผานทางเครือขายสัจจะ มีการปรึกษาหารือกัน
มีการประชุมทุกคืนวันอังคาร แลวแบงกันเปนกลุมใหไปดําเนินการ กลุมอนุรักษไดรับเรื่องปา จึง
มาหารือพูดคุยกันตอ ในขณะนั้น ปญหาของชุมชนคือ การเขียนโครงการ ซึ่งในกติกาของ SIF
จะมี เงื่ อนไขว า ใหเ ขียนโครงการโดยภู มิปญญา ซึ่ งชุ มชนได พยายามเขียนโดยภู มิปญ ญา แต
ความเปนจริงกลับไมใช SIF ตองการใหเขียนเปนหัวขอ และคิดเปนตัวเลขงบประมาณที่จะใช .ซึ่ง
ชุมชนทํากันไมได SIF จึงใหโอกาสในการปรับแกใหม กลับไปกลับมาหลายครั้ง ถาเปนคนอื่น
อาจจะทอแท แตกลุมคิดวาเปนการเรียนรูที่ไดจาก SIF ทั้งวิธีคิดและสิ่งตางๆ นอกจากนี้ ในเวที
แลกเปลี่ยน SIF ไมไดใหเราคิดเพียงคนเดียว แตใหโอกาสจัดเวทีแลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ โดยเนนเอาโครงการตางๆ มาพบกัน จากที่กลุมเขียนโครงการไมได จนกระทั่งกลุม
เขียนโครงการเปน
กลุมอนุรักษจึงเห็นวา ภาพบรรยากาศการเรียนรูกับ SIF นี้ยังติดตาและติดใจ ดังนั้น
โครงการเชนนี้นาจะมีอยู เนื่องจากเปนโครงการที่พัฒนาคน ไมใชใหเงินมา แลวนํามาใชโดยไมมี
ความคิดที่กาวไปขางหนา
3. โครงการคายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดลอม
ขณะนี้ ผูใหญอัมพร เปนกรรมการอยูใน พอช.ภาคตะวันออก กลุมอนุรักษไดงบประมาณ
ในเรื่ อ งการจั ด ค า ยเยาวชน โดยของบประมาณไปยั ง สถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน (พอช.)
เนื่องจากทางกลุมจะมีแผนการทํางาน แบงเปน สองกลุม สองเครือขาย ไดแก หนึ่ง เครือขาย
ระดับตะวันออก 4 จังหวัด และสอง เครือขายระดับจังหวัด ประกอบดวย เครือขายประชาชนเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก (คอต.) ซึ่งจะประชุมรวมกันโดยตลอด ทางกลุมอนุรักษจะมี
แผนทุ กป ว าจะต อ งมี คายเยาวชนรั กสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ จะเน นพั ฒนาเด็ กทั่ ว ๆไป ซึ่ ง จะมี ค วาม
หลากหลายของชวงอายุที่เขารวมดวย เพื่อใหรุนพี่รุนนองจะไดเปนพี่เลี้ยงกันได ใหมาอยูกันนาน
ประมาณ 3 วั น 2 คื น จั ด ป ล ะ 1 รุ น บางโอกาสจั ด ได ถึ ง 4 รุ น เนื่ อ งจากทางจั ง หวั ด เห็ นว า
บริเวณบานเปร็ดในเปนฐานแหงการเรียนรูในเรื่องของสิ่งแวดลอมได
การจัดคายเยาวชน ประมาณเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม และชวงปดเทอม เนื่องจากชวง
นั้นเป นชว งที่ชาวบ านว าง หรือ จะเปนช วงศุ กร เสาร อาทิตย โดยจัด คายใหอ ยูในโรงเรียน มี
หอ งนอนรวม มี มุง ลวดให เ สร็ จเรี ยบร อ ย และมี ก ารจั ด แคมป ไ ฟ จะมี ที่พั ก ของวิ ทยากรพร อ ม
รวมทั้งมีโรงอาหาร หองประชุม นันทนาการดวย
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คาใชจายในการจัดคาย ใชงบประมาณจากงานของหลายๆโครงการมารวมกันประมาณ
หาถึงหกหมื่นบาท ตามธรรมเนียมที่ ปฏิบัติมา ทางโรงเรียนและกลุมจะมาชวยกันวางแผนเชิญ
วิทยากร เชน เชิญตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน กิจกรรมคิดเองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเชิญคณะ
ครูโรงเรียนตางๆมาชวยกันคิด สวนในเรื่องของวิทยากร ความรู ปา วิถีชีวิต ก็จะมีวิทยากรจาก
ชุมชน คณะครูที่มาชวยกันคิดมีทั้งจากโรงเรียนบานเปร็ดในและโรงเรียนในเครือของกรมหลวง
ชุมพรเขตตอุดมศักดิ์ อีก 10 กวาโรงเรียน การเขาคายก็จะมีฐานตางๆ เชน ฐานภูมิปญญา ฐาน
ปา และจะมีวิทยากรชุมชนไปอยูประจําฐานตางๆ พวกฐานความรูตางๆ สวนใหญจะอยูในตัว
วิทยากรทุกคน
4. กวาจะถึงวันนี้ ที่สามารถรวมมือกัน
ในด านการอนุ รั ก ษ ถ ามองจากภายนอกเข า มา ป ญ หาในสมั ย ก อ นคื อ ชาวบ านมี ทั้ ง
เครื่องมือการทําลาย มีเรือดุน ตอนตั้งกลุม อนุรักษครั้งแรกก็ประสบปญหามาก ทํางานยากมาก
และคุยกับเพื่อนขางบานเรื่องเหลานี้ไมได จนกลุมบอกวา ไมพูดกับคนพวกนี้แลว เพราะพูดกัน
ยาก กลุมไปคุยกับหมูบานที่คุยกันได ก็รวมกันทํา รวมกันรณรงค รวมกันอนุรักษ จนทําใหเห็น
เชิงประจักษ คนที่ไมอนุรักษเขาก็หากินไมได เขาไมไดคิดวาโครงการ Sea food bank ที่เอาทะเล
ไปแบงกันจะมีผลกระทบอยางไร ตอนนี้ที่ทํากินของชาวบานหมดไปแลว จนคนอื่นตองมาหากิน
ในหมูบานเปร็ดใน ปจจุบันเขาตั้งกลุมอนุรักษกันเองแลว โดยมีขอกฎ กติกา เหมือนกับบานเปด
ใน และสามารถประชุมรวมกันไดแลว ปจจุบันคนที่ทําผิดกฎหมายไมกลาทําผิด เพราะเวลานี้มี
เครือขายกวางไกลมากขึ้น
จะขอยกตัวอยาง เรื่องที่ดําเนินคดีสองคน ทําผิดเรื่องขายไม ซึ่งเปนคนนอกหมูบาน เรา
จับไมได เพราะเขาขึ้นฝงที่ทาอื่นๆ จนตองเอาเงินกลุมไปใชเพื่อเปนแรงจูงใจ เมื่ อบอกวาจะให
คาจางเพื่อชวยเปนหูเปนตา ใหสองพันบาท สามวันก็สําเร็จ จับไดที่แหลมเทียน โดยจับรวมกับ
เจาหนาที่ ซึ่งทุกครั้งที่กลุมทํางานจะทํารวมกับเจาหนาที่ เพราะลําพังไมสามารถจับได แตจะรวม
เปนหูเปนตาได ไมวาจะเปนการจับไม จับโพงพาง เปนตน
แตที่ผานมา ถาใชการโทรบอกเจ าหนาที่ แลวกลุมไมออกไปดวย ไมเคยจับไดสักครั้ ง
ตองใหกลุมไปดวยจึงจะจับได เคยพบวามีการยิงกันดวย บางครั้งมีเจาหนาที่บางคน ซึ่งไมเปนใจ
ที่จะชวย พอโทรไปสักหานาที เรือที่ทําผิดกฎหมายก็หนีกลับไปหมด ถาจะบอกวาเจาหน าที่รูกัน
กับคนทําผิดก็นาจะใช ซึ่งสวนตัวคิดวาก็สามารถแกไดระดับหนึ่ง ขอใหไดโทรศัพท อยางนอย
ไมใหเขาทําผิด ทรัพยากรก็จะไมหมดไป เนื่องจากกลุมไมมีนโยบายจะจับอยูแลว ตัวอยางเชน
กลุมประมงที่ทําผิดกฎหมายตองแกไขใหถูกจุด ถาตองการใหเขาเปลี่ยนอาชีพใหถูกกฎหมาย ก็
ตองมีเงินทุนใหเขาเปลี่ยนและตองใหเวลา ใหโอกาสกับเขาดวย จนกระทั่งเวลานี้วิถีชีวิตเดิมๆ
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กลับมา อยูกันอยางพอเพียง สุขสบาย มีกินมีใช สามารถหากินไดตลอด 24 ชั่วโมง กลาวคือ ชวง
เชา หาปลา วางรอกปู วางเบ็ด ตกเย็น หาปูแสม จับกุง สงกุง
บานเปร็ดใน ยังเปนแหลงกําเนิดของหอยแครง ซึ่งเปนแหลงอาหารตั้งแตรุนบรรพ
บุรุษถึงปจจุบัน สมัยกอน มีเรือทําลาย คราดหอย จับเอาตัวเล็กๆ ไปขายจนหมด หนึ่งกิโลกรัม
ประมาณสองพันกวาตัว จับได 5 ตันตอวัน เอาไปสงขายใหเวียดนาม เวียดนามก็เลี้ยงแลวเอา
มาขายไทยตอ ปจจุบัน ยังมีอยูแตไมมากเทาสมัยกอน จึงมีการแกปญหาโดยมีการเอาเตายาง
มาวาง

5. เรื่องเตายาง เทคโนโลยีพื้นบาน
จากป ญ หาที่ ป า ชายเลนเสื่ อ มโทรมและมี ข อ ถกเถี ย งถึ ง สาเหตุ ข องป ญ หาโดยมี
แนวความคิด 2 ดาน ดานหนึ่งคือ มีสาเหตุมาจากกระแสน้ําไหล อี กดานหนึ่งมองวาเปนเพราะ
คลื่นและเรือคราดหอย มาทําลายใหปาชายเลนถูกทําลาย เนื่องจากเรือมารุนในเลนเหลวเพื่อจับ
หอยแครง เมื่ อคลื่นซัดก็พัด พาเอาเลนไป ตามปกติปาชายเลนนั้นจะงอกลงในทะเล เนื่องจาก
ตะกอนที่ทับถมทําใหพื้นดินงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตปรากฏวาระยะหลังปา ชายเลนลดลงเรื่อยๆ
เมื่อถกเถียงกันมากขึ้นจึงมีการพิสูจน ทั้งนี้เริ่มจากมีสกว.มาสนับสนุนการวิจัย โดยรวมกับ
ชุมชนมาทําการปกลอมไมใหเรือเขามาใกลปาชายเลน เปนเวลาหนึ่งป พื้นดินงอกเพิ่มขึ้น ทําให
เรือตองวิ่งออมเพราะผืนดินเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ไมที่ปกไว ก็ผุพังไปดวย แตชุมชนเห็นแลววา
ไดผลแนๆ ใชได จึงคิดกันตอวา ทําอยางไรจึงจะถาวร
จากนั้นชุมชนไดมีโอกาสไปรวมประชุมและไดแนวคิดมาจาก บานชล จ.ระยอง ซึ่งไดรับ
งบประมาณจาก SIF มาทําเตายาง โยนไวในทะเลใหปลาอยู กลุมอนุรักษจึงไดนํามาประยุกตและ
คิดวา ถาวางเตายางเพื่อชะลอคลื่น ไมใหเรือเขา และเปนที่อยูอาศัยของปลา จะไดประโยชน 3
อยาง คือหนึ่ง ปองกันการกัดเซาะชายฝง สอง ดินงอกขึ้นมา ถาน้ําแหงจะเห็นวา ดินนูนขึ้น สาม
ปลา มีมากขึ้น สําหรับการจับหอย เรือเขามาดุนและคราดไมไดแลว เปาหมายในอนาคตจะทําการ
วางเตายางเปนแนวยาวไปตามชายฝงถึง 8 กิโลเมตร และยื่นออกไปทะเล 300 เมตร ขณะนี้วาง
ไดเพียงสองกิโลเมตร เหลืออีกหกกิโลเมตร คิดวาจากที่ทําสองกิโลเมตร ใชงบประมาณสี่แสนบาท
ยังไมไดประสบความสําเร็จ แตถาคิดวาทําใหหนาแนนกวานี้ก็นาจะทําได โดยใชเงินประมาณสาม
แสนบาทตอ กิโลเมตร รวมคาแรงทั้ง หมด แตสิ่ งที่ได กลับมา ทั้ งปา อาหาร อาชีพ สัตวน้ํา อี ก
มากมาย ขณะนี้ก็ยังมีการคราดหอยอยู แตนอยลงมาก เรือรุน ทําลายระบบนิเวศนมากๆ เพราะ
หนาทะเลสูญเสียความสมดุลไปจนหมด
ทุกวันนี้ มีการออกกฏของชุมชน ในการหามเอาเรือรุนเขามา?
กลุมอนุรักษ มีการตั้งกฏ ตั้งแตเริ่มตั้งกลุมวา ทําอยางไรจึงจะคุมครองพื้นที่หนาทะเลได ซึ่งมี
เงื่อนไขวาถาใครใชเรือรุน ก็ใหใชกฏการกูเงิน ถาละเมิดสองครั้ง ก็ไมใหกูเงิน สวนคนขางนอกที่
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จะเขามาจับสัตวน้ํา ก็เหลือนอยลง เนื่องจากเริ่มเห็นผลกระทบ ก็จะเหลือเพียงบริเวณแหลมหิน
ซึ่งเปนชุมชนที่มีเครื่องมือทําลายมาก ฉะนั้นวิธีแกคือ ถาทําเตายาง ก็จะใชเครื่องมือรุนไมได
เพราะเครื่องมือเสียหาย
กรณีศึกษา : ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม14
1. ภาพรวมการพัฒนาของ จ.ตราด
พระอาจารยสุบิน เปนคนคิดกอตั้งเรื่อง เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่ จ.ตราด ทํามา
17-18 ปแลว ปจจุบันมีเงินที่หมุนเวียนอยูในกลุมประมาณ 700-800 ลานบาท ซึ่งเงินนี้จะเขา
ไปอยูในกลุมประชาชน นําไปชวยประชาชน โดยมีการดําเนินงานในหลายกิจกรรม
กิจกรรมหนึ่งที่ทานทําคือ เรื่องสิ่งแวดลอม มีการปลูกปาจัดทําเปนสวัสดิการ ซึ่ง
มองเปนองครวม เชื่อมโยงกันหมด ทานจะไมมองวาเรื่องนี้เปนกลุมสัจจะสะสมทรัพย ทําแตเรื่อง
ของการเงินอยางเดียว แตทานมองเปนองครวมของการพัฒนามนุษย นั่นคือ
หนึ่ง เรื่องของกินของใช
สอง เรือ่ งสิ่งแวดลอม มองวาคนตองอยูในสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมที่คนอยูจะตอง
เปนอยางไร
สาม เรื่องสวัสดิการ มองวาขาราชการมีบําเหน็จบํานาญตอนเกษียณอายุราชการ
แตเกษตรกร หรือภาคประชาชนทั่วไปไมมีสวัสดิการ ทานจึงคิดวา ทําอยางไรประชาชนจึงจะมี
บําเหน็จบํานาญ หลังอายุ 60 ปไปแลว กระบวนการแบบนี้ ทานคิดวา นอกจากจะมีสวัสดิการจาก
สัจจะสะสมทรัพยในแตละกลุมแลว ยังมีเรื่องอื่นๆ ดวย แตจะเนนเรื่องสวัสดิการ และสิ่งแวดลอม
เรื่องของสิ่ง แวดล อม ท านได ทําเรื่ องปา ซึ่งทํามาเกื อบสิบป แต 5 ปแรก ลมลุ ก
คลุกคลานมาก และคนพบวา ถาใหชาวบานมาชวยกันปลูกปา โดยที่ปลูกแลวปลอยทิ้งไวและไม
ชวยกันดู ชาวบานจะหมดแรง เนื่องจากปาที่ปลูกเปนพื้นที่สาธารณะ จากการศึกษาพบวา พื้นที่
สาธารณะในชุมชนมี 3 รูปแบบ
หนึ่ง เปนพื้นที่ที่อยูในการปกครองดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ภาครัฐ
ไดกันพื้นที่ไว ใหประชาชนทุกคนไวใชรวมกัน ซึ่งเมื่อกอนชาวบานก็ไดใชเปนที่สําหรับเลี้ยงวัว
ควาย
สอง พื้นที่สาธารณะที่อยูในการดูแลของกรมปาไม
สาม พื้นที่ที่อยูในการดูแลของราชพัสดุ เชน พื้นที่โรงเรียน วัด เปนตน
14

โดยคุณผองศรี จากการจัดประชุมโครงการสังเคราะหฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
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ดั ง นั้ น พระอาจารย สุ บิ นได เ ลื อ กทํ า ในพื้ นที่ ส าธารณะ เน น พั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ใ ห ชุ ม ชนใช
ประโยชนรวมกัน
2. ที่มาของความคิดการปลูกปาบนพื้นที่สาธารณะ
สืบเนื่องจากที่ผานมา ชาวบานก็บุกรุก นายทุนก็บุกรุก ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เปดโอกาส
ใหนายทุนเชาพื้นที่สาธารณะได ดังนั้น เราจะถู กนายทุนมาขอเชาพื้นที่สาธารณะในชุมชน พระ
อาจารยสุบินจึงเห็นวาหากปลอยไวเชนนี้ ชาวบานจะไมมีปอดไวสําหรับตัวเองเลย ถานายทุนเขา
มาก็ จ ะทํ า ในเรื่ อ งของธุ ร กิ จ ท า นจึ ง ใช เ งิ น ของกลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย ไ ปปลู ก ต น ไม ใ นพื้ น ที่
สาธารณะเหลานี้
กระบวนการทํา เริ่มจากลงประชามติของคนในชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเปนพื้นที่ของคน
ทุกคนในชุมชนที่จะตองใชรวมกัน เมื่อดําเนินการลงประชามติเสร็จแลว ก็ขออนุญาตใชพื้นที่
รวมกัน แลวมาคิดกันวาจะปลูกอะไร จากนั้นจึงขออนุญาตจาก อบต. และนายอําเภอ ถัดมาจึง
กําหนดการใชประโยชนจากพื้นที่
ถามองจากประสบการณที่ผานมา พบวา คนที่เขาไปทํา ไมไดประโยชนอะไรจากปา ทํา
แลวก็ปลอยทิ้งไว แตพระอาจารยสุบินทํางานภายใตหลักธรรมอยู 4 ขอ คือ สัจจะ ทมะ สันติ
จาคะ ทานอธิบายวาคนที่เขาไปดูแลปาจะไดสวัสดิการของกลุมสัจจะเพิ่ม สวนคนนอกกลุมจะได
อะไร จึงกลับมาคิดวาในปาจะจัดการโดยเนน ตนไม 2-3 ประเภท คือ กระถินเทพา ยางพารา
และไผ ขึ้ นอยู กั บแต ล ะพื้ นที่ ว าเดิ ม ปลู ก ต นอะไร เมื่ อ จั ด การเสร็ จก็ มาจั ด ทํ า ระเบี ยบการใช
ผลประโยชนจากปา วาจะใชกันอยางไร ถาปลูกกระถินเทพาใชเวลา 4 ป จะมีเห็ดกระถินเทพา
ขึน้ ใตโคนตนเปนจํานวนมาก ในการจัดการก็มาดูวาคนในชุมชนจะมีการเก็บเห็ดอยางไร
3. การจัดสรรประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกัน
ขอสั งเกตพบวา ป าส วนใหญเ ปนแหลง ทํามาหากิ นใหกั บคนนอกชุมชนดว ย คนนอก
ชุมชนจะเขามาเก็บเห็ดกอนคนในชุมชน จะเก็บไปขายเปนจํานวนมาก ฉะนั้น คนในชุมชนจึงมา
ตั้งกติการวมกันวา ถาเปนเชนนี้คนในชุมชนจะเก็บเห็ดเพื่อกินได แตถาเปนคนนอกชุมชนเก็บเกิน
10 กิโลกรัมขึ้นไป ใหเก็บเงินกิโลกรัมละ 50 สตางค เนื่องจากในแตละป มีเห็ดที่ขึ้นถึง 10-50 ตัน
เนื่องจากกระถินเทพาปลูกไวถึง 400-500 ไร เวลานี้ยังไมมีขอตกลง เพราะความคิดของ
คนในชุมชนกับคนนอกชุมชนแตกตางกันมาก พระอาจารยสุบินเห็นวาในเรื่องการจัดการเห็ดตอง
ตกลงกัน ทานไดใหขอคิดวา ผลประโยชนจากปาจะเก็บไดหรือไมไดก็ตาม สําหรับคนที่เขาไป
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ดูแลปา เชน ถางปา ใสปุย ใหลงชื่อไวทุกครั้ ง เมื่อไดประโยชนจากปาในชวงเวลา 2-3 ป ก็ให
นํารายไดมาจัดสรร ดังนี้
 30% เปนคาแรง และ
 50% เปนสวัสดิการของคนทุกคนในชุมชน
 อีก 10% เอาไวสําหรับปองกันสาธารณะภัยในชุมชน เชน น้ําทวม ไฟไหม
 อีก 10% ไวสําหรับเพื่อการศึกษา สงลูกหลาน หรือคนยากจนที่ไม มีเงินเรียน ให
นําเงินจากกองทุนนี้ไปเรียน
 อีก 20% ไวสําหรับซอมแซม บูรณะสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา สมมุติวา
มีประปาขาด รอภาครัฐไมไหว เพราะเงินจําเปนตองใช ก็สํารองเงินจากกองทุนนี้
ออกไปกอน
 อีก 10% เอาไวเปนทุนในการปลูกปาเพิ่ม และดูแลปาตอเพื่อที่จะดูแลตนเองได
ไมไปรบกวนคนอื่น
4. ความสําเร็จของชุมชน
โครงการนี้กลายเปนที่สนใจของหนวยงานในจังหวัด เนื่องจากเมื่อปลูกตนไมแลวมีกลุม
สัจจะฯเปนผูดูแลตอ ถาใหภาครัฐปลูก มักจะปลูกแลวปลอยทิ้ง โดยกลุมสัจจะฯ ไดผลัดกันเขาไป
ดูแลใหปุยทุกเดือน ขณะนี้พบวา ตนไมที่เจริญเติบโตมีถึง 80-90% พระอาจารยสุบินบอกวา ถา
ไม มี ภ าครั ฐ มาสนั บ สนุ น ก็ ใ ช ส วั ส ดิ ก ารของกลุ ม สั จ จะทํ า ต อ ไปเรื่ อ ยๆ แต ถ า ภาครั ฐ เข า มา
สนับสนุน ก็จะทําไดมากขึ้น
ยกตัวอยาง หมู 10 ต.หวยแลง ปลูกกระถินเทพาประมาณ 70-80 ไร ไรละ 400 ตน ปลูก
ยางพารา 5000 ตน กรีดยางไดปละ 2-3 เดือน ที่เหลือเปนหนาฝน กรีดไมได ราคายางที่คิดขั้น
ต่ําประมาณกิโลกรัมละ 12 บาท ชุมชนนี้มีรายไดตอปหลังจากแบงรายไดแลว จะมีเงินไวสําหรับ
ดูแลคนปละประมาณ 1-2 ลานบาทตอ 1 ชุมชน ในอนาคต 5 ปขางหนา คนแก คนพิการใน
ชุมชนไม จําเปนตอ งพึ่ ง ภาครั ฐแล ว เนื่ องจากคนในชุ มชนสามารถจัด สวั ส ดิก ารกันไดเ อง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได ในขณะเดียวกันก็สามารถแกปญหาของเขาเอง เรื่องของคนที่ไมมีพื้นที่
ทํากิน ก็เขาไปดูแลปา คนที่มีรายไดนอย ก็เขาไปเก็บเห็ดขาย และเก็บของในปาขาย
ตัวอยางเชน ชุมชนทางควาย ปลูกไผเขียว ปที่สองก็ไดผล ชุมชนนี้คนที่ไมมีอาชีพจะให
เขาปาทั้งหมด นอกจากจะดูแลตนไมแลว ก็จะเก็บยอดตนแตว หรือเก็บของปาอื่นๆ ขาย ซึ่งมี
รายไดประมาณวันละ 150-200 บาท การจัดการแบบนี้พบวา
หนึ่ ง ประชาชนที่ ไ ม เ คยมาร ว มกิ จกรรมกั บชุ มชนเลยก็ เ ข า มา เนื่ อ งจากพระ
อาจารยใชความโลภของมนุษยเปนตัวตั้ง เพื่อใหคนมาทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีเงื่อนไขวา ถาใคร
เขามารวมกับกิจกรรมนี้จะไดสวัสดิการของกลุมสัจจะฯเพิ่ม เมื่อคนอยากไดสวัสดิการเพิ่มก็จะเขา
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มารวม หลังจากไดเพิ่มแลว ก็จะไดรับการดู แลจากกลุม เชน ตอนชรา ตอนตาย ดังนั้น คนจะ
เขามาและดูแลปาเพิ่มมากขึ้น
สอง พบวา ประชาชนรูจักการให ซึ่งชวงแรกจะแยงกัน ก็ตองมาคุยกันโดยเอา
คนที่อยากเขามา มาคุยกันวา ใครลําบากมากกวาใคร และจะใหใครเขาไปดูแล ในที่สุดก็สามารถ
ตกลงกันไดเอง
สาม พบวา การทําแบบนี้ทําใหคนในชุมชนรูวา การพึ่งตนเองมีประโยชนอยางไร
ที่ผานมาเราไมเคยรองขอใครเลย ไมเคยเขียนโครงการขอใคร ถาใครจะใหก็เขามา ที่ทําอยูเปน
การยืนอยูบนขาของตนเอง มีนอยทํานอย มีมากทํามาก
ที่เลามาเปนการปูพื้นฐานที่พระอาจารยสุบินไดกระทํา ซึ่งกิจกรรมตางๆจะเชื่อมโยงกัน
หมด ในขณะเดียวกัน ตอนเริ่มใหมๆ กลุมเปร็ดในไดฐานจากกลุมสัจจะฯ ไปเปนตัวเริ่มและใชเงิน
สวัสดิการของกลุมสัจจะฯไปเริ่มดูแลปาของตนเอง
5. การจัดการปาชายเลน บานเปร็ดใน 15
กวาจะมาถึงวันนี้ ปาเปร็ดในเปนอยางไรนั้น ปาชายเลนบานเปร็ดในเปนผืนปาสุดทาย
ของตะวันออกที่ยังมีความอุดมสมบูรณอยู ปาเปร็ดในเกิดขึ้นมานาน กอนที่หลายคนจะเกิด
ในสมัยกอนรุนปูยาตายาย ปาเปร็ดในมีความอุดมสมบูรณมาก โดยเฉพาะพันธุไม ความ
หลากหลายของพันธุไมปา สัตวปา นก อีกมากมาย เปนทั้งแหลงอาหาร อูขาวอูน้ําของคนเปร็ดใน
และอีกหลายตําบล
มาถึงระยะกลาง หลังจากที่ปาอุดมสมบูรณ รัฐเห็นวาปามีความอุดมสมบูรณจึงคิดเอาปา
ไปให สั ม ปทาน มี ก ารพั ฒ นากั น เพี ย งไม กี่ ป ป า ก็ เ สื่ อ มโทรมลง รั ฐ ก็ ย กเลิ ก สั ม ปทานและให
ประชาชนชวยกันดูแลปา
จนกระทั่งถึงชวงหนึ่ง ในขณะที่มีการสัมปทาน ก็เกิดวิกฤติคือ พื้นที่ปาชายเลนที่เปนที่
กลุมทุน ตองการทํานากุงในป 2524-2525 ชวงนั้นหลายพื้นที่มีการเลี้ยงกุง วิกฤตินี้เริ่มตั้งแต 3
สมุทร เมื่อนากุงเขามาไดทําลายปาชายเลนไปเปนแสนๆไร ตั้งแต ระยอง จันทบุรี ตราด ซึ่งก็
เปนโชครายในความโชคดี นั่นคือ
ทําใหเห็นวา การพัฒนาไดทําใหเกิดอะไรตางๆขึ้นกับประชาชน เพราะวาเราเคยอยูมา
อยางปกติสุข แตพอเกิดการดูแลปาโดยกลุมทุน ที่ไมอนุญาตใหชาวบานเขาไปยุง เมื่อมีกลุมทุน
มาเจาะพื้นที่บริเวณคลองเจ็ดของเรา มีการไปลอมปาโดยรถแมคโครขุดลอม และทําคันกั้นน้ํา ทํา
ประตู เก็บกักน้ํา เปดใหน้ําเค็มเขา แลวกักน้ําไว ซึ่งปกติถาน้ําทะเลทวมเขาผืนปา ประมาณ 2-3
เดือน จากนั้นปาก็จะผลัดใบตาย ในที่สุด เรื่องนี้ไดตอสูกันมานานถึง 4 ปกวา ชวงนั้นการตอสู
คอนขางจะลําบาก เปนชวงที่เหมืองพลอย จ.ตราด กําลังเปนที่นิยม มีมือปนเขาไปอยูใน จ.
ตราด มากมาย การตอสูเพื่อประชาชน หรือกลุมประชาชนคอนขางหนักใจและอันตรายเปนอยาง
มาก ดังเชน
15

โดย คุณศุภกิจ หวงน้ํา คณะกรรมการกลุมอนุรักษปาชายเลน บานเปร็ดใน
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พี่ผองศรีบอกวา การจับปนเปนเรื่องจริง ที่จําเปนตองทํา เพื่อใหชุมชนอยูรอด ทั้งในสวน
การขับเคลื่อนงาน การชุมชุมในระดับจังหวัด พบวาไมไดผล สงตัวแทนไปรองเรียนผูวาราชการ
จังหวัดก็ยังคงเฉย ปรากฏวาผูบริหารในจังหวัดเปนของกลุมทุนหมด มีตัวแทนขึ้นไปรองเรียนยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักนายกฯ ในเวลานั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร คือ
พล.อ.หาญ ลี ลานนท ไดรับคําตอบจากทานและได สง เรื่อ งนี้ไ ปยัง คณะกรรมการสิ่ งแวดล อ ม
แหงชาติ ในที่สุดก็ไดสงคณะกรรมการลงไปแกไขและดูพื้นที่จริง ผลปรากฏวาทําลายปาเปนพันไร
ที่เปนพื้นที่ทํามาหากินของชาวบาน ชาวบานสูเรื่องนี้ใชเวลา 4 ปกวา มีความเจ็บปวดมากมาย
หลังจากที่ไดมีการผลักดันกลุมทุนออกไปแลว ไดมีการปลูกปาป 2530
จากนั้น อํานาจสิทธิ์ของการสัมปทานก็ยังมีอยู ชาวบานก็ชวยกันดูแลเปนหูเปนตาให
เจาหนาที่ ในการไดมาซึ่งสิทธิ์ของการสัมปทานมากเทาไหร ก็มีโอกาสครอบครองที่ดินไดมาก
เทานั้น
แตเนื่องจากปาเสื่อมโทรม สามารถเพิกถอนไปออกเอกสารสิทธิ์ได จึงมีการทําลายปา
อยางตอเนื่อง โดยไมใชกติกาของการสัมปทานที่ตกลงไว เชน จะตัดฟนก็ตองมีแปลงปลูก คือ
พยายามทําใหเตียน
หลังจากนั้นประมาณป 2536-2537 ปรากฏวาที่ไดสัมปทานไป ก็มีการคืนพื้นที่กลับมา
เนื่องจากประสบปญหาขาดทุน ทางชุมชนบานเปร็ดในก็ไมเหลือทรัพยากรมากนัก เพราะคนใน
กลุมทุนสัมปทาน กลุมลักขโมย ตางก็รุมกันใชประโยชนเกือบหมด
ในป 2537 คนที่อาศัยปา จึงเห็นวา ปาเริ่มเกิดวิกฤติและตองเริ่มฟนฟู เมื่อหันไปมอง
อดีตที่มีความอุดมสมบูรณ จึงเปนแรงบันดาลใจ ไดประกาศงดการตัดไมในปา เพื่อพักปา ใหปา
ฟนตัว
จากนั้นเมื่อป 2540 มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประกาศใช มีหลายมาตราที่ใหสิทธิกับ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได จึงเปนโอกาสที่จัดตั้ง กลุมอนุรักษและพัฒนาปา
ชายเลนขึ้น ชื่อวา กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน ตั้งเมื่อวันที่ 6 ประกาศ
วันที่ 12 สิงหาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงคคือ
 ดําเนินกิจกรรมปลูกปา ปลูกปาไมต่ํากวา 1 ครั้ง เฝาระวังอาทิตยละ 2 ครั้ง
และยังแบงปาเปน 5 โซน แบงกลุมยอยอีก 5 กลุม เพื่อดูแลรักษาปา กลุมยอย
นั้นจะแบงตามความเหมาะสมของการทํามาหากินในปา กลุมละ 20 หลังคาเรือน
การดําเนินการ
 ทุ ก คนในบ า นเปร็ ด ในเป น สมาชิ ก ของกลุ ม อนุ รั ก ษ ทั้ ง หมด โดยมี โ ครงสร า ง
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และหัวหนากลุมตางๆ
อีก 5 กลุม และมีกลุมบริการเปนผูหญิงที่คอยบริการและตอนรับผูที่เขามาศึกษาดู
งาน หลังจากนั้น ปาก็เริ่มฟนตัว มีความอุดมสมบูรณขึ้น
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 มีการกําหนด กติกา มีการทํางานรวมกับเจาหนาที่ วิธีการทํางานคือ ไดทํางาน
รวมกับเจาหน าที่ ปาไม และเชิ ญมาเปนที่ ปรึ กษา ดั งนั้ น การทํางานจึง สะดวก
สําหรับการดูแลรักษาปา มีเปาหมายใหเนนดูตัวอยางความอุดมสมบูรณเหมือน
ในอดีต 50-100 ป เป นมาตรฐาน ปจจุบันความสมบู รณ เที ยบไดเ พียง 30%
เทานั้น
 นอกจากนี้ ไดทํากิจกรรมเสริมในการดูแลรักษาปา มีโครงการเสริมคือการ
จัดการทรัพยากรสัตวน้ํา มีการคิดตลอดเวลาวาทําอยางไร ใหปาอุดมสมบูรณ
กลับคืนมา เชน คอยดูวาเคยจับปูแสมมากมาย เมื่อมาชวงระยะเวลาหนึ่ง เราจับ
โดยไมคํานึงวา ปูจะเกิดทันหรือไม ดังนั้น จึงได คิดวา ควรมีชวงใหปูสามารถพัก
ตัว ในฤดูว างไข และได มาพูด คุ ยหารือ กั นว า หยุ ดจั บได หรื อ ไม สร างกิ จกรรม
ขึ้นมาโดยมีสโลแกนวา หยุดจับรอยคอยจับลาน ผลปรากฏวา เมื่อทําโครงการ
นี้ 1 ปผานไป มีเกณฑชี้วัดวา ปูแสมเริ่มกลับมา นั่นคือจับปูไดมากขึ้น จากที่เคย
เจอวิกฤติจับปูไมได โดยเฉพาะชวงปลายหนาวตนรอน และ
 ไดทําโครงการที่จะไมจับปูในชวงวางไข โดยเฉพาะชวงขึ้น 4, 5, 6 ค่ํา และ
แรม 4-5 ค่ํา ของชวงเดือน 11 ของทุกป จะเปนชวงปรากฏการณของธรรมชาติ
คื อ จะมี น้ําทะเลขึ้ นสู ง และช ว งน้ํ าแรกของป ปู จะอุ มไข เ ป นจํ านวนมาก ทั้ ง นี้
อาศัยจากการสังเกตและภูมิปญญาชาวบานที่ไดสั่งสมกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ในที่สุดสามารถจับปูไดมากขึ้นจากที่จับไมได ทําใหเ กิดเปนอาชีพหลักของบาง
ครอบครัว ใชเวลาตั้งแต 1 ทุม ถึงเที่ยงคืน คนหนึ่งจับไดคนละ 7-10 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท ทําใหมีรายไดพอสมควร จึงเปนขอมูลที่พอจะเปนขอสังเกต
ไดวา รายไดรวมเฉลี่ยที่มาจากปูแสม คืนละ 400 กิโลกรัม ประมาณ 24,000
บาทตอคืน นั่นคือทุกคนถาไมขี้เกียจก็สามารถจับไดแทบทุกคืน
 หลังจากนั้น ทางกลุมฯ ก็ไดหันมาทําปูทะเล โดยมองวาหากเราไมทํากิจกรรม
เสริม ทรัพยากรคงฟนฟูกลับมาไดยาก จึงเริ่มทํา ธนาคารปู โดยเอาแมปูที่มีไข
ไปใสในกระชังกลาง ลอยไวที่ลําคลองกวางประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 10
กิโลเมตร มีความลึก ความเค็มที่เหมาะสม ที่ปูจะสามารถสลัดไขและอยูได เพราะ
ไดความรูจากกรมประมงวา ความเหมาะสมของการวางไขของปูทะเล จะตองมี
ความเหมาะสมและน้ําตองสะอาด การเก็บขอมูลคอนขางเก็บยาก แตอาศัย คน
เก็บ และแมคาที่รับซื้อปูในเขตพื้นที่
 ทําเตายางเพื่ออภิบาลปลา
การทําเตายาง นั้น มี 2 สวน คือ
1. เตายางสําหรับใหปลาอยูและเปนที่ทํามาหากินกับคนที่มีทุนนอย ที่ไมมีโอกาสหากิน
ในทะเลลึก ไมมีเครื่องมือ มีเพียงเบ็ดสายเดียว สามารถใชหากินเพื่อเลี้ยงลูกได เชน จับปลากะพง
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ในสวนนี้ไดทํา 3 จุด และขณะนี้ชุมชนใกลเคียง เชน หนองโสน หนองเสม็ด ขอความรวมมือให
ชาวบานเปร็ดในที่มีประสบการณในเรื่องนี้ ชวยอนุบาลปลาอีก เนื่องจากเห็นวาทําไดผลดีมาก
เทาที่กลุมฯไปดูและเก็บขอมูลมา จะเห็นวาชาวบานมักจะไปจับปลาตรงบริเวณที่มีเตาวางไว
2. อีกสวน ปองกันการกัดเซาะโดยน้ําทะเลและคลื่น ทําใหปาบางสวนพังตามธรรมชาติ
และบางสวนถูกทําลายดวยความไมไดตั้งใจของคนทํากินในสวนของหนาทะเล
จากการที่ชาวบานได ศึกษาวิจัยรวมกับ สกว. โดยไดรับงบประมาณแสนกวาบาท เพื่อ
ศึกษาวาทําไมปาชายเลนจึงถูกกัดเซาะมากขนาดนั้น ในอดีตทําไมไมพบการกัดเซาะ บางคนก็
บอกวากระแสน้ําเปลี่ยนทิศ บางก็บอกวาเปนเพราะเครื่องมือการทําลาย เชน เรือรุน เรือคราด
หอย ที่เขาใกลฝงและหาดเลนมากเกินไป เมื่อเรือเขามาใกลฝง ใบจักรของเรือจะตะกุย และใช
เครื่องมือลาก คือตะแกรงเหล็ก และคันรุน ซึ่งจะตะกุยเลนใหขึ้นมาตลอดสวนคลื่นก็จะเปนตัวที่ซัด
และสอยไป จึงทําใหตะกอนดินไมสามารถจับผนึกและทับถมกันได เลนจึงต่ําลง เมื่อชวงน้ําแหง
คลื่ นจะวิ่ ง เข าหาฝ ง และเซาะเอาดิ นที่ รากไม จับยึ ด ล างดิ นออกไป ต นไม ก็ โค นล มลง จึ ง เป น
ประเด็นที่ถกเถียงกัน
ในการทําวิจัยไดนําเอาไมไผไปปกลอมพื้นที่ ระหวางคลอง ประมาณ 500 เมตร เพื่อมิให
เรือเขา และประกาศเปนเขตแปลงสําหรับการวิจัย ผลปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลง สภาพดินที่
งอกขึ้นมา ซึ่งเห็นชัดเจนวาไดผล แตไมไผมีอายุเพียง 1 ปก็ผุพัง ชาวบานจึงคิดตอวาทําอยางไร
จะทําใหสามารถอยูไดนาน จึงไดไปศึกษาดูงานที่บานชล จ.ระยอง โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม หรือ SIF ซึ่งนําเตายางไปทําบานปลา ที่สมุทรสาคร ก็ทํา
ปกหลัก เลยมาประยุกต มัดเตายางและเอาไปลงหนาทะเล ปจจุบันไดขอทุนจาก พอช. 2 งวด
ประมาณ 400,000 บาท ทํามาประมาณ 2 ป สามารถวางเตายางได 2 กิโลเมตร ใชยางรถยนตซึ่ง
บริษัทมิชลินอนุเคราะห แตตองจายคาขนสงและคาปูน
กิ จ กรรมนี้ เมื่ อ ทํ า แล ว สามารถก อ ให เ กิ ด ผลประโยชน ไ ด ทั้ ง จั ง หวั ด โดยห า มมิ ใ ห ใ ช
เครื่องมือในทําลาย ขอใหใชอยางเปนธรรมและยั่งยืนตามรัฐธรรมนูญที่เปนกรอบใหไวกวางๆ
เพื่อใหเปนแหลงอาหาร
6. แผนการจัดการปาชายเลน
นอกจากนี้ ยังมีการเขียนแผนการจัดการ ที่มีวัตถุประสงคในการจัดการปาอยางละเอียด
และชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค 4 ขอหลัก คือ
 ดูแลปาเพื่อเปนแหลงอาหาร แหลงทํามาหากิน
 ดูแลปาเพื่อเปนแหลงเรียนรู
 ดูแลปาเพื่อเปนแหลงอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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 สุดทาย กําลังถกเถียงกัน ใชเวลาในการรางกฎระเบียบประมาณปกวา เนื่องจาก
วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนต อ งทํ า มาหากิ น ใช เ วลาตอนกลางคื น นั ด ประชุ ม โดยมี
คณะกรรมการที่ชาวบานแตงตั้งขึ้น และมีผูรางกฎระเบียบ 19 คน ขอใดที่ยัง
ถกเถียงกันและหาขอสรุปไมไดก็วางไวกอน ในขอสุดทาย คือดูแลปาไวเพื่อ
เปนมรดกโลก ประเด็นนี้เถียงกันหลายสัปดาห บางคนใหตัดออก แตบางคน
บอกวาไมไดตั้งเปาไว เพื่อให UNESCO มาตั้งเปนมรดกโลก แตเพื่อใหอยูคูกับ
โลกใบนี้ ใหอยูนานที่สุดเทาที่จะนานได จึงไดมีมติเห็นชอบ
กิจกรรมที่ดําเนินการในแผน มีทั้งในสวนที่เสริมทรัพยากร ขณะเดียวกันมีแผนการใชปา
การสรางจิตสํานึกลงสูเยาวชนและคนรอบขาง มีกลุมอนุรักษ พยายามขายความคิด และกิจกรรม
ที่ทําคอนขางเห็นไดชัดเจน
7. การทํางานเปนเครือขายทั้งจังหวัด
เริ่มแรกที่ทํา เกิดขอขัดแยงกันอยางรุนแรงในเรื่อง การขัดขวางการจัดการทรัพยากรของ
กลุมชุมชนภายนอก เกิดการประทวงบอยครั้ง มีการแกปญหาโดยพหุภาคี มีการสรางเครือขาย
หาคนที่ทําอาชีพในปาเลน อาชีพในทะเล เกิดการรวมกลุม มีเครือขายทั้งจังหวัด 36 กลุม โดยมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีเวทีประชุมอยางตอเนื่อง
ขณะนี้ การพัฒนาของกลุมตางๆใน จ.ตราด กําลังอยูในขั้นตอนการทําแผนเพื่อจัดการ
ทรัพยากรอยางรายละเอียด โดยตั้งเปาหมายเขาไปชวยเหลือกลุมที่ยังไมมีแผนในการจัดการ
ทรัพยากร ขณะนี้กําลังประสานรวบรวมขอมูลของกลุมตางๆ ในสวนของการดูแลปา เพื่อดูวาทํา
อยางไรจึงจะยั่งยืน ที่ผานมามีขอโตแยงวา ชุมชนไมสามารถดูแลรักษาทรัพยากรได กลุมก็จะ
สรางความมั่นใจใหกับทุกภาคสวน
8. กองทุนดูแลรักษาปา
ขณะนี้ มีกองทุนดูแลรักษาปาประมาณ 200,000 บาท ซึ่งตั้งขึ้นมาไมถึง 1 ป เงิน
เหลานี้มาจากการทําเปนศูนยศึกษาและเรียนรู เนื่องจากเกรงวาเมื่อเปนสถานที่ทองเที่ยวแลวจะ
ถูกทําลาย อยางเชน เกาะชาง ที่มีการแขงขันมากมาย สวนเจาของไมไดมีความรูเพิ่มขึ้น ดังคําวา
“ยิ่งบริการยิ่งโง ยิ่งบริการยิ่งหมด” เคยมีคนบอกวาจะจัดตั้งโรงแรมในพื้นที่เพราะคนมามาก
แตกลุมอนุรักษบอกวา เราสรางโรงแรมชุมชนแขงกับกลุมทุน โดยจัดเปนบานพัก แบบ Home
stay รับแขก รายไดของเจาของบานขอตัด 10% เพื่อใชเปนคากองทุนรักษาปา เปนคาอาหาร
ราคาหัวละ 50 70 120 ตอคนตอมื้อ สวนที่เหลือจะเขากองทุนดูแลปา กองทุนนี้ขอจัดเปนแมไก
เพื่อใชออกไข เพื่อใชในการซอมบํารุงเรือ การดูแลปา คายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม ในสวนคาเบี้ย
เลี้ยงไมมี อาจจะมีคาขนม แตบางปไดรับโอกาสจัดคาย 4 ครั้ง ครั้งที่ใหญที่สุด คือไดเปนฐานของ
เอเปค เยาชนนานาชาติ เข าคายเยาวชนรักสิ่งแวดลอมที่บานเปร็ดใน ทําใหไดมีโอกาสตอนรับ
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แขกบานแขกเมืองเปนประจํา นอกจากนี้สถาบันตางๆ นํานักเรียน นักศึกษา เขาไปทํากิจกรรม
ศึกษาดูงาน ปละหลายหมื่นคน สําหรับโรงเรียนบานเปร็ดในไดรับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก การที่
มีคนมาศึกษาดูงาน ยอมหมายความวา ไดเชื้อเพลิงที่จะใหชุมชนมีพลังตอสูตอไป
9. เศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการปาชายเลน
ในเรื่องแผนการจัดการปา การดูแลทรัพยากรสัตวปา ถาเราดูแลและใชอยางไม
พอเพียง ไมใชอยางในหลวงทานบอก ปานนี้ทรัพยากรคงหมดไปแลว ในเรื่องปูแสม เห็น
ไดชัดเจนวา เรารูจักพอเพียง ถาเราไมรูจักพอ จับในชวงวางไข ปูก็จะหมด แตเราไมจับ
ขอหยุดจับรอยคอยจับลานดีกวา
ถาจะจับใหเขากับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง คงเขาไดเกือบทั้งหมด ชาวบาน
ทําไปกอนแลวมาสอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียงพอดี เชน เรื่องของความรู ภูมิปญญาที่ชาวบาน
คิดขึ้นเอง เชน หยุดจับรอยคอยจับลาน เปนตน การจัดการทรัพยากรหรือการพึ่งพาตนเอง เปน
เรื่องที่คิดขึ้นมาเองทั้งหมด เรื่องความพอเพียง ความพอประมาณ การพึ่งตนเองได เปนอีก
เรื่องที่กลุมบานเปร็ดในและเครือขายพระอาจารยสุบินทําอยูกอ นแลว ทานบอกวาตองชวยตัวเอง
กอน อยาหวังที่จะใหคนอื่นมาชวยโดยที่เราไมชวยตัวเองกอน
 ความมีคุณธรรมคือสัจจะ เรื่องของกติกาชุมชนถาคนไมยึดถือก็ไมมีสัจจะ เปน
เพียงกระดาษแผนหนึ่ง ไมมีคุณคา ประเด็นนี้เปนเรื่องหลักคุณธรรม ความมี
สัจจะ ความเอื้ออาทร มี การแบงปนมีการเอื้อประโยชนใหกันและกัน คนที่
ไดมากก็ใหคนที่ไดนอย คนไดนอยก็ขอจากคนไดมาก
 เรื่ อ งของภู มิคุมกั น กลุมสั จจะกั บบ านเปร็ด ในมีก ารเรี ยนรู มีก ารรวมตั ว กั น
คอนขางมาก ชุมชนอาจจะรวมตัวกันพูดคุยกันทุกเดือน โดยรวมกลุมหลากหลาย
ตามแตละประเด็นและเรื่องที่สนใจ สามารถจัดการความรูของตนเองได ปาเปร็ด
ในมิใชมีเฉพาะสัตวน้ําอยางเดียว ยังมีการนําเอาสมุนไพรในปาชายเลนมาเปน
อาหาร เชน ขาวเกรียบสมุนไพร คนสมัยกอน รูวา ตนขลูเปนสมุนไพรที่สามารถ
รักษาโรคได ก็ไปเอามาทําเปนขาวเกรียบ ตนเหงือกปลาหมอ สามารถรักษา
โรคปวดข อ นํ ามาขยายตอ ยอดทํ าเป นผลิ ตภั ณ ฑของชุ มชนซึ่ งเป นภู มิปญ ญา
เปนภูมิคุมกัน นั่นคือ ชุมชนสามารถศึกษาทําไดเอง
 ความพอประมาณ จะเห็นไดวา ถาสมมุติวาทุกคนตางโลภกันหมด กระบวนการ
จั ด การกุ ง ปู ปลา ก็ จ ะทํ า ไม ไ ด นอกจากคนในชุ ม ชนมี เ คารพกติ ก าแล ว ใน
ขณะเดียวกัน ใครที่ฝาฝนการจับสัตวน้ําก็เอาไปขายไมได เนื่องจากแมคาที่รับซื้อ
ก็จะหยุดรับซื้อดวย ซึ่งการจัดการนี้ทําเปนกระบวนการครบวงจร
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ความมีเหตุผล จะมีเหตุผลในตัวเอง มีความตรงไปตรงมา เชน
หยุดซื้อเพราะอะไร หยุดจับเพราะอะไร ทําไมตองวางเตาแบบนั้น เรื่องเหลานี้
อาจมองวางาย แตจริงๆ ไมงาย
 การไมยึดติดกับตํารา ในเรื่องการนําหลักการทรงงานของในหลวงไปใช
ตอนแรกไมไดคิด แตเมื่อทําไปแลวตรงกับที่ในหลวงคิด และไดยึดกระบวนการ
แบบนี้ ม าเรื่ อ ย การไม ยึ ด ตํ า ราก็ เ ช น เดี ย วกั น ชุ ม ชนบ า นเปร็ ด ในผ า น
กระบวนการนี้ ม าชั ด เจนมาก ภาครั ฐ เข า ไปบอกว าจะปลู ก ป า ก็ ไ ถป า เตี ย น
ทั้งหมด สัตวปา ตนไมตายหมด ชุมชนบอกวา ทําแบบนี้ไมได ไมยอมก็เกิดการ
ประทวงลอมรถแมคโครไมใหออก กลุมประทวงไดคัดคาน และมีเงื่อนไขไมให
ภาครัฐปลูก พอชุมชนไมใหปลูก ภาครัฐก็ยอมถอยออก ชุมชนตองยอมซอมแซม
ปาที่ถูกไถบริเวณนั้นเอง ในขณะเดียวกันเกิดการถกเถียงกัน ภาควิชาการบอกวา
ปลูกปาชายเลนตองสาง ตองตัดกิ่งทําใหแดดสองถึงทําใหไมโต ชุมชนบอกวาไม
ตอ ง ธรรมชาติ มันจัด การของมั นเองไมต อ งไปสางมัน เกิด การถกเถี ยงกั นอี ก
RECOFTC ไดเขาไปทําการวิจัย โดยทําแปลงเปรี ยบเทียบ แปลงหนึ่งสาง อีก
แปลงไมสาง จึงไดเรียนรูวาธรรมชาติสามารถจัดการเองได ถาปาทึบก็จะเปนที่
อยู ข องสั ต ว ป า อี ก ประเภทหนึ่ ง ถ า ป า โปร ง ก็ เ ป นที่ อ ยู ของต น ไม แ ละสั ต ว อี ก
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น จะมีความหลากหลายทางชีวภาพ จะเห็นไดวาชาวบานตอง
ผานกระบวนการเรียนรูเชนนี้
 ความอดทน กลุมชาวบานตองอดทนมาก และตองทําอยางตอเนื่องไมหยุด ใช
เงินสวัสดิการของกลุมสัจจะเองมาดําเนินการ มีนอยใชนอย มีมากใชมาก และหา
เครือขายเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน กลุมดูแลรักษาปาก็เอาเงินกองทุนใหกลุมสัจจะ
บริหารจัดการ โดยใหกู และมีคาบํารุง คาบํารุงก็นํามาใชตรงนี้ ดังนั้นเงินกอนนี้
ไมหาย มีแตจะโตขึ้น ทําใหตอไปเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได นั่นหมายความวา
แมไมมีใครให หรือไมไปขอใคร ปาผืนนี้ก็สามารถอยูได

เตายาง : เทคโนโลยีพื้นบาน
1. เตายางคืออะไร
เตายางทําจากยางรถยนตที่ชาวบานใชแลว ไมมีดอกแลว ทิ้งแลว (ยาง นักวิชาการกรม
ประมงบอกวาจะเปนมลภาวะทางน้ําทะเล) เมื่อชุมชนถามวาเปนไดดวยสาเหตุใด เขาบอกวามัน
จะถูกกัดกรอนใหสารละลายออกมา แลวถามวายางจะละลายไดตองใชอุณหภูมิเทาไหร เขาบอก
วา 70-100 องศา ถาน้ําทะเลมีอุณหภูมิเปนรอยคนก็คงอยูไมไดแลว ลักษณะยางที่โยนในทะเล จะ
เห็นยางดําๆ ระยะหนึ่งปหนึ่งจะมีหอย ปะการังจับหุมทั้งหมด ก็เหมือนหิน แตมันเปนโพรง โดย
เสนยางที่เปนวงจะเปนที่อยูอาศัยของปลาอยางดี คือยางจะไมมีโอกาสไดเจอน้ํา จะกลายเปนหอย
จับ
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การทําเตายาง ยางเสนแรกเอาวางไวและเทปูนใหเต็ม เปนลูกถวงน้ําหนักประมาณ 100
กิโลกรัม อีก 2 เสนตั้งขนาบ อีก 2 เสนตั้งปดบนลักษณะคลายสี่เหลี่ยมคลายลูกเตา และมัดดวย
เชือก กลายเปนที่อยูอาศัยของปลาเปนอยางดี เพราะยางรถยนตถาไมมีกรอบเหล็กจะเปนโพรง
เปนที่อยูของปลาเปนอยางดี หลังจากทํามา 2-3 ป ปจจุบันปรากฏวาไมเห็นยางแลว หอยจับเต็ม
ไปหมด กลายเปนสรางอาชีพเก็บหอยไดอีกดวย
2. วิธีทําใหรูปรางเปนเตา
ไดไปดูงานที่บานชล จ.ระยอง โดยการสนับสนุนจากโครงการ SIF แตคนบานชลเอามา
จากไหนไมทราบได เมื่อไดเห็นภาพก็นํามาประยุกตใชวางเพื่อชะลอคลื่น อีกสวนก็ทําตามแบบ
บานชล ที่เอาไปวางใหปลาอยูอาศัย ซึ่งจากขอมูลที่มีอยูขณะนี้ นับวาไดผลเปนอยางดี เพราะถา
ใช ไ ม ไ ผ ป เ ดี ย วก็ ผุ พั ง หมด แต ย าง อยู ไ ด เ ป น สิ บ ป เชื อ กที่ มั ด ยาง หอยก็ ม าจั บ หมด จน
กลายเปนเหมือนหิน
ลักษณะของเตายาง คือ เสนลางจะเทปูนวางเพื่อจะไดถวง แนวตั้งสี่เสนและแนวนอน
ใชปดบนและใชเครื่องขันเชนาะ เวลายกจะใชภูมิปญญาพื้นบาน โดยใชคันชอหรือใชเคน ยกลง
เรือแลวก็นําไปทิ้งทะเล ทิ้งสลับฟนปลาหางจากฝงไปประมาณ 300 เมตร เมื่อคลื่นมาจะปะทะเตา
ยาง ไมไดวางเปนกําแพง แตวางเปนชองๆ ระหวางชองวางก็จะมาเจอกันสลับฟนปลา เมื่อคลื่น
มาก็จะปะทะกับเตายางกอน กวาจะถึงฝงคลื่นก็จะไมคอยแรง ซึ่งไดผล วัตถุประสงคของการใช
เตายางคือ หนึ่ง ชะลอคลื่น สอง คลุมพื้นที่เพื่อใหเรือคราดหอย เรือรุนเขาไมได สาม เปนที่อยู
อาศัยของปูปลากุงหอย พื้นที่บริเวณนี้ไดใชเปนแหลงทํามาหากินกับชาวบาน เปนแหลงวางรอก
วางอวน ประมาณ 300 เมตร หลังจากวางเตายางแลวจะพบวา ดินงอกเพิ่มขึ้น ไดพื้นที่กลับคืน
มา 2 กิโลเมตร และปลูกปาเพื่อใหปาฟนคืนกลับสภาพเดิมหลังจากที่ไดสูญเสียไป เพราะปา
สูญเสียไปประมาณกวาง 40-50 เมตร
3. การวางเตายางในทะเล จํานวนตอไร และระยะชวงหาง
ขณะนี้ ที่ลงเตายางมีความยาว 2 กิโลเมตร ความกวาง 300 เมตร ประมาณ 800 เตา ใช
ยางรถยนตเตาละ 6 เสน ใชทั้งหมดประมาณ 4,800 เสน ชวงหางประมาณ 4-5 เมตร เหมือน
วางเกาอี้เปนชองๆ แลวอีกแถวจะไปวางตรงชองวาง เพราะคลื่นจะซัดเขามาเปนระลอก คลื่นลูก
แรกและลูกที่สองจะปะทะกัน เมื่อคลื่นมาปะทะผานเตาหลายๆชั้น คลื่นก็จะออนตัวพอดีเมื่อถึงฝง
ตอนนี้ วางอยูหลายแถวมาก เพราะความกวาง 300 เมตรจากชายฝง ยาว 2 กิโลเมตร ภายใต
งบประมาณสี่แสนกวาบาท ของพอช. ถาหากเก็บขอมูลสวนนี้ได และปรากฏผลชัดเจนวาไมมี
ผลกระทบ สามารถชะลอคลื่นไดแนนอนและสามารถทําใหดินงอกขึ้นมาใชปลูกปาได จะทําเพิ่มให
ถึง 8 กิโลเมตร ตามปาที่เราดูแลอยู เพราะหนาทะเลมีความยาว 8 กิโลเมตร เปนโขดหอยแครงที่
มีความอุดมสมบูรณมาก ตามขอมูลที่คนพบ เปนเขตหอยแครงดั้งเดิม มีหอยปากเปด หอยคราง
ชุมชนที่ทํามาหากินหนาทะเลบริเวณนี้มี 3 อําเภอ คือ อ.เมือง อ.แหลมงอบ และอ.เกาะชาง ที่ทํา
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กินรวมกัน ซึ่งไมเพียงไดผลตอบแทน ใหกับคนในชุมชนบานเปร็ดในเทานั้น แตชุมชนภายนอกได
ประโยชนดวย
แหลงเงินลงทุนเริ่มตน
เงินลงทุนนั้น ไดจากหลายแหลง สวนหนึ่งไดจากกลุมสัจจะซึ่งมีเงินมากหนอย ก็เจียด
เงินมาใหงวดแรกไดประมาณหมื่นกวาบาท เพื่อใชทําการทดลอง เมื่อไดผลก็ของบจาก พอช.
เวลาขนลงทะเล จะใสเรือ เนื่องจากหนัก ชาวบานก็ใ ชภูมิปญญา โดยใชคันชอที่เปนไมไผยาวๆ
มีลูกถวงดานหลัง และผูกชอไว จากนั้นเกี่ยวและยกขึ้น เมื่อมีถวงจากดานหลังก็จะทําใหเตายาง
เบา จึงนําใสเรือได ตอนผลักลงทะเลงาย จะมีคนคอยสังเกตตลอด ถาน้ําแหงจะเห็นยางโผลขึ้นมา
ดานผลกระทบก็มีบาง เชน เสียการสั ญจรเรือ แตก็ปดประกาศบอกชาวบานและชุมชนขางเคียง
วา ที่วางเตายางก็เพื่ออนุรักษปา แกปญหาเรื่องตลิ่งพัง และมีดินงอกขึ้นเห็นไดชัดเจน
ธนาคารปู: เทคโนโลยีชุมชนเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา เมื่อมาชวงระยะเวลาหนึ่ง ชาวบานจับปูแสมโดยไมคํานึง
วา ปูจะเกิดทันหรือไม จึงไดเริ่มคิดวา ควรมีชวงใหปูสามารถพักตัวในฤดูวางไข โดยไดมาพูดคุย
หารือกันวา หยุดจับไดหรือไม จึงสรางกิจกรรมขึ้นมาใชสโลแกนวา หยุดจับรอยคอยจับลาน ผล
ปรากฏวา เมื่อทําโครงการนี้ดําเนินการ 1 ปผานไป พบวา
ปูแสมเริ่มกลับมา นั่นคือจับปูไดมากขึ้น จากที่เคยเจอวิกฤติจับปูไมได โดยเฉพาะชวง
ปลายหนาวตนรอน และไดทําโครงการที่จะไมจับปูในชวงวางไข โดยเฉพาะชวงขึ้น 4, 5, 6 ค่ํา
และแรม 4-5 ค่ํา ของชวงเดือน 11 ของทุกป จะเปนชวงปรากฏการณของธรรมชาติ คือ จะมีน้ํา
ทะเลขึ้นสูง และชวงน้ําแรกของป ปูจะอุมไขเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ อาศัยจากการสังเกตและภูมิ
ปญญาชาวบานที่ไดสั่งสมกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ในที่สุดสามารถจับปูไดมากขึ้นจากที่จับ
ไมได ทําใหเกิดเปนอาชีพหลักของบางครอบครัว ใชเวลาตั้งแต 1 ทุม ถึงเที่ยงคืน คนหนึ่งจับได
คนละ 7-10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท ทําใหมีรายไดพอสมควร จึงเปนขอมูลที่พอจะเปน
ขอสังเกตไดวา รายไดรวมเฉลี่ยที่มาจากปูแสม คืนละ 400 กิโลกรัม ประมาณ 24,000 บาทตอคืน
นั่นคือทุกคนถาไมขี้เกียจก็สามารถจับไดแทบทุกคืน
หลังจากนั้น ทางกลุมฯ ก็ไดหันมาทําปูทะเล จึงเริ่มทําธนาคารปู โดยเอาแมปูที่มีไขไปใส
ในกระชังกลาง ลอยไวที่ลําคลองกวางประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีความลึก
ความเค็มที่เหมาะสม ที่ปูจะสามารถสลัดไขและอยูได เพราะไดความรูจากกรมประมงวา ความ
เหมาะสมของการวางไขของปูทะเล จะตองมีความเหมาะสมและน้ําตองสะอาด การเก็บขอมูล
คอนขางเก็บยาก แตอาศัย คนเก็บ และแมคาที่รับซื้อปูในเขตพื้นที่
การดําเนินโครงการนี้เริ่มตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบัน พบวาปูทะเลเพิ่มขึ้นโดยตลอด แม
จะเก็บขอมูลไดยาก แตก็ถือวาไดผลเปนที่นาพอใจ หากพิจารณาการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับปา
ชายเลนอยางเดียว ดูเหมือนไดผลของการอนุรักษเพียงระดับหนึ่งเทานั้น ถาไมอนุรักษสัตวน้ํา
เพื่อใหเปนระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงไปจนถึงในทะเลดวย ก็จะไมไดผล เนื่องจาก สัตวที่มีวงจรชีวิต
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เกิดและตายในปาชายเลนมีเพียงไมกี่ชนิด เชน หอย ปูแสม ยังมี กุง ปลาหมึก และอีกหลายชนิด
ที่มีวงจรชีวิตอยูทั้งในปาชายเลน ลําคลอง และทะเล ดังนั้น จึงตองทําเปนที่อยูอาศัยใหสัตวเหลานี้
อยู เพราะเมื่อสัตวน้ําลงสูทะเลไปอาจจะถูกเครื่องมือประมงทําลาย ดักจับ ตายหมด
4. กรณีศึกษาที่สี่ : กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะ
จังหวัดชุมพร โครงการ “คนอยู-ปายัง”
1) บทนํา
พงศา ชูแนม16 หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ขาราชการสังกัดสํานัก
อนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเปนเสมือ นสัญลักษณของปา
ตนน้ําพะโตะ เปนผูซึ่งไดปฏิวัติรูปแบบการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตอํานาจ
หน า ที่ ข องพนั ก งานป า ไม ค นหนึ่ ง จนสามารถสร า งรู ป ธรรมการปกป อ งทรั พ ยากรในพื้ น ที่
587,875 ไร ไวไดดวยการปรับแนวคิดของการใหคนอยูรวมกับปา
การให ป ระชาชนได ป ระโยชน จ ากป า จนเกิ ด การรั ก ษาป า ของประชาชนเป น ไปตาม
หลักการทรงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผลงานการจัดการปาตนน้ําโดยใหชุมชนมีสวน
รวมของ พงศา ชูแนม จึงเปนตนแบบและสัญลักษณอันเปนคูกับ พงศา คือ ปาตนน้ํา
พื้นที่ๆ พงศา ชูแนมดําเนินกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําซึ่ งประกอบดวยแมน้ําหลังสวน
ที่ เ ป น แม น้ํ า สายสํ า คั ญ ของคนจั ง หวั ด ชุ ม พร แม น เป น แม น้ํ า สายสั้ น ๆ มี พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า เพี ย ง
1,050,000 ไรเศษ แตมีปริมาณน้ําทาเทากับแมน้ําปง พื้นที่ตนน้ําของลุมน้ําหลังสวน เรียกวาปา
ตนน้ําพะโตะ พื้นที่ 587,875 ไร อันเปนพื้นที่รับผิดชอบจัดการดูแลของหนวยอนุรักษและจัดการ
ตนน้ํา พะโตะ ที่พงศา ชูแนมไดใชแนวคิดใหคนอยูกับปาภายใตโครงการ “คนอยู-ปายัง”
ตั้งแตป 2518-2533 ประชาชนจากทุกสารทิศเขามาบุกรุกแผวถางปาตนน้ําพะโตะทําให
พื้นที่กวาแสนไรกลายเปนสวนกาแฟ สวนผลไม บางสวนก็เปนปาเสื่อมโทรม ซึ่งปญหาดังกลาวได
เปนตนตอของปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการจัดการปญหาการหารายไดของ
ประชาชนไปพรอมๆ กันที่ พงศา ชูแนม ตองเผชิญเมื่อเริ่มทํางานในพื้นที่
โครงการคนอยู-ปายัง ที่พงศา ชูแนม ใชดําเนินการในการจัดการชุมชนในเขตปาเพื่อให
คนอยูรวมกับปาได เปนโครงการที่ประยุกตรูปแบบจากแผนงานวนศาสตรชุมชนบนที่สูง เปน
เสมือนโครงการทดลองทางวิชาการในการจัดการปาไมจนเกิดองคความรูในการจัดการปาไมให
ชุมชนมีสวนรวมอยางถูกตองตามหลักวิชาจนทําใหเกิดความมั่นคงในวิถีชีวิตและการฟนคืน ของ
ปาตนน้ําดวยวิธีการอันสันติ

16

นายพงศา ชูแนม เจาพนักงานปาไม 6 หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ขาราชการพลเรือนดีเดนป 2537,
บุคคลดีเดนดานการอนุรักษ ป 2542
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ในการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง จนเกิ ด องค ค วามรู ต ามหลั ก วิ ช าการว า ด ว ยการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา โดยใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางพระราชดําริ
ที่พระเจาอยูหัว มอบให
พสกนิกร ในคําวา รู รัก สามัคคี
 รู หมายถึง มีความรอบรูทางวิชา เรียกงาย ๆ วาแมนทฤษฎี
 รัก หมายถึง มีความมุงหวังตั้งใจ เรียกวา มีวิญญาณ
 สามัค คี หมายถึ ง การผูก พันเปนหนึ่ งเดี ยวโดยต อ งใชก ารประสานงาน เรี ยกว า
ประสานเซียน
รู รัก สามัคคี จึงแปลงาย ๆ วา แมนทฤษฎี มีวิญญาณ ประสานเซียน
การจัดการทรัพยากร ดิน น้ํา ปา รูปแบบ คนอยู -ปายัง เปนกระบวนการสรางการมีสวน
ร ว มของประชาชนให ร ว มคิ ด ร ว มวางแผน ร ว มจั ด การ โดยวิ ธี ก ารทั้ ง หมดเกิ ด ขึ้ น จากความ
ตองการของประชาชนภายในใจของชุ มชน จึง เป นเสมื อนการ ระเบิ ดจากขางใน มรรควิธี การ
จั ด การ ดิ น น้ํ า ป า ได ใ ช ศ าสตร ก ารจั ด การตามแนวพระราชดํ าริ ตั้ ง แต ก ารฟ นฟู ป าโดยวิ ช า
ธรรมชาติ ปลูกปาโดยไมตองปลูก ทําการปองกันไฟปา ปองกันการบุกรุกซ้ําซาก การจัดการน้ํา
โดยการสรางปาใหเก็บน้ํา การสรางฝายตนน้ําเพื่อชะลอน้ํา หลักการวิเคราะหพบวาศาสตรแหง
การจัดการ ดิน น้ํา ปา ของพระเจาอยูหัวเปนศาสตรที่เลียนแบบวิถีธรรมชาตินั่นเอง
โครงการคนอยู -ปายัง เปนเงื่อนไขความสัมพันธของการตอบโจทยวาหากสามารถรูจัก
เขาใจคนเอาคนมาเปนพวกได ปาก็จะเหลืออยู การใหคนอยูและรักษาปาไปดวยจึงเปนตนตอ
ของความเปนเหตุเปนผลในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว
สําหรับการอยูอยางยั่งยืนของชุมชน การใหพื้นที่ปาเหลืออยูไมเอามาเปนพื้นที่เกษตร
เสียทั้ง หมด คื อ การรู จักพอประมาณ และการใหชุมชนมีก ติกาชุมชนในการดูแลทรัพยากร คื อ
กระบวนการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนเขมแข็ง ซึ่งเปนโครงการที่พงศาดําเนินอยู ในผืนปาพะโตะคือ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” โครงการนี้มีหลักการสําคัญ คือ ในการรักษาปาใหรอดพนจากการถูกบุก
รุกทําลายนั้นตองทําการปลูกจิตสํานึกในใจคนเสียกอน และเมื่อประชาชนเขาใจถึงความสําคัญ
ของปาไมและประโยชนที่ปาไมใหกับชุมชนแลว ประชาชนก็จะชวยกันดูแลรั กษาปาไวเอง หรือ
กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การดู แ ลคนคื อ การดู ป า นั้ น เอง และเมื่ อ คนอยู ไ ด ป า ก็ อ ยู ไ ด เ ช น กั น
นอกจากนั้น นายพงศายังยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินงานดวย กลาวคือ เนื่องจากประชาชน
ลวนตองการมีพื้นที่ทํากิน นายพงศาจึงใชวิธีอะลุมอลวยดวยการใหประชาชนใชพื้นที่ปาไดบาง
แตประชาชนตองชวยกันรักษาปาไวดวยเชนกัน ถึงแมนายพงศาจะตองมีขอยกเวนบางแตก็ทําให
ชุมชนโดยรวมเปนชุมชนที่มั่นคง นาอยูและมีความยั่งยืนในระยะยาว ดังคํากลาวของนายพงศา
วา สังคมที่เปนธรรมและระบบนิเวศที่เปนธรรมเปนสิ่งที่อยูคูกัน นอกจากนั้นหลักการสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่นายพงศาใชคือหลัก การบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic) สิ่งที่นายพงศาได
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นํามาใชในการบริหารจัดการโครงการคือการรักษา ปาไม -สายน้ํา-ชีวิต ไปพรอม ๆ กัน หาก
ขาดองคประกอบใดไปก็จะทําใหภาพรวมของการดําเนินงานไมสามารถประสบความสําเร็จได
พอเพียง เทากับการแบงปน เปนคุณธรรมขั้นตนในการอยูรวมกันของสังคมชุมชน คน
อยู -ป า ยั ง สร า งกระบวนการจั ด การให เ กิ ด การแบ ง ป นทรั พ ยากรโดยการที่ ชุม ชนเก็ บ รั ก ษา
ทรั พ ยากรอั นเป นส ว นรวมไว เ พื่ อ จะเกิ ด การเกื้ อ กู ล ต อ ระบบและเป น แหล ง เก็ บหาอาหาร พื ช
สมุนไพร ของใชรวมกัน
การสรางความยั่งยืนใหที่ดินทํากินของชุมชนคนอยู -ปายัง โดยการมีกฎกติกาชุมชน หาม
ซื้อขาย หรือมอบให ซื้อที่ดินทํากินแกผูอื่น ยกเวนทายาทโดยชอบ ทําใหชุมชนสามารถรักษา
ที่ดินทํากินไวไดโดยไมมีผูใดกลาซื้อขาย
การจัดการปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในชุมชนคนอยู-ปายัง ดําเนินการสงเสริมใน
พื้นที่เกษตรเดิมซึ่งเปนสวนกาแฟปรับรูปแบบตามแนวปรัชญา ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง มา
เปนการเกษตร 4 ชั้น ซึ่งหมายถึง การปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติและบูรณาการความคิดกับสวน
ผลไมดั้งเดิมโดยการปลูก เติมเต็มในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวใหใกลเคียงกับปามากที่สุด และใชการ
สังเกตลักษณะพันธุไมที่ไดความสูง แตละระดับมารวมกันอยางกลมกลืนตามลักษณะทางกายภาพ
ของพื ชในป า ที่ มี 3 ชั้ น เรื อ นยอด ชั้ นบน เช น สะตอ หมาก เป น ต น ชั้ นกลาง เช น มั ง คุ ด
ลองกอง เงาะ เปนตน ชั้นลาง เชน พริก มะเขือ ผักเหลียง เปนตน ชั้นใตดิน เชน กลอย ขิง ขา
ขมิ้น เปนตน
ธนาคารตนไม เปนหลักการใชอธรรมปราบอธรรม หมายถึงการใหชุมชนปลูกตนไมในที่
ทํากินของตนเองหรือที่สวนรวม แลวตีคาตนไมใหเปนทรัพย นําทรัพยไปใชแทนเงิน อธิบายไดถึง
ป ญ หาของประชาชนที่ โดนอธรรม คื อ ระบบการค าทุ น นิ ย มทํ า ให ต อ งเป นหนี้ แ ละต อ งหาเงิ น
การตอ งดิ้ นร นหาเงิ นก็ ตกเปนเครื่อ งมื อของทุ นนิ ยม หมายถึง ทุนนิยมใช เงิ นเปนเครื่ องมือ เอา
เปรียบชุมชนนับวาเปนอธรรม หลักการของธนาคารตนไมจึงสรางคาของเงินหรือสรางอธรรม
โดยใชตนไมเปนเครื่องมือเอามาสูกัน ทําใหประชาชนสามารถเอาตนไมที่ปลูกใชปลดเปลื้องหนี้สิ้น
และใชเปนเงินได
ในสวนของการปลูกปานั้น นายพงศาใชวิธีที่ ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ดวย
การปลูกปาโดยไมตองปลูก กลาวคือเปนการพยายามใหธรรมชาติทําหนาที่ปลูกป าเอง ซึ่งจะทํา
ใหพื้นที่ปาใหม ที่เกิดขึ้นเปนปาที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติดวยพรรณไมทองถิ่น งายตอ
การดูแลดวย และมีความทนทานตอภัยธรรมชาติ
ในที่สุดชาวบานไดพบวาปาไมนั้นไดใหประโยชนตอพวกเขามากจริง ชาวบานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเพราะสามารถ พึ่งตนเองไดดวยการเก็บผัก ผลไมมารับทานเองและที่เหลือยังเก็บไป
ขายไดอีก ทําใหชาวบานไมตองอพยพไปหางานทําที่อื่น เพราะพวกเขารูจักอยู รูจักใช ชุมชนมี
ความสมดุลและมั่นคงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ชาวบานไดใหความรวมมือที่ดีกับนายพงศา
เปนอยางดี เพราะชาวบานเห็นเปนที่ประจักวานายพงศาเปนผูที่ทํางานเพื่อสวนรวมจริง และไมมี
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การแสวงหาประโยชนเขาตัวเอง หลักคิดและรูปแบบการทํางานของนายพงศาที่ไมยึดติดตํารา แต
เนนการริเริ่มโครงการที่สอดคลองกับภูมิสังคมในพื้นที่ โดยมีหลักคุณธรรมในการทํางานทําให
การดําเนินชีวิตของนายพงศาเปนตัวอยางที่ดีตามวิถีตะวันออกอยางหนึ่งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. กรณีศึกษาที่หา : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและ
ศู น ย กี ฬ าดํา น้ํา จ.ชุมพร
1) ความเปนมา
“ ชุมพรคาบานา” รีสอรต ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2525 ณ หาดทุงวัวแลน ตําบลสะพลี
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีเรือนพักเพียง 7 หลัง พรอมกับศาลาหลังคาจาก เลียนแบบเรือน
ชางหลวง และรูปปนที่มีหนาตาผิดแผกแตกตางไปจากลักษณะไทยๆ ที่คุนเคย อยูหนาหาดเปน
มุมที่ผูมาพักนิยมใชถายภาพเปนที่ระลึก เปนชายหาดทรายละเอียดขาว ตําแหนงที่ตั้งของรีสอรต
นี้แยกตัวจากชุมชนชาวบานในบริเวณใกลเคียง จึงเปนสถานที่สุขสงบปลอดผูคนและบานเรือนอื่น
จังหวัดชุมพร เปนเมืองตนแรกของภาคใตตอจากจังหวัดประจวบคีรีขันธมีระยะหางจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ๆ สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้
สิ่งที่สมบูรณอีกอยางหนึ่งของชุมพรก็คือ ทะเลสีคราม อาวชุมพร ซึ่งเปนทะเลที่อุดมสมบูรณที่สุด
ของอาวไทย มีเกาะมากมายถึง 40 เกาะ มีทรัพยากรใตทะเลที่สวยงามอยางมหัศจรรย น้ําทะเลใส
ฝูงปลามากมาย ปะการังที่สมบูรณ และชายหาดที่ดีที่สุดของภาคใตในอาวไทย คือ หาดทุงวัวแลน
ซึ่งเปนชายหาดที่มีความลาดชันนอยมาก ทรายละเอียด ขาวสะอาด มีความปลอดภัยสูง เหมาะ
สําหรับการเลนน้ํา บรรยากาศและสภาพพื้นที่ดังกลาวจึงทําใหคุณครูอัจฉรา รักษพันธุ ไดลาออก
จากราชการ และตัดสินใจลงหลักปกฐานสราง “ชุมพรคาบานา” รีสอรต ขึ้น ดวยความรูสึกวาผืน
ดินนี้เปน “แผนดินของเรา” ดวยเจตนารมณที่จะรักษาธรรมชาติใหเปนธรรมชาติ ทุกอยางเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน
ระยะเวลาผานไป ผูคนไดรูจัก “ชุมพรคาบานา” รีสอรต มากขึ้น จากเดิมที่มีบานพักเพียง
7 หลัง ไดเพิ่มขึ้นเปน 40 หลัง แมวาการเดินทางจะตองผานถนนลูกรังที่สมบูรณดวยหลุมบอ
มากมาย จากถนนเพชรเกษม อําเภอทาแซะเขามาชายหาดเปนระยะทาง 18 กิโลเมตร และจาก
อําเภอเมืองเขามา 15 กิโลเมตร รวมทั้งไฟฟาที่ใชภายในรีสอรตยังปนเองเพียงครึ่งคืน หลังจาก
นั้นก็ใชแสงเทียนและไฟฉายก็ตาม แตชายหาดก็ยังสดสวยสะอาด ขาวปราศจากการกอกองไฟ
เพราะทุกคนพรอมใจ กันทําตามคําแนะนําที่จะรวมกันรักษาธรรมชาติใหคงเดิม
จนกระทั่งวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 เกิดพายุเกยขึ้นที่ชุมพร ประชาชนไดรับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติดังกลาว และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ขึ้นในชุมพรคาบา
นา รี สอร ต และบริ เวณใกล เ คียง ถนนลูก รัง ไดรับการปรับเปลี่ยนเป นถนนลาดยาง โดยได รับ
งบประมาณจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีชื่อถนนวา “อาภากร” นับตั้งแตนั้นเปนตนมา
ในขณะที่ชุมพรคาบานา รีสอรต ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเพิ่มที่พักเปนอาคาร
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3 ชั้น 3 หลัง ซึ่งเนนการกอสรางแบบรักษาธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน อาคารไมสูงเกินยอดไม
เพื่อความรมรื่นอยูกับธรรมชาติและการพักผอนอยางแทจริง
ชุมพรคาบานา รีสอรต ไดจัดกิจกรรมทางทะเลที่นอกเหนือจากการเลนน้ําที่ชายหาดอยาง
ปลอดภัยแลว ยังมีเรือนําเที่ยวทางทะเลเพื่อชมเกาะและดําน้ําดูปะการังอันเปนกิจกรรมหลักที่อยู
ควบคูมากับรีสอรตตั้งแตเริ่มแรก และเปนกิจกรรมที่ทําใหทะเลชุมพรเปนที่รูจักของคนทั่วไป และ
ทําใหทั่วโลกไดรูจักหาดทุงวัวแลนเชนเดียวกัน โดยเฉพาะโรงเรียนสอนดําน้ําของชุมพรคาบานา
รีสอรต จะเนนในเรื่องการรักษาสภาพแวดลอมและการไมทําลาย เพื่อใหคนรุนหลังไดมีโอกาสชื่น
ชมกั บกิ จกรรมชื่ นชมธรรมชาติ ที่ถูก กําหนดขึ้ นมาหลายแหง ไมวาจะเป นการชมสวนผลไมใ น
หลายๆ สวน หลายๆ อําเภอ ซึ่งพรอมใจกันรักษาธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนไวใหคนรุนหลั งไดชื่น
ชม โดยความรวมมือ รวมใจจากทุกๆ สถานที่ที่ไดพานักทองเที่ยวไปชื่นชม เชน การลองแพที่
ตนแมน้ําหลังสวน อําเภอพะโตะ การชมหิ่งหอยที่แมน้ําทาตะเภา การไปตกหมึกในอาวชุมพรและ
การดําน้ําแบบผิวน้ําหรือใชถังอากาศตามเกาะตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตางๆ ในทะเล ไมวาจะเปนการดําน้ําเก็บสิ่งที่ไมพึงประสงคเชน
การเก็บอวนที่ติดตามกองหิน -ชายเกาะ การรวมกันนําหอยมือเสือมาปลอยจนเปนอุทยานหอย
มือเสือของประเทศไทย ซึ่งเปนการรวมมือกันในระหวางนักดําน้ํา เจาหนาที่อุทยานแหงชาติหมู
เกาะชุ มพร นั ก วิ ชาการ ชุ มพรคาบาน ารี ส อร ตและศู นย กี ฬ าดํ าน้ํ าจั ง หวั ด ชุ มพร เป นต น หรื อ
แมกระทั่ง กิจกรรมการทองเที่ยวแบบผจญภัยเล็กๆ นอยๆ เชน การไปชมธรรมชาติแทจริงของ
ปาเขา น้ําตก ถ้ํา สวนสมรม (สวนซึ่งมีตนไมหลายชนิดปลูกรวมกัน) อายุเปน 100 ป ขึ้นไป ซึ่งมี
ใหชมหลายแหง รวมทั้งการชมคางแวน ซึ่งพากันอาศัยวัดเปนที่พักพิงอยางปลอดภัยและรมเย็น
ขณะเดียวกันยังมีการสํารวจแหลงทองเที่ยวธรรมชาติใหมๆ ของชุมพร แลวรวมกันปรับปรุงโดย
ยึดหลักการคงอยูของธรรมชาติเปนสําคัญ อันเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของรีสอรต ที่จะเขารวมกับ
ชุมชน เพื่อดูแลรักษาสิ่งที่มีคารวมกัน โดยอาศัยพึ่งพิงกัน ซึ่งทําใหกิจการของชุมพรคาบานารี
สอรต กําลังดําเนินกิจการเปนไปดวยดี
แตแลววิกฤตเศรษฐกิจในปพ .ศ. 2540 ไดทําใหชุมพรคาบานารีสอรต มีภาระหนี้สินที่
เพิ่มขึ้นจากคาเงินบาทที่ลดลง คุณวริสร รักษพันธุ ผูสืบทอดกิจการจากมารดา (อาจารยอัจฉรา
รักษพันธุ) ซึ่งไดพยายามที่จะรักษากิจการของชุมพรคาบานา รีสอรต ใหคงอยู จนกระทั่ง ไดพบ
กับอาจารยวิวัฒน ศัลยกําธรซึ่งไดทําใหเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นภายในชุมพรคาบานา รีสอรต และชุมชน
โดยรอบ ดวยการนอมนําเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํา ริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาปรับใชภายในชุมพรคานา รีสอรต และเชื่อมโยงไปสูชุมชนรายรอบรีสอรต จนเกิด
เครือขายชุมชน เผยแพรผลการดําเนินงานตามแนวปรัชญาดังกลาว และกลายเปนศูนยการเรียนรู
ที่ทรงคุณคาอยางมากมายในปจจุบัน
2) ปจจัยที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมสําเร็จ
ชุมพรคาบานา รีสอรต มีกิจกรรมตาง ๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกรีสอรต โดยมี
รายไดหลักจากกิจกรรมดานบริการเกี่ยวกับที่พักและอาหาร และมีกิจกรรมดานการทองเที่ยวทาง
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ทะเลที่อยูคูกับชุมพรคาบานา รีสอรต ตลอดมา เปนรายไดรอง ปจจุบัน ชุมพรคาบานา รี สอรต ได
ดําเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยปจจัยที่
นําไปสูความสําเร็จของกิจกรรม คือ
2.1) ผูนํา
โดยคุณวริสร รักษพันธุ เปนผูมีศักยภาพ ดังนี้
ก. ศรัทธา คือ เทิดทูนองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเชื่อและศรัทธาในแนวทางของ
พระองคทานวาเปนไปไดจริง
ข. ความตองการที่อยากจะทําหรือสิ่งที่เรียกวาเปนระเบิดออกมาจากขางใน เพราะเมื่อมี
ศรัทธาเกิดขึ้นแลวก็ทําใหเกิดความอยากที่จะทําตามสิ่งที่ศรัทธา
ค. พรอมที่จะทําดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูจริงอันจะทําใหเกิดความรูความชํานาญ
และสามารถขยายเครือขายการเรียนรูไปสูภายนอกรีสอรตได
แนวคิด ของคุ ณวริส รดั งกลาว จึง เป นจุ ดเดน เพราะสามารถคิ ดไดทั้งในนามธรรมและ
รูปธรรม โดยเชื่อวา การดําเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหั วพระราชทานแกพสกนิ กรไทยนั้ น จะสามารถทําใหนําพาธุรกิจของครอบครั วรอดพ น
วิกฤติไปได
2.2) ปจจัยสนับสนุน
ก. บิดา เปนที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา
ข. มารดา ซึ่งเปนอดีตนายกสมาคมการทองเที่ยวชุมพร 5 สมัย 10 ป
ค. การศึกษาของผูนําที่มีเปนพื้นฐาน
ง. พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
จ. อาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร ที่ปรึกษา
3) การดําเนินกิจกรรม
ภายในชุมพรคาบานา รีสอรต มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ คือ
3.1) เสนทางขาว
จากภูมิประเทศของชุมพร ซึ่งเปนดินทราย จึงยากที่จะปลูกพืชพันธุ ธัญญาหารได ดิ น
ทรายจึงเหมาะกับการปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งสามารถเจริญเติบโตในดินทรายได แตมีขอเสีย คือ
ปาลมดูด ซึมหรื อว ากิ นน้ํ าเยอะ ซึ่ง ถาปลู กมากๆ ขึ้น จะมี ผลกระทบต อปริมาณน้ําที่มีการขาด
แคลนมากในปจจุบัน ขณะเดียวกัน พันธุขาวพื้นเมืองที่ดีมีชื่อเสียงที่สุดของชุมพร คือ “เหลืองปะ
ทิว” กําลังจะสูญพันธุ และองคพระบาทสมเด็จพระเจา อยู ไมมีพระราชประสงคที่จะใหชุมพร
ปราศจากการทํานาขาวเพราะจะทําใหชุมพรยิ่งมีความแหงแลงยิ่งขึ้น และเพื่อที่จะพิสูจนแนวคิด
ในการปรับปรุงดิน การปลูกขาวจึงเปนโครงการแรกในการนําระบบเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชใน
ชุมพรคาบานา รีสอรต โดยรวมมือกับชาวนากลุมสุดทา ย ซึ่งมีอยูประมาณ 6-7 ครอบครัว เริ่ม
ตั้งแตการปรับใหดินทรายนั้นกลายเปนดินที่สามารถปลูกขาวได โดยใชปุยหมัก ปุยอินทรีย เปน
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ปจจัยในการผลิต ซึ่งเริ่มโครงการในวันพืชมงคล พ.ศ. 2543 โดยไดทําการนําใบไมที่เก็บกวาดได
ในแตละวัน นํามาหมัก คลุมดินและฝงกลบ และมีการนําหญาแฝกพันธุสุราษฎรมาปลูกตามริม
ตลิ่งเพื่อปองกันดินพัง รองน้ําเดิมถูกปรับเปลี่ยนเปนแปลงขาว ดานบนบางสวนจัดเปนแปลงขาว
ใชน้ํานอย (ขาวไร) พื้นที่ที่เหลือจัดเปนแปลงผัก ไมผล ไมดอก โดยทั้งหมดไมมีการใชสารเคมี
เนนการใชของเหลือใช เชน ใบไม ขยะสดจากครัว ปลายหญาแฝก มาเปนวัตถุดิบในการหมัก
แบบชีวภาพ เพื่อนําน้ําและกากมาเปนสิ่งสําคัญในการปรับปรุงอินทรียวัตถุ ใหเกิดการยอยสลาย
กลายเปนปุยบํารุงดินโดยใชเวลาอันสั้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติและสุดทายก็
สามารถทําใหพื้นดินที่เดิมเคยเปนดินทรายนี้ กลับกลายเปนดินสามารถที่ปลูกขาวไดจริง
ตอมาไดนําแนวคิดในการปลูกขาวนี้ไปเผยแพรยังชุมชนรอบๆ โดยการรณรงคเรื่องการ
ลด ละ เลิก การใชปุยเคมี ไดเริ่มที่บานหนองใหญ ซึ่งอยูในโครงการพระราชดําริ บานหนองใหญ
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง ซึ่งเปนพื้นที่ซึ่งอยู บริเวณ “แกมลิง” เพื่อปองกันน้ําทวมจังหวัดชุมพร
โดยผูใหญพรั่ง เกิดมาลัย ไดรวบรวมชาวบานรวมกันทํานาไรสารเคมี ซึ่งไดผลดีบาง ไมดีบาง
ชาวบานสวนใหญยังคุนเคยกับการใชสารเคมีอยูบาง สมาชิกเริ่มกลับไปใชปุยเคมีตามเดิม จึงได
ปรับแผนการรณรงคใหม เปลี่ยนจากการรณรงคจากภายนอกเขามาหาขางใน เปน การริเริ่มเอง
จากภายในรีสอรต ออกสูขางนอกซึ่งเปนวิธีการที่เรียกวา “การระเบิดจากขางใน” ซึ่งปรากฏวาเริ่ม
ไดผลมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ เนื่องจากพนักงานกวา 90% เปนคนทองถิ่น และพนักงานแผนก
สวนเกือบทั้งหมดอาศัยอยูภายในพื้นที่ “แกมลิง” เมื่อไดลงมือทําและเห็นผลดีขึ้นอยางตอเนื่อง จึง
เกิ ดการขยายผลแบบปากตอ ปาก โครงการจึ งเริ่มประสบความสํ าเร็จขึ้นเรื่ อยๆ โดยที่ ไม ตอ ง
ออกไปรณรงคในพื้นที่เลย
อยางไรก็ตาม ชาวบานสวนใหญยังคุนเคยกับการใชสารเคมีอยูดังเดิม ในขณะที่ชุ มพร
คาบานา รีสอรต มีนโยบายในการดูแลและจัดสวัสดิการพนักงาน ทําใหชุมพรคาบานา มีภาระ
คาใชจายเพื่อการเลี้ยงอาหารพนักงานประมาณ 150 คนตอ 3 มื้อ โครงการรับซื้อขาวที่ปลูกโดย
ไมใชสารเคมีจึงเกิดขึ้นในราคาเกวียนละ 5,000 – 7,000 บาท ซึ่งขาวที่ชื้นหรือหัก ขายใน
ทองตลาดไมได ทาง รีสอรตจะรับซื้อไว เพื่อสีใหพนักงานและครัวหลัก ปรากฏวา ชาวบานมีความ
พอใจเปนอยางมาก เพราะไดเงินไปจุนเจือครอบครัวในชวงนอกฤดูทํานา จากการที่ไมเคยคิดวา
จะมีใครมารีบซื้อขาวที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน (ดูไมสวยเนื่องจากหัก แตยังคงมีประโยชนและมี
คุณคาทางอาหารครบ) ในราคาเทากับขาวปกติโดยทั่วไป ดวยเหตุนี้ จึงเปนแรงกระตุนและสราง
ความมั่นใจใหชาวบานเริ่มหันมาปลูกขาวไรสารพิษมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันรีสอรตมีชาวบานที่รวม
โครงการอยูประมาณ 20 แปลง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 200-300 ไร โดยอยูในบริเวณหุบเขา
รอบๆ บานทุงวัวแลน
ขณะเดียวกัน แมจะปลูกขาวเองไดแตก็ไมเพียงพอกับความตองการของรีสอรต ประกอบ
กับการรับซื้อขาวจากชาวนานั้น ผูซื้อมักมีขอจํากัดในเรื่องของความชื้นหรือหัก ซึ่งทําใหชาวนาไม
สามารถขายขาวในทองตลาดได ในขณะที่รีสอรต ตองการข าวในปริ มาณมาก การซื้ อขาวจาก
จังหวัดอื่นก็มีคาใชจายในการขนสงเพิ่มขึ้น และทําใหตนทุนของรีสอรตเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน คุณวริ
สรจึง มี แนวคิด ที่ จะรับซื้ อข าวจากชาวนาในพื้นที่ เพราะถึ ง แม ระดั บความชื้ นจะสูง จนไม เป นที่
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ต อ งการของพ อ ค า นายทุ น แต ก ารใช ขาวภายในรี ส อร ต ไม จํา เป นจะต อ งคํ านึ ง ในเรื่ อ งระดั บ
ความชื้ น เนื่ อ งจากต อ งใช ข า วทุ ก วั นคุ ณ วริ ส รจึ ง รั บ ซื้ อ ข า วจากชาวนาเพื่ อ สี ใ ห ค รั ว หลั ก และ
พนักงาน นอกจากนี้ ชุมพรคาบานา รีสอรต ยังไดซื้อเครื่องสีขาวมาทําการสีขาวใชภายในโรงแรม
เอง ซึ่งผลที่ไดรับนอกจากจะเปนขาวสาร ยังไดรับทั้งแกลบ และรํา ซึ่งสามารถนํามาทําปุยหมัก
และทําประโยชนอื่นๆ ไดอีกเชนกัน นอกจากนี้ยังเกิดผลพลอยไดอื่นที่ทําใหชาวนาหันมาปลูกขาว
โดยใชวิธีเกษตรอินทรีย ทําใหตนทุนการผลิตลดลงและมีตลาดรองรับแนนอน เกษตรรอบๆ ชุมพร
คาบานา รีสอรต จึงมีการทํามากขึ้น ก อใหเกิดการรวมกลุมกันไดในระดับหนึ่ง และผลประโยชน
สู ง สุ ด ในเส น ทางข า วนี้ คื อ การรั ก ษาพั น ธุ ข า วเหลื อ งปะทิ ว ไว ใ ห ค งอยู และตอบสนองแนว
พระราชดําริของพระองคทานในการที่จะรักษาไมใหนาขาวหมดไปจากชุมพรได
3.2) ภาคการผลิต (อาหาร)
ในสวนของภาคการผลิต (อาหาร) หรือโรงครัวของชุมพรคาบานา รีสอรต นั้นมีแนวคิด
จัดตั้งโครงการ ซึ่งมีชื่อเรียกวา “เศรษฐกิจพวกเรา” เพื่อไมใหเงินทองรั่วไหล แตยังอยูในกระเปา
ของพนักงาน ทั้งนี้เพราะจากเดิมที่รีสอรตตองซื้อผักสด ผลไม ฯลฯ จากตลาด ซึ่งทําใหมีปญหาใน
ดานคุณภาพและปริ มาณไมเป นไปตามความตอ งการที่แท จริง การไปสงเสริมใหชาวบานทําก็
ไมไดรับความสําเร็จ จึงคิดโครงการ “เศรษฐกิจพวกเรา” ขึ้น ซึ่งเศรษฐกิจจําพวกนี้ หมายถึง
ความสัมพันธระหวางคุณวริสรกับพนักงาน ญาติของพนักงาน หรือคนที่รูจัก โดยเปนการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ไมใชพึ่งตนเอง แตเปนการพึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธระหวางคุณวริสรกับ
พนักงาน จึงเปนไปในลักษณะเพื่อน ไมไดเกี่ยวพันเฉพาะแตการเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน
เทานั้น
สําหรับวิธีการดําเนินการ “เศรษฐกิจพวกเรา” นั้น เมื่อรีสอรตมีความตองการพืชผัก ผลไม
หรืออื่นใด หรือผูใดมีพืช ผัก ผลไมใดตองการที่จะขาย ก็จะจดแจงไวบนกระดานหนาโรงครัว ซึ่ง
แมแตคุณวริสรเอง ก็มีสินคามาเสนอขายใหกับคุณวริสรดวยเชนกัน อันเปนผลใหรีสอรตมีพืช ผัก
ผลไม ใชในการปรุงอาหารไดตลอดเวลา ทําใหอาหารของโรงแรมมีคุณภาพที่ดี และสามารถคาด
เดาถึงปริมาณตามตองการของรีสอรตได จึงเปนการอุมชูเกษตรกรในชุมชนที่เปนพรรคพวกดวย
เพราะถารีสอรตอยูไมไดชุมชนก็อยูไมไดดวย “เศรษฐกิจพวกเรา” จึงผูกพันและดําเนินไปดวยกัน
ไดดี ซึ่งคุณวริสรยึดหลักที่ บิดา-มารดา เคยสอนไววา “รั้วของเราคือชาวบาน” ซึ่งตอนเด็กๆ
คุณวริสรไมเขาใจ จนกระทั่งปจจุบันเมื่อนําปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาใชในวิถีของชุมชน ก็เขาใจไดดี
3.3) การทําขนมปง
รีสอรตมีการทําขนมปง โดยนําขาวที่เหลือเปนขาวกลองมาทําเปนขนมปงขาวกลองใช
ภายในรีสอรตเอง และเคยทําสงท็อปสซุปเปอรมาเก็ตดวย ใชชื่อวา Good Day และ R & C โดย
ขนมปงดังกลาวมีลักษณะพิเศษดวยการระบุที่มาของขนมปงซึ่งเปนการเลาเรื่องเกี่ยวกับขาวกลอง
และคุณประโยชนของขาวกลอง นอกจากนี้ “ปาแนะ” ยังไดนําขาวกลองมาทําเปน “ขนมครกขาว
กลอง” สําหรับเปนอาหารเชาของแขกผูมาพักในรีสอรต อีกดวย
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3.4) การกําจัดกากอาหาร
ในดานของกากอาหารหรือเศษอาหารที่เหลือภายในรีสอรตเดิม “ปาเหล” จะมาซื้อไปใช
เปนอาหารหมู ในราคาเดือนละ 200 บาท แตภายหลังเมื่อมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติภายในรีสอรต ก็ไดมีการเปลี่ยนมาเปนการแลกกับมูลควาย 10 กระสอบ เพราะปาเหลเลี้ยง
ควายดวย และภายหลังก็ยังไมพอ ปจจุบันจึงตองทําการผลัดกันเก็บกากอาหารคนละ 1 วัน คือ
รีสอรต 1 วัน และปาเหล 1 วัน ซึ่งทําใหภายในรีสอรตไมมีกากอาหารสกปรกเลอะเทอะ และ
รีสอรตไดนํากากอาหารดังกลาวมาใชในการหมั กทําปุยชีวภาพใชภายในรีสอรต เชน ใชในการ
บําบัดน้ําเสีย เปนตน ซึ่งสํานักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครก็เคยมาศึกษาดูงานเพื่อหา
ขอสรุปในแนวทางในเรื่องกําจัดขยะของ กทม.ที่นี่ดวยเชนกัน
3.5) การดํานาเกี่ยวขาว
ในกิจกรรมการทํานาภายในรีสอรต ก็เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวิถีชนบทของทุงวัวแลน โดย
ภายในรีสอรตไดมีการทําฝายกั้นน้ําแบบงายๆ ซึ่งเปนหนึ่งในทฤษฎีปาตนน้ําของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว น้ําที่ใชในการทํานาจึงมาจากฝายกั้นน้ํา ซึ่งอยูในดานหลังของรีสอรต และขาวที่ได
จากการทํานานี้ก็จะนํามาใชภายในรีสอรตดวย แตก็มีในปริมาณที่ไมมากพอ
3.6) กิจกรรมการเลี้ยงปลา
จากการที่รีสอรตไดทําการบําบัดน้ําเสียภายในรีสอรตเอง จึงไดจัดทําบอที่เรียกวา “บอ
อนุบาล” เพื่อใชเปนที่พักน้ํา ซึ่งไดทําการบําบัดแลว ภายหลังจึงไดนําปลาสวยงามมาเลี้ยงและทํา
การแพรขยายพันธุตอไป ปจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามไดกลายมาเปนหมายเลข 3 ของ “อุมชูไม
จํากัด”
3.7) ฝายกั้นน้ํา
จากแนวพระราชดําริทฤษฏีปาตนน้ํา รีสอรตจึงไดทําฝายกั้นน้ําขึ้นมาภายในรีสอรตขึ้น
โดยตนน้ํานั้นมาจากผืนนาเกาและปาพรุ แลวนําทฤษฏีตามแนวพระราชดําริในเรื่องของมักกะสัน
ซึ่งมีผักตบชวาไมเกิน 30 % ของพื้นน้ําทั้งหมดมาใชรวมกับฝายกั้นน้ํา
3.8) โรงแรมนา
สําหรับอาคารที่ชื่อวา “โรงแรมนา” นี้ไดสรางขึ้นโดยมีแนวคิดวา “ในน้ํามีปลาในนามีขาว”
เมื่อผูมาพักออกจากหองก็จะเห็นนาซึ่งมีขาว สวนในน้ําก็มีปลานิล ซึ่งแตเดิมบริเวณนาขาวนี้เปน
ดินทราย แตไดมีการปรับปรุงดวยวิธีธรรมชาติ โดยการทําปุยจากใบไมเกาๆ แลวใหปุยกับน้ําลง
ไปในนาขาว (ใชปุยชีวภาพ) และเมื่อขาวสุกแลว ก็สามารถเก็บเกี่ยวใชประโยชนไดอีกดวย
3.9) สวนเพลิน
จากแนวคิดของ ดร.ชัยอนันต สมุทวานิช ในการศึกษาธรรมชาติวา “ใหการศึกษาที่เกื้อกูล
กัน” โดยเชื่อวา การศึกษาจะเกิดประโยชนไดตอเมื่อ play + learn = เพลิน ดังนั้น จึงเปนที่มาของ
สวนเพลิน ซึ่งยึดหลัก 4 ด. คือ ดูได ดมได ดื่มได และ แดก ได คือ
ดู
คือ สวนงามเพลินตา
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ดม คือ ดอกไมลอแมลง
ดื่ม คือ ชื่นใจ
แดก คือ อรอยจัง
ซึง่ ภายในสวนเพลิน จะมีกิจกรรมตาง ๆ อีกมากมายภายใตหลักคิดวา
“Our loss is our gain” =
ขาดทุนคือกําไร ยิ่งทํายิ่งได ยิ่งใหยิ่งมี
“Small is beautiful” =
เล็ก ๆ แตสวยงาม
“Simplicity”
=
งาย ๆ
“Sustainability”
=
ยั่งยืน
กิจกรรมใน”สวนเพลิน” คือ
3.10) ไตธรรมชาติ (แปลงพืชที่ใชบําบัดน้ํา)
มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการทํางานของไต (คน) เพื่อที่จะทําการฟอกน้ําเสียใหสะอาด
เสียกอน กอนที่จะปลอยออกไปจากรีสอรต โดยปมน้ําเขามา แลวใชพืชน้ําบําบัด เชน ธูปฤาษี กก
เหลี่ยม กกกลม สันตะวา เปนตน และไหลวนไปวนมาจนลงบอ “สระกระโถนทองพระโรง” ซึ่งจะ
ทําหนาที่รับน้ําที่บําบัดแลวจากอาคารและพื้นที่ชุมน้ํา เพื่อรอการหมุนเวียนตามระบบตอไป
หอยเชอรี่ รีสอรตไดนํายอมาทําเปนเครื่องมือในการจับหอยเชอรรี่มาและนําไปใชสําหรับ
หมักทําเปนปุยและอาหารสัตวตอไป
สมุนไพรหลากชนิด เพื่อทํายา ไลแมลงและกิจกรรมอื่นๆ เชน สปา
3.11) พืชสวนครัว ประกอบดวย
- มะนาว
- พริกไทย
- ตะไคร
- กระเพรา
ฯลฯ
3.12) บานอนุรักษธรรมชาติและพลังงาน
ภายในสวนเพลิน นอกจากจะมีพืช ผัก ผลไม ตนไมตางๆ แลว ยังมีสิ่งปลูกสรางที่เรียกวา
“บานอนุรักษธรรมชาติพลังงาน” ซึ่งใชเปนตนแบบในการกอสรางอาคารที่พักภายในรีสอรต
ทั้งหมดโดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียรวมกับมหาวิทยาลัยฮาวายมาทําการทดสอบภายในตัว
อาคารจะใชระบบหลอเย็นและเปนระบบการกอสรางแบบยึดเหนี่ยวในตัวเอง การกอสรางจะไมใช
เทคนิคขั้นสูง สามารถสรางเองได ไมตองใชไมแบบ แตใชดินผสมซีเมนต และน้ําที่ทําปุยหมักอัด
กอน มีรูเพื่อใหสามารถระบายความรอน โดยใหความรอนวิ่งสูหลังคาทําเปนน้ําอุน และมีระบบน้ํา
เย็นอยูภายในตัวอาคาร โดยตัวบานมีความสูงระดับตนไม เพื่อปองกันพายุการกอสรางดังกลาว
เปนการใชทรัพยากรและแรงงานที่มีในทองถิ่น จึงทําใหประหยัดทั้งเงินและเวลา มีความคงทน
สามารถรับแรงกระแทกที่มีความเร็วลมถึง 267 กม./ชม. และทนแรงแผนดินไหวขนาดสั่นสะเทือน
7.63 ริคเตอรได โดยสวนที่ปลอดภัยที่สุดคือ หองน้ํา เพราะสิ่งของไมสามารถลอยออกมากระทบ
ได แมมีรถยนตลอยมาก็สามารถทนแรงกระทบได และสามารถรองรับจํานวนคนไดถึง 750 คน
ถ า มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บพายุ ค นที่ อ ยู ใ นบริ เ วณนี้ ก็ ส ามารถเข า มาหลบพายุ แ ทนถ้ํ า ได นอกจากนี้
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ภายในตัวอาคารยังออกแบบเพื่อสรางความเปนสวนตัวใหกับผูพัก โดยการสรางแบบเปนหยัก
(เดินสวนกันไดเพราะมีระยะหางพอเพียง จะไดไมเขินอาย ไมถูกเนื้อตองตัวกัน ไมมากระทบกัน)
3.13) เกษตร 4 ชั้น
การปลูกต นไม ภายในรี สอรต ไดนําแนวคิด เกี่ยวกับการทํ าเกษตร 4 ชั้ น มาใช โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผสมผสานประโยชนของพันธุไมทั้งยืนตน ทรงพุม คลุมดิน และใตดิน เขาดวยกัน
ทําใหมีพืช ผัก ผลไม ไวรับประทานตลอดป และปองกันแมลงอีกดวย จึงเปนการตางคนตางพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน เชน ตนน้ําที่พะโตะ โดยแบงเปน
ก. ชั้นบน เชน หมาก มะพราว สะตอ เปนตน
ข. ชั้นที่ 2 เชน มะมวง ไมผล กลวย เปนตน
ค. ชั้นที่ 3 คือ พืชประเภทที่เรี่ยดินตางๆ คลุมดิน เชน ผักที่ตองการหางรานเลื้อย
จําพวกบวบ แตงกวา ฝกทอง เปนตน
ง. ชั้นที่ 4 คือ พืชประเภทใตดิน เชน ขมิ้น แหว เปนตน
3.14) ปา 5 ชั้น
ในแนวคิดการปลูกปา 3 อยาง ใชประโยชนได 4 อยาง คือ ไมสรางบาน ไมผล ไมฟน
และชวยอนุรักษดินและน้ํา สวนปา 5 ชั้นเรียกงายๆ วา สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และใตดิน
3.15) การสีขาว
แตเดิมขาวที่เก็บเกี่ยวได รีสอรต จะทําการตําขาวเองแบบดั้งเดิม โบราณ แตภายหลังไม
ทันตอความตองการ จึงซื้อเครื่องสีขาวมาในราคา 25,000 บาท ซึ่งผลจากการสีขาวดวยตนเอง
ทําใหมีทั้งปลายขาว รําและแกลบ ซึ่งสามารถนํามาทําเปนปุยหมักได สวนวิธีการตําขาว สีขาว
และฝดขาวแบบโบราณยังคงไวมีใหชมในเสนทางการศึกษาธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของรีสอรต
3.16) การปลูกพืชดวยการหมดิน
ในด านหลั ง ของรี ส อร ต มี พื้ นที่ ว าง ส ว นหนึ่ ง ที่ เ ป นดิ นแน นที่ สุ ด แม ก ระทั่ ง หญ ายั ง ไม
สามารถเจริญเติบโตได จึงมีการนําเอาวิธีการ “หมดิน” มาใช ดวยการนําเศษใบไม หญา ฟางขาว
ฯลฯ มาคลุมดิน แลวนําน้ําปุยหมักมารดราดสัปดาหละ 1 ครั้ง จนกระทั่งใบไม หญา ฯลฯ เหลานั้น
ยอยสลาย กลายเปนปุยใหกับพืช ผัก ผลไมที่ปลูก เชน มะนาว มะละกอ เปนตน
3.17) บานเอนไซม
กิจกรรมหนึ่งที่อาจถือไดวา เปนกิจกรรมหลักของ ชุมพรคาบานา รีสอรต ก็คือการทําปุย
น้ําชีวภาพสูตรตางๆ ขึ้นใชภายในรีสอรต ไมวาจะเปนการใชกากาผลไม หรือเศษอาหารจากครัว
หรือมูลสัตวตางๆ มาทําการหมักตามกรรมวิธี เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของรีสอรต ซึ่งรวมทั้งสบู
และแชมพูที่ใชภายในรีสอรต หรือแมกระทั้งน้ํายาลางหองน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียภายในโรงแรม
ก็ใชน้ําหมักชีวภาพที่ทําการหมักในบานเอนไซมนี้ทั้งหมด ในขณะที่ “มูลคน” ก็สามารถนํามาใช
ในการทําปุยหมักภายใตกระบวนการทางชีวภาพได
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3.18) บริษัท อุมชูไมจํากัด
จากกิจกรรมต างๆ ภายในรี ส อรต นั้น ป จจุ บัน ชุ มพรคาบาน า รี ส อร ต ไดจัด ตั้ งบริ ษั ท
จําลองขึ้นมาภายในรีสอรต โดยเปนความรวมมือกันในระหวางคุณวริสร กรรมการผูจัดการรีสอรต
กับพนักงาน ซึ่งทํางานรวมกันในอาชีพที่ถนัด นอกเหนือจากการทํางานปกติ เพื่อเปนการเพิ่ม
ความสัมพันธ ความเขาใจ สามารถมีรายไดเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเปนรายไดประจํา
ตลอดป โดยมีแนวคิด มุมมองตลอดจนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งดําเนินการภายใตแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถพิสูจนไดถึงความมั่งคั่งและยั่งยืนอยางแทจริง ปจจุบันมีดวยกันอยู 4 โครงการ
คือ
อุมชูหมายเลข 1. “ไขสุโข”
จากการดําเนินกิจการของ รีสอรต ที่ตองใชไขไก ประมาณเดือนละ 8,000 ฟอง ในขณะที่
คุณสุโข พนักงานของ รีสอรต มีความสามารถในการเลี้ยงไกและที่บานมี อาชีพเลี้ยงไกอยูแลว จึง
ทําการตกลงกับคุณวริสร ในการทําโครงการรวมกัน 2 คน โดยใชวิธีการเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย
ปจจุบันไกที่คุณสุโข เลี้ยงไวประมาณ 120 ตัว สามารถใหผลผลิตไขไกไดเดือนละประมาณ 2,000
ฟอง ทําใหคุณสุโขมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายไขไกใหกับทางรีสอรต นอกเหนือจากเงินเดือนอีก
จํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดและสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนในชีวิตใหกับพนักงานอีกทาง
หนึ่งด วย นอกจากนี้ มูลของไก ยัง สามารถนํ ามาใชในการทํ าปุยหมัก ไดอีก ขณะเดียวกัน การ
ดําเนินโครงการดังกลาวยังสามารถเพิ่มความสัมพันธอัน ดีใหเกิดขึ้นระหวางพนักงานกับนายจาง
ซึ่งมีความไววางใจ สนิทสนม เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน และรูที่จะปกครองกันอยางไรดวย
อุมชูหมายเลข 2.”การปลูกตนไม”
อุมชูหมายเลข 3 เปนโครงการที่สงเสริมการเลี้ยงปลาทอง เพื่อเปนการขยายพันธุปลา
ทองที่เลี้ยงไวภายในรีสอรต โดยมีเปาหมายเลี้ยงไวเพื่อขายดวยในอนาคต
อุมชูหมายเลข 4.”กาแฟคุณเอก”
กาแฟ “โรบัสตา” จากสวนคุณเอก หรืออุมชูหมายเลข 4 นี้ นับเปนผลผลิตจากความตั้งใจ
โดยการปลูกดวยวิธีธรรมชาติ 100% ไมมีการใชสารเคมีและยาฆาแมลงใดๆ ทั้งสิ้น จากพื้นที่ใน
การทําสวนกาแฟเดิมของคุณเอกประมาณ 20 ไร ไดรับผลกระทบจากราคากาแฟที่ตกต่ําและไมมี
ตลาดรับซื้อ การขายกาแฟตอ งเข าคิว แต เมื่อ ถึงคิ วแล วอาจขายไม ไดเ พราะผูซื้อมัก จะอ างว า
กาแฟไมไดมาตรฐาน การขายกาแฟใหพอคาคนกลางจึงไมมีความหวังที่แนนอน ชุมพรคาบานา รี
สอรต ไดเขามารับซื้อผลผลิต สงคั่วโดยโรงงานมาตรฐานและไดมาตรฐานของสหกรณกาแฟทา
แซะ ทําใหคุณเอกไมตองไปเขาคิวขายอยางไรความหวังอีกตอไป ขณะเดียวกัน เมื่อชาวสวน
กาแฟเห็นตัวอยางผลผลิตและรายไดที่เพิ่มขึ้นและแนนอนดังกลาว จึงมีเครือขายเขามารวมกัน
เพิ่มขึ้นอีกหลายราย จนกระทั่งสามารถรวมกลุมกันและมีอํานาจตอรองกับผูคากาแฟไดในระดับ
หนึ่ง ซึ่งโครงการอุมชู หมายเลข 4 นี้ นับเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่เปนตัวอยางของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จพอเพี ยงแก เ กษตรกรรายอื่นๆ ที่ใ ช ส ารพิ ษ ทําลายผืนแผ นดิ นใหเ ห็ นความแตกต าง
ระหว างการใช ส ารเคมี กั บปุ ยหมั ก ธรรมชาติ แล ว กลั บมาคื นชี วิ ต ให กั บแผ นดิ นด ว ยวิ ธี เ กษตร
อินทรีย เพื่อความยั่งยืนและมั่งคั่งทั้งเกษตรกรและผืนแผนดินไทย ซึ่ง “อุมชูหมายเลข 4” นับเปน
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โครงการหนึ่งที่สําคัญของชุมพรคาบานา รีสอรต ในการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชและเปนตัวอยางที่สําคัญในการเรียนรูเพื่อขบวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป 2540 เปนบทพิสูจนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่
ผานมาวา ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร แตผลกระทบดังกลาวก็สามารถที่จะนํามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความพยายามในการเรียนรูเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไมเหมาะสมและไรทิศทางในสภาพสังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเปนบทพิสูจนหนึ่งที่มีรูปธรรมปรากฏชัดเจนถาไดมีการเรียนรู เขาใจ เขาถึง ในแนวคิดขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จนทําใหเกิดภู มิทัศนที่สวยงามและประยุกตใชในทุกๆ ดาน โดย
จัดเปนเสนทางการศึกษาธรรมชาติและพักผอนหยอนใจของลูกคาในรีสอรต ซึ่งในชวงเวลาตั้งแต
15.00 น. ของทุกๆ วัน ชุมพรคาบานา รีสอรต ไดจัดกิจกรรมตางๆ ใหลูกคาไดศึกษาธรรมชาติ
เพื่อเผยแพรกระบวนการและขบวนการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ
นอกจากนี้ ในปจจุบันนอกเหนือจากลูกคาแลว หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน
สํานักรักษาความสะอาด กทม. เทศบาล อบต. อบจ. สถาบันการศึกษา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และสํ านัก งานปฏิรูปที่ดิ น เป นต น ได เข ามาขอศึ กษาดูง านแลกเปลี่ยนความรู ทําให
พนักงานทุกคนมีความรูสึกสนุกและมีคุณคาในการทํางานขึ้นมากกวาเดิม ขณะเดียวกันก็ไดรับ
ความรูที่เปนหลักวิชาการ ตามแนวพระราชดําริ และไดศึกษากับ “พิพิธภัณฑที่มีชีวิต” ดวย อีกทั้ง
พนักงานยัง มีความมั่นคงในอาชี พ ชุ มชนรอบๆ ชุมพรคาบานา รีสอรต ก็มีความสุ ขในการอยู
รวมกัน ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน จึงอยูดวยกันอยางมีความสุข มั่งคั่งอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน โดยมีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนผูนําทาง

