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บทที่ 4 
ภูมิหลังของพื้นที่ศึกษา 

 
4.1   ปาชุมชน กรณีตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบรุีรัมย   

   
 ตําบลเขาคอก มีพื้นที่การปกครองจํานวน 58,812 ไร หรือ 94,006 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูหาง
จากอําเภอประโคนชัยไปทางทิศใตประมาณ 30 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดบุรีรัมยไปทางทิศใต
ประมาณ 74 กิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครองติดตอกับตําบลอําเภอใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลปงกู   อําเภอประโคนชัย 
 ทิศใต   ติดตอกับตําบลหนองไมงาม  อําเภอบานกรวด 
 ทิศตะวนัออก  ติดตอกับตําบลหินลาด   อําเภอบานกรวด 
 ทิศตะวนัตก  ติดตอกับตําบลจระเขมาก   อําเภอประโคนชัย 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยทั่วไปของตําบลเขาคอกเปนที่ราบทุงนา สลับกับเนินต่ําๆ มีพื้นที่ปาทั้งส้ินประมาณ 5,000 
ไรเศษ (ปาทั้งหมดเปนปาเต็งรัง) เปนพื้นที่ปาชุมชนจํานวน 3,500 ไร ประกอบไปดวยปาชุมชนปาละ
หอกกระสัง ที่มีพื้นที่มากที่สุดจํานวน 2,700 ไร นอกจากนี้ก็จะมีปาชุมชนปาโคกโมง , ปาชุมชนปาโคก
กรวด, ปาชุมชนปาโคกสูงพื้นที่รวมกันประมาณ 800 ไร ซ่ึงผืนปาเหลานี้ลอมรอบดวยชุมชนทั้งหมด 15 
ชุมชนในตําบลเขาคอก ประกอบไปดวยหมูที่ 1 บานเขาคอก หมูที่ 2 บานสี่เหล่ียม หมูที่ 3 บานหนอง
เอียน หมูที่ 4 บานโคกกลอย หมูที่ 5 บานโนนสวาง หมูที่ 6 บานโคกกระนัง หมูที่ 7 บานหนองตะโก 
หมูที่ 8 บานละหอกกระสัง หมูที่ 9 บานโนนศิลา หมูที่ 10 บานไพรวัลยนอย หมูที่ 11 บานโคกเศรษฐี 
หมูที่ 12 บานหนองมะกอก หมูที่ 13 บานโนนสวรรค หมูที่ 14 บานใหมถาวร หมูที่ 15 บานเขาคอก 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ตําบลเขาคอก มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 9,808 คน สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร
มัน ทําไรออย รองลงมาคืออาชีพรับจางทั่วไป ทอผา จักสานและเลี้ยงสัตว มีการอพยพแรงงานทั่วไป 
สวนใหญมีฐานะยากจน 
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สภาพทางสังคม 
 มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตามกลุมชาติพันธุ ผสมผสานกันระหวาง 3 ชาติพันธุ ไดแก 
กลุมไทยลาว กลุมไทยเขมร กลุมไทยกวย อยางไรก็ตามชาวบานก็ใชชีวิตอยางเรียบงาย กลมกลืนกัน
ทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ และอยูรวมกันอยางพี่นอง มีกลุมองคกรและเครือขายที่สําคัญ เชน 
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก เครือขายสวัสดิการชุมชนตําบลเขา
คอก เครือขายสตรีทอผาจากสีธรรมชาติ เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 สภาพปาชุมชนปาละหอกกระสัง พื้นที่ 2,700 ไร 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 สภาพพื้นที่ปาที่เคยบุกรุกลักลอบขุดลูกรัง เมื่อป พ.ศ. 2516  พื้นที่ประมาณ 10 ไร 
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4.1.1 ขอมลูชุมชนบานละหอกกระสัง 
 

สภาพทั่วไปของชุมชน  
 ชุมชนบานละหอกกระสังตั้งอยูในเขตตําบลเขาคอก  
อําเภอประโคนชัยซ่ึงอยูใกลกับเขตชายแดนกัมพูชา ดังนั้น จึงมี 
ความหลากหลายทางชาติพันธุ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี 
ทั้งกลุมไทยลาว กลุมไทยเขมร กลุมไทยกวย (สวย)   แตมีความ 
กลมกลืนกันทางวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ   ยังสามารถ 
พบเห็นวิถีเกษตรกรรมที่มีการแบงหนาที่กันระหวางเพศและวัยที่ 
ชัดเจน มีการอพยพแรงงานไปทํางานในเมืองทั้งวัยทํางาน  และ 
วัยรุนในชวงปดภาคการศึกษา      ส่ิงที่สําคัญของชุมชนบาน 
ละหอกกระสังก็คือ ปาชุมชน ซ่ึงที่นี่เปนจุดเริ่มตนของการอนุรักษปาชุมชนในระดับตําบล และสามารถ
ขยายเครือขายระดับจังหวัดและระดับภาคได ปาชุมชนละหอกกระสังมีความสําคัญตอชุมชนเปนอยาง
มาก เพราะการดําเนินชีวิตของชาวบานจําเปนตองพึ่งพิงปาทั้งเปนแหลงอาหารแกคนและสัตว เปน
แหลงสมุนไพร และเปนปราการปองกันภัยธรรมชาติได เชน ในชวงที่ผูวิจัยอยูในพื้นที่นั้น ชุมชนรอบ
ขางตางก็ประสบกับลมพายุฤดูรอนซึ่งสรางความเสียหายใหแกบานเรือน แตบานละหอกกระสังไมได
รับความเสียหาย หรือในชวงที่ประเทศประสบปญหาน้ํามากหรือฝนแลง ชุมชนที่นี่ก็ยังสามารถทํานาทํา
ไรได  

 
 

ภาพที่ 4.3 ปาชุมชนสองขางทาง 

 ขอมูลชุมชนทั่วไปในสวนนี้ประกอบดวย วิถีชีวิต(ประจําวัน) ประวัติศาสตรชุมชน ตําแหนง
ที่ตั้งของหมูบาน การคมนาคม สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ดังตอไปนี้ 
 

1) วิถีชีวิต (ประจําวัน) 
ชาวบานที่นี่มวีิถีชีวิตที่เหมือนกันเพราะสวนใหญ 

ทํานา ทําไร  และรับจางทั่วไปหากวางจากงานที่ไรนาของตัวเอง  
เร่ิมตนแตละวนัตอนเชาประมาณตีส่ีคร่ึงถึงตีหา   ผูชายมหีนาที ่
เตรียมอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือทําไรทํานา สวนผูหญิงมหีนาที ่
หุงหาอาหารเตรียมไวสําหรับมื้อเชาและมือ้กลางวัน  ใหทั้งคนที่ 
อยูที่บานและคนที่ตองไปทุงนา หกโมงเชามีรถขายกับขาวมา 
ขายอาหารสําหรับบานที่ไมไดเตรียมวัตถุดิบไวตั้งแตเมือ่วานหรือ 

 
 

 ภาพที่ 4.4  เดก็ๆไปเก็บของปาตอนเชา บานที่ไมไดปลูกพืชผักสวนครัว  จากนัน้จะเหน็พระทีจ่ําวัดอยูที ่
วัดโพธิ์ทองซ่ึงเปนวัดประจําหมูบานออกบิณฑบาต เมื่อพระกลับวัด ชาวบานซึ่งสวนใหญเปนเด็ก 
ผูหญิง และคนแกก็จะนํากับขาวไปถวายที่วัด เมื่อเสร็จจากวัดจึงกลับมากินขาวเชาพรอมกันที่บาน เด็ก 
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ๆ หากไมไดไปวัดก็อาจไปเก็บของปา ชวงเวลาอาหารเชาเปนชวงเวลาที่สมาชิกในบานวางแผน
ชีวิตประจําวันวาวันนี้ใครจะตองทําอะไรบาง  

ชวงเวลาทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่ลงพื้นที่ศึกษานั้นเปนชวงเวลาที่เตรียมทํา
นา หากเตรียมขาวที่จะหวานและเตรียมแปลงขาวเรียบรอยแลว สวนใหญจะใชเวลาแตละวนัในการเลีย้ง
วัวเล้ียงควาย ซ่ึงถาเปนชวงหนาแลงจะเลี้ยงที่ทุงนา ไมมีหวงวาจะเปนที่นาของใคร แตถาเปนชวงฤดูฝน
ก็จะไลควายเขาปาเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณกวาและชาวบานยังสามารถเก็บอาหารจากปากลับมาทํา
กินมื้อเย็นไดอีกดวย แตถาหากเปนชวงฤดูทํานาชาวบานจะกลับมาจากนาในเวลาค่ํา สวนคนแกที่อยู
บานก็จะซอมเครื่องมือที่ชํารุดหรือทําสวิง แห อวน ฯลฯ ผูหญิงที่ไมออกไปนาก็จะทอผา ผาหม หรือ
เส่ือกก นอกจากนี้ยังเห็นภาพที่มีการไปมาหาสูกันระหวางญาติที่บานอยูคนละคุมมารวมกันที่บานแม
ของตนเอง 

ตอนเย็นหลังจากที่ตอนวัวกลับมาเขาคอกที่บานแลว บานที่ทํานาแบบใชปุยคอกก็จะ
นําไปใสไวที่นาเพื่อเตรียมแปลงนากอนฤดูทํานา ผูหญิงก็เตรียมกับขาว เวลาอาหารเย็นเปนเวลาที่ทุกคน
แลกเปลี่ยนประสบการณกัน หลังจากนั้นก็นั่งดูละครดวยกันหรือไมถาเปนชวงที่ตองเตรียมทําไรก็จะ
ชวยกันเตรียมพันธุ เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย เปนตน หลังจากนั้นผูหญิงบางบานอาจเตรียมเสน
ไหมไวทอในชวงเวลาที่วางจากทํานา และเขานอนประมาณสามถึงส่ีทุม 

 

2) ตําแหนงท่ีตั้งของหมูบาน 
ชุมชนบานละหอกกระสังตั้งอยูหมูที่ 8 ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย มีพื้นที่ใกลชายแดนกัมพูชา (ดูภาพท่ี 4.5) ดังนั้น หมูบานตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลเขาคอกจึงมี
หมูบานชาวเขมรกระจายตัวอยูทั่วไป หรืออยางนอยในหมูบานตาง ๆ อาจมีบานชาวเขมรอยูไมมากก็
นอย นอกจากนี้ยังอาจเห็นบานชาวไทยกวย (สวย, กุย) อยูรวมในแตละหมูบานดวย พื้นที่ตําบลเขาคอก
มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับตําบลใกลเคียง ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.1  ตําแหนงท่ีตัง้ของหมูบาน 

 
ทิศเหนือ ติดตอ ปาชุมชนละหอกกระสัง, บานโคกเศรษฐี ต.จระเขมาก อ.ประโคนชัย 
ทิศใต ติดตอ บานหนองไมงาม ต.หนองไมงาม อ.บานกรวด 
ทิศ
ตะวนัออก 

ติดตอ ทุงนาและลําหวยเสว ต.ปราสาท อ.บานกรวด 

ทิศตะวันตก ติดตอ ปาชุมชนละหอกกระสัง ต.ตาจง อ.ละหานทราย 
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ภาพที่ 4.5 ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน 
*ที่มา www.nairobroo.com
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  3) ประวัติศาสตรชุมชนและปาละหอกกระสัง1

 ชุมชนแตละชุมชนตางก็ผานประสบการณแตกตางกัน ชุมชนบานละหอกกระสังก็เชนกัน ได
ผานเหตุการณตาง ๆ พอที่จะสั่งสมเปนประสบการณรวมกันของชุมชน และมีการปรับเขาหากันเปน
ชุมชนที่มีพัฒนาการ ประวัติศาสตรของชุมชนและปาละหอกกระสัง แบงเปน 4 ยุค ไดแก  
 ยุคท่ี 1 ดินดําน้ําชุม (กอนป พ.ศ. 2492) 
  กอนป พ.ศ.2492 จากคําบอกเลาของหลวงพอดํา ขันติสาโร เจาอาวาสวัดบานละหอก
กระสังถึงพื้นที่ทั้งที่เปนพื้นที่ปาและพื้นที่ที่ชุมชนตั้งถ่ินฐานอยูนั้น เดิมเปนปาไมที่อุดมสมบูรณมาก มี
พันธุไมและสัตวปามากมาย นอกจากนี้ ยังมีลําน้ําธรรมชาติหรือที่ชาวบานเรียกวา “โอหรือหวย”2ที่ไหล
จากปาละหอกกระสังและภูเขา (เขาคอก) อยูจํานวนหลายสาย สภาพดินเปนดินรวนซุย และมีแหลงน้ํา
ซับตลอดปอยูหลายแหงเหมาะแกการเพาะปลูก อีกทั้งยังเปนที่วางเปลาไมมีผูใดจับจองจึงเปนจุดสนใจ
ของตนเองตลอดจนผูที่พบเห็น แตก็ยังไมมีผูใดเขามาจับจองเพราะกลัวเปนพื้นที่ที่ทางราชการหวงหาม
และมีไขมาลาเรียระบาดหนัก ประกอบกับบริเวณปาแหงนี้เปนทางผานของกลุมโจรคอแดงที่ออก
ปลนสะดมชาวบานในละแวกนี้อยูเปนประจํา การใชประโยชนจากปาคือเปนแหลงอาหารและคนที่อยู
พื้นที่ใกลเคียงเขามาตัดไมเพื่อนําไปสรางบานหรือจําหนายใหนายทุนอยูเปนประจํา 
 ยุคท่ี 2 สรางหลักปกฐาน (พ.ศ.2492-2516) 
  เปนชวงที่ปาไมยังมีความอุดมสมบูรณและมีพื้นที่กวางขวางมาก เรียกไดวาถากถางทํา
กินกันเทาไรก็ไมมีวันหมด ในป พ.ศ.2492 มีชาวบานกลุมหนึ่งไมมีที่ทํากินเดินทางมาพบเห็นความอุดม
สมบูรณของผืนดินผืนปาบริเวณนี้จึงกลับไปชักชวนญาติพี่นองเพื่อนบานอพยพยายถ่ินฐานมาตั้ง
บานเรือน คนกลุมแรกนี้เปนกลุมไทยเขมรโดยการนําของ นายไล วงศสิริศักดิ์ อพยพมาจากบานระกา 
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 8 ครอบครัว และเรียกชุมชนนี้เปนภาษาไทยเขมรวา 
เสราะพนมกรอล หมายถึงพื้นที่ภูเขาที่มีลักษณะเหมือนคอกวัวควาย สาเหตุของการอพยพของคนกลุม
แรกนี้คือการไมมีที่ทํากินเปนของตนเองและสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณมากเหมาะแกการเพาะปลูก 
การบุกเบิกที่ดินในระยะแรกเปนไปอยางยากลําบากเพราะตนไมหนาแนนมาก ในปหนึ่งสามารถถาก
ถางที่ทํากินไดประมาณสามถึงส่ีไรเทานั้นเพราะใชแรงคนเพียงอยางเดียว แตถึงกระนั้นแตละครอบครัว
ก็ไดที่ทํากินกันถึงครอบครัวละ 200-300 ไร สภาพสังคมในชวงนั้นเปนสังคมที่คอนขางปดและตอง
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ยิ่งในยามที่มีใครเจ็บไขไดปวยญาติพี่นองหรือเพื่อนบานก็จะดูแลกันตลอด
จนกวาจะหาย ทุกคนในหมูบานรักใครสามัคคีและรวมกันทํางานพัฒนาชุมชน ในป พ.ศ.2498 ชาวบาน
รวมกันสรางกุฏิ และจํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจนหนวยงานราชการมาสรางโรงเรียนในปเดียวกันชื่อวัด
                                                 

1 เรียบเรียงจากคําสัมภาษณและรายงานวิจัยโครงการ”ศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน
ปาละหอกกระสัง” โดยเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก ป2549 

2 โอ เปนภาษาไทยเขมรและไทยสวย สวนหวยเปนภาษาไทยลาว 
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บานเขาคอกและโรงเรียนบานเขาคอก ชีวิตความเปนอยูในชวงนั้น หลังจากฤดูทํานาชาวบานบางคนก็
จะจับกลุมกันรับจางเลื่อยไมขาย ถาหากขายไมหมดก็นํามาทําบานของตนเอง ชวงนี้เปนชวงที่ตนไมยัง
มีอยูมากมายขนาดที่วาหากไมมีใครเอาไปเลื่อยก็เผาทิ้ง การทํานามักใชวิธีการหยอดเมล็ดบนพื้นที่สูง
หรือพื้นที่ที่บุกเบิกใหม เนื่องจากไมสามารถนําควายไปไถเพื่อปกดําไดเพราะดินเปนหลม สวนในที่ลุม
ก็ใชวิธีการดํา ในที่ที่เปนจอมปลวกก็เอาไวปลูกพริก มะเขือ การหาอาหารในชวงนั้นหาแคพอกินในแต
ละวันและพอไดแบงปนญาติพี่นองและเพื่อนบาน 

ในป พ.ศ.2512  กลุมไทยกวยนําโดยพอดํา เจริญยิ่งอพยพเขามาเพิ่มเติมอีกสอง
ครอบครัว เนื่องจากบานเดิมประสบปญหาภัยแลงอยางตอเนื่อง ที่ดินรอบขางในสมัยนั้นราคา 3,000-
4,000 บาท ซ่ึงถือวาแพงจึงเชาที่นาโดยตนเองไดสองสวนเจาของที่นาไดหนึ่งสวน หลังจากที่รูวาที่ดินที่
บานละหอกกระสังราคาถูกและอุดมสมบูรณกวาจึงยายมาที่นี่ แตคนที่อยูกอนไมคอยทําไรทํานากัน ได
แตตมเหลาเถื่อนขาย เลนการพนัน และลักขโมยวัวควายจากหมูบานใกลเคียง 

ในป พ.ศ.2513-2516 กลุมคนไทยลาวจากหลายพื้นที่อพยพมาอยูที่นี่ กลาวคือ ป พ.ศ.
2513 กลุมคนไทยลาวภายใตการนําของพอโน ชนะสงครามและพอบัวศรี เที่ยงเดชมาจากบานปาชาด
นอย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สาเหตุที่อพยพเนื่องจากชุมชนเดิมประสบปญหาภัยแลง
ติดตอกันหลายป และที่ทํากินมีไมพออยูพอกินป พ.ศ.2516 กลุมคนไทยลาวภายใตการนําของพอนวล 
ศรีภาและแมคํา ผาดไธสงมาจากบานโนนสะอาด ตําบลบานแวง จังหวัดบุรีรัมย อีกกลุมมาจากบาน
หนองบัวแดง ตําบลเขวาไร อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามภายใตการนําของพอทอน เทวรัตน 
จํานวน 13 ครัวเรือน  

ในชวงนี้รัฐใหสัมปทานปาบริเวณตําบลเขาคอกทั้งหมด โดยในป พ.ศ.2514 รัฐให
สัมปทานตนไมในเขตพื้นที่ปาเขาคอก ทําใหเกิดการบุกรุกปาเพื่อทํากินงายขึ้นและทํากันอยาง
กวางขวาง หลังจากนั้นในป พ.ศ.2516 ตนไมใหญถูกตัดเพื่อแปรรูปหมด แตยังเหลือตนไมขนาดกลาง 
รัฐจึงใหสัมปทานเผาถาน โดยมีคนงานสรางที่พักในปาถึง 20 ครัวเรือนเพื่อตัดไมและลาสัตวปาออกไป
ขายภายนอกอีกดวย ทําใหผืนปาแทบไมเหลือตนไมใหญไวเลย แตถึงอยางไรก็ยังเปนแหลงอาหารที่
สมบูรณ โดยเฉพาะเปนอาหารสําหรับวัวควาย 

ยุคท่ี 3 บานแตกสาแหรกขาด (พ.ศ.2517-2539) 
ในยุคนี้เปนชวงที่บานเมืองเดือดรอนและโจรผูรายชุกชุม ป พ.ศ.2517 ในชวงนี้

ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา) เกิดการแตกแยกทางการเมืองและมีการสูรบกันภายในประเทศ บางสวนที่
หนีมาไดพยายามที่จะอพยพเขามาไทยรวมทั้งคนไทยที่อยูชายแดนก็ตองยายเพื่อความปลอดภัย ในชวง
ที่เหตุการณรุนแรงมากบางครอบครัวก็อพยพยายกลับหรือยายไปบานญาติที่อยูหางออกไป สวน
ครอบครัวที่กระจัดกระจายที่อยูก็ยายบานเรือนมาอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอน เปนกลุมญาติพี่นองหรือ
กลุมที่อพยพมาดวยกันเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวงนั้นมีกลุมคนไทยเขมรอพยพมาสองกลุม กลุม
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แรกมาจากบานหนองตะโก ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 8 ครัวเรือน โดยมี
นายเสียง พรมจินดา ตอมาชาวบานจากบานโคกกระนังใกล ๆ นี้ก็อพยพมาอยูเพิ่ม ผูนํากลุมนี้คือ พอ
ปริม ประกอบดี จากนั้นก็ไมมีการอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอีกเลย มีเพียงการขยายครัวเรือนอยูตลอด
เทานั้น 

ความเปนอยูในชวงนี้เร่ิมประสบปญหาจากการใหสัมปทานปาไป อาหารที่เคยไดจาก
ปาลดลงอยางเห็นไดชัด ตนไมที่ไวใชสรางบานเหลือนอยมาก สัตวบางชนิดหาไมไดอีก เชน เกง บาง 
เปนตน โรงสีขาวในหมูบานไมมีตองตําขาวกันเอง คนลาวตําครกกระเดื่อง สวนเขมรและกวยตําครกมือ 
ตอมาในป พ.ศ.2518 เกิดการตอสูกันเองในหมูโจรกลางหมูบาน มีคนตาย 3 คน เหตุการณนี้ทําให
ชาวบานหวาดกลัวจนไมเปนอันทํามาหากิน อีกสองปตอมาหัวหนาโจร (เสือเยือง ลอยประโคน) ที่เคย
ปลนสะดมชาวบานอยูเสมอถูกฆาตายทุกอยางจึงคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น สวนเรื่องถนนหนทางไปมาหา
สูกันลําบากเนื่องจากเปนแคทางเกวียน ดังนั้นในป พ.ศ.2522 จึงไดมีการสรางถนนลูกรังเชื่อมระหวาง
หมูบาน  

การประกอบอาชีพในชวงป พ.ศ. 2520-2525 เดิมจากที่ชาวบานปลูกปอ ขาวโพด และ
มันสําปะหลัง ตอมาปลูกแคมันสําปะหลังเพียงอยางเดียวเนื่องจากมันสําปะหลังใหราคาดีกวาและการ
ปลูกปอนั้นมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน สวนการปลูกขาวโพดตองดูแลไมใหนกแขกมากินสรางความ
เสียหาย การปลูกมันสําปะหลังจากเดิมที่สามารถปลูกไดปละสองครั้งเมื่อปลูกติดตอกันหลายปทําให
สภาพดินเสื่อมคุณภาพลงตองเร่ิมใสปุยเคมีถือเปนจุดเริ่มตนของการเริ่มใชเคมีในการเกษตร ชาวบานที่
ไมมีเงินลงทุนตองกูจากนายทุนใหญและใชคืนเปนขาวเปลือก การปลอยกูแบบนี้ทําใหนายทุนร่ํารวย
และชาวบานติดหนี้ผูกพันจนถึงทุกวันนี้ก็มี 

ความเปนอยูที่ฝดเคืองทําใหชาวบานสวนหนึ่งยึดอาชีพลักลอบเลื่อยไมขาย โดยการไป
หาซื้อตนไมตามนาเนื่องจากไมมีตนไมตนใหญในปาแลว สวนตนไมที่ยังพอเหลืออยูในปาชาวบานและ
นายทุนก็ลักลอบตัดเพื่อมาทําถานเนื่องจากมีคนมาสั่งซื้อทุกวัน ในยุคนี้สาธารณูปโภคไดเขามาอยาง
ตอเนื่อง ในป พ.ศ.2521 ถนนลาดยางมาถึงหมูบานละหอกกระสัง ตอมาในป พ.ศ.2530 หมูบานก็มี
ไฟฟาใช เมื่อความเจริญเขามาชาวบานก็ขานรับความสะดวกสบายในชีวิต บางคนกูเงินขาวเขียว3มาซื้อ
รถมอเตอรไซค ทีวี ตูเย็น พัดลม หมอหุงขาว เปนตน บางคนติดหนี้จนตองหนีออกไปก็มี เด็กวัยรุนเริ่ม
ออกไปทํางานตามโรงงานในกรุงเทพหรือตางจังหวัด ปลอยใหคนเฒาคนแกเล้ียงหลาน ดูวัวควาย จน
บางครอบครัวหาคนทําไรทํานาไมได ดังคําพูดที่วา “เด็กนอยเอากัน ผูเฒามีลูก” กลุมคนที่มีที่ดินติดกับ
ปาก็เร่ิมบุกรุกขยายพื้นที่ทํากินของตนเองเขาไปในปา มีการทําไรเล่ือนลอยในปาจนทําใหพื้นที่ปาลดลง

                                                 
3กูเงินขาวเขียว หมายถึง การกูเงินสดแตสงคืนเปนขาวเปลือก ในสมัยนั้นคิดกัน 100 บาท/ขาวเปลือก 1 กระสอบ 
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อยางเห็นไดชัด อาหารจากปาหายากขึ้น สัตวปาจําพวกกระตายปา บาง เกง ตะกวด ไกปา ไมพบเห็นอีก
เลยในปา 
 ยุคท่ี 4 ฟาสางหลังวิกฤติ (พ.ศ.2540-ปจจุบัน) 

หลังจากที่ผูคนอพยพเขามาอยูรอบปาและไดบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทํากินจนกระทั่งถึงป 
พ.ศ.2540 เปนเวลาเกือบ 50 ป ชาวบานไดประสบกับความเปลี่ยนแปลงรวมกันในดานตาง ๆ จากปาที่
อุดมสมบูรณจนคิดวาไมนาจะหมดไปก็ถูกสัมปทานจากภาครัฐและการบุกรุกจากชาวบานเองจนปาไม
เกือบหมดไป สภาพดินที่เคยปลูกพืชโดยไมตองใชปุยเคมีก็ตองใชในปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จากที่เคยมี
แหลงน้ําซับในผืนปาตลอดปและเปนที่อาศัยของสัตวปาก็เหือดแหงหมดไป หวยหนองที่เคยมีน้ํามากก็
แหงขอดตื้นเขิน อาหารที่เคยหากินไดงานก็หายากขึ้น ทําใหคนในชุมชนแบกรับภาระคาใชจายใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น เปนหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ ผลักดันใหมี
การอพยพแรงงานออกจากชุมชน 

ในป พ.ศ.2540 ไดเกิดเหตุการณสําคัญ กลาวคือ มีกลุมนายทุนเขามาลักลอบตัดไม
ในชวงกลางคืนใกลกับชุมชนบานละหอกกระสังจนกินพื้นที่ปาใกลชุมชนไปกวาสิบไร จนกระทั่งนาง
ลม ทองนาค ซ่ึงเปนชาวบานละหอกกระสังไดไปเก็บเห็ดในตอนเชามืดและไดเห็นกลุมคนประมาณ 20 
คน กําลังลักลอบตัดไมอยู ใกลกันมีกองไมที่ถูกตัดไวหลายสิบกองดวยกัน นางลมจึงรีบกลับมาเลา
เร่ืองราวที่ตนไปพบมาเลาใหผูใหญบาน (ในขณะนั้นคือนายบุญมาก ภาลี) และนางประมวล เจริญยิ่งซึ่ง
เปนประธานกลุมพัฒนาสตรีในขณะนั้นรับทราบ นางลมไดเลาวาตนเองรูสึกตกใจและเสียดายไมที่ถูก
ตัดเปนจํานวนมาก และกลัววาพวกเขาจะตัดตนไมมาเรื่อย ๆ จนถึงปาที่ติดอยูกับหมูบาน ซ่ึงจะทําให
ชาวบานหาไมมาใชสอยลําบากและอาหารในปาจะหายากขึ้นอีก สวนกลุมผูลักลอบเองก็ตกใจที่เห็นตน
จึงไดหลบหนีไปโดยทิ้งไมไวในปา แลวไปแจงเจาหนาที่ปาไมแตถูกปฏิเสธเนื่องจากเปนวันหยุดจึงไป
แจงเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน (กองรอย ตชด.ที่216) ซ่ึงแนะนําใหชาวบานเฝาไมไวจนกลุมผู
ลักลอบไมกลามาเอา 

หลังเหตุการณดังกลาว กลุมผูนําและชาวบานในชุมชนบานละหอกกระสัง โดยนาง
ประมวล เจริญยิ่ง ไดเสนอแนวคิดไววา “ปาเปนแหลงพึ่งพิงของทุกคนในชุมชนเกือบทุกดาน พวกเรา
ในฐานะของผูที่อยูใกลปาและไดรับประโยชนจากปาโดยตรงจึงตองชวยกันดูแลรักษาไวเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน โดยตองชวยกันเปนหูเปนตาไมใหใครมาลักลอบตัดไมไดอีกและทุกคนตองเลิกตัด
ไมโดยเด็ดขาด และควรกําหนดขอตกลงรวมกันในการดูแลรักษาปาเพื่อใหปากลับมาอุดมสมบูรณอีก
คร้ัง” ในชวงแรกมีผูเห็นดวยเพียง 48 คน สวนพวกที่ไมเห็นดวยก็โจมตีวาพวกอนุรักษหวงปาไวแบง
กันเอง กลุมคนเพียงไมกี่คนจึงเริ่มคิดคนหาวิธีอนุรักษปาไดในระดับหนึ่ง โดยไดตกลงรวมกันวาตนเอง
จะไมตัดไมโดยเด็ดขาด และจะจัดเวรยามปองกันคนบุกรุกและเผาปา รวมถึงปลูกปาเสริมในสวนที่
เส่ือมโทรม จากนั้นก็ตั้งชื่อกลุมอยางเปนทางการวา “กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บานละหอกกระสัง” โดยมีนางประมวล เจริญยิ่ง เปนประธานกลุม ในระยะแรกไดจัดเวรเดิน
ลาดตระเวนปาทุกวันวันละ 3 คน และชวงวันสําคัญก็จัดกิจกรรมปลูกปาเสริมในพื้นที่เส่ือมโทรม จัดทํา
แนวกันไฟในชวงฤดูรอน นอกจากนี้ยังไดทําปายประกาศกติกาในการใชปารวมกันไวรอบปา ปรากฏวา
กลุมคนที่อยูรอบปาและคนที่ไมเห็นดวยไมพอใจ มีการทําลายแผนปายที่กลุมนําไปติดไวและเขียน
ขอความขูฆา หรือบางครั้งก็ดาผานหอกระจายขาวประจําหมูบาน ทางกลุมจึงตองหาวิธีการอนุรักษที่ไม
ทําใหเกิดขอพิพาท 

โดยจัดทําโครงการจัดเวทีสรางจิตสํานึกและสรางความเขาใจในการอนุรักษปา ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) และเชิญผูนําในชุมชนรอบปา 
เจาหนาที่ปองกันรักษาปา (บร.3) และไดเชิญนายอําเภอในขณะนั้น (นายปราโมทย สัจจรักษ) เปน
ประธาน แตงตั้งผูใหญบานในที่อยูรอบปาเปนคณะกรรมการกลุมซึ่งมีหนาที่สรางความเขาใจกับ
ลูกบานของตนเอง จนมีบางสวนเห็นดวยและมาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่กลุมจัดขึ้น จากนั้นการยอมรับ
ก็ขยายวงกวางมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการอนุรักษปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากเปนไป
ตามขอตกลงรวมกันแลวผูนํากลุมยังพยายามแสวงหาความรูใหมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากพื้นที่อ่ืน 
ๆ เพื่อมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและปาของตนเอง นอกจากนี้แลวผูนํากลุมยังได
ประสานกับแหลงงบประมาณตาง ๆ มาจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ในชวงนี้ยังมีผูที่บุกรุกพื้นที่ปาอยูทาง
คณะกรรมการรวมกับผูนําจึงเจรจาไกลเกลี่ยทําความเขาใจอยางสันติวิธี จนในที่สุดกลุมคนเหลานั้นได
เลิกบุกรุกปาโดยเด็ดขาด และผูที่บุกรุกไปแลวก็เลิกทําและยกที่ดินดังกลาวเนื้อที่เกือบ 80 ไร ใหกลับ
ชุมชนเพื่อฟนฟูและปลูกตนไมทดแทนตอไป 

ในป พ.ศ.2542 ไดขยายเครือขายการอนุรักษไปยังชุมชนอื่น ๆ เพื่อใหการอนุรักษมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และขออนุมัติจัดตั้งเปนปาชุมชนไดสําเร็จในปลายป พ.ศ.2543 และในปเดียวกัน
นางประมวล เจริญยิ่งไดรับเชิญเขารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาปาในระดับจังหวัด ทํา
ใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับเครือขาย และในป พ.ศ.2544 ไดอาสาเปนคณะทํางานองคกรพัฒนา
ชุมชนเขมแข็งจังหวัดบุรีรัมยของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จึงเกิดเปนเครือขายในระดับ
จังหวัด และไดเลือกใหกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสังเปนชุมชน
ตนแบบในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน กลุมฯจึงไดหาแนวทางอนุรักษในรูปแบบตาง ๆ เชน 
โครงการปาพูดได โครงการปลูกปาในบาน เปนตน ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง กลุมฯจะตอง
ประสานผูที่เกี่ยวของและสถานศึกษาใหเขารวมเสมอเพื่อใหเด็กเยาวชนไดมีจิตสํานึกในการอนุรักษปา
ตอไป 
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 4) ปฏิทินชุมชน 
 จากประวัติศาสตรชุมชนสามารถมองเห็นถึงประสบการณของชุมชน และพัฒนาการของกลุม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมปาละหอกกระสัง ไดดังนี้ 
กอนป 2492 - ผูเขามาคนแรก (กลุมคนไทยเขมร) กลาววาปาไมอุดมสมบูรณมาก ดินดีเหมาะแกการ

เพาะปลูก 
 2498 - สรางวัดบานเขาคอก และโรงเรียนบานเขาคอก 
 2506 - เกิดการขยายตัวของชุมชนอยางตอเนื่อง 
 2509 - กอตั้งชุมชนบานละหอกกระสัง ซ่ึงแตเดิมชาวบานบอกวาเพราะปาไมยังอุดมสมบูรณอยู

มาก อาหารและอากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล วิถีชีวิตสวนใหญเปนการพึ่งพิงปาในลักษณะ
ใชประโยชนจากปาโดยตรง 

 2512 - กลุมคนไทยกวย (สวย) อพยพมาอยูที่นี่ 
 2513 - มีการจับจองพื้นที่ปาเปนที่ทํากินอยางมาก 
2513-2516 - กลุมคนไทยลาวอพยพมาอยูที่นี่ (กลุมมหาสารคาม) 
 2514 - รัฐใหสัมปทานปาไมในเขตพื้นที่เขาคอก 
 2516 - รัฐใหสัมปทานเผาถานเนื่องจากตนไมใหญหมดแลว 
 2517 - กัมพูชาขัดแยงเกิดสงครามในประเทศ กลุมคนไทยเขมรจากพื้นที่ใกลเคียงอพยพมาอยู

ที่นี่ 
2519-2539 - มีการใชทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่องโดยไมไดปลูกทดแทน 
   -  นายทุนจากภายนอกลักลอบตัดไม 
   -  ชาวบานเองก็บุกรุกปาเพื่อทํากินและเผาถานขายทําใหปาเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว 
 2519 - เร่ิมทําการเกษตรโดยใชสารเคมีเนื่องจากดินเสื่อมคุณภาพลง 
 2520 - ทําโครงการชลประทานเขาคอกเพื่อรองรับน้ําจากเขาคอกและปาละหอกกระสัง 
 2522 - สรางถนนลูกรังและถนนลาดยาง (ซ่ึงจากเดิมเปนทางเกวียน) เชื่อมระหวางหมูบาน 
 2525 - จัดตั้งเปนหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)   
 2527 - เร่ิมมีรถสองแถววิ่งรับสงผูโดยสารสายเขาคอก-ประโคนชัย 
 2530 - ไฟฟาเขาสูหมูบาน 

 2540 -  จุดเปลี่ยน เพราะชาวบานเริ่มตระหนักถึงปญหาจึงไปขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ปา
ไมฯแตไมไดรับความชวยเหลือ จึงไปขอใหตชด.มาชวยตรวจตราปองกันและไดรับ
คําแนะนําใหชาวบานรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง 

   -  กอตั้งกลุมอนุรักษฯ มีคณะกรรมการ 10 คน โดยการริเร่ิมของนางประมวล เจริญยิ่ง 
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   -  เร่ิมจากการลองผิดลองถูก โดยทําปายประกาศเขตอนุรักษ ปรากฏวาปายถูกทําลายโดย
กลุมคนที่ยังไดรับประโยชนจากปาอยู 

 2541 -  เขียนโครงการขอทุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม เชิญนายอําเภอมาเปนประธาน
ในพิธีเปดตัวกลุมอนุรักษฯอยางเปนทางการและเชิญแกนนําชุมชนรอบขางมารวมระดม
ความคิดเห็น กําหนดพื้นที่เริ่มจากบานละหอกกระสังและขยายพื้นที่ไปยังเขาคอก โคก
กระนัง โคกเศรษฐี โดยใหแกนนําที่มาเขารวมเปนแกนนําปา เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวติด
กับปาละหอกกระสัง และรวมกําหนดกติกาเบื้องตนรวมกันในการใชสอยและอนุรักษปา 

   - มีผูบุกรุกปา คณะกรรมการอนุรักษจึงเจรจาอยางสันติวิธีจนเลิกบุกรุกปาโดยเด็ดขาด อีก
ทั้งผูที่บุกรุกไปแลวก็คืนใหแกชุมชน 

 2543 - ขยายเครือขายในระดับตําบล และจัดตั้งเปนปาชุมชนสําเร็จ 
   -  เรียนรูการอนุรักษปาจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นในเรื่องแนวทางการจัดการปาชุมชนและ

การฟนฟูปาจากการเขารวมเครือขายปา จ.บุรีรัมย โดยกําหนดตัวช้ีวัดและหาพื้นที่
ตนแบบ ซ่ึงปาละหอกกระสังถูกเลือกใหเปนพื้นที่ตนแบบ ไดรับเงิน 10,000 บาท มา
จัดสรางที่ทําการกลุม 

 2544 - สมัครเขารวมเปนคณะทํางานองคกรพัฒนาชุมชนเขมแข็งจังหวัดบุรีรัมย 
 2547 -  นางประมวล เจริญยิ่งไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลสรางสรรคผลงาน

อนุรักษดีเดน 
   -  ไดรับทุนวิจัยจากสกว.ทําวิจัยเร่ืองปาชุมชนบริเวณบานละหอกกระสัง 
 2548 -  นางประมวล เจริญยิ่งไดรับรางวัลเข็มเชิดชูครูภูมิปญญา 
 2549 -  กระทรวงทรัพยากรฯประกาศใหเปนผูชวยเหลือราชการปาไม (การชวยเหลือปาชุมชน) 
 2550 -  นางประมวล เจริญยิ่งไดรับรางวัลจาก ฯพณฯทานนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ จุลานนท สาขา

การพัฒนาสวัสดิการชุมชนและสังคม (ฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน) 
 

5) สภาพภูมิประเทศ 
ตําบลเขาคอกมีเนื้อที่ทั้งหมด 58,812 ไร หรือ 94.01 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทําการเกษตร

ประมาณ 30,000 ไร พื้นที่ปาชุมชนประมาณ 3,500 ไร 
ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบซึ่งทําการเกษตรสลับกับพื้นที่ดอนซึ่งเปนที่อยูอาศัย และ

พื้นที่ปาซ่ึงมีช่ือเรียกตามแตละชุมชน เชน ปาชุมชนละหอกกระสังมีพื้นที่ 2,700 ไร มีพื้นที่มากที่สุดและ
สมบูรณที่สุด ปาชุมชนเขาคอกมีพื้นที่ 1,500 ไร มีลักษณะเปนภูเขา เปนตน 
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6) สภาพภูมิอากาศ 
จากลักษณะทางกายภาพและทําเลที่ตั้งของหมูบานซึ่งมีพื้นที่เปนปาเบญจพรรณทําให

พื้นที่บริเวณชุมชนบานละหอกกระสังและพื้นที่โดยรอบมีภูมิอากาศดังนี้ 
ฤดูรอน อากาศรอนและแหงแลงชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน) 
ฤดูฝน ฝนตกชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว อากาศหนาวถึงหนาวจัดชวงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม 
จากสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงตอการทํานา เนื่องจากมีชวงแลงเปนเวลายาวนานจึง

สามารถทํานาไดปละหนึ่งครั้งเทานั้น แตก็ไมแหงแลงจนไมสามารถทํานาได ชุมชนที่นี่สามารถทํานา
ไดทุกป 

 
7) ทรัพยากรธรรมชาติ 

จากสภาพทางภูมิศาสตร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานนี้มีความหลากหลาย และ
คอนขางอุดมสมบูรณเนื่องจากยังมีสภาพที่เปนปาอยูมาก ทําใหชาวบานไดประโยชนจากปา และปา
นี่เองที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยู 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 
รวมกันประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดประโยชนโดยตรงจากปาใน 
แตละป   พบวามีมูลคามากมายจนทําใหชาวบานตระหนักถึงความ 
สําคัญของปาและตื่นตัวในการใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรของชุมชนเปนอยางมาก 

 
 

ภาพที่ 4.6 ปาชุมชนละหอกกระสัง 

 
4.1.2 สภาพทางสังคม 

ชุมชนบานละหอกกระสังเปนชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุและตางที่มา เนื่องจากที่นี่แต
เดิมเปนปาที่อุดมสมบูรณ ผูคนที่เคยพบเห็นจึงตางอพยพมาอยูรวมกันเปนชุมชน สงผลใหสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนที่นี่มีความหลากหลายตามไปดวย เชน ภาษา ความเชื่อเกี่ยวกับการตัดไมลวน
ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาวเขมร เปนตน อยางไรก็ตาม การที่คนในชุมชนตางที่มา มาอยูรวมกัน 
ผานประสบการณตาง ๆ รวมกัน ทําใหเห็นภาพของความชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางมากแมวาจะไมใช
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เครือญาติกันก็ตาม  แตการตั้งบานเรือนยังคงรวมกันเปนเครือญาติ ลักษณะบานเรือนยังคงวิถี
เกษตรกรรมและยังสามารถพบเห็นการเอาแรงชวยเหลือกันอยูบาง ในชวงที่ผูวิจัยอยูในพื้นที่นั้นมีงาน
บวชสองงาน เปนงานที่เรียบงาย ชาวบานเกือบทั้งหมดมารวมงาน คนที่สนิทสนมกับบานเจาของงานก็
มาชวยกันจัดเตรียมงาน หรือถาหากมีใครเจ็บไขไดปวยเขาโรงพยาบาล ชาวบานที่แมจะไมใชญาติกันก็
ตามก็จะแวะเวียนไปเยี่ยมเสมอ การอยูรวมกันของชุมชน ลักษณะบานเรือนและการตั้งบานเรือน 
สาธารณูปโภคและระบบสุขภาพชุมชน ลักษณะประชากร วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนเปนสิ่งที่
จะกลาวถึงตอไปในหัวขอนี้ 
 

1) การตั้งบานเรือน4

 หากพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพและตําแหนงที่ตั้งของหมูบานพบวาอยูติดกับปา
ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ซ่ึงเปนที่ดอนไลลงไปยังที่ลุมดานทิศตะวันออกและทิศใตซ่ึงใชทํา
การเกษตร ชุมชนนี้จึงไมประสบปญหาน้ําทวม การตั้งบานเรือนสวนมากนิยมปลูกรวมกันเปนกลุมญาติ
พี่นองหรือเพื่อนฝูงที่อพยพมาดวยกันเรียกไดวามีลักษณะเปนครอบครัวผสมขนาดใหญ เพราะตางก็
ตองพึ่งพาอาศัยกันทั้งเรื่องการเกษตรหรือในยามที่เจ็บไขไดปวย บานละหอกกระสังนี้มีแบงเปน 3 คุม5 
ไดแก คุมตะวันตกซึ่งสวนมากเปนกลุมที่อพยพมาจากพื้นที่ใกลเคียงภายในตําบลเขาคอก คุมกลางเปน
กลุมเครือญาติที่อพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม และคุมตะวันออกสวนมากอพยพมาจากอําเภอพุทไธ
สง จังหวัดบุรีรัมย คุมที่มีอิทธิพลตอการเลือกผูนําหมูบานหรือกําหนดทิศทางของหมูบานคือคุม
มหาสารคามและพุทไธสง ในสวนของพื้นที่สาธารณะ (Public space) ที่เปนทางการคือศาลากลางบาน
และท่ีทําการกลุมอนุรักษฯที่เอาไวแลกเปลี่ยนเร่ืองที่เกี่ยวของกับหมูบานและกิจกรรมที่ทํารวมกัน เชน 
กลุมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับกลุมอนุรักษปา แตพื้นที่สาธารณะที่แลกเปลี่ยน
เร่ืองเกี่ยวกับวิถีการผลิต เร่ืองราคาพืชผล สวนใหญจะเกิดขึ้นที่ไรนา 

 

2) ลักษณะบานเรือน 
 บานเรือนในชมุชนละหอกกระสังยังมีลักษณะ 

 
 

ภาพที่ 4.7 ลักษณะบานเรือน 

ที่เอื้อตอวิถีชีวติแบบเกษตรกรรม กลาวคือ สวนมากเปนบานไม 
ซ่ึงสรางไวตั้งแตอดีตทีย่ังมตีนไมหนาแนน และปาอุดมสมบูรณ  
เรือนยกพืน้สูงเพื่อใชเล้ียงวัวควาย  ระบายความรอน  และปอง 
กันน้ําทวม เหมาะสําหรับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  เนื่อง 
จากสภาพภูมปิระเทศที่เปนที่ลุมซ่ึงชวงหนาน้ํา  น้ําก็จะทวมสูง 

                                                 
4 ดูแผนที่ชุมชน 
5คุม หมายถึง การรวมอยูของชุมชนบนสภาพภูมินิเวศนที่เปนที่ดอน  
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และชวงหนารอนอากาศจะรอนและแหงแลงมาก   บานจึงตองยกสูงแทบทุกบานจะตองมียุง (เลา)   ขาว
ซ่ึงเก็บไวกินตลอดปและเก็บไวเปนเมล็ดพันธุสําหรับทํานารุนตอไป สวนคอกวัวควายจะอยูขางบาน
เนื่องจากบานที่ เ ล้ียงวัวควายจะเลี้ยงจํานวนมากกวาสิบตัวขึ้นไปพื้นที่ใตถุนบานจึงไมเพียงพอ 
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับเปนลานตากผลผลิตของแตละครัวเรือนกอนที่จะนําไปขายหรือมีคนมารับ
ซ้ือ  หองน้ําหองสวมสวนมากแยกออกมาจากตัวบาน แตละบานสวนมากจะมีพื้นที่สําหรับปลูกไมผลไว
กิน แตมีเพียงบางบานที่ปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองชนิดที่ไมตองซื้อจากรถขายกับขาว  
  

3) สาธารณูปโภค6

การศึกษานี้แบงสาธารณูปโภคออกเปน 4 ดานหลัก ดังนี้ 
3.1) แหลงน้ํา 

  สําหรับชุมชนบานละหอกกระสัง แหลงน้ําถือเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิตของ
ชาวบานเนื่องจากสวนใหญทําการเกษตรเปนหลักซึ่งชุมชนนี้มีปญหาเรื่องแหลงเก็บกักน้ําไวใช
ในฤดูแลงมีไมเพียงพอตอการเพาะปลูก นอกจากนี้ แหลงน้ํายังเปนปจจัยสําคัญในการฟนฟูสภาพ
ปาใหอุดมสมบูรณและรักษาผืนปาไวในยามหนาแลงซ่ึงเสี่ยงตอไฟปาอีกดวย 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 

3.2) ไฟฟา 
ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชซ่ึงเปนการใชในระดับครัวเรือน เครื่องใชไฟฟาแตละ

ครัวเรือนมีโทรทัศน ตูเย็น เตารีด วิทยุ และมีหลายบานที่มีเครื่องเลนดีวีดี/วีซีดี  
 
 

                                                 
6 เปนขอมูลระดับตําบลจากรายงานวิจัยโครงการ”ศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนปาละ

หอกกระสัง” โดยเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก ป2549 
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3.3) บริการสาธารณะ 
(1) บริการสาธารณะในหมูบาน ประกอบดวย 

- โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานละหอกกระสัง จัดการเรียนการสอนจนถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  
- ศาลาประชาคม 1 แหง บริเวณกลางคุมบาน7 ใชเปนที่ประชุมหมูบานและจัด
งานบุญประเพณีตาง ๆ  
- ลานตากผลผลิตทางการเกษตร มียุงขาว(เลา)ทุกครัวเรือน หากเปนพืชไร 
เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง จะมีผูมารับซื้อถึงที่หรือไมชาวบานก็ขนสง
ไปขายเอง 
- ลาน/สนามกีฬา สวนมากมักใชภายในโรงเรียน 

(2) บริการสาธารณะในตําบล ประกอบดวย 
- โรงเรียน เปนโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหง (ขยายโอกาส 3 แหง) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 2 แหง 
- สถานีอนามัยประจําตําบล 2 แหง  

3.4) โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
ชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมทํานา ไรมัน ไรออย ซ่ึงสวนใหญ

พืชไรจะมีผูมารับซ้ือผลผลิตถึงที่จึงไมมีแหลงรวบรวมผลผลิต อีกทั้งชุมชนเองไมมีการ
รวมกลุมกันเปนสหกรณ แตขาวสวนมากปลูกไวเพื่อบริโภคจะเหลือขายสวนนอย ไมมีรานขาย
ปจจัยการผลิตเกษตร มีโรงสีขาว 2 แหงคือบานผูใหญบานและบานตรงกันขาม8 แตชาวบาน
มักจะใชบริการโรงสีจากภายนอก 

 

4) ลักษณะประชากร 
 จังหวัดบุรีรัมยถือไดวาเปนแหลงผสมผสานความหลากหลายในวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ประเพณี เนื่องจากมีหลายกลุมชาติพันธุ อันไดแก กลุมไทยลาว กลุมไทยเขมร และกลุมไทยสวย (กุย
หรือกวย) ซ่ึงสามารถใชชีวิตไดอยางกลมกลืน ภาษาที่ใชส่ือสารกันโดยทั่วไปคือภาษาอีสานและภาษา
เขมร  ดานกายภาพหมูบานมีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 60 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน 395 คน แบงเปน
ชาย 199 คนและหญิง 196 คน 

 
 

                                                 
7 ดูแผนที่ชุมชน 
8ดูแผนที่ชุมชน  
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5) การศึกษา 
โรงเรียนในหมูบานมี 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนบานละหอกกระสัง เปนโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 1-4 ปจจุบันมีครูทั้งส้ิน 3 คน นักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ทั้งสิ้น 24 คน โรงเรียนนี้ตั้งอยูกลางหมูบาน เด็กนักเรียนเมื่อเรียนจบแลวจึงตองไปเรียนตอที่โรงเรียน
บานเขาคอกซึ่งอยูหางจากหมูบานประมาณ 3 กิโลเมตรจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากนั้นหากใคร
ตองการเรียนตอจนจบชั้นมัธยมปลายตองสอบเขาโรงเรียนประจําอําเภอประโคนชัยและอําเภอใกลเคียง 
จากคําบอกเลาของชาวบาน โรงเรียนบานละหอกกระสังเคยถูกสั่งใหยุบและไปรวมกับโรงเรียนบานเขา
คอก แตเนื่องจากโรงเรียนนี้สรางโดยน้ําพักน้ําแรงของคนในชุมชนที่ตองการใหลูกหลานของตนได
เรียนหนังสือจึงตอสูและขอใหโรงเรียนมีการเรียนการสอนตอไปได อุปสรรคที่สําคัญของการศึกษาคือ
บุคลากรทั้งผูบริหารและครูผูสอนที่ยายมาประจําที่โรงเรียนนี้มักจะไมอยูนานเนื่องจากเปนโรงเรียนที่
ไกลจากในเมืองการเดินทางมาสอนจึงเปนเรื่องลําบาก ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบานละ
หอกกระสังจึงไมตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ทั้งผูบริหารและครูผูสอนรุนปจจุบันมีความคิดที่จะพัฒนา
โรงเรียนอยางจริงจังและมีกิจกรรมที่รวมกับชุมชนมากขึ้น ทั้งการพัฒนาเด็กเยาวชนในการทํากจิกรรมที่
เกี่ยวของกับชุมชน และการพัฒนาอาชีพของชาวบานโดยการเปนแหลงรวบรวมความรูและทดลองเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิตของชาวบานดีขึ้น 

 

6) ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
ความเชื่อและศาสนา ถือเปนส่ิงที่อยูภายในจิตใจ ซ่ึงเรียนรูผานประสบการณที่ถายทอด

สืบมาจากบรรพบุรุษ เปนหลักที่ยึดถือปฏิบัติที่มีผลตอวิธีคิดและพฤติกรรม เมื่อมีกระบวนการที่เกิดซํ้า
จนเปนแบบแผนแลว ความเชื่อและศาสนาจึงตกผลึกเปนพิธีกรรมและประเพณีที่มีรูปแบบชัดเจน กลาว
โดยยอคือ ความเชื่อและศาสนาเปนนามธรรม สวนพิธีกรรมและประเพณีเปนรูปธรรมที่เปนผลตอเนื่อง
มา แตทั้งหมดนั้นถือวาเปนสวนสําคัญและเปนองคประกอบของวัฒนธรรม สําหรับชุมชนละหอก
กระสังที่ผานชวงเวลาจนมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง เปนชุมชนที่สามารถจัดการภายในชุมชนของ
ตนเองได (Self-management)  และกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมผานไปยังคนรุนตอไปก็ไดมี
พัฒนาการที่เขากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

(1) ความเชื่อ 
คนในชุมชนบานละหอกกระสังมีความเชื่อที่เกี่ยวของกับธรรมชาติโดยเฉพาะความ

เชื่อที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนที่นี่ตองพึ่งพาธรรมชาติเปน
สําคัญ ความเชื่อจึงเปนเหมือนระเบียบกติการวมกันที่เปนจุดรวมที่ทุกคนยอมรับและมีผลในการ
ชวยรักษาสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เชน ความเชื่อในการตัดไมมาทําบานของคนเขมร
นั้นหามไมใหนําเอาตนไมที่โดนฟาผามาใชเพราะถือวาเทวดาหวงหาม หากที่นาของใครโดน
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ฟาผาจะตองทําพิธีสะเดาะเคราะห หรือกรณีที่ตัดไมตนเดียวจะใชทําเปนเสาบานสองเสาไมได 
(สมัยกอนตนไมมีขนาดใหญ) เพราะมีความเชื่อวาจะทําใหคนที่มาอยูอาศัยมีอันเปนไป เปนตน 

(2) ศาสนา 
ความเชื่อที่ยึดถือเปนกรอบในการดําเนินชีวิต 

หรือศาสนาเปนสิ่งที่จรรโลงสังคมใหอยูได ชาวบานที่นี่ทุก 
คนนับถือศาสนาพุทธ  และยังมีวิถีชีวิตที่ตองพึ่งพิงวัดอยู 
มาก  เนื่องจากพระสงฆที่จําวัดที่นี่รูปแรกคือผูที่เขามาบุก 
เบิกถากถางจนกลายเปนชุมชนคนแรกเชนกัน    จึงเปนที่ 
เคารพบูชาและผูนําในทางจิตใจของชาวบาน   พระสงฆ 
นอกจากจะมีหนาที่ในการสอนใหคนทําดี ละเวนความชั่ว 
ยังมีหนาที่ทางสังคมอีกอยางก็คือเปนหมอเปาหมอยาในยามที่ชาวบานเดือดรอน สวนชาวบานก็
จะเกื้อกูลศาสนาโดยการทําบุญ ซ่ึงสามารถพบเห็นภาพชาวบานทั้งเด็กและคนแกก็จะไปถวาย
ภัตตาหารทุก ๆ เชา วัดในชุมชนนี้ไดแก วัดโพธิ์ทอง (ดูภาพที่ 4.8) 

 
ภาพที่ 4.8 วดัโพธ์ิทอง  

(3) ประเพณีวัฒนธรรม -ประเพณีทําบุญเบิกบาน (เล้ียงผีปูตา) 
มีขึ้นในเดือนหาของทุกป เนื่องจากความ 

 
 

ภาพที่ 4.9 เครือ่งเซนไหว

เชื่อที่วาผีปูตาเปนผูคุมครองปกปองใหหมูบาน  และคน 
ในหมูบานอยูเย็นเปนสุขและปลอดภยั มีฝนตกตองตาม 
ฤดูกาลใหพอทําไรทํานาและมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ 
ตอนเชาจะมีพธีิทําบุญที่ศาลากลางบาน     แตละบานก ็
เตรียมสํารับอาหาร  โดยในสํารับนั้นประกอบดวย 
หมากพลู ขนม พริก และหุนที่เปนสัญลักษณของตายาย  
(ดูภาพที่ 4.9) พิธีตอนบายจัดที่ศาลปูตาแตละบานก็จะทําหุนหญาคาแทนสมาชิกทุกคนในบาน 
รวมถึงสัตวเล้ียงและภาชนะดวยเพื่อขอใหปูตาคุมครอง หลังจากนั้นไดเส่ียงทายโดยดูจากหงอน
ไกสองตัว ตัวหนึ่งแทนหมูบาน อีกตัวแทนไรนา ถาหงอนมีลักษณะงอเขาจะดี ปรากฏวาไก
ตัวแทนหมูบานงอเขาอยางมากทํานายวาหมูบานจะอยูดีมีสุขไมมีปญหามากนัก สวนไกตัวแทน
ไรนางุมนอยทํานายวาการเกษตรจะแลงในชวงเร่ิมและดีขึ้น เสร็จจากพิธีเส่ียงทายก็จะแจกไขตม
ใหทุกคนกินโดยเชื่อวาจะมีรางการแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย ในประเพณีนี้ยังมีการเสี่ยงทายโดย
การจุดบั้งไฟซึ่งชาวบานประกอบกันเอง ในปนี้มีทั้งหมด 5 อัน ซ่ึงมีตัวแทนของชาวบานหนึ่งอัน 
ถาบั้งไฟขึ้นดี (ไมแตกเสียกอนขึ้นหรือข้ึนไปแลวแตก) ก็แสดงวาการเกษตรก็จะดีไปดวย งาน
ประเพณีนี้สามารถอธิบายถึงวิถีเกษตรและความเสี่ยงที่ชาวบานตองเผชิญจากการทําเกษตร การ
ทํานายหรือการขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวยถือเปนการผูกจิตใจของชาวบานไวและเปนการเตรียมใจ
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หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ซ่ึงในแงปจเจกก็มีความสุขจากการรวมตัวกันทํากิจกรรมหรือเร่ือง
ที่พึ่งทางใจ ซ่ึงลวนเปนสัญลักษณกติกาที่รวมกันกําหนดขึ้น ในแงของการรวมกลุมตองอาศัยแรง
และความรวมมือหลายขั้นตอนชาวบานจึงตองรวมมือกัน แสดงความสามัคคีและความสัมพันธที่
ดีตอกันเพื่อมารวมกันจัดงาน หากอธิบายในเชิงสังคมนั้นประเพณีนี้ตอบสนองตอการรวมกลุม
กันเปนชุมชน  
 

7) ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณี 
 

ตารางที่ 4.2 ปฏิทินประเพณแีละวัฒนธรรม 
 

เดือน 
 

พื้นที่ 
 

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

1.วันขึ้นปใหม *            
2.วันมาฆบูชา  *           
3.วันสงกรานต    *         

4.วันวิสาขบูชา     *        
5.วัน
อาสาฬหบูชา 

      *      

6.วัน
เขาพรรษา 

      *      

7.วันออก
พรรษา 

         *   

 
 
 

ท่ัวไป 

8.วันลอย
กระทง 

          *  

9.ไหวผีปูตา 
(ทําบุญเบิก
บาน) 

    *        ทองถิ่น 

10.บุญ
ขาวสารท 

         *   
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ประเพณีที่ชุมชนบานละหอกกระสังนั้นคลายกับวัฒนธรรมกระแสหลักของคนไทย เชน
วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเขาพรรษา เปนตน ซ่ึงประเพณีทั่วไปของชุมชนที่นี่นั้นมีระเบียบแบบ
แผนไมไดผิดแผกแตกตางไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักเทาใดนัก สวนที่เปนวัฒนธรรมทองถ่ินตางหาก
ที่เชื่อมโยงเขากับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในทองถ่ินไดดีกวาและมีผลตอระบบคุณคาของคนใน
ทองถ่ินอยางชัดเจน อันไดแก ประเพณีไหวผีปูตาหรือที่นี่เรียกวา ประเพณีทําบุญกลางบานหรือทําบุญ
เบิกบาน ซ่ึงไดกลาวไปแลวขางตน และประเพณีบุญขาวสารท ซ่ึงจัดขึ้นในเดือนสิบ ซ่ึงคลายคลึงกับ
บุญขาวสารทของชาวอีสานโดยทั่วไป 

 
8) ระบบสุขภาพชุมชน 
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ภาพที่ 4.10 ระบบสุขภาพชุมชน 
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ระบบสุขภาพชุมชนของบานละหอกกระสัง (ภาพที่ 4.10) ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้นจากการ
สังเกตและพูดคุยกับชาวบาน ซ่ึงปจจัยทั้งหลายได ระบบสุขภาพนี้เกี่ยวของสัมพันธกันประกอบดวย
เร่ืองอาหาร รถเร การเจ็บปวย ยา ผี หมอพ้ืนบาน สถานบริการและการเขาถึงสถานบริการ บานละหอก
กระสังเปนหมูบานที่พึ่งพิงการเกษตรและปาไม ดังนั้น อาหารที่นํามาบริโภคสวนใหญไดจากการปลูก
กินในครัวเรือน เก็บที่นาและปาเปนสวนใหญ มีนอยครัวเรือนที่ซ้ือจากรถเรที่มีผานมาทุกวัน หมุนเวียน
สับเปล่ียนมีทั้งขายยา ตนไม เปนตน ดานการเจ็บปวยหรือโรคเทาที่ไดคุยกับ อสม.ประจําหมูบานและ
อนามัยประจําตําบลพบวาชาวบานไมคอยเจ็บปวยรายแรงและมีโรคตามฤดูกาลเทานั้น หากเจ็บปวยไม
มากนักก็จะใชยาสมุนไพรที่ เก็บจากปา หรือใหหมอพื้นบานและหมอเปารักษา หรือไมก็ซ้ือยา
รับประทานเอง เชน ยาสามัญประจําบาน ยาสมุนไพร ยาชุด เปนตนแตถาอาการหนักก็จะสงเขารักษาที่
อนามัย โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลจังหวัด ตามลําดับ การเจ็บปวยนอกจากโรคแลวยังเกิดจากการ
ใชสารเคมีจําพวกยาฆาแมลงซึ่งจะเกิดจากการใชเกินขนาดหรือสะสมจนเกิดโรค 

 
4.1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 บานละหอกกระสังเปนชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดในดานตาง ๆ ตั้งแตดานทรัพยากรที่อาศัย
จากธรรมชาติรอบตัวคือปาเปนหลัก ดานเศรษฐกิจที่มีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพและหาเลี้ยงตนเองได 
ดานเทคโนโลยีมีการใชเครื่องมือตาง ๆ อยางงาย ๆ  ซ่ึงเปนขนาดที่มนุษยสามารถจัดการไดดวยตนเอง 
(Human-scale Technology) กลาวไดวา ชุมชนบานละหอกกระสังเดิมนั้นก็อาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณมาก ความอุดมสมบูรณทําใหไมตองกอบโกยหรือสะสม หากมีความจําเปนหรือในวาระ
ฉุกเฉินสามารถจะพึ่งพาญาติมิตรได นับวาวิถีชีวิตตั้งอยูบนเศรษฐศาสตรคุณธรรมโดยแท (Moral 
Economy) ระบบเศรษฐกิจเชนนี้มีอิทธิพลกับคนในชุมชนมาชานานโดยเฉพาะอยางยิ่งคนเฒาคนแกใน
ชุมชนที่มีอิทธิพลทางความคิดตอลูกหลาน แมกระทั่งปจจุบันที่ตองกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจที่ความเปน
ธรรมและประโยชนสูงสุดขึ้นอยูกับการแขงขันแตที่นี่สภาพการแขงขัน และผลกระทบจากภายนอกมี
สวนเปลี่ยนแปลงชุมชนอยูบางแตไมมากนัก ในหัวขอนี้จะกลาวถึง การประกอบอาชีพ ปฏิทินการผลิต 
และฐานะความเปนอยู ดังนี้ 
 

1) การประกอบอาชีพ 
เนื่องจากสภาพทางกายภาพและที่ตั้งของหมูบานมีสวนกําหนดอาชีพเปนอยางมาก ความ

สมบูรณของทรัพยากรในพื้นที่ที่หมูบานตั้งอยูติดกับพื้นที่ปาที่เร่ิมฟนตัวและกลับมาอุดมสมบูรณอีก
ครั้ง ทําใหชาวบานไดประโยชนจากความหลากหลายของธรรมชาติเปนอยางยิ่ง แตเนื่องจากปจจัย
ทางดานราคาและรายไดจึงกําหนดใหชาวบานทําเกษตรกรรมเพียงไมกี่ประเภทเทานั้น เศรษฐกิจที่นี่
ขึ้นกับ 
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(1) ทํานา (นาป) 
สภาพพื้นที่ทางกายภาพสงผลใหชุมชนบาน 

ละหอกกระสังสามารถทํานาไดปละครั้ง เปนการทํานาแบบใชปุย 
คอกเพียงอยางเดียวมีเพยีง 3 ครัวเรือนเทานัน้ นอกจากนั้นหลาย 
ครัวเรือนผสมระหวางปุยคอกกับปุยเคมีซ่ึงสวนใหญจะใชปุยเคม ี
ในสัดสวนทีม่ากกวาก็จะนํามูลวัวไปใสในแปลงนาของตน   จาก 
คําสัมภาษณของบานที่ใชปุยคอกเพยีงอยางเดียว    ถึงเหตุผลที่ 
ทํานาแบบไรสารพบวา เคยใชปุยเคมีมากกอนแตพอคาใชจายสูง 
ก็กลับมาคิดวาสมัยกอนที่ไมมีปุยเคมีกย็ังทาํนาได เลยเปลี่ยนมา 
ใชวิธีดั้งเดิมในชวง 3 ปแรก ขาวในแปลงจะเล็กและปริมาณนอยกวาแปลงที่ใชสารเคมี แตหลังจากนั้น 
ขาวจะเริ่มสมบูรณขึ้นและมีปริมาณพอกับแปลงที่ใชสารเคมี ในขณะที่ความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีก็ไม
มี รายจายก็นอยลง แตกลับไดอาหารมากขึ้น แปลงนาที่ใชแตปุยคอกนั้นจะมีระบบนิเวศนที่หลากหลาย
กวาสัตวหลายชนิดที่เปนอาหารจะมาอยูในแปลงที่ใชปุยธรรมชาติมากกวาที่ใชสารเคมี เชน หนูนา กบ 
เขียด แมงดา แย เปนตน ขาวที่ไดสวนใหญใชบริโภคในครัวเรือน มีสวนนอยที่เหลือขาย แตบาง
ครอบครัวก็ปลูกขาวเพื่อใชหนี้ที่กูยืมมา 

 
 

ภาพที่ 4.11ทุงนาบานละหอกกระสัง 

(2) ทําไร 
พื้นที่ทําไรมีเพียงขาวโพดที่สามารถใชแปลงเดียวกับแปลงขาวได สวนมัน

สําปะหลังและออยนั้นชวงเวลาที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นซอนทับกับชวงเวลาที่ปลูกขาวไดจึงตองเลอืกวา
จะทําการผลิตระหวางขาวและขาวโพด หรือ มันสําปะหลัง หรือ ออย 

1) มันสําปะหลัง  
ปลูกทั้งปแตสวนใหญจะเริ่มปลูกพรอม ๆ กับขาวเนื่องจากในชวงแรกตอง

มีน้ําพอสมควรเพื่อรดใหกิ่งพันธุที่ปลูกติดดีแตตองไมมากจนดินแนนเกินไป และตอง
คอยกําจัดวัชพืช (ทํารุน) ผลผลิตขึ้นกับสภาพดินและความถี่หางระหวางตนที่ปลูก ราคา
ขึ้นกับราคาตลาดและพันธุที่ปลูก  

2) ออย 
ปลูกแทนขาวเร่ิมปลูกและใสปุยตอนชวงตนป และเวนไว 2-3 เดือนจึงใส

ปุยอีกครั้ง จากนั้นชวงเดือนพฤศจิกายนจึงเก็บเกี่ยว โดยที่ชาวบานแทบไมตองทําอะไร
เลยทุกขั้นตอน เนื่องจากจะมีโรงงานมาติดตอโนมนาวใหชาวบานหันมาปลูกออยแทน
ขาว โดยจูงใจเรื่องเงินที่ไดมากกวาและโรงงานก็จะลงทุนใหตั้งแตมาเตรียมที่ให ลงพันธุ 
ใสปุย เก็บเกี่ยว และสงขาย อีกทั้งยังปลอยกูใหชาวบานไดใชจายอื่น ๆ ดวย การลงพันธุ
ออยหนึ่งครั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดสามป ผลสวนใหญจากการปลูกออยคือโดยรวม
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แลวชาวบานเปนหนี้โรงงานน้ําตาล และไมมีขาวกินในครัวเรือน แตมีไมกี่ครัวเรือนที่
ปลูกออย 

3) ขาวโพด 
ปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาว โดยสวนมากจะปลูกไวกินเองใชเวลา 3 เดือน 

ระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม หากปลูกไวขายจะใชเวลา 4 เดือน ระหวางเดือน
มีนาคมถึงมิถุนายน 
(3) เล้ียงสัตว 

วัวควายที่เล้ียงไวโดยมากไมไดใชเปนแรงงาน (labor) เหมือนสมัยกอน     แตเล้ียง
ไวเพื่อขายในยามขาดแคลน ถือเปนสินทรัพย (asset) ชนิดหนึ่ง เวลาขายคนรับซ้ือจะมาประเมินราคาถึง
บาน      ถาเปนลูกวัวเล้ียงไดประมาณ 1 ป ราคาจะตกอยูประมาณ 8,000 – 10,000บาท ถาเปนวัวเต็มวัย
จะขายไดราคา 10,000 บาทขึ้นไปตามความสมบูรณของวัว แตถาเปนพอหรือแมพันธุจะมีราคาหลาย
หมื่นบาทขึ้นกับอายุ พันธุ และความสมบูรณของวัว  ในชวงที่ 
ตนไมอุดมสมบูรณชาวบานมักนําววัควายไปเลี้ยงในปาเพราะม ี
อาหารที่หลากหลาย    หากเปนชวงที่แลงหรือฤดูทํานาชาวบาน 
ก็จะหาหญามาใหกนิที่คอก        จึงมีบางบานที่อาจแบงทีด่ินไว 
ประมาณ 1-2 ไร สําหรับปลูกหญาสําหรับเลี้ยงวัวควาย แตบาน 
ที่ไมไดปลูกไวจะซื้อไดจากบานที่มีหรือรถเรที่วิ่งผานหมูบาน ใน 
ราคากิโลกรัมละ 2 บาท 

(4) แรงงานรับจาง 
อาชีพรับจางสําหรับผูที่มีไรนาของนั้นสวนมากมักทํากันในชวงฤดูรอนที่เวนจาก

การทํานา หรือชวงระหวางหลังหวานขาวจนถึงรอการเก็บเกี่ยวก็จะมีเวลาวางเหลือพอที่จะทํางานรบัจาง 
สวนผูที่ไมมีที่ทํากินก็มีงานรับจางใหทําตลอดท้ังป สวนมากเปนงานฉีดพนยาฆาแมลงที่แปลงดอกไม
ในหมูบานใกลเคียง หรือรับจางทั่วไป คาแรงตอวันไมเกินวันละ 200 บาท 

 
 

ภาพที่ 4.12 คอกววัควายตามบาน 

 

2) ปฏิทินการผลิต 
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ตารางที่ 4.3 ปฏิทินการผลิต 

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

1.แรงงานรับจาง 
-     วัยรุน 

            

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

   
 

  
 
 

 
 

   
 
 

 

  
 
 
 

 

 

3.ปลูกมันสําปะหลัง 
 
 

            

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

*

*

*

ปลูกทั้งปขึ้นอยูกับปริมาณน้าํฝน – ขั้นตอน คือ ปลูก, ทํารุน (กําจดั

        ชวงปดเทอม 
ทําตลอดทั้งปชวงที่เวนจากการทําไรทํานาของตัวเอง 

  ออยแตละรุนเก็บเกีย่วได 3 ป ทุกขั้นตอนโรงงานรับซื้อเปน

            

5.ขาวโพด 
- ปลูกกิน 
- ปลูกขาย 

          

*

*

  

6.ยูคาลิปตัส 
 

หลังเกี่ยวขาว

            

7.เล้ียงสัตว  
- ไกเล้ียงกิน 
- วัวควายเลีย้งขาย 

            

ปลูก 3 ปขึ้นไปจึงจะตดัขายขึ้นกับราคาในชวงนั้น ๆ  ขายแบบเหมา

 
 
3) ฐานะความเปนอยู รายได หนี้สิน  

3.1) สภาพทั่วไป 
ฐานะความเปนอยูของคนในหมูบาน มีความแตกตางและชองวางทางรายไดนอย 

เนื่องจากมีวิถีชีวิตและอาชีพที่เหมือนกัน การใชจายสวนใหญใชไปในการผลิต เชน ซ้ืออุปกรณที่ใชใน
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การเกษตร ปุยเคมี ลงทุนดานเมล็ดพันธุ เปนตน สวนคาใชจายทั่วไปในการอุปโภคบริโภคมีไมมาก
เนื่องจากอาหารก็แทบจะไมตองซื้อเพราะไปหาเก็บเอาในปาหรือผักสวนครัวก็ปลูกไวกินเองพอสมควร 

3.2) รายไดหนี้สิน 
รายไดที่เปนตัวเงินมาจากการทําการเกษตรเปนสวนใหญซ่ึงตองจัดสรรระหวางการใช

จายประจําวันกับการเก็บออมไวสําหรับลงทุนในการผลิตในปตอไป รายไดสวนนี้ขึ้นกับพืชลาจํานวน
พื้นที่ที่ปลูก สวนรายไดที่เปนตัวเงินอีกทางก็คือการเก็บหาของปาขายซึ่งนํารายไดมาสูชุมชนไมนอย9 
นอกจากนี้แลวยังมีสินทรัพยจํานวนไมนอย นั่นคือ วัวและควายที่ชาวบานแตละบานเลี้ยงไวไมต่ํากวา 
10 ตัว ราคาตัวละไมต่ํากวา 10,000 บาท 

สําหรับหนี้สิน จากการพูดคุยกับชาวบานและผูนําชุมชนพบวาชาวบานตระหนักถึง
ปญหาพอสมควร แหลงเงินกูที่ชาวบานกูมาก็แตกตางกัน เงินกูในระบบสวนใหญมี 4 แหลง ไดแก 
กองทุนเงินลาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) โรงงานน้ําตาล และแหลงอ่ืน ๆ 
วัตถุประสงคและวิธีคิดของชาวบานตอการกูเงินก็แตกตางกัน  

สําหรับกองทุนเงินลาน ชาวบานคิดวาเปนสินทรัพยควรไดมากกวาเปนการกูยืมเงิน 
เพราะชาวบานทุกคนมีสิทธิ์กูและทุกคนก็ใชสิทธิ สวนมากจะนําไปใชจายสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการ
ผลิต เกณฑการใหกูนั้นคณะกรรมการเงินลานของหมูบานจะพิจารณากระจายใหทั่วถึง โดยตั้งจํานวน
เงินกูไว 2 อัตราคือ 10,000 และ 20,000 บาท อัตราการใชคืนโดยการใชเงินออมของตนเองมาใชคืน
ประมาณรอยละ 10  อีกรอยละ 60 กูจากนายทุนภายนอกมาใชคืน ที่เหลือใชทั้งสองวิธีการรวมกัน 

ในสวนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สวนใหญกูมาเพื่อ
ลงทุนในการผลิต เชน ซ้ือเมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง/กําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร เปนตน 
จํานวนเงินกูขึ้นอยูกับเกณฑที่ ธกส.กําหนด อัตราการใชคืนดีเนื่องจากมีผลตอการกูในครั้งตอไป และ
สวนใหญกูนอกระบบมาใชคืน 

โรงงานน้ําตาล เปนอีกแหลงเงินกูสําหรับผูที่ยอมปลูกออยปอนโรงงาน กลาวคือ 
นอกจากโรงงานจะลงทุนและลงแรงทําออยใหผูที่ตกลงกับโรงงานแลว ชาวบานยังสามารถกูยืนมาใช
จายกอนไดไมมีเกณฑการกูยืม โดยโรงงานจะนําไปหักกับรายไดของผลผลิตออยของคนนั้น ๆ  
กลาวคือ โรงงานมาเตรียมดิน ลงพันธุ ใสปุย เก็บเกี่ยว และขนสงไปโรงงาน โดยที่ชาวบานไมตองทํา
อะไร คาใชจายทั้งหมดรวมทั้งเงินกูนี้ก็จะรวมกันแลวหักกับรายไดที่ไดจากการขายออยแตละครั้ง ซ่ึง
สวนมากเมื่อหักคาใชจายแลวชาวบานจะมีรายไดจากการใหที่ดินโรงงานน้ําตาลปลูกออยไมมาก บาง
คนอาจติดหนี้ดวยซํ้า  

                                                 
9 จากการทําวิจัยของชาวบานพบวามูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดจากปาชุมชนตําบลเขาคอกเพียง 1 ใน 3 ของ

ครัวเรือนทั้งหมดจากการบริโภคในครัวเรือนและการขายนั้นมีไมตํ่ากวา 2,697,576 บาทตอป 
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นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินกูอ่ืน ๆ ของนายทุนทั่วไป ที่นาสนใจคือ การกูเงินขาวเขียว คือ 
การกูเงินสดแตจายคืนเปนขาวเปลือก 

3.3) การถือครองท่ีดิน 
 ที่ดินบริเวณชุมชนบานละหอกกระสังรวมถึงตําบลเขาคอกแตเดิมเปนพื้นที่ปาสงวน 

การบุกเบิกที่ดินทํากินในสมัยแรกตองถากถางจับจองกันเองและไมมีกรรมสิทธ์ิครอบครอง แตก็ถือ
ปฏิบัติวาคนที่ถากถางที่ดินผืนใดถือเปนเจาของที่ดินผืนนั้น ผูที่อพยพยายมาก็ตองซ้ือหากันตามราคาที่
ตกลง 

 ปจจุบัน ที่ดินสวนใหญในชุมชนบานละหอกกระสังทางราชการเริ่มออกเอกสารสิทธิ์
ใหแลว 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 

 
4.1.4 สภาพการปกครอง 
 
 1) ผูนําชุมชน 

ผูนําในชุมชนบานละหอกกระสังนี้สามารถจําแนกเปนผูนําที่เปนทางการและผูนําที่ไม
เปนทางการ ดังนี้ 

 

1.1) ผูนําท่ีเปนทางการ  
นายบุญมาก ภาลี ดํารงตําแหนงผูใหญบานตั้งแตป พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบันตอจาก

นายตุน ทิพยวงศา ไดรับเลือกตั้งมาจากเสียงของคุมกลาง (มหาสารคาม) และเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปจากชาวบาน จากการพูดคุยกับชาวบานตางพูดเปนเสียงเดียวกันวาผูใหญบานคนนี้
ชวยเหลืองานชุมชนเปนอยางดี ทั้งที่บานตนเองไมมีคนชวยทําไรทํานาแตก็ยังคิดถึงสวนรวม
กอนเสมอ ยิ่งในชวงที่ตองเฝาโรงเรียนเพื่อปองกันการวางเพลิง ผูใหญฯก็อยูเฝาโรงเรียนกอนทุก
วันรอจนกวาเวรที่จัดไวจะมา กวาจะไดกลับบานก็สองสามทุม นอกจากนี้นายบุญมากยังเปน
ประธานกลุมตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในหมูบานอีกหลายกลุม 

 

นายสุภาพ ศรีภา เปนผูชวยผูใหญบานและประธานกลุมอสม.ระดับตําบล เปนที่
ยอมรับในการทําหนาที่เปนผูนําชุมชนเชนกัน มีหนาที่ดูแลดานสาธารณูปโภคและสาธารณสุข
ประจําหมูบาน เปนผูประสานงานระหวางภายในและภายนอกหมูบาน 
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1.2) ผูนําท่ีไมเปนทางการ  
นางประมวล เจริญยิ่ง มีบทบาทอยางมากในการเปนผูนําชุมชนเนื่องจากเปนผูนําใน

การเปลี่ยนแปลงชุมชนใหหันมาอนุรักษทรัพยากรของตนเอง โดยเริ่มจากการเปนประธานกลุม
สตรีและประธานกลุมอนุรักษฯของหมูบานและตําบล จนสามารถสานเครือขายในระดับจังหวัด
และภาคได นอกจากนี้นางประมวลยังไดรับเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกอบต.เพื่อเชื่อมระหวาง
ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกดวย 

 

นายถาวร บุญทีย เปนผูนําดานวัฒนธรรมในงานบุญประเพณีตาง ๆ ในหมูบาน 
ชาวบานตางเคารพและเชื่อถือเนื่องจากเปนกลุมคนที่อพยพมาอยูที่นี่เปนกลุมแรก และสามารถ
เปนผูนําในดานจิตวิญญาณของชาวบานได นอกจากนี้ยังเปนสมาชิกที่มีบทบาทในหลาย ๆ กลุม
ที่เกิดขึ้นในหมูบาน 

 

นางบัวลี ศรีภา โดยทั่วไปผูสูงอายุจะไดรับเกียรติในการเปนที่ปรึกษาหรือตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญของหมูบานเนื่องจากทุกคนเชื่อวาผูเฒาผูแกเปนผูที่เห็นโลกมามากและมี
ประสบการณตอเรื่องตาง ๆ เปนอยางดี นางบัวลีก็เปนผูสูงอายุที่มีบทบาทสําคัญตอเร่ืองตาง ๆ 
ของหมูบาน เนื่องจากเปนผูที่อพยพมาอยูนานแลวและเปนหัวหนาครอบครัวที่ใหญที่สุด
ครอบครัวหนึ่งในหมูบาน เปนแมของนางประมวลและนายสุภาพที่เปนผูนําของหมูบานดวย 

 
2) การรวมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  

รายช่ือคณะกรรมการที่สําคัญของกลุมตาง  ๆ  ในหมูบาน ประกอบดวย 
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   คณะกรรมการกลุมออมทรัพย 
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สิ่ง
แว

ดล
อม

ปา
ชุม

ชน
ละ 1.นางประมวล เจริญยิ่ง  6.นายบรรจง อนาตเนตร 

 2.นายบุญมาก  ภาลี   7.นายสุธี คงพินิจ 
3.นายสุภาพ ศรีภา  8.นายอนุ ตากลาง  
4.นายถาวร บุญทีย                 9.นางรัตนา          บุญทีย 
5.นางบัวลา คํามนตรี             10.นางดอกไม        ประวันนา 
                 11.นายสุวิทย          ศรีดาดี 
6.นายประยงค อนาตเนตร 

จะเห็นไดวาคณะกรรมการกลุมตาง ๆ ใน
ชุมชนสวนมาก ผูมีบทบาทในการเปน
ผูนําหรือผลักดันใหเกิดการรวมกลุมใหม 
ๆ ใหเกิดขึ้นและทํากิจกรรมตาง  ๆ  ที่
เกี่ยวของกับชุมชน  คือ  สมาชิกตั้งแต
หมายเลข 1-5 ซ่ึงถือเปนผูนําชุมชนอีก
ดวย ความสัมพันธระหวางผูนําดวยกัน
เปนไปในทางบวก 

7.นส.สงกรานต ประกอบ 
8.นางจวงจันทร ยิ่งดี 
9.นางทองมวน วาปสังข 
10.นางสํารี มาลาสี 
11.นางเพ็ง  ช่ืนพงษา 
12.นายสัมพันธ ศรีภา 
13.นางกุหลาบ ที่รัก 
14.นางสุบิน หงษคณาวงษ 
15.นายโอเลี้ยง  บุญทีย 

      
 
 

(1) กลุมออมทรัพย 
เร่ิมตนจากเงิน 1,000,000 บาท ประชุมทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน กําหนดให

สมาชิกของกลุมนี้ตองสงเงินฝากขั้นต่ําเดือนละ 20 บาท สวนการกูเงินคณะกรรมการพิจารณา
เรียงลําดับเปนรายไป ดอกเบี้ยขึ้นกับดอกเบี้ยของกองทุนเงินลาน 

 

(2) กลุมกองทุนหมูบานฯ (กองทุนเงินลาน) 
คณะกรรมการหมุนเวียนตามระเบียบกองทุนฯ สวนใหญเปนคณะกรรมการ

หมุนเวียนจากคณะกรรมการของกลุมออมทรัพย สวนใหญกูไปเพื่อใชประกอบอาชีพ มีบางที่
อาจกูเพื่อใชจายสวนตัว เงื่อนไขของการเปนสมาชิกกลุมนี้ตองเปนสมาชิกของกลุมออมทรัพย 
หลักการเหมือนหลักการของกลุมออมทรัพย ดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอปวงเงินกูไมเกิน 20,000 บาท
ตอป 
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(3) กลุม อสม. 
มีนายสุภาพ  ศรีภาเปนประธานกลุมในระดับชุมชนและในระดับตําบล 

วัตถุประสงคของกลุมตั้งขึ้นเพื่อรณรงคเรื่องการควบคุมโรค ใหความรูแกชาวบาน และ
รักษาพยาบาลเบื้องตน โดยที่คณะกรรมการมีสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว 

(4) กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาชุมชนละหอกกระสัง 
          กอตั้งในป 2540 โดยนางประมวล เจริญยิ่งและเปนประธานกลุมเรื่อยมา พรอม

ทั้งสามารถขยายเครือขายปาชุมชนในระดับตําบลและจังหวัด กลุมอนุรักษฯเปนกลุมที่มี
บทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปนอยางยิ่ง ซ่ึงจะกลาว
รายละเอียดในบทที่ 4  

(5) กลุมเยาวชน 
เกิดขึ้นจากกลุมอนุรักษฯ โดยมีนายอาทิตย โกธาเปนประธานกลุม ซ่ึงมีกิจกรรม

ทางดานกีฬาและปาชุมชน ทางดานกีฬามีการจัดแขงขันกีฬารวมกับหมูบานอื่น ในเขตตาํบลเขา
คอกทุกป สวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับปาชุมชนนั้นกลุมเยาวชนมีบทบาทในการเพาะชํากลาไมเพื่อ
ไปปลูกเสริมปา และมีหนาที่ทําวิจัยรวมกับกลุมอนุรักษฯโดยการใหความรูและสรางสํานึก
ความเปนเจาของเพื่อใหเกิดความรักและหวงแหนปาตอไป 
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4.2   ปาชายเลนชุมชน : อําเภอปะเหลียน  จังหวดัตรัง 

  ในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมชายเลนรวมทั้งส้ิน 2,299,375 ไร แตปาชายเลนถูก
ทําลายลงอยางรวดเร็ว   ทั้งนี้นอกจากนโยบายการใชประโยชนจากปาชายเลนที่ไมเหมาะสม  และขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายแลว   การพัฒนาประเทศที่มุงสูความเจริญทางเศรษฐกิจเปน
เปาหมายนั้น  สงผลใหปาไมชายเลนถูกใชไปอยางสิ้นเปลือง   กระทั่งป พ.ศ.2539 มีพื้นที่ปาไมชายเลน
เหลืออยูเพียง 1,047,390 ไร   สาเหตุที่สําคัญเกิดจากการใชพื้นที่ปาทํานากุงจํานวน 418,736.75 ไร  จาก
การขยายตัวของชุมชนชายฝงจํานวน 55,002.50 ไร   และเนื่องจากการใชประโยชนอ่ืนๆ อีกจํานวน 
806,670.75 ไร ปาชายเลนที่เหลืออยูในสภาพเสื่อมโทรม   ทั้งนี้เปนเพราะผานระบบสัมปทานมา
ยาวนานและสวนใหญมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว    ปจจุบันปาชายเลนเริ่มฟนตัวหลังจาก
รัฐบาลยกเลิกสัมปทานตัดไมเผาถาน  และผูประกอบกิจการทํานากุงประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
กลไกของตลาดโลก 

  ระหวางป พ.ศ.2522 – 2529 (7 ป) เปนชวงที่ปาชายเลนถูกทําลายมากที่สุด 567,950 ไร  
สาเหตุที่สําคัญเนื่องจากการตื่นตัวรับ “ยุคทอง” ของการเลี้ยงกุงกุลาดํา  จากนั้นอัตราการทําลายปาชาย
เลนเริ่มลดลง  สวนหนึ่งเปนเพราะสิ้น “ยุคทอง” ของการเลี้ยงกุงกุลาดําดังกลาว  และ/หรือ รัฐเริ่มมี
มาตรการควบคุมการใชพื้นที่ปาชายเลนมีประสิทธิภาพขึ้น   จากการสูญเสียปาชายเลนไปมากเปนเหตุ
ใหสภาพแวดลอม  และระบบนิเวศชายฝงเสื่อมโทรมลง   เปนผลใหชีวิตความเปนอยูของชาวประมง
พื้นบานยากลําบาก  กอปรทั้งมีการใชเครื่องมือประมงที่ทําลายลางอยูทั่วไป  เชน  อวนลาก  อวนรุน   
ระเบิด  ยาเบื่อเมาตางๆ ทําใหสัตวน้ําตางลดลง 

  ชาวประมงพื้นบานหลายหมูบานในจังหวัดตรังไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปา
ไมชายเลน    มีจิตสํานึกในการจัดการปาแบบยั่งยืนในรูปของ “ปาชายเลนชุมชน”  โดยพยายามประสาน
ความรวมมือกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ปาชายเลนชุมชนแหงแรกเกิดขึ้นที่บาน
ทุงทอง  อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในป พ.ศ.2532 มีพื้นที่ปารวม 587ไร เกิดจากความพยายามของผูนํา
ชุมชนและตอมาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ปจจุบันนี้มีปาชายเลนชุมชนที่จัดการโดยชาวประมง
พื้นบานในจังหวัดตรัง รวม 22 ปา  พื้นที่ปารวมกัน 32,300 ไร  อยูในพื้นที่อําเภอสิเกา  อําเภอกันตัง  
อําเภอปะเหลียน  อําเภอยานตาขาว  และกิ่งอําเภอหาดสําราญ  จังหวัดตรัง  ผลการดําเนินงานนอกจาก
เปนผลดีกับสภาพแวดลอม    มีปาไมอุดมสมบูรณขึ้นและมีความหลากหลายทางชีวภาพแลว   
ชาวประมงยังจับสัตวน้ําไดมากขึ้น   สามารถลดตนทุนในการทําประมงไดมาก   เพราะไมตองออกไป
จับปลาไกลๆ  การดําเนินงานปาชายเลนชุมชนทําใหชุมชนไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกลุม   มี
องคกรชุมชนที่เขมแข็ง   ใชหลักการประชาธิปไตยในการตัดสินใจ   และวางมาตรการควบคุมการใช
ทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสม   ดวยความสมัครใจทําใหชุมชนรูสึกเปนเจาของ   สามารถปกปอง
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 1) ผลเชงิปริมาณ 

 นับตั้งแตเริ่มความพยายามในการติดตามและกําหนดพื้นที่ปาใชสอยสําหรับการใชประโยชน
รวมกันของคนในชุมชนตั้งแตป พ.ศ.2529 โดยชุมชนบานทุงทอง อําเภอสิเกา เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
พื้นที่ปาใชสอยเดิมของหลายชุมชน  ไดมีการพัฒนาขึ้นเปนปาชุมชนที่มีกรรมการชุมชนเปนผูดูแลการ
ใชประโยชนรวมกัน  ในปจจุบัน มีปาชุมชนทั้งสิ้น 22 ปา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 32,300 ไร  โดยใน
จํานวนทั้งหมดนี้มี 3 ปา ไดแก ปาชายเลนชุมชนบานทุงทอง บานมดตะนอย และปาชายเลนชุมชนบาน
หัวหิน อําเภอสิเกา ที่กรมปาไม (กอนการเปลี่ยนแปลง) ไดรับไวในแผนงานและหยิบยกความสําเร็จใน
การดําเนินการมาตีพิมพเผยแพรเพื่อเปนตัวอยางสําหรับชุมชนตางๆ และผูสนใจทั่วไป

 การดําเนินการลักษณะนี้สอดคลองกับสิทธิชุมชนอยางเปนรูปธรรม   เปนแหลงศึกษาเรียนรู
และขยายผลออกไปสูพื้นที่อ่ืนๆ ตลอดชายฝงทะเลไทย   การดําเนินงานที่ผานมานับวาชุมชนประสบ
ผลสําเร็จระดับหนึ่ง   รัฐบาลควรใหความสําคัญกับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอยางจริงจัง   โดย
การปรับปรุงนโยบายการใชพื้นที่ปาชายเลนใหทันกับเหตุการณ   ควรทบทวนนโยบายวาดวยปาชาย
เลนอยางรวดเร็ว  และใหเรงออกกฎหมายปาชุมชนเพื่อใหชุมชนเขารวมในการจัดการปาอยางยั่งยืน    
ซ่ึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหปาไมของประเทศไทยอยูรอด 

  การดําเนนิการในเรื่องการจดัการปาชายเลนชุมชนโดยชุมชนในทองถ่ินตางๆ ไดรวมมือกับ
สมาคมหยาดฝนซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดตรัง และหนวยงานตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ เชน 
จังหวดัตรัง  ปาไมอําเภอ  ปาไมจังหวัด และปาไมเขต  นับตั้งแตป พ.ศ. 2529 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  
สัมฤทธิผลในหลายประการ ไดแก 

 

ทรัพยากรของชาติไวไดโดยรัฐไมตองใชงบประมาณ  การจัดการปาชายเลนชุมชนลักษณะนี้   เปนการ
สรางความมั่นคงใหกับหมูบาน   มีฐานทรัพยากรสมบูรณ  เปนการประกันความมั่นคงดานอาหาร 
(Food Security) ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  ใหกับชุมชนและสังคมโดยรวม 

4.2.1 ผลการดําเนินงานปาชายเลนชุมชนและตัวช้ีวัดที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 4.4 ปาชายเลนชุมชนที่ไดรับการจดัทําขึ้นในจังหวัดตรัง 

สถานที่ตัง้ จํานวนไร  หมายเหตุ 

1. บานทุงทอง อ.สิเกา 587 -      เปนปาชายเลนชุมชนแหงแรกในประเทศไทย เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2529  และประกาศเปนปา
ชายเลนชุมชนเมื่อเมษายน 2532 

2. บานแหลมมะขาม อ.สิเกา 400 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ.2533 
3. บานหัวหิน อ.สิเกา 300 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ.2533 
4. บานปากคลอง อ.สิเกา 80 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ.2533 
5. บานพระมวง อ.กันตัง 3,500 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ.2536 
6. บานมดตะนอย อ.กันตัง 700 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ.2536 
7. บานเจาไหม อ.กันตัง 15 -      ประกาศเปนปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติบานเจาไหม เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2537(ปาบกในเขตอุทยาน

แหงชาติหาดเจาไหม) 
8. บานทุงตะเซะ อ.ยานตาขาว 2,000 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ.2540  
9. บานตะเสะ กิ่ง อ.หาดสําราญ 500 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อป พ.ศ.2540 
10. บานหยงสตาร อ.ปะเหลียน 900 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ.2541 *(เปนปาชายเลนชุมชนที่ชาวบานทํากับ

หนวยงานอื่น) 
11. ปาเกาะหอไหร 60 - ชุมชน อ.กันตัง , อ.ปะเหลียน , อ.ยานตาขาว รวมกันประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ 19 

สิงหาคม 2541 
12. บานหัวควน อ.ปะเหลียน 160 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2542 
13. บานเกาะมุกด 150 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ ป พ.ศ. 2545 (อยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม) 

 
   
   



 

 

69 

  
  

14. บานแหลม อ.กันตัง 700 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2546  
15. บานบางคางคาว อ.สิเกา 4,000 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2546  
16. บานแตะหรํา อ.กันตัง 4,500 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2547 
17. บานวังวน อ.กนัตัง 300 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2547 
18. บานนาเกาะสกั กิ่ง อ.หาดสําราญ 750 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2547 
19. บานปาเต อ.กนัตัง 2,875 - ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 
21.  บานปากปรนออก -บานทาโตบ  กิ่ง อ.หาด
สําราญ 

3,063 -     ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2548 

22.  บานควนลอน  กิ่ง อ.หาดสําราญ 3,260 -     ประกาศเปนปาชายเลนชุมชนเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2548 
รวม 32,300 ไร  



 70 

 นอกจากนี้ ยังมีชุมชนอื่นๆ อีกหลายชุมชนที่ยังอยูในระหวางการดําเนินการและเตรียมความ
พรอมดานตางๆ กอนจะไดมีการประกาศพื้นที่ปาชุมชนสําหรับหมูบานตนเองขึ้นเชนเดียวกับหลาย
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จมากอนหนานี้แลว เชน บานหินคอกควาย  บานทุงไพรและบานพรุใหญ 
เปนตน 

 อาจกลาวไดวา ความสําเร็จจากการประกาศปาชายเลนชุมชนในหลายพื้นที่ ทําใหชุมชน
ขางเคียงพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนและคนในชุมชนในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมโดยเฉพาะ
กิจกรรมดานการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
ชุมชนตางๆ ทําใหแนวคิดในเรื่องปาชายเลนชุมชนขยายตัวออกไปอยางกวางขวางและไดรับการ
ตอบสนองเปนอยางดี ซ่ึงคาดวาในอนาคตอันใกลในจังหวัดตรัง นาจะมีปาชายเลนชุมชนเพิ่มขึ้นอีก
จํานวนหนึ่ง 

 2) ผลเชงิคุณภาพ 

 นอกจากความสําเร็จของชุมชนที่เปนรูปธรรมคือการประกาศพื้นที่ปาชายเลนชุมชน  การ
ดูแลจัดการเพื่อการใชประโยชนรวมกันของคนในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการฟนฟู
แลว  การดําเนินการเกี่ยวกับปาชายเลนชุมชนยังสงผลกระทบตอชุมชนในดานตางๆ อีกดวย ไดแก 

 2.1)  ผลทางดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 

   จากการดําเนินงานของชุมชนตางๆ รวมกับสมาคมหยาดฝนในการสรางและดูแล
รักษาปาชายเลนชุมชน สงผลในทางบวกแกระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมที่สังเกตไดชัดเจน ดังนี้ 

  2.1.1) ปาสมบูรณขึ้น จากปาชายเลนที่เคยเสื่อมโทรม มีตนไมประปรายเปนหยอมๆ และ
ไมคอยมีตนไมใหญ เมื่อปาชายเลนไดรับการฟนฟูโดยการปลูกซอมและดูแลรักษาอยางดีมาตลอดมิ
ใหมีการทําลาย เวนแตการตัดไมไปใชเฉพาะที่จําเปนของชุมชนตามกฎเกณฑที่ชุมชนไดรวมกัน
กําหนดขึ้น  สงผลใหผืนปาเหลานั้นมีไมหนาแนนขึ้น มีขนาดใหญและมีชนิดของไมที่หลากหลาย
มากขึ้น รวมทั้งพืชสมุนไพรตางๆ เพียงพอตอการใชสอยของชุมชน 

  2.1.2) ระบบนิเวศนในปาสมบูรณขึ้น จากการที่ปาชายเลนไดฟนตัวเปนปาที่มีความ
หนาแนนและมีไมตนโตอยูมาก ทําใหระบบนิเวศนไดรับการฟนฟูขึ้นมาอีกครั้ง ดังจะเห็นไดจากการ
มีสัตวปาหลากหลายชนิดมากขึ้น จากเดิมที่เคยหายไปก็พากันกลับมาอาศัยในปาอีกครั้งหนึ่ง เชน ลิง 
นาก กระรอก ตะกวด นก และแมลงนานาชนิด  นอกจากนี้ ยังมีสัตวน้ําตางๆ ที่เคยอาศัยในปาชายเลน
ทั้งที่อยูบนพื้นดินในปา เชน หอยสันขวาน หอยหลอด หอยเม็ดขนุน หอยจุบแจง และหอยอื่นๆ อีก
หลายชนิด รวมทั้งปูทะเล ปูแสม ปลาตีน และปลาดุกทะเล ที่ขึ้นมาหากินในปาชายเลนเมื่อน้ําขึ้น  
นอกจากนี้จะสังเกตเห็นสัตวน้ําที่อาศัยอยูในคลอง คือ กุง ปลาเกา ลูกปลากระบอก และลูกปลาชนิด
อ่ืนๆ ที่มีทั้งจํานวนและชนิดหลากหลายมากขึ้น จนชาวประมงสามารถใชมือหรือเครื่องมือแบบงายๆ 
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ที่ใชในการจับสัตวน้ําเหลานี้ไดเพียงพอแกการบริโภค และมีเหลือสําหรับขายเปนรายไดอีกทางหนึ่ง 
นอกจากการจับปลาชายฝงทะเล 

  2.1.3) ความสมบูรณของทรัพยากรเพิ่มขึน้ ผลจากความสมบูรณของปาชายเลน ความ
สมบูรณและความหลากหลายของสัตวน้ําในปาชายเลนรวมทั้งการเฝาระวังของชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรตาง ๆ ทางทะเลทั้งบนฝงและในทะเล สงผลใหทรัพยากรชายฝงสมบูรณขึ้น  ดังจะเหน็ได
จากในพื้นที่ชายฝงมีหญาทะเลสมบูรณขึ้น เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําขนาดเล็ก เชน กุง ปู ปลา  และ
เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําดงักลาวที่โตเตม็วัยแลว เชน เตาทะเล และพะยนูที่เขามาหากินในเขตหญา
ทะเลที่สมบูรณนั้น นอกจากนี ้ เมื่อน้ําทะเลลดพื้นทีป่าชายเลนบริเวณแหลงหญาทะเลก็ยังเปนแหลง
พักพิงของสัตวน้ําอ่ืนๆ ดวย  ความสมบูรณ ของสัตวน้ําประเภทกุง หอย ปู ปลา นอกเหนือจากสังเกต
ไดดวยตาเมื่อเดินลงไปในทะเลแลว  ยังสังเกตไดจากปริมาณสัตวน้ําที่ชาวประมงจบัได  เชน ปูดาํเดิม
เคยจับไดในฤดูชุกชุมประมาณ 2 กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อทะเลไดรับการฟนฟ ูปาชายเลนสมบูรณในฤดู
เดียวกันสามารถจับไดถึง 4.5 กิโลกรัม/คน/วัน  ในบางครั้งสัตวน้ําอ่ืนๆ ที่อยูบริเวณชายฝง เชน ปลา
ทราย  ปูมา หมึก ก็จับไดปริมาณมากกวาเดิมอยางเห็นไดชัดเจน 

  ผลกระทบของการอนุรักษปาชายเลน การสรางปาชุมชน การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
ยังสงผลใหเกดิความสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนน้ําลึกดวย  

  เหตุการณที่นาสนใจซึ่งบงชี้ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลจังหวัดตรัง 
ไดแก การเขามาหากินของปลาฉลามวาฬในทะเลหนาอุทยานเจาไหม และบริเวณเกาะลิบงในชวง 2-3 
ปที่ผานมา  ในป พ.ศ.2541 ชาวประมงไดพบปลาฉลามวาฬดังกลาวถึง 5 ตัว  การเขามาของปลาฉลาม
วาฬเหลานี้ยังไดนําฝูงปลาชอนทะเลวายติดตามมาดวยจํานวนนับรอยตัวตอปลาฉลามวาฬหนึ่งตัว  
สงผลใหชาวประมงมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจับปลาชอนทะเลนั้นดวย 

  ในพื้นที่ที่มหีอยปะและหอยนางรมชุกชุม คือ ในแมน้าํปะเหลียน บริเวณบานทาบันได  
บานหินคอกควาย  บานวังวน  บานแหลม  และบานทุงตะเซะ  การอนุรักษปาชายเลนและการสรางปา
ชุมชนมีผลใหหอยปะยังคงความสมบูรณอยูตลอดมา  นอกจากนี ้การอนุรักษปาชายเลนและการสราง
ปาชายเลนชุมชนไดกอใหเกดิโครงการอนุรักษหอยนางรม ซ่ึงปจจุบันมีพอ แมพนัธุหอยท่ีมีความ
สมบูรณ และจํานวนมากขึน้ รวมทั้งมีจาํนวนลูกหอยกระจายมากขึน้อยางเห็นไดชัดเจน เปนที่นา
สังเกตวาในพืน้ที่ปาชายเลนชุมชนทุกแหง ไมมีการบกุรุกทํานากุงหรือการแบงที่ดนิซื้อขาย ดังที่
ปรากฎอยูทั่วๆ ไปตามแถบชายฝงทะเล 
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 2.2) ผลตอชุมชน 

   การสรางและการพัฒนาปาชายเลนชุมชนมีผลดีตอชุมชนหลายประการดังสรุปไดดังนี้ 

   2.2.1 ) ผลเชิงเศรษฐกิจ 

     (1) การเพิ่มรายไดของคนในชุมชน ความสมบูรณของปาชายเลนและทรัพยากร
ชายฝงอื่นๆ เชน สัตวน้ําตางๆ ทําใหคนในชุมชนที่ทําอาชีพประมงมีรายไดสูงขึ้น  นอกจากนี้ ยังชวย
สรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อีกดวย 

     (2) การประหยัดคาใชจาย การที่ทรัพยากรชายฝงในบริเวณชุมชนมีความอุดม
สมบูรณขึ้นทําใหชาวประมงไมตองเดินทางออกไปทําประมงในพื้นที่หางไกลดังเชนที่เคยปฏิบัติกัน
มาในอดีต  การที่ชาวประมงสามารถประกอบอาชีพไดในพื้นที่รอบชุมชนของตนเองเปนการลด
ตนทุนคาใชจายในการประกอบอาชีพ เชน คาสึกหรอของเครื่องมือประกอบอาชีพ คาน้ํามันลดลง  
ประหยัดคาอาหารการกิน และสุขภาพดีขึ้น  ทําใหมีรายไดจากการประมงสูงขึ้น 

     (3) การสรางอาชีพตางๆ อันเนื่องจากทรัพยากรปาชายเลน        การฟนฟูปา
ชายเลนชุมชนทําใหเกิดอาชีพตางๆ ซ่ึงเปนการสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน เชน การเก็บพืช
สมุนไพร เพื่อนํามาขายสําหรับทํายาพื้นบาน  การทําผลิตภัณฑจากตนจาก รวมทั้งการทําหัตถกรรม
จากตนจากและเตย เปนตน 

     (4) การสรางงานใหกับแรงงานอพยพ ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในชวงป 
2540 ทําใหคนในชนบทตองอพยพกลับมาเนื่องจากการเลิกจางงานในเขตชุมชนเมือง  ความอุดม
สมบูรณของปาชายเลนชุมชนทําใหแรงงานอพยพเหลานี้สามารถกลับมาสรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัวไดจากการทําประมง 

     (5) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การดูแลจัดการปาชาย
เลนชุมชนทําใหเกิดความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝง  ทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศเขามาเยี่ยมและรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชนชายฝงเหลานี้  นอกจากจะเปนการสงเสริม
ใหนักทองเที่ยวเกิดจิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลว  ยังเปนการสรางรายไดใหกับคนใน
ชุมชนทางออมดวย  ในปจจุบัน กิจการทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ เชน เกาะลิบง เกาะสุกร เกาะมุก เกาะ
กระดานปากแมน้ําปะเหลียน รวมทั้งชายหาดตางๆ เชน หาดเจาไหม และหาดหยงหลิงเจริญเติบโต
อยางเห็นไดชัด  ชุมชนที่อยูในพื้นที่ดังกลาวมีรายไดจากการขายของ เรือรับจาง ที่พัก รวมทั้งการขาย
สินคาประมงไดมากขึ้น  สวนในตัวเมืองจังหวัดตรังก็ไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากกิจการโรงแรม 
รานอาหาร และรถเชา เปนตน 
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  2.2.2)  ผลทางดานสงัคม 

    (1) ชุมชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การที่คนในชุมชน
รวมมือรวมใจกันในการกําหนดปาชุมชนและจัดกิจกรรมฟนฟู รวมกันดูแลและจัดการทรัพยากร
ภายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความ
สามัคคีและการรวมกลุมทํากิจกรรม จะเห็นไดจากการเกิดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆขึ้นอีกหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมอนุรักษหอยปะหนาบานหินคอกควาย  
กิจกรรมอนุรักษสัตวน้ํา บานหัวควน และกิจกรรมพืชสมุนไพรปาชายเลนและปาจาก บานทุงตะเซะ
และบานหัวควน เปนตน 

    (2) เกิดการยอมรับจากชุมชนภายนอก การดําเนินกิจกรรมปาชุมชนอยางจริงจัง
ทําใหชุมชนภายนอกตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเกิดการ
ยอมรับในความตั้งใจจริงของชุมชนตางๆ ในการทํางาน  จะเห็นไดจากการทําประมงผิดกฎหมาย เชน 
อวนรุน อวนลาก การวางยาเบื่อปลา และการระเบิดปลาลดลงอยางมาก  โดยชุมชนภายนอกที่ตองการ
เขามาทําประมงในบริเวณชุมชนที่มีกิจกรรมอนุรักษและปาชายเลนชุมชนหันมาใชเครื่องมือประมง
แบบพื้นบานแทนเปนจํานวนมาก 

    (3) เกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน กระบวนการทํางานของชุมชนตางๆ ใน
การกําหนดและประกาศพื้นที่ปาชายเลนชุมชนโดยวิธีการใชเวทีเสวนากลุมยอยหลายวาระ ทําใหแกน
นําชุมชนและคนในชุมชนไดเรียนรูการวิเคราะห การสังเคราะหปญหาอันนําไปสูการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหไดวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม  กระบวนการเรียนรูดังกลาวมิได
นํามาใชเฉพาะกับการทํากิจกรรมปาชุมชนเทานั้น  แตยังนําไปใชกับกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการ
แกปญหาและความขัดแยงตางๆ ในชุมชน  ทําใหชุมชนเรียนรูวิธีการทํางานและการแกปญหา 
(Conflict management) ดวยวิธีการอยางสันติแทนการใชความรุนแรงและการเผชิญหนาเชนที่ผานมา 

    ผลจากการฟนฟูปาชายเลน ทําใหสามารถนํามาใชเปนแหลงศึกษาคนควาหา
ความรูสําหรับเยาวชนในทองถ่ิน เชน ปาชายเลนชุมชนบานทุงตะเซะ  ครูไดนํานักเรียนออกศึกษา
เกี่ยวกับระบบนิเวศนจากพื้นที่จริง ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปาชายเลนบานทุงทอง บานแหลมมะขาม บานทุงตะเซะ  ใช
ทํางาน “วิทยานิพนธ” ของมหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิตหลายคน นับวาเปนผลการสงเสริมการศึกษาและ
การเรียนรูทุกระดับ 

    (4) สรางเสริมกระบวนการประชาธิปไตย   การดําเนินกิจกรรมปาชายเลนโดย
วิธีการอภิปราย เสวนากลุมยอยภายในชุมชนอยางสม่ําเสมอ ทําใหชุมชนมีความเขาใจเนื้อหาสาระ
ของระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น เชน การเลือกตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลปาชุมชน  การออกระเบียบใน
การใชประโยชนจากปาชุมชน 
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    (5) เกิดการเรียนรูสิทธิและหนาที่ของชุมชนในระบอบประชาธิปไตย   การทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับปาชุมชน ทําใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญใหม (กอนรัฐประหารกันยายน 2549) ทั้งนี้เนื่องจากมักจะมี
การเสวนาใหความรูเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการและการใชทรัพยากรของชุมชน กอนที่จะมีการ
ปลูกปาเกือบทุกครั้ง 

    (6) เกิดการขยายเครือขายปาชายเลนชุมชน   จากการทํางานอยางหนักของหลาย
ชุมชนในชวงหลายปที่ผานมา จนปรากฏผลสําเร็จของปาชุมชนที่เอ้ือประโยชนอยางมหาศาลใหกับ
คนในชุมชนเหลานั้น  ทําใหชุมชนตางๆ ขางเคียงเกิดความตื่นตัวและมีความตองการที่จะกําหนดปา
ชายเลนชุมชนขึ้นบาง  การจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนชุมชนรวมกันของคนจาก 7 หมูบานใน 3 
อําเภอของจังหวัดตรัง ไดแก อําเภอยานตาขาว  อําเภอกันตัง  และอําเภอปะเหลียน ในบริเวณเกาะหอ
ไหรซ่ึงอยูกึ่งกลาง 3 อําเภอในบริเวณแมน้ําปะเหลียน  นอกจากจะนําไปสูการใชประโยชนจากปาชาย
เลนรวมกันของคนในชุมชน 3 อําเภอ ซ่ึงเปนการสรางเครือขายระหวางชุมชนชาวประมงชายฝงแลว  
ยังทําใหชุมชนเหลานี้เร่ิมการทํางานเกี่ยวกับปาชุมชนของแตละชุมชนขึ้นมาอีกดวย  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากการศึกษาดูงานปาชายเลนชุมชนตางๆ ที่ประสบความสําเร็จยังเปนการกระตุนให
ชุมชนตางๆ เกิดความตื่นตัวในเรื่องปาชายเลนชุมชนเพิ่มขึ้นอีกดวย  มีหลายชุมชนที่เร่ิมดําเนินการ
เร่ืองปาชุมชนโดยมีชุมชนที่ประสบความสําเร็จแลวเปนพี่เล้ียง  กิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากเปนการ
ประสานประโยชนรวมกันแลว ยังเปนการสรางเครือขายเพื่อรวมมือกันทํางานอีกดวย 

    (7) ปญหาของสังคมลดลง   ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงอัน
เนื่องมาจากการจัดการปาชายเลนชุมชน ทําใหคนในชุมชนไมจําเปนตองใชเวลากับการออกทะเลเพื่อ
ไปประกอบอาชีพเปนเวลานานเชนในอดีต รวมทั้งการมีงานที่หารายไดอ่ืนที่เกิดขึ้นมาจากการประมง
ที่ไดผลผลิตมากกวาเดิม เชน การทําปลาแหง  การแปรรูปหอย และงานอื่นๆ ใกลบาน เชน การทําจาก  
การซอมแซมเครื่องมือ  จึงมีเวลาใหกับครอบครัวมากขึ้น  ทําใหความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัว (พอ แม ลูก) ดีขึ้น  สวนเยาวชนใชเวลากับการชวยเหลือภายในบาน และรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับปาชายเลนชุมชนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้น 

    (8) บทบาทสตรีไดรับการสงเสริม   การทํากิจกรรมปาชายเลนชุมชนขึ้นในชุมชน
ตางๆ ทําใหเกิดความรวมมือของฝายตางๆ ในชุมชน  โดยเฉพาะกลุมผูหญิงถือวามีบทบาทสําคัญใน
การผลักดันจนการดําเนินการเกี่ยวกับปาชุมชนประสบความสําเร็จ  ผูหญิงเขารวมกิจกรรมปาชายเลน
ชุมชนตั้งแตการเขารวมประชุม เสนอความคิดเห็นไปจนถึงการรวมแรงลงมือฟนฟูปลูกปาจน
กิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี  การทํางานอยางจริงจังของกลุมสตรี ทําใหกลุมแกนนําซึ่งสวน
ใหญเปนผูชายยอมรับในบทบาทและศักยภาพของกลุมสตรีมากขึ้น  ผลจากการทํากิจกรรมปาชายเลน
ทําใหเกิดการรวมกลุมของผูหญิงในชุมชนตางๆ เพื่อทํากิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องมาจากปาชายเลน
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ชุมชนและกิจกรรมอนุรักษ เชน กิจกรรมฟนฟูปาจาก  พืชสมุนไพร  หัตถกรรมสานเตยและจาก เปน
ตน 

    (9) เกิดการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน   ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงอัน
เนื่องปาชายเลนชุมชนทําใหการทําประมงผิดกฎหมายลดลงอยางมาก  ชาวประมงหันกลับมาใช
เครื่องมือทําประมงพื้นบานมากขึ้นอันเปนหลักประกันวา ภูมิปญญาชาวบานในการทําประมงดวย
เครื่องมือประมงพื้นบานและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือประมงพื้นบานจะ
ไดรับการอนุรักษสืบตอไป  รวมทั้งการที่ชาวประมงไดพิสูจนแลววาการไมทําลายทรัพยากรชายฝง 
เชน หญาทะเลและปะการัง และยังชวยกันคัดขนาดสัตวน้ําที่จะจับซ่ึงเปนการอนุรักษทรัพยากรสัตว
น้ําไดอีกทางหนึ่งดวย   นอกจากนี้ ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ หรือหัตถกรรมตางๆ ที่ได
จากผลผลิตของปาชายเลนชุมชน เชน การสานเสื่อจากเตยหรือการทําภาชนะรูปแบบตางๆ จากสวน
กานใบของจากซึ่งเปนงานศิลปะท่ีคนรุนใหมแทบไมใหความสนใจ ก็ไดรับการอนุรักษและฟนฟู
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 

    (10) รวมผลักดันนโยบายของรัฐเกี่ยวกับปาชุมชน   การดําเนินการอยางจริงจังของ
ชุมชนชายฝงจังหวัดตรังเกี่ยวกับปาชายเลนชุนชน  ไดเกิดการยอมรับไมเพียงแตในระดับทองถ่ินที่ให
การสนับสนุนชุมชนอยางจริงจังเทานั้น  แตหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมปาไม (ในอดีต)ยังใหการ
ยอมรับตอความสําเร็จในการจัดการปาชายเลนชุมชนของชุมชนเหลานี้ดวย   

    ในปจจุบันแมวาไดมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบ  ตามนโยบายการ
พัฒนาระบบราชการก็ตาม  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการปาชายเลนตลอดมา  ทําใหเกิด
ความยุงยาก  สับสนในชุมชนชาวประมงที่ไดดําเนินการจัดการปามากอน  แตชุมชนเหลานั้นพยายาม
ยืดหยุน  หลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางนโยบายใหมกับแนวคิดการจัดการปาชุมชน   โดยพยายาม
ดําเนินการใหเห็นทั้งกระบวนการและผลที่ไดรับจากการจัดการปาเปนตัวเปรียบเทียบ  ทําใหชุมชน
ยังคงดําเนินการดูแลอนุรักษปาชายเลนไวได 

    โดยสรุป  ปาชายเลนชุมชนเมื่อเร่ิมมีการดําเนินการแตละปานั้นมีความแตกตางกัน
ในเรื่องประวัติความเปนมาและสภาพของปาในขณะนั้น อยางไรก็ตาม หลังจากที่ปาเหลานี้ไดรับการ
ดูแลปกปองจากคนในชุมชน ทําใหทุกปามีสภาพความสมบูรณมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปาที่ไมได
รับการดูแลจากชุมชน การดําเนินงานปาชายเลนชุมชนของชาวประมงในจังหวัดตรังที่ไดรับการ
ชวยเหลือและสนับสนุนจากสมาคมหยาดฝนและหนวยงานของรัฐในจังหวัดตรัง และหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ มิไดดําเนินไปอยางราบรื่นและเกิดผลงอกงามดังที่กลาวมาแตตอนตนในชวงเวลา
อันสั้น  แตเปนการดําเนินงานที่ผานอุปสรรคมากมายและใชเวลาอันยาวนานตั้งแตป พ.ศ.2529  การ
สรางปาชุมชนเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อชุมชนไดรับรูปญหา ตระหนักถึงผลของปญหา ตองการแกปญหา 
เรียนรูและทดลองการแกปญหาโดยการริเริ่มฟนฟูปา  เกิดผลลัพธที่นาพอใจแลวจึงจะเกิดความ
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เช่ือมั่นที่จะดําเนินการตอและขยายผลตอไป ลําดับขั้นตอนของกระบวนการนี้มิไดเกิดขึ้นเองอยาง
งายๆ แตจะตองมีผูกระตุนและสนับสนุนสงเสริมใหเกิดและพัฒนาเปนขั้นเปนตอน โดยการ
ดําเนินการเริ่มจากการกระตุนใหเกิดองคกรชุมชน และเสริมความแข็งแกรงใหเพียงพอจนสามารถนํา
กระบวนการเรียนรูดังกลาวเขาไปได นอกจากนั้นยังเปนกัลยาณมิตรกับชุมชนคอยใหกําลังใจรวม
แกไขปญหาความไมสะดวกราบรื่นตางๆ  จึงทําใหงานสําเร็จไปไดระดับหนึ่ง  

 กิจกรรมปาชายเลนชุมชนมิไดเปนเปาหมายสุดทายอยางเดียว ที่องคกรชุมชนและองคกร
พัฒนาเอกชนคาดหวัง แตปาชายเลนชุมชนเปนเพียงกิจกรรมนําทางสูเปาหมายของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนที่รวมทั้งการพัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมทั้งในระดับทองถ่ิน  ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

 กระบวนการในการพัฒนามิไดมีรูปแบบตายตัวดังที่กลาวมาแลวเสมอไป แตสามารถพัฒนา
และสรางสรรใหมไดตามสถานการณและความรูใหมที่เหมาะสม อยางไรก็ตามการสรางสรรและ
พัฒนาการกระบวนการทํางานใหม จําเปนตองมีองคความรูที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการศึกษา
คนควาวิจัยกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืน แมแตในเรื่องเฉพาะอยางกระบวนการสรางปาชายเลน
ชุมชนหรือเร่ืองอื่นๆ ที่จะดําเนินการเปนทางนําสูเปาหมายยอมมีความจําเปน 

 การพัฒนาอยางยั่งยืนไมวาในเรื่องการสรางปาชายเลนชุมชนหรือ เร่ืองอื่นๆ จะเกิดขึ้นไดยาก 
และอาจไมยั่งยืนหากขาดความรวมมือของภาคีตางๆ คือ ชุมชน หนวยงานของรัฐ สถาบันวิชาการ  
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรธุรกิจ กลุมอํานาจทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ส่ือมวลชนและ
พันธมิตรนานาชาติ  ดังนั้นการสรางและพัฒนาความรวมมือจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะขาดเสียมิได 

 แมนวาชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนและภาคีตางๆ ที่สนับสนุนจะทํางานอยางแข็งขัน
ขนาดไหนก็ตาม  หากยังไมมีนโยบายรัฐและกฎหมายที่เอ้ือตอการพัฒนามารองรับ รัฐมองปาไมเปน 
“ไม” ที่เนนคุณคาทางเศรษฐกิจเปนหลัก ไมใหความสําคัญกับแนวความคิด “ปาชุมชน” การทํางานก็
ยังตองเผชิญอุปสรรคอีกมาก และไมสามารถคาดหวังผลสัมฤทธ์ิที่ดีกวาในปจจุบันได เนื่องจากการ
ไดมาซึ่งปาชุมชนมีขั้นตอนที่ซับซอนมาก ดังนั้นการผลักดันนโยบายรัฐ การออกกฎหมายสนับสนุน 
การบังคับใชกฎหมายไหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวทางการ
ทํางานขององคกรรัฐที่เกี่ยวของ ยอมเปนความจําเปนรีบดวนที่จะทําใหการทํางานของชุมชนที่เปน
เปาประสงค สรางสรรคส่ิงที่ดีงามในการพึ่งพาตนเองดําเนินไปอยางราบรื่นและเกิดสัมฤทธิผลตามที่
ไดคาดหวังไวและเกิดความยั่งยืนตอไป  
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4.2.2  การจดัการทรัพยากรปาชายเลนชุมชน : อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 1 ) ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 
 

 (1)  ที่ตั้ง ชุมชนบานแหลม หมูที่ 3 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวดัตรัง  
 (2)  พื้นที ่ ประมาณ 1,500 ไร  
 (3)  อาณาเขต ทิศเหนือ   ติดกับหมู 1 บานทาเรือ  
    ทิศใต   ติดกับปากแมน้ําปะเหลียน  
    ทิศตะวนัออก ติดกับแมน้ําปะเหลียน  
    ทิศตะวนัตก  ติดกับหมู 5 บานทุงไพร  
 (4)  ประชากร มีครัวเรือนประมาณ 200 ครัวเรือน  
    ประชากรประมาณ 1,204 คน   
 (5)  ศาสนา  95%   ศาสนาอิสลาม  
    5%  ศาสนาพุทธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13 แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวดัตรังและบริเวณที่ตั้ง ต.วังวน 
     ที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
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ภาพที่ 4.14 แผนที่แสดงลักษณะที่ตั้งของหมูบานที่อยูรอบลุมน้ําปะเหลียน 

 
 2)  ลักษณะภมิูประเทศ 
 

 ภาพที่ 4 .13 เปนแผนที่แสดงลักษณะที่ตั้งของหมูบานที่อยูรอบลุมน้ําปะเหลียน เพื่อใหเห็น
รายละเอียดเชิงภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษาซึ่งไดเลือกหมูที่ 3  ตําบลวังวน อําเภอกันตัง ขอบเขตพื้นที่ที่
ศึกษาเลือกเพียงหนึ่งในสามของตําบลวังวนที่มี 3 กลุมบาน คือ บานกลาง นาหินแรด และบานแหลม 
บริเวณที่มีประชากรหนาแนนที่สุด คือบริเวณบานแหลม ซ่ึงตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําปะเหลียน สภาพภูมิ
ประเทศของชุมชนบานแหลมนั้น มีลักษณะเปนเนินลูกระนาดเปนสวนใหญ มีควนเล็กๆ อยู 2-3 ควน 
(ภูเขาลูกเล็กๆ) และบานเรือนของชาวบาน จะตั้งอยูโดยรอบควนดังกลาว บนควนสวนใหญ จะปลูกสวน
ยางพารา 
 น้ําในแมน้ําจะเปนน้ํากรอย แตก็สามารถใชในการปลูกขาวได เพราะใตดินมีตาน้ําจืดอยู ซ่ึงปจจุบัน
ชาวบานไดทําเปนบอซีเมนตลอมตาน้ําเอาไว เพื่อใชอุปโภค เมื่อกอนสามารถปลูกขาวได แตปจจุบันไม
สามารถทําได เพราะมีการขายที่นาบางแปลงและเปลี่ยนเปนนากุง ทําใหคุณภาพน้ําในบริเวณดังกลาว ไม
สามารถใชในการปลูกขาวได จึงขายที่นาซึ่งตอมาไดกลายเปนนากุงทั้งหมด บริเวณแองสีฟาในภาพที่ 4.13 
คือ บริเวณที่เคยเปนนาขาวและปจจุบันกลายเปนนากุง บางแหงยังดําเนินการ บางแหงถูกทิ้งรางไว 

   
  



 79 

 สําหรับปาชายเลนของบานแหลมนั้นจะมีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร อยูทางทิศใตติดกับแมน้ําปะเหลียน 
ซ่ึงเดิมเปนพื้นที่ปาสัมปทาน ปาไมจึงเสื่อมโทรมพอควร จนกระทั่งไดมีการประกาศเลิกสัมปทาน และชุมชน
เร่ิมเขาไปดูแลบางสวน จึงทําใหปาไมเสื่อมโทรมไปมาก พรอมทั้งมีการปลูกเสริมบางแลว ในปาชายเลน 
ชาวบานมักจะเขาไปตกปู จับลูกปลาเกา ปลากะพงเพื่อนํามาเลี้ยงในกะชังตอไป และเก็บหอยชนิดตาง  ๆ
 สําหรับแมน้ําปะเหลียนเปนแมน้ําที่อยูหนาบานแหลม พื้นจะเปนพื้นทราย และมีโขดหินบางสวน โดย
บริเวณที่เปนพื้นทรายนั้นจะเปนที่อยูอาศัยของหอยปะจํานวนมาก ชาวบานมักจะไปหาหอยบริเวณเกาะหอ
ไหร ซ่ึงเปนเกาะอยูกลางแมน้ํา (บริเวณพื้นที่สีเทาที่มุมลางขวาของภาพ) ในอดีตมีปาชายเลนขึ้นอยูอุดม
สมบูรณ แตปจจุบันเสื่อมโทรมไปมาก เนื่องจากถูกตัด ชาวบานไดชวยกันปลูกเสริมบางแลว  สวนบริเวณ
โขดหิน ซ่ึงอยูหนาบานแหลมนั้น เปนแหลงหอยนางรมที่สําคัญ และชาวบานไดชวยกันอนุรักษไว โดยกั้น
เปนเขตอนุรักษ เขตอนุรักษคือบริเวณอาณาเขตในแมน้ํา ดังภาพที่ 4.14   สวนรายละเอียดของกิจกรรมการ
อนุรักษ จะกลาวตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.15 แผนที่เดินดนิ 
ที่มา ชุมชนบานแหลม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
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 3)  สภาพทางการเมือง การปกครอง และการรวมกลุม 

 3.1)  การปกครองสวนภูมิภาค 
 ผูใหญบาน เปนเจาหนาที่ฝายปกครองระดับทองถ่ินเดิมในสายเดียวกันกับกํานันและอําเภอ  
ผูใหญบานไดเงินตอบแทนเดือนละ 4,000 บาท ทําหนาที่เปนผูนําชุมชน และรับนโยบายและงาน
ตางๆ จากภาครัฐมาสูชุมชน มีผูชวยจํานวน 2 คน ไดเงินเดือนคนละ 2,500 บาท สําหรับบทบาทของ
ผูใหญบานในชุมชนบานแหลมนั้น นอกจากหนาที่ขางตนแลว ยังเปนตัวแทนเขารวมคณะกรรมการ
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เขตลุมน้ําปะเหลียน พรอมทั้งมีความสามารถในการแตงตั้งหรือ
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกลุมตางๆในชุมชน เชน กรรมการปาชุมชน หรือกรรมการหอยนางรม เปน
ตน การจัดการภายในชุมชน จะเปนแบบมีสวนรวมมากหรือนอย กลุมจะมีความกระตือรือรนและ
ดําเนินการหรือไม ขึ้นอยูกับวาผูใหญบานใหการสนับสนุนและสงเสริมมากนอยเพียงใด 
 3.2)  การปกครองสวนทองถิ่น 
 องคการบริหารสวนตําบลวังวน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญป 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 
และโครงสรางพื้นฐาน อบต.จะทําหนาที่จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนตางๆ เชน ในวันที่ 12 
เมษายน 2550 จัดงานใหกับคนชรา สนับสนุนงานวันเด็ก การอุปสมบทหมูของวัดในพื้นที่ การเยี่ยม
เยียนงานมงคลตางๆภายในชุมชน รวมถึงการใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของกลุมตางๆ
ภายในชุมชน ซ่ึงในชวง 2-3 ปที่ผานมา อบต.วังวนไดจัดกิจกรรม สงเสริมอาชีพหลายอยาง เชน การ
ทําผาบาติก การทํายาสระผม การทําน้ํายาปรับผานุม เปนตน แตยังไมไดขยายสืบตอไปสูการตั้งเปน
กลุมอาชีพในชุมชนแตอยางใด 
 3.3)  การปกครองฝายศาสนาอิสลาม 
 กรรมการของมัสยิด ทําหนาที่ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา และบริการ
สาธารณะประโยชนตางๆของมัสยิด โดยตําแหนงโตะอีหมามเปนผูนําทางศาสนาของชุมชน ทํา
หนาที่ในการนําการละหมาดรวมกันของชุมชนทุกๆเที่ยงวันศุกร หลังจากละหมาด โตะอีหมามจะทํา
การเทศนส่ังสอนผูที่เขารวมละหมาด จากคําบอกเลาของ โตะกาเตบ ที่เปนเสมือนตําแหนงรอง โตะอี
หมาม กลาววา “…ในเขตมัสยิดนั้นเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนสถานที่สําหรับเรื่องศาสนาและจิต
วิญญาณเทานั้น เราตองใหเกียรติสถานที่ ดวยการแตงตัวใหรัดกุม และนั่งฟงคําสั่งสอนอยางสงบ…” 
ผูวิจัยคิดวา แนวคิดนี้อาจมีสวนทําใหบทบาทของโตะอีหมาม ถูกจํากัดใหอยูในงานดานจิตวิญญาณ
เทานั้น มิยุงเกี่ยวกับงานดานการปกครอง ซ่ึงผูนําชาวบานบางสวน ก็เห็นวา ตําแหนงผูนําทางจิต
วิญญาณกับผูนําทางดานฝายปกครองนั้นควรจะแยกออกจากกัน  คณะกรรมการมัสยิด บางสวนอาจ
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ทําหนาที่บริการเกี่ยวกับพิธีกรรมตางๆของชุมชน เชน การอวยพรเรือ การปลุกเสกเครื่องรางสําหรับ
คุมครองปกปกรักษา หรืองานมงคลตางๆ เปนตน  สําหรับมัสยิดทําหนาที่เปนสถานที่ที่เปนศูนยรวม
ของชุมชน ดําเนินกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาโดยไดจัดใหมีอุปกรณ  ตางๆใหยืมเพื่อใชในงาน
สวนรวมของชุมชน  
 3.4)  กลุมตางๆ ภายในชุมชน 
 ชุมชนในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยกลุมหลายประเภทในแตละชวงเวลา แตละกลุมจะเปน
เจาภาพ ดูแลงานตางๆที่เกี่ยวของกับตนในหมูบาน โดยมีผูใหญบานเปนผูอํานวยความสะดวก และ
เปนพี่เล้ียงไปในตัวดวย กลุมกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวในบานแหลม คือ กลุมสัจจะออมทรัพย กลุม
ผูหญิงแสงตะวัน กลุม OTOP หอยนางรม กลุมอนุรักษหอยนางรม และกลุมอนุรักษปาชายเลน 
รายละเอียดของแตละกลุมจะกลาวในหัวขอถัดไป 
 3.5)  อาสาสมัครสุขภาพหมูบาน หรือ อสม.  
 อสม.เปนตัวแทนชาวบานที่เปนอาสาสมัครชวยเหลือสาธารณสุขตําบล เก็บรวบรวมขอมูล
ดานสุขภาพ และชวยเหลือปฐมพยาบาลชาวบานยามฉุกเฉิน สาธารณสุขตําบลวังวนตั้งอยูที่หมู 2 
บานทาเรือ อสม.ในบานแหลม มีบทบาทไมมากนัก เทาที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลไดและสังเกตพบวา 
อสม.นอกจาก จะทําหนาที่ของตนแลวก็จะเปนกําลังเสริมใหกับกิจกรรมตางๆ ของชุมชนดวย  
 

 4 ) สภาพทางเศรษฐกิจ 
 4.1)  อาชีพ 
 อาชีพหลักของผูคนในบานแหลม คือ การทําประมง โดยเฉพาะการจับหอยปะ (หรือหอย
ตลับ ในภาษากลาง) ปูดํา ปูมา ปลาทราย และบางสวนทําประมงชายฝง) การทําสวนยางพารา (มีอยู
ประมาณ 30%) รับจางทั่วไป (โดยเฉพาะการตัดยอดจาก และลอกใบจาก จะทํากันแพรหลาย) จะมีอีก
สวนนอยที่ทํารานคา รับซื้อผลผลิตเชน ปูดํา ปลาเกา เปนตนและรับกอสรางสําหรับคนหนุมสาว
บางสวนจะออกไปทํางานที่โรงงานหองเย็น ที่ตัวอําเภอกันตัง 
 ชาวบานแหลมแตละคนอาจประกอบอาชีพหลายๆอยางพรอมๆกันไป ทั้งนี้เพราะชวงเวลา
ในการทํางานนั้นไมทับกัน เชน ครัวเรือนที่มีสวนยาง อาจจะหาหอย จับปูและวางอวนปลาทรายดวย 
ทั้งนี้เพราะการหาหอยทําไดตลอด แตจะทําไดนอย ในชวงน้ําตาย (หรือน้ําลง) คือ ชวง 6 ค่ําถึง 13 ค่ํา 
ซ่ึงชวงนี้ชาวบานก็จะหันไปวางอวนปลาทรายแทน ในขณะที่การจับปูจะทําไดในน้ําเปน (น้ําขึ้น) คือ
ชวง 13 ค่ําถึง 5 ค่ํา ซ่ึงจะทําใหแตละครัวเรือนสามารถทําทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจไดหลากหลายตาม
ไปดวย 
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ภาพที่ 4.16 อาชีพประมง  
 

 4.2)  รายได 
 รายไดของครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ศึกษาจะไมแนนอน มีรายไดตอคนขั้นต่ําวันละประมาณ 
200-300 บาท ไดจากการหาหอย ตมหอย ตกปู บางคนหากทําอาชีพหลายอยาง อาจไดถึง 500-800 บาทตอ
คนตอวัน สําหรับคนที่วางอวนปลาทราย ชวง 6 ค่ําถึง 13 ค่ํา ก็จะเปนชวงที่ไดเงินมากถึง 3,000 – 5,000 บาท 
ตลอดชวงนั้น ตอคน การตกปูในชวงน้ําใหญ อยางนอยจะไดคนละประมาณ 300-500 บาท แตถาเปนคนที่
เกงและขยันอาจไดถึง 1,200 บาทตอวัน เชนเดียวกับบางสวนที่ทําประมงในทะเลนอก (กรณีที่ดําน้ําแลวใช
ฉมวกยิงปลา) สวนคนที่ออกไปวางอวนในทะเลนอก ในชวง 5 ค่ํา ถึง 7 ค่ํา และชวง 12 ค่ําถึง 14 ค่ํา อาจได
คราวละ 8,000 – 10,000 บาท แตรายไดยังไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ในชวงนั้นๆ ดวย 
สําหรับการเปนพอคาคนกลางรับซื้อปู จะมีเพียง 4 ราย ในหมูบาน และรายไดก็มากพอที่จะใหคนที่ขายปู
ใหกูไปเพื่อซ้ืออุปกรณวางอวนปลาทรายในชวงน้ําตาย การเลี้ยงหอยนางรมเพื่อขายนั้นมีนอย ในหมูบานมี
เพียง 5 รายเทานั้นที่เล้ียงหอยนางรมในกระชัง โดยจะเปนการเลี้ยงเพื่อสงรานอาหารที่มาสั่งจองเอาไว ได
ตัวละประมาณ 10 บาท ขายทีหนึ่งประมาณ 200 – 300 ตัว การเลี้ยงปลากระพงในกระชังก็มีประมาณ 3-4 
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รายเทานั้น ในขณะที่ปลาเกาจะมีผูเล้ียงประมาณ 20 ราย ทั้งนี้ การเลี้ยงจะทําไดงาย เนื่องจากลูกปลาสามารถ
หาไดตามปาชายเลน 
 

 
ภาพที่ 4.17 อาชีพชาวบานในพื้นที่ศึกษา  

เชน เย็บใบจากใชมุงหลังคา  กรีดยาง และเลี้ยงกุง 
 
 4.3)  ทรัพยสิน 
 ทรัพยสินที่ครอบครองในแตละบานจะมีแตกตางกันไป จะมีประมาณ 30% ของประชากรที่
ครอบครองพื้นที่ทําสวนยางพารา ที่เหลือจะไมมีที่ดินสําหรับทําสวนยาง มีประมาณ 2-3 ครัวเรือนที่มี
พื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครัว ทั้งไวกินเองและไวขายในหมูบาน ในหลายๆบาน ทรัพยสินที่พบเห็น
ไดโดยทั่วไปคือ โทรทัศน และตูเย็น พบเห็นแทบทุกบาน ในขณะที่เครื่องเลน VCD ก็มีอยูหลายบาน
เชนเดียวกัน แทบทุกบานจะมีรถมอเตอรไซค (ภาษาถิ่นเรียกวา”รถเครื่อง”ไวสําหรับใชงาน มีบาง
บานเทานั้นที่ใชจักรยาน (มีทั้งแบบดั่งเดิม และแบบใหมมีโชคอัพและมีเกียร) สําหรับบานที่ทําสวน
ยาง หรือทําประมงน้ําลึก มักจะมีรถกระบะ บางบานมี 2-3 คัน อยางไรก็ดี ในภาพรวมจะมีเพียง 30% 
ของครัวเรือนเทานั้นที่มียานพาหนะดังกลาวนอกจากนี้ หลายบานเลี้ยงสัตวหลายชนิด สัตวที่เห็นได
บอยๆ คือ วัว ชาวบานมักเลี้ยงวัวตัวเมีย เพื่อใหกําเนิดลูกแลวขายลูก สําหรับการเลี้ยงวัวตัวผู มี
ชาวบานบางสวนเลี้ยงอยูบาง ชาวบานบอกวา แถบนี้เล้ียงวัวชนมาได 2 ปกวาแลว เล้ียงเพื่อเอาเนื้อ
บาง สวนใหญขายใหเพื่อนบาน กิโลกรัมละ 100 บาท อีกสวนหนึ่งเลี้ยงเอาไวขายเปนวัวชน ตัวหนึง่ๆ 
ราคาประมาณ 3-4 หมื่นบาท ตองเล้ียงไวประมาณ 2-3 ป  ไก เปด และแพะ ก็พบเห็นวาเลี้ยงอยูทั่วไป
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ในหมูบาน สําหรับสัตวเล้ียงแถบนี้จะเปนแมวแทบทั้งหมด มีการเลี้ยงสุนัขบางเฉพาะบานที่เปนไทย
พุทธเทานั้น 
 4.4)  รายจาย  
 ปญหาการใชจายของชาวบานแหลมเปนประเด็นที่ทุกๆ สวนในหมูบานตระหนักเห็นอยู ตั้งแต
ชาวบานธรรมดา ไปจนถึงผูนําหมูบานหรือเจาหนาที่ของสมาคมหยาดฝนก็เห็นปญหานี้ คําพูดที่มักไดยิน
เมื่อถามถึงเรื่องความพอเพียงในบานแหลมก็คือ “…ชาวบานแหลมนี่ไมนาจะพอเพียง เพราะวารายจายเยอะ
เหลือเกิน หาไดเยอะก็มีรายจายเยอะดวย…” หลายๆคนก็มีคําอธิบายเรื่องเหลานี้ตางๆ กันไป บางก็วาเปน
เพราะขาดความรูและการวางแผนในการใชจาย บางก็วาเพราะหารายไดไดงายเกินไป จึงไมสนใจที่จะเก็บ
ออม  
 จากการสํารวจและสัมภาษณผูเฒาผูแกและชาวบานบางสวนทําใหเห็นภาพรวมของรายจาย
ของชาวบานแหลมวา การที่ชาวบานแหลมใชจายมากอาจเปนเพราะวิธีการจัดการกับรายไดและการ
ใชจาย 
 สําหรับรายจายของชาวบานแหลมประกอบดวยอยางนอย 3 สวนคือ สวนท่ี 1 คาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน สวนที่ 2 คาใชจายอันเนื่องมาจากวัฒนธรรม และ สวนที่3 คาใชจายสําหรับหนี้สินและ
อบายมุข 
  สวนท่ี 1  คาใชจายในชีวิตประจําวันนั้น รวมตั้งแตคาอาหาร ไปจนถึงของใชอุปโภค 
บริโภคทั้งหมด จากคําบอกเหลาของผูเฒาผูแก พบวา เดิมกอนที่บานแหลมจะพัฒนามีไฟฟา และถนน
เขาถึง และมีการทํานากุงและสัมปทานปาไม ชาวบานแหลมพึ่งตนเอง หาอาหารจากแหลงธรรมชาติได
มากกวาที่เปนอยู เพราะแตเดิมนั้นชาวบานแหลมทํานา และทําประมงไปพรอมๆกัน ฉะนั้น ขาวกับปลา
นั้นมีโดยไมตองจายเงินซื้อ ผักตางๆก็เก็บไดตามปาตามเขาในบริเวณใกลเคียง แตเมื่อมีการทําสัมปทาน
ปาชายเลน ทําใหสัตวน้ํานอยลงไปมาก นอกจากสรางรายไดไดนอยแลว ยังหากินเองไดนอยดวย และ
เมื่อมีการขายที่นาเพื่อทํานากุง นาขาวทั้งหมดก็ตองเปลี่ยนเปน นากุงไปโดยปริยาย เพราะพื้นที่ที่
ใกลเคียงดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดน้ําเสีย ดินเสียไปดวย ขาวปลูกไมได จึงตองเปลี่ยนมาซื้อขาวกิน 
และตอมาเมื่อมีไฟฟาและมีถนน เครื่องใชไฟฟาตางๆที่เปนสินคาเงินผอนก็เขามาในหมูบาน ทั้ง
ชาวบานตองการเองดวยและนักธุรกิจเห็นโอกาสดานการตลาดดีจึงสงนักการขายเขามาขายของเงินผอน 
รถมอเตอรไซคหรือรถเครื่องก็มาแพรหลายเมื่อมีถนนเขามา เรียกไดวามีทุกบาน ฉะนัน้คาใชจายในเรือ่ง
สาธารณูปโภค น้ํา ไฟ และคาน้ํามันรถก็เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายอื่นๆเชน คาใชจายสําหรับ
โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนเครื่องมือส่ือสารหลักในพื้นที่ มีนอยบานนักที่จะมีโทรศัพทบาน แมปจจุบัน 
ทรัพยากรธรรมชาติจะดีขึ้น ทําใหชาวบานแหลม มีรายไดมากขึ้น แตรายจายก็ยังมากอยู เพราะแมอาจจะ
ลดรายจายเรื่องอาหารโปรตีนไปได จากการทําประมง และการเลี้ยงไก เล้ียงแพะและวัวเอาไว แต
ขาวสารขิงขิง ตะไคร พริก น้ํามัน กะทิ ฯลฯ ก็ยังตองซื้อ เพราะคนที่นี่ไมมีการปลูกผักสวนครัวเอาไว
รับประทาน ผักตามธรรมชาติก็มีใหเก็บบาง แตนอยลง 
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สวนท่ี 2 สําหรับคาใชจายอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมนั้น มีอยู 2 สวนหลักๆคือ 
คาใชจายดานภาษีสังคม และคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย ในสวนของภาษีสังคมนั้น 
เนื่องจากชาวบานแหลมมีความสัมพันธเปนเครือญาติกันหมดทั้งหมูบาน ฉะนั้น เมื่อมีงานมงคล งาน
ศพ ฯลฯ ก็จะไปรวมกันทุกๆงาน และแตละงานเมื่อไปก็จะตองนําเงินใสซองสนับสนุน เจาภาพตาม
ธรรมเนียมดวย ตั้งแต 500 ไปจนถึง 1000 กวาบาทขึ้นไป ชวงที่มีงานสังคมชุกก็คือ ชวงเดือน 4, 6, 7, 
9 เพราะถือเปนชวงเดือนมงคล และยิ่งถาตรงกับวันศุกร ขึ้น 11 ค่ําแลวดวยจะยิ่งเปนวันมงคล ทั้ง
จังหวัดตรังจะมีงานมงคลจัดขึ้นพรอมกันมากกวา 10 งาน ฉะนั้นหากเปนผูนําชุมชน หรือเปนผูที่มี
อายุมากหนอยก็จะมีรายจายตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆ 

ในสวนของเจาภาพเองนั้น หากเปนงานมงคล ชาวมุสลิมจะเสียคาใชจาย คอนขางสูง
ในการจัด เพราะจะตองมีวันหนึ่งที่ทําทาน เล้ียงคนมางาน แตถาเปนศพ ชาวมุสลิมจะประหยัดคาใชจาย
มากเมื่อเทียบกับคนพุทธ เพราะจะตองปฏิบัติศาสนกิจใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง 

อีกสวนหนึ่งคือคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย ตอนแรกผูวิจัยก็มองวา เปน
คาใชจายในชีวิตประจําวัน แตเมื่อสอบถามลึกลงไปกลับพบวา รายจายนี้มีความพิเศษ โดยเฉพาะใน
วัฒนธรรมของกลุมคนมุสลิมของบานแหลมดวย กลาวคือ คนบานแหลมมีวัฒนธรรมที่วา เมื่อรวมงาน
สังคมแตละครั้งจะตองใสเส้ือผาใหสวยงามและไมซํ้ากัน ฉะนั้น ในแตละเดือนคาใชจายเกี่ยวกับเสื้อผาก็จะ
เยอะมาก ถาเปนผูชายจะซื้อเดือนละ 2-3 คร้ัง คร้ังละประมาณ 500-1,000 บาท ถาเปนผูหญิงจะถี่กวานั้นคือ 
3-5 คร้ังตอเดือน คร้ังละประมาณ 1,000-3,000 บาท และจะยิ่งสูงขึ้น เมื่อถึงเดือนมงคล ฉะนั้นทุกๆป จะมี
รายจายดานเสื้อผาเครื่องแตงกายจํานวนมาก 

สวนที่ 3 เปนเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินและอบายมุข ซ่ึงจะขยายความในหัวขอถัดไป 
 

4.5) หนี้สิน 
 สําหรับหนี้สินยังคงเปนปญหาที่สําคัญที่ทั้งองคการบริหารสวนตําบล และผูใหญบาน ตางให
ความสําคัญ แหลงเงินกูสวนใหญของคนในหมูบานมีหลักๆ3 แหลงดวยกัน คือ ธนาคาร เพื่อ
การเกษตรและสหกรณเกษตร (ธกส.) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ เงินกูนอกระบบ ชาวบาน
สวนใหญจะกู ธกส. มาเพื่อลงทุนในดานการเกษตร เชน สวนยางพารา หรือ นํามาทํา กระชังเลี้ยงปลา 
เล้ียงหอย เปนตน ก็ใชคืนกันไดบาง ในสวนที่ใชคืนไมไดยังเปนหนี้ เพราะเหตุวา เมื่อทําแลวไมไดผล 
อยางไรก็ดี ทาง ธกส.คอนขางใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวก ใหชาวบานสามารถชําระ
หนี้คืนได ในสวนของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองนั้น เปนสวนหนึ่ง ที่ทําใหหมูบานเกิดปญหา
การแตกสามัคคีกันภายในหมูบาน จากคําบอกเลาของผูใหญเหยด เหลมุด (2550) ไดบอกไววา 
กองทุนหมูบานจะจํากัดวงเงินกูอยูที่ 20,000 บาท ทีนี้ พอมีคนหนึ่ง กรรมการกองทุนใหกู 20,000 
บาท อีกคนใหกูแค 15,000 บาท ก็เกิดความไมพอใจขึ้น เปนตน นอกจากนี้ อัตราการใชคืนยังต่ํามาก 
อยูที่ประมาณ 50% เทานั้น ซ่ึงกําลังเปนปญหาอยู เพราะวาตามแผนการของรัฐบาล ในปนี้จะตอง
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ยกระดับกองทุนหมูบาน ของแตละพื้นที่ ใหเปนนิติบุคคล โดยมีขอกําหนดวาจะตองมีอัตราการใชคนื
ไมต่ํากวา 70% และเมื่อกรรมการกองทุน ไปตามทวงหนี้ ชาวบานก็ไมพอใจ 
 สําหรับเงินกูนอกระบบ มีอยู 2 ลักษณะคือ เงินกูที่เรียกวา “เบี้ยดอก” เงินก็นี้เปนเงินกูระยะ
ส้ัน ประมาณ 1 เดือน คิดดอกเบี้ย 20% และจะเก็บเงินเปนรายวัน ทั้งตนทั้งดอก เมื่อครบเดือน หนี้ก็
จะหมดพอดี ยกตัวอยางเชน หากเรากูเงินมา 500 บาท เราจะตองจายเจาหนี้วันละ 20 บาท เมื่อครบ 30 
วัน ก็เทากับเราจายหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยรวม 600 บาท เทากับ 120% ของ 500 บาท พอดี ผูใหกู
เงินกูประเภทนี้มีเพียงรายเดียวในพื้นที่ จุดประสงคการกูของชาวบานสวนใหญเอาไวเพื่อใชจาย ยาม
ที่เงินขาดมือ อาชีพประมงไมเหมาะแกการดําเนินการ หรือเอาไวทําทุนซ้ือของเขาราน สําหรับกรณี
ของรานคา โดยสวนใหญ คนที่ทําอาชีพประมงเพียงอยางเดียวมักจะเปนหนี้เงินกูประเภทนี้ 
เนื่องมาจากเงินขาดมือในบางวันที่เก็บหอยไดไมมากพอ หรือในวันที่สภาพอากาศไมเหมาะสม 
อยางไรก็ดี จากการสอบถามจากผูที่เคยเปนลูกหนี้ และเคยปลอยกูแขงกับผูใหกูรายนี้พบวา แทจริง
แลว ประเภทของการกูนั้นมี 3 ประเภท ประเภทแรกเปนรายวันดังที่กลาวไปแลว ประเภทที่สอง 
เรียกวาเงิน Shock เปนเงินราย 10 วัน ดอกเบี้ย 20% ถาไมจายเงินตนภายใน 10 วัน ก็จะเก็บดอกเบี้ย 
20% ไปเรื่อยๆ ทุกๆ 10 วัน คนมักกูเงิน Shock เพื่อเอาไปจายสินคาเงินผอน และแบบที่สามเปนแบบ
รายเดือน ดอกเบี้ยก็ 20% เหมือนกัน แตสวนใหญคนจะกูเงินรายเดือนเพื่อลงทุนในกิจการบางอยาง 
เชน ซ้ือเรือ เปนตน ลูกคาจะอยูทั้งหมู 3 บานแหลม และ หมู 5 บานทุงไพร ในการกูกอนใหญ 
(30,000 บาทขึ้นไป) จะมีการใหวางโฉนดที่ดินและเอกสารอื่นๆดวย (ในขณะที่ตัวผูใหกูเองบอกวา 
ไมมีการเก็บเอกสาร และใหกูเพียงไมเกิน 1,000 บาท เพื่อใหมีสภาพคลองสําหรับจายคาน้ําคาไฟ คา
เรียนลูก) อยางไรก็ดี จํานวนผูกูที่ชัดเจนไมสามารถหาไดเนื่องจากตัวผูใหกูไมยอมเปดเผย แตลูกหนี้
และอดีตคูแขงบอกวา จะมีสมุดรายชื่อ 3 เลม แยกประเภทเงินกู คะเนวา ลูกคาของผูใหกูคิดเปน
ประมาณ 80% ของประชากรหมูบาน 
 เงินกูอีกประเภทหนึ่งคือเงินกูที่ปลอยจากพอคาคนกลาง ที่รับซื้อหอยตมสุก ในหมูบานจะมี
พอคาคนกลางเปนคนที่อยูในตัวอําเภอกันตังเขามารับซื้อเนื้อหอยตมสุก พอคานี้ก็จะปลอยกู และชวย
ซ้ือหาอุปกรณสําหรับการทําประมง เชน เรือ คราดมือ เปนตน ซ่ึงมูลคาของเหลานี้อยูในหลักหมื่น 
(โดยเฉพาะเรือ) จากนั้นเมื่อชาวบานตมหอยแลวพอคามารับซื้อ ก็จะหักเงิน 20-30 บาท ตอคร้ังเปน
การใชหนี้ไปเร่ือยๆ ในบางโอกาสก็จะปลอยกูใหชาวบาน สําหรับคาใชจายที่เปนเงินกอนใหญอ่ืนๆ
ดวย เชน คาเลาเรียนของลูก หรือชุดนักเรียน เปนตน พอคาคนกลางที่รับซ้ือเนื้อหอยตมสุก ในขณะนี้ 
(เมษายน 2550) มีรายเดียว ชาวบานที่ทําการประมง สวนหนึ่งเปนหนี้ของพอคาคนกลางรายนี้  
 พอคาคนกลางที่รับซื้อปูดําก็ทําในลักษณะเดียวกันกับพอคาเนื้อหอยตมสุก คือ รับซื้อปูดําใน
ชวงเวลาที่มีการตกปู เมื่อพนชวงตกปู ก็จะปลอยกูใหกับคนตกปูที่ตองการซื้ออุปกรณ สําหรับไปทํา
อาชีพอ่ืนเชน อวน หรือ ไซ เปนตน แลวจึงคอยๆหักเงินกูจากการรับซื้อปูดําคราวละ 20-30 บาท 
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 จากการพูดคุยกับชาวบาน ทําใหทราบวา ชาวบานสวนใหญไมมีเงินเก็บออม คือ เมื่อหาเงิน
มาไดวันหนึ่งๆ ก็ใชหมดเลยวันหนึ่ง มีเพียงบางสวนเทานั้นที่เหลือเก็บบาง บานที่มีเงินเก็บบาง
เล็กนอยมักเปนบานที่ทําอาชีพหลายอยาง และมีลูกไมมาก ถึงมีลูกมากสวนใหญก็เรียนจบและมาชวย
พอแมทํางานไดแลว สําหรับบานที่เงินไมพอจาย และมีหนี้สินดวยนั้น มักเปนบานที่ทําอาชีพไม
หลากหลาย และบางสวนจะมีลูกมาก 4-6 คน และสวนใหญยังไมสามารถชวยพอแมทํางานได 
นอกจากนี้ชาวบานจํานวนมากยังติดส่ิงที่เรียกวา เบอรหุน หรือ หวยหุน ซ่ึงก็คือ หวยที่ทายเลขทาย
สองตัวของมูลคาเมื่อปดตลาดของหุนที่ซ้ือขาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งชวงเชา และ
ชวงบาย แมวาในแตละครั้งจะเลน 10-20 บาท แตเลนบอยครั้ง และเลนทุกวัน จึงทําใหมีรายจาย
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเลนเปยแชรในหมูบาน อีกดวย เปยแชรนี้ชาวบานจะจะตกลงกติกา
แตกตางกัน ในแตละคร้ังจะมีคนรวมเลนจํานวนหนึ่ง กําหนดระยะเวลาในการลงเงิน และกติกาใน
การยืมเงินออกไปใช ขอดีของเปยแชรคือ เมื่อชาวบาน ตองการเงินกอนใหญเชนในการจายคาเรียน
ลูก คาหนังสือ และชุดนักเรียนในคราวเดียว ก็สามารถยืมจากวงเปยแชรได แตขอเสียก็คือเงินที่ตอง
จายลงวงตรงกลางอยางสม่ําเสมอ ทําใหรายไดที่ใชจายไดนอยกวาที่ควรจะเปน 
 
 5)  สภาพวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  
 5.1)  วิถีชีวิตดานอาชีพ 
 จากการพูดคุยและสัมภาษณชาวบานจํานวนหนึ่ง ทําใหพบวา ชีวิตและอาชีพของ ชาวบาน
แหลมนั้นจะวนเวียนเกี่ยวของกับทรัพยากรที่มาจากแมน้ําและปาชายเลน ไมวาทางตรงหรอืทางออมก็
ตาม ทางตรงก็คือกลุมที่ทําประมง ทั้งหอยปะ วางอวนปลาทราย ตกปู การทําใบจาก กลุมที่หาง
ออกมาอีกระดับแตเกี่ยวของกันก็เชน พอคาคนกลาง หรือกลุมที่ทําปูนขาวจากเปลือกหอยปะ กลุมที่
ไดประโยชนโดยออมก็คือ กลุมของรานคา เกี่ยวของตรงที่ หากทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม คน
ในหมูบานก็จะไดรายไดนอยจากการทําประมง สงผลใหซ้ือของจากรานคานอยลงไปดวยเชนกัน การ
พึ่งพาแมน้ําและปาชายเลน จะมีความเขมขนแตกตางกันขึ้นอยูกับที่ดินหรือทรัพยสินที่แตละ
ครัวเรือนมีครอบครองอยูดวย บานที่อยูติดริมฝงแมน้ําสวนใหญเปนบานที่ไมมีโฉนดที่ดิน ไมมีพื้นที่
สวนยาง ชีวิตตองพึ่งพาการประมงแทบทั้งหมด จะมีรายไดจากการทําจากอยูบางบางสวน ในขณะที่
บานที่อยูถัดจากฝงเขามา ที่ดินจะมีโฉนดถูกตอง บางสวนจะมีสวนยาง และกิจการอื่นๆ รายไดจาก
ประมงก็จะมีสัดสวนที่นอยลงมา อาจอยูประมาณ 50-50 อยางไรก็ดี การติดตามเรื่องรายไดของคน
บานแหลมนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะไมมีการทํา บัญชีรายรับรายจายครัวเรือน ใครได
รายไดมาก็ใชทันที นอกจากนี้รายไดยังมีความผันผวนตามฤดูกาล สภาพอากาศ น้ํา และปจจัยอ่ืนๆอีก 
จึงไมอาจจะสรุปเปนตัวเลขที่ชัดเจนวามีสัดสวนเทาไหรอยางไร 
 วิถีชีวิตของชาวบานแหลมก็จะแตกตางกันตามแตละอาชีพที่ทํา และวิถีชีวิตก็จะแปรเปลี่ยน
ไป ตามชวงเวลาที่สามารถทําอาชีพนั้นๆได แตก็ยังคงสภาพของความเอื้ออาทร และการมีทุน ทาง
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สังคมสูงในชุมชน ยกตัวอยางเชน อาชีพประมง วิถีชีวิตจะหมุนเวียนตามเวลาการขึ้นลงของน้ํา ตาม
ขางขึ้นขางแรม บางวันตองออกไปหาหอยตั้งแตตี 2 ตี 3 บางวันหาตอนบาย บางวันหาสองรอบ 
สําหรับอาชีพตัดยางก็จะตื่นมาตัดยางแตเชาตรู ประมาณ ตี 3-4 ถึงประมาณ 6 โมงเชา  
 วิถีชีวิตของชาวบานยังแตกตางกันในแตละฤดูอีกดวย หากเปนฤดูแลง ตั้งแตประมาณเดือน
ธันวาคม – เมษายน จะเปนชวงที่ชาวบานทําการจับหอยเปนหลัก เนื่องจากชวงหนาแลงจะเปนชวงที่
หอยจํานวนมาก และจะมีอาชีพอ่ืนๆเปนอาชีพเสริม เชนสับและลอกจาก วางอวนปลาทราย หรือตกปู 
เปนตน ในขณะที่ชวงมรสุม คนจะไมคอยจับหอย เพราะจับไดนอย ชาวบานบอกวา เปนเพราะความ
เค็มของน้ํานอยลง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา ทําใหสภาพน้ําไมเหมาะกับหอย หอยจึงตาย
มากกวาปกติ คนจะยายอาชีพไปทําอยางอื่น คนหนุมก็อาจจะไมอยูบาน แตไปกับเรืออวนในทะเล
นอก เพราะในชวงฤดูมรสุม จะมีคล่ืนลมในทะเล พัดใหทรายที่ทองน้ําปนปวน ทําใหพวกปูมา และ
ปลาที่อยูบนผืนทรายไมมีที่อยูอาศัย ถาเราไปวางอวนไว มันจะมาติดอวน สวนคนอื่นๆก็อาจจะไปตัด
จากลอกจากเปนอาชีพหลักแทน 
 5.2)  สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
 อาหารการกินที่นี่โดยหลักๆในชวงเชาจะเปนกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ขายที่รานกาแฟ และ
ขนมจีนน้ํายา หรือบางคนก็มากินขาวเหนียวกะทิโรยนํ้าตาลทรายแดง หรือขนมอื่นๆ ที่ทางรานจะ
จัดทํา กลางวันและเย็นจะเปนอาหารที่แตละบานทําหรือซ้ือมา โดยมากจะเปนอาหารทะเล จําพวก
ปลา หอย ปู จะมีใหรับประทานทุกๆวัน แตส่ิงที่แตละบานตองซื้ออยางสม่ําเสมอ ไมสามารถผลิตเอง
ได จะเปนขาวสาร น้ํามัน กะทิ และพืชผักสวนครัวตางๆ เชน ขมิ้น กระเทียม หอม พริก มะเขือ เปน
ตน บางบานที่ทํางานทั้งวัน เชน เชาไปเก็บหอย และตองมาตมหอยทั้งวัน หรือตองทํางานอยางอื่นตอ
ก็จะซื้อกับขาวจากรถกับขาวแทน 
 ทุกๆคนจะมีจุดนัดพบหรือจุดศูนยรวมอยูที่ รานกาแฟ ในแตละโซนของพื้นที่บานแหลม ใน
เวลาเชา กลางวัน และเย็น เพื่อรับประทานขนม เครื่องดื่ม และพบปะพูดคุยกันในเรื่องตางๆ ทั้งเรื่อง
อาชีพ เร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการงานของชุมชน และเรื่องบานเมืองบาง การถกเถียงแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานราชการตางๆ รวมถึงองคกรชุมชนก็ยังมีใหเห็นอยูทั่วไป ใน
ขณะเดียวกัน ความเอื้ออาทรยังมีใหเห็น อยูเปนประจําโดยเฉพาะในรานกาแฟ การอาสาที่จะเลี้ยงคน
ในรานโดยความสมัครใจ ยังเห็นอยูอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะโดยเจาของรานเอง หรือคนที่มา
รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่ราน ความไวเนื้อเชื่อใจเห็นกันอยูโดยทั่วไป แตละบานไม
จําเปนตองใสกลอน คนสามารถเดินไปรับประทานอาหารที่บานคนอื่นไดโดยไมมีปญหา เมื่อเห็นคน
นั่งลอกกุงจากอยูริมถนนในหมูบาน คนในครอบครัวก็จะไปชวยทํา เพื่อนบานก็จะเดินมานั่งคุยเร่ือง
สัพเพเหระ ทั้งนี้อาจเปนเพราะคนในแตละบริเวณจะมีความสนิทชิดเชื้อเชื่อมโยงกันเปนเครือญาติ
ดวย  
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 ส่ิงที่เห็นผิดแผกแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆที่เปนหมูบานลักษณะนี้ก็คือ เปนหมูบาน ที่ยังคงเห็นคน
หนุมสาวอยูเปนจํานวนมาก ตามปกติแลวหมูบานของไทยโดยมาก คนหนุมสาวมักจะเดินทางออกไป
ทํางานที่โรงงานในตางที่ตางถิ่น ทิ้งใหคนแกและเด็กอยูกับหมูบาน นานๆครั้งจะกลับมาบานสักครั้งหนึ่ง 
แตที่นี่ แมจะมีคนออกไปทํางานนอกพื้นที่ แตเด็กหนุม เด็กสาว ก็ยังคงเห็นอยูภายในหมูบาน ชวยพอแม พี่
ปานาอา ทํางานประมง กรีดยาง ลอกจาก และคาขาย ในชวงปดเทอม อยางไรก็ดี เปนที่สังเกตไดประการ
หนึ่งวา คนหนุมสาวที่มีการศึกษาระดับ ปวช.  มัธยมศึกษาปที่ 6  หรือปริญญาตรี จะออกไปทํางานนอก
พื้นที่แมวาในพื้นที่จะมีทรัพยากร อุดมสมบูรณมากพอ ที่จะพออยูพอกินได แตคนกลุมนี้มักจะกลับมา
เมื่อหยุดพัก หรือออกจากงานรองานใหม 
 สําหรับชวงเปดเทอมนั้น เด็กๆชั้นประถมจะเรียนในโรงเรียนบานแหลมสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งจะไปเรียนที่โรงเรียนวิเศษกาญจน เมื่อขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษา บางครอบครัวที่มีฐานะก็จะสง
ลูกไปเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนชื่อดังของ
จังหวัด บางก็สงไปเรียนในโรงเรียนในตําบลบางปาว โรงเรียนปอเนาะในอําเภอและจังหวัดใกลเคียง
บาง บางคนไปเรียนโรงเรียนสายอาชีพในตัวเมือง จะมีเด็กบางสวนที่ยังขาดโอกาสในการเรียน
หนังสือข้ันพื้นฐาน แตเทาที่สํารวจขอมูลดู เบื้องตนพบวามีจํานวนนอยที่ไมไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน บางคนในหมูบานไดเรียนจบปริญญาตรี มี 1 คนที่เรียนจบปริญญาเอก และไดเปนอาจารย 
สอนหนังสืออยูในกรุงเทพฯ จากคําบอกเลา ของคุณครูถวิล แหงโรงเรียนบานแหลม บอกวา เด็กใน
บานแหลมมีจํานวนไมนอย ที่ครอบครัวมีรายไดนอย แมในขณะที่เรียนโรงเรียนประถมที่โรงเรียน
บานแหลมก็ยังมาเรียนบาง ไมมาเรียนบาง เพราะตองชวยพอแมทํางานบางก็ที่บานมีปญหา เมื่อจบ 
ช้ันประถมศึกษาก็มีเด็กจํานวนไมนอยที่ไมสามารถเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาได เพราะขาด
ทุนการศึกษา ซ่ึงในขณะนี้ทางโรงเรียนและชุมชนกําลังหาทางแกปญหานี้รวมกันอยู 

5.3) ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ในดานภูมิปญญาและองคความรูของชาวบาน จากรายละเอียดขางตน และประสบการณที่
ผูวิจัยไดเจอ พบวา ชาวบานแทบทุกครัวเรือนมีความรูดีในอาชีพของตน ทุกๆคนจะรูเร่ืองน้ําขึ้นน้ําลง
เปนอยางดี กลุมที่ทําการเก็บหอย กลุมที่ตกปู ทําประมงแบบตางๆ ก็จะมีความรูเปนอยางดีเกี่ยวกับ
พื้นที่ทํากิน ธรรมชาติดานพฤติกรรมและที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่เขาจับ ปจจัยที่จะสงผลตอปริมาณ
ของสัตวน้ํา ความเกี่ยวของของปาชายเลนตอสัตวน้ําที่เขาจับ  ในกลุมสวนยางก็จะมีทักษะในเรื่อง
ของการกรีดยาง และการแปรรูปยางในระดับหนึ่ง จากการสังเกต องคความรูในการประกอบอาชีพ
สวนหนึ่งจะสงผานรุนตอรุนภายในครอบครัวและเครือญาติ อีกสวนหนึ่งจะผานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู พูดคุยถกเถียงภายในรานกาแฟของชุมชน ซ่ึงจะเปนที่พบปะของคนในชุมชนกอนและหลังไป
ทํางาน ในตอนเชา และตอนเที่ยง  
 โรงเรียนบานแหลมยังเคยทําการรวบรวมครูภูมิปญญาของชุมชนในเรื่องตางๆ เชน การ
เพาะเลี้ยงหอยนางรม การปลูกผักปลอดสารพิษ มโนราห รองเง็ง การนวดแผนไทย การสานกานจาก 
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การสานเชือกกลวย การแปรรูปอาหารทะเล การทําขนมทองถ่ิน เปนตน การรวมครูปญญาเหลานี้
เปนไปเพื่อการแกปญหา การขาดแคลนครูผูสอนในโรงเรียนบานแหลม และเพื่อใหเด็กๆไดเรียนรู
ผานการปฏิบัติจริงจากชาวบานผูมีประสบการณดวย องคความรูดังกลาวยังไมไดมีการรวบรวมเปน
เอกสารใหชัดเจน และจัดทําเปนกลุม หรือขยายผลสูชุมชน 
 นอกจากนี้ยังมีองคความรู อ่ืนๆ อยางเชน องคความรูดานสมุนไพร จากคําบอกเลาของ
ชาวบาน พบวา แตเดิมในบานแหลมจะมีหมอยาประมาณ 8 คน คอยรักษาและใหคําแนะนําแก
ชาวบานในการใชพืชผักที่มีอยูในพื้นที่ในการรักษาอาการปวยพื้นฐาน เชน เปนไข ทองผูก ทองเสีย 
เปนอีสุกอีใส เปนตน มีอยูประมาณ 4 คน ที่สามารถเปนหมอตําแยได อยางไรก็ดี ในปจจุบันคนก็จะ
ใชบริการของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในตัวอําเภอเปนหลัก แตหมอยาและหมอตําแยเหลานี้ก็
สามารถชวยเหลือในยามฉุกเฉินและการปวยไขเล็กๆนอยได  ชุมชนบานแหลมยังเคยเปนถ่ินที่เล่ือง
ช่ือดานคุณไสย คนรุนพอ รุนปู จํานวนมากที่มี ความสามารถในการปลุกเสก ทําพิธีตางๆเชน พิธีอวย
พรใหแกเรือเมื่อเรือสรางเสร็จ ใหสามารถ จับกุงหอยปูปลาไดมากๆ หรือ พิธีปลุกเสกดายแดงผูก
ปลัดขิก ใหแกเด็กๆ เพื่อคุมครอง จากเภทภัยตางๆ และผีน้ํา ผีทะเล เปนตน และมีเวทยมนตรคาถาใน
การเรียกปลาใหขึ้นมาใหจับมากๆ อยางนอยที่สุดก็สามารถทํานายโชคชะตาทางลายมือได แตคนเฒา
คนแกในหมูบานก็บอกวา องคความรูเหลานี้ไมสามารถถายทอดมาสูคนรุนใหมในปจจุบันได 
เนื่องจากความไมสนใจศึกษาเรียนรู  
 
 6)  กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบานแหลม 
 ภาพรวมของกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแหลม อาจแบงไดเปน 3 
สวนหลักคือ หนึ่ง การอนุรักษปาชายเลน สอง การอนุรักษหอยนางรม และสาม การอนุรักษหอยปะ 
ซ่ึงบางสวนก็จะดําเนินการในรูปของกลุมชัดเจน คือในสวนของการอนุรักษปาชายเลน และการ
อนุรักษหอยนางรม อีกสวนหนึ่ง จะเปนการอนุรักษในลักษณะของการวางกติกา ใหชาวบานปฏิบัติ
รวมกัน  
 กลุมอนุรักษภายในบานแหลมจะมีความเชื่อมโยงกับเครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะ
เหลียนอยูดวย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากชุมชนบานแหลมใชสายน้ํารวมกับอีกหลายหมูบาน ไลเรียงมา
ตั้งแตเขตปาตนน้ํา เขตปาสาคู อันเปนเขตลุมน้ําจืด เปนแหลงใหกําเนิดน้ําจืดที่ใชในพื้นที่ ตามมาดวย
เขตน้ํากรอยซ่ึงเปนที่มีหอยชนิดตางๆอุดมสมบูรณและมีปาชายเลนปกคลุมอยู และบริเวณริมชายฝง
ทะเลตรัง สําหรับบานแหลมจะเปนชุมชนในเขตน้ํากรอย ซ่ึงจะทําการอนุรักษเปนเครือขายทั้งสองฝง
แมน้ํา เปนเหมือนจิ๊กซอวตอกัน ประกอบดวย บานทุงตะเซะ บานหินโคกควาย บานปาหวี และบาน
เกาะพรุน อยูทางฝงซายของแมน้ําปะเหลียน สําหรับฝงขวา จะประกอบดวย บานแหลม บานทุงไพร 
และบานแตะหรํา ทั้งนี้ เนื่องจาก ระบบนิเวศนนี้เปนระบบนิเวศนเชิงซอน (Complex Ecosystem) 
การอนุรักษจึงตองทําอยางเชื่อมโยงกันหมด 

   
  



 91 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 ระบบนิเวศนเชิงซอนของพื้นที่ลุมน้ําปะเหลยีน 
(ที่มา: แผนพับของสมาคมฯ) 

 
 ในสวนนี้ ขอนําเสนอภาพรวมของกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บาน
แหลม แตเนื่องดวย การเกิดขึ้น รุงเรือง หรือตกต่ําของกลุมนั้น ปจจัยในเชิงของการเมืองทองถ่ิน มีผล
คอนขางมาก จึงจะขอนําเสนอภาพคราวๆของการเมืองทองถ่ินในชุมชนกอน ผูเลนบทบาททางการ
เมืองทองถ่ิน และความสัมพันธของกลุมตางๆภายในชุมชน รวมถึงลักษณะการบริหารจัดการงาน
ชุมชน ในแตละชวงเวลา แลวจึงกลาวถึงประวัติของกิจกรรมการอนุรักษตางๆ คือ กลุมอนุรักษหอย
นางรม กลุมปาชายเลน และการอนุรักษหอยปะ  
 
 7)  ความสัมพันธระหวางกลุมตางๆในชุมชน และการเมืองทองถิ่น 
 7.1)  เก่ียวกับความขัดแยงภายในชุมชน 
 ความสัมพันธของคนภายในชุมชนนั้นมีอยูหลายมิติ เชน มิติดานเครือญาติ มิติดานการ
ประกอบอาชีพ มิติในการทํางานสวนรวมในชุมชน มิติทางดานการเมืองทองถ่ิน มิติของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชนที่เกี่ยวของ เปนตน ซ่ึงมิติตางๆดังกลาว ชาวบาน 2 กลุม อาจมี
ความขัดแยงในมิติหนึ่ง แตก็ยังคงมีความสัมพันธอันดีในอีกมิติหนึ่งได ดร.เลิศชาย ศิริชัย กลาวไววา 
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“…ความขัดแยงภายในชุมชนลักษณะดังกลาวเปนเรื่องปกติภายในชุมชน…” ทั้งนี้ผูวิจัยคิดวา เปน
เพราะความสัมพันธภายในชุมชนเปนเหมือนเกมสที่ดําเนินตอเนื่อง (Continuous Game) ผูเลนไม
สามารถกระทําการที่แตกหัก หรือขัดแยงกันอยางรุนแรงไมได เพราะมีความสัมพันธ กันแบบเครือ
ญาติและยังตองเจอกันในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน 
 7.2)  มิติดานเครือญาติ 
 สําหรับมิติดานเครือญาติ ในชุมชนบานแหลมจะมีตระกูลเร่ิมตนของหมูบาน และเปนตระกูล
ใหญคือ ตระกูล “หมวกเทพ” และจะมีอีก 3 ตระกูล ซ่ึงมีบทบาทในชุมชนไมนอย คือ ตระกูล“เหล
หมุด” ตระกูล“หมินเหม” และตระกูล “สีหมัด” ซ่ึงขยายมาจากตระกูล “หมวกเทพ” อีกชั้นหนึ่ง 
นอกจากนี้ ยังมีตระกูลอ่ืนๆ อีก แตไมใหญเทาตระกูลท่ีกลาวมาแลวสมาชิกของแตละตระกูลนั้นมี
ความสัมพันธในเครือญาติอยางแนนแฟน ชวยเหลือเกื้อกูลกันและใชชีวิตตามปกติ แตสมาชิกแตละ
คนก็อาจจะอยูกันคนละกลุม คนละฝายในมิติอ่ืนๆของชุมชน ในภาพรวมๆสังเกตไดวา ตระกูลเหล
หมุด (ของผูใหญเหยด บังบา และอีกหลายคน) จะมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุม
ตางๆภายในหมูบาน ในขณะที่ตระกูลหมินเหมด และสีหมัดจะเปนตระกูลท่ีกุมพื้นที่ทางการเมืองใน
ชุมชนจากการเปน โตะอีหมาม และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน เปนหลัก สําหรับ
ตระกูลหมวกเทพ บทบาทและฝกฝายไมชัดเจนนัก 
 7.3)  การผลัดเปล่ียนวาระทางการเมืองและผลตอกลุมกิจกรรมตางๆในภาพรวม 
 จากบทบาทหนาที่ดังกลาวประกอบกับเครือขายของตระกูลตางๆ นํามาสูเร่ืองราว ของ
การเมืองทองถ่ิน ในชวงระยะเวลาตั้งแตแรกเริ่มการเขาสูขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลุมน้ํา
ปะเหลียน ป 2538 จนถึง 2550 ดังนี้ คือ  
   7.3.1)  ในชวงตั้งแตป 2538 ถึง ป 2545 ผูใหญบาน คือ นายสมโชค หมินเหมด ผูชวย
ผูใหญบานคือ นายเหยด เหลหมุด ในชวงดังกลาวนี้ คนเคลื่อนงานหลักๆ คือ ผูชวยผูใหญ โดยเฉพาะ
ในสวนของงานกลุมตางๆในชุมชน ในภาพรวมๆชวงนี้ ไดเกิด กลุมอยาง กลุมอนุรักษหอยนางรม 
กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมผูหญิงแสงตะวัน (ขายขาวสาร) กลุมสัจจะออมทรัพยขึ้น 
   7.3.2)  ในชวงตั้งแตป 2545 ถึง ป 2549 ผูใหญบาน คือ นายสมนึก หมินเหมด ซ่ึงใน
ขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนโตะอีหมามดวยพรอมๆกัน ผูใหญบานเปนผูเคลื่อนงานเองทั้งหมด และไดลด
บทบาทของกลุมตางๆลง นํากลุมออมทรัพยประมงพื้นบานเขามาในหมูบาน ตั้งแตกอนเปนผูใหญบาน ซ่ึง
กลุมนี้นําไปสูความแตกสามัคคีของชุมชนในเวลาตอมา กลุมผูหญิงแสงตะวันและสัจจะออมทรัพยลด
บทบาทลงจนหยุดดําเนินการไป จากคําบอกเลาชาวบานหลายคน ส่ือใหเห็นวา ลักษณะการทํางานของ
ผูใหญคนนี้ เปนในลักษณะการรวมศูนยอํานาจไวที่ตัวเอง จัดการเรื่องทุกอยางเสร็จดวยทีมงานที่ตนไวใจ 
ซ่ึงในมุมหนึ่งก็ทําใหงานเสร็จไปโดยงายและครบถวน แตส่ิงที่ขาดก็คือ กระบวนการมีสวนรวม ของคนใน
ชุมชน และเนื่องดวยการมีแนวคิดไมตรงกัน ผูชวยผูใหญ (เหยด เหลหมุด) ไดลดบทบาทตัวเองลงและเขา
ไปเปนกรรมการการศึกษาของโรงเรียนบานแหลมแทน และไดไปรวมผลักดันเรื่องหลักสูตรทองถิ่น
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เกี่ยวกับหอยนางรม ในโรงเรียนบานแหลม รวมกับคณะครูในโรงเรียนที่ไดเริ่มดําเนินการอยูกอนแลว ซ่ึง
จะกลาวในลําดับถัดไป ในชวงระหวางนี้ ป 2548 ไดมีการเลือกตั้ง อบต. และชาวบานแหลมไดเปนรอง
นายกอบต. 2 คน คือ นายสมโชค หมินเหมด และนายดาย สีหมัด 
   7.3.3)  ในป 2550 จนปจจุบัน ผูใหญบานคือ นายเหยด เหลหมุด ผูใหญบานทานนี้ 
ไดมาจากการเลือกตั้ง ลักษณะการทํางานของผูใหญเหยด จะเปนลักษณะพยายามหาความคิดเห็น 
และมติจากที่ประชุมประชาคม บรรยากาศในการประชุมโดยรวมทุกๆคน ยังไมกระตือรือรน(อาจดู
เนือยๆในตอนแรก) แตเมื่อมีคนนําเสนอความเห็น คนในที่ประชุมก็จะรวมกันแสดงความเห็นอยาง
กวางขวาง อยางไรก็ดีตัวผูใหญยังขาดเครื่องมือในเชิงกระบวนการเพื่อดึงการมีสวนรวมจากคนหมู
มาก เลยทําใหในการประชุมดูวุนวายและเคลื่อนไปคอนขางชา คนบางสวนอาจมองวายังทํางานไม
คลอง แตอีกสวนหนึ่งก็จะมองวาผูใหญใหความสําคัญกับความคิดความเห็นของเขา ผูใหญ (เหยด) มี
จุดยืนวา “อะไรดีสําหรับประชาชนผมเอา” จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) ผูใหญมีความตั้งใจที่จะ
ฟนฟู กลุมตางๆ ขึ้นมาใหม พรอมทั้งสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการ 
ปรับปรุงกลุมตางๆของผูใหญจะกลาวในหัวขอถัดไป 
 หากเปรียบเทียบลักษณะการทํางานของผูใหญทั้ง 3 ยุค ในยุคแรก ผูใหญจะมอบบทบาทหลัก 
ใหกับผูชวยผูใหญบาน ในยุคตอมา ผูใหญจะมีลักษณะการทํางานแบบรวมศูนยอํานาจ และลดการมี
สวนรวมของชุมชนลง และทํางานกับคนที่ไวใจ ในยุคปจจุบัน ผูใหญจะทํางานแบบ กระจายงานและ
อาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน ยอมรับทุกคนที่อยากจะทํางาน แมกระทั่ง ทีมงานของผูใหญเกาที่เปน
คูแขงตอนเลือกตั้งผูใหญบาน     
 
 8)  กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน 

 8.1)  กิจกรรมอนุรักษหอยนางรม 
 กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแหลม เริ่มจากกิจกรรมอนุรักษ หอย
นางรม ชวงประมาณป พ.ศ. 2538 ในชวงนั้นชาวบานเองเกิดความตระหนักในเรื่องของ ความขาด
แคลนของหอยนางรมอยูเดิม ทั้งนี้เนื่องจากชาวบานไมสามารถเก็บหอยนางรมไดเลย เพราะมีนายทุน
และชาวบานบางสวนใชวิธีการตอทอ Oxygen ดําลงไปเก็บหอยหมด อีกทั้งวิธีการประมงของ
ชาวบานในสมัยนั้นก็สงผลตอหอยนางรมมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ การระเบิดปลา ซ่ึงจะระเบิด
บริเวณโขดหินอันเปนที่อาศัยของหอยนางรม ในชวงนั้น ผูใหญเหยด เหลมุด (2550) เลาใหฟงวา “…
ในขณะนั้น ผูใหญเปนผูชวยผูใหญบาน และก็ตระหนักถึงความจริงขอนี้ และก็กังวลวา หอยนางรม
จะสูญพันธุไปเพราะมีการจับกันแบบทําลายลางมาก จึงคิดที่จะ กําหนดเขตอนุรักษหอยนางรมในเขต
ของบานแหลม ในตอนแรก ไดไปติดตอเจาหนาที่ประมง ในทองที่เพื่อใหมากําหนดเขตอนุรักษหอย
นางรม  แตทางเจาหนาที่บอกวา หากจะทําก็จะตองจายเปนเงินภาษีใหแกทางเจาหนาที่ ใน
ขณะเดียวกัน ชวงนั้นสมาคมหยาดฝน ไดเขามาเริ่มดําเนินการในพื้นที่บานแหลม โดยสงเจาหนาที่
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สนามเขามาฝงตัวในพื้นที่ เฟนหาแกนนําและสรางความเขาใจอยูหลายครั้ง จนชาวบานอีกสวนหนึ่งก็
ตระหนักเห็นถึงความสําคัญ และเขารวมประชุมกับทางสมาคมหยาดฝนและเครือขายอนุรักษ
ทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียนอีกหลายครั้ง…” เมื่อสอบถามเรื่องนี้กับคุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ นายก
สมาคมหยาดฝน จึงไดเลาใหฟงวา “…ในชวงนั้น หยาดฝนเขาไปในพื้นที่บานแหลม เพื่อจะทําการ
อนุรักษทั้งหอยปะ และหอยนางรม แตเนื่องจากหอยนางรมนั้น กําลังอยู ในสถานการณคับขัน คือ จะ
มีนายทุนมาขอสัมปทานเก็บหอยนางรมในเขตบานแหลม จึงไดนําเสนอเรื่องนี้ใหชาวบานไดรับ
ทราบ ซ่ึงก็ทําใหชาวบานตื่นตัวและใหความสําคัญ กับหอยนางรมมากในชวงแรก…” 
 ตอมาในหมูบานไดรวมตัวกันเปนกลุมอนุรักษหอยนางรม มีกรรมการประมาณ 25 คน ได
กระจายตัวสรางความเขาใจกับชาวบานในหมูบานทุกๆบาน ในชวงแรกก็จะแบงคนในหมูบาน 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 ก็มีการรุกลํ้าเขตอนุรักษ โดย
ชาวบานในหมูบานบางกลุมเขามาระเบิดปลาในเขตอนุรักษ ตอนแรกผูชวยผูใหญรองเรียนไปที่ 
เจาหนาที่ประมงในทองที่ แตเนื่องจาก ขณะนั้นยังไมมีกฎหมายรองรับสิทธิชุมชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร จึงไมสามารถดําเนินการไดมาก เจาหนาที่ประมงบอกเพียงวา ใหจับมาใหไดกอน 
อยางไรก็ดี เนื่องจากคนที่รุกลํ้าเขตเปนคนในหมูบาน ทางกลุมจึงเห็นวา หากจับตัวมาและมีการ
ลงโทษคงจะทําใหคนในหมูบานแตกความสามัคคีกัน  เนื่องจากคนในหมูบานคอนขางมี
ความสัมพันธกันใกลชิดเพราะสวนใหญเปนเครือญาติกันอยู ทางกลุมจึงแกปญหาดวยการเชิญผูที่รุก
ลํ้าเขตเขามาคุยทําความเขาใจ และสรางขอตกลงรวมกัน ทําเปนสัญญาใหทั้งสองฝายเซ็น โดยมี
ตํารวจและผูใหญบานมาเปนพยาน จากนั้นก็ไมมีการรุกลํ้า เขตอนุรักษอีก 
 ผานไป 1 ป ทางกลุมไดเปดใหมีการจับหอยนางรมขึ้น 1 วัน โดยทางกรรมการ จางคน ใน
หมูบานเก็บหอย ตัวละ 2 บาท ปรากฎวา สามารถเก็บหอยไดถึง 5,000 ตัว และนําขึ้นมาประมูลขาย 
ไดตัวละ 6 บาทไดเงินเปนจํานวน 30,000 บาท ซ่ึงเงินจํานวนนี้นําไปใชเพื่อสาธารณะประโยชน เชน 
นําไปซื้ออุปกรณตางๆที่ใชเปนสวนรวมใหแกมัสยิด จัดเปนเงินทําศพผูตาย ศพละ 1000 บาท เปน
ทุนการศึกษาแกเด็กที่ดอยโอกาส เปนตน และไดทํากิจกรรมลักษณะนี้ตอมาตลอด 3-4 ป จากการ
พูดคุยกับแกนนํากลุมอนุรักษหอยนางรม พบวา การจับขึ้นมาขายเปนเสมือน การประเมินผลการ
อนุรักษ กลาวคือ เมื่อเปดใหจับ 1 วัน ชาวบานก็จะรูและเขาใจผลของการอนุรักษ 
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ภาพที่ 4.19 นายบา เหลหมดุ ประธานกลุมหอยนางรม 
 
 จากจุดนี้ทําใหชาวบานแหลมเห็นประโยชนของการอนุรักษหอยนางรม และเห็นดวยกับการ
มีเขตอนุรักษหอยนางรม ซ่ึงจากการพูดคุยสัมภาษณชาวบานแหลม ทั้งที่เปนคณะกรรมการอนุรักษ
หอยนางรม และไมไดเขารวมตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา การอนุรักษหอยนางรมนั้นดีตรงที่เงินที่ได
นํามาใชในการทําสาธารณะประโยชน และอีกสวนหนึ่งก็เห็นวา เปนขอดีที่อนุรักษหอยนางรมเอาไว
ไมใหสูญพันธุไปจากบานแหลม มีชาวบานเพียงบางสวนที่เห็นวา นาจะเปดวันใหจับหอยไดมากกวา
นี้ 
 กิจกรรมดังกลาวดําเนินไปจนกระทั่งป 2545 ในยุคของผูใหญสมนึก เปนยุคที่ผูนํากลุม
อนุรักษ หอยนางรมถูกลดบทบาทลงไปมาก  ผูใหญไดทําการถอดถอนคณะกรรมการของกลุม 
ออกไปดวยเหตุผลที่วาคณะกรรมการกลุมทํางานไมดี ประกอบกับการเขามาของโครงการ ครอบครัว
เขมแข็ง ที่ผูนํากลุมหอยไปทําโครงการอยูดวย และการบริหารงานแบบรวมศูนย และไมไดกระตุน
และสนับสนุนกลุมตางๆเทาที่ควร ทําใหกิจกรรมของกลุมอนุรักษ หอยนางรมหยุดชะงักไปในชวงป 
2545-2549 คือไมมีการเปดใหจับหอยนางรมในชวงดังกลาว  
 ในชวงปลายป 2549 อันเปนชวงเปลี่ยนสมัยผูใหญบาน ผูใหญเหยดไดหันกลับมาริเร่ิม 
กิจกรรมตางๆอีกครั้ง กลุมผูหญิงที่ทําเปนกลุม OTOP ของหมูบานก็ไดเร่ิมกลับขึ้นมารุงเรืองในชวงนี้ 
หลังจากกิจกรรมของกลุมไดเบาบางลงในชวงกอนหนานี้ (เร่ิมตั้งแตชวงตนๆที่มีการสงเสริม OTOP 
แตก็ไดสลับสับเปลี่ยนกับผลผลิตของหมูบานอื่นในการขึ้นเปนสินคา OTOP ของตําบล) ผูใหญไดทํา
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การติดตอประสานงานของบประมาณ และอํานวยความสะดวกในการประสานงานใหกลุม OTOP ได
เรียนรูและดูงานเพื่อพัฒนากลุมของตน กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ปจจุบันไดมีการแปรรูปหอย
นางรมออกเปนอาหารประมาณ 4 เมนู คือ 1)หอยสดกินกับเครื่องเคียง 2)หอหมกหอยนางรม 3)สลัด
หอยนางรม และ4)หอยนางรมทอดกรอบ สําหรับกลุมอนุรักษหอยนางรมเอง ผูใหญก็ไดกลับมา
กระตุนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะริเร่ิมเปนเจาภาพจัดโครงการเทศกาลหอยนางรม บานแหลมครั้งที่ 1 เพื่อ
เปนการกระตุนกิจกรรมการอนุรักษหอยนางรม ใหชาวบานตระหนักรู อีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งเปนการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายนอกไดรูจักของดีของชุมชนบานแหลม และเขามาซื้อผลิตภัณฑ
ตางๆจากหอยนางรมและหอยปะ  ในงานจะมีการแสดง และการนําเสนอเชิงวิชาการเกี่ยวกับหอย
นางรม และเชิญผูวาราชการจังหวัดมาเปดงาน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกชาวบาน และเพื่อใหผูวาฯ 
ไดเห็นความเขมแข็งของ เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปะเหลียน เห็นความสมบูรณของ
ทรัพยากร และเขาใจความสําคัญของทรัพยากรที่มีตอวิถีชีวิตของชาวบานตลอดลุมน้ําปะเหลียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.20 กลุมแมบานกําลังบรรจุหอยนางรมทอดกรอบ  
หนึ่งในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑจากหอยนางรม 

 
 กิจกรรมนี้ยังมีวาระแฝงที่อยากใหผูวาฯ ใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรและกิจกรรม 
การอนุรักษของชุมชน พรอมทั้งชวยพิทักษ ตรวจสอบและคัดคานนิคมอุตสาหกรรมบานทุงคาย อัน
เปนโครงการของอบจ. (รวมกับทางอบต.ทุงคาย) ที่อยูทางตนน้ํา ซ่ึงหากมีนิคมอุตสาหกรรม เกิดขึ้น
แลว จะสงผลรายตอน้ําจืดบริเวณตนน้ํา คือ ชาวบานจะตองแยงใชน้ํากับทางนิคม นอกจากนี้น้ําเสีย
จากนิคมอุตสาหกรรมยังจะสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติตลอดลุมน้ําปะเหลียนไปจนถึงชายฝงทะเล
เสียหาย และกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานอยางหลีกเลี่ยงไมได  
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 8.2)  กลุมอนุรักษปาชายเลนชุมชน 
 การอนุรักษปาชายเลนในเขตบานแหลมเริ่มหลังจากที่มีการอนุรักษหอยนางรมประมาณ 2-3 
ป ประมาณป 2541 ซ่ึงจากการพูดคุยกับรองนายกอบต.(สมโชค) บอกวา “…สมัยที่ผมเปนผูใหญ 
หลังจากทําเรื่องหอยนางรมแลวไปประชุมเครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียน ไดรับทราบวา
ทางอ.สิเกา ไดดําเนินการอนุรักษปาชายเลนมาบางแลว จึงสนใจที่จะทําการอนุรักษ ปาชายเลนชุมชน
บานแหลมบาง…” 
 แตเนื่องจากปาชายเลนในเขตบานแหลมนั้น มีชาวบานสวนหนึ่งไดเขาไปแตงสาง ปลูกเสริม
ปาจากอยูกอนแลว ฉะนั้นเมื่อมีแนวคิดจะทําปาชายเลนชุมชน ชาวบานกลุมดังกลาว จึงคัดคานการ
จัดตั้งปาชุมชนดังกลาว ปาชุมชนบานแหลมจึงยังเปนเพียงแนวคิด และมีแตกรรมการประมาณ 25 คน 
ในชวงป 41-44 
 การจัดตั้งปาชุมชนในชุมชนอ่ืนก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน เชน ปาชุมชนบานทุงไพร หมู5 
ในชวงเวลาดังกลาวแมจะเริ่มมีการเคลื่อนเพื่อดําเนินการเรื่องปาชุมชนแตก็ยังทําไดไมสะดวก คือ ยัง
ไมสามารถประกาศเปนปาของชุมชนไดอยางชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ปายังคงติดสัมปทาน ปาชายเลน
อยู จนกระทั่งป 2545 สัมปทานปาชายเลนหมดลง และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา บางชุมชนจึงไดประกาศ ปาชาย
เลนในเขตหมูบานของตนเปนปาชุมชน เชน ที่บานทุงไพร และบานทุงตะเซะ และมีพิธีเปดเปน
ทางการใหญโต 
 สําหรับบานแหลมนั้น จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) สรุปความไดวา ในชวงนั้น เปนสมัย
ของผูใหญ(สมนึก) และในทีมงานของผูใหญ(สมนึก) สวนหนึ่งเปนกลุมที่มีปาจาก อยูในปาชายเลน 
ซ่ึงหากชุมชนไมประกาศเปนปาชายเลนชุมชน ทางภาครัฐจะเขามาจัดการ ใหเปนปาเฉลิมพระเกียรติ 
ซ่ึงปาจากจะถูกถางและเผาหมด เปนการเสียประโยชน ทางผูใหญ(สมนึก)จึงไดติดตอหนวยปาไม
อําเภอและจัดตั้งปาชุมชน และไดเชิญใหเจาหนาที่ ปาไมมาอบรมเปนหนวยพิทักษปา มีผูเขารวมกวา 
60 คน ซ่ึงตอมาคนกลุมนี้ กลายเปนคณะกรรมการปาชุมชน และทางเจาหนาที่ปาไมก็ไดเขามาตั้ง
เรือนเพาะชําไมโกงกางในเขตหมูบาน ซ่ึงโรงเรียนก็ไดใชประโยชนในการนําตนกลาไมโกงกาง ไป
ปลูกในปาชายเลนชุมชน และบริเวณเกาะหอไหรในเวลาที่มีกิจกรรมของโรงเรียน หรือมีนักศึกษาเขา
มาศึกษาดูงานภายในหมูบาน ในความเห็นของผูใหญ (เหยด) มองวา “…การที่ใหเจาหนาที่ปาไมมา
อบรมและกรรมการก็เปนหนวยพิทักษปาชายเลน ทําใหชาวบานโดยสวนรวมสับสนวา ตกลงบริเวณ
ดังกลาวเปนปาชายเลนของรัฐ หรือปาชายเลนของชุมชนกันแน ซ่ึงทําใหชาวบานขาดความ
กระตือรือรนที่จะเขารวม กระบวนการทํางาน…” 
 สําหรบการดําเนินการหรือกฎกติกาของปาชุมชนบานแหลม แมจะมีออกมาเปนเอกสารอยู
บาง แตวากติกาตางๆยังไมไดนําไปบังคับใช ทั้งนี้เพราะ รองนายกอบต. (คุณสมโชค) ซ่ึงเปน
ประธานปาชายเลน อยูในปจจุบันกลาววา “…ตนไมในบริเวณปาชายเลนชุมชนของบานแหลมยังมี
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ขนาดเล็กอยู ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดมากนัก จึงยังไมไดเปดใหมีการใชปา หรือแบง
บริเวณ เปนปาแบบตางๆดังที่ปาชายเลนชุมชนหมูบานอื่นๆ ทํากัน…”  
 ผูใหญ(เหยด) กลาววา “…หลังจากเสร็จงานเทศกาลหอยนางรมในวันที่ 25 เมษายนนี้ จะ
เร่ิมทําการปฏิรูปกิจกรรมปาชายเลนชุมชนในหมูบาน ดวยการลงไป ปกเขตปาชายเลนชุมชนเสียใหม 
ใหชัดเจนวาบริเวณใดเปนปาจากของชาวบาน บริเวณใดเปน ปาชายเลนชุมชน เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในการทํางาน และจะเปดรับกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมใหเปนทั้งชุมชน โดยที่จะไมถอดถอน
กรรมการชุดเดิม ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางาน ปาชายเลนชุมชนเปนไปโดยสมานฉันทรวมกันทํางานเพื่อ
สวนรวมทั้งชุมชน…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.21 ผูใหญเหยด เหลหมุด 
 
 สําหรับกิจกรรมกับปาชายเลนในหมูบานแถบลุมน้ําปะเหลียนนั้นจะมีส่ิงที่คลายกันและสิ่งที่
แตกตางกัน สําหรับสิ่งที่คลายคลึงกันคือลักษณะของกรรมการและกฎกติกาเกี่ยวกับปา ในหมูบานทีม่ี
พื้นที่ปาจํานวนมาก 1,000-4,000 ไร ดูจะมีการแบงพื้นที่ปาออกเปนหลายวัตถุประสงค เชน เขตปา
อนุรักษ ปาฟนฟู ปาใชสอย เปนตน แตก็จะมีเหมือนกันหรือตางกันบาง สําหรับกติกาจะคลายกันมาก 
คือ จะใหชาวบานใชไมจากปาใชสอยเทานั้น โดยการใชจะตองผาน คณะกรรมการอนุรักษปาชายเลน
ชุมชนกอน ถานําไปใชตามความจําเปน ในวิถีชีวิตหรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมจะอนุญาตใหใช แต
จะไมอนุญาตใหคนนอกใชไม หรือใหคนในหมูบานตัดไมไปขายเปนอันขาด โดยทั่วไปจะไมมีการ
กําหนดวาใครจะเปนเวรยามเฝาปา หรือตรวจการ แตจะเปนชาวบานทั้งหมูบานชวยกันดูแล 
โดยเฉพาะพวกที่เขาไปตกปูในปาชายเลน จะเปนยามเฝาปาที่ดีมาก เนื่องจากการเขาไปในปาชายเลน
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จะมีทั้งทางบกและทางน้ํา ชาวบานที่ยึดอาชีพตกปูจะอยูบริเวณริมคลองและกระจายไปทั่วปา ฉะนั้น
แตละคนก็จะสามารถ ชวยกันดูแลปาไดทั่วถึง 
 อนึ่ง ตอนนี้มีทางบานแตะหรําที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการเฝาปา เนื่องจากเพื่อนๆในเครือขาย 
ไดเคยเสนอแนะวา ควรจะใหทางกรมปาไมสนับสนุนใหเบี้ยเล้ียงแกพวกที่ทําปาชุมชน เนือ่งจากสวน
ใหญเปนผูมีรายไดนอยในชุมชน แตกลายเปนวา เมื่อมีการจายเงินใหกับผูเฝาปา แตคณะกรรมการคน
อ่ืนไมไดประโยชน กลุมจึงแตกความสามัคคี ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่วา เครือขายกําลังหาทางแกไข
ปญหาเหลานี้อยู 
 8.3)  โรงเรียน และหลักสูตรทองถิ่น 
 หลังจากที่บานแหลมเริ่มดําเนินการอนุรักษหอยนางรมมาไดประมาณ 2-3 ป ประมาณป 
2541 โรงเรียนบานแหลม นําโดยคุณครูถวิล พบวา แมวาชุมชนจะดําเนินการเรื่องหอยนางรม แต
เด็กๆในชุมชนหารูไมวาชุมชนไดมีการดําเนินการอนุรักษหอยนางรม และไมรูวิธีการเลี้ยง หอย
นางรม และเด็กๆหลายๆคนในโรงเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจน ทําใหขาดแคลนทุนทรัพย ในการ
เรียน และเรียนไดไมสม่ําเสมอ เมื่อจบประถมจากโรงเรียนบานแหลม ก็ไมสามารถเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาได ประกอบกับชวงนั้นไดมีการพยายาม จัดทําหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนดวย คุณครู
ถวิลจึงไดเร่ิมดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหอยนางรม โดยกระตุนใหเด็กๆ
เกิดกลุมเลี้ยงหอยนางรมขึ้น เรียนรูวิธีการ เล้ียงหอย ทําการทดลองตางๆ เรียนรูผานการปฏิบัติจริง 
โดยไดรับความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
(สกว.) ในการรวมทดลองการเลี้ยงหอย นางรมไปพรอมๆ กับการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง เมื่อได
ผลผลิตก็ใหเด็กๆนําไปขายและนําเงินที่ได มาออมไวและทํากิจกรรมของกลุมตอไป เมื่อส้ินปก็จะมี
การปนผลใหแกนักเรียนที่จบการศึกษา  
 การเรียนรูเร่ืองการหอยนางรมของนักเรียน นําไปสูการอนุรักษธรรมชาติอยางอื่นในพื้นที่ 
หอยนางรมจําเปนตองอยูในพื้นที่ที่มีน้ําสะอาดเทานั้น กลุมนักเรียนจึงจัดกิจกรรม รณรงคเกี่ยวกับ
เร่ืองการรักษาแมน้ําใหสะอาด โดยมีกิจกรรมรณรงคกับคนในชุมชน แลวจึงขยายกิจกรรมไปสูการ
อนุรักษปาชายเลน โดยจัดกิจกรรมปาชายเลนขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยไดรับความรวมมือจากกรมปา
ไมในการอนุเคราะหตนกลาไมโกงกาง 
 กิจกรรมดังกลาวจัดอยางตอเนื่องมาจนปจจุบัน สรางประโยชนใหแกเด็กๆ และชุมชน ใน
หลายๆดาน เด็กๆที่จบจากโรงเรียนบานแหลมมีคุณภาพมากขึ้น ดูไดจากโรงเรียน กันตังพิทยากรมี
โครงการรับเด็กความสามารถพิเศษ โรงเรียนสงไป 3 คนเขาไดหมดทุกคน เด็กจากโรงเรียนใกลเคียง
จาก เชน โรงเรียนวิเศษกาญจนบางสวนก็อยากจะยายกลับมาเรียน ที่โรงเรียนบานแหลมกิจกรรมที่
เด็กๆจัดขึ้น ยังมีสวนชวยใหพอแมผูปกครองในโรงเรียน มีความตื่นตัวกับกิจกรรมการอนุรักษมาก
ขึ้นดวย เพราะแตละครั้งที่มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทางโรงเรียนเชิญพอแมผูปกครองมารวมดวย 
จนกระทั่งเมื่อปลายป 2549 ทางโรงเรียนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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ภาพที่ 4.22 รางวัลลูกโลกสีเขียวของโรงเรียนบานแหลม 
 
 8.4)  กิจกรรมการอนุรักษหอยปะ 
 สําหรับกิจกรรมอนุรักษหอยปะนั้น ไมไดมีการรวมตัวเปนกลุมอนุรักษเหมือนกับกลุม หอย
นางรม และไดดําเนินการหลังจากหอยนางรมไมนาน ทั้งนี้เนื่องจาก ประเด็นหอยนางรม มีความ
เรงดวนมากกวา ดังที่กลาวไปแลว แตกิจกรรมอนุรักษที่เกี่ยวกับหอยปะ เปนลักษณะของการตั้งกฎ
กติกา และฝงอยูในวิถีชีวิตของชาวบานมากกวา เนื่องจากชาวบานในบานแหลมทําการจับหอยปะเปน
อาชีพกวา 70%  
 ชาวบานออกไปหาหอยในยามที่น้ําลง ในแตละวันมี 2 ชวงเวลา จะตองออกไปหาหอย
ในชวงที่สามารถมองเห็นได เวลาออกไปจะออกเปนหมูคณะ ลําละตั้งแต 2 คนไปจนถึง 8 คน ใครจะ
ออกเรือไปกับใครก็ได แตสวนใหญเครือญาติเดียวกันก็จะออกไปดวยกัน เมื่อมีเก็บหอยเสร็จและขาย
เรียบรอยก็จะแบงเงินกันจํานวนเทาๆกัน 
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ภาพที่ 4.23  ครอบครัวกําลังชวยกันขนหอยปะที่เก็บไดขึน้จากเรือ 
 
 การจับหอยปะของชาวบาน จากการศึกษาของนักศึกษาที่ฝกงานกับสมาคมหยาดฝน พบวา 
เดิมมีการใชเครื่องมือในการจับ 3 ประเภท คือ มือ คราดมือ และคราดเครื่อง การใชมือนั้น ใชเวลา
มาก ไดหอยนอย และทําไดในบริเวณที่น้ําคอนขางตื้น หรือบนสันดอนทรายกลางแมน้ําที่โผลขึ้นมา 
ยามน้ําลง แตวิธีนี้ชาวบานสามารถเลือกขนาดของหอยไดงาย โดยจากการรวมจับหอยและการสังเกต 
พบวา หากชาวบานใชมือ ชาวบานเลือกหอยที่มีขนาดกลางและขนาดใหญเทานั้น จะไมเลือกหอยที่มี
ขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว 
 การใชคราดมือเปนเครื่องมือทุนแรงที่ใชกันมานาน คราดมือมีดามยาวทําจากไม ปลายดาน
หนึ่งติดเหล็ก ที่มีลักษณะเหมือนกลองสี่เหล่ียม เปดทางไวสองทาง ฝงหนึ่งเปนซี่เหล็กยาวสั้น
สลับกัน ไวคราดกับพื้นทราย อีกฝงหนึ่งจะติดอวนเอาไว ปจจุบันใชอวนขนาด 1.2 นิ้ว การใชคราด
มือทําใหชาวบานไดหอยขนาดเล็กขึ้นไป และทําไดในชวงที่น้ําลง ระดับน้ําลึกประมาณเอวไมเกินอก 
ฉะนั้น ชาวบานจะถูกจํากัดเวลา ในการเก็บหอยไดเพียงวันละประมาณ 3 ช่ัวโมงในแตละรอบ (วัน
หนึ่งอาจทําได 2 รอบ) ในแตละครั้งที่ชาวบานคราดหอย ตองนําหอยมาลางแลวเทลงในเรือ กอนที่
ชาวบาน จะเทหอยลงในเรือ เขาจะทําการเขยาอวนเพื่อใหหอยตัวจิ๋วที่สามารถลอดตาอวนได ออกไป
เสียกอน จากการถามจากชาวบาน พบวา กอนหนานี้มีความตองการหอยตัวจิ๋วอยูมาก ทั้งนี้เพราะวา 
สามารถใชเปนอาหารกุงในบอกุงได แตเดี๋ยวนี้เขาไมมีคนรับซื้อตัวจิ๋วแลว รับซื้อแตเนื้อหอยตัวเล็ก
ขึ้นไป นอกจากนี้ หอยตัวจิ๋วบางครั้งเมื่อตมแลวเนื้อหอยก็ไมหลุดออกมา จึงเปนการเปลาประโยชนที่
จะจับหอยตัวจิ๋วไปดวย ในมุมนี้ผูใหญ(เหยด) กลาววา เปนการสะทอนวา ชาวบานมีจิตสํานึกในการ
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อนุรักษคือไมจับหอยตัวจิ๋ว ซ่ึงในมุมมองของผูวิจัยคิดวา คอนขางขัดกันนิดหนอย ระหวางการมี
จิตสํานึกกับการตอบสนองตอ Demand ของหอยตัวจิ๋วของชาวบาน ผูวิจัยไดถามชาวบานวา ถาจับ
หอยตัวเล็กจะไมกระทบถึงการขยายพันธุ หรือเพิ่มจํานวนของหอยหรือ ชาวบานหลายคน รวมถึง
ผูใหญกลาววา หอยปะนั้น หากเราปลอยใหมีตัวเล็กๆมากเกินไปมันจะเบียดพื้นที่กัน และจะไมโตไป
กวานี้พรอมกับตายเร็วข้ึน ไมโตเปนหอยขนาดกลางและขนาดใหญ ชาวบานจึงเชื่อวาการคราดหอย
ตัวเล็กของชาวบาน จะไมทําใหหอยสูญและจะทําใหมีหอยขนาดกลางและใหญเพิ่มขึ้นอีกดวย 
 เครื่องมือประเภทสุดทายคือ คราดเครื่อง คราดเครื่องถือเปนเครื่องมือทําลายลาง เพราะวา 
ชาวบานสามารถใชคราดเครื่องคราดหอยไดทั้งวันทั้งคืน เพราะคนคราดไมตองลงไปในน้ํา นั่งอยูบน
เรือแลวคราดไปเรื่อยๆ คราดเครื่องนี้ใชกันมากในชวงที่มีความตองการหอยจํานวนมากตอวัน จาก
โรงงานทําหอยกระปองชื่อดัง เลิศชาย ศิริชัย (2550) กลาววา แมกระทั่งชาวบานที่เคยรวม ขบวนการ
อนุรักษก็เปลี่ยนไปใชคราดเครื่องเชนเดียวกัน จากการสัมภาษณชาวบาน ผูวิจัยพบวา สวนหนึ่งก็เปน
การตอบสนองตอราคาของชาวบาน แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา เมื่อมีคนใช คราดเครื่อง ชาวบานที่
ใชมือหรือคราดมือไมสามารถจับหอยไดเลย จึงผลักดันให ชาวบานคนอื่นๆตองใชคราดเครื่องดวย
เพื่อใหสามารถจับหอยได  
 เหตุการณการใชคราดเครื่องครั้งใหญคร้ังลาสุดเกิดขึ้นเมื่อป 2548 เมื่อมีการเลือกตั้งอบต.
ใหม แมนายกอบต.วังวนทําอาชีพรับซื้อหอยปะทั้งหมด ทุกขนาด และเขามารับซื้อในพื้นที่ แตชวง
นั้น ชาวบานบางสวนเริ่มตระหนักถึงโทษของการใชคราดเครื่อง แมนายกอบต.ไดจางคนนอกมาใช 
คราดเครื่องอยางตอเนื่อง จนกระทั่งหอยหมดไปจากแมน้ําจริงๆเปนเวลา 3 เดือน ในชวงนั้น ชาวบาน
เดือดรอนมากเพราะไมสามารถหารายไดได และตองขุดเอาเปลือกหอย บริเวณชายฝงไปขายทําปูน
ขาวเพื่อประทังชีวิต จากนั้นชาวบานจึงรองไปยังหนวยงานราชการ และผลักดันใหมีการเพิ่มโทษของ
การใชคราดเครื่องพรอมทั้งใหยึดอุปกรณทํากินไปเลย เพราะแตเดิมเมื่อจับแลวปรับเพียง 2000-3000 
บาทและคืนเครื่องมือทํากินเทานั้นเอง 
 ปจจุบันคราดเครื่องถูกหามใช และเปนเครื่องมือผิดกฎหมาย ชาวบานทุกๆคน กระทั่งคนที่
เคยใชคราดเครื่องเห็นดวยกับมาตรการนี้ เพราะทําใหชาวบานยังคงมีหอยใหจับอยู และชาวบาน
โดยรวมก็สามารถจับหอยไดมากขึ้นและมีรายไดที่เพียงพอจากการจับหอย อยางไรก็ดี ขณะนี้กําลังมี
วิธีการจับหอยแบบใหมเหมือนกัน คือ การตอทอออกซิเจนลงไปในน้ํา เร่ืองนี้ผูใหญ(เหยด)กําลัง
หาทางดําเนินการแกไขอยูเนื่องจากอาจทําใหจํานวนหอยลดลงได 
 ตลาดหอยปะจะมีอยู 2 ลักษณะหลักๆคือ ตลาดหอยทั้งเปลือกขนาดกลางและขนาดใหญ และ
ตลาดเนื้อหอยตมสุก สําหรับตลาดหอยขนาดกลางและขนาดใหญนั้น จะมีพอคาคนกลาง จากบานหิน
คอกควายมารับซื้อที่กลางแมน้ําเลย บนเรือรับซ้ือจะมีบังผูชายคนหนึ่งคอยเอากระสอบหอย มาชั่งบน
ตาชั่งกลางเรือ แลวเทหอยใสภาชนะที่เขาเตรียมไว คืนกระสอบแกชาวบาน ทายเรือจะมีจะผูหญิงคอย
นั่งจดน้ําหนักที่ไดจากการชั่งพรอมทั้งจายเงินใหชาวบาน บริเวณนั้นเปนตลาดยอยมๆเลยทีเดียว หอย
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ทั้งเปลือกนี้ไดกิโลละประมาณ 6-7 บาท วันหนึ่งๆชาวบานจะไดรายไดอยางต่ํา 200 บาทตอคน จาก
คําบอกเลาของชาวบาน นอกจากพอคาจากหินคอกควายแลว นานๆครั้งจะมีพอคาจากสตูลมารับซื้อ
หอยท้ังเปลือกทุกขนาด ราคา 2 บาทตอกิโลกรัมอีกดวย 
 สําหรับตลาดเนื้อหอยตมสุก เดิมมีประมาณ 3-4 รายแตปจจุบันเหลือเพียงรายเดียว เปนคน
จากในตัวอําเภอกันตัง รับซื้อหอยตมสุก คือ เมื่อชาวบานซื้อหอยมาแลว จะนําหอยมาตม ที่เตาตม
หอย ที่มีกระจายอยูในหมูบาน เมื่อหอยเจอน้ํารอนมันจะอาปาก และเนื้อก็จะหลุดลอยออกมา ก็ชอน
หอยออกมาบรรจุใสถุงบรรจุแลว จะมีคนมารับหอยเอาหอยใสถังน้ําแข็ง ผูซ้ือรายนี้จะรับซ้ือ หอยตม
สุกในราคาประมาณ 17 บาทตอกิโลกรัม นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนผูใหเงินกูนอกระบบอีกดวย ดังที่
กลาวมาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที4่.24 กองเปลือกหอยทีท่ับถมจนเปนแหลมยืน่ออกมา 
 
 เปลือกหอยที่เหลือจากการตมหอย บางสวนจะถูกทิ้งเอาไวในบริเวณใกลเคียง หรือบริเวณ
ชายฝง แตปจจุบันไดมีชาวบานบางสวนที่ไดเรียนรูจากบานอื่น ในเร่ืองวิธีการทําปูนขาวจากเปลือก
หอยปะ เขาจะรับซ้ือเปลือกหอยจากชาวบานกระสอบละ 10-11 บาท นําเปลือกหอยไปเผา เปลือกจะ
กลายเปนสีขาวแลวจึงทําใหเปนผงอีกที ผูรับซื้อสวนใหญจะเปนพวกนากุง แตก็ไมไดทําเปนอาชีพ
หลัก ตองรอใหมีคําส่ังซ้ือมากอนจึงจะทําการผลิต ยอดสูงสุดที่เคยทําไดคือ ขายได 50-60 ตันตอเดือน 
อยางไรก็ดี การขายเปลือกหอยเพื่อทําปูนนั้นเคยมีความจําเปนมาก ในชวงที่หอยปะนอยลงและ
หายไปจากแมน้ํา ชาวบานบางสวนถึงขนาดขุดเปลือกหอย ที่ทับถมกันจนกลายเปนแหลมยื่นออกไป 
ไปขายทําปูนเพื่อเอาเงินจนแหลมของบานแหลมหดเขามาก็มี 
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 ชาวบานมีความพยายามที่จะแปรรูปหอยมากกวาเนื้อหอยตมสุกอยูเหมือน เชน การทําหอย 3 
รส หรือ หอยอบกรอบ ซ่ึงก็ทําไดดีระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถแกปญหาเกี่ยวกับทรายในเนื้อหอย
ไมได ในระหวางนี้ไดรับทราบจากทางอบต.วามีแนวคิดจะจัดตั้งกลุมหอยปะในหมูบาน แตยังอยูใน
ระหวาง การวางแผนดําเนินการ 
 
 9)  บทบาทของสมาคมหยาดฝนตอกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน 
 สมาคมหยาดฝน  เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นที่ดําเนินการอยูในจังหวัดตรัง เ ร่ิม
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2528 ในเขตพื้นที่ชายฝง เกาะแกง เขตน้ํากรอยบริเวณลุมน้ําปะเหลียน เขตลุม
น้ําจืดและคูคลอง และเขตปาตนน้ํา มีเปาประสงคสําคัญเพื่อสรางการเรียนรู และความเขมแข็งใหแก
ชุมชน เพื่อใหชุมชนเปนตัวหลักในการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของ
ตนเอง เชน ปาชายเลน ปาสาคู หอยนางรม หอยปะ หญาทะเล เปนตน และสานตอกันเปนเครือขาย
กันระหวางเขตภูมินิเวศนดังกลาวเพราะทั้ง 4 เขตมีลักษณะเปนระบบนิเวศนเชิงซอน (Complex 
Ecosystem) เมื่อฐานทรัพยากรธรรมชาติเขมแข็ง ก็จะชวยใหชาวบานอยูได อยางพออยูพอกิน เกิด
ความมั่นคงทางอาหาร และสามารถ นําทรัพยากรบางสวนมาแปรรูปและสรางรายไดใหแกครัวเรือน
และชุมชนดวย นอกจากนี้ความสมบูรณทางดานทรัพยากรที่เกิดจากความรวมแรงรวมใจกันของ
ชุมชนและเครือขาย ยังนําไปสูอํานาจการตอรองกับภาครัฐทั้งในมิติของทรัพยากรธรรมชาติและมิติ
อ่ืนๆอีกดวย ซ่ึงจะเปนการสรางความภูมิใจใหแกคนทํางาน และคุณคาใหแกชุมชน สําหรับเขตพื้นที่
น้ํากรอย ลุมน้ําปะเหลียนนั้น สมาคมหยาดฝนไดเขามาดําเนินการตั้งแตประมาณป 2538 โดยริเร่ิมให
เกิดเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปะเหลียนขึ้น เปนเครือขายของหมูบาน 9 หมูบาน
ตลอดเขตแมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.25 คุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ นายกสมาคมหยาดฝน 
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 จากการวิเคราะหและสังเกตลักษณะการทํางานของสมาคมหยาดฝนในปจจุบัน จะมีการ
ดําเนินการ 2 ทางคูขนานกัน คือ ระดับพื้นที่ และระดับนโยบาย และความรวมมือ การดําเนินระดับ
พื้นที่นั้นจะแบงออกเปน 4 เขตดังที่กลาวไปขางตน และแตละเขต จะมีผูประสานงานภายในพื้นที่ ทํา
หนาที่ลงไปพบปะพูดคุย กระตุนการทํากิจกรรม ประสานงาน และชวยเหลือท่ัวไป ก็คือ กระตุนและ
แบงเบาภาระในการดําเนินการอนุรักษนั่นเอง การดําเนินการในสวนนี้มีความสําคัญคอนขางมาก 
 การทํางานอยางตอเนื่องของคณะทํางานมีผลตอความเชื่อถือและไวใจของชุมชนตอตัว
สมาคมการดําเนินการในระดับนี้จะดูแลและใหคําปรึกษาโดยหัวหนาขององคกรคือ คุณพิศิษฐ ที่จะ
คอยดูทิศทางตางๆ และคอยใหแนวคิดแกตัวผูประสานงานและตัวผูนําชุมชนเอง 
 สวนการดําเนินการระดับนโยบายและความรวมมือนั้น ดําเนินการหลักๆโดย คุณพิศิษฐ เอง 
ซ่ึงจะเปนผูประสานงานและผลักดันในระดับนโยบายตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป เชน เมื่อบานแหลม 
จะจัดงานเทศกาลหอยนางรมในวันที่ 25 เมษายนนี้ ทางสมาคมหยาดฝนก็ไดชวยชาวบาน
ประสานงาน และเขาไปคุยกับทางผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดก็ไดรับปากวาจะมา
รวมงาน เปนตน รวมถึงประสานความรวมมือกับหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ และหนวยงาน
หรือองคกร ที่มีแนวทางการทํางานเปนไปในแนวเดียวกัน ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงงบประมาณและความรวมมือดังกลาวก็เปนไปเพื่อสงเสริมงานของกันและกัน และเปน
การเพิ่มพื้นที่เรียนรูใหแกชุมชน เชน ไปดูงานองคกรพันธมิตรของหยาดฝน หรือไปรวมประชุม
นานาชาติในหัวขอเกี่ยวกับปาชายเลน เปนตน  
 ในเรื่องของแนวคิดที่สมาคมหยาดฝนมีตอชุมชนนั้น เทาที่สังเกตเห็น สมาคมไมไดครอบงํา
ชุมชน แตเปนเรื่องที่วา ตัวผูนําชุมชนมีความคิดความเห็น อยากที่จะทําการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติอยูแตเดิม แลวสมาคมฯทําหนาที่ช้ีแนะแนวทาง ช้ีใหเห็นส่ิงที่ชุมชนไมเคยมองแตมีคุณคา
มากตอการทํางาน และที่สําคัญคือ เปนพี่เล้ียงและผูแนะนําเกี่ยวกับยุทธศาสตรการทํางานและการ
ตอรองกับนายทุนและภาครัฐ ยกตัวอยางเชน เมื่อชุมชนบานหัวควน ไดริเร่ิมโครงการ “แตงสางกลาง
คลอง” ขึ้น อันเปนโครงการที่ตองการจะทําความสะอาดทางน้ํา เอาตนไม หรือส่ิงที่ขวางทางน้ํา
ออกไป เพื่อใหน้ําไหลไดสะดวกมากขึ้น ชาวบานไดทําเรื่องเสนอทางอบต. และใหทางหนวยงาน 
ราชการจัดซื้อจัดจางผูรับเหมามาดําเนินการ ปรากฎวาผูรับเหมาก็ดําเนินการไป โดยไมทําตาม
รายละเอียดที่ชาวบานระบุไว แทนที่จะแตงสางกลางคลอง กลับมาทําที่ริมตล่ิง สรางความเสียหาย
ใหแกปาสาคูและพืชผลของชาวบานเปนอันมาก อีกโครงการที่มาคูกันคือ โครงการสรางทางเทาริม
คลอง โครงการนี้ผูรับเหมาก็ไมทําตามรายละเอียดงาน ที่ชาวบานระบุไวเชนกัน ใสเหล็กในคอนกรีต
ที่เปนทางเดินหายไปกวา 1 กิโลเมตร จาก 2 โครงการนี้ ชาวบานไมอยูเฉย ไดทําการรองเรียนและให
โอกาสแกไข แตทางผูรับเหมาก็ไมไดสนใจจะแกไข ชาวบานจึงรองเรียนขึ้นไปถึงหนวยงานระดับ
จังหวัดเพื่อใหดําเนินการแกผูรับผิดชอบ ซ่ึงหยาดฝนก็จะทําหนาที่เปนผูแนะนําวา ควรจะใชส่ือ
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อยางไรในการนําเสนอ นําเสนอ เร่ืองใดบางอยางไร จะตองตอรองอยางไร ในทายที่สุด สองโครงการ
นี้ชาวบานชนะคดี และผูรับเหมาจะตองแกไขงานใหเรียบรอย 
 สมาคมหยาดฝน ยังทําหนาที่ย้ําเตือนใหชุมชน ยังคงเดินบนเสนทางที่สอดคลองกับงาน
อนุรักษธรรมชาติ การย้ําเตือนดังกลาวสังเกตเห็นไดจากยามที่ชุมชนไดมาปรึกษาสมาคมฯ ใน
เร่ืองราวตางๆนั้น หลักสําคัญที่จับไดจากคําแนะนําของสมาคมก็คือ กระบวนการของชุมชนนั้น แทบ
จะเรียกไดวาสําคัญที่สุด แมทรัพยากรจะไดรับการอนุรักษแตชุมชนแตกแยก ไมมีสวนรวมหรือไมได
เรียนรูไปรวมกัน การอนุรักษนั้นก็ไมไดมีประโยชนอะไร ฉะนั้นหากมีอะไรก็ตามที่นําไปสูการขาด
การมีสวนรวมของชุมชน สมาคมก็จะชี้ใหเห็นวา จุดนี้ยังขาดอยู และแนะนําแนวทางการสรางการมี
สวนรวม ในสวนที่เกี่ยวกับรายละเอียดงานนั้น เห็นวาทางสมาคมจะไมเขาไปแทรกแซงแตอยางใด 
นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงงานวิจัยตางๆ สมาคมฯจะใหความสําคัญกับการที่ใหมีแกนนําชุมชนเขามาเปน
คณะทํางานวิจัยดวย เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูไปพรอมๆกันกับสมาคมและผูทําวิจัย ฉะนั้นความรู
หลายๆอยางที่ชุมชนมีนั้น เกิดจากกระบวนการทํางานรวมกันระหวางสมาคม หนวยงานวิชาการและ
คนในชุมชน  
 การย้ําเตือนและกระตุนใหชุมชนในเครือขายชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ 
สมาคมฯจะเปนตัวกลางและคอยกระตุน พรอมทั้งชวนชุมชนตางๆมารวมกันหาทางแกไข กรณีที่เพิ่ง
เกิดขึ้นเร็วๆนี้ คือ กรณีของบานแตะหรํา บังหยาเด็นที่เปนแกนนําในการอนุรักษ ปาชายเลนเขามาหา
คุณพิศิษฐที่สมาคม ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาความแตกแยก ไมไวใจซึ่งกันและกัน ของคนทํางานภายใน
ชุมชน อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ลงมาจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนคนดูแลปา 2 คน คนละ 4000 บาท 
เงินจํานวนนี้ทําใหชุมชนถอยหางจากงานอนุรักษ คณะทํางานก็ไมเขาใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ คือยัง
ไมตระหนักรู แมจะมีงานทุกๆ 8 ค่ํา ที่ชาวแตะหรําจะตองมาชวยกัน แตงสางปา แตเนื่องจากขาดการ
ย้ําเตือนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจนตกผลึก คณะทํางานจึงยังไมเขาใจและตระหนักถึงการจัดการปา
มากนัก สมาคมฯ จึงไดเชิญชวน ผูใหญเลาะบานทุงไพร และผูใหญเหยดบานแหลมมาหารือเกี่ยวกับ
แนวทางที่จะชวยทางแตะหรํา แกปญหานี้ 
 ในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนรูและภูมิปญญาของชุมชนนั้น สมาคมฯจะไมทําหนาที่ 
เปนผูใหความรู แตจะทําหนาที่เปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก ใหเกิดการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ขึ้นในชุมชน คือ ใหชาวบานซึ่งมีความรูฝงลึกอยูในตัวจากประสบการณ 
ชีวิต มาพูดคุยกัน โดยทางสมาคม หรืออาจจะเปนนักศึกษาฝกงานที่มาฝกงานกับทางสมาคม ทํา
หนาที่เปนผูตั้งคําถามและจดขอมูลความรูที่เกิดมาจากวงพูดคุย แลวจึงเรียบเรียงใหเปน องคความรูที่
เปนเอกสารและชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได 
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