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ข้าวปลาอาหาร...มูลค่าในป่าชายเลน



สมุนไพรป่าชายเลน...ยาที่หาได้จากป่าชุมชน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรกช	บุญรอด1	และ	เสริญ	เสี่ยงเคราะห2์

1. ป่าชายเลนแหล่งสมุนไพรของชุมชนชายฝั่ง

	 ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อชุมชนทั้งแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยและก่อสร้างในครัวเรือน	 เป็นแหล่งพืชผักและ

พืชสมุนไพร	 เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน	 เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้านานาชนิด	ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและ

ใกล้เคียงโดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง	 ช่วยป้องกันบรรเทาการพังทลายของชายฝั่งทะเล	 ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัย

บริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติ	 เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ	 และที่ส�าคัญช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ					

ป่าชุมชนบ้านเปร็ดใน	พื้นที่ที่เกือบทุกครัวเรือนในบ้านเปร็ดในเข้ามาใช้ประโยชน์และดูแลร่วมกัน	มีเนื้อที่ประมาณ	10,557.65	ไร่	สภาพป่าเป็นป่า

ที่ผ่านการท�าสัมปทาน	บริเวณที่เป็นที่ดอนจะพบไม้ตาตุ่ม	 ส�ามะงา	 ไทรทะเล	 เสม็ด	ปอทะเล	และปรง	ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวปนดินร่วน	มี

เศษใบไม้ปกคลุมดินพอประมาณ	ถัดเข้าไปจะพบต้นโปรง	ตะบูน	ประสักแดง	เป้ง	ถัดเข้าไปอีกชั้น	พบไม้ตะบูน	ตะบัน	ฝาดดอกแดง	โกงกางใบเล็ก	

ลุ่ย	โปรง	บริเวณที่ติดทะเลพบไม้แสมด�า	แสมขาว	และบริเวณใกล้คลองพบไม้โกงกางใบใหญ่	ไม้พื้นล่างที่พบ	ได้แก่	เถาคัน	เหงือกปลาหมอ	หวาย

ลิง	บริเวณด้านในจะเป็นดินเลน	บางบริเวณน�้าท่วมถึงจะเป็นดินพรุ	ป่าผืนนี้เปรียบเสมือนแหล่งให้ที่อยู่ที่กินกับชาวบ้าน	และที่ส�าคัญเป็นแหล่งพึ่ง

พิงยามป่วยไข้	นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพืชสมุนไพร	ที่คนในยุคก่อนใช้เพื่อรักษาอาการของโรคต่างๆ	และภูมิปัญญานี้ก็สืบทอดมารุ่นสู่รุ่น	จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน	และในชุมชนเปร็ดในก็มีผู้ที่ชาวบ้านในชุมชนเรียกกันว่าเป็นผู้รู้ด้านสมุนไพร	หรือว่าเป็นปราชญ์ด้านสมุนไพรของบ้านเปร็ดในนั่นเอง								

	 สมุนไพรนั้นการให้นิยาม	ความหมายหลากหลายแตกต่างกันไป	แต่ที่ส�าคัญๆ	เช่น	หมายถึง	ยาที่ได้จากส่วนของพืช	สัตว์	หรือแร่ที่ยังมิได้	

มีการผสมปรุงหรือแปรสภาพ	(ยกเว้นการท�าให้แห้ง)	เช่น	พืชยังเป็นส่วนของราก	ต้น	ใบ	ดอก	ผล	ซึ่งยังไม่ได้หั่น	บด	หรือสกัดสารที่ส�าคัญออกไป	

(วันดี,	2537)	ในส่วนราชบัญฑิตยสถาน	(2542)	ได้ให้ความหมายสมุนไพรว่า	ผลิตผลธรรมชาติ	ได้จากพืช	สัตว์	และแร่ธาตุ	ที่ใช้เป็นยา	หรือผสมกับ

สารอื่นตามต�ารับยา	เพื่อบ�าบัดโรค	บ�ารุงร่างกาย	หรือใช้เป็นยาพิษ	เช่น	กระเทียม	น�้าผึ้ง	รากดิน	(ไส้เดือน)	เขากวางอ่อน	ก�ามะถัน	ยางน่อง	โล่ติ๊น	

(หางไหล)	

	 ประโยชน์ของสมุนไพรนั้นมีมากมายหลายประการทั้ง	ราคาถูกกว่ายาแผนปัจจุบัน	มีพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน	สมุนไพร

บางชนิดเป็นทั้งอาหารและยา	สมุนไพรไม่ต้องซื้อ	และสามารถปลูกเองได้	

2. สถานการณ์การพึ่งพิงและใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าชายเลนของชุมชน

	 ปัจจบุนัการใช้สมนุไพรในพืน้ทีม่จี�านวนน้อยลงจากแต่ก่อน	 เนือ่งจากมกีารแพทย์แผนใหม่เข้ามารวมถงึมโีรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพชมุชน	

ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเปร็ดในเองด้วย	 ท�าให้คนส่วนใหญ่ใช้การรักษาแผนปัจจุบันมากกว่าการพึ่งพิงสมุนไพรจากป่าชายเลน	 แต่ส�าหรับโรคเด็กต่างๆ					

ก็ยังมีการรักษาด้วยสมุนไพร	 เช่น	 เด็กแรกเกิดมีอาการปวดท้อง	 ท้องอืด	 ผู้ปกครองก็จะพามาให้ปราชญ์ด้านนี้รักษาตามอาการ	 และปัญหาอีก

ประการคือการขาดการสืบทอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรอย่างจริงจังในทุกช่วงวัย	 ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนบ้านเปร็ดในเองจะมีกิจกรรมเรียนรู้สมุนไพร

โดยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมาเรียนรู้สมุนไพรจากปราชญ์	แต่ช่วงอายุวัยรุ่นก็ยังขาดการถ่ายทอดด้านนี้อยู่	

3. ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

	 ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในมีเนื้อที่ประมาณ	 10,557.65	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 65	 ของเนื้อที่ทั้งหมด	 สภาพป่าเป็นป่าที่ผ่านการท�าสัมปทาน	

เนื่องจากในช่วงปี	พ.ศ.	 2526	 -	2530	 เป็นช่วงที่มีนโยบายสัมปทานการท�าไม้	 เพื่อเผาถ่าน	กว่า	 1,000	 ไร่	 เริ่มมีนายทุนเข้ามาท�านากุ้ง	 ชาวบ้าน

ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ป่าถูกท�าลาย	 จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อต่อต้าน	 ต่อมามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้	 ทหารเรือ	 ต�ารวจและนักการเมืองเข้ามาช่วยเหลือ

สนับสนุนจนนายทุนได้ออกจากพื้นที่	และตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2530	-	2543	ก็เริ่มมีการฟื้นฟูป่า	การจัดกิจกรรมปลูกป่า	การก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์และสร้าง

ข้อตกลงในการท�าเต๋ายางเพื่อเป็นที่อาศัยของปลาและการปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการจับปลา	 	 ส�าหรับนากุ้งก�าหนดให้ต้องมีบ่อพักขี้เลน	 ป่าท�าให้

ทรัพยากรทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง	ลักษณะของป่าชายเลนบ้านเปร็ดในบริเวณที่เป็นที่ดอนจะพบไม้ตาตุ่ม	ส�ามะงา	ไทรทะเล	เสม็ด	ปอ

ทะเล	และปรง	ถัดเข้าไปจะพบต้นโปรง	ตะบูน	ประสักแดง	เป้ง	ถัดเข้าไปอีกชั้น	พบไม้ตะบูน	ตะบัน	ฝาดดอกแดง	โกงกางใบเล็ก	ลุ่ย	โปรง	บริเวณที่

ติดทะเลพบไม้แสมด�า	แสมขาว	และบริเวณใกล้คลองพบไม้โกงกางใบใหญ่	ไม้พื้นล่างที่พบ	ได้แก่	เถาคัน	เหงือกปลาหมอ	หวายลิง	ซึ่งพันธุ์ไม้ป่าชาย

เลนในพื้นที่บ้านเปร็ดใน	พบว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอย่างน้อย	34	ชนิด	รายละเอียด	ดังแสดงในตารางที่	1	

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	 	 																													
2	ปราชญ์สมุนไพรบ้านเปร็ดใน

 2



ตารางที่ 1	ความหลากหลายชนิดพันธุ์ของสมุนไพรในป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

	

ล�าดับที่-ชื่อท้องถิ่น รูปชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ/วิธีการใช้

1.กกลังกา ไม้พุ่ม Cyperus alternifolius	Linn. -	ต้น	ท�าลายดีอันเป็นพิษ

-	ใบ	ฆ่าแม่พยาธิ

-	ดอก	แก้โรคในปาก

-	ราก	ท�าให้โลหิตในท้องตก

-	หัว	เจริญอภิญญาณ	ธาตุและอสุรินทัญญาณธาตุ	อัน

ท�าให้อาหารงวด	และกระท�าเสมหะอัวเฟื่องให้สงบ

2.	ก�าแพงเจ็ดชั้น ไม้พุ่ม Salacia chinensis L. -	เป็นยาแก้เส้นเอ็น	ขยายกล้ามเนื้อ	ปอด	แก้ถ่าย	

อาเจียน	ล�าไส้ไม่ดี	ใช้โดยไม่ต้องมีกรรมวิธีการใช้ได้ทั้งต้ม

หรือน�ามาหั่นแล้วขั้วให้เหลือง	แล้วดองเหล้าขาวก็ใช้ได้

3.	ขลู่ ไม้พุ่ม Pluchea indica	less. -	ทั้งต้นปรุงเป็นยารับประทานขับปัสสาวะ	แก้ปัสสาวะ	

พิการ	แก้วัณโรคที่ต่อมน�้าเหลือง	เป็นยาช่วยย่อย

-	เปลือกต้น	ต้มน�้าเอาไอน�้ารมทวารหนัก	และรับ

ประทานแก้ริดสีดวงทวาร	

-	ใบ	ต้มน�้าดื่มแทนน�าชาเพื่อการลดน�้าหนัก	แก้ปวดเมื่อย	

ขับระดูขาว	ต้มน�้าอาบ	แก้แผลอักเสบ	

-	ใบและราก	รับประทานเป็นฝาดสมาน	แก้บิด	แก้ไข้	ขับ

เหงื่อ	แก้แผลอักเสบ	ใช้รากสดต้มพอกบริเวณที่เป็น

4.	จาก พืชจ�าพวก

ปาล์ม

Nypa Fruticans	Wurmb. -	ใบมีรสฝาด	แก้ลมจรต่าง	ๆ	ขับเสมหะ	และดับพิษทั้ง

ปวง	น�้าตามจากสมานริดสีดวงทวาร

-	ตะโพกจาก	แก้เบื่อเมา	บิดต้มน�้า	แก้แพ้เบื่อเมาแมงดา	

หรือผิดส�าแดงจากอาหารทะเล	

5.	จิกทะเล ไม้ยืนต้นขนาด

กลาง

Barringtonia asiatica	(L.)	Kurz -	มีรสฝาดขมเฝื่อน	เป็นยาสมานเหมือนจิกเขา	เนื้อ

เปลือกดองใช้แก้พิษในคนแพ้ต้นรัก	น�าเอามาทุบหรือต�า	

แล้วเอามาแช่น�้าอาบแก้รักกัด

6.	ช้าเลือด ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย Premna obtusifolia	R.	Br. -	ราก	น�ามาต้มรับประทาน	เช้า	เย็น	แก้กล่อน	แก้เส้นตึง

เป็นเถาดาน

7.	ชิงช้าชาลี ไม้เถาเลื้อย Tinospora baenzigeri  Forman. -	ต้นต้มกับน�้าดื่มแก้ฝีดาษ	ท�าให้เกิดก�าลัง	บ�ารุงเพลิงธาตุ	

แก้ธาตุก�าเริบ	แก้กระหายน�้า	แก้สะอึก	

-	ใบ	น�ามาต้มรับประทาน	แก้แม่พยาธิ	คือมะเร็ง

-	ดอก	ฆ่าแม่พยาธิในอุทร	ในฟัน	และในหูให้ออกมา

8.	ต่อไส้ ไม้พุ่ม Allophyllus cobbe	(Linn.)	Bl. -	ราก	มีรสจืดเอียน	รับประทานเป็นยาขับปัสสาวะและ

ต่อเส้นเอ็นที่ช�ารุด

9.	ตะบูนขาว ไม้ยืนต้น Xylocarpus granatum Koen -	เมล็ดต้มรับประทาน	แก้ท้องร่วง	แก้บิด

-	เปลือก	ต้น	และผล	ต้มน�้ารับประทาน	แก้โรคอหิวาต์	

อาเจียนเป็นเลือด	

	3



ล�าดับที่-ชื่อท้องถิ่น รูปชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ/วิธีการใช้

10.	ตะบูนด�า ไม้ยืนต้น Xylocarpus moluccensis Roen. -	เมล็ดต้มรับประทาน	แก้ท้องร่วง	แก้บิด

-	เปลือก	ต้น	และผล	ต้มน�้ารับประทาน	แก้โรคอหิวาต์	

อาเจียนเป็นเลือด

11.	ตาตุ่มทะเล ไม้ยืนต้น Excoecaria agallocha	L. -	เนื้อไม้	ควันที่เกิดจากการเผาไม้ตาตุ่ม	ใช้รักษาโรคเรื้อน

ได้ดี

-	แก่น	แก้ถ่าย	แก้อหิวาตกโรค	เป็นยาสมาน	แก้ไขขับลม	

กัดเสมหะ	แก้อักเสบ

-	ราก	เอามาฝนทาแก้คัน	

-	ใบ	แก้ลมบ้าหมู

-	ยาง	มีพิษ	ถ้าถูกตาจะอักเสบหรือบอด	ถ้ารับประทาน

จะเกิดอาการท้องร่วงอย่างแรง	ถ้าหญิงมีท้องอาจแท้งได้	

(ถ้ายางเข้าตาให้เอาปูแสมมาล้างน�้าแล้วเอามาวางให้พ่น

ฟอง	แล้วเอาฟองมาทาตา)

-	กะล�าพัก	หรือรากของตาตุ่ม	มีรสขมหอม	รู้บ�ารุงปอด	

หัวใจ	ให้มีก�าลัง	ตับพิษและเสมหะโลหิต	

12.	ถอบแถบน�้า ไม้เถา Derris trifoliata Lour -	ต้นรากใบ	ใช้รับประทานเป็นยาระบาย	แก้พิษตานซาง	

ตัดรากตานขโมย	ถ่ายเสมหะ

13.	เถาคัน ไม้เลื้อย Parthenocissus quinquefolia -	เถา	ใช้ปรุงเป็นยาต้มรับประทาน	ขับเสมหะ	แก้กษัย	

ท�าให้เส้นหย่อน	และขับเลือด	ขับลม	แก้ฟกช�้าภายใน

-	ใบ	ใช้อังไฟพอให้เหี่ยว	ปิดฝีบ่มหนอง	ถ้าฝีแตกจะดูด

หนองดีมาก

14.	เถาพุงปลา ไม้เลื้อย Dischidia rafflesiana	Wall. -	ใบ	มีลักษณะคล้ายถุง	แก้หูน�้าหนวก	

-	รากน�ามาต้มกิน	แก้ไข้เสียโลหิต	แก้ลม	ปลายไข้	

ไข้ที่หายแล้วยังอ่อนเพลีย

15.	เถาวัลย์เปรียง ไม้เถา Derris scandens Benth -	เถามีรสเผื่อน	เอียน	เป็นยาถ่ายเส้นกษัย	แก้เส้นอันขอด	

รักษาหัวฝีได้

-	ราก	เป็นยาเบื่อเมาใช้เบื่อปลาได้

16.	เบญจมาศน�้าเค็ม ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย Wedelia biflora	(L.)	DC -	ใบ	รักษาแผลที่ถูกของมีคมบาดเป็นแผล	แมลงสัตว์กัด

ต่อยเป็นฝี	อาการอักเสบ	บวม	แก้เส้นเลือดขอด

-	น�้า	ที่คั้นจากใบน�ามาผสมกับนมวัว	ดื่มเป็นยาบ�ารุง

ก�าลังหลังคลอดบุตร	และยังเป็นยากินขับปัสสาวะให้

คล่อง	

-	ดอก	เป็นยาถ่าย	ถ้ากินมากก็ถ่ายมาก

-	ราก	ใช้ต้มกินเป็นยารักษากามโรคชนิดหนองใน	และแก้

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ	

17.	ปรงทะเล	 พชืจ�าพวกเฟิร์น Acrostichum aureum	L. -	ยางจากล�าต้น	ใช้ทาแผลหรือฝี	เพื่อดูดหนอง	และดับ

พิษจากพืช	หรือสัตว์ทะเล	เช่น	ถูกยางตาตุ่มทะเลเป็นผื่น

คัน	ยางตาตุ่มปนเปื้อนในอาหาท�าให้ถ่ายรุนแรง	(เอามา

ทุบๆ	แช่น�้ากิน)

18.	ปอทะเล ไม้ยืนต้น Hibiscus tiliaceus	L. -	ใบ	เอามาต�าพองเส้นท้อง	คือถอนร้อนจากพิษไข้	
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19.	เป้งทะเล พืชจ�าพวก

ปาล์ม

Phoenix paludosa Roxb. -	แก้เม็ดผื่นคัน	ถอนพิษไข้	แก้หัด	เป็นยาเย็น	แก้พิษปลา

ดุกทะเล

20.	โปรงขาว ไม้ยืนต้น Ceriops decandra	Ding	Hou -	เปลือกมีรสฝาดจัด	เฝื่อนเล็กน้อย	ใช้เปลือกต้มกับน�้า	

รับประทานแก้ท้องร่วง	แก้อาเจียน	แก้บิด	แก้มูกเลือด

หรือใช้เปลือกต�าพอก	ห้ามโลหิตในบาดแผลสดเล็กน้อย

ได้ดี

21.	โปรงแดง ไม้ยืนต้น Ceriops tagal (Perr.) C.	B.	Rob -	เปลือกมีรสฝาด	ใช้ต้มน�้าไว้ชะล้างบาดแผล	และใช้ย้อม

แห	อวน	ในสมัยก่อนใช้ย้อมผ้า

22.	ผักบุ้งทะเล ไม้เลื้อย 	Impomoea pes-caprae	(L.)	

R.Br.

-	ใบและต้น	คั้นเอาน�้า	ใช้ทาแก้พิษแมงกะพรุน	ปลายัก	

แมลงกัดต่อย	ดื่มขับปัสสาวะ

23.	โพทะเลก้านสั้น ไม้ยืนต้น Thespesia populnea	(L.)	So-

land.	Ex	Correa

-	ลูกและใบ	ต�าใช้พอกแก้หิด	

-	เปลือก	ต้มน�้าน�้าใช้ล้างแผลเรื้อรัง

-	ราก	ใช้รับประทาน	เป็นยาบ�ารุง	(ใช้ต้มกิน)

24.	รามใหญ่ ไม้พุ่ม Ardisia elliptica Thunb -	ใบอ่อน	รับประทานเป็นผักได้	ใบแก่เป็นยา	แก้โรคตับ

พิการ

-	ดอก	ใช้ฆ่าเชื้อโรค

-	ผล	รสสุขุม	แก้ท้องเสีย	แก้ลมเป็นพิษ

-	ต้น	แก้โรคเรื้อนกุดฐัง

-	ราก	มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย	แก้กามโรคและหนองใน	แก้

พิษงูกัด	ใช้กากพอกแผล	น�้ารับประทาน	เป็นยาสมานรส

ฝาด

25.	สามสิบ ไม้เถา Asparagus racemosus	Willd -	ใบ	น�ามาต้มดื่ม	1	แก้ว	แก้ท้องเสีย

26.	ส�ามะงา ไม้พุ่ม Clerodendrum inerme (L.)	

Gaertner.

-	ใบใช้ภายนอกต�าพอก	ทาบริเวณแผลฟกซ�้า	จากหกล้ม

หรือกระแทกและบวม

-	ราก	ฝนกับเหล้า	แก้ลม	ถ้าดอกแก้เลือด	แก้ไข้มีอาการ

บวมตามร่างกายบางส่วน	ไข้หวัด	ตับอักเสบ	ตับโต	ม้าม

โต	แผลบวม	เจ็บจากหกล้มหรือกระแทก	(ในประเทศ

ฟิลิปปินส์นิยมใช้)

-	รากต้มน�้าดื่มแก้ไข้	ขับน�้าเหลืองเสีย	หรือต้มเคี่ยวใน

น�้านม	ทาแก้โรคปวดข้อ

-	ใบสด	ใช้พอกแผลบวม	หรือต้มน�้าอาบ	แก้คัน	และ

อาการคลุ้มคลั่ง

-	เมล็ด	แก้ท้องอืดแน่น	

27.	เสม็ดขาว ไม้ยืนต้น Melaleuca cajuputi	Powell -	ใบอ่อน	ผล	ของต้นเสม็ดขาว	แก้เลือดออกภายใน	รอบ

เดือนไม่ปกติ	ไข่หล่นก่อน

-	เห็ดเสม็ด	ตัวมดแดง	เหล้า	(ใช้พิมเสนแทนเหล้าได้)	ต�า

หรือปั่นรวม	3	อย่างยังสามารถช่วยคนไข้ที่มีอาการไข้ชัก

ตาเหลือกตาตั้ง	อาการไข้ตัวร้อนจัด	อาการช็อก	ใช้แค่

แก้วเดียวหายแน่นอน
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28.	แสมขาว ไม้ยืนต้น Avicennia alba	Bl. -	แก่นมีรสเค็ม	เฝื่อน	ใช้ต้มน�้าแก้ลมในกระดูก	แก้กษัย	

โดยมากจะใช้คู่กัน	แสมสารเป็นยาขับโลหิตเสียของสตรี		

(รวมเป็นแสมทั้งสาม)

29.	แสมด�า ไม้ยืนต้น Avicennia officinalis	L -	แก่นมีรสเค็ม	เฝื่อน	ใช้ต้มน�้าแก้ลมในกระดูก	แก้กษัย	

โดยมากจะใช้คู่กัน	แสมสารเป็นยาขับโลหิตเสียของสตรี		

(รวมเป็นแสมทั้งสาม)

30.	หงอนไก่ทะเล ไม้ยืนต้น Heritiera littoralis	Ait. -	เปลือก	ราก	ต้องขุดเอาส่วนนอกออกให้หมด	ใช้เฉพาะ

ใยของเปลือก	ต้มรักษาโรคทางเดินอาหาร	หรือจะผสม

กับเหงือกปลาหมอก็ได้	ส่วนนอกเปลือกมีพิษเหมือน

ตะโกนา	เป็นตัวเร่งให้ออกฤทธิ์เร็วมาก	แต่เป็นอันตราย

กับคนไข้

31.	หวายลิง ไม้เลื้อย Flagellaria indica	L. -	เหง้า	ต้มน�้าดื่มรักษาถุงน�้าดี	และโลหิต

-	ต้นและหัวต้มน�้าดื่ม	ลดไข้	ไข้กาฬ	(แผลกดทับ)	ชัก	

สลบ	หอบ	ลิ้นแข็ง

-	ทั้งห้า	(เหง้า	ต้น	ใบ	ดอก	ผล)	สดๆ	ต้มดื่มแทนน�้ารักษา

โรคทางเดินปัสสาวะ

32.	เหงือกปลาหมอดอก

ม่วง

ไม้พุ่ม Acanthus ilicifolius	L. -	ทั้งต้นทั้งรากใบ	เอามาต้นน�้าอาบ	แก้พิษไข้	เป็นหัว	ผื่น

คัน	แก้โรคผิวหนัง	ทุกชนิด	ถ้าใช้รับประทานแก้พิษฝีดาษ	

และฝีทั้งปวง	ใช้เป็นยาตัดรากฝีได้

-	ต้นสด	ต�าให้ละเอียด	พอกปิดหัวฝี	หรือแผลเรื้อรัง	

ถอนพิษดี

-	ต้นเหงือกปลาหมอมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกมาก	เช่น	เป็น

ยาอายุวัฒนะ	เป็นต้น	และเอามาต้มทั้งรากทั้งต้น	หรือ

เอามาท�าเป็นผงกินกับน�้าร้อน	หรือน�้าผึ้ง	หรือเหล้าก็ได้	

แก้ลมทั้งปวงดีมาก

33.	หัวร้อยรู ไม้พุ่มอิงอาศัย

บนต้นไม้อื่น

Hydnophytum formicarum 

Jack

-	หัว	เป็นยาบ�ารุงหัวใจ	ขับเส้นชีพจรดีมาก	ขับพยาธิใน

ท้อง	แก้พิษข้อในกระดูก	แก้ข้อเท้าอักเสบบวม	แก้ลม

ต่างๆ

34.	หัวลิง ไม้เถาเลื้อย

เกาะพันต้นไม้

อื่น

Sarcolobus globosus Wall. -	เมล็ด	รสเบื่อเมา	ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์	แต่สัตว์ท้อง

ลงดินทุกชนิดกินตาย

-	ราก	รากต�าผสมเกลือพอเค็มอมแก้โรคปวดฟัน	ร�ามะ

นาด	

 6



4. ต�ารับยาสมุนไพรจากปราชญ์

	

	 “...เมื่อก่อนพ่อผมก็ให้ไปเก็บเครื่องยา	พ่อจะท�าเครื่องให้ใครสักคนเนี่ย	พ่อก็ให้ไปเก็บเครื่องยา	

พอเก็บมาแล้วก็สับ	ท�าแบบนั้นประจ�า	พอบ่อย	ๆ	เราก็จ�าได้...”

	 ลุงเสริญ	หรือ	นายเสริญ	เสี่ยงเคราะห์	เกิดเมื่อวันที่	18	มิถุนายน	พ.ศ.	2483	เรียนจบชั้น	ป.	4	

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่	28	หมู่	2	ต.ห้วงน�้าขาว	อ.เมือง	จ.ตราด	มีอาชีพท�าสวน	และมีความเชี่ยวชาญในการ

รักษาเด็ก	ตั้งแต่แรกเกิดถึงสามเดือน	ลุงเสริญมีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรมาตั้งแต่ยังเด็ก	จากที่พ่อใช้

ให้สับยาบ้าง	 ใช้ให้ไปเก็บยาบ้าง	 ท�าให้สามารถจดจ�าพืชสมุนไพร	 และวิธีการปรุงยาได้	 นอกจากนั้นก็ยังมี

การศึกษาเพิ่มเติมจากต�าราสมุนไพรต่าง	ๆ	

ส�าหรับเรื่องสมุนไพรป่าชายเลน	ที่น�ามาใช้ปรุงเป็นยานั้น	ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในมีทั้งสิ้นกว่า	34	ชนิด		มี

ทั้งชนิดที่ใช้ใบ	ดอก	ผล	ยาง	ราก	หรือแม้กระทั่งแก่น	มาปรุงเป็นยา	แต่การน�าสมุนไพรมาท�ายานั้น	มิได้ใช้เพียงสมุนไพรจากป่าชายเลนเท่านั้น	แต่

น�าสมุนไพรจากป่าบกมาผสม	 เพื่อปรุงเป็นยาด้วย	 ลุงเสริญระบุว่าการหาสมุนไพรจากป่าบกนั้น	 เป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก	 จะต้องมีเครือข่าย	 คือแต่ละ

ที่	 แต่ละจังหวัดจะมีพืชที่แตกต่างกัน	 บางอย่างต้องเข้าไปหาจากป่าลึก	 หรือบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานในการหา	 เมื่อมีเครือข่ายแล้วก็สามารถ

ท�าการแลกเปลี่ยนเครื่องยากันได้	แต่ปัญหาที่ส�าคัญคือ	ป่าหมด	มีการแผ้วถางป่าเพื่อท�าเป็นพื้นที่สวน	พืชสมุนไพรก็หมดไปด้วย	บางอย่างที่สามารถ

น�ามาปลูกได้ก็ควรจะปลูกไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไป

	 ต�ารับยาสมุนไพรที่ทางชุมชนบ้านเปร็ดในมักจะใช้กัน	 สามารถแบ่งตามกลุ่มผู้มารักษาได้เป็น	 2	 กลุ่มคือ	 ต�ารับยาที่ใช้รักษาผู้ใหญ่	 และ

ต�ารับยาที่ใช้รักษาเด็ก	โดยมากส�าหรับผู้ใหญ่นั้นจะเป็นโรคทั่วไปทั้งท้องเสีย	ท้องผูก	กล่อนกษัย	ปวดเมื่อย	โรคลมต่าง	ๆ	และเด็กมักจะมีอาการร้อง

กวนจากการปวดท้อง	ท้องอืด	ลมในกระเพาะมาก	โดยวิธีปรุงยาหรือต�ารับยาจากสมุนไพรแต่ละชนิดมีดังนี้	

	 4.1 ต�ารับยาผู้ใหญ่

	 การรักษาผู้ใหญ่ด้วยสมุนไพรนั้น	 โดยมากจะใช้ยาหม้อใหญ่ซึ่งจะประกอบไปด้วยแก่นสมุนไพรจากทั้งป่าบกและรากสมุนไพรป่าชายเลน	

มาสับรวมกันแล้วต้มเป็นยาหม้อใหญ่	สามารถแก้ลมกระดูก	ขับลม	รักษาอาการท้องผูก	ไม่ขับถ่าย	ท้องอืด	โดยยาหม้อใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วย

แก่นของขี้กา,	ยาด�า,	ราชพริก,	ขี้เหล็กทั้ง	5	(ราก	ต้น	ใบ	ดอก	ผล),	ตะเกาทั้ง	5,	สนหอม,	สัก,	สักขี,	จันขาว,	จันแดง,	กฤษณา,	มะตูม,	โมกทั้ง	2,	

เหมือดคน,	รากแสมทั้งสอง		(แสมขาว	แสมด�า),	ขลู่,	ต่อไส้,	ส�ามะงา,	ช้าเลือด,รามใหญ่,	สามสิบ,	เหงือกปลาหมอ,	เถาวัลย์เปรียง,	ก�าแพงเจ็ดชั้น,	

เมล็ดคูณ,	เถาหม้อข้าวหม้อแกงลิง,	รากหวายปอก,	รากหวายขม,	เปลือกไม้โมกหลวง,	เปลือกไม้โมกป่า,	รากเตยหนู,	และรากเตยใหญ่	นอกจากยา

หม้อใหญ่ที่นิยมใช้รักษาผู้ใหญ่แล้ว	พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนที่ใช้กันบ่อยในชุมชนบ้านเปร็ดในมีดังนี้

	 1)	ก�าแพงเจ็ดชั้น

	 	 -	น�าเถามาสับเป็นแว่น	ๆ	คั่วให้กรอบ	ต้มน�้าดื่มเป็นยาระบาย	แก้ท้องผูก

	 2)	ขลู่

	 	 -	น�าราก	มาสับ	แล้วไปต้มกินขับปัสสาวะ	

	 	 -	น�ารากสด	ๆ	ของขลู่	ส�ามะงา	ช้าเลือด	มาต้มเคี่ยวประมาณ	30	นาที	แล้วน�ามาดื่มแทนน�้าแก้โรคไต	แก้โรคกล่อนกษัย

	 3)	จาก

	 	 -	รกจาก	น�ามาสุมให้ไหม้	แล้วน�ามาบดละเอียด	เป็นยาผง	ใช้ละลายผสมกับน�้าผึ้งรับประทานแก้ท้องอืด

	 	 -	ตะโพกจากตัดมาย่างไฟให้สุกอ่อน	แล้วบิดเอาน�้ามารับประทานแก้เมาแมงดาทะเล

	 	 -	ลูกจากทั้งเปลือกทุบ	ๆ	เอามาหมักท�าเป็นน�้าจุลินทรีย์กับมะขามป้อม	ลูกยอ	ลูกสมอ	กินแก้โรคเก๊า

	 4)	ตะบูนขาว

	 	 -	เมล็ดน�ามาต้มน�้ารับประทานแก้ท้องร่วง	บิด	หรือน�าเมล็ดมาฝนกับน�้าปูนใสกินแก้ท้องเสีย

	 	 -	เปลือกแก้น�้ากัดเท้าเหมือนโปรง
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	 5)	ตาตุ่มทะเล

	 	 -	น�าแก่นมาสับผสมกับกระเทียม	7	กลีบ	พริกไทย	7	เม็ด	ดีปลี	7	ดอก	น�าส่วนผสมมคั่วทั้งหมด	น�าไปดองเหล้ากิน	

	 	 แก้กล่อนกษัย	แก้ระดูขาว	แก้โรคริดสีดวงทวาร

	 	 -	น�าแก่นฝนกับน�้าปูนรับประทานแก้ถ่าย	อาการท้องเสีย

	 	 -	น�าแก่นฝนกับน�้าซาวข้าวทาแก้คัน

	 	 -	ใบสดต้มน�้าอาบแก้โรคผิดหนัง	ผื่นคัน

	 6)	เถาคัน

	 	 -	น�าหัวไปล้างให้สะอาด	น�าไปหั่นแล้วน�าไปตากแดดให้แห้ง	น�าไปคั่วให้แห้งสนิทอีกครั้ง	น�าไปต้มโดยผสมกับสารส้มเล็กน้อย		

	 	 ผิวมะกรูด	7	ชิ้นใหญ่	ต้มเคี่ยวพักใหญ่	ๆ	ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้ว	3	ครั้งก่อนอาหาร	แก้ระดูขาว

	 	 -	เถา	และใบต้มรับประทานขับลม

	 7)	เถาพุงปลา

	 	 -	น�าพิมเสน	และเหล้าใส่เข้าไปในผลพุงปลา	แล้วน�าไปอังไฟให้ร้อนจัด	เมื่อร้อนได้ที่	น�าน�้าที่อยู่ในผลพุงปลามาเทออก	

	 	 น�าไปหยอดหูประมาณ	5	นาที	แล้วตะแคงหูเอาน�้าออกมา	จะท�าให้หูหายอื้อได้

	 8)	เถาวัลย์เปรียง

	 	 -	น�าเถาและใบมาสับตากแห้ง	น�ามาต้มใช้ดื่มแทนน�้า	แก้เส้นตึงปวดเมื่อย

	 9)	เบญจมาศน�้าเค็ม

	 	 -	น�าใบมาลวกน�้าร้อน	หรือรนไฟให้ใบอ่อนลง	หรือต�า	บิดน�าน�้ามาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล	จะช่วยสมานแผลได้	ใช้ได้ผลดีกับ

	 	 แผลเป็นหนองแฉะ	หรือแผลเรื้อรัง

	 10)	ปรงทะเล

	 	 -หัวมาฝนกับน�้าซาวข้าวมาทาที่แผลหรือฝีจะช่วยดูดหนอง

	 	 -ยอดอ่อน	7	ยอด	ต้มน�้าสามส่วน	เคี่ยวให้เหลือ	1	ส่วนน�ามากินลดไข้

	 	 -น�าเง้าปรงมาเฉือนเอารากออกให้หมดน�ามาฝนกับน�้าปูนแดง	(ปูนกินหมาก)	ทาบริเวณแผลไฟลามทุ่ง

	 11)	ปอทะเล

	 	 -	ปอทะเลทั้งห้า	(ราก	ล�าต้น	ใบ	ดอก	ผล)	สับสด	ๆ	น�าไปต้มเคี่ยวสามส่วนเอา	1	ส่วน	ใช้ดื่มแก้เส้นตึง

	 	 -	น�าใบปอทะเลมาต�าให้ละเอียด	ใช้ไข่ขาวยาบนใบปอที่ต�าแล้ว	น�ามาวางคว�่าลงบนหน้าท้องของผู้ป่วย	จะลดอาการไข้	

	 12)	เป้งทะเล

	 	 -	ใบต�าละลายน�้าอาบถอนพิษไข้

	 13)	โปรงแดง

	 	 -	น�าเปลือกมาทุบละลายน�้า	น�าอวัยวะบริเวณที่เป็นแผลแช่น�้าหรือน�าเปลือกมาทุบให้นิ่ม	แล้วน�าไปวางบนแผลจะช่วยให้

	 	 แผลแห้ง

	 14)	โพทะเลก้านสั้น

	 	 -	เปลือกต้มน�้า	น�าน�้านั้นมาใช้ล้างแผลเรื้อรัง

	 	 -	รากใช้ต้มรับประทานเป็นยาบ�ารุง

	 15)	ส�ามะงา

	 	 -	รากต้มรับประทานขับลม	แก้ปวดเมื่อย

	 16)	เสม็ดขาว

	 	 -	น�าผลที่แก่จัด	ๆ	มาตากแดดให้แห้งน�าไปบดรับประทานกับน�้าร้อนช่วยขับลมในกระเพาะ

	 	 -	ใบเสม็ดขาว	ต�ากับตัวมดแดง	ให้ละเอียด	คั้นเอาน�้า	ผสมกับเหล้า	รับประทานแก้รอบเดือนมาไม่ปกติ	แก้ลมต่าง	ๆ

	 17)	เหงือกปลาหมอ

	 	 -	ต้น	ราก	ใบ	น�ามาต้มรับประทานแก้ท้องอืด	ขับถ่ายไม่ดี	ปวดเมื่อย

	 18)	หัวร้อยรู

	 	 -	หัวสดน�ามาหั่นเป็นแว่น	ๆ	น�าไปตากแดด	ต้มรับประทานเป็นยาบ�ารุงหัวใจ
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 4.2 ต�ารับยาเด็ก

	 ส�าหรับเด็กนั้น	 เมื่อมารับการรักษาหมอสมุนไพรจะต้องมีการถามอาการของเด็กว่าร้องกวนหรือไม่	 ร้องตอนช่วงเวลาใด	 เจ็บท้องหรือไม่	

ท้องผูกหรือไม่	ขับถ่ายปกติหรือไม่	และดูที่ลิ้นว่ามีสีขาวหรือเป็นปกติ	จากนั้นก็จัดยาให้ตามอาการที่พบ	โรคหรืออาการที่มักพบในเด็กมีดังนี้

	 1)	โรคตานซาง

	 	 -	น�าหัว	และต้นกกลังกา	มาสับแล้วน�าไปต้ม	รับประทานแต่น�้า	แก้ตาน	แก้ซาง

	 	 -	น�าเถาชิงช้าชาลีมาสุมไฟ้ให้กรอบ	น�าไปบด	รับประทานแก้ซาง

	 2)	ท้องผูก	มีลมในกระเพาะ

	 	 -	เถาและใบของต้นถอบแถบน�้า	มาต้มรับประทานแก้ท้องผูก	ขับลมในกระเพาะ

	 	 -	หัวและต้นของต้นกกลังกา	สับรวมกับ	เถาและใบของต้นถอบแถบน�้า	น�ามาต้มรับประทานแก้ท้องผูก

	 3)	โรคหละแห้ง	(ไม่มีแรง	เสียงแหบแห้ง)

	 	 -	เถาชิงช้าชาลี	7	แว่น	หัวว่านน�้า	7	แว่น	ชุมเห็ดเทศ-ไทย	อย่างละ	7	ยอด	กระเพราขาว-แดง	อย่างละ	7	ยอด		 	

	 	 ส้มมะกรูด	7	ชิ้น	บอระเพ็ด	7	ชิ้น	น�ามาสุมให้ไหม้กรอบ	น�ามาบดให้ละเอียด	ละลายน�้ากับน�้าผึ้ง	รับประทาน

	 4)	ยาบ�ารุง

	 	 -	น�าเถาต้นหัวลิงมาสับต้มรับประทานเป็นยาบ�ารุงท�าให้เด็กอ้วน	แข็งแรง	ตั้งแต่แรกเกิด

5.ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการจัดการสมุนไพร

	 ปัจจุบันการน�าสมุนไพรมาใช้ไม่ค่อยได้รับการนิยม	 หรืออาจน�ามาใช้เป็นครั้งคราว	 อย่างการสาธิตให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานด้านป่าชายเลนได้

เห็นการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	 เช่น	 น�ามาท�าน�้าชาดื่ม	 แต่หากมีการจัดการสมุนไพรป่าชายเลนอย่างจริงจัง	 มิใช่เพียงการสาธิต	 จะเป็นช่องทาง

หนึ่งในการสืบทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังต่อไปได้

เอกสารประกอบการเรียบเรียง	

	

ราชบัญฑิตยสถาน.	(2542).	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.	กรุงเทพฯ	:	อักษรเจริญทัศน์.

รศ.ดร.วันดี	กฤษณพันธุ์.	(2537).	หนังสือชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน : เกร็ดความรู้สมุนไพร.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	เมดิคัล	มีเดีย	จ�ากัด.

http://thailand-an-field.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html	(5	กันยายน	2555)

http://www.samunpri.com/herbs/?p=17	(5	กันยายน	2555)

http://www.samunpri.com/herbs/?p=122	(5	กันยายน	2555)

http://www.samunpri.com/herbs/?p=585	(5	กันยายน	2555)

http://www.samunpri.com/herbs/?p=605	(5	กันยายน	2555)

http://health.kapook.com/view26651.html	(28	กันยายน	2555)

http://www.dmcr.go.th/omrc/flower16.html	(28	กันยายน	2555)

http://www.dmcr.go.th/omrc/flower11.html	(28	กันยายน	2555)
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มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงของต้นจากบ้านท่าตะเภา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 พณัฐธภรณ์	เกตุสกุล1	และ		ประทีป	ถนอมชาต2ิ

1. บทน�า

	 ต้นจาก	(Nypafruticans)	เป็นพืชจ�าพวกปาล์มซึ่งพบได้ทั่วไปตามป่าชายเลน	มีเขตกระจายพันธุ์ในบริเวณ	อินเดีย	ศรีลังกา	เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	ตลอดจนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย	และหมู่เกาะ

โซโลมอน	 เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งที่มีน�้ากร่อย	 แดดจ้า	

มักพบเป็นดงขนาดใหญ่เรียกว่า	 ป่าจาก	 หรือดงจาก	 ต้นจากมี

ความส�าคัญมากส�าหรับคนยากจนในบริเวณชายฝั่ง	 เนื่องจาก

ต้นจาก	 1	 ต้น	 สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนตั้งแต่ใบ

จนถึงผล	 ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรู้จักน�าต้น

จากมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนท้ังเพื่อใช้สอย

ในครัวเรือน	 หรือเพื่อจ�าหน่ายเช่น	 ใบจากสามารถน�ามาสาน

หมวก	 ห่อขนม	 เย็บใบเป็นตับ	 (หน่วย)	 ที่เรียกว่า	 “ตับจาก”	

เพื่อมุงหลังคาหรือท�าฝาบ้าน	 ใช้ใบอ่อนตากแห้งมวนบุหรี่	 กิน

ผล	 น�าน�้าหวานดอกจากมาท�าน�้าตาลหรือน�้าส้มสายชู	 เป็นต้น	

นอกจากนี้บริเวณป่าจากยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน

นานาชนิด	ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	ป่าจากจึงมีประโยชน์

กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม		 	 	 	 	 ภาพที่ 1	ป่าจากบริเวณหมู่บ้านท่าตะเภา	 	

	 หมู่บ้านท่าตะเภา	 ต�าบลหนองเสม็ด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดตราด	 ในอดีตมีการใช้ประโยชน์ต้นจากเกือบทุกหลังคาเรือน	 โดยเฉพาะการท�า

ตับจากและการท�าหมวกไว้ใช้สอยในครัวเรือน	 แต่ปัจจุบันจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว	 ความเจริญของวัตถุที่

มากขึ้นการมีสิ่งของมากมายซึ่งหาซื้อง่าย	 อีกทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 มีการบรรจุหีบห่อ	 มีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าใช้	 ปัจจุบันหลังคาตับจาก

จึงถูกแทนที่ด้วยหลังคาส�าเร็จรูปซึ่งมีความคงทนกว่า	 น�้าตาลจากถูกแทนที่ด้วยน�้าตาลทรายซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด	 คนรุ่นใหม่จึงไม่ค่อย

พึ่งพิงต้นจากมากเพื่อการด�ารงชีพเหมือนแต่ก่อน	 เหลือเพียงการใช้ประโยชน์ต้นจากเพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน	อาทิ	 การผลิตตับ

จาก	การผลิตหมวกส�าหรับสวมใส่	การผลิตหมวกขนาดเล็กเป็นของที่ระลึก	เก็บลูกจากขายเมื่อถึงฤดูกาล	ซึ่งมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือน	วิถีชีวิตของคน

รุ่นใหม่ส่งผลให้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นจากก�าลังจะสูญหายไปจากชุมชน	 และเมื่อคนไม่เห็นประโยชน์ป่าจากจึงถูกแผ้วถางท�าลาย

อย่างไม่เห็นคุณค่า	 เพื่อน�าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ	 สัตว์น�้าที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณป่าจากต้องอพยพย้ายที่อยู่	 ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่ง

แวดล้อมเป็นทอดๆ	ไป

	 ดังนั้นการศึกษามูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงของต้นจาก	ในหมู่บ้านท่าตะเภา	ต�าบลหนองเสม็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด		จะช่วย

ให้ชาวบ้านทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างต้นจากเป็นสิ่งที่มีค่าและราคา	 ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของต้นจากมากขึ้น	 และจะเป็น

ข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญน�าไปสู่แนวทางการจัดการป่าจากของชุมชนอย่างเหมาะสม	เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

2. อนุกรมวิธานของต้นจาก

	 ต้นจาก	 (Nypa)	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Nypa fruticansWurmb	อยู่ในวงศ์	Palmaeหรือ	Arecaceae	มีชื่อสามัญว่า	Nipa	Palm	หรือ	

Nypa	Palm		ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย	เรียกว่า	“อาปง”	(Apong)	ในประเทศฟิลิปปินส์	เรียกว่า	“นิพีรา”	(Nipera)	นอกจากนี้ยังมีชื่อ

อื่นๆ	ได้แก่	อัตต๊ะ	(มลายู-ใต้)	Atap	Palm	เป็นต้น	มีเขตการกระจายพันธุ์ในบริเวณ	อินเดีย	ศรีลังกา	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ตลอดจนถึงตอนเหนือ

ของออสเตรเลีย	และหมู่เกาะโซโลมอนเจริญเติบโตได้ดีบริเวณชายฝั่งที่มีน�้ากร่อย	แดดจ้า	บริเวณเขตร้อนทั่วไป

	 ต้นจากมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่	 เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น	30-60	 เซนติเมตร	มีส่วนของกาบใบและก้านใบเก่าที่ไม่หลุดร่วงหุ้ม	ล�าต้น

เป็นเหง้าลักษณะคล้ายฟองน�้า	ทอดเลื้อยไปตามผิวดินหรือจมอยู่ใต้เลน	มักแตกแขนงแยกเป็นสองง่ามตามแนวระนาบ	มีรากอวบอ้วนอัดแน่นอยู่ใต้

เหง้ารอบกอ

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	(พ.ย.-ธ.ค.2555)	 	 																													
2	ผู้ประสานงานชุมชนท่าตะเภา	เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน	6	ต�าบล
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	 ใบ	ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว	ตั้งตรงหรือเอน	จ�านวน	10-15	ทาง	ช่อใบรูปหอก	ยาว	4-8	เซนติเมตร	เรียงเวียนสลับซ้อนกันเป็นกระจุก

แบบกลีบกุหลาบ	ก้านใบอวบอ้วน	ยาว	30-100	เซนติเมตร	กาบใบขนาดใหญ่	อวบ	แข็ง	โคนกาบแยกเป็นแฉกลึก	ไม่มีเส้นใยหรือรก	มีชั้นเนื้อเยื่อ

ภายในคล้ายฟองน�้า	 ผิวนอกเกลี้ยงเป็นมันวาว	 ประกอบด้วยใบย่อยรูปแถบแกมรูปใบหอก	 หน้าตัดขวางแบบรูปหน้าจั่วหรือรูปอักษรตัววีหัวกลับ	

จ�านวน	120-200	ใบ	ขนาด	5-8	×100-150	เซนติเมตร	เรียงเป็นระเบียบ	2	แถวคล้ายใบมะพร้าว	โคนใบย่อยเชื่อมติดกับแกนกลาง	ขอบใบเรียบ	

ปลายใบเรียวแหลม	เส้นใบแบบขนานตามความยาวของใบ	เนื้อใบแข็ง	หนา	คล้ายแผ่นหนัง	ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว	ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง	

มีนวล

	 ดอก	แยกเพศอยู่ร่วมต้น	ออกเป็นช่อ	3-5	ช่อ	ตามง่ามใบใกล้ปลายยอด	ช่อดอก

ตั้งตรงและอยู่เหนือระดับน�้าท่วมถึง	ก้านช่อดอกอวบอ้วน	ยาว	80-70	เซนติเมตร	หุ้มด้วย

ใบประดับย่อยสีส้ม	กาบหุ้มช่อดอกขนาดใหญ่คล้ายรูปเรือ	ช่อดอกเพศเมียแบบช่อกระจุก

แน่น	 ดอกตูมรูปทรงกลม	 สีเหลืองนวล	 ออกที่ปลายยอดของแกนช่อ	 ล้อมรอบด้วยแขนง

ช่อดอกเพศผู้	 6-9	 แขนง	 แต่ละแขนงประกอบด้วยช่อดอกย่อยแบบช่อหางกระรอกคล้าย

รูปกระบอง	สีเหลืองเข้ม	ยาว	10-15	เซนติเมตร	ดอกเพศผู้ขนาดเล็ก	ไร้ก้าน	มีกลีบรวม	6	

กลีบ	เรียงเป็น	2	วง	แผ่นกลีบแข็ง	รูปแถบ	ปลายงุ้ม	ยาว	0.4-0.5	เซนติเมตร	เกสรเพศผู้	

3	อัน	ติดบนหลอดเกสรดอกเพศเมีย	กลีบรวมคล้ายดอกเพศผู้แต่ขนาดใหญ่กว่า	ไม่มีก้าน

เกสร	 รังไข่แข็ง	 เป็นเหลี่ยม	 ติดแนบกัน	 3	 อัน	 คล้ายล�าโพง	 ยาวประมาณ	 1	 เซนติเมตร	

แต่ละอันมีไข่อ่อนติดคว�่าลงที่ฐาน	1	เมล็ด	ดอกเพศเมียมักบานหลังดอกเพศผู้	ดอกจะออก

ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม	

		 	 	 													 	 	 	 																										

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภาพที่ 2	ลักษณะทั่วไปของต้นจาก

	 ผล	 แบบผลเมล็ดเดียวแข็ง	 ออกเป็นช่อโน้มลง	 แต่ละช่อประกอบด้วยผลย่อยจ�านวนมากอัดกันแน่นเป็นผลรวมขนาดใหญ่	 รูปทรงกลม	

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	30	เซนติเมตร	ผลย่อยแข็งเป็นเหลี่ยม	รูปทรงไข่กลับขนาด	7-10	×	10-15	เซนติเมตร	เปลือกผลสีน�้าตาลเข้มเป็นมัน	

ผนังผลชั้นกลางเป็นเส้นใยอัดกันแน่น	ผนังผลชั้นในหนา	แข็ง	เมล็ดรูปทรงไข่	สีขาว	ใส	ขนาด	2-3	×	3-5	เซนติเมตร	มี	1	เมล็ด	ผลแห้งติดอยู่บนต้น

ก่อนร่วง	ผลออกระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

	

3. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทางตรง

	 การศึกษากรณีศึกษานี้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับราคาตลาดในท้องถิ่น	 การใช้ประโยชน์	 และปริมาณการใช้ประโยชน์

ต้นจากในรอบปี	 ของประชากรในหมู่บ้านท่าตะเภา	 ต.หนองเสม็ด	 อ.เมือง	 จ.ตราด	 โดยท�าการเก็บข้อมูลร้อยละ	 253	 	 ของประชากรทั้งหมด	 คิด

เป็น	80	ครัวเรือน	จากจ�านวนครัวเรือน	317	ครัวเรือน	 ในส่วนการประเมินมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงของต้นจาก	ท�าได้โดยหามูลค่าสุทธิ

ของผลผลิตต้นจากที่เก็บหามาได4้	ว่าในแต่ละปีมีการเก็บผลผลิตต้นจากส่วนใดมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	และขายในตลาดเพื่อน�ารายได้เข้าสู่ครัว

เรือน	การประเมินมูลค่านิยมใช้มูลค่าสุทธิ	(net	value)	หาได้จาก

มูลค่าสุทธิจากผลผลิตต้นจากที่หามาได้ = มูลค่าจากของผลผลิตต้นจากที่หามาได้-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

	 มูลค่าจากของผลผลิตต้นจากที่หามาได้	นั้นหาได้จากปริมาณของผลผลิตต้นจากที่เก็บหาได้ทั้งหมด	คูณด้วยราคาตลาดในท้องถิ่น5		ส่วน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นหาได้จากค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตต้นจากชนิดนั้นๆ	และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการตลาด	

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการค�านวณนั้นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	 	 ที่ใช้ในการเก็บหาผลผลิตของต้นจาก	

ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน	เช่น	แรงงานในครัวเรือน	เป็นต้น

	3อ้างอิงจากวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์	(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2548)

	4มูลค่าสุทธิของผลผลิตต้นจากที่เก็บหามาได้	อ้างอิงจาก	มูลค่าจากของป่า	(สันติ,	2546)

	5ราคาของผลผลิตที่ไม่มีการซื้อ-ขายในตลาด	ได้จากการประมาณราคาของผู้ตอบแบบสอบถาม
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	 3.1 การใช้ประโยชน์ต้นจากในทางตรง

	 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ต้นจากในทางตรง	ของชาวบ้านในหมู่บ้านท่าตะเภา	ต.หนองเสม็ด	อ.เมือง	จ.ตราด	พบว่า	มีตัวอย่างที่เก็บ

หาผลผลิตต้นจากจ�านวน	35	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	43.75	จากจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บหา	คือ	มีดขอ	ใช้ส�าหรับตัดส่วนที่

ต้องการใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน	การน�าลูกมาใช้ประโยชน์จะใช้ในส่วนเมล็ดที่มีลักษณะใส	ซึ่งเป็นส่วนที่รับประทานได้นิยมน�ามาต้มกับน�้าเชื่อมกลาย

เป็นขนมหวาน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอยในครัวเรือน	และเพื่อค้าขาย

	 ส�าหรับใบจาก	ลักษณะของใบที่น�ามาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านท่าตะเภาสามารถจ�าแนกตามการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้	

	 -	ยอดส�าหรับท�าใบมวนยาสูบ	

	 -	ใบของต้นจากที่มีอายุประมาณ	1ปี		ส�าหรับท�าหมวกจิ๋ว

	 -	ใบตั้งแต่ทางที่	2	ขึ้นไป	ส�าหรับท�าหมวก	ตับจาก	และห่อขนมจาก

										 																								

 ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเย็บใบจากก่อนขึ้นรูปแล้วน�าไปตากแดด

	 	 	 	 ภาพที่ 4 หมวกจิ๋วท�าจากใบจากที่มีอายุ	1	ปี

	 การน�าใบมาท�ามวนยาสูบและห่อขนมจากจะใช้สอยเฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น	ส่วนใบที่น�ามาท�าตับจาก	หมวก	และหมวกจิ๋ว	โดยปกติจะ

ไม่มีการซื้อ–ขายในลักษณะของวัตถุดิบ	แต่จะน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก่อนน�าไปขายเพิ่มมูลค่า

	 ผลผลิตต้นจากที่มีการเก็บหามากที่สุดคือ	ลูกจาก	มีการเก็บหาจ�านวน	23	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	28.75	จากจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด	

รองลงมาคือ	ใบส�าหรับมวนยาสูบ	ใบส�าหรับท�าตับจาก	และใบส�าหรับท�าหมวก	มีการเก็บหาจ�านวน	11,	7	และ	7	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	13.75,	

8.75	และ	8.75จากจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด	ตามล�าดับ	(ตารางที่	1)

									

ตารางที่ 1 แสดงการเก็บหาผลผลิตต้นจากในหมู่บ้านท่าตะเภา	ต.หนองเสม็ด	อ.เมือง	จ.ตราด

ผลผลิต จ�านวนครัวเรือน ร้อยละ

ลูกจาก 23 28.75

ใบส�าหรับมวนยาสูบ 11 13.75

ใบส�าหรับท�าตับจาก 7 8.75

ใบส�าหรับท�าหมวก 7 8.75

ใบส�าหรับห่อขนมจาก 5 6.25

ใบส�าหรับท�าหมวกจิ๋วที่ระลึก 1 1.25
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 3.2 มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงของต้นจาก

	 จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม	สามารถประเมินมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงของต้นจาก	โดยจ�าแนกตามชนิดที่เก็บหา	ได้

ดังนี้	(ตารางที่	2)

	 1) มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาลูกจาก

	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหมู่บ้านท่าตะเภามีปริมาณการเก็บหาลูกจากรวม	 2,051.50	 กิโลกรัม/ปี	 ราคาขายในท้องถิ่น	 เท่ากับ	 50	 บาท/

กิโลกรัม	คิดเป็นมูลค่าจากการเก็บหาลูกจากรวม	102,575.00	บาท/ปี	มีค่าใช้จ่ายในการเก็บหา	เท่ากับ	30,366.62	บาท/ปี	ดังนั้น	มูลค่าสุทธิจาก

การเก็บหาลูกจากจึงเท่ากับ	72,208.38	บาท/ปี	

	 2) มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาใบส�าหรับมวนยาสูบ

	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหมู่บ้านท่าตะเภามีปริมาณการเก็บหาใบจากเพื่อท�าใบมวนยาสูบรวม	 19,620	 ใบ/ปีราคาขายในท้องถิ่น	 เท่ากับ					

1	บาท/ใบ		คิดเป็นมูลค่าจากการเก็บหาใบจากมวนยาสูบรวม	19,620.00	บาท/ปี	มีค่าใช้จ่ายในการเก็บหา	เท่ากับ	6,547.14	บาท/ปี	ดังนั้น	มูลค่า

สุทธิจากการเก็บหาใบจากมวนยาสูบจึงเท่ากับ	13,072.86	บาท/ปี	

	 3) มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาใบส�าหรับท�าตับจาก 

	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหมู่บ้านท่าตะเภามีปริมาณการเก็บหาใบจากส�าหรับท�าตับจาก	รวม	1,820,096	ใบ/ปี	ราคาขายในท้องถิ่นโดยเฉลี่ย	

0.08	บาท/ใบ		คิดเป็นมูลค่าจากการเก็บหาใบท�าตับจาก	รวม	140,007.40	บาท/ปี	มีค่าใช้จ่ายในการเก็บหา	เท่ากับ	48,000.40	บาท/ปี	ดังนั้น	

มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาใบท�าตับจาก	เท่ากับ	92,006.99	บาท/ปี	

	 4) มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาใบส�าหรับท�าหมวก	

	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหมู่บ้านท่าตะเภามีปริมาณการเก็บหาใบจากส�าหรับท�าหมวก	รวม	55,080	ใบ/ปี	ราคาขายในท้องถิ่นโดยเฉลี่ย	

0.13	บาท/ใบ		คิดเป็นมูลค่าจากการเก็บหาใบท�าหมวก	รวม	7,160.40	บาท/ปี	มีค่าใช้จ่ายในการเก็บหา	เท่ากับ	5,515.75	บาท/ปี	ดังนั้น	มูลค่า

สุทธิจากการเก็บหาใบท�าหมวก	เท่ากับ	1,644.65	บาท/ปี	

	 5) มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาใบส�าหรับห่อขนมจาก 

	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหมู่บ้านท่าตะเภามีปริมาณการเก็บหาใบจากส�าหรับห่อขนมจาก	 รวม	 340	 ใบ/ปี	 ราคาขายในท้องถิ่นโดยเฉลี่ย	

0.17	บาท/ใบ		คิดเป็นมูลค่าจากการเก็บหาใบห่อขนมจาก	รวม	57.80	บาท/ปี	มีค่าใช้จ่ายในการเก็บหา	เท่ากับ	380.34	บาท/ปี	ดังนั้น	มูลค่าสุทธิ

จากการเก็บหาใบห่อขนมจาก	เท่ากับ	-322.54	บาท/ปี	

	 สาเหตุที่มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาใบส�าหรับห่อขนมจากมีค่าเป็นลบ	เนื่องจาก	ในแต่ละปีมีการเก็บหาน้อย	เพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้น	

มูลค่าจากการเก็บหาจึงอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงแรงและเวลา	

	 6) มูลค่าสุทธิจากการเก็บหาใบส�าหรับท�าหมวกจิ๋ว

	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหมู่บ้านท่าตะเภามีปริมาณการเก็บหาใบจากส�าหรับท�าหมวกจิ๋วรวม	 15,360	 ใบ/ปี	 ราคาขายในท้องถิ่นโดยเฉลี่ย	

0.03	บาท/ใบ		คิดเป็นมูลค่าจากการเก็บหาใบท�าหมวกจิ๋วรวม	460.80	บาท/ปี	มีค่าใช้จ่ายในการเก็บหา	เท่ากับ	350.00	บาท/ปี	ดังนั้น	มูลค่าสุทธิ

จากการเก็บหาใบท�าหมวกจิ๋วจึง	เท่ากับ	110.80	บาท/ปี
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ตารางที่ 2	มูลค่าสุทธิในรอบปีของผลผลิตต้นจากที่มีการเก็บหา	โดยชาวบ้านหมู่บ้านท่าตะเภา	ต�าบลหนองเสม็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด

ผลผลิต ปริมาณที่เก็บหา

(หน่วย/ปี)

ราคาตลาด

(บาท/หน่วย)

มูลค่ารวม

(บาท/ปี)

ค่าใช้จ่ายในการเก็บหา

(บาท/ปี)

มูลค่าสุทธิ

(บาท/ปี)

ลูกจาก 2,051.50	กก. 50.00 102,575.00 30,366.62 72,208.38

ใบส�าหรับมวนยาสูบ 19,620	ใบ 1.00 19,620.00 6,547.14 13,072.86

ใบส�าหรับท�าตับจาก 1,820,096	ใบ 0.08 140,007.40 48,000.40 92,006.99

ใบส�าหรับท�าหมวก 55,080	ใบ 0.13 7,160.40 5,515.75 1,644.65

ใบส�าหรับห่อขนมจาก 340	ใบ 0.17 57.80 380.34 -322.54

ใบส�าหรับท�าหมวกจิ๋วที่ระลึก 15,360	ใบ 0.03 460.80 350.00 110.80

4. สรุป

	 ชาวบ้านท่าตะเภามีการเก็บหาผลผลิตต้นจากเพื่อน�ามาใช้สอยในครัวเรือนและเพื่อการค้า	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนผลและส่วนใบ		

โดยการเก็บหาใบจะเก็บตามลักษณะการใช้ประโยชน์	คือ	เก็บยอดเพื่อท�าใบมวนยาสูบ	เก็บใบจากต้นที่มีอายุประมาณ	1	ปี	เพื่อท�าหมวกจิ๋วที่ระลึก	

และเก็บหาใบตั้งแต่ทางที่	 2	ขึ้นไปจากต้นที่มีอายุมากกว่า	1	ปี	 เพื่อน�ามาท�าหมวก	ตับจาก	และห่อขนม	การใช้ประโยชน์ลูกจากจะใช้ในส่วนของ

เมล็ดซึ่งมีลักษณะใสและรับประทานได้	นิยมน�าไปท�าเป็นขนม	มีราคาซื้อ-ขายในท้องถิ่น	เท่ากับ	50	บาท/กิโลกรัม	แต่ส�าหรับใบจาก	โดยปกติแล้ว

ไม่นิยมซื้อ-ขายเป็นวัตถุดิบ	แต่นิยมน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	อาทิ	ตับจาก	หมวก	และหมวกจิ๋ว	เป็นต้น	ก่อนน�าไปขายเพื่อเพิ่มมูลค่า	

ผลผลิตที่ได้รับความนิยมในการเก็บหามากที่สุด	คือ	ลูกจาก	มีการเก็บหาทั้งหมด	23	ครัวเรือน	จากจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด	รองลงมาคือ	ใบส�าหรับ

มวนยาสูบ	ใบส�าหรับท�าตับจาก	และใบส�าหรับท�าหมวก	มีการเก็บหาจ�านวน	11,	7	และ	7	ครัวเรือน	

	 มูลค่าสุทธิจากการใช้ประโยชน์ทางตรงของต้นจาก	 สามารถค�านวณโดยจ�าแนกตามชนิดที่เก็บหาและน�ามาใช้ประโยชน์	 ดังนี้	 ลูกจาก	 มี

มูลค่าสุทธิจากการเก็บหา	 เท่ากับ72,208.38บาท/ปี	 ใบส�าหรับมวนยาสูบ	 มีมูลค่าสุทธิจากการเก็บหา	 เท่ากับ13,072.86บาท/ปี	 ใบส�าหรับท�าตับ

จาก	มีมูลค่าสุทธิจากการเก็บหา	เท่ากับ	92,006.99บาท/ปี	ใบส�าหรับท�าหมวก	มีมูลค่าสุทธิจากการเก็บหา	เท่ากับ	1,644.65บาท/ปี	ใบส�าหรับห่อ

ขนมจากมีมูลค่าสุทธิจากการเก็บหา	เท่ากับ	-322.54บาท/ปี	และใบส�าหรับท�าหมวกจิ๋ว	มีมูลค่าสุทธิจากการเก็บหา	เท่ากับ	110.80	บาท/ปี

5. ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการหามูลค่าต้นจาก	 จากการใช้ประโยชน์ในทางตรงเท่านั้น	 ซึ่งไม่สามารถอธิบายคุณค่าและประโยชน์

ของป่าจากได้อย่างครอบคลุม	ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ	อาทิเช่น	ลักษณะทางชีวภาพ-กายภาพของป่าจาก	ภูมิปัญญาในการใช้

ประโยชน์และจัดการป่าจากของคนในชุมชน	 ประโยชน์ทางอ้อมและบทบาทหน้าที่ของป่าจากที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นฐาน

ข้อมูลในการจัดการป่าจากอย่างยั่งยืนในอนาคต

	 2.	 ในหมู่บ้านท่าตะเภา	 มีชาวบ้านในหลายครัวเรือนที่มีความรู้ด้านการประดิษฐ์หมวก	 เย็บตับจาก	 ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส�าคัญ	

และสามารถท�าขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว	 หากมีการรวมกลุ่มอาชีพเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้	 เป็นกิจกรรมยามว่าง	

และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชนได้
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		รัตน์กวี	บุญเมฆ1	และ	รุ่ง	ทับพล2ี

1. บทน�า

	 “ปูม้า”	 เป็นสัตว์น�้าที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ	 และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค	 ปูม้าที่จับได้น�ามาบริโภคใน

ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้แก่	 ประเทศไต้หวัน	 ฝรั่งเศส	 ออสเตรเลีย	 แคนาดา	 อเมริกา	 และประเทศในยุโรป	 จากความต้องการของ

ตลาดดังกล่าว	ท�าให้ปูม้ามีจ�านวนลดลงอย่างรวดเร็ว	ตามข้อมูลจากกรมประมงพบว่าปูม้าที่จับได้จากอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน	ในปี	พ.ศ.	2541	จับ

ปูม้าได้	46,700	ตัน	แต่ในปี	พ.ศ.	2548	จับได้	27,900	ตัน	จ�านวนปูม้าลดลงไปถึง	18,800	ตัน	ภายใน	6	ปี	เนื่องจากมีการน�าปูม้าที่ไม่ได้ขนาด	

การน�าปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง	และการน�าปูม้าขึ้นมาใช้ประโยชน์เกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ	ท�าให้ทรัพยากรปูม้ามีความเสื่อมโทรม		

	 จากปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาภาครัฐได้ใช้มาตรการต่างๆ	ในการจัดการทรัพยากรประมงปูม้า	เช่น	การควบคุมจ�านวนหน่วยการประมง	การ

ควบคุมประสิทธิภาพและชนิดของเครื่องมือประมง	 การห้ามท�าการประมงบางพื้นที่หรือบางฤดูกาล	 การก�าหนดขนาดต�่าสุดของตาอวนและช่อง

ทางออกของสัตว์	การก�าหนดขนาดสัตว์น�้าที่จับได้	การห้ามจับสัตว์น�้า	เพศเมียหรือสัตว์น�้าเพศเมียที่มีไข่	การก�าหนดปริมาณการจับ	เป็นต้น	แต่พบ

ว่ายังมีปัญหาในการจัดการประมงอยู่อีกด้วยเหตุผลต่างๆ	เช่น	ชาวประมงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ	ตามที่รัฐได้ประกาศใช้	

ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการควบคุมดูแลค่อนข้างสูง	การก�าหนดมาตรการทุกขั้นตอนด�าเนินการโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยชาวประมง	“ไม่มีส่วนร่วม”	

ท�าให้การยอมรับมาตรการต่างๆ	ที่รัฐก�าหนดไม่เกิดขึ้น	การจัดการประมงของรัฐไม่มีเอกภาพท�าให้การจัดการประมงขาดประสิทธิภาพ	เป็นต้น	การ

ท�าประมงปูม้ามีความส�าคัญต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาว	“ประมงขนาดเล็ก”	เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากชาวประมงส่วนใหญ่ท�าการประมงปูม้า

เป็นหลัก	 ท�าให้หลายชุมชนรวมทั้งชุมชนบ้านคลองหลอดซึ่งประกอบอาชีพจับปูม้าเริ่มตระหนักถึงวิกฤตปัญหาดังกล่าว	 และพยายามพัฒนาวิธีการ

จัดการประมงที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตนเองจึงน�ามาสู่การจัดการประมงโดยชุมชนในรูปแบบ	“ธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง”

2. ชุมชนประมงพื้นบ้านคลองหลอด

	 บ้านคลองหลอด	หรืออีกชื่อหนึ่งว่า	อ่าวกรูด	ชื่อหมู่บ้านมีประวัติย่อๆ	ที่เล่าต่อๆ	กันมาว่าบ้านคลองหลอดมีคลองน�้าจืดอยู่ในหมู่บ้านใน

ล�าคลองมีไม้หลอดขึ้นอยู่ตลอดแนวล�าคลองจึงเรียกว่า	 “บ้านคลองหลอด”	 ซึ่งปัจจุบันไม้หลอดมีให้เห็นเพียงเล็กน้อย	 ส่วนที่เรียกว่า	 “อ่าวกรูด”	

เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านอยู่ติดกับทะเล	 เมื่อแล่นเรือมาตรงปากคลองจะมองเห็นต้นมะกรูดใหญ่ขึ้นอยู่	 ปัจจุบันไม่มีต้นมะกรูดต้นนี้

แล้ว	หมู่บ้านตั้งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี	 พ.ศ.	 2473	 โดยกลุ่มคนจีนอพยพเข้ามาตั้งหมู่บ้าน	บุกเบิกพื้นที่ป่าบก	ตัดต้นไม้ใหญ่ออกแล้วปรับพื้นที่เป็นสวน

ยางพารา	สวนพริกไทย	สวนผลไม้	และท�าการประมงชายฝั่ง	รวมถึงการพึ่งพิงผลผลิตจากป่าชายเลนในการด�ารงชีพ	

	 ที่ตั้งหมู่บ้านตั้งอยู่หมู่ที่	3	ต�าบลห้วงน�้าขาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	ห่างจากตัวอ�าเภอเมืองตราดประมาณ	17	กิโลเมตร	เดินทางโดยใช้

เส้นทางถนนสุขุมวิทผ่านตัวเมืองตราดไปเส้นทางอ�าเภอแหลมงอบ	ระยะทางประมาณ	3	กิโลเมตร	แล้วแยกซ้ายไปตามถนนแหลมศอกอีกประมาณ	

12	 กิโลเมตร	 มีแยกทางขวามือเข้าไปบ้านคลองหลอดอีกประมาณ	 2	 กิโลเมตร	 มีอาณาเขตติดต่อ	 ดังนี้	 ทิศเหนือ	 ติดต่อกับ	 บ้านห้วงน�้าขาว	 หมู่

ที่	4	ต�าบลห้วงน�้าขาว	ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	บ้านคันนา	หมู่ที่	5	ต�าห้วงน�้าขาว	ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	บ้านเปร็ดใน	หมู่ที่	2	ต�าบลห้วงน�้าขาว	

และทิศใต้	ติดต่อกับ	ต�าบลอ่าวใหญ่	และทะเล	(อ่าวไทย)	มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	3,238	ไร่	แบ่งออกเป็น	พื้นที่อยู่อาศัยและสวนไม้ผล	ประมาณ	

2,506	ไร่		พื้นที่นากุ้ง	ประมาณ	271	ไร่		และพื้นที่ป่าชายเลน	ประมาณ	461	ไร่	(ดังรูปที่	1)	ชุมชนคลองหลอดมี	2	กลุ่มบ้านย่อย	ได้แก่	กลุ่มบ้าน

คลองหลอด	และกลุ่มบ้านอ่าวกรูด	มีประชากร	195	ครัวเรือน	จ�านวนประชากร	768	คน	นับถือศาสนาพุทธ	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวนผลไม้															

สวนยางพารา	 และท�าประมง	 มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ	 1,375	 เมตร	 	 สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเกือบทั้งปี	 มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนธันวาคม	ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	 	 																													
2	ประธานธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองบ้านคลองหลอด

 ธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองบ้านคลองหลอด (อ่าวกรูด)

หมู่ที่	3	ต�าบลห้วงน�้าขาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด
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รูปที่ 1 แผนที่ชุมชนบ้านคลองหลอด

3. ลักษณะและวงจรชีวิตของปูม้า

	 ปูม้า	หรือ	blue	swimming	crab	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Portunus pelagicus	มีลักษณะ	ทั่วไปแบ่งออกเป็น	3	ส่วนคือ	ส่วนตัว	อก	และ

ท้อง	 ส่วนหัวและอกจะอยู่ติดกัน	 มีกระดองหุ้มอยู่ตอนบน	 ทางด้านข้างทั้งสองของกระดองจะเป็นรอย

หยักคล้ายฟันเลื่อยเป็นหนามแหลมข้างละ	9	อัน	ขามีทั้งหมด	5	คู่ด้วยกัน	คู่แรกเปลี่ยนแปลงไปเป็นก้าม

ใหญ่เพื่อใช้ป้องกันตัวและจับอาหาร	 ขาคู่ที่	 2,	 3	 และ	 4	 จะมีขนาดเล็กปลายแหลมใช้เป็นขาเดิน	 ขาคู่

สุดท้ายตอนปลายมีลักษณะเป็นใบพายใช้ในการว่ายน�้า	(ดังรูปที่	2)	

       รูปที่ 2	ลักษณะของปูม้า

	 ปูม้าจะมีเพศแยกจากกันอย่างเด็ดขาด	 มีการผสมพันธุ์เป็นแบบ	 Heterosexual	 ลักษณะทางภายนอกแยกเพศจากกันได้อย่างชัดเจน

ด้วยสีและจับปิ้ง	เมื่อถึงฤดูกาลวางไข่	ปูม้าเพศเมียจะมีไข่ติดอยู่บริเวณระยางค์ซึ่งเคยเป็นขาว่ายน�้าในระยะวัยอ่อน	โดยในระยะแรกไข่จะอยู่ภายใน

กระดองต่อมากระดองทางหน้าท้องเปิดออกมา	ท�าให้สามารถเห็นไข่ปูม้าชัดเจน	จึงมักเรียกปูม้าในระยะนี้ว่าปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง	ไข่นอกกระดอง

นี้ในขณะที่เจริญแบ่งเซลล์อยู่ภายในเปลือกไข่	สีของไข่จะค่อยๆ	เปลี่ยนจากสีเหลืองอมส้มเป็นสีเหลืองปนเทา	สีเทาและสีเทาอมด�า	(ดังรูปที่	3-8)

		           		 	

											สีส้ม-เหลือง	4-7	วัน		 															น�้าตาล	2-4	วัน	 																											สีเทา	1-3	วัน	 			สีด�า	1-2	วัน

รูปที่ 3-8 พัฒนาการของไข่ปูนอกกระดอง	และระยะเวลาที่จะวางไข่

	 ปริมาณไข่ที่ปูม้าวางไข่แต่ละครั้ง	 ปูม้ามีปริมาณไข่ดกใกล้เคียงกับปูทะเล	 กุ้งกุลาด�า	 กุ้งก้ามกราม	 แม่ปูขนาดกระดองกว้างประมาณ						

8-12	ซม.	จะมีไข่ประมาณ	80,000	-	3,000,000	ฟองขึ้นอยู่กับขนาด	อายุ	และความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์	
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รูปที่ 9 พัฒนาการของปูม้า

	

	 พัฒนาการของปูม้าวัย	อ่อน	เริ่มจากระยะซูเอี้ย	(Zoea)	ซึ่งมีระยะย่อย	4	ระยะ	แต่ในบางครั้งจะพบระยะพรีซูเอี้ย	(Prezoea)	ก่อนระยะ

ซูเอี้ย	 (Zoea)	 โดยมักพบเมื่อปูม้าวางไข่ในสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม	 ซึ่งท�าให้ปูม้าวัยอ่อนมีอัตราการตายสูง	 ส�าหรับการพัฒนาของปูม้าวัยอ่อน

ระยะซูเอี้ย	(Zoea)	จะใช้เวลาประมาณ	10	วัน	จึงจะเริ่มลอกคราบเป็นระยะเมกาโลปา	(Megalopa)	และเมื่อปูม้าวัยอ่อนอายุประมาณ	15	วัน	จะ

เริ่มลอกคราบเข้าสู่ระยะเหมือนตัวเต็มวัย	(Young	crab)	

4. สถานการณ์อาชีพประมงจับปูม้าของชุมชนคลองหลอด 

จากการสอบถามนายรุ่ง	ทับพลี	ผู้ประกอบอาชีพจับปูม้า	ได้เล่าเกี่ยวกับสถานการณ์การท�าประมงปูม้าว่า	

	 -	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535	มีเรือประมงปูม้าอยู่	20	ล�า	ท�าการจับปูม้าด้วยอวน	ซึ่งปูม้าขนาดเล็กจะติดขึ้นมาด้วย	แต่ขณะนั้นปูม้ามีจ�านวน

มากและยังมีคนจับปูม้าน้อยจึงไม่ค่อยส่งผลกระทบต่ออาชีพการจับปูม้ามากเท่าไร	

	 -	 ในช่วงมรสุมระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม	 ชาวประมงจะจับปูไม่ค่อยได้เนื่องจากปูไม่กินเหยื่อ	 และมีอีกกรณีหนึ่งที่ปูไม่เข้าลอบ	 คือ	

ช่วงที่ปูลอกคราบ	 เดือนละ	 2-3	 วันตลอดทั้งปี	 ปูยังไม่แข็งแรงพอที่จะลงหากินหน้าดิน	 จึงไม่เข้าลอบที่วางอยู่หน้าดิน	 ชาวประมงบางส่วนจึงปรับ

เปลี่ยนมาใช้อวนในการจับปู

	 -	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2540	มีเรือประมงปูม้าเพิ่มมากขึ้น	จ�านวนปูเริ่มน้อยลง	จึงมีการพูดคุยเรื่องปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมืออวนรุนในการ

จับปู	ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ประมงมีการกวดขันเรื่องท�าประมงผิดกฎหมาย	พร้อมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนให้เปลี่ยนอาชีพ	และเลิกใช้อวนรุน	

โดยสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่	40,000	–	100,000	บาทต่อล�า	ขึ้นกับขนาดของเรือประมง	จนมีการปรับเปลี่ยนอาชีพเรืออวนรุนจาก	20	ล�า	เหลือ

เพียง	1	ล�า	

	 -	ในปี	พ.ศ.	2547	มีเรือประมงปูม้า	จ�านวนมากถึง	60	ล�า	วางลอบปูล�าละ	70-80	ลูก	

	 -	แต่ในปี	พ.ศ.	2551	มีเรือประมงปูม้า	เหลือเพียง	30	ล�า	แต่ต้องวางลอบปูมากถึง	300	ลูกต่อล�า	รวมทั้งวางอวนปูด้วย	จากข้อมูลชี้ให้เห็น

ถึงจ�านวนปูม้าที่มีปริมาณลดลงเป็นอย่างมาก

	 -	ในปี	พ.ศ.	2555		ราคาเนื้อปูแกะ	(กรรเชียง)	ขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ	600	บาท	จากกิโลกรัมละ	100	บาท	ในปี	พ.ศ.	2535	แสดงให้เห็น

ถึงความต้องการในการบริโภคเนื้อปูของตลาดเพิ่มมากขึ้น

5. จากวิกฤตสู่การพัฒนาธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง

	 จากวิกฤตจ�านวนปูม้าที่ลดลง	ชาวประมงของชุมชนคลองหลอดจับปูได้ในปริมาณที่ลดลง	ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปจับปูมากขึ้น	และ

ระยะทางที่ไกลกว่าเดิม	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการออกไปจับปูม้าเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้เริ่มมีการพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวระหว่างสมาชิกเรือประมงปูม้าทั้ง

หลาย	 เพื่อช่วยกันหาทางท�าให้ปริมาณปูม้าฟื้นกลับมาดังเดิม	 จนกระทั่งมีการริเริ่มโครงการจัดตั้ง	 “ธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง”	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 1	

กุมภาพันธ์	 2547	 ภายใต้แนวคิด	 การน�าแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเลหรือถังน�้าในโรงเรือน	 เมื่อแม่ปูม้าสลัดไข่ออก

จากหน้าท้องแล้วจึงน�าแม่ปูไปขาย	ไข่ที่ถูกสลัดออกจากตัวแม่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อน	และกินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติหลังจากที่ถูกปล่อยลงสู่ชายฝั่ง
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ทะเล	จนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป	ด้วยการรวมตัวของสมาชิกผู้ท�าประมงปูม้า	เริ่มแรก	12	คน	ก่อตั้งเป็นคณะกรรมการธนาคารปูม้าไข่นอก

กระดอง	พร้อมที่ปรึกษาอีก	2	คน	รวม	14	คน	ปัจจุบันเนื่องจากคณะกรรมการบางคนย้ายภูมิล�าเนาไปอยู่ที่อื่น	บางคนเปลี่ยนอาชีพไปท�าอาชีพอื่น	

จึงมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ในส่วนของกติกาการจัดการธนาคารปู	 ยังไม่ได้มีการรวบรวมและจัดท�าเป็นเอกสารที่ชัดเจนมีเพียงเขียนไว้ในบันทึกการประชุมของ

สมาชิกธนาคารปู	เช่น	ไม่จับหรือน�าปูตัวเล็ก	ขนาดกระดองความกว้างประมาณ	3	เซนติเมตร	ขึ้นมาขาย	ช่วยกันปล่อยแม่ปูไข่นอกกระดอง	เป็นต้น	

ซึ่งการพัฒนาธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองของชุมชนบ้านคลองหลอดนั้นมีพัฒนาการส�าคัญดังนี้

	 -	 ก่อตั้งธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองในเดือน	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2547	 มีคณะกรรมการจ�านวน	 12	 คน	 และที่ปรึกษา	 2	 คน	 มีสมาชิกที่

บริจาคแม่ปูไข่	จ�านวน	56	ราย	(มีจากเจ้าของเรือบ้านแหลมโป๊ะอีก	4	ราย)

	 -	มีคณะมาเยี่ยมชมการด�าเนินงานโครงการ	เช่น	จากจังหวัดพัทลุงและชมรมประมงทะเลสาปสงขลา	จากปราจีนบุรี	เป็นต้น	

	 -	ท�ากระชังเพาะเลี้ยงแม่ปูไข่	โดยเป็นกระชังใหญ่	1	จุด	และกระชังเล็ก	3	จุด	ส�าหรับรับบริจาคแม่ปูไข่	ก่อนน�าไปปล่อยในกระชังใหญ่

	 -	ให้สมาชิกยืมเงินกองทุนธนาคารปูไข่นอกกระดอง	เพื่อใช้ในการซื้อลอบดักปู	โดยมีก�าหนดคืนภายใน	1	เดือน

	 -	ระดมทุนซื้อไม้ไผ่ปักท�าแนวเพื่อไม่ให้เรือประมงทุกชนิดเข้าใกล้กระชังเพาะเลี้ยงแม่ปูไข่	และอนุบาลลูกปูที่ออกจากกระดอง	รวมทั้งเชิญ

เรือประมงของชุมชนอื่นที่เข้ามาจับปูในพื้นที่บ้านคลองหลอด	เพื่อท�าความเข้าใจโครงการธนาคารปูไข่นอกกระดองของชุมชน

	 -	 จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต	 (ภรรยาหรือสามีของสมาชิก	 ส�าหรับบุตรจะพิจารณาเป็นกรณีไป)	 โดยรับ

บริจาคจากสมาชิกเรือประมงทุกล�าๆ	ละ	20	บาท

	 -	ปรับปรุงเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินกองทุนของสมาชิก	โดยผู้ประสงค์ที่จะกู้เงินกองทุนต้องปล่อยปูเดือนละ	15	ตัว	(ไม่จ�าเป็นต้องเป็นตัวเมีย

ไข่นอกกระดอง	อาจเป็นตัวผู้ก็ได้)

	 -	ระดมทุนจากสมาชิกธนาคารปูม้าเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีไฟไหม้บ้าน	ได้เงินจ�านวน	1,322	บาท	และมีการ

ผ่อนผันการช�าระเงินกู้จาก	1	เดือนเป็น	2	เดือน

	 -	จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการเพิ่มผลผลิตปูม้า	โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชายฝั่ง	จังหวัดตราด	

	 -	ระดมทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย	ได้เงินจ�านวน	1,320	บาท

	 -	ตั้งกติกาในการยืมเงินกองทุนเพื่อซ่อมเรือ	 (เอาเรือขึ้นคาน)	 โดยพิจารณาจาก	การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	วงเงินกู้ไม่เกิน	2,000	บาท	

และต้องปล่อยปูไม่น้อยกว่า	5	ตัวต่อเดือน	หากเครื่อง	หรือเพลา	หรือใบจักรเรือเสีย	สามารถกู้เงินจากกองทุนเพิ่มได้อีก	1,500	บาท	สมาชิกที่หยุด

ออกทะเลทางธนาคารจะไม่ให้กู้เงิน	สมาชิกที่กู้เงินและส่งคืนหมดแล้วต้องหยุดกู้	1	เดือน

	 -	มีการซื้อแม่ปูเพื่อปล่อย

	 -	ประมงจังหวัดตราดมอบเงินกองทุนแก่ธนาคารปูม้าฯ	จ�านวน	27,600	บาท	ในปี	พ.ศ.	2548	สนับสนุนการซื้อแม่ปูไข่ไว้ปล่อย

	 -	ปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2555)	มีกองทุนธนาคารปูม้าอยู่ประมาณ	50,000	บาท	ซึ่งมาจากงบประมาณสนับสนุนจากประมงจังหวัดตราด	การ

ขายแม่ปูที่สลัดไข่นอกกระดองแล้ว	และดอกเบี้ยจากการกู้ยืมของสมาชิก

6. รูปแบบและการจัดการธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง

	 การจัดท�าธนาคารปูมีหลายรูปแบบขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่	 เช่น	 กระชังที่ยึดไว้ในทะเล	 โรงเรือนในหมู่บ้าน	 น�าแม่ปูไข่นอก

กระดองมาท�าสัญลักษณ์และปล่อยคืนสู่ทะเล	เพาะพันธุ์ลูกปูจากจับปิ้ง	เป็นต้น	รูปแบบของธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองของชุมชนคลองหลอดแบ่ง

ได้	2	รูปแบบดังนี้

	 1.	ท�ากระชังหน้าทะเล	ระหว่างปี	พ.ศ.	2547	–	2554	โดยมีการสร้างกระชังหน้าทะเลไว้	4	จุด	 เป็นกระชังใหญ่	1	จุด	และกระชังเล็ก	

3	 จุดส�าหรับรับบริจาคแม่ปูไข่	 ก่อนจะน�าไปปล่อยในกระชังใหญ่	 โดยมีต้นทุนในการท�ากระชังละประมาณ	 500	 บาท	 มีอายุการใช้งานประมาณ															

3	ปี	

	 2.	ท�าโรงเรือนในหมู่บ้าน	เริ่มในปี	พ.ศ.	2555	เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	โดยการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์

ในการเพาะเลี้ยงแม่ปูไข่นอกกระดอง	จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	(ระยอง)	กรมประมง	
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รูปที่ 10 โรงเรือนธนาคารปูม้า

	 การจัดการปูไข่นอกกระดองของชุมชนคลองหลอดมี	2	รูปแบบ	ซึ่งจะมีขั้นตอนการจัดการแตกต่างกันดังนี้

	 1.	แบบกระชังหน้าทะเล	มีการจัดการดังนี้	เรือประมงปูม้าที่กลับมาจากทะเล	น�าแม่ปูไข่ที่ประสงค์จะบริจาคใส่ไว้ในกระชังเล็กที่จัดไว้หน้า

ทะเลก่อนกลับเข้าฝั่ง	เรือล�าสุดท้ายรวบรวมแม่ปูไข่ตามกระชังเล็กไปใส่ไว้ในกระชังใหญ่	พร้อมทั้งให้อาหาร	มีการติดตามการสลัดไข่ของปู	หลังจาก

สลัดไข่น�าแม่ปูไปขาย	น�าเงินเข้ากองทุนธนาคารปูม้า

	 2.	แบบโรงเรือนในหมู่บ้าน	มีการจัดการดังนี้

	 •	 เริ่มต้นจากรับบริจาคปูม้าไข่นอกกระดองจากชาวประมงปูม้า	 น�ามาเพาะฟักในถังพร้อมให้อากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับปูม้า	 พร้อม

บันทึกรายชื่อผู้ที่น�าแม่ปูไข่มาบริจาค

 กลองที่ 1 ลักษณะปูมาท่ีเหมาะแกการเพาะฟก 

ปูมาท่ีเหมาะสมตอการนํามาเพาะฟกนั้นควรเปนระยะไขท่ีมีสีเทา หรือเทาปนดํา  

เนื่องจากอยูในชวงท่ีไขสุกเต็มท่ีใชเวลาไมเกิน 2 วัน ปูมาก็จะปลอยไข  ถาเปน

ระยะแมปูมาท่ีมีไขสีสม แสดงวายังเปนไขท่ียังไมสมบูรณ ตองใชเวลาในการพัฒนา

ของไขอีกประมาณ 4-5 วัน ซึ่งชาวประมงจะเสียเวลาและสิ้นเปลืองดานอาหารและ

คาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 

	 •	จากนั้นน�าแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาปล่อยในถังขนาดที่เหมาะสม	และแยกแม่ปูม้าถังละ	1	ตัว	เพื่อความสะดวกในการจัดการให้อากาศ

ตลอดเวลา	 รอจนแม่ปูสลัดไข่เพื่อที่จะน�าแม่ปูไปคืนหรือว่าน�าไปขายหลังจากที่สลัดไข่แล้ว	 (ราคาประมาณกิโลกรัมละ	 100-130	 บาท)	 เพื่อน�าเงิน

เข้ากองทุนฯต่อไป

                                 
รูปที่ 11 ไข่ปูม้าเมื่อแม่ปูม้าสลัดออกจากจับปิ้ง	มีลักษณะครึ่งจมครึ่งลอย	 รูปที่ 12	แม่ปูม้าเมื่อปล่อยไข่เรียบร้อยแล้วยังแข็งแรงเหมือนเดิม
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           รูปที่ 13	ไข่ของปูม้าที่ปล่อยให้ฟักเป็นตัวอ่อนเรียบร้อยแล้ว	 							รูปที่ 14 แม่ปูม้าไข่นอกกระดองที่วางไข่แล้ว	ยังมีไข่ระยะที่	3-4		 	

	 จ�านวนมากที่จะปล่อยออกสู่จับปิ้งต่อไป

7. ดอกผลจากธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง

	 แม่ปูไข่นอกกระดองจะมีมากช่วงเดือนพฤศจิกายน	 –	 เดือนมกราคม	 โดยแม่ปูไข่หนึ่งตัว	 (ปูขนาดกลาง	 ประมาณ	 6-7	 ตัวต่อกิโลกรัม)	

สามารถออกไข่เป็นลูกปูประมาณ	200,000	ตัว	จะมีอัตราการรอดตายประมาณ	10	เปอร์เซ็นต์	หรือประมาณ	20,000	ตัว	ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2547	เป็นต้นมา	ถึงเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	หรือในรอบ	8	ปี	ชุมชนคลองหลอดปล่อยแม่ปูไข่นอกกระดองแล้วกว่า	6,400	ตัว	หรือจะมีลูกปูที่

รอดและเติบโตในทะเลกว่า	128	ล้านตัว	ที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้านคลองหลอด

	 จากการสัมภาษณ์นายรุ่ง	ทับพลี	สมาชิกประมงปูม้าบ้านคลองหลอด	พบว่าในการน�าเรือออกทะเลเพื่อจับปูมาครั้งหนึ่งมีต้นทุนต่างๆ	ดังนี้	

1)	 ค่าน�้ามันต่อเที่ยว	 ในอดีตใช้เครื่องสูบนอนประมาณ	 200	 บาท	 ปัจจุบันใช้เครื่องรถยนต์	 ประมาณ	 500	 บาท	 2)	 ค่าปลาเหยื่อที่ใช้ในการล่อปู	

ประมาณ	160	บาทต่อครั้ง	และ	3)	ค่าอาหารระหว่างออกจับปู	ประมาณ	140	บาท	ซึ่งในปัจจุบันต้นทุนต่างๆ	ที่ต้องใช้ในการออกเรือจับปูแต่ละ

เที่ยวเฉลี่ยประมาณ	800	บาท	(รวมค่าน�้ามัน	ค่าปลาเหยื่อ	ค่าอาหาร)	นอกจากนี้ยังมีต้นทุนค่าลอบดักปู	(ดังรูปที่	14)	ราคา	60	–	80	บาทต่อลูก	

อายุการใช้งาน	1-3	ปี	(ลวดเหล็ก	1	ปี	ลวดสายไฟ	3	ปี)	เรือแต่ล�าละเฉลี่ยใช้ลอบประมาณ	300	ลูก	ราคาเฉลี่ย	70	บาทต่อลูก	เฉลี่ยอายุการใช้งาน	

2	ปี	ต้นทุนค่าลอบเฉลี่ยต่อปีประมาณ	10,500	บาทต่อล�า		

		 	 	 	 	 	 	 รูปที่ 15	ลอบดักปู

	 การออกเรือจับปูม้าแต่ละเที่ยวได้ปูเฉลี่ยล�าละ	 10	 กิโลกกรัม	 ปัจจุบันขายปูได้

กิโลกรัมละ	130	บาท	ในรอบหนึ่งเดือนจะออกจับปูกันประมาณ	20	วัน	เฉลี่ย	240	วันต่อปี	

คิดเป็นรายได้ล�าละ	312,000	บาทต่อปี	ชุมชนคลองหลอดมีเรือประมงทั้งหมด	30	ล�า	คิดเป็น

รายได้รวมทั้งหมด	9,360,000	บาทต่อปี

	 แต่นอกจากปูม้าแล้วการออกเรือเที่ยวหนึ่งยังมีรายได้จากสัตว์น�้าทะเลอย่างอื่นอีกกว่า	 1,200	 บาท	 เช่น	 กั้ง	 ซึ่งมีราคาถึงกิโลกรัมละ	

1,000	บาท	เป็นต้น	รวมรายได้เฉลี่ยในการออกเรือแต่ละเที่ยวประมาณ	2,500	บาทต่อล�า	คิดเป็นรายได้เฉลี่ยล�าละ	600,000	บาทต่อปี	หรือรายได้

รวมทั้งหมด	18,000,000	บาทต่อปี	หากหักค่าใช้จ่ายในออกการออกเรือแต่ละเที่ยวประมาณ	5,760,000	บาท	และค่าต้นทุนค่าลอบต่อปี	315,000	

บาท	จะเหลือรายได้สุทธิถึง	11,925,000	บาทต่อปี

	 แม้ตัวเลขข้างจะเป็นเพียงแค่การประมาณการจากการสัมภาษณ์ผู้ท�าประมงปูม้าเท่านั้น	 แต่ก็แสดงให้เห็นถึงดอกผลจากการด�าเนิน

โครงการธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองที่ชุมชนได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งมีข้อมูลจากงานวิจัยพัฒนาการของไข่นอกกระดองปูม้าใน

ธนาคารปู	โดยจินตนา	จินดาลิขิต				ลิขิต	บุญสิทธิ์			และสุวรักษ์	วงษ์โท	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน	(สมุทรปราการ)	ส�านักงาน

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยืนยันว่าปริมาณลูกปูม้าระยะ	young	crab	บริเวณพื้นที่ปล่อยให้ปูม้าสลัดไข่นอกกระดองมีความสัมพันธ์กับจ�านวน

แม่ปูม้าที่เข้าธนาคารปู	ตลอดจนการยืนยันเป็นเสียงเดียวกันจากเกจิธนาคารปูหลายท่าน	เช่น	ลุงจาง	และอ๊อดปูด�า	(จังวัดชุมพร)	ว่าปูปล่อยที่ไหน

โตที่นั่นแสดงว่าถ้าเราท�าธนาคารปูที่ไหนหรือปล่อยลูกพันธุ์ปูลงบริเวณไหน	ต่อไปบริเวณนั้นก็จะมีจ�านวนปูเพิ่มมากขึ้น
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8. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ และปัญหาอุปสรรค

	 การที่ธนาคารปูด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	จนถึงปัจจุบัน	รวมระยะเวลากว่า	8	ปี	สิ่งหนึ่งที่ท�าให้ธนาคารปูที่ยังคงเดินหน้าได้ต่อไป	

คือ	 ความเข้มแข็งของผู้น�า	 หรือ	 ประธานธนาคารปู	 ที่ยังท�าหน้าในการกระตุ้นสมาชิกให้ช่วยบริจาคปูไข่นอกกระดองสู่ธนาคาร	 และยังบริจาคปูไข่

เข้าธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

	 อุปสรรคที่พบคือ	 ปัจจุบันคนจับปูเริ่มเสียดายแม่ปูไข่นอกกระดอง	 ความร่วมมือในการปล่อยปูจึงน้อยลง	 จึงมีหาแนวทางแก้ไขโดยให้ท�า

กระชังไว้ที่บ้านของตัวเอง	หลังจากเอาปูไข่ใส่ไว้และรอจนสลัดไข่เสร็จก็เอาไปขายได้เลย	นอกจากนี้ปัญหาเรื่องเรือคราดหอยที่ท�าให้ลอบและอวนปู

เสียหาย	ตลอดจนปัจจุบันปูเริ่มมีจ�านวนมาก	สมาชิกสามารถจับปูได้ตามปกติ	จึงเริ่มไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมปล่อยแม่ปูเท่าที่ควร

	 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาธนาคารปู	คือ	ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการซื้อแม่ปูไข่นอกกระดอง	เพื่อน�าไป

ปล่อยก่อนที่แม่ค้าจะซื้อไปก่อน	และการบังคับใช้กฎหมายการท�าประมงในเขต	3,000	เมตรอย่างเคร่งครัด

9. บทส่งท้าย: ความท้าทายสู่ความยั่งยืน

	 ธนาคารปู	ก็คล้ายกับธนาคารที่รับฝากเงินทั่วไป	การที่จะท�าให้ธนาคารปูด�าเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืนก็ต้องมี	แม่ปูไข่	ที่เปรียบเสมือน

เงินฝาก	ที่จะท�าให้เกิดดอกออกผลคือ	ลูกปู	ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะได้น�าดอกผลนั้นมาใช้ประโยชน์	การที่จะบริหารให้เกิดดอกผลนั้นก็

ขึ้นกับกลไกของคณะกรรมการธนาคารที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่างเท่าทัน	 เช่น	 การท�างานเชิงรุกด้านการ

สร้างจิตส�านึกให้คนน�าแม่ปูไข่มาปล่อยกันให้มากขึ้น	 การประสานความร่วมมือกับสมาชิกเรือประมง	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการรับซื้อแม่ปูไข่	 เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะท�าให้การด�าเนินงานของธนาคารปูก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง	 แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือ	

การปล่อยแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองคืนสู่ทะเลภายหลังจากที่จับได้	หากชาวประมงทุกคนร่วมมือกันปล่อยแม่ปูคืนสู่ทะเล	หรือช่วยกันจัดท�าธนาคารปู	

จะท�าให้ชาวประมงมีปูม้าให้จับได้ตลอดไป

ภาคผนวก

	 รายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2555)	ดังนี้	

	 1.	นายรุ่ง	ทับพลี	 	 	 ประธาน

	 2.	นายเตย	สุขเกษม	 	 ประธาน	(2)

	 3.	นายสุวิโช	ทับพลี		 	 รองประธาน

	 4.	นายวินัย	แก้วพิกุล	 	 กรรมการ

	 5.	นายธนะชาติ	คงโต	 	 กรรมการ

	 6.	นายเอก	ทับพลี	 	 	 กรรมการ

	 7.	นายประสาร	พรมพิลาศ	 	 กรรมการ

	 8.	นายบังอร	เรืองนาม	 	 กรรมการ

	 9.	นายพงษ์ศักดิ์	เทียนชัย	 	 กรรมการ

	 10.	นายสุรศักดิ์	สุทธิวารี	 	 กรรมการ

	 11.	นายแว่ว	ฉุนเฉียว	 	 กรรมการ

	 12.	นายสมคิด	สุขเกษม	 	 กรรมการ

	 13.	นายบุญเรือง	ทับพลี	 	 เลขานุการ

	 14.	ก�านันอรรถพล	สืบสอน	 	 ที่ปรึกษา

แหล่งข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียบเรียง

สัมภาษณ์	นายรุ่ง	ทับพลี	ประธานธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองบ้านคลองหลอด

แผนงานประเทศไทย,	ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน-ประเทศไทย.	(ร่าง)รายงานข้อมูลพื้นฐานชุมชน.	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือ	

	 ข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่	6	ต�าบล	จังหวัดตราด.
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รุ่งทิพย์	ละมุล1	สายชล	สุเนตร2	และ	สุขใจ	สุเนตร3	

1. บทน�า

	 “หอยพอก”	 เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ได้อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลน	อีกทั้งยังเป็นอาหารของคนในชุมชนบริเวณป่าชายเลน	ซึ่งในอดีตชุมชน

เก็บหาหอยพอกมาเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น	 แต่เมื่อเกิดระบบตลาดที่มีการซื้อขายหอยพอกขึ้น	 หอยพอกจึงกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์	 อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่น้อยไปกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ	 หอยพอกที่เกิดจากธรรมชาติจึงสามารถ

ประเมินออกมาเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงิน	 ซึ่งการประเมินมูลค่าผลตอบแทนของหอยพอกนั้น	 จะเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ทราบว่า	

“หอยพอก”	 เป็นทรัพยากรที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าซึ่งการประเมินมูลค่าจะช่วยให้เกิดการก�าหนดมูลค่าที่เหมาะสมให้กับหอยพอก	 ซึ่งหากชุมชนได้

ทราบข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของหอยพอก	จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์หอยพอกให้คงอยู่	

	 บ้านท่าระแนะเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลน	คนในชุมชนมีอาชีพประมงประมาณร้อยละ	14	การท�าประมงของคนในชุมชน

ท่าระแนะส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดกลางเพื่อออกทะเล	จับกุ้ง	ปลา	มีบางส่วนที่หาปูด�า	ปูแสม	และหาหอยพอก	หอยจุ๊บแจงในบริเวณล�าคลองและป่า

ชายเลน	ซึ่งรายได้ในชุมชนท่าระแนะมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ	397,711	บาท/ปี	เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มฐานะ	ครัวเรือนฐานะดีมีรายได้เฉลี่ย	

1,015,100	บาท/ปี	รายได้หลัก	ได้แก่	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	การท�าสวน	การรับจ้าง	และการค้าขาย	ฐานะปานกลางมีรายได้เฉลี่ย	192,423	บาท/

ปี	รายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้าง	รองลงมาคือการค้าขายและการท�าสวน	และฐานะยากจนมีรายได้เฉลี่ย	108,480	บาท/ปี	รายได้ส่วนใหญ่จาก

การรับจ้างเช่นเดียวกัน	รองลงมาคือการหาปูด�า	หาปลา	ปูแสม	หอยจุ๊บแจง	และหอยพอก	

	 จากรายได้ของคนในชุมชนดังกล่าวนั้น	 จะเห็นว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนนั้นมีรายได้จากการเก็บหาทรัพยากรจากป่าชายเลนเป็นหลัก	

และการเก็บหาหอยพอกเป็นหนึ่งในหลายๆ	 ทรัพยากรที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน	 แต่ในปัจจุบันการเก็บหาหอยพอกได้ลดความนิยมลงในหมู่

ชาวบ้าน	 ชาวบ้านส่วนใหญ่หันไปเก็บหาทรัพยากรอื่นๆ	 แทน	 ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่า	 ท�าไมยังคงมีชาวบ้านที่ยังเก็บหาหอยพอกอยู่	 และหากได้

มีการประเมินมูลค่าของหอยพอกแล้วจะท�าให้ทราบถึงมูลค่าที่เป็นตัวเงินที่ได้จากการเก็บหา	 เมื่อชาวบ้านได้ทราบถึงมูลค่าที่เป็นตัวเงินแล้วอาจจะ

ท�าให้มีการอนุรักษ์หอยพอกมากขึ้น	อาจส่งผลให้มีหอยพอกไว้ให้เก็บหาในอนาคต

2. ลักษณะทั่วไปของหอยพอก

	 หอยพอก	 หรือหอยปก	 ชื่อวิทยาศาสตร์	 Polymesoda	 (Beloina)	 erosa Solander,1786	 ชื่อสามัญ	 Common	 geloina	 ลักษณะ

ทั่วไปนั้นเปลือกจะมีขนาดเท่ากันทั้งสองฝา	 ค่อนข้างกลมและหนา	 ผิวเปลือกด้านนอกไม่เรียบมีสีน�้าตาลปนด�าหรือสีเขียวปนด�า	 มีเส้นการเจริญ

เติบโตชัดเจน	มีส่วนของเอ็นยึดข้อ	 (ligament)	สีน�้าตาลเข้ม	ขนาดสั้นและหนายื่นออกมาข้างนอกส่วนของก้นหอยจะโค้งไปทางด้านหน้า	มีฟัน	3	

ซี่	 เปลือกด้านในตอนบน	 มีสีขาว	 ส่วนขอบด้านล่างมีสีม่วงและมันวาว	 ภายในตัวหอยมีท่อทางน�้าเข้า	 และท่อทางน�้าออกแยกจากกัน	 ขนาดใหญ่

สุดมีความยาวประมาณ	5-10	เซนติเมตร	การกินอาหาร	กรองอาหารขนาดเล็กได้แก่	แพลงก์ตอนพืช	แพลงก์ตอนสัตว์	ซากพืช	และซากสัตว์ที่เน่า

เปื่อย	 หอยพอกเป็นหอยที่มีเพศแยกคนละตัว	 มีการผสมพันธุ์แบบภายนอกล�าตัวเหมือนหอยสองฝาทั่วไป	 มักจะฝังตัวอยู่ในดินที่เป็นดินโคลน	 พบ

บริเวณชายฝั่งที่เป็นป่าชายเลนและช่วงต่อระหว่างน�้าทะเลกับน�้าจืด	 การแพร่กระจายพบมากที่จังหวัดจันทบุรี	 ตราด	 กระบี่	 ตรัง	 ประจวบคีรีขันธ์	

สุราษฎร์ธานีและนราธิวาส

3. หอยพอกสู่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

	 การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของหอยพอก	 โดยการใช้วิธีมูลค่าตลาดจากราคาในรอบปีที่ผ่าน

มา	 ประเมินเป็นมูลค่ารวมและมูลค่าสุทธิของหอยพอก	 ซึ่งจากการสอบถามผู้เก็บหาหอยพอกในปัจจุบันพบว่า	

ชาวบ้านที่ได้มีการเก็บหาหอยพอกมีเพียงครอบครัวเดียวที่ยังคงเก็บหา	

		 	 	 	 	 รูปที่ 1 นายสุขใจ	สุเนตร	ผู้ที่ยังคงเก็บหาหอยพอกในปัจจุบัน

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	(ก.ย.-ธ.ค.2555)		 																													
2	ผู้ใหญ่บ้านท่าระแนะ	ต.หนองคันทรง	อ.เมือง	จ.ตราด
3	ผู้ประกอบอาชีพเก็บหาหอยพอก

มูลค่าทางเศรษฐกิจของหอยพอก:

กรณีศึกษาบ้านท่าระแนะ	ต�าบลหนองคันทรง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด
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 การเก็บหาหอยพอกนั้น	 ผู้เก็บหาจะรอการสั่งซื้อจากแม่ค้าที่มาจากจังหวัดชลบุรี	 เท่านั้น	 ผู้เก็บหาที่ได้เก็บหาหอยพอก	 คือ	 นายสุขใจ							

สุเนตร	อายุ	 67	ปี	 ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงเก็บหาหอยพอกในหมู่บ้านท่าระแนะ	 ในการไปเก็บหาหอยพอกนั้นลุงสุขใจ	กล่าวว่า	ตนเอง

และภรรยาจะออกไปเก็บหาหอยพอกตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ	9	โมงเช้าถึง	5	โมงเย็น	โดยจะใช้เรือของตนเองขับเรือออกไปตามล�าคลองป่าชายเลน	

ระยะทางในการเข้าไปเก็บหาหอยพอกนั้นประมาณ	 17-18	 กิโลเมตร	 ซึ่งนับว่าไกลพอสมควร	 เหตุผลที่ต้องไปเก็บหอยพอกที่อยู่ไกลนั้น	 เนื่องจาก

ปริมาณหอยพอกในปัจจุบันได้ลดจ�านวนลงซ่ึงแต่ก่อนสัก	 2-3	 ปีท่ีผ่านมาสามารถเก็บหาได้ในบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าระแนะในระยะทางประมาณ					

กิโลเมตร	ก็สามารถหาหอยพอกได้	 และนอกจากนี้หอยพอกบริเวณนั้นยังมีขนาดใหญ่ตามที่ต้องการของตลาดอีกด้วย	 ซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายที่เป็น

ค่าน�้ามันเรือก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม	 ซึ่งผู้เก็บหาจะใช้น�้ามันประมาณ	 2	 ลิตร	 คิดเป็นตัวเงินประมาณ	 100	 บาท	 ต่อการออกไปเก็บหาหอยพอก					

หนึ่งวัน	

	 ส่วนเครื่องมือในการเก็บหาหอยพอกของผู้เก็บหาจะมีเพียงเรือ	 และหากบริเวณที่มีหอยพอกเป็นดินเลนลึกหอยพอกก็จะฝังตัวในเลนลึก	

ผู้เก็บหาจะใช้ไม้หรือเหล็กเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บหาหอยพอกอย่างหนึ่ง

		 ในรอบหนึ่งปีนั้นผู้เก็บหาสามารถเก็บหาหอยพอกได้ในช่วงเดือน	 มีนาคมถึงเดือนตุลาคม	 เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น�้าแห้งเหมาะต่อ

การเก็บหาหอยพอก	 ซึ่งในหนึ่งเดือนลุงสุขใจจะออกไปเก็บหาหอยพอกประมาณ	 8	 วันเท่านั้น	 และปริมาณที่สามารถเก็บหาหอยพอต่อการไปเก็บ

หา	1	ครั้ง	ประมาณ	70	กิโลกรัม	จากนั้นแม่ค้าจากจังหวัดชลบุรีมารับซื้อหอยพอกในราคากิโลกรัมละ	6	บาทแล้วส่งไปขายยังภาคอีสาน	ซึ่งราคา

นี้แม่ค้าเพิ่งจะขึ้นราคาจาก	5	บาทเป็น	6	บาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมา	และขนาดหอยพอกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ราคาเท่ากัน		แต่ทั้งนี้หากหอยพอกที่มี

ขนาดเล็กเกินไปผู้เก็บหาก็จะไม่เก็บไปขาย

 

		 															

รูปที่ 2	อุปกรณ์การเก็บหาหอยพอก																																รูปที่ 3 หอยพอกที่เก็บหาจากป่าชายเลน

	 จากข้อมูลที่ได้สอบถามผู้เก็บหาหอยพอกดังกล่าว	 สามารถประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของหอยพอกออกเป็นมูลค่ารวมและมูลค่า

สุทธิ	ดังนี้

	 มูลค่ารวม

	 	คือ	มูลค่าผลประโยชน์ที่ได้จากการเก็บหาโดยไม่ได้หักต้นทุนในการเก็บหา

มูลค่ารวมของหอยพอก	(บาท/ปี)	เท่ากับ	ปริมาณการจับหรือเก็บหา	(หน่วย/ปี)		x	ราคา	(บาท/หน่วย)

	 ดังนั้น	มูลค่ารวมของหอยพอก	เท่ากับ	4,480	กก./ปี		x	6	บาท/กก.	

	 จะได้	มูลค่ารวมหอยพอก	เท่ากับ	26,880	บาท/ปี

	 มูลค่าสุทธิ

	 คือ	มูลค่ารวมจากการเก็บหา	หักออกด้วยต้นทุนที่ใช้ในการเก็บหา	ได้แก่	ค่าแรงงาน4	ค่าน�้ามันและอุปกรณ์ต่างๆ

มูลค่าสุทธิ	(บาท/ปี)	=	[	มูลค่ารวม	(บาท/ปี)	]	–	[	ต้นทุน	(บาท/ปี)	]

	 ดังนั้น	 มูลค่าสุทธิของหอยพอก	เท่ากับ	26,880	(บาท/ปี)	–	21,504	(บาท/ปี)

	 จะได้	มูลค่าสุทธิหอยพอก	เท่ากับ	7,376	บาท/ปี

4	ค่าแรงงานขั้นต�่า	236	บาท/วัน	อ้างอิงจาก	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
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	 จากข้อมูลข้างต้นที่ได้ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของหอยพอกในรอบปีที่ผ่านมา	 เมื่อคิดมูลค่าที่เป็นตัวเงินต่อปีถือว่าไม่มากนัก	

ซึ่งผู้เก็บหาได้แสดงทรรศนะว่า	สาเหตุที่ในปัจจุบันปริมาณหอยพอกได้ลดลงและเหลือผู้เก็บหาหอยพอกเพียงคนเดียวนั้น	เนื่องมาจากเมื่อประมาณ	

2-3	 ปีที่ผ่านมาหอยพอกเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด	 ท�าให้คนในชุมชนเก็บหาหอยพอกในปริมาณที่ค่อนข้างมาก	 ซึ่งครั้งนั้นผู้เก็บหาสามารถขาย

หอยพอกให้กับแม่ค้าประมาณ	 6,000	 กิโลกรัมต่อสัปดาห์	 และราคาหอยพอกขณะนั้นกิโลกรัมละ	 5	 บาท	 ซึ่งขณะนั้นผู้เก็บหาหอยพอกมุ่งเก็บหา

เพื่อขายสู่ระบบตลาดเท่านั้น	ท�าให้การเก็บหาไม่สมดุลกับอัตราการเกิดของหอยพอก	ท�าให้ปัจจุบันปริมาณหอยพอกได้ลดจ�านวนลงเป็นอย่างมาก	

	 การเปลี่ยนผ่านของช่วงเวลาการเก็บหาหอยพอกภายในไม่กี่ปี	 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณหอยพอกในปัจจุบันและรายได้ของผู้

เก็บหา	 และทั้งนี้ผู้ศึกษาจึงได้ประเมินมูลค่าผลตอบแทนย้อนหลังประมาณ	 2	 ปีที่ผ่านมา	 เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่แตกต่างกันกับสถานการณ์ผล

ตอบแทนของหอยพอกในปัจจุบัน	ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1 แสดงผลตอบแทนของหอยพอกในช่วงปี	พ.ศ.	2553	และปี	พ.ศ.	2555

	

ป
 ชั่วโมงการเก็บ 

 (ชั่วโมง/วัน)

การเก็บหาใน

รอบเดือน (วัน)

การเก็บหาใน

รอบป (เดือน)

        ราคา         

(บาท/กก.)

 ปริมาณตอ

เดือน (กก.)

  ปริมาณตอป   

 (กก.)

 มูลคารวมตอ

เดือน (บาท)

 มูลคารวมตอป

  (บาท)

2553 3 30 8 5 24,000 192,000 120,000 960,000

2555 8 8 8 6 560 4,480 3,360 26,880

	 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าระยะเวลาที่แตกต่างกันเพียง	2	ปี	ได้ส่งผลให้ปริมาณการเก็บหานั้นแตกต่างกันอย่างมาก	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2553	

เมื่อคิดชั่วโมงการเก็บหาหอยพอกต่อวัน	 ผู้เก็บหาจะใช้เวลาในการเก็บหาสั้นกว่าการเก็บหาในปัจจุบัน	 และยังเก็บหาได้ในปริมาณที่มากกว่า	 นั่น

แสดงให้เห็นว่า	ณ	ขณะนั้นหอยพอกมีความหนาแน่นมากกว่าในปัจจุบันจึงใช้เวลาในการเก็บหาไม่มากนัก	อีกทั้งในรอบหนึ่งเดือนยังสามารถเก็บหา

หอยพอกได้ทุกวัน	ซึ่งต่างกับปัจจุบันที่สามารถเก็บหาได้เพียง	8	วันต่อเดือนเท่านั้น	แม้ราคาหอยพอกในปัจจุบันจะขยับราคาขึ้นเพียง	1	บาท	แต่ก็

ไม่ได้ส่งผลให้มูลค่ารวม(ไม่คิดต้นทุน)	มากกว่าปี	พ.ศ.	2553	 เนื่องจากปริมาณหอยพอกได้ลดปริมาณลงส่งผลให้มูลค่ารวมแปรผันตามปริมาณการ

เก็บหา	 และเมื่อคิดจากปริมาณการเก็บหาหอยพอกพบว่า	 ปริมาณการเก็บหาหอยพอกได้ลดลงถึงร้อยละ	 97	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหอยพอกมีโอกาส

เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้หากไม่มีระบบการจัดการที่ดี

4. บทสรุป

	 การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของหอยพอกบ้านท่าระแนะ	 เมื่อคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่า	 มูลค่า

รวมหอยพอก	เท่ากับ	26,880	บาท/ปี	และมูลค่าสุทธิหอยพอก	เท่ากับ	7,376	บาท/ปี	ซึ่งทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ารวมในรอบ	2	ปีที่ผ่านมา	

ปริมาณหอยพอกมีจ�านวนลดลงเป็นอย่างมากคิดเป็นร้อยละ	 97	 และทั้งนี้ผู้ที่เก็บหาหอยพอกในชุมชนยังคงเก็บหามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังเก็บ

หาหอยพอกเพื่อจ�าหน่ายให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อ	ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากคนในชุมชนที่ได้เก็บหาหอยพอก	เก็บหาหอยพอกในปริมาณที่มาก

จนเกินไป	โดยไม่ค�านึงถึงความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของหอยพอก	ท�าให้ในปัจจุบันนี้ปริมาณหอยพอกที่บ้านท่าระแนะลดลงอย่างเห็นได้ชัด	ความไม่

สมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับผลผลิตของหอยพอกที่เกิดจากธรรมชาติ	 และในที่สุดหอยพอกอาจจะหายไปจากบ้านท่าระแนะที่เคยขึ้น

ชื่อว่าเป็นแหล่งของหอยพอกเมื่อครั้งในอดีต

5. ข้อเสนอแนะ

	 1.	 คนในชุมชนท่าระแนะควรจะมีการอนุรักษ์พันธุ์หอยพอก	 เพราะหากไม่มีการอนุรักษ์ตั้งแต่วันนี้	 	 อนาคตของหอยพอกมีแนวโน้มที่จะ

ลดลงจนสูญพันธุ์ได้

	 2.	คนในชุมชนควรจะมีการตั้งกฎกติกาการเก็บหาผลผลิตจากป่าชายเลน	ที่เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อาจจะช่วยถ่วง

ดุลความต้องการของมนุษย์ให้สมดุลกับอัตราการเกิดของผลผลิตจากป่าชายเลน
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6. เอกสารประกอบการเรียบเรียง

บุณธิดา	เกตุสมบูรณ์.	คู่มือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศป่าบกจากการใช้ประโยชน์ทางตรง.	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.		

	 กรุงเทพ,	2553

หอยพอก	(ออนไลน์).	สืบค้นจาก	:	http://www.fisheries.go.th/if-suratthani/web2/index.php		[8	พฤศจิกายน	2555]

สุขใจ	สุเนตร.	(6	พฤศจิกายน	2555).	สัมภาษณ์.

สายชล	สุเนตร.	(21	พฤศจิกายน	2555).	สัมภาษณ์.

บรรเทิง	วรสิงห์.	(21	พฤศจิกายน	2555).	สัมภาษณ์.
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กรกช	บุญรอด1	และ	อ�านวย	ชูมณ2ี

	 เงาะไม้ผลเมืองร้อน	มีถิ่น	ก�าเนิดในประเทศอินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	ในประเทศไทย	นิยมปลูกในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้	เงาะ

ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์	สามารถแยกประเภทได้	3	ประเภท	คือ	พันธุ์ดั้งเดิม	 เช่น	พันธุ์อากร	สีนาก	เจ๊ะหมง	เปเรก	นังเบอร์ลี	ตาวี	ซงลังงอร์	

ฯลฯ	 พันธุ์ปรับปรุง	 เช่น	 พลิ้ว1	 พลิ้ว2	 และเงาะพันธุ์ที่นิยมปลูกบริโภคซึ่งมีหลายพันธุ์เช่นกัน	 โดยเฉพาะเงาะพันธุ์โรงเรียน	 เป็นพันธุ์ที่ได้รับความ

นิยมสูงสุด	 ลักษณะผลเมื่อแก่จัดเปลือกเป็นสีแดงสวย	 แต่ที่ปลายขนยังมีสีเขียว	 เป็นเงาะยอดนิยมในเมืองไทย	 เนื่องจากมีรสชาติหวาน	 เนื้อกรอบ

ล่อนจากเมล็ด	เปลือกเมล็ดบางไม่แข็ง	

	 เงาะโรงเรียน	 เริ่มจากชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนชื่อ	 นาย	 เค	 หว่อง	 อาชีพท�าเหมืองแร่ดีบุกเป็นผู้น�าเมล็ดพันธุ์จากปีนังเข้ามาปลูกที่บริเวณ

บ้านพักในอ�าเภอบ้านนาสาร	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เมื่อพ.ศ.	 2469	 ต่อมาเลิกกิจการเหมืองแร่และได้ขายบ้านพักให้แก่กระทรวงธรรมการหรือ

กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน	ทางราชการจึงปรับปรุงบ้านพักเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน	และย้ายโรงเรียนนาสารมาอยู่ที่นี่เมื่อ	พ.ศ.	2479	ต้นเงาะที่

อยู่ติดโรงเรียนนี้ขยายพันธุ์จนกลายเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก	จึงเป็นที่มาของชื่อว่า	“เงาะโรงเรียน”

	 เงาะเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	ชอบอากาศร้อนชื้น	อุณหภูมิที่เหมาะสม	อยู่ในช่วง	25	–	30	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์

สูงประมาณ	 75	 –	 85	 %	 บางช่วงมักต้องการน�้ามาก	 บางช่วงไม่ต้องการน�้า	 ในการท�าสวนเงาะนั้นจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนที่ต้องเอาใจใส่หลายขั้น

ตอน	 ทั้งเรื่องน�้า	 และเรื่องการติดดอกตัวผู้ตัวเมีย	 ในการท�าสวนเงาะจึงมีการน�าปุ๋ยหรือสารเคมีต่างๆ	 มาใช้กันมาก	 และจากการศึกษาของกรม

วิชาการเกษตรพบว่า	ในสารฆ่าแมลง	100	กิโลกรัม	ที่ฉีดพ่นออกไป	จะมีเพียง	1	กิโลกรัมเท่านั้นที่ฉีดโดนแมลงและท�าให้แมลงตาย	แต่ส่วนที่เหลือ

อีก	99	กิโลกรัม	จะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหมด	โดยปลิวไปในอากาศมากถึง	30	กิโลกรัม	ระเหยไป	10	กิโลกรัม	พลาดพืชเป้าหมายไปอีก	15	

กิโลกรัม	ไม่โดนแมลงและตกค้างบนพืชอีก	41	กิโลกรัม	นอกนั้นจะโดนแมลงในจุดที่ไม่ส�าคัญอีก	3	กิโลกรัม	ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะตกค้างสะสมอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารได้เป็นเวลานานหลายปี	ส่งผลกระทบสืบเนื่องไปถึงสุขภาพของเกษตรกร	ผู้บริโภค	ด้วยเหตุนี้เองเกษตรกรบางรายจึง

หันมาใช้สารอินทรีย์หรือพึ่งพิงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น	 ชาวสวนจากบ้านเปร็ดใน	ต�าบลห้วงน�้าขาว	

จังหวัดตราดก็เช่นกัน	

ความรู้จากปราชญ์

...ใช้เคมี	พอฉีดแล้วมันไม่ได้โดนแมลงอย่างเดียว	มันยังโดนดอกเงาะเราร่วงอีก...

...บางคนเขาไปตรวจเลือดก็เจอสารตกค้างกัน	เราก็เลยกลัว	เลยคิดว่าใช้ธรรมชาติมันน่าจะดีกว่า...

   
ภาพที่ 1	นายอ�านวย	ชูมณี	เกษตรกรที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการท�าสวนเงาะโรงเรียน

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	 																													
2	เกษตรกรที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการท�าสวนเงาะโรงเรียน

การปลูกเงาะโรงเรียนโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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	 นายอ�านวย	ชูมณี	เกิดเมื่อ	พ.ศ.	2500	เป็นเกษตรกรตั้งแต่อายุ	11	ปี	และได้เรียนรู้จากการลงมือท�าสวน	ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง	จาก

พื้นฐานของการเป็นเกษตรกรเดิม	ที่ท�านามาตั้งแต่	ป.4	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2531	มองเห็นลู่ทางของการพัฒนาอาชีพ	หรือหารายได้เพิ่มจากการท�า

สวนเงาะ	และทุเรียน	เพราะเห็นว่ามีเวลาเหลือจากการท�านา	และช่วงเวลาเหลือที่มีสามารถที่จะท�าสวนได้	ประกอบกับกระแสการตลาด	และราย

ได้จากการท�าสวนเงาะและทุเรียนในช่วงนั้นดีมาก	 จึงเลือกที่จะเพิ่มอาชีพให้ตัวเองด้วยการท�าสวนเงาะ	 และสวนทุเรียน	 ในพื้นที่ใกล้ๆ	 บ้าน	 จนปี	

พ.ศ.	2537	ก็เลิกท�านา	และหันมาท�าสวนเงาะอย่างจริงจัง	จากเดิมที่ปลูกเงาะพันธุ์พื้นบ้าน	เงาะสี	ก็หันมาปลูกเงาะโรงเรียนแทน	เพราะราคาที่แตก

ต่างกัน	คือเงาะสีมีราคากิโลกรัม	2	บาท	แต่เงาะโรงเรียนราคากิโลกรัมละ	10-12	บาท	และซื้อที่เพิ่มอีก	20	ไร่	

	 นายอ�านวย	 ชูมณีเล่าว่าเดิมทีสภาพอากาศ	 ฟ้าฝนตกตามฤดูกาล	 และโรคพืชที่มีน้อย	 การท�าสวนก็ไม่ต้องพึ่งพาเคมีมาก	 จนเมื่อปี	 พ.ศ.	

2537	ที่สภาพของภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนไป	โรคพืชต่างๆ	เริ่มมากขึ้น	การใช้สารเคมีของชาวสวนผลไม้ต่างๆ	มากขึ้น	ประกอบกับผลการตรวจร่างกาย

ประจ�าปีของชาวสวนส่วนใหญ่จะพบสารเคมีตกค้างในเลือดมากขึ้น	 ท�าให้ตระหนักถึงสุขภาพและผลที่จะตามมาของการใช้สารเคมี	 จึงหันมาศึกษา

เรื่องการใช้สมุนไพร	และน�้าหมักจุลินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีลง	

1. การท�าสวนเงาะในระบบอินทรีย์

	 เงาะเป็นพืชที่อาศัยน�้าในการออกดอกผล	 หากไม่มีการจัดการน�้าที่ดีอาจท�าให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร	 ในการออกดอกนั้นเงาะต้องการ

สภาพแล้งก่อนออกดอกติดต่อกัน	 ประมาณ	 10	 –	 20	 วัน	 เมื่อต้นเงาะผ่านสภาพแล้งและมีการจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเงาะจะออกดอก	 ช่วง

พัฒนาการของดอก	 (ผลิตดอก	 –	 ดอกแรกเริ่มบาน)	 ประมาณ	 10	 –	 12	 วัน	 ดอกเงาะจะทยอยบานจากโคนช่อไปหาปลายช่อ	 ใช้เวลาประมาณ									

25	–	30	วัน	จึงจะบานหมดช่อ	ดอกเงาะโรงเรียนมี	2	ชนิด	คือ	ดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย	(ดังภาพที่	2)	เพื่อช่วยในการติดดอกนั้นเกษตรกรต้องปลูก

ต้นตัวผู้แซมในสวนเพื่อเพิ่มละอองเกสร	หรือฉีดพ่น	ฮอร์โมนพืชเพื่อช่วยให้เกสรตัวผู้แข็งแรงขึ้น

 		

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของดอกเงาะตัวผู้	(ภาพซ้าย)	และ	ดอกเงาะตัวเมีย	(ภาพขวา)

	 1.1 การเลือกพื้นที่ปลูก 

	 เงาะเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	ชอบอากาศร้อนชื้น	อุณหภูมิที่เหมาะสม	อยู่ในช่วง	25	–	30	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์

สูงประมาณ	75	–	85	%	บางช่วงมักต้องการน�้ามาก	บางช่วงไม่ต้องการน�้า	ดังนั้นการหาพื้นที่ที่มีสภาพที่เหมาะสม	จะท�าให้ได้ผลผลิตดี

	 •	เงาะเป็นพืชที่ต้องดูแลเรื่องการให้น�้า	เนื่องจากเงาะเป็นไม้ผลที่มีระบบรากหาอาหารลึกประมาณ	60	–	90	เซนติเมตรจากผิวดิน	พื้นที่

เพาะปลูกจึงควรเป็นลักษณะเนิน	น�้าไม่ท่วมขัง	และสามารถระบายน�้าได้ดีเมื่อฝนตก

	 •	ดินปลูกที่เหมาะสมควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	(ค่า	pH)	ของดินประมาณ	5.5	–	6.5	ควรมีลักษณะเป็นดินลูกรัง	หรือดินร่วน	

	 •	ในการปลูกนั้นควรมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ	10	x	10	เมตร

	 1.2 การเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว 

	 ปลาย เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน

	 1.	ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง	ให้แสงแดดส่องถึง	อากาศจะได้ถ่ายเท	ตัดปลายกิ่งให้เป็นทรงพุ่ม	เพื่อง่ายต่อการฉีดยา	การรับแสงแดดที่เท่าๆ	กัน	

(เงาะต้องใช้แดดมาก	ไม่เช่นนั้นจะไม่ออกดอก)

	 2.	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เร่งใบ	ประเภทขี้ไก่	ขี้หมู	ใส่สลับกับปุ๋ยเคมี
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	 3.	 ฉีดน�้าหมักชีวภาพเพื่อกันหนอนมากินใบอ่อนในช่วงแตกใบอ่อน	 (ช่วงแตกใบอ่อนจะมีทั้งหมด	 3	 ครั้ง	 ในครั้งแรกและครั้งสุดท้ายให้

ท�าการฉีดหนอน)

 1.3 การเตรียมต้นก่อนการออกดอก	

	 ปลาย เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน

	 1.	ใช้น�้าหมักฉีดเพื่อไล่แมลงและกันเชื้อรา

	 2.	ท�าให้ใบสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอก	เพิ่มปุ๋ยเกรด	0-52-34	ลงไปในน�้าที่ฉีด	(ใบตั้ง	=	พร้อมออกดอก)

	 3.	บังคับน�้า	หากเป็นช่วงฝนแล้ง	15	วันให้เริ่มบังคับน�้า	ในการรดน�้าครั้งแรกควรรดให้ชุ่ม	ให้น�้าท่วมโคน	สังเกตดูจากใบแก่ว่าถ้าเหี่ยวมาก

ก็รดรอสัก	1	ชม.	ใบจะสดใหม่	แต่ถ้า	1	ชม.แล้วใบยังไม่สดให้รดน�้าเพิ่ม	หลังจากนั้นให้รดน�้าวันเว้น	2	วัน	ไม่ควรให้น�้ามากเกินไป	เพราะดอกจะ	

หายไป	แต่ถ้าน�้าน้อยดอกและใบจะออกพร้อม	ๆ	กัน

	

ภาพที่ 3	การให้น�้าเงาะด้วยการใช้สปริงเกอร์

	 1.4 การจัดการต้นระยะออกดอก

	 ปลาย เดือนพฤศจิกายน (หรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงสัก 15 วัน)

	 1.	เมื่อฝนทิ้งช่วงดอกจะออก	ให้ฉีดฮอร์โมนที่ท�ามาจากน�้าหมักชีวภาพ

	 2.	ก่อนดอกบานให้ฉีดฮอร์โมน	1	ครั้ง	หรือน�าดอกตัวผู้มาติดดอกตัวเมีย

	 3.	ช่วงดอกบานให้ลดการให้น�้าลง	เช่น	จากเดิมรดน�้า	45	นาทีอาจลดเหลือ	20	นาที	หรื	อจาก	2	วันครั้งเป็น	3	วันครั้ง

	 4.	เมื่อต้นเงาะสลัดดอกออกให้เพิ่มน�้า	เอาให้ถึงปลายราก

	 1.5 การจัดการต้นระยะพัฒนา 

	 ปลาย เดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม

	 1.	เมื่อลูกเริ่มออก	ขนาดประมาณหัวแมลงวัน	ให้ฉีดฮอร์โมนเพื่อยืดช่อ

	 2.	พอลูกออกสร้างเม็ดสร้างเนื้อ	ต้องเพิ่มน�้า	เพราะถ้าน�้าไม่ถึงปลายรากแล้วฝนมาช่วง	เดือนมีนาคม	ลูกจะแตกเพราะเปลือกขยายไม่ทัน	

เสียหายมาก

	 3.	เริ่มใส่ปุ๋ยเพื่อให้ลูกสุกเร็วขึ้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีผสมกัน	ปุ๋ยอินทรีย์จะท�าให้เปลือกหนา	เมล็ดโต	สมบูรณ์	เวลาฝนมามากผลจะไม่

แตก	ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15	หรือ	13-13-21	เพื่อเร่งให้ผลสุกเร็ว

2. สูตรน�้าหมักชีวภาพจากปราชญ์

	 จากเดิมในการป้องกันศัตรูพืช	 หรือแมลงต่างๆ	 ท�าโดยการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง	 แต่ด้วยผลจากการใช้ยาฆ่าแมลงในช่วงต้นเงาะเริ่ม

ออกดอก	 สารเคมีนั้นไม่ได้ท�าลายแค่แมลงที่มารบกวนพืชแต่ยังท�าลายดอกเงาะด้วย	 ดังนั้นเกษตรกรจึงมีแนวคิดในการน�าสารอินทรีย์จากการหมัก
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มาใช้แทนสารเคมี	 นอกจากจะช่วยเรื่องแมลงศัตรูพืชแล้ว	 ยังส่งผลให้เกษตรกรไม่เสี่ยงต่อการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย	 หากจะจ�าแนกประเภทของ

น�้าหมักชีวภาพ	อาจจ�าแนกได้จากรสชาติของน�้าหมัก	และจ�าแนกได้ตามการน�าไปใช้

จ�าแนกจากรสชาติของน�้าหมัก

	 •	รสฝาด	ช่วยป้องกันโรครา	กันเพลี้ยปากดูด	เช่น	เปลือกมังคุด	

	 •	 รสเปรี้ยว	 ช่วงที่ก�าลังจะออกดอกจะมีรสหวานที่ยอด	 และจะท�าให้เกิดรา	 เรียกว่า	 ราน�้าค้าง	 น�้าหมักรสเปรี้ยวจะช่วยล้างราน�้าค้างได้	

เช่น	พวกมะหัน	ใบชะมวง

	 •	รสขม	ช่วยป้องกันแมลง	เช่น	บอระเพ็ด	สะเดา

	 •	รสเผ็ด	-	ร้อน	ช่วยป้องกันเพลี้ยไฟ	เพลี้ยปากดูด	ได้แก่	พวกพริก	ข่า

ภาพที่ 4	น�้าหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุดน�ามาใช้ป้องกันโรคราและเพลี้ยปากดูด

จ�าแนกตามการน�าไปใช้งาน

	 •	น�้าหมักชีวภาพป้องกันหนอนกินใบอ่อน	ท�าจากเปลือกมังคุด	ลูกสะเดา	บอระเพ็ด	ว่านน�้า	น�้าส้มควันไม้		(ในการน�าน�้าส้มควันไม้มาใช้	

จะต้องมีการน�าน�้าส้มนั้นมาหมักกับถ่านก่อน	3-6	เดือน	เพื่อดูดสารทาร์ออก	สังเกตจากน�้าส้มจะกลายเป็นน�้าใสๆ	เนื่องจากสารทาร์จะไปปิดปากใบ	

เคลือบปากใบ	ท�าให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้)

	 •	ฮอร์โมนป้องกันยอดแข็ง	และกันแมลงจ�าพวกเพลี้ยไฟ	เพลี้ยปากดูด	ไรแดง	ท�ามาจากน�้าหมักชีวภาพจ�าพวกสะเดา

	 •	ฮอร์โมนขยายผลให้ผลใหญ่	ท�ามาจากน�้าหมักชีวภาพจ�าพวกฟักทอง	กล้วย	มะละกอ	ร�าข้าว	สาหร่ายผง		

	 •	ฮอร์โมนยืดช่อ	ท�ามาจากน�้าหมักชีวภาพจ�าพวกใบก้ามปู	ใบกระถิน	ขี้วัว	หน่อไม้ไผ่	หน่อกล้วย

3. ผลที่ได้รับเมื่อลดการใช้สารเคมีลง

	 3.1 ศัตรูพืชลดลงอย่างเห็นได้ชัด

	 เดิมทีที่มีการใช้สารเคมีในการก�าจัดศัตรูพืช	 สามารถแก้ปัญหาได้เพียงช่วงสั้นๆ	 เช่น	 ในการใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงนั้น	 เมื่อท�าการ

ฉีดในระยะแรกจะท�าให้แมลงตาย	ไม่มารบกวน	แต่เมื่อยาหรือสารเคมีนั้นหมดฤทธิ์	แมลงก็จะกลับมาอีก	แต่เมื่อใช้สมุนไพรพวกน�้าหมักชีวภาพนั้น	

แมลงจะไม่กลับมา	

	 3.2 ดอกออกง่ายกว่า

	 จากการใช้สารเคมี	สารก�าจัดศัตรูพืช	ฉีดพ่นนั้น	ข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรพบว่า	ในสารฆ่าแมลง	100	กิโลกรัม	ที่ฉีดพ่นออกไป	จะมี

เพียง	1	กิโลกรัมเท่านั้นที่ฉีดโดนแมลงและท�าให้แมลงตาย	ส่วนที่เหลือจะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม	ปลิวไปในอากาศ	ระเหยไป	พลาดพืชเป้าหมาย

ไป	 และที่ส�าคัญไม่โดนแมลงแต่ยังคงตกค้างบนพืช	 ส�าหรับเงาะโรงเรียนนั้นในช่วงที่ดอกเริ่มออกมักจะพบราน�้าค้าง	 ซึ่งหากใช้สารเคมีก็จะมีเพียง

ส่วนน้อยที่โดนแมลง	แต่ที่เหลือนั้นก็จะโดนดอกของเงาะไปด้วย	ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนจากสารเคมีมาใช้น�้าหมักชีวภาพ	จึงท�าให้ดอกเงาะไม่ร่วง	หรือไม่

เสียหายจากสารเคมีดังกล่าว
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4. ข้อดีของการใช้สารอินทรีย์

	 4.1 สุขภาพของเกษตรกร

	 จากการศึกษาของกรมวิชาการเกษตรพบว่า	ในสารฆ่าแมลง	100	กิโลกรัม	ที่ฉีดพ่นออกไป	จะมีเพียง	1	กิโลกรัมเท่านั้นที่ฉีดโดนแมลงและ

ท�าให้แมลงตาย	แต่ส่วนที่เหลืออีก	99	กิโลกรัม	จะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหมด	โดยปลิวไปในอากาศมากถึง	30	กิโลกรัม	ระเหยไป	10	กิโลกรัม	

พลาดพืชเป้าหมายไปอีก	15	กิโลกรัม	ไม่โดนแมลงและตกค้างบนพืชอีก	41	กิโลกรัม	นอกนั้นจะโดนแมลงในจุดที่ไม่ส�าคัญอีก	3	กิโลกรัม	หรือหาก

คิดเป็นร้อยละ	จะพบว่าร้อยละ	1	โดนแมลงและท�าให้แมลงตาย	ส่วนที่เหลือ	ร้อยละ	3	โดนแมลงบางส่วน	แต่ไม่ใช่จุดส�าคัญ	ร้อยละ	10	ระเหยทิ้ง	

ร้อยละ	15	ฉีดไปแล้วพลาดเป้าหมาย	ร้อยละ	30	ปลิวกระจาย	และร้อยละ	41	ตกค้างบนพืช	จากข้อมูลท�าให้เห็นช่องทางที่สารเคมีเหล่านี้จะกลับ

มาสู่เกษตรกรและผู้บริโภค	 โดยมาจากส่วนที่ปลิวกระจาย	และส่วนที่ตกค้างอยู่บนพืช	 โดยหากเกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีและหัน

มาใช้สารอินทรีย์มากขึ้น	จะสามารถลดหรือช่วยแก้ปัญหาของอาการที่เกิดจากการรับสารเคมีได้	หรืออาจวัดได้จากปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในเลือด

ที่เกษตรกรจะต้องมีการตรวจวัดทุกปี	

	 4.2 โอกาสทางการตลาด 

	 1)	การบังคับผลให้ออกก่อนฤดูกาล

	 เงาะเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมาก	 แหล่งปลูกเงาะที่ส�าคัญจะอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้	 แต่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน

ท�าให้เกษตรกรมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น	 คือภาคตะวันออกจะมีฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนเมษายน	 -	 เดือนมิถุนายน	 ส่วนภาคใต้จะเก็บ

เกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน	แต่เกษตรสามารถเพิ่มโอกาสของตนเองและเพิ่มมูลค่าของเงาะได้	หากสามารถบังคับให้เงาะออกผลเร็ว

ขึ้น	หรือเรียกว่าให้เงาะออกก่อนเกษตรกรรายอื่น	อาจออกก่อนเกษตรกรรายอื่นเพียงแค่	1	สัปดาห์ก็ท�าให้สามารถเพิ่มรายได้ได้มากแล้ว	

	

	 2)	การลดสารตกค้างโดยการใช้สารอินทรีย์หรือวิธีทางธรรมชาติ

	 ประเทศไทยมีการผลิตเงาะเพื่อบริโภคในประเทศ	 และส่งออกในรูปของเงาะสดและเงาะสดแช่เย็น	 ในการส่งออกนั้นบางประเทศมีการ

ตั้งภาษีเพื่อเป็นการกีดกันการค้า	 แต่บางประเทศใช้การตั้งค่าของสารตกค้าง	 เช่น	 ประเทศมาเลเซีย	 ในการส่งออกเงาะสดต้องมีหนังสือรับรองสาร

ตกค้างจากกรมวิชาการเกษตรประกอบการส่งออก	 หรือทางสหภาพยุโรปมีการตรวจการตกค้างของสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 ว่าต้องไม่เกินมาตรฐาน

ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้	หรือ	Maximum	Residue	Limits	(MRLs)	และหากเกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์หรือสารธรรมชาติก็มีโอกาส

ในการขยายตลาดไปสู่สหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้น

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

กลุ่มสินค้าเกษตร	ส�านักบริหารการน�าเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป.	2553.	สถานการณ์ค้าเงาะและผลิตภัณฑ์, กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์

สิรินาฏ	พรศิริประทาน.	การส่งออกผักและผลไม้สดไทยไปสหภาพยุโรป,	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	

ส�านักงานเศรษฐกิจ	การเกษตร.	2553.	สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552,	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วารสารผลิใบ.	เกษตรกรรมปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย	ส�าหรับปีพิเศษ	ขึ้นปีที่	11	ฉบับที่	59-61	มกราคม-	มิถุนายน	2547.	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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บ้านเปร็ดในกับการจัดการน�้าเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ

	 	 	 	 	 	 	 	 กรกช	บุญรอด1	และ	นิรัญ	อินทสุวรรณ2

	 “น�้า”ทรัพยากรท่ีส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโลกของเราประกอบด้วยผืนดิน											

1	 ส่วน	 และผืนน�้าอีก	 3	 ส่วน	 ร่างกายของเราเองยังประกอบไปด้วยน�้าถึงร้อยละ	 70	 นอกจากนี้ทรัพยากรน�้ายังมีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อ

การพัฒนาการเกษตรเพราะฐานรากของไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม	 อาชีพหลักของคนไทยก็ยังคงเป็นการท�าเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพิงน�้าอยู่	

พระบาท	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระราชด�าเนินไปช่วยเหลือราษฎรตามที่ต่างๆ	และทรงพบกับปัญหาเรื่องน�้า	ด้วยพระปรีชาสามารถของ

พระองค์	ท�าให้เกิดรูปแบบของการบริหารจัดการน�้าแบบเบ็ดเสร็จ	ทั้งการจัดการน�้าแล้ง	การจัดการน�้ามาก	รวมไปถึงการจัดการน�้าเสีย	และการน�า

แนวการจัดการนั้นมาประยุกต์ใช้ในชุมชนเอง	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 ชุมชนเปร็ดในเป็นชุมชนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องน�้า

เพื่อการเกษตร	 จึงได้น้อมน�าแนวทางการจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริมาใช้และได้ผลเป็นรูปธรรม	 จนกลายเป็นต้นแบบแม่ข่ายให้กับชุมชนใกล้

เคียงได้มาเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป

	 ชุมชนบ้านเปร็ดในเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับทะเล	 แต่อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรท�าสวนผลไม้	 เช่น	 ทุเรียน	 ลองกอง	 เงาะ	 มังคุด	

ซึ่งเป็นพืชที่ต้องการใช้น�้ามากตลอดช่วงที่พืชก่อนออกดอกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน	 แต่ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	

ถึงเดือนเมษายน	เป็นช่วงเวลาที่น�้าในบ่อของชาวสวนแห้งและน�้าใช้ในการท�าสวนไม่เพียงพอ	ดังนั้นชุมชนจึงน้อมน�าแนวทางการจัดการน�้าตามแนว	

พระราชด�าริมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1. ชุมชนบ้านเปร็ดใน...ชุมชนบ้านสวนริมชายฝั่งทะเลตะวันออก

	 จากค�าบอกเล่าของผู้สูงอายุ	พบว่าชาวเปร็ดในมีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรก	ประมาณปีพ.ศ.	2396	ซึ่งเดินทาง

โดยเรือมาตั้งถิ่นฐานและท�ามาหากิน	โดยในตอนแรกมีเพียง	10	ครัวเรือน	เข้ามาท�านา	ข้าวไร่	และรับจ้างลอกเปลือกไม้โปรงเพื่อน�าไปขาย	จับหา

อาหารจ�าพวกสัตว์น�้าตามป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลของหมู่บ้านเป็นอาหาร	 ค้าขายแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก	 ต่อมาชุมชนได้ขยายใหญ่ขึ้น	

มีคนอพยพจากที่อื่นๆ	 เข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น	 โดยกระจายอยู่ตามสวนและเส้นทางคมนาคม	 แต่ชุมชนเชื้อสายจีนก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่และมีความ

สัมพันธ์แบบเครือญาติอย่างใกล้ชิด	โดยมีตระกูลหลักๆ	คือ	เสี่ยงเคราะห์	สังค์นาค	เสงี่ยมสุข	ชูมณี	และ	เปร็ดแก้ว	เป็นหลัก	มีการสร้างบ้านเรือน

ตามแบบดั้งเดิม	 ซึ่งบริเวณหน้าบ้านจะมีลักษณะเปิดโล่ง	 อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเปร็ดใน	 อันแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของชุมชนที่นี่	ส่วนวัฒนธรรมประเพณี	แม้จะมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยพุทธ	ก็ยังมีประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลส�าคัญๆ

	 เดิมอาชีพทั้งหมดและพื้นที่ทั้งหมดของบ้านเปร็ดในคืออาชีพท�านา		และในเวลาต่อมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนอาชีพมาท�านากุ้ง	และท�าสวนกัน

มากขึ้น	ปัจจุบันที่ดินบ้านเปร็ดในส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา	และสวนผลไม้	ลักษณะของเอกสารสิทธิ์ส่วนใหญ่มีโฉนดที่ดิน	ส่วนที่ดินที่อยู่ติดกับป่า

ชายเลนเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	

		 จากตารางที่	1	ที่แสดงถึงช่วงเวลาและบริบทของบ้านเปร็ดในที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการน�้า	ท�าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ

และการปรับตัวของเกษตรกรในการจัดการน�้าเพื่อการเกษตร

	

ตารางที่ 1	แสดงถึงช่วงเวลาและบริบทของบ้านเปร็ดในที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการน�้า

ช่วงปี กิจกรรม

พ.ศ.	2508	–	2510 เริ่มมีการท�าสวนผลไม้	ได้แก่	ทุเรียน	และเงาะ

พ.ศ.	2517	–	2520 เกษตรกรจัดการน�้าในสวนตนเองโดยการขุดบ่อกลมลึกประมาณ	6	เมตร

พ.ศ.	2523 มีการเข้ามาของรถแบคโฮเพื่อขุดนากุ้ง

พ.ศ.	2525-2530 เกษตรกรน�ารถแบคโฮมาปรับบ่อกลมในสวนเป็นสระสี่เหลี่ยม

พ.ศ.	2538 รถบรรทุกน�้าจากสระหนองโบสถ์มาเติมน�้าในสระประจ�าสวนแก้ปัญหาน�้าแล้ง

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	 																													
2	เลขานุการ	“กลุ่มบริหารจัดการน�้าบ้านเปร็ดในตามพระราชด�าริ”
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ช่วงปี กิจกรรม

พ.ศ.	2542 มีระบบน�้าประปาเข้ามาในหมู่บ้าน

พ.ศ.	2548 ยกเลิกรถบรรทุกน�้าจากสระหนองโบสถ์	มาเป็นท�าท่อส่งน�้าจากสระหนองโบสถ์มาเปร็ดใน

พ.ศ.	2552 เริ่มการจัดการน�้าเพื่อการเกษตร

	 หมู่บ้านเปร็ดในตั้งอยู่หมู่ที่	2	ต�าบลห้วงน�้าขาว	อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	อยู่ห่างจากตัวอ�าเภอเมืองประมาณ	12	กิโลเมตร	ทิศเหนือ

ติดต่อกับต�าบลหนองคันทรง	ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่	3	ต�าบลห้วงน�้าขาว	ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่	1	ต�าบลห้วงน�้าขาว	ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเล	
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ภาพที่ 1	แสดงแผนที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านเปร็ดใน

	 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ	16,103.92	ไร่	จ�าแนกเป็นพื้นที่	1)	ที่อยู่อาศัยและสวน	ประมาณ		1,924.31		ไร่		ประกอบด้วยสวนยางพารา		

สวนผลไม้	 	2)	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	ประมาณ	3,621.96	ไร่	และ	3)	พื้นที่ป่าชายเลนมีพื้นที่ประมาณ	10,557.65	ไร่	ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทาง

ทิศตะวันตกประมาณ	1	กิโลเมตร	สภาพทั่วไปประกอบด้วยคลองหลัก	 12	คลอง	และคลองย่อยจ�านวน	6	คลอง	สภาพป่าเป็นป่าก�าลังฟื้นตัวทั้ง

จากการปลูกเสริมและฟื้นตัวตามธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจากการผ่านการท�าสัมปทาน	 บริเวณที่เป็นที่ดอนจะพบไม้ตาตุ่ม	 ส�ามะงา	 ไทรทะเล	 เสม็ด	

ปอทะเล	และปรง	ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวปนดินร่วน	มีเศษใบไม้ปกคลุมดินพอประมาณ	ถัดเข้าไปจะพบต้นโปรง	ตะบูน	ประสักแดง	เป้ง	ถัด

เข้าไปอีกชั้น	พบไม้ตะบูน	ตะบัน	ฝาดดอกแดง	โกงกางใบเล็ก	ลุ่ย	โปรง	บริเวณที่ติดทะเลพบไม้แสมด�า	แสมขาว	และบริเวณใกล้คลองพบไม้โกงกาง

ใบใหญ่	ไม้พื้นล่างที่พบ	ได้แก่	เถาคัน	เหงือกปลาหมอ	หวายลิง	บริเวณด้านในจะเป็นดินเลน	บางบริเวณน�้าท่วมถึงจะเป็นดินพรุ

	 บ้านเปร็ดใน	 มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน	 ช่วงฤดูหนาวจะเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์	 ฤดูร้อนจะเริ่ม

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม	 และฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม	 จากข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย	 และปริมาณ

น�้าฝน	ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม	2554	เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรอบ	30	ปี	(พ.ศ.	2504-2533)	ณ	สถานีอุตุนิยมวิทยาคลองใหญ่	จังหวัด

บ้านท้ายเขา

บ้านพรงล�าบิด

บ้านท่าระแนะ

บ้านคลองหลอด



ตราด	พบว่า	อุณหภูมิเฉลี่ยของปี	พ.ศ.	2554	คือ	27.29	องศาเซลเซียส	สูงกว่าค่าเฉลี่ยรอบ	30	ปี	คือ	27.13	องศาเซลเซียส	อยู่	0.16	องศาเซลเซียส	

และปริมาณน�้าฝนสะสม	10	เดือน	(ม.ค.-ต.ค.)	ของปี	พ.ศ.	2554	คือ	5,453.7	มิลลิเมตร	สูงกว่าค่าเฉลี่ยรอบ	30	ปี	(ซึ่งรวม	12	เดือน)	คือ	4,709.9	

มิลลิเมตร	อยู่	743.8	มิลลิเมตร	ปริมาณเดือนที่ฝนตกมากที่สุดเลื่อนจากเดือนสิงหาคมของค่าเฉลี่ยรอบ	30	ปี	จ�านวน	1,098.0	มิลลิเมตร	เป็นเดือน

กันยายนของปี	พ.ศ.	2554	จ�านวน	1,446.7	มิลลิเมตร	

	 ปัจจุบันบ้านเปร็ดในมีประชากรทั้งหมดจ�านวน	632	คน		จ�านวน	164	ครัวเรือน		แยกเป็นชาย	321	คน	และหญิง	311	คน	(นายมาโนช	

ผึ้งรั้ง	 ผู้ใหญ่บ้านเปร็ดใน,	 23	 ก.ค.	 54)	 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา	 ร้อยละ	 49	 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา	 ร้อยละ	 25	 ระดับ

ปริญญาตรี	ร้อยละ	11	และระดับอนุปริญญา	ร้อยละ	8	ตามล�าดับ	ส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาพุทธ	

	 เมื่อจัดกลุ่มฐานะครัวเรือนของชุมชนออกเป็น	3	กลุ่มฐานะ	คือ	ฐานะดี	ฐานะปานกลาง	และฐานะยากจน	โดยใช้เกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นโดย

ผู้น�าชุมชน3		มีครัวเรือนฐานะดีร้อยละ	32	ฐานะปานกลางร้อยละ	53	และฐานะยากจนร้อยละ	16	ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด	และในแต่ละกลุ่ม

ฐานะประกอบด้วยอาชีพต่างๆ	

	 ในภาพรวมนั้นคนในชุมชนเปร็ดในมีอาชีพหลักจากการท�าประมง	เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและจับสัตว์น�้าในคลองและป่าชายเลน	คิดเป็นร้อยละ	

43	รองลงมามีอาชีพหลักในการท�าสวนผลไม้	และสวนยางพารา	ร้อยละ	27	ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด	มีอาชีพรับจ้าง	ร้อยละ	14	มีอาชีพค้าขาย	

ร้อยละ	12	และมีอาชีพรับราชการ	ร้อยละ	3	

	

2. ทรัพยากรน�้าจืดในชุมชน

	 จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน	8	แดด	4	ปริมาณฝนที่ได้จะมีปริมาณมาก	โดยข้อมูลจากเสาโทรมาตรที่ตั้งอยู่

ในหมู่บ้านเปร็ดใน	ท�าให้ทราบถึงปริมาณน�้าฝนสะสมของปี	พ.ศ.	2555	ดังนี้

ตารางที่ 2	แสดงปริมาณน�้าฝนสะสมรายปี	2555	ของบ้านเปร็ดในจากเสาโทรมาตรบ้านเปร็ดใน

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปริมาณน�้า

ฝนสะสม	

(ม.ม.)

158.80 222.20 394.00 462.20 962.20 1,258.60 1,838.80 2,137.60 2,900.20

ที่มา	:	http://telein.haii.or.th/agro

	 แหล่งน�้าบริโภคส่วนใหญ่ซื้อน�้าดื่มจากร้านค้า	แหล่งน�้าในการอุปโภคมาจากบ่อน�้าสาธารณะที่เป็นบ่อน�้าตื้น		3	แห่ง	ได้แก่สระหนองเป็ด

มีความจุประมาณ	85,257-113,676	ลบ.ม.	สระต้นหว้ามีความจุประมาณ	8,298-11,064	ลบ.ม.	และบ่อกลม	มีความจุประมาณ	1,276.88	ลบ.ม.	

เป็นบ่อน�้าบาดาลที่ยังใช้ได้	 4	 บ่อ	 รวมถึงการขุดบ่อตื้นประจ�าสวนในหมู่บ้านเปร็ดในเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนของตัวเอง	 ซึ่งบ่อประจ�าสวนเดิมที่จะขุด

ในลักษณะบ่อกลมลึกประมาณ	6	 เมตร	ต่อมาเมื่อเริ่มมีรถแบคโฮเข้ามาขุดบ่อกุ้ง	 เกษตรกรจึงได้ท�าการปรับเปลี่ยนจากบ่อกลมเป็นสระสี่เหลี่ยมให้

สามารถจุน�้าได้มากขึ้น	โดยขนาดความกว้างยาวของสระจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่แต่ละสวน

3. การจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงวางแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับน�้าไว้อย่างครบวงจรโดยทรงวางกรอบความคิดหลักในลักษณะนักวิจัย

ผู้ทรงภูมิยิ่ง	ไว้	2	ประการ	คือ

	 ประการแรก	น�้ามีความสัมพันธ์กับดิน	ทรงใช้น�้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ดิน	และแก้ปัญหาดินที่ขาดคุณภาพ	เช่น	เป็นตัวชะล้างและควบคุม

ปฏิกิริยาของดินเปรี้ยวหรือดินพุ	และใช้น�้าในการล้างดินเค็ม	เพื่อให้ดินดังกล่าวสามารถเพาะปลูกได้	ทรงแนะน�าการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบ�ารุงดิน

ที่เสื่อมโทรมให้สามารถเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอันเป็นอาหารของประชากรในประเทศ

	 ประการที่สอง	 น�้ามีความสัมพันธ์กับชีวิต	 คนเราใช้น�้าเพื่อประโยชน์ต่างๆ	 มากมาย	 นอกจากการดื่มกิน	 คนยังใช้น�้าเพื่อผลิตและปรุง

อาหาร	นอกจากนั้นยังใช้พลังน�้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

3	จากการสัมภาษณ์ผู้น�าชุม	ชนเมื่อวันที่	16	มิ.ย.	54

34



	 รูปแบบการจัดการน�้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น	 เริ่มมาจากความสนพระทัยในการช่วยเหลือราษฎร	 เมื่อเสด็จพระราชด�าเนิน

ไปช่วยเหลือราษฎรตามที่ต่างๆ	 และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์	 ท�าให้เกิดการบริหารจัดการน�้าแบบเบ็ดเสร็จ	 ทั้งการจัดการน�้าแล้ง	 การ

จัดการน�้ามาก	รวมไปถึงการจัดการน�้าเสีย

 1) การจัดการน�้าแล้ง 

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหลักการในการจัดการน�้าแล้งอย่างน้อย	 3	 หลักการ	 หลักการแรกคือ	 ระบบการเก็บกักน�้ามาใช้

ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�ารองส�าหรับการเพาะปลูก	การเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง	ซึ่งระบบการเก็บกักนี้ก็คือการท�าฝายกักเก็บน�้าขนาดต่างๆ	เพื่อ

วัตถุประสงค์ที่หลากหลายทั้งการเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า	 เพื่อการเกษตรกรรม	 ส�าหรับใช้ในครัวเรือน	 และช่วยในการป้องกันน�้าท่วมโดยการ

ผันน�้าที่มีปริมาณมากให้ระบายสู่พื้นที่ที่มีน้อยกว่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	หลักการที่สอง	 เพิ่มปริมาณน�้าฝนในพื้นที่แห้งแล้งโดยการท�าฝนเทียมเพื่อให้เติม

ปริมาณน�้าในแหล่งน�้า	 เพิ่มปริมาณน�้าท่า	 และสร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่	 หลักการที่สามคือ	 การชะลอการไหลของน�้าโดยท�าเป็นฝายชะลอความชุ่ม

ชื้น	หรือคุ้นเคยกันในชื่อเรียก	เช็ค	แดม	(Check	Dam)	ในพื้นที่สูงหรือหุบเขา	เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ยามจ�าเป็นและชะลอความชุ่มชื้นให้กับดินและป่า	

ส่งผลให้ป่าอุดมสมบูรณ์	

	 2) การจัดการน�้ามาก

	 ในพื้นที่ลุ่ม	 เป็นพื้นที่ที่มีการท่วมถึงของน�้าเป็นประจ�า	 หากในเวลาที่มีปริมาณน�้าจากน�้าฝนมากผนวกกับเป็นช่วงเวลาที่มีน�้าทะเลหนุน

ด้วยแล้ว	 ส่งผลให้น�้าจากพื้นแผ่นดินไม่สามารถระบายสู่ทะเลได้	 พื้นที่ลุ่มเช่น	 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ย่อมประสบกับปัญหาน�้าท่วม	

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วักท็รงหาวธิรีะบายน�า้ส่วนเกนิออกจากทีลุ่ม่ไปพร้อมกนัเป็นวธิทีีท่รงคดิขึน้และทรงเรยีกกนัว่า	แก้มลงิ	ดงัพระราชด�ารว่ิา

	 “ลิงโดยทั่วไป	 ถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงก็จะรีบปอกเปลือกแล้วเอาปากเคี้ยวๆ	 แล้วเอาไปเก็บที่แก้มจะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบ

ทั้งหวี	 โดยเอาไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วจะน�าออกมาเคี้ยวและกลืนกินเข้าไปภายหลัง”	 ด้วยพฤติกรรมการเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้ง

แก้มก่อนการกลืนนี้	 จึงเป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะน�ามาใช้ในการระบายน�้าท่วมออกจากพื้นที่น�้าท่วมขังบริเวณทิศตะวันออกและตะวันตกของ

แม่น�้าเจ้าพระยา

 3) การจัดการน�้าเสีย

	 การจัดการน�้านั้น	 คุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 หากมีน�้าใช้ในปริมาณที่มากแต่คุณภาพน�้าที่ใช้ได้น้อยก็ไม่ก่อประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้า	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาน�้าเสียด้วยการบ�าบัดน�้าหลากหลายวิธีการ	 โดยสามารถสรุปได้สามวิธีการหลัก	

กล่าวคือ	 วิธีการแรกการใช้น�้าดีไล่น�้าเสีย	 ซึ่งเป็นวิธีการใช้น�้าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน�้าเน่าเสียให้มีสภาพเจือจางลง	 เป็นวิธีการที่ทรงใช้จัดการน�้า

เน่าเสียในคลองของกรุงเทพมหานคร	วิธีการที่สอง	การใช้พืชน�้าดูดซับสารพิษ	เช่น	ทรงทดลองใช้ผักตบชวามาท�าหน้าที่ดูดซับความโสโครกรวมทั้ง

สารพิษจากน�้าเน่าเสีย	ที่บึงมักกะสัน	ผลปรากฎว่าคุณภาพน�้าในคลองดีขึ้นมาก	วิธีการที่สาม	แบบผสมผสานระหว่างพืชน�้ากับระบบเติมอากาศมา

ผสมผสาน	 คือการน�าผักตบชวาเพื่อดูดสิ่งโสโครกและโลหะหนัก	 น�าต้นกกอียิปต์เพื่อใช้ดับกลิ่น	 และใช้กังหันชัยพัฒนาและแผงท่อเติมอากาศ	 การ

ด�าเนินการวิธีนี้น�าไปทดลองใช้ที่หนองสนม	 จังหวัดสกลนคร	 ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าน�้าในหนองสนมมีคุณภาพใสสะอาดมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนั้นยัง

ทรงน�าวิธีการบ�าบัดน�้าด้วยธรรมชาติประกอบกันด้วย	4	ระบบคือ	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 ระบบชีวภาพ	ระบบหญ้ากรอง	และระบบบ�าบัดน�้าเสียโดย

ใช้ป่าชายเลน	 โดยท�ากับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอบ้านแหลม	 จังหวัดเพชรบุรี	

สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้อย่างดี

	 รูปแบบการจัดการทรัพยากรน�้าตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวน้ันมีความสอดคล้องกับหลักการจัดการลุ่มน�้าอย่าง

ยั่งยืน	กล่าวคือ	มีการจัดการที่ครอบคลุม	3	ประเด็น	กล่าวคือ	การจัดการปริมาณน�้า	 เช่น	การพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้า	การท�าแก้มลิง	การจัดการ

คุณภาพน�้า	 โดยทรงเน้นหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการบ�าบัดน�้าเสีย	 เช่น	 การใช้น�้าดีไล่น�้าเสีย	 การบ�าบัดโดยใช้พืชน�้า	 และป่าชายเลน	

และการจัดการช่วงเวลาการไหลเพื่อให้มีน�้าใช้ตลอดปี	 เช่น	 การท�าฝายชะลอน�้านอกจากจะช่วยการเพิ่มการซึมน�้าลงในดินแล้ว	 ยังช่วยท�าให้ป่า

บริเวณดังกล่าวมีความชุ่มชื้น	 มีพืชหลากหลายที่เป็นตัวกรองน�้าตามธรรมชาติท�าให้คุณภาพน�้าผิวดินดีขึ้น	 ซึ่งท�าให้การจัดการทรัพยากรน�้าอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งปริมาณที่เพียงพอ	คุณภาพที่เหมาะสม	และช่วงเวลาการไหลสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น

	

4. การจัดการน�้าเพื่อการเกษตรบ้านเปร็ดใน 

	 จากข้อมูลอาชีพของชุมชนเปร็ดในนั้นจะพบว่าอาชีพในการท�าสวนผลไม้	และสวนยางพารา	พบร้อยละ	27	ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด	

และจากข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนั้นจะเห็นว่าครัวเรือนที่มีฐานะดีมีรายได้จากการท�าสวนมากที่สุด	 เมื่อท�าการส�ารวจชนิดผลไม้ที่ชาวเปร็

ดในได้ท�าการปลูกนั้นก็ได้แก่	 ทุเรียน	 ลองกอง	 เงาะ	 มังคุด	 ซึ่งไม้ผลเหล่านี้ล้วนเป็นพืชที่ใช้น�้ามากตลอดช่วงที่พืชก่อนออกดอกไปจนถึงเก็บเกี่ยว

ผลผลิต	โดยจะใช้เวลาประมาณ	4-5	เดือนในหน้าแล้ง	ซึ่งพบว่าน�้าไม่เพียงพอในหน้าแล้งในช่วงระยะเวลาประมาณ	3	เดือน	คือเดือนกุมภาพันธ์	–	

เดือนเมษายน	 ถึงแม้ในสวนส่วนใหญ่จะมีการขุดสระหรือขุดบ่อประจ�าสวน	 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวน�้าในสระก็จะแห้งขอดอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน									
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ส่งผลให้การท�าเกษตรนั้นขาดน�้า	และผลผลิตมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการเร่งหาน�้ามาใช้ท�าการเกษตรในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์	–	เดือนเมษายนของทุกปี

	 4.1 การจัดการแบบเดิม

	 เดิมทีในฤดูแล้ง	บ้านเปร็ดในจะขาดน�้าใช้ในการเกษตรช่วงเดือนกุมภาพันธ์	–	เดือนเเมษายนของทุกปี	และมีการจัดการน�้าโดยเกษตรกร

จะขุดบ่อไว้ไช้ในสวนของตนเองเป็นลักษณะบ่อกลมจะมีความลึกประมาณ	 6	 เมตร	 ซึ่งจะนิยมขุดกันในช่วงปี	 พ.ศ.	 2517-2520	 และเมื่อมีการท�า

สวนผลไม้กันมากขึ้น	 มีการเข้ามาของรถแบคโฮที่มาขุดนากุ้ง	 ชาวสวนก็นิยมน�ารถแบคโฮมาขุดสระในสวนกันเป็นลักษณะสระสี่เหลี่ยม	 กว้างยาว

แล้วแต่ขนาดพื้นที่แต่จะมีความลึกประมาณ	 6	 เมตร	 ซึ่งจะท�ากันในช่วงปี	 พ.ศ.	 2525-2530	 แต่เมื่อพื้นที่สวนผลไม้เพิ่มขึ้น	 ความต้องการน�้ามาก

ขึ้น	 ปัญหาการขาดน�้าในช่วงฤดูแล้งจึงยังไม่สามารถแก้ไขได้	 การแก้ปัญหาก็คือการน�าน�้าจากภายนอกเข้ามาใช้ในหมู่บ้านเริ่มจากการใช้รถบรรทุก

น�้าจากสระหนองโบสถ์	ต�าบลหนองคันทรงมาแจกจ่ายแก่เกษตรกร	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2538	และเมื่อปีพ.ศ.	2548	ทางหมู่บ้านได้น�างบประมาณอุดหนุน

จากรัฐท�าท่อส่งน�้าเพื่อการเกษตร	จากพื้นที่ต่างต�าบลเข้ามาใช้ในบ้านเปร็ดใน	โดยมีการท�าท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	6	นิ้ว	ซึ่งน�าน�้าจากสระหนอง

โบสถ์ในต�าบลหนองคันทรงมาใช้	 (ดังแสดงภาพที่	2)	 โดยการใช้เครื่องยนต์ในการสูบน�้าส่งมาทางท่อ	แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมด	เนื่องจาก

ท่อนั้นไม่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรทั้งหมด	อีกทั้งยังพบปัญหาหลายประการ	ทั้งปัญหาด้านค่าใช้จ่าย	คุณภาพน�้า	และความขัดแย้ง	ทางชุมชนจึงเริ่มหา

แนวทางการจัดการน�้าเพื่อการเกษตรรูปแบบอื่นๆ	เพิ่มเติม

  

 

 

คําอธิบายสัญลักษณ ์

  ท่อส่งน�ํา 

  สระน�ําของต.หนองคันทรง 

  สระประจําสวน 

มาตราส่วน                                          

1 : 40,000 

 

	ที่มา	:	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางของท่อส่งน�้าจากต�าบลหนองคันทรงและสระประจ�าสวนของบ้านเปร็ดใน
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-การวางทอเสียงบประมาณปละหลายแสน

บาท -ใชเคร่ืองยนตสูบนํ้าสงมาทางทอก็ทําใหมี

คาใชจายมาก ประมาณเดือนละ 50,000 บาท 

100,000 บาท 
-เก็บคาใชจายในการใชนํ้าที่เพิ่มขึ้น ทําให

ประชาชนมีรายจายเพิ่มขึ้น 

 

-คุณภาพนํ้าที่เปนลักษณะของนํ้ากรอยในชวง

ทาย ๆ ของ ฤดูแลง บางทีทําใหพืชผล

เสียหาย มีอาการใบไหม 

 

ป
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าน
คว

าม

ขัด
แย

้ง  -เกิดการแยงชิงทรัพยากรนํ้าระหวางพื้นที่ 

เน่ืองจากในหนาแลงน้ันตําบลหนองคันทรงก็มี

ความตองการนํ้าสูงเชนกัน 

 

แผนภาพที่ 1	แสดงปัญหาของการจัดการน�้าโดยท่อส่งน�้าจากต�าบลหนองคันทรง

	 4.2 การจัดการน�้าเพื่อการเกษตรบ้านเปร็ดในตามแนวพระราชด�าริ 

	 ปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรของบ้านเปร็ดในนั้น	เป็นปัญหาที่ประสบมาเป็นเวลานาน	และในการแก้ปัญหานั้นได้เน้นการระดม

สมองคิดหาวิธีการแก้ไขจากกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา	 และต้องประสานงานในการท�างาน	 และทดลองปฏิบัติที่ใช้เวลาในการด�าเนินการ

อย่างมากเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมเชิงประจักษ์และเกิดการยอมรับของคนทั้งชุมชน	 ทางชุมชนจึงได้จัดตั้งคณะท�างานที่จะด�าเนินการเรื่องของการ

จัดการน�้าอย่างจริงจังชื่อว่า	“กลุ่มบริหารจัดการน�้าบ้านเปร็ดในตามพระราชด�าริ”	โดยมีหน้าที่ดังนี้	บริหารจัดการน�้าทั้งภัยแล้งและภัยน�้าท่วม	ช่วย

เหลือประชาชนให้มีน�้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ยกสถานะของประชาชนให้อยู่ดีกินดี	ท�าให้มีน�้าในดินมากขึ้น	ดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้น	

และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ระบบการจัดการน�้าตามพระราชด�าริ	

	 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกันเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ	 ชุมชนได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องปัญหาการขาดแคลนน�้า	

ท�าให้คนในชุมชนได้เห็นภาพที่ตรงกัน	นั่นก็คือ	สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตราดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน	8	แดด	4	ท�าให้

ทราบว่าในความเป็นจริงนั้นปริมาณฝนที่ได้มีปริมาณมาก	 แต่ทว่าไม่สามารถเก็บกักหรือรองรับน�้าฝนที่ตกลงมาได้	 เป็นเพียงฝนที่ตกและไหลลงสู่

ทะเลเท่านั้น	 ดังนั้นจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องหาวิธีการเก็บน�้าฝนไว้ใช้หรือหาวิธีการท�าให้น�้านั้นซึมลงดินเพื่อให้ดินอิ่มน�้ามากที่สุด	 เพื่อ

ที่ในเวลาเกษตรกรสูบน�้าในบ่อไปใช้นั้นน�้าฝนที่อยู่ในดินจะได้ซึมลงสระต่อไป	 ดังนั้นชุมชนจึงได้เริ่มท�าการส�ารวจว่าพื้นที่เก็บน�้าของชุมชนมีอยู่เท่า

ไหร่	รูปแบบของการเก็บน�้าเป็นอย่างไร

	 เมื่อทางชุนชนได้ท�าการส�ารวจแหล่งน�้าแล้วพบว่าในพื้นที่ของบ้านเปร็ดในมีบ่อน�้าสาธารณะที่เป็นบ่อน�้าตื้น	 	 3	 แห่ง	 ได้แก่สระหนอง

เป็ดมีความจุประมาณ	 85,257-113,676	 ลบ.ม.	 สระต้นหว้ามีความจุประมาณ	 8,298-11,064	 ลบ.ม.	 และบ่อกลม	 มีความจุประมาณ	 1,276.88	

ลบ.ม.		มีสระประจ�าสวนอยู่	92	บ่อ	โดยขนาดความกว้างยาวของสระจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่แต่ละสวน	และมีล�ารางสาธารณะที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติอยู่ตามทาง	 และเมื่อรู้ว่าในชุมชนมีอะไรแล้วก็หาวิธีการที่เหมาะกับลักษณะที่เป็นอยู่	 จากเป้าหมายที่ต้องเก็บน�้าฝนให้ได้มากที่สุด	 ให้ดิน

มีความอิ่มตัวและชุ่มชื่นให้ได้มากที่สุด	 และจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเปร็ดในที่มีล�ารางสาธารณะอยู่แล้วนั้น	 จึงได้มีการน�าแนวคิดเรื่องการ

จัดการน�้าตามแนวพระราชดิมาใช้	 ก็คือการท�าฝายช่วยชะลอความชุ่มชื้น	 และด้วยพื้นที่บ้านเปร็ดในมีพื้นที่ที่ติดกับน�้าทะเลท�าให้เกิดปัญหาน�้าเค็ม
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เข้ามาในบ่อหรือสระที่ขุดไว้ดังนั้นจึงน�าแนวคิดของการท�าแก้มลิงบล็อกน�้าเค็มมาใช้	 ชุมชนได้ร่วมสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเริ่มจาก

ปัญหาน�้าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	สรุปได้	2	ลักษณะใหญ่	ๆ	คือ

	 1) การจัดการน�้าในล�าราง

	 ทางชุมชนมีความเห็นว่าลักษณะของล�ารางอาจมองได้ว่าคล้ายกับล�าธารในป่าหากมีการท�าฝายชะลอน�้าผลของการท�าฝายน่าจะเป็น

ไปในทางเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชด�าริไว้ในการจัดการน�้าแล้งว่าฝายสามารถชะลอน�้าท�าให้ดินมีความอิ่มตัวและ

ชุ่มชื่นได้	ดังนั้นทางชุมชนจึงได้น�าแนวคิดของการท�าฝายมาใช้กับล�ารางสาธารณะของบ้านเปร็ดใน	โดยรูปแบบของฝายมีด้วยกัน	2	แบบคือ	

	 ฝายกระสอบ	 (ดังแสดงในภาพที่	 3)	และฝายคอนกรีต	 (ดังแสดงในภาพที่	 4)	 	 ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ในการท�าฝายนั้นเริ่มจากการได้

รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สสนก.	เริ่มจากช่วยแนะน�าการเก็บข้อมูลพื้น

ฐานของพื้นที่	 ทั้งช่วยท�าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของจุดการวางฝายกระสอบ	 โดยวิเคราะห์จากระดับความสูงของพื้นที่	 ซึ่งจะท�าให้สามารถมอง

เห็นถึงระดับน�้าหากมีการวางฝายกระสอบในจุดนั้นๆ	 โดยการตัดสินใจว่าจะวางกระสอบจุดไหนนั้นคณะท�างานกลุ่มบริหารจัดการน�้าบ้านเปร็ดใน

ตามพระราชด�าริเป็นผู้ตัดสินใจ	 จากปริมาณน�้าที่จะสามารถเก็บกักได้ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทาง	 สสนก.	 น�าเสนอ	 ประกอบกับขนาดพื้นที่ที่จะได้

รับประโยชน์จากการท�าฝายจุดนั้น	 ๆ	 โดยจุดไหนที่วางฝายกระสอบแล้วสามารถเก็บกักน�้าได้ดี	 หรือเรียกว่าลักษณะดินบริเวณนั้นมีการอุ้มน�้าได้ดี				

ก็จะพัฒนาเป็นฝายคอนกรีตต่อไป	ในการชะลอน�้าในล�ารางนั้นมีผู้ได้รับประโยชน์	31	ราย	พื้นที่การเกษตรสวนผลไม้	151	ไร่	

	 นอกจากนั้นยังน�าแนวคิดของบานประตูเขื่อนมาใช้เมื่อน�้ามากก็ปล่อยยามน�้าน้อยก็ปิดไม่ให้น�้าไหลไปสู่ที่ต�่า	 วิธีนี้เป็นการน�าก้อนอิฐบล็อก	

ท�าเป็นช่องที่รางทั้งสองส�าหรับใส่ไม้กระดานที่ท�าเป็นลิ้นในการปิดเปิดท่อที่ลอดใต้ถนน		เรียกวิธีนี้ว่าระบบท่อปิดเปิดท่อลอด	(ดังแสดงในภาพที่	5)	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้าในล�าราง	 ในการท�าระบบท่อปิดเปิดท่อลอดนั้นมีผู้ได้รับประโยชน์	 20	 ราย	พื้นที่การเกษตร	98	 ไร่	นอกจากนี้

เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน�้าในล�ารางจึงได้มีการขุดลอกล�ารางเพื่อขยายเนื้อที่ให้สามารถเก็บน�้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น	

		

     ภาพที่ 3	แสดงภาพการจัดการน�้าโดยของฝายกระสอบ		 	 	ภาพที่ 4	แสดงภาพการจัดการน�้าโดยฝายคอนกรีต

														

     ภาพที่ 5	แสดงภาพการจัดการน�้าโดยระบบท่อปิด	เปิด		 	 			ภาพที่ 6	แสดงภาพการจัดการน�้าโดยแก้มลิงจากบ่อกุ้งร้าง
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	 2) ปรับปรุงระบบบ่อกุ้งร้างเพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิง

	 ด้วยสภาพพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่น�้าเค็ม	 น�้าเค็มสามารถท่วมถึงหรือซึมเข้าสระประจ�าสวนของชาวสวน	 ในช่วงเวลาที่น�้าในสระ

แห้ง	 และจากสภาพพื้นที่เดิมนั้นเป็นนากุ้งและมีหลายรายที่ต้องเลิกท�าเพราะขาดทุน	 จึงมีบ่อกุ้งร้างจ�านวนมากที่ไม่ได้ใช้งานอะไร	 ชุมชนจึงเห็นว่า

บ่อกุ้งร้างน่าจะมีประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาน�้าแล้งและการหนุนของน�้าเค็มได้	 จึงน�าแนวคิดของแก้มลิงมาใช้เพื่อบล็อกน�้าเค็ม	 จึงท�าการปรับ

สภาพ	ซ่อมแซมให้บ่อกุ้งนั้นสามารถกักเก็บน�้าจืดไว้ใช้ได้	

	 การจัดการน�้าของบ้านเปร็ดใน	(ดังแสดงในภาพที่	7)	นั้นได้ด�าเนินการโดยยึดหลักการจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ	2	แนวทางจะเห็น

ได้จากแผนภาพที่	2	ในวงกลมสีขาวคือ	การจัดการน�้าโดยน�าหลักของฝายชะลอน�้ามาใช้	และในวงกลมสีฟ้าเป็นการน�าหลักของแก้มลิงมาใช้	

ที่มา	:	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 7	แสดงการบริหารจัดการน�้าของต�าบลห้วงน�้าขาว
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แผนภาพที่ 2	แสดงการจัดการน�้าภาพรวมบ้านเปร็ดใน

5. ผลการจัดการน�้าบ้านเปร็ดในตามแนวพระราชด�าริ 

	 5.1 เพิ่มระยะเวลาของน�้าที่ขังในล�ารางได้นานขึ้น

	 จากอดีตน�้าในล�ารางมักจะเริ่มแห้งในช่วงเดือนเมษายน	 ท�าให้ล�ารางน�้าแห้งกินระยะเวลานานประมาณ	 2	 -	 3	 เดือน	 ก่อนฤดูฝนจะมา

เยือน	แต่หลังจากมีการท�าฝายแล้ว	พบว่าน�้าในล�ารางจะแห้งช้าลงกว่าเดิม	บางปีในล�ารางอาจมีน�้าขังเกือบถึงช่วงฤดูฝน	น�้าจะเริ่มแห้งในช่วงเดือน

พฤษภาคม	หรือเดือนมิถุนายน	โดยในล�ารางน�้าแห้งเพียงเดือนครึ่ง	ถึง	2	เดือนเท่านั้น	จึงถือได้ว่าการท�าฝายจะช่วยชะลอการแห้งของน�้าในล�าราง

ได้

 5.2 ลดความสามารถของน�้าเค็มในการรุกล�้าเข้าพื้นที่น�้าจืด

	 1)	 ฝายกระสอบมีประสิทธิในการขวางกั้นการรุกล�้าของน�้าเค็ม	 ในพื้นที่ปลายสุดของล�ารางที่ติดกับพื้นที่น�้าเค็มนั้น	 หากช่วงเวลาน�้าขึ้น

ล�ารางก็ท�าหน้าที่เสมือนท่อส่งน�้าเค็มไปยังพื้นที่น�้าจืด	 ดังนั้นการน�าฝายกระสอบมากั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกั้นน�้าเค็มไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ด้าน

บน	ทั้งนี้จากการศึกษาถึงความสามารถในการขวางกั้นการรุกล�้าของน�้าเค็มของฝายกระสอบ	โดยการเก็บข้อมูลระดับความเค็มบริเวณหน้าฝายและ

หลังฝายกระสอบของนายส�าราญโดยกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน	พบว่า	 ค่าความเค็มบริเวณหน้าฝายและหลังฝายมีความแตกต่างกัน	 ดังแผนภูมิที่	 1	

ซึ่งแสดงถึงข้อมูลความเค็มที่วัดได้	ท�าให้ทราบถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการขวางกั้นน�้าเค็มของฝายกระสอบ

	

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าความเค็มของหน้าฝายและหลังฝาย	บริเวณจุดฝายกระสอบนายส�าราญ
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ระบบบานปิดเปิดท่อลอด

ขุดลอกล�าราง

ฝายกระสอบ ฝายคอนกรีต

ปรับปรุงบ่อกุ้งร้างเป็น

แก้มลิง
การจัดการน�้าบ้านเปร็ดในตาม

แนวพระราชด�าริ



						ภาพที่ 8 กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนเก็บข้อมูลความเค็มหน้าฝายและ			

					หลังฝายบริเวณจุดฝายกระสอบของนายส�าราญ

	 2)	 การน�าบ่อกุ้งร้างบริเวณใกล้กับพื้นที่น�้าเค็มมาเก็บกักน�้าจืดเพื่อท�าหน้าที่เป็นแก้มลิง	 โดยปกตินั้นพื้นที่สวนบริเวณใกล้กับพื้นที่น�้า

เค็มมักพบกับปัญหาการรุกของน�้าเค็ม	 ในหน้าแล้งหากน�้าในบ่อประจ�าสวนลดลงจะท�าให้มีน�้าเค็มซึมเข้ามาแทนที่	 แต่เมื่อมีการปรับบ่อกุ้งร้างให้

สามารถเก็บกักน�้าได้	 พบว่าความเค็มของน�้าในบ่อของชาวสวนลดลง	 ถือว่าแก้มลิงจากบ่อกุ้งร้างเป็นพื้นที่บล็อกน�้าเค็มเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่

กันชน	(Buffer	Zone)	ให้กับพื้นที่การเกษตรของชาวสวนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากน�้าเค็ม	ดังแสดงในแผนภาพที่	3

 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

แผนภาพที่ 3	แสดงการไหลเข้าของน�้าเค็มก่อนและหลังการปรับปรุงบ่อกุ้งร้างเป็นแก้มลิง

	

	 5.3 ดินมีความชุ่มชื้นจากน�้าจืดเพิ่มขึ้น

	 จากการสังเกตพบว่ามีพืชที่ขึ้นบริเวณริมล�ารางทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติ	เช่น	พวกต้นหญ้าต่างๆ	หรือพืชที่น�ามาปลูกบริเวณริมล�ารางอย่าง	

ข่า	และ	ตะไคร้	และจากการพูดคุยกับนายมนัส	พูลสวัสดิ์	ผู้ที่มีพื้นที่สวนอยู่ติดกับ	ล�ารางที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับน�้าเค็ม	และได้รับอิทธิพลของการรุกล�้า

ของน�้าเค็มที่ซึมลงดิน	นายมนัสได้เล่าว่าเคยปลูกเงาะไว้	70	ต้น	ในปีที่น�้าแล้งเร็ว	เงาะต้องแห้งตาย	เรียกว่าใบไหม้	ใบแห้งหมดทุกต้น	เหลือเงาะแค่	

2	ต้นที่สามารถทนสภาพของดินเค็มได้	ต้องโค่นต้นเงาะทิ้งหมด	แต่เมื่อมีการท�าฝายแล้ว	น�้าในล�ารางแห้งช้าลง	น�้าเค็มก็ถูกบล็อก	ดินก็ชุ่มไปด้วยน�้า

จืด	พืชที่ลงใหม่ก็เจริญงอกงามดี	สังเกตง่ายๆ	จากการน�าชะอมไปปลูกริมล�ารางเมื่อก่อนปลูกไม่ขึ้น	แต่พอมีการท�าฝายชะอมก็ขึ้นงามดี

	 5.4 ระบบนิเวศบริเวณหน้าฝายมีความสมบูรณ์ขึ้น

	 การเพิ่มของสัตว์บริเวณหน้าฝายนั้น	ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการท�าฝายเท่านั้น	 เมื่อสังเกตจะเห็นว่ามีสัตว์ผู้ล่าอย่างตัวตะกวดเข้ามาอยู่

ในบริเวณหน้าฝาย	 นั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าในบริเวณหน้าฝายมีสัตว์อาหารของตัวตะกวดอุดมสมบูรณ์ทั้งกุ้ง	 ปลา	 โดยจากการสอบถามชาวบ้านถึงสัตว์ที่

พบบริเวณหน้าฝายนั้น	มีหลายชนิด	ได้แก่	กุ้งหลวง	กุ้งทะเล	ปลาช่อน	ปลาหมอ	ปลากระดี่	ปลาดุก	ปลาหมอเทศ	และยังมีการน�าปลานิลไปปล่อย

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา	

	 5.5 เกิดความสามัคคีและร่วมมือกันของคนในหมู่บ้าน 	

	 ด้วยการท�าฝายนั้นต้องอาศัยแรงงานเป็นจ�านวนมาก	เช่น	ขั้นตอนของการกรอกทราย	การเย็บกระสอบ	การวางแนวฝายกระสอบ	เมื่อมี

โครงการจัดการน�้าเข้ามา	และคนในชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรของตนก็มาร่วมมือกัน	ดังแสดงในภาพที่	9
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ภาพที่ 9	แสดงภาพความร่วมมือของคนในชุมชนบ้านเปร็ดใน

ในการกรอกทรายลงกระสอบเพื่อท�าฝาย

	

	 5.6 เกิดเครือข่ายการจัดการน�้าในต�าบลห้วงน�้าขาว 

	 บ้านเปร็ดในเปรียบเสมือนแม่ข่าย	หรือเป็นต้นแบบ	ที่หมู่บ้านอื่นๆ	ที่เพิ่งเริ่มโครงการการจัดการน�้านั้นเป็นลูกข่าย	 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการจัดการน�้าโดยชุมชน	ซึ่งบ้านเปร็ดในเองท�าหน้าที่ให้ความรู้	และค�าแนะน�าในการจัดการน�้าให้กับลูกข่าย	

6. กุญแจแห่งความส�าเร็จ

	 1) ความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของคณะท�างาน

	 คณะท�างานที่มาจากผู้ที่เสียสละเวลามาท�าหน้าที่เป็นกลุ่มบริหารจัดการน�้าบ้านเปร็ดในตามพระราชด�าริ	 ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะท�าหน้าที่

บริหารจัดการกับภัยแล้ง	 น�้าท่วม	 ช่วยเหลือประชาชนให้มีน�้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ท�าให้คณะท�างานได้มองหา

หนทางของการแก้ปัญหาน�้าเพื่อการเกษตรของบ้านเปร็ดใน	 โดยการมองย้อนกลับไปถึงตัวตนของเปร็ดใน	 วิเคราะห์ถึงสภาพพื้นที่ว่ามีความจริง

อะไร	 และด้วยวิสัยทัศน์ของคณะท�างานที่มองกลับไปถึงราก	 หรือเรียกว่าการรู้จักตัวตนของท้องถิ่น	 ท�าให้ได้รับค�าตอบถึงสาเหตุของการขาดน�้า

เพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง	และเมื่อทราบสาเหตุของปัญหา	การหาวิธีแก้ไขปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาค�าตอบ	คณะท�างานพบว่าบ้านเปร็ดในเป็น

พื้นที่ที่มีฝนตกมาก	 มีปริมาณฝนมาก	 แต่ไม่สามารถเก็บกักหรือรองรับน�้าฝนที่ตกลงมาได้	 ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาการขาดน�้าที่ดีที่สุดคือต้องหาวิธี

การเก็บน�้าฝนไว้ใช้หรือหาวิธีการท�าให้น�้านั้นซึมลงดินเพื่อให้ดินอิ่มน�้ามากที่สุด	สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนเส้นผมบังภูเขา	หากเรามีความรู้หรือเทคโนโลยี

ดีแค่ไหน	 การจัดการน�้าของบ้านเปร็ดในคงจะส�าเร็จไม่ได้หากแกนน�าหรือคณะท�างานไม่มีความมุ่งมั่น	 และวิสัยทัศน์ที่รู้จักมองกลับไปถึงรากฐาน

ของชุมชน

	 2) วัฒนธรรมการสื่อสารของชาวเปร็ดใน

	 ชาวเปร็ดในมีวัฒนธรรมของการพูดคุยไต่ถามเรื่องราวชีวิตของกันและกัน	ทั้งในการเจอกันตามงานบุญ	ร้านค้าสหกรณ์	หรือตามสวน	และ

เมื่อมีโครงการเพื่อที่จะจัดการน�้าเข้ามาในหมู่บ้าน	ในระยะแรกเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องแนวทางการแก้ปัญหา	และยังมองไม่เห็น

จุดหมายความส�าเร็จของการจัดการน�้า	 ส่งผลให้กลุ่มคนที่ช่วยเรื่องแรงงานในการท�าฝายยังมีน้อยอยู่	 กลุ่มบริหารจัดการน�้าบ้านเปร็ดในตามแนว

พระราชด�าริได้ท�าการสื่อสารกับกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ให้ความร่วมมือโดยการประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจในเวทีของการประชุมชาวบ้าน	 นอกจาก

นั้นยังใช้วัฒนธรรมของการพูดคุยไต่ถามสาระทุกข์สุขดิบของกันและกันเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เห็นด้วย	 เรียก

ว่าเจอกันที่ไหนก็บอกเล่าเรื่องราวของประโยชน์จากการจัดการน�้าที่นั่น	 ไม่ต้องรอให้มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ	 นอกจากเรื่องของประโยชน์

ของการจัดการน�้าแล้ว	ผลหรือความส�าเร็จของการจัดการน�้าก็เช่นเดียวกัน	แต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ	1	ปี	เกษตรกรที่เห็นผลด้วยตนเองก็บอกต่อ

ให้เกษตรกรรายอื่นๆ	ที่ยังไม่เห็นด้วยทราบถึงประโยชน์ของการจัดการน�้า	และนี่ก็เป็นอีกช่องทางที่ท�าให้มีผู้ใช้น�้ามาร่วมแรงช่วยกันมากขึ้น

	 3) การสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. 

	 จากการเข้าร่วมประกวดการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน	ตามแนวพระราชด�าริ	ครั้งที่	 2	 (พ.ศ.2551)	ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า

และการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สสนก.	กระทรวงวิทยาศาสตร์	และได้รับรางวัลที่	3	ในการประกวดครั้งนั้น	ท�าให้ทาง	สสนก.	ได้คัดเลือกให้

บ้านเปร็ดในเป็นพื้นที่ท�างานและเข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่ององค์ความรู้ในการบริหารจัดการน�้า	และให้วิสัยทัศน์ต่างๆ	เริ่มจากการแนะน�าให้ทางชุมชน

ได้เข้าใจบริบทของพื้นที่ตนเองมากขึ้นด้วยการเก็บข้อมูลพื้นฐานทั้งแหล่งน�้าสาธารณะ	สภาพพื้นที่	สภาพล�ารางธรรมชาติ	สนับสนุนเครื่องมือในการ

ใช้เก็บข้อมูล	เช่น	การใช้แผนที่,	การใช้กล้อง	Survey	ในการหาความสูงของพื้นที่,	การใช้เครื่องมือ	GPS		และการติดตั้งชุดโทรมาตรเก็บวัดความชื้น	
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ความกดอากาศ	ปริมาณน�้าฝน	 	 เป็นต้น	 เหล่านี้ถือเป็นการสนับสนุนข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้าทั้งสิ้น	รวมไปถึงพา

ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีการจัดการน�้าแบบต่างๆ	 	 เช่น	 บ้านโนนรัง	 บ้านผาชัน	 เขื่อนสิริธร	 เขื่อนรัชประภา	 เป็นต้น	 จากโอกาสและองค์ความรู้ที่

ได้รับการหนุนเสริมจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สสนก.	ส่งผลให้บ้านเปร็ดในสามารถจัดการน�้าเพื่อ

การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แผนภาพที่ 3	แสดงปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของการจัดการน�้าเพื่อการเกษตรบ้านเปร็ดใน

7. อุปสรรคและข้อจ�ากัด

	 1) ความร่วมมือของคนในชุมชนระยะเริ่มต้น

	 ด้วยการจัดการน�้าเพื่อให้ดินอิ่มตัวและชะลอความชุ่มชื้นนั้นไม่สามารถแสดงผลให้ออกมาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน	แต่เป็นไปในรูปแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป	การที่จะขอความร่วมมือจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยจึงท�าได้ยาก	เพราะงานส่วนใหญ่ต้องการแรงงานในการด�าเนินการมากกว่างบประมาณ	

ทั้งการกรอกทรายใส่กระสอบ	 การเย็บกระสอบ	 การท�าฝาย	 การขุดลอกล�าราง	 การที่มีจ�านวนแรงงานที่ไม่มากพอก็ถือเป็นข้อจ�ากัดใหญ่ในการ

ด�าเนินงานด้านการจัดการน�้าที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง

	 2) คุณสมบัติของดินในบางพื้นที่

	 ปัจจัยด้านลักษณะของเนื้อดินในบางช่วงของล�ารางเป็นดินทราย	ซึ่งดินทรายมีลักษณะเป็นเม็ดดินเดียว	(Single	grain)	ไม่เกาะกัน	ท�าให้

มีการระบายน�้าและการระบายอากาศได้ดี	มีความสามารถในการอุ้มน�้าต�่า	เมื่อฝนตก	หรือเมื่อมีน�้าขังในล�าราง	จึงไม่สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้นาน

	

8. ข้อเสนอแนะ

	 1)	 ควรน�าความรู้ด้านพืชศาสตร์มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการกั้นฝาย	 หรือท�าจุดกักเก็บน�้า	 เช่น	 หากทราบถึง

ปริมาณน�้าที่พืชแต่ละชนิดใช้ในแต่ละช่วง	ก็จะสามารถวางแผนและออกแบบการกักเก็บน�้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพืชนั้นๆ	ได้	ซึ่งจะท�าให้

การจัดการน�้าเพื่อการเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุด	

	 2)	ควรได้รับการสนับสนุนหรือการดูงานด้านการจัดการในรูปแบบต่างๆ	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 3)	 ควรได้รับการสนับสนุนด้านการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข	 หรือความรู้ด้านการท�าวิจัย	 เพื่อวัดประสิทธิภาพในการจัดการน�้าองค์รวมในเชิง

สถิติ	เนื่องจากจะท�าให้ง่ายต่อความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพของการจัดการน�้า

	เอกสารประกอบการเรียบเรียง

จุฬาพิช	มณีวงศ์.	2552.	ตามรอยยุทธศาสตร์บริหารจัดการน�้าในพระราชด�าริ,	วารสารวิทยาศาสตร์	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 ในพระราชูปถัมภ์,	ปีที่	67,	ฉบับที่	2,	มีนาคม	–	เมษายน	2552,	หน้า	9-12.	

กลุ่มบริหารจัดการน�้าบ้านเปร็ดในตามพระราชด�าริ.	2554.	รายงานฉบับสมบูรณ์การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภาคสนามชุมชนแม่ข่าย

 บ้านเปร็ดใน 2554
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สสนก.

ชาวบ้านเปร็ดใน

คณะท�างานกลุ่ม

บริหารจัดการน�้าบ้าน

การศึกษาดูงาน

องค์ความรู้และเทคโนโลยี วัฒ
นธรรมการสื่อสาร

ความส�าเร็จในการ

จัดการน�้า

เพื่อการเกษตร

บ้านเปร็ดใน



	 รัตน์กวี	บุญเมฆ1	สมพร	ไกรสมุทร2	และ	มานิต	ฉายศิร3ิ

1.บทน�า

	 ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเล	 โดยเฉพาะบริเวณอ่าวและปากแม่น�้าในเขตร้อน	 (Tropical	 zone)	 และเขตกึ่งร้อน	

(Subtropical	zone)	ซึ่งเป็นดินเลนเกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามาตามแม่น�้าล�าธารหรือกระแสน�้า	และเกิดการปฎิสัมพันธ์กันระหว่าง

น�้าจืดกับน�้าทะเล	 กลายเป็นน�้ากร่อยที่มีสภาพความเค็มแตกต่างกัน	 อันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน	 ป่า

ชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศ	 ที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นดินกับน�้าทะเล	 และมีความอ่อนไหวและเปราะบาง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปกติป่าชายเลน

ได้ท�าหน้าที่เป็นป้อมปราการธรรมชาติที่คอยปกป้องชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกท�าลายจากกระแสคลื่น	เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าและคอยอนุบาลสัตว์

น�้าวัยอ่อน	 เพื่อให้เจริญวัยสามารถอยู่อาศัยและผจญภัยกับความแปรปรวนของทะเลลึก	 ในขณะเดียวกันสัตว์บกสามารถเข้ามาอาศัยและแสวงหา

อาหารที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลน	 ท�าให้ป่าชายเลนหลากหลายไปด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นานับชนิด	 ป่าชายเลนยิ่งอุดมสมบูรณ์

มากเท่าไหร่ก็ยิ่งท�าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งมากยิ่งขึ้น	 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าป่าชายเลนได้ถูกคุกคามโดยมนุษย์	 มาเป็นเวลานานจาก

หลายสาเหตุทั้งโดยการตัดไม้ใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างท�าฟืนเผาถ่านจนเกินก�าลังผลิตของป่า	 การบุกรุกพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย	 เพื่อประกอบ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง	 และอุตสาหกรรมต่างๆ	 ท�าให้ป่าชายเลนเป็นจ�านวนมากถูกเปลี่ยนสภาพไปสิ้นเชิงบางพื้นที่ยากแก่การฟื้นฟู	 ให้กลับ

คืนสู่สภาพที่ดีได้ดังเดิม	 เช่นเดียวกันกับชุมชนอ่าวขามที่พื้นที่ป่าชายเลนถูกท�าลายจากการท�านากุ้งของเอกชน	 พร้อมทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง	 ชุมชน

พยายามฟื้นฟูป่าชายเลนจากการเรียนรู้การลงมือท�าและค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2547	 จนประสบความส�าเร็จระดับหนึ่งซึ่งพบบทเรียนส�าคัญ

ในการท�างานฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

2. วิถีชาวสวนและประมงชายฝั่งบ้านอ่าวขาม

	 บ้านอ่าวขาม	ตั้งอยู่หมู่ที่	5	ต�าบลอ่าวใหญ่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	เริ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อปี	พ.ศ.	2515	โดยแยกมาจากหมู่ที่	2	บ้านอ่าวช่อ	

มีนายประจวบ	 สุภาพ	 เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก	 ชื่อหมู่บ้านนั้นมีที่มาจากในหมู่บ้านบริเวณที่เป็นอ่าวมีต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน	

(นายมานิตย์	ฉายศิริ	ผู้ใหญ่บ้านอ่าวขาม	คนปัจจุบัน)	ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านนี้ว่า	“หมู่บ้านอ่าวขาม”	อยู่ห่างจากตัวอ�าเภอเมืองตราด

ประมาณ	23	กิโลเมตร	ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่	2	บ้านอ่าวช่อ	ต�าบลอ่าวใหญ่	ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่	6	บ้านแหลมศอก	ต�าบลอ่าวใหญ่	ทิศตะวันออก

ติดต่อกับหมู่ที่	4	บ้านแหลมพร้าว	ต�าบลอ่าวใหญ่	และทิศตะวันตกติดต่อทะเลอ่าวไทย	มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ	2,127	ไร่	(ดังภาพที่	1)	จ�าแนกเป็น

พื้นที่ที่อยู่อาศัย	ประมาณ	62	ไร่		พื้นที่เกษตรกรรม	ประกอบด้วยสวนผลไม้	สวนยางพารา	ประมาณ	1,843	ไร่	พื้นที่นากุ้ง	ประมาณ	115	ไร่	พื้นที่

บ่อน�้าประปาประจ�าหมู่บ้าน	ประมาณ	42	ไร่	และพื้นที่ป่าชายเลน	ประมาณ	65	ไร่	ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทางทิศตะวันตกประมาณ	2	กิโลเมตร	มี

ประชากรทั้งหมดจ�านวน	646	คน	มีครัวเรือนจ�านวน	211	ครัว

เรือน	ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	35	รอง

ลงมาคือระดับมัธยมศึกษา	ร้อยละ	23	ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	

6	 และระดับอนุปริญญา	 ร้อยละ	 3	 ตามล�าดับ	 ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวนผลไม้	 และอาชีพ

ท�าการประมง	 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกระจายไปตามพื้นที่สวน

ผลไม้ของแต่ละบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบเครือญาติ

ภาพที่ 1 แผนที่ขอบเขตและที่ตั้งชุมชนบ้านอ่าวขาม

	

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	 	 																													
2	ประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านอ่าวขาม
3	ผู้ใหญ่บ้านอ่าวขาม	ต.อ่าวใหญ่	อ.เมือง	จ.ตราด

บทเรียนการจัดการและฟื้นฟูป่าชายเลนหน้าทะเลของชุมชนบ้านอ่าวขาม

ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด
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3. สถานภาพทรัพยากรและการพึ่งพิงของชุมชน

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2531	มีการขยายพื้นที่เลี้ยงกุ้งของเอกชนจากบริเวณชายทะเลบุกรุกเข้าไปในป่าชายเลน	(ดังภาพที่	2-3)	ส่งผลให้พื้นที่ป่าชาย

เลนลดลง	ทรัพยากรสัตว์น�้าทั้งชนิดและปริมาณลดลงจากสารเคมีที่มาจากน�้าที่ปล่อยออกมาจากนากุ้งลงทะเล	โดยไม่มีการบ�าบัดก่อน

          
																														ภาพที่ 2-3 นากุ้งของเอกชนบริเวณพื้นที่หน้าทะเลบ้านอ่าวขาม	(จาก	google	earth)

	 จากการส�ารวจป่าชายเลนร่วมกับ	 ชุมชนบ้านอ่าวขามในปีพ.ศ.	 2555	 พบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ	 65	 ไร่	 ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่

ก�าลังฟื้นตัว	(ดังภาพที่	4-5)	ชุมชนจึงยังไม่มีการใช้ประโยชน์ทางตรงจากเนื้อไม้ในป่าชายเลน	แต่เกิดประโยชน์ทางอ้อม	เช่น	การเป็นแหล่งอนุบาล

สัตว์น�้าเป็นที่อาศัยของสัตว์น�้าหลายๆ	ชนิด	ช่วยป้องกันคลื่นลม	การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	เป็นต้น	เนื่องจากบริเวณบ้านอ่าวขามมีแนวชายฝั่ง

ยาวประมาณ	2.75	กิโลเมตร	 (ดังภาพที่	1)	ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหาดทราย	เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนวชายหาด	โดยบางแห่งมีการ	

กัดเซาะมากกว่า	10	เมตร	คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหน้าทะเล	เช่น	ปูด�า	ปูม้า	กุ้ง	ปลา	หอยแครง	หอยขาว	สาหร่าย	เป็นต้น	(บริเวณ

แหลมศอกจะมีสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งที่สามารถน�ามาบริโภคได้	และชาวบ้านบางส่วนเก็บหาเพื่อขายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน)

        
	ภาพที่ 4-5 ป่าชายเลนที่ก�าลังฟื้นตัวของบ้านอ่าวขาม

4. จุดเริ่มแห่งการฟื้นฟูป่าชายเลนหน้าทะเล

	 การกัดเซาะชายฝั่งที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่พายุลินดาพัดเข้าฝั่ง	เมื่อประมาณปี	พ.ศ.	2540	ท�าให้ต้นมะพร้าวที่เคยปลูกไว้บริเวณ

ชายฝั่งบ้านอ่าวขามถูกกัดเซาะท�าลายไปกว่า	3	แถว	(ดังภาพที่	6-7)

								 								

ภาพที่ 6-7 การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวขาม

45



	 หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวชุมชุมเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของป่าชายเลนในด้านการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	 จึงได้จัดตั้งคณะ

กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ระดับหมู่บ้านขึ้น	 จ�านวน	 15	คน	 ในปีพ.ศ.	 2547	 และเริ่มด�าเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน	 (ดังภาพที่	 8-9)	 ตามแนวชายฝั่ง

บริเวณปากคลองที่เกิดการทับถมของตะกอนเป็นดินเลนงอกใหม่เหมาะสมแก่การขึ้นของป่าชายเลน	ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้	และอ่าวไทย	(UNEP	GEF	project)	โครงการพื้นที่สาธิตด้านป่าชายเลน	จังหวัดตราด	ท�าให้บาง

พื้นที่มีป่าชายเลนเกิดขึ้น	ปัจจุบันป่าชายเลนเริ่มฟื้นตัวขึ้น	สัตว์น�้าอุดมสมบูรณ์ขึ้น	

	 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์จากหลายหน่วยงาน	ได้แก่	กิจกรรมปลูกป่า	โดย	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด	 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	 4	 (น�้าเชี่ยว	 ตราด)	 กรมคุมประพฤติ	 กิจกรรมศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์	 โดยคณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์	 เช่น	 เก็บขยะและปลูกป่าในวันส�าคัญ	 โดยชุมชนร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนต�าบลอ่าวใหญ่	เป็นต้น

								

           
ภาพที่ 8-9 การปลูกป่าหน้าทะเลของชุมชนบ้านอ่าวขาม

5. บทเรียนในการฟื้นฟูป่าหน้าทะเล

	 ในปี	พ.ศ.	2548	ชุมชนอ่าวขามเลือกปลูกโกงกางใบใหญ่	(Rhizophora mucronata)	ในการฟื้นฟูพื้นที่หน้าทะเล	เนื่องจากชุมชนเห็นว่า

ป่าโกงกางใบใหญ่มีลักษณะที่สวยงาม	 และง่ายต่อการหากล้า	 โดยใช้กล้าที่เพาะเอง	 และบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล

อ่าวใหญ่	 ซึ่งซื้อฝักโกงกางใบใหญ่มาในราคา	 ฝักละ	 30	 สตางค์	 จ�านวนกว่า	 60,000	 ฝัก	 และได้มีการปลูกต่อเนื่องจนถึง	 ปี	 พ.ศ.	 2550	 ภายใต้

การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้	 และอ่าวไทย	 (UNEP	GEF	project)	 รวมแล้วประมาณ

กว่า	1	ล้านกล้า	แต่ต้นโกงกางใบใหญ่ที่เหลือรอดจนถึงปัจจับันมีแค่ประมาณ	200	ต้น	(ดังภาพที่	10)	เนื่องจากกล้าไม้บางส่วนถูกท�าลายจากการกัด

ยอดของปูแล้วไม่สามารถแตกยอดใหม่ได้จนตายในที่สุด	อีกส่วนหนึ่งจากการพัดของคลื่นลม	ท�าให้กล้าโกงกางล้ม	ถูกกระแสน�้าทะเลพัดไปในที่สุด	

นอกจากนี้ในส่วนการเตรียมฝักโกงกางใบใหญ่ยังพบปัญหาหนอนเจาะฝักเสียหาย	จากการที่เก็บฝักโดยการกองรวมกันเป็นกองขนาดใหญ่	(ดังภาพ

ที่	11)	ท�าให้ฝักที่ถูกเจาะไม่งอก

            	 							

								ภาพที่ 10 ต้นโกงกางใบใหญ่ที่รอดตาย																														 ภาพที่ 11 กองของกล้าโกงกางใบใหญ่ที่ทับถมกัน
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	 ในปี	พ.ศ.	2551	หลังจากลองผิดลองถูกกว่า	3	ปีในการปลูกป่าหน้าทะเล	ชุมชนเริ่มค้นพบว่าต้นโกงกางใบใหญ่ไม่เหมาะกับการฟื้นฟูป่า

หน้าทะเล	ที่เป็นดินเลนอ่อน	และมีคลื่นลมแรง	จากการสังเกตในพื้นที่ปลูกป่าพบว่าต้นแสม	สามารถเกิดขึ้นได้เอง	ทนต่อการกัดเซาะของคลื่น	และ

ลม	 รวมทั้งการท�าลายของเพรียง	 และปู	 เนื่องจากเปลือกที่ลอกได้	 และมีการแตกยอดใหม่ได้ดีหากถูกกัดท�าลาย	 นอกจากนี้ยังเป็นไม้ที่ไม่ค่อยถูก

ท�าลาย	เพราะคนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

6. ข้อเท็จจริงในพื้นที่กับค�าตอบของความล้มเหลว

	 หลังจากที่ชุมชนบ้านอ่าวขามได้ลองผิดลองถูกในการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าหน้าทะเล	 จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของพื้นที่หน้า

ทะเลบ้านอ่าวขาม	พบว่าประกอบด้วย	พื้นที่	2	ประเภทได้แก่

	 1)	พื้นที่เลนอ่อน	คือ	พื้นที่ซึ่งเป็นดินเลนงอกใหม่	 (new	mudflat	 area)	 เกิดจากการทับถมของตะกอนดินที่ไหลมาตามแม่น�้าล�าคลอง	

หรือเกิดจากการพังทลายของชายฝั่งทะเลในบริเวณอื่นแล้วกระแสน�้าหมุนเวียนพัดพาไปตกตะกอนในอีกพื้นที่หนึ่ง	 โดยตะกอนที่ไหลมาตามแม่น�้า

ล�าคลองทับถมเพิ่มเติม	

	 2)	พื้นที่ที่ผ่านการท�านากุ้ง	(abandoned	shrimp	farm	area)	ในพื้นที่ที่ผ่านการท�านากุ้งแบบดั้งเดิม	เมื่อปล่อยทิ้งร้างจะท�าให้อุณหภูมิ

ของดินสูงขึ้น	ปริมาณน�้าในดินลดลง	และปริมาณธาตุอาหารต�่า	จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า	อุณหภูมิของดินนากุ้งจะสูงกว่าป่าชายเลนปกติ	3.0-

10.5	องศาเซลเซียส	ปริมาณน�้าในดินลดลง	ร้อยละ	77.4	-	83.3	ปริมาณอินทรียวัตถุลดลงร้อยละ	3.5	–	11	(นงเยาว์	ชาติเย็บ	และคณะ.	ไม่ระบุ

ปีพ.ศ.)

	 จากข้อมูลสภาพพื้นที่ของบ้านอ่าวขามข้างต้น	 สู่ข้อแท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะพันธุ์พืชทุกชนิดในป่าชายเลน	 ซึ่งจะมีการปรับตัว

เปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของส่วนต่างๆ	ทั้งล�าต้น	 ใบ	ดอก	ผล	ตลอดจนระบบรากให้เหมาะสม	 เพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมป่าชายเลน

โดยสามารถอยู่รอด	เจริญเติบโต	และแพร่กระจายพันธุ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 1.	 เซลล์ผิวใบมีหนังหนา	 เป็นแผ่นมัน	 และมีปากใบ	 (stoma)	 ที่ผิวใบด้านล่างลักษณะเช่นนี้พบในพืชทุกชนิดในป่าชายเลน	 ซึ่งมีหน้าที่

ส�าหรับป้องกันการระเหยของน�้าจากส่วนของใบ

	 2.	มีต่อมขับเกลือ	(salt	glands)	พบอยู่ทั่วไปในส่วนของใบแสม	ล�าพู	ล�าแพน	และเหงือกปลาหมอ	เป็นต้น	หน้าที่ส�าคัญของต่อมขับเกลือ

คือ	ควบคุมระดับความเข้มข้นของเกลือในพืชโดยขับออกจากส่วนใบ

	 3.	ใบมีลักษณะอวบน�้า	(succulent	leaves)	โดยเฉพาะพืชพวกโกงกาง	(Rhizophora)	และล�าพู-ล�าแพน	(Sonneratia)	ซึ่งเป็นลักษณะ

ที่ช่วยเก็บรักษาน�้าจืด	

	 	4.	มีรากหายใจ	(aerial	roots)	พบในพืชเกือบทุกชนิด	ซึ่งแต่ละชนิดจะมีรากหายใจลักษณะต่างกันไป	เช่น	แสมมีรากหายใจโผล่จากดิน	

ส่วนโกงกาง	รากหายใจแทงออกจากต้นลงดิน	เพื่อช่วยค�้ายันล�าต้นด้วย	

	 5.	มีผลงอกขณะติดอยู่บนล�าต้น	ที่เรียกว่า	vivipary	เช่น	ในโกงกางซึ่งในดอก	1	ดอก	มีรังไข่	(ovary)	1	อัน	และมีโอวุล	(ovule)	4	อัน	

แต่มีเพียงโอวุลเดียวที่เจริญเป็นเมล็ด	และเมล็ดของพืชนี้ไม่มีการฟักตัว	จะเจริญทันทีขณะผลยังติดบนต้นแม่	จัดเป็น	viviparous	seed	เพราะส่วน

ของต้นอ่อน	(embryo)	ในเมล็ดจะงอกส่วนของรากอ่อน	(radicle)	แทงทะลุออกมาทางปลายผลตามด้วยส่วนของ	hypocotyl	ซึ่งจะยืนยาวออก

กลายเป็นฝักยาว	1	-	2	ฟุต	เมื่อฝักแก่เต็มที่จะหล่นปักเลนโคนต้น	หรือลอยไปตามกระแสน�้า	ต่อมาจะงอกรากและเจริญเป็นต้นใหม่ต่อไป	นอกจาก

โกงกางแล้ว	ยังมีไม้ถั่ว	พังกาหัวสุ่ม	 โปรง	ต้นจาก	 เล็บมือนาง	และแสม	คือ	พบผลหรือฝักหลุดจากต้นแม่แล้ว	ท�าให้สามารถเจริญเติบโตทางด้าน

ความสูงอย่างรวด	เร็ว	และชูขึ้นเหนือน�้าในระยะสั้น

		 6.	ต้นอ่อนหรือผลแก่ลอยน�้าได้	ท�าให้สามารถแพร่กระจายพันธุ์โดยทางน�้าได้	อย่างดี	พบในพืชเกือบทุกชนิดในป่าชายเลน

	 7.	มีระดับสารแทนนิน	(tannin)	ในเนื้อเยื่อสูง	และแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิด	การปรับตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นเพื่อการป้องกันอันตราย

จากพวกเชื้อราต่างๆ

		 8.	สามารถทนทานได้	ในสภาวะทีร่ะดบัความเข้มข้นของเกลอืโซเดยีมคลอไรด์ในใบสงู	ทัง้นี	้เพือ่ความอยูร่อดเมือ่ขึน้อยูใ่นน�า้ทะเลทีเ่คม็ได้	

	 น�าไปสู่ค�าตอบว่าพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในป่าชายเลนจะขึ้นเป็นแถบ	 หรือเป็นโซนแยกออกจากชนิดอื่นๆ	 อย่างเห็นได้ชัดจากบริเวณชายฝั่ง

ทะเลจนลึกเข้าในฝั่งด้านใน	 ซึ่งแตกต่างจากป่าบก	 โดยอาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างกันในเรื่องการออกราก	 และการเจริญเติบโตของลูกไม้	

เพราะไม้แต่ละชนิด	 สามารถขึ้นอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกันตามระดับน�้าทะเล	 นอกจากนี้	 ปัจจัยอื่นที่มาควบคุมที่ส�าคัญ	 เช่น	 การท่วมของน�้าทะเล	

ชนิดของดิน	ปริมาณเกลือในน�้าและดิน	 แสงสว่าง	 จึงท�าให้เกิดเป็นสังคมพืชที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสังคมพืชอื่นๆอย่างเด่นชัด	 การแบ่งเขตการ
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เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ชายเลน	จากริมฝั่งเข้าไป	แบ่งได้เป็น	โซนแรก	เป็นพวก	ไม้ล�าแพน	แสมขาว	โกงกางใบเล็ก	เล็บมือนาง	แสมด�า	และโกงกาง

ใบใหญ่	โซนที่สอง	เป็นพวก	โกงกางใบเล็ก	เล็บมือนาง	แสมด�า	และโกงกางใบใหญ่	โซนที่สาม	เป็นพวก	โกงกางใบเล็ก	แสมขาว	ตะบูนด�า	ตะบูนขาว	

และโกงกางใบใหญ่	และ	โซนที่สี่	เป็นพวก	โกงกางใบเล็ก	แสมด�า	แสมขาว	ตะบูนด�า	ตะบูนขาว	ถั่วขาว	พังกาหัวสุ่ม	และโปรงขาว	

7. ข้อเสนอแนะต่อการฟื้นฟูป่าหน้าทะเล

	 การปลูกป่าชายเลนในปัจจุบันมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพดีเพื่อให้เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อม

ชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้นการปลูกป่าชายเลนเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะใช้ไม้โกงกางใบใหญ่	 เป็นหลักเพราะเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	 และช่วยใน

การพัฒนาสภาพแวดล้อมได้ดี	 แต่การปลูกป่าชายเลนให้ได้ผลดี	 ควรค�านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นที่และกาลเวลา	 อาทิ	

เช่น	สภาพภูมิประเทศ	ชายฝั่งทะเล	ภูมิอากาศ	น�้าขึ้น	-	น�้าลง	คลื่นและกระแสน�้า	ความเค็มของน�้าทะเล	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน�้า	คุณสมบัติ

ทางเคมีและฟิสิกส์ของดินและปริมาณธาตุอาหารต่าง	ๆ	นอกจากนี้สัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลน	และประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งก็มีส่วนช่วยให้เกิดปัญหา

ในการปลูกป่าชายเลนได้เหมือนกัน

	 การที่จะปลูกป่าชายเลนในสภาพพื้นที่ต่างๆ	ให้ได้ผลนั้นผู้ด�าเนินการในพื้นที่จะต้องน�าความรู้ที่ได้จากการสังเกตและศึกษาท�าความเข้าใจ

ในระบบนิเวศป่าชายเลนของพื้นที่ปลูกมาใช้เป็นหลักในการด�าเนินการปลูกโดยสังเกตและศึกษากลุ่มของสังคมพืชที่ปรากฏอยู่ในสภาพธรรมชาติซึ่ง

ปกติแล้วพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจะขึ้นอยู่ในลักษณะการแบ่งเขต	 (zonation)	 ตามสภาพความเค็มของน�้าทะเลและความลาดชันของพื้นที่การปลูกเพื่อ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลเช่นนี้จึงควรพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ที่มี	 อยู่เดิมในสังคมพืชนั้นเป็นอันดับแรกโดยทั่วไปแล้วพื้นที่ที่จะด�าเนินการปลูก

ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนมีลักษณะดังนี้

	 -	พนัธุไ์ม้เบกิน�าทีข่ึน้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นดนิเลนงอกใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นชนดิไม้ล�าพ	ู(Sonneratia caseolaris)	ล�าแพนขาว	(Sonneratia 

alba)	แสมขาว	(Avicennia alba)	และแสมทะเล	(Avicennia marina)	โดยพื้นที่ที่มีความเค็มของน�้าทะเลต�่า	ระหว่าง	0-15	ppt	จะเป็นพันธุ์

ไม้ล�าพูและแสมขาว	 ส่วนบริเวณที่ความเค็มสูงกว่าจะเป็นไม้แสมทะเลและล�าแพน	 การปลูกป่าชายเลนในสภาพพื้นที่นี้ควรมีลักษณะค่อยเป็นค่อย

ไป	 โดยสังเกตพันธุ์ไม้เบิกน�าดังกล่าวเป็นหลัก	 พื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้เบิกน�าเริ่มปรากฎจะเป็นดัชนีบ่ง	 ชี้ให้เห็นว่าดินเลนอยู่ในระดับสูงและยึดตัวกันแน่น

พอที่จะด�าเนินการปลูกป่าชายเลนได้	การที่จะก�าหนดว่าเขตใดสามารถปลูกพันธุ์ไม้ลงในพื้นที่ได้นั้น	ควรสังเกตว่าในพื้นที่นั้นมีลูกไม้	 (sapling)	ขึ้น

อยู่หรือไม่	

	 -	 ในพื้นที่ซึ่งเป็นดอนเลนงอกใหม่ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแสวงหาอาหารของสัตว์น�้าเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้มีอวนรุนเข้ามาจับสัตว์

น�้าอยู่เสมอ	 ซึ่งนอกจากจะท�าลายกล้าไม้ที่ปลูกแล้วยังท�าให้การตกตะกอนและยึดตัวของอนุภาคดินเป็นไปได้ช้า	 ดังนั้นก่อนการปลูกป่าชายเลนใน

บริเวณนี้จึงควรจัดท�าแนวรั้วกั้นการเข้าออกของเรือประมงไว้เป็นการล่วงหน้า	 และจะมีกล้าไม้เข้ามาสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเพิ่มเติมจนกลายเป็นป่า

ที่สมบูรณ์ที่มีประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว

	 -	 ในพื้นที่นากุ้งร้างแบบดั้งเดิมหน้าดินส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมและดินยังมีธาตุอาหารเพียงพอที่จะใช้ในการเจริญเติบโตของพืช	 จึง

สามารถปลูกไม้โกงกางใบเล็ก	 ถั่วขาว	 โปรงแดง	 ลงไปได้โดยปลูกในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีน�้าทะเลท่วมถึงในเวลากลางวัน	 ซึ่งในพื้นที่ป่าชายเลน

บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์	การปลูกในฤดูแล้งและน�้าลดในเวลากลางวันจะท�าให้กล้าไม้ที่ปลูกมี

อัตราการรอดตายต�่า

	 -	การแก้ไขปัญหาเรื่องเพรียงหิน	(Balanus sp.)	เกาะท�าลายกล้าไม้ที่ใช้ปลูก	เช่นในกรณีที่เพรียงหินเกาะฝักโกงกางใบใหญ่ที่ใช้ปลูกเป็น

ปริมาณมาก	 ทั้งนี้ก็เพราะต้นโกงกางใบใหญ่มีผิวขรุขระ	 ท�าให้เพรียงหินเกาะท�าลายได้ง่าย	 จนท�าให้ไม้ล้มเอนลงอยู่ในระดับต�่าและตายในที่สุด	 ใน

บริเวณที่มีปัญหาเรื่องเพรียงหินเป็นปริมาณมากพันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพต่อความอยู่รอด	ได้แก่	ต้นแสม	ล�าแพน	และล�าพู	สามารถขึ้นได้ดี	มีเพรียงเกาะ

ท�าลายน้อย	 นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงที่จะปลูกในฤดูกาลที่ตัวอ่อนของเพรียงหินมีปรากฏเป็นปริมาณมาก	 ซึ่งบริเวณอ่าวไทย	 พบว่าระหว่างเดือน

ตุลาคม-ธันวาคม	จะมีตัวอ่อนของเพรียงหินเป็นปริมาณมาก	จึงควรหลีกเลี่ยงการเอากล้าอ่อนไปปลูกในฤดูกาลนี้	

	 ในกระบวนการฟื้นฟูควรยึดหลักการดังนี้	 1)	 การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการฟื้นฟู	 2)	 การน�าความรู้

ดั้งเดิมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	3)	การสร้างจิตส�านึกและแรงจูงใจต่างๆแก่ชุมชน	4)	

การให้ความรู้และสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าชายเลนแก่ชุมชน	5)	การสร้างผู้น�า	และความเข้มแข็งของ

องค์กรชุมชน	ตลอดจนการขยายเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

	 โดยมีการด�าเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูป่าชายเลน	ได้แก่	1)	การประเมินความเสียหาย	2)	การวางแผนและเตรียมการ	3)	การเก็บรวม

รวมเมล็ดพันธุ์	4)	การท�าโรงเรือนเพาะช�า	และการเพาะช�า	5)	การปลูกและการจัดการ	และ	6)	การติดตามและดูแลรักษา
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8. สรุป

	 การปลูกป่าชายเลนหน้าทะเลเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลจากการท�าลายของมนุษย์	และการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ	

เป็นการน�าเอาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมาปลูกให้สอดคล้องกับระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่	 เพื่อพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์	 อ�านวยผลประโยชน์

ทั้งทางตรงและทางอ้อมของทั้งมนุษย์และทรัพยากรชายฝั่งต่างๆ	 เช่น	 เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า	 เพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า	 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	

เป็นต้น	 การสังเกตและศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมและสังคมพืชที่อยู่ในบริเวณที่จะท�าการปลูกจะช่วยให้สามารถด�าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนดไว้	 ไม่ควรปลูกพันธุ์ไม้ชนิดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือปลูกแล้วไม่มั่นใจเนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไม้ชนิดนั้นมาก่อนจะท�าให้มีอัตรา

การเสี่ยงต่อการตายสูง	 และสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์	 การทดลองปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กก่อนที่จะด�าเนินการในพื้นที่กว้างใหญ่	 เพื่อ

ประเมินผลส�าเร็จของการด�าเนินงานจะช่วยประหยัดงบประมาณ	 และเมื่อปลูกแล้วจะต้องคอยตรวจสอบดูแลรักษาเพื่อให้กล้าไม้รอดตาย	 ตลอด

จนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง	บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนยั่งยืนตลอดไป

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

การสัมภาษณ์คุณสมพร	ไกรสมุทร	ประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านอ่าวขาม	และคุณมานิตย์	ฉายศิริ	ผู้ใหญ่บ้านอ่าวขาม	(10	ตุลาคม	2555)

นงเยาว์	ชาติเย็บ	และคณะ.	ไม่ระบุปี.	การฟื้นฟูป่าชายเลน	(ออนไลน์).	แหล่งที่มา	http://www.t2k.ac.th/noona/work%204.html.	10			

	 ตุลาคม	2555.

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก-ประเทศไทย.	2555.	รายงานข้อมูลพื้นฐาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือ 

 ข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ 6 ต�าบล จังหวัดตราด.ข้อมูลพื้นฐานชุมชนบ้านอ่าวขาม,		

	 เอกสารเย็บเล่ม.	จ�านวน	85	หน้า.

สรายุทธ	บุณยะเวชชีวิน	และรุ่งสุริยา	บัวสาลี.	ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและพรรณไม้.	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช.	กรุงเทพฯ.

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์	ส�านักงานประเทศไทย.	2550.	แนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยชุมชน.	จ�านวน	12	หน้า.
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รุ่งทิพย์	ละมุล1	สมคิด	หายพล2	และ	สงสาร	เหมสุวรรณ3

1. บทน�า  

	 ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลมากกว่า	 2,815	 กิโลเมตร	 ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออ�านวยต่อการประกอบอาชีพประมง	 เช่น	 ทางภาคใต้

ของประเทศมีภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่ทอดตัวยาวจากเหนือสู่ใต้	 ทางฝั่งตะวันออกเป็นอ่าวไทย	 ส่วนทางฝั่งตะวันตกเป็นทะเลอันดามัน	 และ

นอกจากนี้ในแต่ละภูมิภาคยังมีแม่น�้าล�าคลอง	หนอง	บึง	ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์น�้าหลากหลายชนิด	จึงท�าให้คนไทยรู้จักประกอบ

อาชีพประมงเพื่อการด�าเนินชีวิตมาช้านาน	 ในการท�าประมงของคนสมัยก่อนนั้นซึ่งเป็นประมงพื้นบ้านที่หากินเพื่อยังชีพ	 เครื่องมือที่ใช้ในการท�า

ประมงพื้นบ้านสมัยนั้นจะประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติ	 มีขนาดเล็ก	 ปัจจุบันเครื่องมือประมงพื้นบ้านเริ่มลดลงเรื่อยๆ	 และมีการปรับเปลี่ยน

ให้ทันสมัย	 และเครื่องมือประมงพาณิชย์เริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องมือประมงพื้นบ้าน	 ซึ่งให้ทันต่อความต้องการในการหาทรัพยากรสัตว์น�้า	 จนเป็นที่

น่าวติกว่าเครือ่งมอืประมงเหล่านีจ้ะไม่เหลอืให้ลกูหลานรุน่ต่อไป	(ด�ารง	โลหะลกัษณาเดช	และคณะ,	2544)	ได้รูจ้กัและศกึษากนัอกี	 บ้านพรงล�าบดิ			

เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง	 เครื่องมือประมงส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประดิษฐ์ใช้เอง	 เช่น	 ลอบปู	 ลอบปลา	

อวนปู	 อวนปลา	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 ดังนั้นการที่ได้มีการศึกษาวิถีชุมชนชายฝั่ง

กับเครื่องมือประมงพื้นบ้าน	จึงเป็นประโยชน์ส�าคัญในการรวบรวมองค์ความรู้กระบวนการท�าประมงและการประดิษฐ์เครื่องมือประมงพื้นบ้านด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา		

	

2. วิวัฒนาการเครื่องมือประมงของไทย 

	 การท�าประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่เกิดจากความต้องการปัจจัย	 4	 ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่น	 ในอดีตการประมงพื้นบ้านเป็นเพียงการด�ารงชีวิตเพื่อเป็นแหล่งอาหารของครอบครัวและชุมชนเพื่อยังชีพ

เท่านั้น	หากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนหรือชุมชนจึงแบ่งปันกันในครัวเรือน	ต่อมาได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการขายให้กับพ่อค้าคนกลาง	และ

พัฒนาไปเป็นการประมงทะเลลึก		และทั้งนี้วิวัฒนาการของเครื่องมือประมงไทย	สามารถแบ่งออกเป็น	3	ช่วงเวลา	ดังนี้

 1. การท�าประมงระยะที่ 1 (ก่อน พ.ศ. 2503)

	 การท�าประมงในสมัยนั้น	ได้มีการใช้เครื่องมือประจ�าที่เป็นส่วนใหญ่	เช่น	โป๊ะ	โพงพาง	ละมุ	รั้วไซมาน	ข่าย(อวนติดตา)ขนาดเล็ก	อวนทับ

ตลิ่ง	เบ็ด	ลอบ	ปลา	เป็นต้น	ส่วนเครื่องมือเคลื่อนที่ก็มีเพียงอวนลอยและเบ็ดราวตามล�าน�้าและชายทะเลเท่านั้น	โดยใช้เรือที่ไม่มีเครื่องยนต์	เช่น	เรือ

แจว	เรือพาย	และเรือใบ	แหล่งท�าการประมง	คือ	บริเวณใกล้ฝั่ง	ใกล้เกาะ	หรือปากแม่น�้าที่มีระดับน�้าตื้นรอบอ่าวไทย	โดยสัตว์น�้าที่จับได้ในช่วงเวลา

ดังกล่าวจะสัมพันธ์กับชนิดและลักษณะของเครื่องมือประมงที่นิยมใช้อยู่ที่ส�าคัญได้แก่	กลุ่มปลาผิวน�้า	เช่น	ปลาทู	รวมถึงปลาและสัตว์น�้ากร่อย	เช่น	

กุ้ง	หอย	ปลา	ปู	ปลากระบอก	ปลากะพงขาว	ปลากุเลา	เป็นต้น

 2. การท�าประมงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2503-2515)1

	 ในปี	 พ.ศ.	 2503	 รัฐบาลสาธารณรัฐเยอรมันได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานกับกรมประมง	 ส่งเสริมเครื่องมืออวนลากอีกหลายชนิด	 เรียกว่า

อวนลากแผ่นตะเฆ่	และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น	จากการที่ได้มีการขยายตัวทางการประมง	โดยใช้เครื่องมือใหม่นี้อย่างมีการจ�ากัดหรือควบคุมท�าให้

ทรัพยากรสัตว์น�้าที่อยู่หน้าดินเริ่มลดจ�านวนลง	 	 และอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเพราะเครื่องมืออวนลากนี้ท�าการประมงได้ทุกฤดู	 ทั้งกลางวันกลางคืน	

ประกอบกับตาอวนที่ใช้มีขนาดเพียง	2.50	เซนติเมตร	ท�าให้มีการจับปลาเป็ดหรือลูกปลาเศรษฐกิจติดอวนเข้ามาด้วยเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งทั้งนี้เครื่อง

มือประมงที่มีความส�าคัญในช่วงปีนี้คือ	เครื่องมือประมงประเภทอวนลาก	อวนล้อม	และอวนติดตาชนิดต่างๆ	ในขณะที่เครื่องมือโป๊ะลดจ�านวนและ

ความส�าคัญลง

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	(ก.ย.-ธ.ค.2555)		 																													
2	ผู้รู้ด้านเครื่องมือประมง
3	ผู้ประกอบอาชีพประมง
4	www.fishtech.mju.ac.th/e-learning/FM416/document/บทที่2	pdf

วิถีชุมชนชายฝั่งกับเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

:	กรณีศึกษาบ้านพรงล�าบิด	ต.หนองโสน	อ.เมือง	จ.ตราด

50



	 3. การท�าประมงทะเลระยะที่ 3 (พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน)

	 หลังจากการใช้ทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างเต็มที่และอิสระเสรี	 ด�าเนินผ่านไปในระยะที่	 2	 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้าที่เคยมีเริ่ม

ลดลงอย่างรวดเร็ว	 ส�าหรับชาวประมงพื้นบ้านเครื่องมือหลักที่ใช้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเครื่องมือประเภทอวนติดตาชนิดที่ใช้จับปูม้า	 กุ้งแช่บ๊วย	 ปลาทู	

ปลาเห็ดโคน	ปลาหลังเขียว	ปลากุเลา	ปลาจะระเม็ด	นอกจากนี้ยังพบว่า	ชาวประมงพื้นบ้านนิยมใช้เครื่องมืออื่นๆ	ผลัดเปลี่ยนตามความชุกชุมของ

สัตว์น�้าที่เข้ามาชายฝั่ง	 เช่น	 สวิงช้อนแมงกะพรุน	 ลอบปลา	ลอบหมึก	 เป็นต้น	 เครื่องมือชนิดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในระยะหลัง	 ได้แก่	 ลอบและจั่นหอย

หวาน	ลอบปลา	และลอบปูแบบพับได้	

3. นิยามเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

	 การให้นิยามเครื่องมือประมงพื้นบ้านยังคงมีนัยยะที่แตกต่างไปตามแต่ละบริบทนั้นๆ	 เพราะเครื่องมือประมงบางชนิดสามารถใช้ได้กับ

การประมงพื้นบ้านและการท�าประมงขนาดใหญ่	 และในแต่ละประเทศก็มักให้นิยามของเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่แตกต่างกันดังที่	 กรมประมง	 ได้

กล่าวถึงการให้นิยามของเครื่องมือประมงพื้นบ้านของประเทศต่างๆ	ไว้ดังนี้

	 ประเทศบรูไนก�าหนดให้เครื่องมือประมงพื้นบ้าน	 หมายถึง	 เครื่องมือที่ใช้กับเรือไม่มีเครื่องยนต์	 	 หรือมีเครื่องยนต์	 ขนาดยาวเรือไม่เกิน	

18.30	เมตร	(60	ฟุต	)	ประเทศฮ่องกงก�าหนดให้ขนาดความยาวของเรือไม่เกิน	40	ฟุต	ส�าหรับประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ใช้	“ตันกรอส”5	เป็น

เกณฑ์ก�าหนด	 โดยประเทศ	 “มาเลเซีย”	 ก�าหนดให้เครื่องมือที่ใช้กับเรือขนาด	 “ต�่ากว่า	 10	 ตันกรอส”	 เป็น	 “เครื่องมือประมงพื้นบ้าน”	 ในขณะ

ที่ฟิลิปปินส์ก�าหนดไว้เพียง	 3	 ตันกรอสเท่านั้น	 ส่วนประเทศไทยในอดีตใช้วิธีระบุชื่อเครื่องมือแต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป	 เพราะเครื่องมือ

ประมงบางชนิดสามารถใช้กับเรือประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่	เช่น	ลอบหมึก	อวนปู	อวนล้อมติดปลาทู	อวนลาก	เป็นต้น		

	 ทั้งนี้	“	กรมประมง	”	จึงได้ให้นิยามของเครื่องมือประมงพื้นบ้านโดยเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมงพาณิชย์	ดังนี้	

	

	 เครื่องมือประมงพื้นบ้าน	หมายถึง	เครื่องมือประมงที่ไม่ใช้เรือหรือใช้ประกอบกับเรือขนาดไม่เกินห้าตันกรอส		

	 เครื่องมือประมงพาณิชย์	หมายถึง	เครื่องมือประมงที่ใช้ประกอบกับเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าตันกรอส	

	 และนอกจากนี้ยังมีผู้ให้นิยามของเครื่องมือประมงพื้นบ้านในบริบทที่แตกต่างกัน		ดังเช่น		

	 จรูญ	(2541)	กล่าวว่า	เครื่องมือประมงพื้นบ้าน	หมายถึง	เครื่องมือจับสัตว์ที่ชาวบ้านประดิษฐ์คิดค้นขึ้น	มีลักษณะที่สั่งสมกันมานานจาก

คนรุ่นสู่รุ่น	เครื่องมือประมงพื้นบ้านจึงถูกออกแบบให้เหมาะกับสัตว์น�้าแต่ละชนิด		

	 จรูญ	(2541)		กล่าวว่า		เครื่องมือประมงพื้นบ้าน	หมายถึง		เครื่องมือจับสัตว์ที่สร้างขึ้นอย่างง่าย	ๆ		ด้วยวัตถุในท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่

สอดคล้องกับชนิดขนาดของสัตว์น�้าที่ต้องการจับ	และไม่ท�าลายทรัพยากรสัตว์น�้าเกินจ�าเป็น

4. ชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านพรงล�าบิด

	 บ้านพรงล�าบิด	ตั้งอยู่หมู่ที่	3	ต.หนองโสน	อ.เมือง	จ.ตราด	มีกลุ่มบ้านย่อย	4	กลุ่มบ้าน	คือ	กลุ่มบ้านพรงล�าบิด,	กลุ่มบ้านสระปรือ,	กลุ่ม

บ้านท่าเรือคูหรือบ้านท่าคู	และกลุ่มบ้านปากคลองน�้าเชี่ยวหรือบ้านคุ้งปรง	3	กลุ่มบ้านแรกส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	

รุ่นปู่ย่า	ตายาย	จนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน	ปัจจุบันมีประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนประมาณ	180	ครัวเรือนหรือประมาณ	900	คน		

ส�าหรับคนในชุมชนบ้านปากคลองน�้าเชี่ยว	 ประมาณร้อยละ	 70	 มักเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของคนต่างถิ่นรุ่นแรกๆ	 ที่อพยพมาจากจังหวัดอื่น	 มาตั้ง

ถิ่นฐานอยู่ติดล�าคลอง	 ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท�ากินจะประกอบอาชีพประมงและรับจ้าง	 ครัวเรือนที่ท�าประมงจะมีเรือหางขนาดกลางและขนาดเล็ก	

และออกจับสัตว์น�้าหลายชนิดตามช่วงเวลาที่เหมาะสม	 การรับจ้างมีทั้งการรับจ้างในชุมชนและออกไปรับจ้างนอกพื้นที่	 ในภาพรวมคนในชุมชน

พรงล�าบิดที่มีอาชีพหลักจากการเกษตรคิดเป็นร้อยละ	41	ซึ่งประกอบด้วยการท�านา	ท�าสวนผลไม้	และสวนยางพารา,	ครัวเรือนที่มีอาชีพด้านการ

ประมงเป็นหลัก	ประมาณร้อยละ	26	ได้แก่	การวางลอบปู	หาปลา	หาหอย	และสัตว์น�้าอื่นๆ	บริเวณล�าคลอง	ป่าชายเลนและใกล้ชายฝั่ง,	ค้าขาย	

ร้อยละ	19	และรับจ้างประมาณร้อยละ	14	นอกจากนี้คนในชุมชนมีอาชีพรองอื่นๆ	คือ	การเป็นลูกจ้าง	รับราชการ	และเลี้ยงสัตว์	เป็นต้น

	 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้น	 ปัจจุบันบ้านพรงล�าบิดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสนห่างจากตัวอ�าเภอเมือง

ตราดไปทางทิศใต้ประมาณ	9	กิโลเมตร	มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล	มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	6,300	ไร่	จ�าแนกเป็นพื้นที่ส�าหรับ

การท�าการเกษตร	ท�านา	ท�าไร่นาสวนผสม	และที่อยู่อาศัยประมาณ	3,078	ไร่	และพื้นที่สาธารณะ	(สระน�้า,	ทุ่งสาธารณะ)	ประมาณ	500	ไร่	พื้นที่

ป่าชายเลน	มีเนื้อที่ประมาณ	2,800	ไร่	

5	ตันกรอสเป็นการวัดปริมาตรภายในเรือทั้งหมดคิดเป็นตันคือ	1	ตันเท่ากับ	100	ลูกบาศก์ฟุต	หรือ	2,83	ลูกบาศก์เมตร
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5. สถานการณ์ของเครื่องมือประมงพื้นบ้านในปัจจุบัน 

	 เครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นสู่รุ่น	 ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านบ้านพรงล�าบิดนั้นมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ใช้

ท�าการประมงเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น	ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านยังคงอยู่นั้น	เป็นเพราะชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการท�า

ประมงพื้นบ้าน	เนื่องจากบ้านพรงล�าบิดมีป่าชายเลนที่เหมาะสมในการท�าประมง	รวมถึงยังคงมีทรัพยากรด้านอาหารให้ชาวประมงได้เก็บหา	ดังเช่น	

ปูด�า	ปลากระบอก	 เป็นต้น	 	 ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ชาวประมงเก็บหาได้ตลอดทั้งปี	 และเครื่องมือประมงพื้นบ้านดังเช่น	 อวนปู	 อวนปลา	จ�าเป็นที่ทุก

บ้านต้องมี	และนอกจากนี้เครื่องมือประมงพื้นบ้านยังเป็นเครื่องมือที่ชาวประมงสามารถประดิษฐ์ด้วยตนเองได้	แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควร	แต่

หากเทียบกับอายุการใช้งานของเครื่องมือแล้วก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนท�าเครื่องมือประมงด้วยตนเอง	ดังเช่น	การท�าอวนปู	ที่มีค่าใช้จ่ายต่ออวนหนึ่ง

ผืนประมาณ	2,000	บาท	แต่มีอายุการใช้งานได้หลายปี	และสามารถซ่อมแซมได้ด้วย	แต่ทั้งนี้เครื่องมือประมงพื้นบ้านในปัจจุบันนั้นยังคงมีจุดอ่อน

ที่ว่า	ได้มีเครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดที่ชาวประมงลดความนิยมลง	เช่น	เบ็ดปลากระเบน	ซึ่งบ้านพรงล�าบิดนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ท�าเบ็ด

ปลากระเบนเอง	 ชาวประมงคนอื่นๆ	 กลับหันไปท�าอวนมากขึ้น	 ซึ่งหากไม่มีใครที่สามารถประดิษฐ์เครื่องมือชนิดนี้เองต่อไป	 วิธีการท�าเบ็ดปลากระ

เบนอาจสูญหายไปกับกาลเวลาได้เช่นกัน	

	 การมีอยู่ของเครื่องมือประมงพื้นบ้านในปัจจุบันน้ันพบว่ายังคงมีการถ่ายทอดวิธีการท�าเครื่องมือประมงพื้นบ้านจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น

หนึ่ง	 แต่ทั้งนี้ยังคงขาดการถ่ายทอดต่อยอดไปสู่เด็กหรือเยาวชนในชุมชน	 ซึ่งหากเด็กหรือเยาวชนในชุมชนไม่สนใจวิธีการท�าเครื่องมือประมงพื้น

บ้าน	แนวโน้มในอนาคตการท�าประมงในชุมชนนี้อาจจะต้องซื้อเครื่องมือประมงพื้นบ้านจากที่อื่น	

6. ประเภทเครื่องมือประมงที่ใช้ในในชุมชนบ้านพรงล�าบิด

	 การท�าประมงพื้นบ้านของชาวบ้านพรงล�าบิด	 เป็นการตอบสนองความต้องการขึ้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของชุมชน	 ซึ่งมีครัวเรือนที่ประกอบ

อาชีพด้านการประมงประมาณร้อยละ	26	ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน	และมีวิถีชีวิตพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลน	การท�าประมงพื้นบ้านในปัจจุบัน

เครื่องมือท�าประมงส่วนใหญ่จะพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยและทนทานต่อการใช้งาน	ซึ่งเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านพรงล�าบิดใช้ในการ

ท�าประมง		มีดังนี้

	 1.อวนปลา มีลักษณะเป็นผืนอวนสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 อวนแต่ละชนิดจะถูกออกแบบให้มีความลึกและขนาดตาอวนจะมีขนาดที่แตกต่างกัน

ไปตามของสัตว์น�้าแต่ละชนิดที่ต้องการจับ	 เช่น	อวนปลากระบอกขนาดตาอวน	3	นิ้วครึ่ง	อวนปลากะพงขนาดตาอวน	5-6	นิ้ว	 เป็นต้น	ในการท�า

ประมงจะวางอวนขวางน�้าแล้วปล่อยให้สัตว์น�้าว่ายเข้าไปติดตาอวน	 ในการวางอวนสามารถท�าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน	 ถ้าวางอวนกลางวันให้

วางช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน�้าจากช่วงน�้าขึ้นเป็นน�้าลง	หรือจากน�้าลงเป็นน�้าขึ้น	หรือที่ชาวประมงพื้นบ้านเรียกว่า	“หัวน�้าขึ้นหัวน�้าลง”	

เพราะช่วงนี้น�้าทะเลจะไหลเชี่ยว	และน�้าขุ่นข้นท�าให้ปลาไม่สามารถมองเห็นตาอวน	

	 2.อวนปู มีลักษณะคล้ายอวนปลาแต่ขนาดตาจะใหญ่กว่า	โดยมากจะใช้ขนาด	4-5	นิ้ว	ในการท�าประมงจะวางอวนปูตามน�้า	วางอวนทิ้งไว้

หนึ่งคืนแล้วจึงไปเก็บกู้อวนในวันรุ่งขึ้น	หลังจากเก็บอวนมาแล้วชาวประมงจะน�าอวนมาปลดที่ฝั่ง	เพราะต้องใช้เวลาในการปลดปูเพื่อที่จะถนอมเนื้อ

อวนไว้ใช้นานๆ	และจัดเตรียมอวนให้เรียบร้อยเพื่อน�ากลับไปใช้ครั้งต่อไป	

	 3.เบ็ดราว เครื่องมือประมงชนิดนี้ประกอบด้วยเส้นเชือกท�าเป็นสายคร่าวเบ็ด	มีความยาวประมาณ	100-200	 เมตร	ชาวประมงพื้นบ้าน

จะใช้เบ็ดเบอร์	8	เป็นส่วนใหญ่	หรือเล็กใหญ่กว่านี้ก็ได้สุดแท้แต่จะจับปลาชนิดใด		เช่น	เบ็ดปลากระเบนก็จะมีขนาดเบ็ดเบอร์	18	เป็นต้น	วิธีการใช้

เครื่องมือนั้นจะท�าการวางทอดขวางกระแสน�้า	โดยผูกปลายเชือกสายคร่าวเบ็ดทั้งสองด้านปักไว้	มีทุ่นลอยเป็นเครื่องหมาย	

	 4.ลอบป	ูลอบปูแบบพับได้เป็นลอบแบบใหม่	ใช้จับปูด�าเป็นส่วนใหญ่	โครงลอบท�าด้วยเหล็กเส้นขนาด	6	-	9	มม.	ตัดเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม

ขนาดกว้าง	25–	30	ซม.	ยาว	40	–	50	ซม.	สูง	15	–	20	หุ้มด้วยเนื้ออวนขนาดตาอวน	4	ซม.	การวางลอบจะใส่เหยื่อแล้วขังไว้ในป่าชายเลนตามร่อง

น�้าลึก	 1	 ม.	 ส่วนใหญ่เป็นเวลากลางวันช่วงน�้าลง	 ปล่อยทิ้งไว้หนึ่งคืน	 จึงท�าการกู้ลอบ	 ซึ่งในการวางนั้นจะต้องมีสายทุ่นลอยเพื่อบอกต�าแหน่งลอบ

โดยมากจะวางเป็นแถว		แต่โดยมากจะวางลอบในช่วงเช้ามืดแล้วปล่อยทิ้งไว้ตอนเย็นจึงท�าการเก็บกู้ลอบ

	 5.ลอบไม้ไผ่ดักปลาดุก เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติ	 โดยท�ามาจากกระบอกไม้ไผ่ที่มีขนาดสองปล้องแล้วทะลวง

ปล้องข้อออก	การน�าไปใช้ประโยชน์นั้นจะน�าลอบไม้ไผ่ไปวางบริเวณล�าคลองป่าชายเลนโดยที่ไม่ต้องมีเหยื่อล่อ	ทิ้งไว้ประมาณ	3	-	4	วัน	จากนั้นจึง

ไปเก็บลอบ
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7. การประดิษฐ์เครื่องมือประมงพื้นบ้านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

	 1) อวนปู อวนปลา

															อุปกรณ์	

            
																									1.ด้ายขาว		2.ลูกตะกั่ว		3.ชุนเย็บอวน		4.อวนส�าเร็จ														 	 	5.ทุ่น	

	6.อวนส�าเร็จ

	 อุปกรณ์ส่วนใหญ่ซื้อมาจากตลาดในเมือง	 ซึ่งในการท�าอวนหนึ่งผืนความยาวประมาณ	 300	 ม.ประกอบด้วย	 เชือกไนล่อน	 ขนาด	 3	 มม.			

ใช้	4	ลูก	ราคาลูกละ	110	บาท	ลูกตะกั่ว	ใช้	6	กิโลกรัม	ราคากิโลกรัมละ	100	บาท	ด้ายขาว	ใช้	6	กิโลกรัม	ราคากิโลกรัมละ		200	บาท	ชุนเย็บอวน	

1	ตัว	15	บาท	อวนส�าเร็จ	130	บาท/ก้อน	ใช้	5	ก้อน	ทุ่น	ถุงละ	90	บาท	โดยมีวิธีการท�าอวนดั้งนี้

	 ขั้นตอนที่ 1 	 เรียกว่า	 “การท�าสายดึงอวนปู”	 เป็นสายดึงอวนเพื่อให้อวนจมน�้า	 เริ่ม

จากการใช้เชือกไนล่อนเส้นคู่ขนาด	3	มม.	โดยใช้เชือก	2	เส้นคู่กัน	น�ามาร้อยด้วยลูกตะกั่ว	หลัง

จากนั้นเป็นการมัดลูกตะกั่วที่มีขนาดประมาณ	 1	 นิ้ว	 มัดด้วยชุนที่กอด้วยด้ายขาว	 ระยะห่าง

ระหว่างลูกตะกั่วแต่ละลูกประมาณ	50	ซม.	ซึ่งจะใช้ลูกตะกั่วประมาณ	6-7	กิโลกรัม	ต่ออวน	1	

ผืน

	

การท�าสายดึงอวนปูโดยการน�าลูกตะกั่วมาร้อยกับเชือกไนล่อน

	 ขั้นตอนที่ 2	เรียกว่า	“การมัดทุ่น”	เป็นทุ่นส�าเร็จรูปที่ท�ามาจากฟองน�้ามีขนาดประมาณ	3	ซม.		

โดยจะร้อยทุ่นด้วยเชือกไนล่อนเส้นคู่ที่มีขนาด	3	มม.	ระยะห่างระหว่างทุ่นแต่ละตัวประมาณ	7		ศอก	

ซึ่งจะเย็บทุ่นด้วยชุนที่กอมาจากด้ายขาว	ในการมัดทุ่นจะใช้ทุ่นประมาณครึ่งถุงต่ออวน	1	ผืน

																				การมัดทุ่น
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	 ขั้นตอนที่ 3	เรียกว่า	“การเตียวอวนปู”	เป็นอวนส�าเร็จรูปท�าจากเส้นเอ็นขนาดตาข่าย	4	นิ้ว	การเตียวอวนปูเริ่มจากน�าเชือกที่ร้อยลูก

ตะกั่วและทุ่น	น�ามาขึงไว้กับหลักไม้สองอันในลักษณะขนานกัน	จากนั้นน�าเชือกที่ร้อยด้วยลูกตะกั่วและ

ทุ่นสอดเข้าไปในท่อพลาสล่อนทั้งสอง	แล้วน�าท่อพลาสล่อนสอดเข้ากับตาข่ายอวนปูทุกตา	แล้วค่อยๆ	ดึง

อวนปูอีกด้านออกออก	เชือกลูกตะกั่วและทุ่นก็จะร้อยอยู่กับตาข่ายอวนปู	จากนั้นมัดเชือกลูกตะกั่วและ

ทุ่นให้ติดกับอวนโดยใช้ชุนที่กอด้วยด้ายมัดสามถึงสี่รอบ		มัดไปเรื่อยๆ	จนสุดปลายอีกด้านของอวนเป็น

อันเสร็จ	

		

	 หมายเหตุ	 :	 การท�าอวนปลาชนิดต่างๆ	 วิธีการท�ามีลักษณะเช่นเดียวกับการท�าอวนปู	 แต่แตก

ต่างกันที่ขนาดตาอวน	เช่น	อวนปลากุเลา	5	นิ้ว	อวนปลากระบอก	3	นิ้วครึ่ง	อวนปลากะพง	5-6	นิ้ว	และ

นอกจากนี้อวนปลาจะใช้ทุ่นกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	5-6	นิ้ว	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การเตียวอวน

 2) ลอบปู

	 อุปกรณ์		

				            
1.	เหล็กโครง																																																				2.	ค้อน

					             
												3.ด้าย	4.ชุน	5.เนื้ออวน	6.มีด																															7.	เหล็กท�าตะขอ																									8	ครีมดัดเหล็ก

	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ลอบปูส่วนใหญ่ซื้อหาจากตลาด	 ประกอบด้วยเหล็กท�าโครง	 กิโลกรัมละ	 40	 บาท	 เหล็กท�าตะขอกิโลกรัมละ	

60	บาท	ด้าย	ม้วนละ	15	บาท	อวนส�าเร็จรูปกิโลกรัมละ	160	บาท	ชุนอันละ	15	บาท	ครีมดัดเหล็ก	ค้อน	มีดโดยมีวิธีการท�าลอบปูดังนี้

	 ขั้นตอนที่ 1	แรกเรียกว่า	“การท�าโครงลอบ”	น�าเหล็กมาดัดเป็นโครงมีทั้งหมด	7	อัน	ประกอบด้วยตัวหลัก	1	อัน	งา	2	อัน	ตัวดึงยาว	1	

อัน	ตัวดึงสั้น	1	อัน	ตัวตั้ง	2	อัน	จากนั้นน�าเชือกไนล่อนมาเย็บตัวหลักกับงาที่มุมใดมุมหนึ่งก่อนแล้วเย็บกับตัวตั้ง	ท�าจนครบทั้ง	4	มุม	ดังรูป

ลักษณะโครงลอบ
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	 น�าเนื้ออวนส�าเร็จรูปที่มีขนาดกว้าง	16	ตา	ยาว	30	ตา	ขนาดตาอวน	4	ซม.	ใช้ทั้งหมด	4	ชิ้น	น�ามาเย็บเข้ากับโครงลอบ		โดยเริ่มเย็บเนื้อ

อวนเข้ากับงา	 ซึ่งในการเย็บนี้จะใช้เชือกไนล่อนเย็บประมาณ	3-4	 รอบ	 โดยต้องเย็บให้แน่นและต้องเย็บตาอวนทุกตา	 จากนั้นน�าเนื้ออวนอีกชิ้นมา

เย็บที่เดียวกันท�าเป็นสองชั้นเพื่อเป็นทางให้ปูเข้าลอบ

   
	การเย็บอวนส�าเร็จเข้ากับโครงลอบ														การเย็บเนื้ออวนเพื่อท�าเป็นทางให้ปูเข้าลอบ

	 จากนั้นน�าปลายเนื้ออวนทั้งสองน�ามาเย็บกับงาอีกด้านซึ่งจะเป็นทางให้ปูเข้าลอบอีกด้านเช่นกัน	 แล้วน�าเนื้ออวนมาเย็บกับด้านข้างของ

โครงลอบทั้งสองด้านที่เหลือและจะเย็บกับอวนที่ท�าในข้อ	(2)	เข้าด้วยกันและเย็บทุกตาอวน	ดังรูป	

	

			

ลักษณะเนื้ออวนเมื่อเย็บเข้ากับงาทั้งสองข้าง						การเย็บเนื้ออวนเข้ากับด้านข้างของลอบ	

	 จากนั้นน�ามีดมาตัดเนื้ออวนบริเวณงาเพื่อท�าเป็นฝาเปิด-ปิดแล้วเย็บอวนกับโครงลวดแล้วเย็บตาอวนทุกตากับโครงลวด	ดังรูป

         
																												การท�าฝาเปิด-ปิดลอบขั้นตอนสุดท้ายน�าเหล็กมาตัดท�าเป็นตะขอเปิดปิดฝาลอบเป็นอันเสร็จ														
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 3)เบ็ดราว

														อุปกรณ์	

		เบ็ดเบอร์	มีด	เชือกไนล่อน

	 อุปกรณ์ในการท�าเบ็ดราวชาวประมงจะซื้อมาจากตลาด	ซึ่งราคาอุปกรณ์แต่ละชนิดมีดังนี้	เบ็ดเบอร์	8	กล่องละ	180	บาท	เชือกไนล่อน	1	

ม้วน	15	บาท	มีด	โดยมีวิธีการท�าเบ็ดราว	โดยน�าเบ็ดมามัดด้วยเชือกไนล่อนให้แน่นขนาดเชือกที่ใช้ยาวประมาณ	50	ซม.	แล้วน�าปลายเชือกมามัด

กับราวให้แน่น	เบ็ดแต่ละตัวจะห่างกันประมาณ	50	ซม.	

					 	

การมัดเบ็ด																																							ลักษณะเบ็ด

 4) เบ็ดราวปลากระเบน

													ในการท�าเบ็ดราวปลากระเบนจะใช้อุปกรณ์ได้แก่	เชือกไนล่อน	เบอร์	18	เชือกไนล่อนส�าหรับท�าสายดึง	เบ็ด	ตัวละ	2	บาท	โดยมีวิธีการ

ท�าโดยน�าเบ็ดมามัดกับเชือกไนล่อนเบอร์	18	ความยาวเชือกประมาณ	1	ฟุต	แล้วน�าปลายเชือกมามัดกับเชือกไนล่อนที่ท�าเป็นสายดึง	ระยะห่างระ

ว่างเบ็ดแต่ละตัวประมาณ	4	เมตร	ดังรูป

	     

						 	 									ลักษณะเบ็ด																							เชือกเบ็ด																													เบ็ด	1	ราว(400ม.)
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5)ลอบไม้ไผ่

ในการท�าลอบไม่ไผ่นั้น	 จะน�าไม้ไผ่ขนาดสองปล้องมาทะลวงตรงกลางระหว่างปล้องออก	 จากนั้นก็

สามารถน�าไปวางลอบเพื่อดักปลา	ดังรูป

	

ลักษณะลอบไม้ไผ่

8. บทส่งท้าย

	 เครื่องมือประมงพื้นบ้านชองชุมชนบ้านพรงล�าบิดเป็นภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือการหาอาหาร	 เพื่อยังชีพของชุมชนชายฝั่งที่มี

วิถีชีวิตพึ่งพาทรัพยากรจากป่าชายเลน	 กระบวนการประดิษฐ์เครื่องมือประมงพื้นบ้านแต่ละชนิดจะบ่งบอกถึงองค์ความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องมือ

ของชาวประมง	 ที่ปัจจุบันได้สืบทอดจากคนรุ่นต่อรุ่น	 แต่ยังขาดการสืบทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการมีอยู่ของเครื่องมือประมงพื้นบ้าน	

และทั้งนี้เครื่องมือประมงพื้นบ้านแต่ละชนิดที่ชาวประมงประดิษฐ์จะเหมาะสมต่อการจับสัตว์น�้าในแต่ละชนิด	 และขนาดเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

ยังสะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรจากป่าชายเลนไปในตัว	 ดังเช่น	 การประดิษฐ์อวนชาวประมงจะใช้ขนาดของตาข่ายอวนที่มีขนาดไม่เล็ก

จนเกินไป	เป็นต้น	รวมถึงวิธีการท�าประมงของชาวประมงพื้นบ้านจะมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของธรรมชาติที่เปลี่ยนไป	เช่น	การหาปลา

ของชาวประมงที่ต้องสังเกตลักษณะน�้าขึ้นน�้าลง	 เป็นต้น	 ในปัจจุบันเครื่องมือประมงพื้นบ้านได้ดัดแปลงให้มีความทันสมัยและมีความทนทานต่อ

การใช้งาน	และความต้องการที่จะเก็บหาทรัพยากรให้ได้ครั้งละมากๆ	ท�าให้ชาวประมงต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานในการประดิษฐ์เครื่องมือประมง	

รวมถึงมีการประยุกต์เครื่องมือประมงเช่น	การประดิษฐ์อวนปูแบบพับได้	 เป็นต้น	ท�าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงพื้นบ้านเพิ่ม

มากขึ้น	แต่ชาวประมงก็ต้องจ�ายอมรับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง	เพราะการท�าประมงพื้นบ้านได้กลายเป็นอาชีพหลักของชุมชนชายฝั่งที่จ�าเป็น

อย่างยิ่งในการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน	 เครื่องมือประมงพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและขาดไม่ได้ในการหาเลี้ยงชีพของวิถีชีวิต

ชุมชนชายฝั่ง	ท�าให้องค์ความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงพื้นบ้านยังคงอยู่กับวิถีชีวิตของชาวประมง

9. เอกสารประกอบการเรียบเรียง

จรูญ	นุ้ยปาน.	2541.		เครื่องมือประมงพื้นบ้าน : ภูมิปัญญาชาวบ้านจากอ่าวพังงา. วารสารทักษิณคดี.	

	 สิงหาคม-มกราคม.	2540-2541

จรูญ	หยูทอง.	ประมงพื้นบ้าน : เลือดเนื้อและวิญญาณของชุมชนภาคใต้.	วารสารทักษิณคดี.

		 สิงหาคม-มกราคม.	2540-2541
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กรกช	บุญรอด1	ประทีป	ถนอมชาต2ิ	และ	นิยม	ก้องสนั่น3

	 จากสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเพิ่มของจ�านวนประชากร	 การเติบโตของเมือง	 อุตสาหกรรม	 จากการพัฒนาประเทศ	 ส่งผลให้

ภาคประชาชนต้องลุกขึ้นมาดูแลและปกป้องสิทธิของตนในการรักษาทรัพยากรในชุมชน	 ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสามารถท�าได้ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2550	 ได้บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้าน

ต่างๆ	ของประชาชนไว้	เช่น	มาตราที่	66	ได้ก�าหนดให้	ชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มประชาชนจ�านวนมาก	ที่

รวมตัวกันอยู่เดิมตามความเป็นจริง	ตามลักษณะสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มีสิทธิ	 มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม

รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน	 หรือมาตราที่	 67	 ก�าหนดให้ประชาชนแต่ละคน	 มีสิทธิมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน	 ใน

การบ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมีสิทธิในการร่วมคุ้มครองส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพ

อนามัย	คุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม

	 ชุมชนบ้านพรงล�าบิด	และชุมชนบ้านท่าตะเภา	เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้สิทธิในการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่	เพื่อเอื้อต่อการด�ารงชีวิตของ

ชุมชน	ทั้งได้มีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดูแลทรัพยากรในรูปแบบของการบูรณาการร่วม

ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านพรงล�าบิด และบ้านท่าตะเภา

	 บ้านพรงล�าบิด	(บ้านปากคลองน�้าเชี่ยว)	และบ้านท่าตะเภา	ตั้งอยู่ต�าบลหนองโสน	และต�าบลหนองเสม็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	ตาม

ล�าดับ	แต่มีพื้นที่ป่าชายเลนที่เชื่อมต่อกัน	(ดังภาพที่	1)	และมีการใช้ประโยชน์ในด้านทรัพยากรจากป่าชายเลนร่วมกัน	รวมไปถึงมีการเฝ้าระวังร่วม

กัน	โดยพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านพรงล�าบิดมีเนื้อที่ประมาณ	4,297	ไร่	และบ้านท่าตะเภามีเนื้อที่	191	ไร่	โดยทั้งสองพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการ

ท�าสัมปทานป่าเพื่อเผาถ่าน	ซึ่งสามารถดูได้จากพัฒนาการในการจัดการป่าชายเลน

		

ภาพที่ 1	แสดงที่ตั้งของบ้านพรงล�าบิด	(บ้านปากคลองน�้าเชี่ยว)	และบ้านท่าตะเภา

	

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	(พ.ย.-ธ.ค.	2555)	 	 																													
2	ผู้ประสานงานชุมชนท่าตะเภาเครือข่าย	6	ต�าบล
3	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพรงล�าบิด

 

บ้านท่าตะเภา 

บ้านพรงลําบิด 

แปลงฟ��นฟูนากุ้งร้าง 

การจัดการทรัพยากรป่าจากร่วม บ้านพรงล�าบิดและบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด
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ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของบ้านพรงล�าบิด	และบ้านท่าตะเภา

ปี กิจกรรมและเหตุการณ์

																														บ้านพรงล�าบิด	 		บ้านท่าตะเภา

2513-2514	 •	สัมปทานตัดไม้ป่าชายเลน	และมีปริมาณเตาเผาถ่านเพิ่มขึ้น	รวมทั้งมีการถางป่าท�านากุ้ง

2532 •	รมต.สนั่น	ขจรประสาท	ประกาศปิดป่า	ยกเลิกสัมปทานเตาเผาถ่าน

•	ผู้น�าชุมชนได้ประสานกับหน่วยปราบปรามของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	4	ออกตรวจ	ท�าลายและจับกุมผู้ที่ยังลักลอบเปิด

เตาเผาถ่าน

•	ทหารระเบิดประตูคลองเจ็ดเพื่อระบายน�้าบริเวณคลองท่าตะเภา

ซึ่งเป็นของนายทุน	(ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนบ้านเปร็ดใน)

2538 •	ตั้งกลุ่มอนุรักษ์มีผู้ใหญ่ฉายาเป็นประธาน	โดยปรึกษาบ้าน

เปร็ดใน	มีกรรมการ	12	คน	สมาชิก	37	คน	จากนั้นได้รับการ

สนับสนุนจาก	UNEP/GEF

2544	-	2547 •	ป่าเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	เริ่มมีการตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชายเลนบ้านปากคลองน�้าเชี่ยว	

•	ชุมชนจับสัตว์น�้าได้น้อยลดลง	และคนในชุมชนใช้เครื่องมือจับสัตว์น�้าแบบท�าลายและผิดกฎหมาย	ผู้น�าชุมชนจึงพยายามแก้ไขปัญหา

ด้วยการประสานความร่วมมือกับหลายๆ	องค์กรเพื่อให้เข้ามาพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม

2548	-	ปัจจุบัน •	ผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกับดร.บุญส่ง	ไข่เกษ	

และทีมงานจัดท�าโครงการการพัฒนาป่าชายเลนบ้านท่าตะเภาและ

ป่าชายเลนบ้านปากคลองน�้าเชี่ยว	และได้รับการจัดตั้งจากกรมส่ง

เสริมสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์การศึกษาธรรมชาติและความหลาก

หลายทางชีวภาพป่าชายเลนบ้านปากคลองน�้าเชี่ยว	บริหารโดย

หมู่บ้านและโรงเรียนบ้านปากคลองน�้าเชี่ยว

•	ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน	เช่น	UNDP,	พอช.,	

UNEP	ซึ่งมีโครงการร่วมกับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่	บ้านท่าตะเภา

ได้รับการสนับสนุนท�ากิจกรรมธนาคารปู,	ปลูกป่าจาก

•	ผู้น�าชุมชน	ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้ง	อบต.

หนองโสน	ประมงจังหวัด	อ�าเภอเมืองตราด	เพื่อจัดกิจกรรม	และ

ด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

•	กิจกรรมที่ด�าเนินการต่อเนื่อง	ได้แก่	ออกตรวจป่า,	เก็บข้อมูล	

โดยใช้เรือกลุ่ม	2-3	ครั้ง/เดือน,	คนเก็บหาสัตว์น�้าช่วยเป็นหูเป็นตา	

เมื่อมีคนละเมิดจึงมาแจ้งกรรมการกลุ่มอนุรักษ์

•	ฟื้นฟูนากุ้งร้างด้วยการปลูกต้นจาก

	 บ้านพรงล�าบิด	เป็นหมู่บ้านที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน	โดยจะหาปูด�า	ปูแสม	ปูเปรี้ยว	ปลา	เช่น	ปลากระบอก	

ปลากระพงแดง	ปลาดุก	ปลาเก๋า,	กุ้ง	คือ	กุ้งขาว	กุ้งแชบ๊วย,	หอย	เช่น	หอยจุ๊บแจง	หอยแครง	หอยแมลงภู่	หอยนางรม	หอยพอก	หอยฉลอง	หอย

นน	หอยตานี	เพรียง	รวมทั้งเก็บหาผลจากไปจ�าหน่าย

	 บ้านท่าตะเภา	พบว่าอาชีพหลักเป็นการท�านา	และมีการท�าอาชีพเสริมคือการเก็บหาทรัพยากรจากป่าชายเลน	เช่น	ปู	เช่น	ปูด�า	ปูแสม	ปู

เปรี้ยว	ปูก้ามดาบ,	ปลา	เช่น	ปลากระบอก	ปลาช่อน	ปลาดุก	ปลากระพง	,	หอย	เช่น	หอยพอก	หอยจุ๊บแจง	หอยตานี	นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จาก

เพรียง	น�้าผึ้ง	และส่วนต่างๆ	ของต้นไม้	เช่น	ยอดปรง,ลูกแสม,ลูกประสัก,ลูกจาก

ความสัมพันธ์ของทรัพยากรจากกับวิถีชีวิตชุมชน

	 ต้นจาก	(Nypa)	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Nypa fruticans Wurmb อยู่ในวงศ์	Palmae	หรือ	Arecaceae	มีชื่อสามัญว่า	Nipa	Palm	หรือ	

Nypa	 Palm)	 เป็นไม้ปาล์มพุ่มแตกกอขนาดกลาง	 มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่	 เจริญเติบโตได้ดีบริเวณชายฝั่งที่มีน�้ากร่อย	 เป็นส่วนหนึ่งของป่าชาย

เลน	บริเวณป่าจากเป็นพื้นที่ในการอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน	ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	นอกจากนั้นยังให้ประโยชน์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทาง

อ้อม

	 ส�าหรับชุมชนท่าตะเภา	และชุมชนพรงล�าบิดนั้น	มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากหลากหลายแบบ	ทั้งการน�าลูกมารับประทาน	ใบน�ามามวน

ยา	ท�าตับจากมุงหลังคา	ห่อขนม	และท�างอบ	บ้านท่าตะเภานั้นเป็นชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าจากมากกว่าบ้านพรงล�าบิดโดยมีถึง	54	ครัวเรือนที่

ใช้ประโยชน์จากป่าจาก	ส่วนบ้านพรงล�าบิดนั้น	อาชีพส่วนใหญ่คือท�าประมง	มีผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าจากเพียง	1	ครัวเรือนเท่านั้น	
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ภาพที่ 2 แสดงการใช้ประโยชน์จากต้นจากทั้งน�าใบมาสานงอบ	ท�าตับจากมุงหลังคา	และน�าลูกมาขาย

การจัดการป่าจากร่วมบ้านพรงล�าบิด และบ้านท่าตะเภา

	 พื้นที่ป่าจากปัจจุบันกระจายอยู่ทั่วไปตามล�าคลองของพื้นที่บ้านท่าตะเภาและบ้านพรงล�าบิด	แต่มีมากในพื้นที่บ้านท่าตะเภา	และถือว่ามี

พื้นที่จ�านวนน้อย	เมื่อเทียบกับคนใช้ประโยชน์	 เนื่องจากในพื้นที่บ้านอื่นๆ	ที่อยู่ติดป่าชายเลนเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าจากบ้านท่าตะเภาด้วย	เช่น	

บ้านน�้าเชี่ยว	มีการเข้ามาเก็บหาใบจากไปท�างอบ	ดังนั้นทางชุมชนบ้านพรงล�าบิด	และชุมชนบ้านท่าตะเภาจึงเริ่มท�าการจัดการป่าจากร่วมกัน

พื้นที่ป่าจากเดิม

	 เดิมทีพื้นที่ป่าจากนั้นเป็นที่หัวไร่ปลายนา	 ที่คนรุ่นก่อนๆ	 ได้ปลูกเอาไว้ใช้ประโยชน์	 เมื่อเจ้าของไม่ได้ท�าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตจาก

จากแล้ว	หากใครต้องการเก็บหาเพียงขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่	แต่ผู้เก็บหาจะมีการดูแลต้นจากไปพร้อม	ๆ	กับการเก็บหา	ดังนี้	

	 •	เมื่อท�าการตัดใบแล้วต้องซางสะโพกจากออก	เพื่อให้ใบที่จะขึ้นรุ่นต่อไปมีขนาดใหญ่

	 •	ห้ามตัดทางจากออก	เพื่อน�ามาใช้ท�าประโยชน์อย่างอื่น

	 •	มีการตั้งกฎกติกา	ห้ามตัดใบส�าหรับมวนยาสูบในรูปแบบการพาณิชย์	แต่สามารถตัดส�าหรับใช้เองได้

ภาพที่ 3 แสดงสภาพพื้นที่ของป่าจากเดิมบริเวณคลองบ้านท่าตะเภา

	

	 ปัจจุบันข้อตกลงนี้ไม่ได้มีการเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษร	แต่ก็เป็นที่รับรู้และยอมรับร่วมกัน	และคนเก็บหาก็ช่วยกันปฏิบัติตามข้อตกลง

มาจนทุกวันนี้	
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พื้นที่ป่าจากในแปลงนากุ้งร้าง

	 จากพัฒนาการในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนข้างต้น	 จะพบว่าในพื้นที่บ้านพรงล�าบิดซึ่งมีเนื้อที่ของป่าชายเลนที่ใหญ่กว่าบ้านท่า

ตะเภา	 ได้รับผลกระทบจากการสัมปทานตัดไม้เผาถ่าน	 และการบุกรุกถางป่าเพื่อท�านากุ้ง	 และเมื่อมีการยกเลิกสัมปทาน	 ประกอบกับเป็นช่วง

ของนากุ้งซบเซา	 นายทุนเลิกท�านากุ้ง	 กลุ่มแกนน�าได้ท�าการส�ารวจป่าในพื้นที่ชุมชน	 พบว่ามีพื้นที่นากุ้งร้าง	 จึงได้ประสานงานไปยังสถานีพัฒนา

ทรัพยากรป่าชายเลนที่	4	(น�้าเชี่ยว	ตราด)	เพื่อให้มีการส�ารวจแนวเขต	และพบว่าพื้นที่นากุ้งร้างนั้นอยู่ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	จึงท�าการรวมตัวกัน

กับชุมชนข้างเคียงที่มีพื้นที่ป่าชายเลนที่เชื่อมต่อกันอย่างบ้านท่าตะเภาเพื่อฟื้นฟูแปลงนากุ้งร้างนั้นขึ้นมา	(ดังภาพที่	3)	

	 ชนิดพันธุ์พืชที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูแปลงนากุ้งนั้น	 ทางแกนน�าชุมชนได้ค�านึงถึงวิถีการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน	 และพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นหลัก	ซึ่งในที่นี้แกนน�าทั้ง	2	ชุมชนมีความเห็นตรงกันว่าต้นจากน่าจะเป็นค�าตอบที่ดีที่สุด

					

ภาพที่ 4 แสดงการฟื้นฟูแปลงนากุ้งร้างโดยชุมชน																						 ภาพที่ 5	แสดงต้นจากหลังการฟื้นฟูนากุ้งร้าง	

เหตุผลในการเลือกต้นจากเพื่อปลูกในแปลงนากุ้งร้าง

	 •	เอื้อต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน	:	คนในชุมชนมีการน�าผลผลิตจากต้นจากมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ	เช่น	การน�าใบ

มาท�างอบ	หรือท�าตับจากมุงหลังทา	การน�าผลมาเชื่อม	หรือขายผลสด

	 •	ความเหมาะสมของชนิดพันธุ์กับพื้นที่	:	ต้นจากเป็นพืชท้องถิ่นสามารถทนต่อโรคหรือสภาพอากาศในพื้นที่ได้	เป็นพืชที่ชอบขึ้นบริเวณที่

มีการขึ้น	-	ลงของน�้า	และมีลักษณะเป็นน�้ากร่อย	ซึ่งตรงกับพื้นที่นากุ้งร้าง

	 •	เพิ่มจ�านวนต้นจาก	:	เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าจากที่เก่าแก่มากกว่า	1	ช่วงอายุคน	ท�าให้ต้นจากมีความหนาแน่นมาก	และส่งผลให้ลูกจาก

ที่ล่วงหล่นจากต้นไม่สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้	 เพราะความทึบของใบท�าให้แสงแดดส่องไม่ถึง	 ดังนั้นทางชุมชนจึงมีการเก็บลูกที่หล่นอยู่ใต้ต้นไป

ท�าการปลูกในแปลงนากุ้งร้าง	เป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกจากได้โตขึ้น	และเพิ่มปริมาณต้นจากเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในอนาคต	

 

สังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากร 

การฟ��นฟู 

นากุ้งร้าง 

จากต้นจาก 

แผนภาพที่ 1	ระบบการตัดสินใจในการเลือกชนิดพันธุ์เพื่อฟื้นฟูแปลงนากุ้งร้าง
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	 โดยปี	 2553	 ชุมชนบ้านพรงล�าบิดและชุมชนบ้านท่าตะเภาได้ร่วมกันฟื้นฟูนากุ้งร้างด้วยป่าจาก	 เริ่มจากต้นทุนทางสังคมที่มีการใช้

ประโยชน์จากต้นจากในการประกอบอาชีพ	 และไม่เพียงแค่การร่วมกันปลูกจากลงในแปลงเท่านั้น	 ทั้งสองชุมชนยังมีการติดตามดูแลจากที่ท�าการ

ปลูกไปแล้ว	เช่น	การปลูกแซม	ปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังว่าง	หรือปลูกซ่อมส�าหรับต้นที่ท�าการปลูกลงในเลนน้อยเกินไปจนท�าให้ลูกจากลอยขึ้นจาก

เลนเมื่อน�้าขึ้น	 โดยในการฟื้นฟูนากุ้งร้างด้วยป่าจากนั้น	 ทางชุมชนมีความคาดหวังให้ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนกลับมาอีกครั้งจากพื้นที่ที่เคยถูก

บุกรุก	 คนในชุมชนมีโอกาสด้านอาชีพมากขึ้นจากทรัพยากรต้นจากที่เป็นทรัพยากรหลักในการน�ามาประกอบอาชีพ	 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เพิ่มมากขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น		

	 ปัจจุบันป่าจากที่ท�าการปลูกในพื้นที่ใหม่นี้	 ยังเป็นต้นเล็กและยังไม่ถึงอายุส�าหรับใช้ประโยชน์	 แต่แนวทางการด�าเนินการหรือเงื่อนไข	ข้อ

ตกลงการใช้พื้นที่ป่าจากใหม่นี้ของทั้ง	 2	 ชุมชนนั้นเป็นการปฏิบัติตามประเพณีที่ท�าตามกันมานาน	 ทั้งนี้ยังไม่มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎ

ระเบียบการใช้ประโยชน์

รูปแบบการจัดการป่าจากร่วมบ้านพรงล�าบิดและบ้านท่าตะเภา

	 รูปแบบการจัดการป่าจากร่วมของบ้านพรงล�าบิดและบ้านท่าตะเภานั้น	 มีรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนตาม

ที่เสน่ห์	 จามริกและคณะ	 ได้กล่าวไว้ในเอกสารป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทยปี	 2536	 ซึ่งมีด้วยกัน	 3	 รูปแบบตามเงื่อนไข

แรงกดดันในแต่ละพื้นที่	ได้แก่

	 รูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรม	 การบริหารจัดการในรูปแบบนี้	 ด�าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขของชุมชนดั้งเดิมที่มีความ

ผูกพันในเชิงเครือญาติ	 และเป็นการบริหารจัดการกับบุคคลภายในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียงกันที่อยู่ร่วมกันมานานเป็นส่วนใหญ่	 การ

บริหารจัดการที่กระท�าโดยกลุ่มผู้น�าจึงได้ยอมรับและปฏิบัติตาม	 เพราะถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชุมชนมาแต่ดั้งเดิม	 แต่เมื่อใดที่มีการขัดแย้งในเรื่องผล

ประโยชน์กับคนภายนอกที่มาแย่งชิงทรัพยากรการจัดการรูปแบบนั้นมักจะไม่ได้รับการยอมรับยกเว้นคนภายนอกที่เป็นชุมชนใกล้เคียงเท่านั้น

	 รูปแบบที่ 2 การบริหารจัดการภายใต้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	การบริหารจัดการในรูปแบบนี้ด�าเนินการภายใต้ระบบการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจที่เข้ามาในชุมชนสูงและส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับชุมชนใหม่ที่มีกลุ่มหลากหลายต่างพื้นที่เข้าอาศัยอยู่ร่วมกัน	 การบริหารจัดการมักกระท�า

โดยผู้แทนกลุ่มเหล่านั้นมาประสานประโยชน์ร่วมกัน

	 รูปแบบที่ 3 การบริหารจัดการเชิงการเมือง	 เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากอ�านาจรัฐในเรื่องของป่า	 เช่น	

การสัมปทานป่า	 ป่าอนุรักษ์	 และโครงการ	 คจก.	 เป็นต้น	 ท�าให้ชาวบ้านต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชน	 โดยอาจจะมี

องค์กรเอกชนจากภายนอกเข้าไปช่วยเหลือ	 การจัดการมักด�าเนินการในรูปของขบวนการต่อสู้ทางการเมืองมีการขยายเครือข่ายองค์กรในการต่อสู้

ระหว่างชุมชนขึ้นมาเพื่อสู้กับอ�านาจรัฐหรืออิทธิพลจากนายทุนภายนอก

	 ในการจัดการของบ้านพรงล�าบิดและบ้านท่าตะเภานั้นจะเห็นว่าที่มาของการจัดการป่า	 หรือการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฯ	 เพื่อที่จะท�าหน้าที่ดูแล	

เฝ้าระวังนั้นเพื่อจะต่อสู้กับเอกชนที่เข้ามาท�าสัมปทานไม้ฟืนจากนโยบายของภาครัฐ	 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการป่ารูปแบบที่	 3	 ส่วนการจัดการ

กับป่าจากเดิมนั้นที่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมากนาน	 เช่น	 การตัดใบจากที่ต้องสางสะโพกจากออก	 เพื่อให้ใบที่จะขึ้นรุ่นต่อไปมี

ขนาดใหญ่	 การไม่ตัดทางจากออก	 เพื่อน�ามาใช้ท�าประโยชน์อย่างอื่น	 สอดคล้องกับการจัดการป่ารูปแบบที่	 1	 และในการฟื้นฟูแปลงนากุ้งร้างด้วย

การปลูกจากนั้นก็สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการป่าที่	 2	 คือการน�าเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่มาเป็นเหตุผลหลักในการเลือกชนิดพันธุ์พืชที่จะใช้ฟื้นฟู

แปลงนากุ้งร้าง	 เพราะปริมาณจากที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท�าให้ชุมชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจน้อยลง	 แต่เมื่อมีการเพิ่มต้นทุนด้าน

ทรัพยากรจากแล้วก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าจากต้นจากได้อีกทางหนึ่ง

ปัจจัยความส�าเร็จในการจัดการทรัพยากรป่าจากร่วม

	 ในการจัดการทรัพยากรป่าจากร่วมของทั้งสองชุมชนนั้น	มีเงื่อนไขและปัจจัยความส�าเร็จ	3	ประการ	คือ	1)	ทักษะและความเข้มแข็งของ

ผู้น�าชุมชน	2)	ความร่วมมือของคนทั้งสองชุมชนทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ	3)	การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซี่งพบว่าทั้ง	3	

ปัจจัยความส�าเร็จนี้มีความสอดคล้องและเอื้อต่อกัน	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1)	ทักษะและความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน

	 ผู้น�าชุมชนทั้งสองชุมชน	 มีทักษะการมองภาพของปัญหาในเชิงระบบ	 โดยมองได้ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศและสังคม	 คือมองว่าชุมชนใช้

ทรัพยากรอะไร	พืชพันธุ์ชนิดไหนเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟู	รวมทั้งมองไปถึงการติดตามดูแลต้นจากที่ท�าการปลูกไปแล้ว	

	 ผู้น�ามีการเรียนรู้จากการลงมือท�า	 ในการปลูกจากนั้นจะท�าการน�าลูกจากที่เก็บได้มาลงดินปลูก	 ซึ่งต้นจากอาจขึ้นช้าและมีการรอดน้อย	

แต่เมื่อได้ลองน�าลูกจากที่มีการงอกแล้วมาปลูกท�าให้อัตราการรอดดีกว่า	
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	 2)	ความร่วมมือของคนทั้งสองชุมชน

	 ด้วยเครือข่ายการท�างานอนุรักษ์ของทั้งสองชุมชนมีความเข้มแข็งมาก	 ท�าให้เกิดการรวมตัวกัน	 และร่วมมือในการฟื้นฟูนากุ้งร้างได้อย่าง

สมบูรณ์	ตั้งแต่การเริ่มปลูก	ตลอดจนการติดตามดูแล	ปลูกซ่อม	ปลูกเสริม

	 3)	การเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากป่าจากของผู้เก็บหา

	 ด้วยการปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากป่าจากอย่างยั่งยืน	 ที่คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน	 และในปัจจุบันผู้เก็บหาก็ยังยึดถือ

ปฏิบัติกันต่อ	เช่น	การตัดใบจากที่ต้องสางสะโพกจากออก	เพื่อให้ใบที่จะขึ้นรุ่นต่อไปมีขนาดใหญ่	การไม่ตัดทางจากออก	เพื่อน�ามาใช้ท�าประโยชน์

อย่างอื่น	หรือตัดใบส�าหรับมวนยาสูบเพียงเพื่อใช้เอง	

	 4)	การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

	 ทางชุมชนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การจับพิกัด	เพื่อส�ารวจเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่นากุ้งร้าง	ได้มีการท�างานร่วมกับ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	 4	 (น�้าเชี่ยว	 ตราด)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่	 และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่โปร่งใสของชุมชนในการดูแล

พื้นที่นากุ้งร้างนี้	 จากการสนับสนุนของภาครัฐที่ยอมให้ชุมชนมีบทบาทในการตัดสินใจด้านกระบวนการฟื้นฟู	 รวมถึงสนับสนุนบทบาทของชุมชน

และเอื้ออ�านวยให้ชุมชนใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรร่วมกับรัฐ	 ในครั้งนี้เป็นการด�าเนินการแบบบูรณาการที่สามารถ

ช่วยลดให้รัฐไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการด�าเนินการฟื้นฟูป่าชายเลน	และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน	รวมถึงส่งผลดีต่อระบบนิเวศและสิ่ง

แวดล้อม

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรป่าจากร่วม

	 1.	การสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน

	 ในการท�างานด้านอนุรักษ์	 ดูแลทรัพยากรนั้น	 แกนน�ากลุ่มอนุรักษ์เล่าให้ฟังว่า	 สิ่งที่ยากที่สุดคือ	 การสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน	 ถึง

เรื่องการท�างานของกลุ่มอนุรักษ์	 ว่าท�าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชน	 มิได้อนุรักษ์เพื่อหวงห้ามไม่ให้ใช้	 เพราะหากคนในชุมชน

ไม่เข้าใจแล้ว	 ความร่วมมือต่างๆ	 หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะท�าได้ยาก	 และส่งผลให้ทรัพยากรที่ท�าการฟื้นฟูหรือดูแลอยู่	 เสื่อมโทรมและไม่ก่อ

ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชน

	 2.	การสืบทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการป่าจากและการใช้ประโยชน์จากป่าจาก

	 ปัจจุบันอาชีพที่พึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากต้นจากนั้นได้แก่	 การเย็บงอบ	 การเย็บตับจาก	 การเก็บลูกจาก	 ซึ่งส่วนใหญ่มีเพียงผู้สูงอายุ

เท่านั้นที่ประกอบอาชีพนี้	 คนกลุ่มนี้จะให้ความส�าคัญกับการดูแลและจัดการป่าจาก	 เนื่องจากมีผลกระทบต่ออาชีพโดยตรง	 แต่หากไม่มีการส่งต่อ

อาชีพที่พึ่งพิงป่า	หรือไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการป่าจากอาจส่งผลให้อาชีพดั่งเดิมหายไปหรือปริมาณป่าจากลดน้อยลง

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ชุมชนควรมีการจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	 แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนชุมชนให้มีการก�าหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชนได้	 ในการจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น	 ต้องมีการ

รวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นมาวิเคราะห์	 และต้องร่วมกันเสนอความคิดเห็น	 ความต้องการ	 และร่วมกันตัดสินใจก�าหนดเป้าหมายและวิธีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ภายใต้พื้นฐานของสิทธิชุมชน	 	 นอกจากนี้ชุมชนสามารถใช้	 แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 เป็นเครื่องมือในการท�างาน

ร่วมกันหรือสร้างแนวทางความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกับชุมชนอื่นๆ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	ชุมชนควรสร้างแกนน�ารุ่นใหม่ในการดูแลทรัพยากรของชุมชนต่อไป

	 งานพัฒนาชุมชนนั้น	เป็นงานระยะยาว	ปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เข้ามาในชุมชนเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลา	และยุคสมัย	เรื่องการดูแลทรัพยากร

เพื่อปากท้องของชุมชนก็เช่นกัน	ทางชุมชนจึงควรหาแกนน�ารุ่นใหม่	 เพื่อเรียนรู้ราก	วิถีชุมชน	ที่เป็นมาแต่อดีต	และสืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแล

ฐานทรัพยากรของชุมชนไว้	 เพื่อให้แกนน�ารุ่นใหม่ด�าเนินตามรอยของแกนน�ารุ่นก่อนที่ตั้งใจจะรักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน	ดั่งคนที่จะมาเป็นแกน

น�ารุ่นต่อไปได้ใช้
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บทสรุป	

	 กรณีศึกษาการจัดการป่าจากร่วมของทั้งสองชุมชนนี้	 เป็นตัวอย่างที่ดีในการเชื่อมโยงประเด็นทางเศรษฐกิจกับการฟื้นฟูและจัดการ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของชุมชนในการวางแนวทาง	 และตัดสินใจก�าหนดทิศทาง

การจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของชุมชน	 และยังสะท้อนความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรซึ่งมีปัจจัยที่ส�าคัญคือ	 ความเข้ม

แข็งของผู้น�าชุมชน	 การมองเป้าหมายการจัดการในเชิงระบบนิเวศมากกว่าการใช้แนวเขตการปกครองเป็นตัวก�าหนดหรือจ�ากัดการจัดการ	 การ

เคารพในข้อตกลงและกฎระเบียบที่ก�าหนดร่วมกันของคนในชุมชน	 และสุดท้ายคือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เน้นบทบาทการสนับสนุนให้ชุมชน

ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	และใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่	มากกว่าการใช้หลักกฎหมายและองค์ความรู้จากภายนอกเพียงอย่างเดียว		

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.	2553.	การจัดการป่าจากในลุ่มน�้าปากพนัง,	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	กรุงเทพฯ.	

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม.	2554.	คู่มือการใช้สิทธิตามกฎหมายของประชาชนและชุมชนในการ คุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.หน้า10-11

ดร.สุพรรณี	ไชยอ�าพร,	กาญจนา	ทองทั่ว.	การจัดการป่าด้วยวิถีชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเตยงาม ต�าบลน�้าสวย อ�าเภอเชื่องใน จังหวัด  

 อุบลราชธานี,		 วารสารพัฒนาสังคม,	ปีที่	8,	ฉบับที่	1/2549,		 หน้า	229-288

เสน่ห์	จามริกและยศ	สันตสมบัติ.	2536.	ป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย.	เล่ม	1.	กรุงเทพมหานคร.	สถาบันชุมชนท้องถิ่น

พัฒนา.	หน้า	205-206
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บทบาทและธรรมาภิบาลของชุมชนชายฝั่ง



ลูกไม้ป่าเลน

เติบโต.....เพื่อสืบทอดการดูแลรักษาป่าชายเลน

กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน	บ้านเปร็ดใน	ต�าบลห้วงน�้าขาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด

	 	 	 	 	 	 	 	 รัตนติกา	เพชรทองมา1	และ	สุภาภรณ์	ปันวาร2ี

	 ต้นไม้ใหญ่ย่อมแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงากับสรรพสิ่ง	 และลูกไม้ก็มักจะงอกงามไม่ไกลจากต้นไม้ใหญ่นั้นมากนัก	 เพื่อรอวันเติบโตเป็นต้นไม้

ใหญ่เฉกเช่นที่เป็นมา

	 กว่า	20	ปีที่ผู้ใหญ่ในชุมชนบ้านเปร็ดใน	หมู่ที่	2	ต�าบลห้วงน�้าขาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	ลุกขึ้นมา	ร่วมกันดูแลปกป้องผืนป่าชายเลน

กว่า	 12,000	 ไร่	 และวันนี้ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในได้ฟื้นคืนกลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนและสัตว์น�้านานาชนิด	 เป็นทั้งแหล่งอาหาร	

แหล่งยาสมุนไพร	 แหล่งไม้ใช้สอย	 และแหล่งรายได้ให้กับชุมชนได้พึ่งพิงใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน	 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้าน

เปร็ดในจึงเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วยหวังว่าลูกไม้เหล่านี้จะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ทดแทนพวกเขาต่อไปได้อย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด

สื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ เสียงตามสายขยายความดี

	 ในช่วงปลายปีพ.ศ.	2549		ได้มีการประชุมประเมินการท�างานของกลุ่มอนุรักษ์ฯ	ร่วมกับแผนงานสนับสนุน			ความร่วมมือในประเทศไทย,	

รีคอฟ	 ประเด็นหนึ่งที่ยังคงต้องขับเคลื่อนต่อไปคือ	 เรื่องของการสื่อสารกับคนในชุมชน	 “การสื่อสารให้ชาวบ้านที่ไม่ทราบข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม	

ความไม่เข้าใจกัน	 เกิดค�าถามมากมายจากคนที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม”	 ข้อสรุปในครั้งนั้นน�ามาสู่การพูดคุยเรื่อง

นี้กันอีกครั้งในการประชุมกองทุนป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน	ซึ่งในครั้งนี้เองที่น้องมิว3			น้องอ้อ4			สองเยาวชนบ้านเปร็ดในได้เข้าร่วมประชุมด้วย	จึงได้

มีการเสนอให้เยาวชนเข้ามาช่วยงานผ่านการท�ากิจกรรมเสียงตามสาย	 โดยมีกลุ่มอนุรักษ์ฯและเจ้าหน้าที่รีคอฟให้การสนับสนุนกระบวนการท�างาน

ของเยาวชน

	 ในช่วงเริ่มต้นมีน้องมิว	และน้องอ้อ		เป็นแกนน�าจึงได้ชักชวนเพื่อนๆ	น้องๆ	เข้ามาร่วมอีก	ท�าให้มีสมาชิกในกลุ่มรวมกัน	5	คน	แม้จ�านวน

เยาวชนจะมีน้อยในระยะเริ่มต้นแต่ก็เป็นก�าลังที่แข็งขัน	เมื่อกิจกรรมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจึงได้มีการเปิดรับสมาชิกใหม่	เยาวชนหลายคนได้ฟัง

เสียงตามสายในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ของทุกสัปดาห์ก็เริ่มสนใจและเข้ามาร่วมกิจกรรม	 ในช่วงกลางปีพ.ศ.	 2550	 จึงมีสมาชิกเพิ่มเป็น	 13	 คนและ

ตั้งเป็น	 “กลุ่มเยาวชนบ้านเปร็ดใน”	 การท�างานในกลุ่มจึงมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกันมากขึ้นตามความถนัดของแต่ละคน	 โดย

เนื้อหาตลอด	 1	 ชั่วโมงในแต่ละเสาร์-อาทิตย์นั้นเยาวชนจะพูดคุยและเตรียมประเด็นร่วมกัน	 รวมทั้งทุกคนจะได้มีโอกาสพูดเสียงตามสายด้วย	 ช่วง

หลังๆ	 จึงได้มีการทดลองเล่านิทานผ่านเสียงตามสายด้วย	 ซึ่งคนในชุมชนเองก็เริ่มสนใจช่วยกันฟังและให้ค�าแนะน�ากับกลุ่มเยาวชน	 สร้างความ

1	มูลนิธิกองทุนไทย
2	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย
3	นายอภิวัฒน์	พิมพ์อุบล	แกนน�ากลุ่มเยาวชนบ้านเปร็ดใน
4	นางสาวนุชสรา	ห้วงน�้า	แกนน�ากลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน
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ได้เวลาพาน้องไปท่องป่าเลน เรียนรู้ชุมชนและป่าชายเลน

	 หลังจากจัดกิจกรรมเสียงตามสายเป็นประจ�าทุกอาทิตย์แล้ว	เยาวชนได้เรียน

รู้เรื่องป่าชายเลนมากขึ้นจึงได้เวลาลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในป่าชายเลน	 น้องอ้อเอง

เคยไปเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนจากโรงเรียนตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษา	 ในกิจกรรม

มัคคุเทศก์น้อย	 โดยไปเรียนรู้กับรุ่นพี่ที่โรงเรียน	 จึงสนใจอยากให้มีกิจกรรมพาน้อง

ไปศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลน	แต่ด้วยกิจกรรม		“มัคคุเทศก์น้อย”	ภายในโรงเรียนบ้าน

เปร็ดในได้ยุติลงตั้งแต่ปีพ.ศ.	2549	เนื่องจากครูอัจ6			ผู้รับผิดชอบโครงการต้องย้าย

ไปสอนที่อื่น	 ท�าให้น้องๆ	 รุ่นหลังไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะดังกล่าวในขณะที่พวก

เขาก�าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา	 ดังนั้นทางแกนน�ากลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ใจดี	

กลุ่มอนุรักษ์เองก็เห็นความส�าคัญในการสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน	 จึง

จัดสรรงบประมาณของกลุ่มอนุรักษ์ไว้สนับสนุนกิจกรรมค่ายของกลุ่มเยาวชน	

	 เมื่อช่วงปิดเทอมใหญ่ปีพ.ศ.	 2551	 มาถึงปัจจุบันจึงเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวกันระหว่างผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชน	 ที่จะมานั่งพูดคุยร่วมกันหา

ประเด็นที่น่าสนใจ	 และหาวิทยากรชุมชนที่จะมาช่วยให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชน	 ท�าให้เกิดกิจกรรมค่ายพาน้องท่องป่าเลน	 โดยจะเปิดรับสมัครให้

น้องๆ	ชั้นป.5-ป.6	ของโรงเรียนบ้านเปร็ดในเข้ามาร่วมท�ากิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน	การอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน	และ

วิถีชีวิตชุมชน	 	 ในค่ายดังกล่าวจึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องและรับสมัครสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของกลุ่มเยาวชนต่อไป	

ซึ่งในค่ายนี้เองที่เยาวชนได้ช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มเยาวชนขึ้นใหม่เป็น	 กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน	 	 และกิจกรรมพาน้องท่องป่าเลนได้กลายเป็นกิจกรรม

ประจ�าปีของกลุ่มเยาวชนในเวลาต่อมาด้วย

	 ความรู้เรื่องป่าชายเลนที่กลุ่มเยาวชนได้รับท�าให้สามารถน�ามาช่วยผู้ใหญ่

กลุ่มอนุรักษ์	เป็นมัคคุเทศก์น้อยพาชมป่าชายเลน	เมื่อมีคณะมาศึกษาดูงานได้	อีกทั้งยัง

เป็นการได้เรียนรู้เรื่องป่าชายเลนเพิ่มเติมจากการถามตอบกับผู้ที่มาศึกษาดูงาน	 เพราะ

เมื่อค�าถามใดที่เยาวชนตอบไม่ได้ก็จะถามจากผู้ใหญ่กลุ่มอนุรักษ์ซ่ึงก็จะแบ่งกลุ่มเดิน

ไปด้วยกันระหว่างเยาวชนและแกนน�ากลุ่มอนุรักษ์	 จึงยิ่งเพิ่มความมั่นใจ	 ความกล้า

แสดงออกให้สมาชิกกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนมากขึ้น

5	นางสาวเกษราภรณ์	อินทสุวรรณ	สมาชิกกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน
6	ครูอัจฉราวดี	อ่อนดิน	ผู้จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปร็ดใน

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น	 อีกทั้งข้อมูลที่น�ามาพูดคุยก็ได้จากการ

สอบถามผู้ใหญ่ในกลุ่มอนุรักษ์ฯ	 และการค้นหาข้อมูลตามที่ต่างๆ	ทั้งหนังสือพิมพ์	 อินเตอร์เน็ต	 และจาก

การได้มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายข้างนอก

 กิจกรรมนี้จึงท�าให้กลุ่มเยาวชนบ้านเปร็ดในได้พัฒนาทักษะการส่ือสารและความกล้าแสดงออก

ในทางที่สร้างสรรค์	 อีกทั้งยังได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงขยายข้อมูลการท�างานอนุรักษ์ป่าชายเลนของบ้าน

เปร็ดใน	 สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน	 และเยาวชนเองก็ได้ซึมซับเรื่องราวการอนุรักษ์จากผู้ใหญ่	

รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น	 “การท�างานในกลุ่มไม่ใช่แต่จะเกิดประโยชน์กับ

ชุมชน	 แต่ยังเกิดประโยชน์กับตัวเองด้วย	 ท�าให้กล้าแสดงออก	 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	

เป็นการท�างานในกลุ่มเด็กๆ	 ท�าให้เกิดความสนุกสนาน	 ท�าให้เราเป็นคนกว้างขวางเป็นที่รู้จักของคนใน

ชุมชนและนอกชุมชน”	น้องเบล5		หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบอกเล่าถึงประโยชน์ที่ตนเองได้รับจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมนี้
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ออมทรัพย์ ออมใจ สู่กองทุนกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน

	 เมื่อกิจกรรมพาน้องท่องป่าเลนเสร็จสิ้นลง	 แต่ความสัมพันธ์ของเยาวชนในกลุ่มลูกไม้ป่าเลนกับสมาชิกใหม่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น	 การจัดกิจกรรม

เสียงตามสายในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์	 จึงคึกคักมีสมาชิกกลุ่มมาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น	 เมื่อจบรายการเสียงตามสายเยาวชนจึงมีเวลาได้พูดคุยแลก

เปลี่ยนกันมากขึ้นถึงกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนอยากจะท�าร่วมกัน	และได้พูดคุยกันว่าหากเยาวชนสามารถหางบประมาณมาท�ากิจกรรมเองได้ก็จะช่วย

ลดภาระของกลุ่มผู้ใหญ่ได้ด้วย	ซึ่งพี่ป๋อง7			ก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วย	จึงลองเสนอกิจกรรมออมเงินให้กับกลุ่มเยาวชน	เพราะมีต้นแบบที่ดีจากผู้ใหญ่

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านเปร็ดใน	 ซึ่งน่าจะเข้ามาช่วยดูแลเยาวชนได้	 เยาวชนจึงได้ปรึกษาหารือกันและมีความสนใจที่จะท�ากิจกรรมออมเงินกัน	

การพูดคุยรายละเอียดของการออมเงินจึงถูกพูดคุยกันมากขึ้นในเวลาต่อมาจนได้ข้อตกลงร่วมกัน	 คือ	 น้องๆ	 ที่ก�าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาจะ

ต้องออมเงิน	ครั้งละ		6	บาท		ส่วนพี่ที่ก�าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาจะต้องออมเงิน	ครั้งละ	10	บาท	หากสมาชิกท�าสมุดหาย	ปรับเล่มละ	5	บาท	

สมุดฉีกขาด	ปรับเล่มละ	1	บาท		กิจกรรมออมเงินจึงเริ่มเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์	ตั้งแต่เวลา	12.00-16.00	น.	ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มภารกิจกิจกรรมเสียง

ตามสาย	โดยมีน้องทราย8		แกนน�ารุ่นพี่ท�าหน้าที่เป็นเหรัญญิกคอยรับเงินและลงบันทึกในสมุดออมเงินให้น้องๆ	สมาชิกในกลุ่ม	เงินที่สมาชิกตัวน้อย

น�ามาออมนี้	ทุกคนสามารถถอนคืนได้	กลายเป็นเงินออมของเยาวชน	เงินออมนี้เป็นเสมือนเงินส�ารองของกลุ่มเยาวชนที่มีไว้ให้พวกเขาได้หยิบยืมมา

ใช้ก่อนจะหางบประมาณมาได้	 จึงเป็นการออมเงินเพื่อเป็นกองทุนท�ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน	 โดยมีอาแหม่ม9	 	 เหรัญญิกของ

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านเปร็ดในเข้ามาช่วยดูแลให้ค�าแนะน�าและมีผู้ใหญ่คอยดูแลเงินกองทุนให้พวกเขา	

	 กิจกรรมออมเงินน้ีนอกจากสมาชิกจะต้องน�าเงินมาออมร่วมกันทุก

อาทิตย์แล้ว	 ความมีระเบียบวินัยก็เป็นสิ่งส�าคัญที่สมาชิกทุกคนต้องมี	 ความเสีย

สละที่จะต้องเก็บออมแบ่งเงินค่าขนมของตนเองมาร่วมเก็บออมกับกลุ่มเยาวชน	

กิจกรรมนี้จึงไม่ได้เป็นการออมแค่เงิน	 แต่ยังเป็นการออมใจของเยาวชนให้เชื่อม

ร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย

กว่าจะเป็นลูกไม้ป่าเลนในวันนี้ เพื่อการเติบโตในวันข้างหน้า

	 กว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน	 โดยเฉพาะจากกลุ่ม

อนุรักษ์ที่ช่วยสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	มีความห่วงใยต่ออนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่	ซึ่งส่วนใหญ่ออกไปเรียนต่อนอกชุมชน	แล้วไม่ได้กลับมาท�า

อาชีพประมงหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน	จึงท�าให้ความผูกพันกับป่าชายเลนลดลงไป		กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน	จึงเป็นความหวังของผู้ใหญ่

ที่จะสืบสานงานอนุรักษ์ต่อไป	 โดยอยากเห็นเยาวชนมีกิจกรรมเชื่อมร้อยผูกพันกับชุมชน	 รวมทั้งต้องการให้รุ่นพี่เชื่อมโยงกับรุ่นน้องในชุมชน	 ทั้งใน

เรื่องการเรียน	 ประสบการณ์	 และป่าชายเลนของชุมชน	 โดยมีกลุ่มอนุรักษ์คอยเป็นที่ปรึกษา	 	 และส่งต่อกิจกรรมให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาดูงานภายนอกชุมชน	 และการรับคณะศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ	 ที่เข้ามา

ในชุมชนก็ตาม		นอกจากนี้ยังคอยกระตุ้นให้กลุ่มลูกไม้ป่าเลนมีแผนการท�างานของกลุ่ม	โดยเปิดโอกาสให้คิดกันเอง	เน้นสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชน

7	นายอรุณ	พิลาชื่น	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทยย	(2549-2551)
8	นางสาวรัชฎาภรณ์	อินทสุวรรณ	แกนน�ากลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน
9	นางสาวรักชนก	ห้วงน�้า	เหรัญญิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านเปร็ดใน
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ให้อิสระในการคิดและท�างาน	 นอกจากนี้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วงน�้าขาว	 ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการท�ากิจกรรมของกลุ่ม

เยาวชน	 รวมทั้งหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่	 สถาบันสารสนเทศการจัดการน�้า	 และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (รีคอฟ)	

ซึ่งปัจจุบันภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน	 ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 ในพื้นที่	 6	 ต�าบล	

จังหวัดตราด	 ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและป่าชายเลน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนบ้านเปร็ดในร่วมกับทางโรงเรียนบ้านเปร็ดใน

และกลุ่มอนุรักษ์	 เพื่อปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนตั้งแต่เป็นต้นกล้าต้นเล็กเพื่อจะได้เติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงต่อไป	 ซึ่งเยาวชน

ลูกไม้ป่าเลนหลายต้นก�าลังเติบโต	 ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนไป	 แต่หัวใจยังรักธรรมชาติและไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง	 “บางทีเราคนเดียวก็ท�าอะไร

ตรงนี้ไม่ได้	ต้องช่วยกัน		เคยคิดว่าถ้าเราเรียนจบหาเงินสักก้อน	เราจะกลับไปดูแลและพัฒนาชุมชน	การเลือกเรียนตรงนี้	หวังว่าจะได้กลับไปท�างาน

ในชุมชน	 น�าความรู้วิชาชีพที่เรียนกลับมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต	 แม้ที่บ้านท�าสวนก็สามารถน�ามาท�าอาชีพเอาผลผลิตมาสร้างรายได้	 น�าสิ่งที่มีอยู่ใน

บ้าน	ในชุมชน	ตอนนี้พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เพื่อน�ากลับมาพัฒนาบ้านตัวเอง		บางทีมีคนถามว่าท�างานอนุรักษ์ตรงนี้	ท�าไมถึงไม่เรียนด้าน

สิ่งแวดล้อม	ก็คิดนะบางที่คนที่เรียนสิ่งแวดล้อมก็อาจจะไม่ได้กลับมาท�างานที่บ้าน	แต่สิ่งที่เราเรียนมันสามารถน�ามาประยุกต์ได้ค่ะ”	ความรู้สึกของ	

น้องอ้อ	แกนน�ากลุ่มเยาวชนที่ก�าลังออกไปศึกษาต่อนอกชุมชน

การเติบโตขึ้นของ “ลูกไม้ป่าเลน” เกิดขึ้นด้วยปัจจัยและเงื่อนไขที่ส�าคัญ กล่าวคือ

	 •	 การสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้การสนับสนุนการท�างานของกลุ่มเยาวชนทั้งในเรื่องงบประมาณในการท�ากิจกรรมและหนุนเสริม

การท�างานต่างๆ	ฝึกฝนให้เยาวชนได้คิดเองท�าเอง	โดยคอยท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

	 •	 การถ่ายทอดและได้รับการซึมซับจากผู้ปกครอง	 จิตส�านึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กของเยาวชน	

เนื่องจากสมาชิกชุมชนบ้านเปร็ดในต่างได้ร่วมกันผ่านช่วงเวลาของความยากล�าบาก	 การต่อสู้เพื่อปกป้องดูแลรักษาป่าจนป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งตราบเท่าทุกวันนี้	 การถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปโดยธรรมชาติ	 การซึมซับ	 ความภาคภูมิใจจึงก่อเกิดขึ้นกับ

เยาวชน

	 •	 วิถีชีวิตของชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 และวิถีการพึ่งตนเอง	 ผลักดันให้เกิดการน�ามาเป็นแบบอย่างในการท�ากิจกรรม	 เช่น			

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งสามารถลดหนี้สินของคนบ้านเปร็ดในลงจน	 ณ	 วันนี้มีเงินหมุนเวียนในกองทุนหลายล้านบาท	 คือ	 บทพิสูจน์ของการรู้จัก

ออม	รู้จักใช้ของกลุ่มผู้ใหญ่	

	 •	 การสนับสนุน	 หนุนเสริมทักษะ	 และพัฒนาศักยภาพจากองค์กรภายนอกชุมชน	 เช่น	 ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก	 (รีคอฟ)	 และสถาบันสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน�้า	 ที่เข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งเรื่องทรัพยากรป่า	 และทรัพยากรน�้าให้กับ

เยาวชน	เป็นต้น

จากลูกไม้ป่าเลน....สู่ต้นกล้าแห่งการเติบโต 

นางสาวนุชสรา ห้วงน�้า หรือ	“น้องอ้อ”	วัย	20	ปี	ก�าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีที่	2	สาขาคหกรรมศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต		

			“อ้อเองเกิดมาในชุมชนบ้านเปร็ดใน	อ้อโตมาพร้อมกับมัน	ผูกพัน		หลายคนถามว่าท�างานอนุรักษ์มานาน

หรือยัง	ตั้งแต่เมื่อไหร่	หนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่	 รู้แต่ว่าเราอยู่กับมัน	ดูแลมัน	ช่วยเหลือพ่อแม่ท�า

กันมาตั้งแต่เด็ก”	และตั้งแต่วัยเด็กๆ	ที่น้องอ้อได้ท�างานอนุรักษ์ร่วมกับพ่อแม่	 	 เห็นพ่อแม่ท�ากันมา	มันเป็น

ภาพชินตาที่เห็นมาตั้งแต่เกิด	 และผูกพันมาแต่เด็กก็ว่าได้	 กลายเป็นแรงบันดาลใจและเหตุผล	 ที่ผลักดันให้

น้องอ้อเข้ามาเป็นแนวร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนกับกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน	 และเป็น

แกนน�าหลักที่จะชักชวนเพื่อนๆ	น้องๆ	มาท�ากิจกรรมของ	“กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน”	ตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

	 น้องอ้อ	กลายเป็นหนึ่งในแกนน�าหลักร่วมกับน้องมิวที่ชักชวนเพื่อนๆ	น้องๆ	ในชุมชนเข้ามารวมกลุ่มท�ากิจกรรม	 เพื่อเป็นแนวร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน	 หลังจากที่แกนน�ากลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนบ้านเปร็ดในและเจ้าหน้าที่จากรีคอฟ	 ชักชวนให้มาร่วม

พูดคุยถึงบทบาทของกลุ่มเยาวชนในชุมชนท่ีจะเข้ามาเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดช่องว่างของการสื่อสารในเรื่องข่าวสารข้อมูลต่างๆ	

ภายในชุมชน	 จนท�าให้เกิดเป็นกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนขึ้น	 อีกทั้งได้รับการฝึกฝนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนตั้งแต่เรียนอยู่ในชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 5	 เธอจึงได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นแกนน�ามัคคุเทศก์น้อยในชุมชนด้วย	 ทั้งนี้น้องอ้อยังได้พูดถึงบทบาทหน้าที่อื่นๆ	 ของตนเองใน
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กลุ่มเยาวชนว่า	 “อ้อ	 เป็นคนพูดเก่ง	 เพื่อนเลยให้ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	 	 และด้วยตัวเองเป็นพี่โต	 ก็จะเป็นแกนน�ากับทรายที่จะคุยเรื่องกิจกรรม

กันก่อนที่จะประชุมกับน้องๆ	มันก็เหมือนพี่โตจะมานั่งคุยกันก่อนว่าจะท�าอะไร	อย่างไร	ท�าหรือไม่ท�า”		ปัจจุบันนี้ถึงแม้อ้อจะออกไปศึกษาต่อในรั้ว

มหาวิทยลัยในกรุงเทพมหานคร	 	 แต่น้องอ้อยังคงท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ	 และเป็นแกนน�าหลักที่ท�าหน้าที่ประสานงานกับน้องๆ	 เมื่อกลุ่ม

เยาวชนต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในเวทีต่างๆ	

	 การท�ากิจกรรมของกลุ่มเยาวชน	 อาทิเช่น	 เสียงตามสาย	 พาน้องท่องป่าเลน	 กองทุนกลุ่มเยาวชน	 เป็นต้น	 	 และการเรียนรู้ในระหว่าง

การเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานอนุรักษ์ป่าชายเลนของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน	 ทั้งการรับแขกที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการ

จัดการทรัพยากรของชุมชน	 หรือแม้กระทั่งการติดสอยห้อยตามกลุ่มผู้ใหญ่ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ	 ท�าให้น้องอ้อได้พบปะผู้คนต่างถิ่นมากหน้า

หลายตา	 มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน	 หลากหลายวัฒนธรรม	 และหลากหลายปัญหา	 และที่ส�าคัญการได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร	 	 การได้ฝึกฝนและ

การถ่ายทอดความรู้	 เรื่องราวของวิถีชีวิตและทรัพยากรภายในชุมชน	 	 ท�าให้	 ณ	 วันนี้	 น้องอ้อ	 ได้พัฒนาตัวเองและมีทักษะทั้งในด้านการพูด	 กล้า

แสดงออก	 	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 เป็นผู้น�าที่มากด้วยความสามารถ	 เป็นวิทยากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน	 พิธีกรด�าเนินรายการ	

และสันทนาการ	เป็นต้น				นอกจากนี้การได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนยังท�าให้น้องอ้อเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสา	มีความรับผิดชอบ	มีน�้าใจ

ต่อผู้คนรอบข้าง	 ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสได้กลับบ้านอ้อก็มิเคยรอช้าที่จะเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระงานสวนของครอบครัวที่ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะต้องกลับ

มาช่วยเก็บผลไม้ในช่วงปิดเทอมใหญ่ซึ่งตรงกับช่วงเก็บผลไม้ประจ�าปี		

	 ในรั้วมหาวิทยาลัย	น้องอ้อ	ได้เป็นแกนน�าหลักในการพาเพื่อนๆ	ในวัยเดียวกันจัดกิจกรรม	และช่วยงานพี่ๆ	ในองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคย

รู้จัก	รวมทั้งได้ถ่ายทอดเรื่องราวของป่าชายเลนบ้านเปร็ดในให้กับเพื่อนๆ	ในชั้นเรียนที่ไม่เคยรู้จักป่าชายเลนมาก่อนอีกด้วย

	 ภาพที่น้องอ้อประทับใจในการท�ากิจกรรมและเป็นแนวร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนของกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนมาเกือบ	5	ปี	คือ	“รอยยิ้ม

ของน้องๆ	ทุกครั้งที่ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม	น้องๆ	สนุกกับการท�ากิจกรรม	หัวเราะร่าเริงแจ่มใสมันบอกถึงความสุขที่ทุกคนได้รับจากการท�ากิจกรรม	

และเธอคนนี้ยังหวังอีกว่าน้องๆ	 เยาวชนในกลุ่มจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง	 อยากเห็นน้องๆ	 มารวมกลุ่มกันท�ากิจกรรม	 มีความเข้มแข็งเหมือนเดิม	

ไม่ใช่เอาเวลาว่างไปเที่ยวเล่นเหมือนที่ก�าลังเป็นอยู่ในตอนนี้	และหวังว่ากลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนจะช่วยท�าหน้าที่สานต่อเจตนารมณ์หรืออุดมการณ์

ของผู้ใหญ่ในชุมชน”	

	รัชฎาภรณ์ อินทสุวรรณ หรือ	“น้องทราย” 	วัย	20	ปี		ก�าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีที่	2	

สาขาวิชาชีพพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า	

											น้องทรายเข้ามาร่วมกิจกรรมจากการชักชวนของเพื่อนในวัยเดียวกันอย่างน้องอ้อ	ตั้งแต่นั้น

มาน้องทรายกลายเป็นแกนน�าหลักอีกคนของกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนมาจนถึงปัจจุบัน					ส�าหรับ

กิจกรรมเสียงตามสายน้องทรายก็ได้รับบทบาทหน้าที่ในการค้นหาข่าวและข้อมูลที่จะน�ามาออก

อากาศบอกเล่าผ่านเสียงตามสายในชุมชนบ้านเปร็ดใน	และเป็นแกนน�าหลักที่ช่วยกันชักชวนน้องๆ	

ให้เข้ามารวมกลุ่มท�ากิจกรรม	 ประสานงานกับกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ก่อนจะ

มาแบ่งงานให้น้องๆ	 ช่วยกันรับผิดชอบ	 รวมทั้งการชักชวนสมาชิกในกลุ่มพูดคุยถึงแนวทางการจัด

ท�ากองทุนของกลุ่มเยาวชน	 น้องทรายและเพื่อนได้ชักชวนน้องๆ	 ออมเงินอาทิตย์ละครั้ง	 เพื่อเก็บ

ไว้เป็นกองทุนส�าหรับท�ากิจกรรมของกลุ่ม	 โดยน้องทรายได้รับเลือกให้ท�าหน้าที่เป็นเหรัญญิก	 ท�า

บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม		ด้วยมีบุคลิกรอบคอบ	ละเอียดถี่ถ้วน	นอกจากนี้สาวน้อยคนนี้ยังถูก

ฝึกฝนและได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวของป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน	 เพื่อท�าหน้าที่เป็น	 “มัคคุเทศก์น้อย”	 ให้กับชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่า

ชายเลนบ้านเปร็ดในที่คอยให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน	

	 น้องๆ	 ในกลุ่มเยาวชนจะไว้วางใจและให้น้องทรายไปช่วยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มอยู่เสมอ	

ด้วยเป็นแกนน�ารุ่นแรกและมีวัยที่โตกว่า	มีความอ่อนหวาน	มีเหตุมีผล	และเป็นที่รักของน้องๆ	ทุกคน	ในกลุ่มจึงยอมรับและรับฟังสิ่งที่น้องทรายพูด	

	 แม้ปัจจุบันน้องทรายจะต้องออกไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งน้องทรายก็พยายามจะกลับมาบ้านในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่มีโอกาส		

ถึงแม้ว่า	 ณ	 วันนี้	 	 น้องทราย	 ต้องออกไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่ภายนอกชุมชน	 ท�าให้มีเวลาในการท�ากิจกรรมกับน้องๆ	 ในกลุ่มเยาวชนลดน้อยลง	 แต่

น้องทรายก็ยังท�าหน้าที่พี่เลี้ยง	 	คอยชักชวนน้องๆ	มานั่งพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกัน	และเริ่มผลักดันให้น้องๆ	แกนน�ารุ่นต่อมาได้เข้ามารับ

บทบาทหน้าที่แกนน�ากลุ่มและขับเคลื่อนงานต่อจากแกนน�ารุ่น	1	โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ	แกนน�ารุ่นใหม่ได้ประสานงาน	คิดและจัดกิจกรรมด้วยตัว

เอง		และส�าหรับตัวเธอก็จะคอยท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	หรือให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับน้องๆ		ชวนน้องๆ	มาท�ากิจกรรมบ้างเมื่อมี

โอกาสได้กลับมาบ้าน	
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	 การร่วมท�ากิจกรรมของทรายกับเพื่อนๆ	น้องๆ	 ในกลุ่มเยาวชน	 ตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 นั้น	 มิใช่จะเกิดประโยชน์และ

ส่งผลดีต่อชุมชนและทรัพยากรป่าชายเลนที่เธอรักเท่านั้น	 	 แต่มันยังท�าให้น้องทรายพัฒนาตนเองในหลายๆ	 ด้านทั้งการพูด	 การคิด	 การวางแผน

การท�างาน	การแก้ปัญหา	น้องทรายบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอว่า	“จากที่ทรายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก	ไม่กล้าพูดหน้าห้อง	พอได้

พบปะคนหลากหลายทั้งคนโต	คนแปลกหน้า	ก็กล้าพูดมากขึ้น	ได้เรียนรู้ชุมชนของตัวเอง”	และยังได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ	มากมาย	เช่น	การจัดการพื้นที่

ป่า	 “จากที่ไม่รู้ก็ได้รู้ว่ามีกระบวนการอย่างไร	ท�าอย่างไร	 เพื่ออะไร	ป่าประสบปัญหาอะไรบ้าง”	สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นน้องทรายได้น�ามาใช้ในวางแผน

ชีวิตการเรียนของเธอเอง	 “จากวันๆ	 ไม่มีอะไรมาก	 เมื่อได้เรียนรู้	 ก็เริ่มมีการวางแผนว่าจะท�าอะไร	 เพื่ออะไร	 มีวัตถุประสงค์อะไร	 เริ่มวางแผน	 ก็

จะส�าเร็จ	 ต้องอ่านหนังสือ	 ต้องเตรียมสอบนะ”	 อีกทั้งการได้รู้จักเพื่อนๆ	 และคนรอบข้างที่สนิทสนมกันมากขึ้นก่อให้เกิดแรงผลักดันในการเรียนที่

ต้องขยันมากขึ้น	 มีการช่วยเหลือกัน	 “ติวหนังสือกัน”	 ส่งผลให้การเรียนของน้องทรายดีขึ้น	 	 นอกจากนี้การท�ากิจกรรม	 “มัคคุเทศก์น้อย”	 ที่คอย

แนะน�าทรัพยากรป่าให้กับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนรู้จัก	 เป็นหนึ่งความสามารถพิเศษที่เธอคิดว่ามันท�าให้เธอได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในสาขา

พยาบาล		“ตอนสอบสัมภาษณ์	เขาถามทรายว่ามีความสามารถพิเศษอะไร	ทรายนึกอะไรไม่ออก	แต่ก็นึกถึงกิจกรรมที่เคยท�ากันในกลุ่มเยาวชน	เลย

เล่าให้เขาฟังว่าทรายเป็นมัคคุเทศก์น้อยของชุมชนบ้านเปร็ดใน	 ที่ท�าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวและแนะน�าทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนบ้านเปร็ดใน	

คือ	ช่วยพวกก๋งๆ	ที่เป็นแกนน�ากลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน	อธิบายเรื่องราว	ตอบค�าถามที่คนสงสัย”	 	 	น้องทรายบอกเล่าด้วย

ความรู้สึกภาคภูมิใจกับความสามารถพิเศษของเธอ	

	 ณ	 วันนี้จากการได้ร่วมท�ากิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนของทราย	 มันได้หล่อหลอมและปลูกฝังความรักและความหวงแหนต่อทรัพยากรและ

ชุมชนที่ตนเกิดและเติบโตมา	 	 น้องทรายจึงหวังว่าอนาคตหลังจากเธอเรียนจบเธอคงได้กลับมาและมีโอกาสได้สานต่องานอนุรักษ์ป่าชายเลนและ

พัฒนาชุมชนของตน	 “ทรายเลือกเรียนต่อไว้	 2	 อาชีพ	 คือ	 ครู	 ด้วยเหตุผลว่าอยากกลับมาสอนที่โรงเรียนบ้านเปร็ดใน	 	 และพยาบาลที่จะท�าตาม

ความฝันของปู่ที่อยากให้ทรายรับราชการ	 ซึ่งอย่างไรก็ตามทั้ง	 2	 อาชีพก็ท�าให้ได้มาอยู่บ้าน	 เรียนจบก็กลับมาอยู่บ้าน	 บางคนถึงแม้เขาท�างานนอก

ชุมชน	เขาก็ยังกลับมาช่วยงานหมู่บ้านได้	เราก็น่าจะกลับมาช่วยชุมชนได้	และก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าไปท�างานต่างจังหวัด”	น้องทรายได้เลือกเรียน

ต่อพยาบาล	 ซึ่งจะท�าให้เธอได้ท�าฝันของปู่และฝันที่จะกลับมาอยู่ในชุมชนให้เป็นจริง	 	 และด้วยการได้รับทุนจากวิทยาลัยการพยาบาลพระปกเกล้า

ซึ่งจะได้กลับมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดตราดฝันที่เป็นจริงจึงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว	 ทั้งนี้น้องทรายยังอยากเห็นอนาคตกลุ่มเยาวชนที่จะ

ท�างานสานต่อและช่วยเหลืองานของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดในและชุมชน	“อยากให้น้องเข้มแข็งเหมือนกลุ่มอื่นๆ	อยากให้น้อง

เป็นแบบนั้นบ้าง”		เธอจึงมองหาแนวทางที่จะจัดกิจกรรมให้น้องได้รวมตัวกัน	ได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น	ท�าให้กลุ่มเยาวชนสามารถท�ากิจกรรมได้

ต่อเนื่อง
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ฅ. ต้นน�้า แห่งปากคลองน�้าเชี่ยว

พิทักษ์ล�าคลอง สืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากร
บ้านท้ายเขาและบ้านน�้าเชี่ยว		ต�าบลน�้าเชี่ยว	อ�าเภอแหลมงอบ	จังหวัดตราด

	 	 	 	 	 	 	 	 รัตนติกา	เพชรทองมา1	และ	สุภาภรณ์	ปันวาร2ี

	

	 วิถีชีวิตของคนเรามักจะผูกพันกับสภาพแวดล้อม	 ทรัพยากรรอบตัว	 ผู้คนที่นี่ก็เช่นกัน	 เห็นสายน�้ามาตั้งแต่จ�าความได้	 คลองน�้าเชี่ยว	 ซึ่ง

ไหลลงสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทย	 เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ผู้คนสองฝั่งคลองได้	 พึ่งพิงและใช้ประโยชน์	 มีเรื่องราวและประวัติความเป็น

มาอย่างยาวนาน	ภาพของผู้คนสองศาสนาที่อยู่ร่วมได้อย่างกลมเกลียว	สามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม	ที่มีการอพยพเข้า

มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	3	

	 แต่เมื่อผู้คนเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	การใช้ประโยชน์จากคลองน�้าเชี่ยวก็มากขึ้นตามไปด้วย	บ้านเรือนต่างกระจายกันเต็มสองฝั่งคลอง	สิ่งหนึ่ง

ที่ตามมาคือ	ขยะจ�านวนมาก	จากคนหนึ่งคนที่ตระหนักและเห็นความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	จึงเริ่มลงมือเก็บขยะในคลอง	เมื่อเยาวชนหลายคน

เห็นก็ลงมาช่วยกันเก็บจากหนึ่งคนจึงกลายเป็นกลุ่มเยาวชนที่ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้คลองน�้าเชี่ยวของพวกเขากลับมาใสสะอาด

อีกครั้ง

ลงมือปฏิบัติการเก็บขยะ เพื่อล�าคลองใสสะอาด

	 “เมื่อก่อนบรรพบุรุษเคยบอกเล่าว่า	คลองน�้าเชี่ยวเหรียญบาทตกลงไป	ก็จะมองเห็นสามารถลงไปเก็บได้	แต่ตอนนี้บ้านเรือน	เยอะขึ้น	การ

จัดการก็ยากขึ้น	เราสามารถท�าได้เพียงการเก็บขยะ”	เนื่องจากป้าเยาวภา3		เติบโตมาในชุมชนแห่งนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับล�าคลองน�้า

เชี่ยวซึ่งเริ่มจะไม่ใสสะอาดดังอดีตที่เคยเป็นมา	 ประกอบกับ	 ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานหมู่บ้านอื่นๆ	 ในจังหวัดตราด	 ก็พบว่าประสบกับปัญหาขยะ

เช่นกัน	จึงคิดว่าจะต้องลงมืออะไรสักอย่างหากปล่อยไว้เช่นนี้บ้านเราคงจะไม่น่าอยู่อีกต่อไป	จึงเริ่มลงมือเก็บขยะด้วยตนเอง	“ป้าก็ตักของป้าไปคน

เดียว	 ตอนแรกๆ	 ไม่มีใครช่วยหรอก”	 บางครั้งก็นั่งเรือเก็บบ้าง	 เดินเก็บตามสะพานบ้าง	 เพราะหวังอยากให้ล�าคลองใสสะอาดเหมือนอดีตครั้งเก่า

ก่อน	จากจุดเริ่มต้นนี้เอง	เด็กๆ	ในชุมชนที่รู้จักป้าเยาวภา	และเห็นว่าป้าเยาวภาได้ท�าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชน	จึงชักชวนกันมาช่วยเก็บขยะ	น้อง

ฮา4	 และน้องฮัน5	 น้องสาวของน้องฮาก็มาช่วยกันเก็บขยะ	 โดยน้องฮาบอกว่า	 “ไม่อยากให้ใครมาว่าบ้านเกิดของเราว่ามีคลองที่สกปรก	 และด้วย

ตอนเด็กๆ	ผมเป็นคนชอบเล่นน�้าคลอง	พอมีน้องสาวก็อยากให้น้องเล่นน�้าที่สะอาด	นอกจากนี้ตาของผมยังเป็นชาวประมง		เมื่อน�้าสกปรกปลาที่จับ

ได้ก็น้อยลง	จึงอยากช่วยให้ตาจับปลาได้มากขึ้น”	การบอกต่อกันปากต่อปากของเด็กๆ	 ในชุมชนทั้งบ้านท้ายเขาและบ้านน�้าเชี่ยวซึ่งอยู่กันคนละฝั่ง

คลองนั้น	ท�าให้เด็กได้มารวมตัวกันและร่วมกันท�ากิจกรรมจนสามารถรวมเป็นกลุ่มเยาวชน	และตั้งชื่อกันว่า	กลุ่มเยาวชนฅ.	ต้นน�้า	 เริ่มท�ากิจกรรม

1	มูลนิธิกองทุนไทย
2	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย
3	นางสาวเยาวภา	ภูมิมาโนช		สมาชิกเทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยว	พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน	ฅ.	ต้นน�้า
4	นายชาคริสต์		วิรัญโท		แกนน�า	กลุ่มเยาวชน	ฅ.ต้นน�้า
5	ด.ญ.	นิศาชล	วิรัญโท		สมาชิกกลุ่มเยาวชน	ฅ.	ต้นน�้า
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เก็บขยะกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2550	 โดยในช่วงแรกๆ	 นั้นกลุ่มเยาวชนจะนัดหมายมาเก็บขยะกันในวันเสาร์-อาทิตย์	 หรือช่วงที่มีเวลาว่างตรงกัน	 ใคร

ว่ายน�้าเก่งก็ลงไปเก็บในคลอง	ใครยังว่ายน�้าไม่เก่งก็เก็บจากบนฝั่งโดยใช้สวิงขอที่ขอยืมตามบ้านชาวบ้านมาช้อนขยะขึ้นมา	นอกจากนี้ป้าเยาวภายัง

ช่วยขอยืมเรือจากลุง	ป้า	น้า	อาที่ไม่ได้ไปออกทะเลมาเก็บและขนขยะอีกแรง	แต่ละครั้งเก็บขยะได้กว่า	2	ล�าเรือ	ซึ่งขยะที่เก็บได้นี้	 เด็กๆ	จะน�ามา

คัดแยกขยะ	 โดยมีน้องฟาลิมา6	 เป็นหัวหน้าทีมของกลุ่มเยาวชนในการคัดแยกขยะ	 โดยขยะที่สามารถขายได้ก็จะน�าไปขายและน�าเงินเข้ากลุ่มเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเก็บขยะครั้งต่อๆ	ไป	ส่วนขยะที่ขายไม่ได้ทางป้าเยาวภาก็จะช่วยประสานงานให้ทางเทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยวมาเก็บไป		

หากบางช่วงที่เกิดฝนตกหนักหรือน�้าในคลองมีปริมาณมากและไหลเชี่ยวก็จะงด	กิจกรรมการเก็บขยะออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน	

	 กลุ่มเยาวชนช่วยกันเก็บขยะในล�าคลองอย่างต่อเนื่อง	 จนท�าให้ปริมาณขยะเริ่มลดลง	 	 การนัดหมายเก็บขยะจากทุกอาทิตย์	 จึงเริ่มกลาย

เป็นสองสามอาทิตย์ครั้ง	หรือหากเห็นว่าปริมาณขยะเริ่มมากขึ้นก็จะนัดหมายมาช่วยกันเก็บขยะโดยมีป้าเยาวภาเป็นหัวหน้าขบวนการเก็บขยะและ	

จะบอกต่อให้น้องฮา	น้องฮัน	ไปบอกเพื่อนๆ	ต่อๆ	กันไปว่าจะเก็บขยะเมื่อไร	สมาชิกกลุ่มเองก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้นจึงมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

มาเก็บขยะตามช่วงเวลาที่แต่ละคนว่างและสะดวกมาร่วมกิจกรรม

ปฏิบัติการจุลินทรีย์บอล เพิ่มความใสสะอาดให้ล�าคลอง

	 จากการเก็บขยะในล�าคลอง	 ได้ขยายมาสู่การฟื้นฟูคุณภาพน�้าในล�าคลองให้ดีขึ้น	 โดย

ช่วงปีพ.ศ.	 2552	 กลุ่มเยาวชนก็ได้เริ่มออกไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้กับเครือข่ายข้างนอก	

ท�าให้ได้ความรู้	 ได้เพื่อนใหม่มากขึ้น	 ร่วมทั้งทางเทศบาลน�้าเชี่ยวก็ได้พาไปศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการท�าน�้าหมักชีวภาพและจุลินทรีย์บอลซึ่งเด็กๆ		อยากให้น�ากลับมาใช้ที่ชุมชน	

แกนน�ากลุ่มเยาวชนและพี่เลี้ยงอย่างป้าเยาวภาและพี่แอน	 จึงได้ช่วยกันเขียนโครงการ

ขอรับการสนับสนุนจากสสส.	ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลน	 	 เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการทาง	 สสส.	 จึงได้เชิญวิทยากรมา

บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�าน�้าหมักชีวภาพและจุลินทรีย์บอล	กลุ่มเยาวชน	

และชุมชนได้ช่วยกันปั้นจุลินทรีย์บอลได้กว่า	20,000	ลูก	และน�้าหมักชีวภาพอีกจ�านวน

หนึ่ง	 เมื่อพร้อมแล้วจึงช่วยน�าจุลินทรีย์บอลและน�้าหมักชีวภาพไปทิ้งตามจุดต่างๆ	 ของล�าคลอง	 และได้ขยายการท�ากิจกรรมสู่ระดับครัวเรือนโดย

ท�าน�้าหมักชีวภาพไว้ส�าหรับรดต้นไม้และเทราดพื้นห้องน�้า	 อีกทั้งกลุ่มเยาวชนและชุมชนยังได้ท�าจุลินทรีย์บอลและน�้าหมักชีวภาพไปทิ้งตามจุด

ต่างๆ	ของล�าคลองในปีต่อๆ	มาอย่างต่อเนื่อง

รณรงค์แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  ขยะบ้านฉันบ้านเธอ

	  กว่า	3	ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนได้ท�ากิจกรรมเก็บขยะในล�าคลองอย่างต่อเนื่อง	

และได้เริ่มฟื้นฟูล�าคลองด้วยการใช้จุลินทรีย์บอลและน�้าหมักชีวภาพ	 ซึ่งจากการทบทวน

สรุป	 กิจกรรมของกลุ่มเยาวชน	 ท�าให้ทุกคนเห็นว่าเราก�าลัง	 แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ	 เรา

ช่วยกันเก็บเท่าไรก็ไม่มีวันหมดเพราะยังมีคนที่ทิ้งขยะลงล�าคลองอยู่	 หากเราหยุดเก็บ

ขยะ	 ขยะก็จะกลับมามีปริมาณมากเหมือนเดิมอีก	 ปีพ.ศ.	 2553	 กลุ่มเยาวชนจึงท�าป้าย

รณรงค์เรื่องการไม่ทิ้งขยะ	และไม่ปล่อยทิ้งน�้าเสียลงสู่คลอง	รวมทั้งพายเรือรณรงค์ในช่วง

ที่มีการจัดประเพณีการแข่งขันพายเรือไม้ไผ่ประจ�าปีของชุมชนสองฝั่งคลอง	 เพื่อรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนสองฝั่งคลองตระหนักเห็นความส�าคัญของการช่วยกันรักษา

ล�าคลองน�้าเชี่ยวให้ใสสะอาด	 น่าอยู่	 น่ามอง	 ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท�าให้ชุมชน

สองฝั่งคลองตระหนักและเห็นความส�าคัญมากขึ้น	แต่ก็เกิดค�าถามขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้ว

ขยะในล�าคลองมาจากไหน	อาจจะมาจากที่อื่นด้วยหรือไม่	เพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าว

ป้าเยาวภาและแกนน�ากลุ่มเยาวชนจึงท�าหน้าท่ีเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

สสส.	อีกครั้งภายใต้โครงการลดโลกร้อน	เพื่อท�ากิจกรรม	กั้นอวนดักขยะ		“เราอยากดูว่า	

ถ้ากั้นอวนไปแล้ว	พฤติกรรมคนบ้านเราจะทิ้งขยะอีกหรือเปล่า	ถ้าทิ้งขยะ	ขยะก็จะ

มาติดอวน	แต่ถ้าไม่มีขยะมาติดอวนแสดงว่าขยะเหล่านี้ไหลมาตามล�าคลอง”

6	นางสาวอลิตา	โสมานันท์		แกนน�ากลุ่มเยาวชน	ฅ.ต้นน�้า
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ผลจากการกั้นอวนดักขยะปรากฎว่า	 “ขยะติดอวนเต็มไปหมด”	 ท�าให้คนในชุมชนได้รู้ว่าขยะที่ล่องลอยอยู่ในคลอง	 แท้จริงแล้วมาจากบ้านเรือนที่

ปลูกสร้างอยู่ในชุมชนนี้เอง	หลายครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ยังขาดจิตส�านึกในการร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของล�าคลอง	ยังคงทิ้งขยะลง

สู่คลอง	

	 การหาทางออกของการแก้ปัญหาขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนในระยะยาวจึงเกิดขึ้น	 ซึ่งคราวนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน	 ทั้งกองสาธารณสุข	 เทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยว	 กลุ่มแกนน�าชุมชน	 และกลุ่มเยาวชน	 โดยจากการพูดคุยร่วม

กันท�าให้รู้สาเหตุว่าชาวบ้านในชุมชนยังคงทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน	 ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	 จึงท�าให้เกิดโครงการธนาคารขยะ	 เพื่อคัดแยกขยะลด

ปริมาณขยะจากครัวเรือน	 และสร้างรายได้เพิ่มซึ่งจะเป็นแรงจูงใจเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนหันมาช่วยกันคัดแยกขยะและลดพฤติกรรมการทิ้งขยะ

ลงคลองได้

ชุมชนน่าอยู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

	 ป่าชายเลนบ้านท้ายเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าตะเภา-ป่าน�้าเชี่ยว	 การท�า

สัมปทานตัดไม้ในอดีต	และการใช้สอยของคนในชุมชน	ทั้งเพื่อท�าไม้ฟืน	เผาถ่าน	และการตัด

ไม้สร้างบ้าน	 ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนรอบชุมชนแห่งนี้เสื่อมโทรมลง	 หลังจากการสัมปทาน

หมดไปจากพื้นที่		สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่	4	(น�้าเชี่ยว	ตราด)	จึงเข้ามามีบทบาท

หลักในการจัดการป่าชายเลนในพื้นที่ทั้งป้องกันการลักลอบตัดไม้และด�าเนินการฟื้นฟูป่า	 ต่อ

มาในปี	 พ.ศ.	 2548	 จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสถานีป่าชายเลนฯ	 เทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยว	

และชุมชนจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ	 ป่าชายเลนขึ้นใกล้ๆ	 กับชุมชน	 และเริ่มมี

การปลูกป่าชายเลนร่วมกันในบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างและเสื่อมโทรมเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งกลุ่ม

เยาวชน							ฅ.	ต้นน�้าก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าด้วย	

	 หลังจากที่กลุ่มเยาวชนและชุมชน	 รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันฟื้นฟูล�าคลอง	 ฟื้นฟูป่าให้กลับมาดีขึ้น	 การประชาสัมพันธ์เรื่อง

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนจึงเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยว	 ชุมชนเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากบ้านพักโฮมสเตย์	 และ

เรือน�าเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน	 ส่วนกลุ่มเยาวชนก็ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อมาช่วยท�าหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยน�าเที่ยวชมชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิต

และป่าชายเลน	 กลุ่มเยาวชนซึ่งท�าหน้าที่พิทักษ์ล�าคลอง	 และอนุรักษ์ทรัพยากรจึงได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวการท�างานของตนเองและเรื่องราว

ของชุมชนให้กับผู้อื่นได้รับรู้	 อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน	 ท�าให้ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของ

ตนเอง	 นอกจากนี้ยังมีรายได้เสริมจากการมาเป็นมัคคุเทศก์อีกด้วย	 โดยรายได้ที่ได้จะหักไว้	 10%	 เพื่อเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการของกลุ่มเยาวชน	

เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ในการท�ากิจกรรม	 และสามารถมากู้ยืมฉุกเฉินได้หากจ�าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ	 เพื่อจะได้ไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง

มากนัก	

	 การท�ากิจกรรมของกลุ่มเยาวชนฅ.ต้นน�้า	 จึงท�าให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา	 ค้นหาสาเหตุ	 และลงมือท�า	 อย่างต่อเนื่อง	 จริงจังจน

ผู้ใหญ่เห็นความส�าคัญและให้การสนับสนุน	 ส�าหรับน้องฮาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการท�ากิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน	 กล่าวคือ	 “ได้มีความ

รู้มากขึ้น	ได้ท�าสิ่งที่ไม่เคยท�า	เช่น	จุลินทรีย์บอล		เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ	รู้สึกตัวเราเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น	เป็นผู้ใหญ่ขึ้น		สมาชิกภายในกลุ่ม

เองก็มีประสบการณ์มากขึ้น	ทุกคนได้ความรู้จากวิทยากร	และได้ท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�า		และมันไม่ได้ส่งผลเพียงตัวพวกเรา	แต่ยังส่งผลต่อชุมชนท�าให้

ชุมชนมีสภาพที่ดีขึ้น	สภาพป่าชายเลนก็ดีขึ้นเช่นกัน	มีต้นไม้มากขึ้น	แม่น�้าล�าคลองของชุมชนสะอาดกว่าเดิม	ชาวประมงจับสัตว์น�้าได้มากขึ้น	มีราย

ได้	เพิ่มขึ้นจากการท�าประมง	และมันยังท�าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นด้วยครับ”		

ปัจจัยเงื่อนไขความส�าเร็จของกลุ่มเยาวชน ฅ.ต้นน�้า:

	 ในการค้นหาปัจจัยเงื่อนไขความส�าเร็จ	จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดค่ายและการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน	ฅ.ต้นน�้า	

	 •	หน่วยงานในท้องถิ่นให้ความส�าคัญต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าชายเลน	และเล็งเห็นความส�าคัญของพลัง

เยาวชน	จึงสนับสนุนให้เยาวชนด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง	อาทิเช่น	เทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยว		

	 •	พี่เลี้ยงของกลุ่มเยาวชนที่ช่วยชวนคิดชวนท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

	 •	วิถีชีวิตของชุมชนที่พึ่งพิงกับคลองและทรัพยากรชายฝั่งมาตั้งแต่อดีต	ผลักดันให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากร	จากการใช้ทรัพยากร

ในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว	 นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ�านวนไม่น้อยให้กับชุมชน

โดยไม่ส่งผลกระทบหรือท�าลายทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในชุมชนและกลับช่วยฟื้นฟูให้สภาพทรัพยากรดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย	

	 •	การได้เรียนรู้ชุมชนของเยาวชน	ท�าให้เกิดการปลูกฝังจิตส�านึกรักและหวงแหนบ้านเกิดของตัวเอง	ผลักดันให้เยาวชนอยากมีส่วนร่วมใน

การดูแลชุมชนของตนเองให้น่าอยู่
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เยาวชน ฅ.ต้นน�้า....แห่งปากคลองน�้าเชี่ยว

นางสาวอลิตา โสมานันท	์หรือ	“น้องฟาลิมา”	อายุ	18	ปี	ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6			โรงเรียน

ตราดสรรเสริญ		จังหวัดตราด

	 ในวัย	 18	 ปี	 ของน้องฟาลิมา	 “อยากเห็นสภาพชุมชนดีขึ้น	 อดีตขยะในชุมชนเยอะมาก	 เพราะ

ด้วยความเคยชินท�าให้หลายคนทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน	 ลงในล�าคลอง	 เห็นแล้วอยากให้ชาวบ้านริมคลอง

มีจิตส�านึกมากขึ้น	 เลยอยากเข้ามาช่วยรณรงค์	 เพื่อให้ชาวบ้านเห็นถึงโทษของการทิ้งขยะ	 ที่ท�าให้น�้าใน

คลองสกปรก	ไม่น่าอยู่	รณรงค์ให้เขารู้จักการคัดแยกขยะ	การทิ้งขยะเป็นที่	ลงในถังที่เตรียมไว้”	และด้วย

ความรู้ที่ได้จากการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน	 ท�าให้น้องฟาลิมาเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เป็นอย่างดี	สาวน้อยชาวมุสลิมคนนี้จึงตัดสินใจขอเข้าร่วมท�ากิจกรรมเก็บขยะกับกลุ่มเยาวชน	ฅ.ต้นน�้า	

	 หลังจากถูกชักชวนให้เข้ามาร่วมท�ากิจกรรมเก็บขยะกับเพื่อนๆ	 น้องฟาลิมาก็ได้รับบทบาทเป็น

แกนน�าที่คอยท�าหน้าที่กระจายข่าว	 รวมพลเพื่อนท�ากิจกรรม	 นอกจากนี้สาวน้อยคนนี้ยังได้รับการฝึกอบรมให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยร่วมกับเพื่อนๆ	

ท�าหน้าที่เป็นไกด์น�าเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง	 และคอยช่วยพี่แอนท�าหน้าที่จัดคิวแบ่งงานให้มัคคุเทศก์น้อย	

ประสานงาน	สื่อสารกับเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยในการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้ง	อีกทั้งด้วยเป็นเยาวชนที่โตกว่าเพื่อนๆ	คนอื่นในกลุ่ม	และมีทักษะการ

เขียน	 น้องฟาลิมา	 จึงรับการฝึกฝนจากพี่แอน	 และป้าเยาวภาในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการท�ากิจกรรมของกลุ่ม	

ทั้งกิจกรรมการกั้นอวนเก็บขยะ	และกิจกรรมการรณรงค์	ก่อนที่จะส่งต่อให้กลุ่มผู้ใหญ่ช่วยปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่อไป	

	 การร่วมท�ากิจกรรมของน้องฟาลิมากับเพื่อน	 ๆ	 น้องๆ	 และผู้ใหญ่ที่ใจดีในชุมชน	 อย่างป้าเยาวภาและพี่แอน	 เกือบ	 3	 ปี	 ที่ท�าให้น้อง								

ฟาลิมารู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น	กล้าคิดกล้าแสดงออก	“เมื่อก่อนเราท�าอะไร	 เราคิด	แต่ไม่กล้าแสดงออก	กลัวว่าจะผิด	คนอื่นจะไม่

ยอมรับ”	 ประสบการณ์จากการท�ากิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุนชน	 และเป็นนักสื่อสารตัวน้อย	 “มัคคุเทศก์ท้องถิ่น”	 สอนให้เธอผู้นี้รู้ว่า	 “เวลา

ท�างานต้องกล้าคิด	กล้าท�า	กล้ารับ”	เพื่อแสดงให้เห็นว่าเยาวชนคิดเป็น	ไม่ใช่ว่าให้ผู้ใหญ่มาบอกสั่งเพียงอย่างเดียว	พวกเขาก็ท�าเองได้	“เราโชคดีที่

ได้ร่วมท�ากิจกรรม	ท�าให้เราได้ความรู้	ได้ประสบการณ์ที่เพื่อนคนอื่นไม่ได้”	อีกทั้งยังท�าให้น้องฟาลิมารู้จักการท�างานเป็นทีมแบ่งงานกันท�า	มีความ

รักความสามัคคี	ได้เพื่อน	จากการพูดคุย	รู้จักนิสัยของน้องๆ	ที่ท�างานร่วมกัน	และมีความรู้จากการฝึกอบรมและการเขียนโครงการต่างๆ	ของกลุ่ม

เยาวชน	ฅ.ต้นน�้า	 	แม้ในวันนี้	น้องฟาลิมา	จะเติบโตขึ้นและต้องทุ่มเท	เวลาให้กับการเรียนเป็นหลัก	เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ในปีหน้า	 แต่เธอก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยกิจกรรมในชุมชนในยามที่ว่าง	 ด้วยบทเรียนที่ผ่านมาน้องฟาลิมา	 จึงคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนเสมอ												

“เราคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม	แล้วเราก็ท�าตามนั้น”

นายชาคริสต์ วิรัญโท หรือ	“น้องฮา”	อายุ	18	ปี	ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6			

โรงเรียนตราดสรรเสริญ		จังหวัดตราด

	 เด็กหนุ่มที่เติบโตท่ามกลางวิถีชีวิตคนริมคลอง	 มีสนามเด็กเล่นเป็นคลองน�้าเชี่ยวที่ใสสะอาดไหล

ผ่านหน้าบ้านให้เขากับเพื่อนๆ	 ในชุมชนได้กระโดดและว่ายน�้าเล่น	 และได้เห็นคุณตาคุณยายนั่งเรือผ่าน

ล�าคลองออกไปหาปลาบริเวณป่าชายเลน	 ภาพอดีตที่เด็กหนุ่มคนนี้ยังคงจ�าได้มิลืมเลือน	 แต่เมื่อน้องฮา	 เริ่ม

เติบใหญ่	คลองน�้าเชี่ยวก็เริ่มสกปรก	มีขยะลอยอยู่มากมาย	“หมู่บ้านเรามีคลองน�้าเชี่ยวเป็นจุดเด่น	ไม่อยาก

ให้ใครมาว่า	 จุดเด่นของเราสกปรก	 ตอนเด็กเป็นคนชอบเล่นน�้าคลอง	 น�้าคลองยังสะอาดอยู่	 พอมีน้องสาวก็

อยากให้น้องได้เล่น	 	 น�้าคลองที่สะอาดด้วย	 และด้วยตาผมเป็นชาวประมง	 จึงอยากให้เขาจับปลาได้เยอะๆ	

หากคลองสกปรกปลาคงน้อยลง”	 ความรู้สึกของน้องฮา	 ที่กลายเป็นแรงผลักดันให้เด็กหนุ่มที่ก�าลังเรียนอยู่

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	วิ่งเข้าไปขันอาสาช่วยป้าเยาวภาที่ก�าลังเก็บขยะอยู่ในคลองน�้าเชี่ยว	อย่างมิได้รังเกียจกับขยะที่จะต้องช่วยเก็บขึ้นมา

	 น้องฮา	 จึงเข้าไปช่วยป้าเยาวภา	 และผู้ใหญ่	 รวมทั้งเด็กๆ	 ที่เริ่มเข้ามาขันอาสาช่วยกันเก็บขยะ	 ทุกครั้งที่มีกิจกรรมเก็บขยะเกิดขึ้น	 หลัง

จากนั้นน้องฮา	จึงเป็นแกนน�าหลักอีกคนที่ช่วยป้าเยาวภาและพี่แอน	ชักชวนเด็กๆ	ในชุมชนมารวมกลุ่มท�ากิจกรรมและตั้งกลุ่มเยาวชน	ฅ.ต้นน�้า	ขึ้น	

น้องฮา	จึงเป็นแกนน�าหลักอีกหนึ่งคนที่ช่วยน้องฟาลิมา	กระจายข่าว	นัดหมายเพื่อนๆ	ในกลุ่มท�ากิจกรรมกัน	และเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน

ต่างๆ	จากแหล่งทุน		อีกทั้งคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของป้าเยาวภาในการท�ากิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรตามความถนัดและก�าลังความสามารถ

ที่จะช่วยได้	 ท�าให้น้องฮาได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรที่มาให้ความรู้	 ได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยท�า	 อาทิเช่น	 ระเบิดจุลินทรีย์	 “ตอนแรกไม่รู้

จักด้วยซ�้า”	การเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวน้องฮา	ทั้งกล้าคิด	กล้าท�า	กล้าพูด	มีความรับผิดชอบ	มีวุฒิภาวะ	รู้จักชุมชน	 (ประวัติศาสตร์	

ประเพณี	วัฒนธรรม)	จากการท�าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย	ท�าให้วันนี้น้องฮารู้สึก	“รักบ้านเกิดมากกว่าเดิม	เพราะชุมชนน่าอยู่มากขึ้น”	และยังคง

ยืนหยัดที่จะช่วยผู้ใหญ่ในชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในคลองน�้าเชี่ยวให้ดีต่อไป

75



รุ่งทิพย์	ละมุล1	รัตน์กวี	บุญเมฆ2	และสมชาย	ศรประดิษฐ3์

1. บทน�า

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือก�าเนิดมาในสังคมไทยกว่า	 100	 ปีมาแล้วในรูปแบบสุขาภิบาล	 ถึงแม้วันนี้มีการยุบสุขาภิบาลไปแล้ว	 แต่

ก็แสดงให้เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นในสังคมไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานพอควร	 รวมทั้งมีรูปแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นที่หลากหลาย

มากขึ้น	 ประกอบด้วย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เมืองพัทยา	 กรุงเทพมหานคร	 เทศบาล	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 การจัดการสิ่งแวดล้อม

ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 เช่น	 การดูแลรักษาความสะอาดทางน�้าทางบก	 การจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 จัด

ให้มีส้วมสาธารณะ	 จัดให้มีน�้าสะอาด	 สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 จัดให้มีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็น	 และการปรับปรุง

แหล่งเสื่อมโทรม	ภารกิจเหล่านี้เดิมถูกมองว่าเป็นงานเล็กๆ	น้อยๆ	จึงท�าให้บทบาทและความส�าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นลดน้อยไปด้วย	หาก

แต่สิ่งที่ใหม่ส�าหรับสังคมไทย	 คือ	 การให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม	 บทบาทและความส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 โดย

เฉพาะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 โดยหลักการอันเป็นพื้นฐานนั้น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติใดๆ	 ตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	 ย่อมมีหน้าที่คุ้มครองรักษาดูแลทรัพย์สินอันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ	 มิให้เสียหายหรือถูกบุกรุกท�าลาย	 และมีหน้าที่บริหารจัดการ

ทรัพย์สินเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างยั่งยืน	 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ	 แหล่งน�้าสาธารณะ	

ป่าไม้	ภูเขา	แหล่งท่องเที่ยว	แหล่งประมง	ปล่อยให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม	ตื้นเขิน	ปนเปื้อน	อีกทั้งก่อให้เกิดความขัดแย้ง	การแย่งชิง

ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างปัจเจกชน	ชุมชน	และเป็นภัยคุกคามสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน	อาทิ	ปัญหาภัยแล้ง	น�้าท่วม	ไฟป่า	โรค

ระบาด	 และอื่นๆ	 อันมีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนในชุมชน	 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท�าให้เกิด

ความยั่งยืนในการพัฒนาได้	 การให้อ�านาจกับชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งท�าให้การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพราะชุมชนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากร	 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร

ของรัฐที่ท�างานอยู่ในท้องถิ่น	 และมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากที่สุด	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดตราด	 เป็นหนึ่ง

ในองค์กรท้องถิ่นที่ได้มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นขึ้น	 ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองคันทรงมีบทบาทอย่างไรบ้างในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น

2. บริบททั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง

	 ข้อมูลทั่วไป	ต�าบลหนองคันทรง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	ประกอบด้วย	5	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่	1	บ้านแหลมหิน	หมู่	2	บ้านท่าระแนะ	หมู่	

3	บ้านหนองคันทรง	หมู่	4	บ้านหนองคันทรง	และ	หมู่	5	บ้านแหลมส�าโรง	ผู้บริหารองค์กร	คือ	นายนิพัฒน์	

ลัดดาโชติ	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 นายสมชาย	 ศรประดิษฐ์	 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล							

นางไพรัตน์	สุเนตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	และ	นายวีระ	 ฆ้องฤกษ์	 เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล

	 ที่ตั้งและอาณาเขต	ทิศเหนือ	จรดต�าบลหนองเสม็ด	และต�าบลวังกระแจะ	อ�าเภอเมืองตราด	ทิศใต้	

จรดต�าบลห้วงน�้าขาว	อ�าเภอเมืองตราด	ทิศตะวันออก	จรดแม่น�้าตราด	อ่าวไทย	อ�าเภอเมืองตราด	และ	

ทิศตะวันตก	จรดต�าบลหนองเสม็ด	และต�าบลหนองโสน	อ�าเภอเมืองตราด	(ดังรูปที่	1)

	 สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ	 ต�าบลหนองคันทรงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	 17,187	 ไร่	 แบ่ง

เป็น	พื้นที่ท�าการเกษตรประมาณ	11,562	ไร่	พื้นที่ป่าชายเลนประมาณ	5,625	ไร่	มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม	มี

พื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์	 อากาศชุ่มชื้น	 เหมาะแก่การท�าการเกษตร	 และมีพื้นที่บางส่วนที่ติดชายฝั่ง

ทะเล	สภาพดินในพื้นที่จะประสบกับปัญหาดินเปรี้ยว	คุณภาพดินเสื่อมโทรม	หน้าดินถูกชะล้าง

1	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย	(ก.ย.-ธ.ค.2555)																										 	 			รูปที่ 1	แผนที่สังเขปต�าบลหนองคันทรง		
2	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน...เพื่อคนกับป่า	-	ประเทศไทย
3	รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง	 	

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด

76



	 ประชากร	ต�าบลหนองคันทรงมีครัวเรือนทั้งหมด	1,549	ครัวเรือน	จ�านวนประชากรโดยประมาณ	4,506	คน	แบ่งเป็น	ชาย	2,217	คน	

หญิง	2,289	คน	

	 สภาพเศรษฐกิจ	การประกอบอาชีพ	ประชากรต�าบลหนองคันทรง	มีการประกอบอาชีพต่างๆ	ดังนี้	อาชีพ	เกษตรกรรม	1,513	คน	อาชีพ

ค้าขาย/	ธุรกิจส่วนตัว	891	คน	อาชีพข้าราชการ/	พนักงานรัฐ/	รัฐวิสาหกิจ	192	คน	อาชีพท�าการประมงทะเล	115	ครัวเรือน	อาชีพพนักงานห้าง

ร้าน/	บริษัทเอกชน	148	คน	อาชีพอิสระ	/	รับจ้างทั่วไป	1,215	คน	นักเรียน	/	นักศึกษา	573	คน	และอาชีพแม่บ้าน	220	คน

3. อ�านาจ และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	หมวดสิทธิชุมชน	มาตรา	66	ได้รับรองสิทธิชุมชนร่วมกับบุคคลในการอนุรักษ์

ฟื้นฟูจารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และมีส่วนร่วมในการจัดการบ�ารุงรักษา	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและสมดุล	 รัฐธรรมนูญยังได้รับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ได้แก่	 หมวด

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	รัฐต้องกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง	พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่	โดยค�านึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด	

	 หมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น	 บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่	 อปท.	 ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น	และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่	 โดยการก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งต้องท�าเท่าที่จ�าเป็น	และ

ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ

	 และในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยแสดงไว้ในรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 ต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 กล่าวว่า	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นอิสระตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น	 การก�ากับดูแลโดยรัฐต้องท�าเท่าที่

จ�าเป็น	โดยจะกระทบถึงสาระส�าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้

	 ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้	ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยรัฐต้องกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง	 จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค�านึงถึง

เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด

	 เจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น	 คือการให้ประชาชน	 ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ก�าหนดการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	 คือการให้

ประชาชน	ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ก�าหนดการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	ผ่านการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น	ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและสร้างปฏิบัติการพัฒนาชุมชนของตนเอง

	 รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 ได้บัญญัติความหมายสถานะและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในหลายส่วนประกอบ	 ในแนว

นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 บัญญัติให้รัฐต้องกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้อง

ถิ่นได้เอง	 และต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น	ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ	รวมทั้งพัฒนาจังหวัด

ที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่	โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

	 นอกจากนี้อ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ	 พ.ศ.	 2542	

ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้	31	เรื่อง	สรุปสาระส�าคัญได้ว่า

	 1.	การพัฒนาท้องถิ่น	สาธารณูปโภค	การจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานความสะอาดและความเรียบร้อย

	 2.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมอาชีพ	การลงทุน	การศึกษาการสาธารณสุข	ตลาด	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 3.	การผังเมือง	ควบคุมอาคารที่อยู่อาศัย	และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

	 4.	การจัดการบ�ารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 และระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ให้สิทธิของท้องถิ่นได้มอบอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	มี

ดังนี้

	 มาตรา	66	กล่าวว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าที่ในการพัฒนาต�าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	

	 มาตรา	67	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย	ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	มีหน้าที่ต้องท�าในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	ดังนี้

	 1.	จัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางน�้าและทางบก

	 2.	รักษาความสะอาดของถนนทางน�้า	ทางเดิน	และที่สาธารณะ	รวมทั้งก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 3.	ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

	 4.	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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	 5.	ส่งเสริมการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

	 6.	ส่งเสริมการพัฒนาสตรี	เด็ก	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ

	 7.	คุ้มครอง	ดูแล	และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 8.	บ�ารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	 9.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�าเป็นและสมควร

	

	 มาตรา	68	กล่าวว่า	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต�าบลอาจจัดท�ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	ดังต่อไปนี้

	 1.	ให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค	บริโภค	และการเกษตร

	 2.	ให้มีและบ�ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

	 3.	ให้มีและบ�ารุงทางระบายน�้า

	 4.	ให้มีและบ�ารุงสถานที่ประชุม	การกีฬา	การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

	 5.	ให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

	 6.	ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

	 7.	บ�ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

	 8.	การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสมบัติสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

	 9.	หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต�าบล

	 10.	ให้มีตลาด	ท่าเทียบเรือ	และท่าข้าม

	 11.	กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

	 12.	การท่องเที่ยว

	 13.	การผังเมือง

	 ซึ่งเมื่อท้องถิ่นได้รับอ�านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการก�าหนดแผนการพัฒนาด้านต่างๆขึ้นจากตัวบทกฎหมายที่ได้มอบอ�านาจให้ท้องถิ่น	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนอง

คันทรง	 จึงได้มีการก�าหนดแผนการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยแผนการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในแผนที่เรียกว่า	 “แผนพัฒนาสาม

ปี”	

4. สถานภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในต�าบลหนองคันทรง

	 หากนับย้อนไปในปี	พ.ศ.	2528	หรือ	27	ปีที่ผ่านมา	ทรัพยากรในทะเล	และป่าชายเลนของต�าบลหนองคันทรงยังอุดมสมบูรณ์	ชาวบ้าน

สามารถเก็บหาอาหารทั้งจากป่าชายเลน	และบริเวณชายฝั่งได้อย่างงา่ยดาย	เช่น	หอยปากเป็ด	หอยพอก	ปูด�า	ปูแสม	เป็นต้น	ต่อมามีกิจกรรมหลาย

อย่างที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้า

บริเวณอ่าวตราด	 เช่น	 ตะกอนที่ปล่อยจากการท�าเหมืองพลอยที่

อ�าเภอบ่อไร่ออกสู่แม่น�้าตราด	ท�าให้เกิดตะกอนทับถมบริเวณดอน

หอยปากเป็ด	น�้าเสียจากเทศบาลเมืองตราดที่ปล่อยลงสู่คลองบาง

พระ	โรงงานปูที่ปล่อยน�้าเสียลงสู่อ่าวท�าให้เลนเน่าและกลายเป็นสี

ด�า	ส่งผลให้ปลาหมึกและปูที่เคยชุมหายไป	การเก็บหาสัตว์น�้าของ

ชาวต่างด้าวในพื้นที่เกินก�าลังผลิต	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ปัญหาดัง

กล่าวยังส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ชุมชนในต�าบลห้วงน�้าขาวและ

อ่าวใหญ่ด้วย	

	 ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลน	ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ป่าปากคลองบางพระ	 เกาะเจ้า-เกาะลอย	 (รูปที่	 2)	 อยู่ประมาณ	

5,625	 ไร่	 มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์	 (รูปที่	 3)	 เนื่องจากไม่ได้

ถูกสัมปทานเพื่อการท�าถ่านมาก่อน

		 	 	 	 	 	 	 	 	 รูปที่ 2	พื้นที่ป่าชายเลนต�าบลหนองคันทรง
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	รูปที่ 3 สภาพป่าชายเลนต�าบลหนองคันทรง

5. บทบาทองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรงกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง	เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	เป็นต้นมา	จาก

การด�าเนินกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ	และแยกขยะทุกเดือนธันวาคม	การปลูกป่าจากในพื้นที่บ้านแหลมหิน	 (หมู่ที่	1)	การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	 เช่น	ปู	

กุ้ง	หอยพอก	เป็นต้น	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	การสนับสนุนการเก็บขยะโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	(อสม.)	ในวันที่	13	ของทุกเดือน

	 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง	 ได้จัดท�าแผนการพัฒนาภายในท้องถิ่นขึ้น	 เรียกว่าแผนการพัฒนาสามปี	 เป็นแผนการ

พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 อันมีลักษณะเป็นการก�าหนดราย

ละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท�าขึ้นส�าหรับปีงบประมาณแต่ละปี	 ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี

การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ�า	แผนการพัฒนาสามปี	เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	โดยมีหลักคิดที่ว่าในยุทธศาสตร์

การพัฒนาหนึ่งๆ	 จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง	 และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง	 จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง

โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน�ามาด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 และนอกจากนี้แผนการพัฒนาสามปี	 เป็นแผนที่มีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 กล่าวคือ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท�างบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี	โดยน�าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี	ในปีที่จะจัดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ไปจัดท�างบประมาณเพื่อให้กระบวนการ

จัดท�างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 ภายใต้แผนการพัฒนาสามปี	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะแผน

สามปี	คือตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555-57	ไว้ดังนี้

	 1)	แนวทาง	สร้างจิตส�านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยโครงการในการพัฒนา	4	โครงการ	ดังนี้	

79



	

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

โครงการรณรงครักษาความสะอาด

ภายในตําบล
1 30000 1 20000 1 30000 3 80,000

โครงการปลูกปาชายเลนและปลอย

พันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ
0 0 1 20000 0 0 1 20,000

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1 20000 0 0 1 20,000

โครงการปลูกตนจากริมรองน้ํา บาน

แหลมหินหมู 1
1 20,000 0 0 0 0 1 20,000

รวม 2 50,000 3 60,000 1 30,000 6 140,000

รวม 3 ปป 2555 ป 2556 ป 2557ยุทธศาสตร : การสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

	 2)	แนวทาง	บ�าบัดและจัดการขยะ	ดังนี้

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 1 45,000 1 45,000 1 45,000 3 135,000

โครงการกําจัดขยะในแหลงน้ําธรรมชาติ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,00

รวม 2 95,000 2 95,000 2 95,000 6 285,000

ยุทธศาสตร : บําบัดและจัดการขยะ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

	

	 3)	แนวทาง	ปรับปรุงชุมชนให้ร่มรื่นสวยงาม	ดังนี้

	

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

โครงการเมืองตราดนาอยู               

    (ตําบลหนองคันทรงนาอยู)
0 0 1 20,000 1 20,000 2 40,000

รวม 0 0 1 20,000 1 20,000 2 40,000

ยุทธศาสตร : บําบัดและจัดการขยะ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

	

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

	 นายสมชาย	ศรประดิษฐ์	รองนายกอบต.หนองคันทรง	ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	กล่าวถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการด�าเนินที่ผ่านมา	คือ

	 •	 งบประมาณในการด�าเนินงานไม่เพียงพอ	 (ปีละประมาณ	 150,000	 บาท)	 และขาดความต่อเนื่อง	 เช่น	 การอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพียง

ครั้งเดียว	ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท�าให้ไม่เกิดผลเท่าที่ควร

	 •	 ชุมชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีฐานะดี	 ยังไม่ตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร	 และสิ่งแวดล้อม	 คิดว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็น

ของข้าราชการ	หรือผู้ที่มีเงินเดือน	ท�าให้ขาดความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆของต�าบล

	 •	 คนท�างานด้านการอนุรักษ์ฯ	ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะยากจน	และฐานะปานกลาง	

	 •	 ข้อจ�ากัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคปฏิบัติเท่าที่ควร	 การท�ากิจกรรมต้องท�า

เฉพาะวันหยุดเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนภาคปกติ

	 •	 คนต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อเก็บหาทรัพยากรในป่าชายเลน	เช่น	หอยพอก	ที่เกินก�าลังการผลิตท�าให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์	และ	อบต.

ยังไม่สามารถควบคุมการเก็บหาดังกล่าวได้

7. แนวทางแก้ไข และแผนในการด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในอนาคต

	 จากปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานที่ผ่านมา	นายสมชาย	ศรประดิษฐ์	กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	คือ	1)	การสร้าง

ชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ชุมชนท่าระแนะ	 เพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ	 ในต�าบลต่อไป	 2)	 การสร้างการมีส่วน
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ร่วม	 และเวทีแลกเปลี่ยนของชุมชน	 ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การส�ารวจทรัพยากรป่าชายเลน	 การปลูกป่า	 เป็นต้น	 3)	 การพัฒนากิจกรรมที่เสริม

รายได้แก่ชุมชน	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ตลาดน�้า	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกรู้จักต�าบลมากยิ่งขึ้น	และ	4)	การ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	 ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามามีส่วน

ร่วมและสนับสนุนในการด�าเนินงาน

	 สถานการณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารสวนต�าบลหนองคันทรงในปัจจุบันที่เริ่มเสื่อมโทรม	ในอนาคตควรจะมีการเพาะ

พันธุ์กล้าไม้ที่หายาก	 เช่น	 ตะบูน	 ตะบัน	 เป็นต้น	 เพื่อน�าไปปลูกเพิ่มความหลากหลายในพื้นที่ป่าชายเลน	 ปลูกจากเพื่อเป็นพืชเพิ่มรายได้เสริมแก่

ชุมชนจากการเก็บหาและขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก	 การจัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึก	 การพัฒนาสื่อเรียนรู้	 และกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อไป

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 การให้อ�านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น	 เป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง

กฎหมายรองรับการท�างานในการบริหารจัดการทรัพยากร	 โดยให้อ�านาจกับหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแล	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นที่เกี่ยวข้องกับ

ชุมชนมีประสิทธิภาพประสบความส�าเร็จและสามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มที่ตามอ�านาจกฎหมายที่ได้ก�าหนดไว้	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น	 ท�าให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและ	 เกิดความ

สมดุล	 เพราะเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน	 เกิดความรัก	 ความหวงแหนในทรัพยากร	 ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน	ทั้งชุมชน

เอง	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องท�าให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง	 การให้อ�านาจกับ

ชุมชนในการดูแลทรัพยากรร่วมกัน	 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมารองรับการด�าเนินงานของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพ	ได้รับการยอมรับและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 อย่างไรก็ตามหลักการและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายคงไม่สามารถท�าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นประสบความส�าเร็จในการจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ยังมีองค์ประกอบอื่นที่จ�าเป็นต้องปรับตัวในการด�าเนินการตามบทบาทนี้	คือ	1)	การปรับวิธีคิดขององค์กรปกครองท้อง

ถิ่น	 การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสลับซับซ้อน	 หลากหลายมิติ	 การคิดแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์อย่างครอบคลุม	 ไม่แก้ปัญหาตามอาการหรือแยก

ส่วน	 การวัดผลส�าเร็จการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเน้นเฉพาะประสิทธิภาพและประสิทธิผลคงไม่พอ	 จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความยั่งยืนและการพึ่งตนเอง

ของชุมชนเป็นส�าคัญด้วย	 2)	 การปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน	 องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องปรับปรุงวิธีการท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 คือ	 การมี

ระบบการบริหารที่คล่องตัว	 กะทัดรัด	 มีความโปร่งใส	 เปิดเผย	 ส่งเสริมและให้อ�านาจแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ท้องถิ่นด้วย	และ	3)	เจตจ�านงทางการเมือง	จากผู้น�าขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้องค์กรปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�างาน	โดย

ผู้น�าต้องตระหนักว่าความยั่งยืนของชุมชน	 คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลาน	 และอนาคตของโลกใบนี้มีความส�าคัญกว่าผลเลือกตั้งครั้งต่อไป	 และนี่คือ

ความท้าทายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในบทบาทด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9. เอกสารประกอบการเรียบเรียง
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องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง.2555.	แผนพัฒนาสามปี	(พ.ศ	2555-2557).

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง.2556.	แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ	2556-2558).
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