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1. รูจักบานบางติบ 
 บานบางติบ ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี ตั้งอยูหางจากองคการบริหารสวนตําบลบางวัน 

ประมาณ 3 กิโลเมตร และหางจากที่วาการอําเภอคุระบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ท้ังหมด 

28,400 ไร เดิมชาวบานเรียกบริเวณที่ตั้งหมูบานวา “บานบางติบหรือบานบางติด” เนื่องจากมีพื้นที่

ท้ังที่เปนปาบกและพื้นที่ทางทะเล ซ่ึงติดตอกับทะเลอันดามัน และมีปาชายเลนเปนแนวกวางเนื้อท่ี

ประมาณ 6,000 ไร  

ลักษณะภูมิอากาศในบริเวณนี้เปนแบบมรสุมเขตรอน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกเกือบตลอดทั้งป   โดยสามารถแบงออกเปน 

2 ฤดูกาล คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม-เมษายน เปนชวงที่ไดรับอิทธิพล

ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดผานอาวไทยเขาสูชายฝงตะวันออก จึงทําใหชายฝงตะวันตก

มีฝนตกนอย แตเนื่องจากบานบางติบตั้งอยูใกลทะเลฤดูรอนจึงไมรอนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป

ประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ไดรับอิทธิพลจากลม
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มรสุมตะวันตกเฉียงใต ท่ีพัดผานมหาสมุทรอินเดีย เขาสูชายฝงทะเลทางภาคใต ทําใหมวลอากาศมี

ความชื้นสูง และมีฝนตกชุก ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดป 3,607.6 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 199 วันตอป 

โดยมีฝนตกมากที่สุดในชวงเดือนกันยายน 

ประชากรและสังคม  

ชาวบานกลุมแรกที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานที่บานบางติบ มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พังงา และภาคอีสานตั้งแตป  2510 โดยเริ่มกอตั้งเปนหมูบานเปนทางการเมื่อป 2524 ในชวงแรก

ชาวบานจะประกอบอาชีพตัดหวาย หาของปา และทําประมง เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณดวย

ทรัพยากร ท้ังทางบกและทางทะเล   

สําหรับท่ีมาของชื่อบางติบ ชาวบานกลุมหนึ่งเชื่อวามาจากชื่อ “หอยติบ” ซ่ึงเปนหอยนางรม

ชนิดหนึ่งที่พบอยูท่ัวไปในบริเวณทะเลบานบางติบ โดยชาวบานกลุมแรกๆ ท่ีเขามาอาศัยไดกะเทาะ

หอยติบเปนอาหาร สวนอีกกลุมหนึ่งเชื่อวาเพี้ยนมาจาก “บานบางติด” เนื่องจากในอดีตเปนเสนทาง

สัญจรทางทะเลเพื่อขนถายแรดีบุกจากเขายาผานเสนทางทาเรือท่ีใชในปจจุบัน เรือท่ีเขามาจะติดเกย

ตื้นเปนประจํา จนคนเรียกกันวา บานบางติด   
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ปจจุบันบานบางติบมีจํานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 186 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 802 คน 

แบงเปนชาย 403 คน หญิง 399 คน โดยมีประชากรที่อยูในวัยแรงงาน (อายุ 15 ถึง 60 ป) จํานวน 

491 คน คิดเปนรอยละ 61.2 (ขอมูล จปฐ. ป 2551)  

ผูนําเปนทางการของบานบางติบท่ีมาจากการเลือกตั้ง ไดแก ผูนําฝายปกครองหรือ

ผูใหญบานซึ่งมีมาตั้งแตป 2524 และผูนําทางการเมืองทองถิ่นหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

บางวัน จํานวน 2 คน นอกจากนี้ ยังมีผูนําทางศาสนาอิสลามที่ไดรับความเคารพนับถือ จากชาวบาน 

เนื่องจากสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

ชาวบานบางติบมีการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ ท้ังทางดานอาชีพ สิ่งแวดลอม และพัฒนา

คุณภาพชีวิตหลายกลุมดวยกัน  โดยกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญไดแก  กลุมสตรีอาสาพัฒนา กอตั้งเมื่อ

ป 2543 เปนการรวมตัวกันของกลุมแมบาน ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคุ

ระบุรี และองคการบริหารสวนตําบลบางวัน ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 55 คน มีเงินออมของกลุม

ประมาณ 350,000 บาท  กลุมพัฒนาสวนสงเคราะหการทําสวนยางบานบางติบ กอตั้งเมื่อ

ปลายป 2545 ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก 100 คน  ทํากิจกรรมการพัฒนาอาชีพสวนยาง ไดแก การ

จัดซื้อปุยและเครื่องมือในการทําสวนยางเพื่อจําหนายใหแกสมาชิกในราคายอมเยา และการอบรมให

ความรูตางๆ โดยไดรับการติดตามผลและ

สนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุน

สวนยาง และกลุมสจัจะออมทรัพย กอตั้ง

เมื่อป 2546 จํานวนสมาชิก 85 คน มีเงินออม

ประมาณ 119,021 บาท ไดรับการสนับสนุน

โดยพัฒนาชุมชนอําเภอคุระบุรี และธนาคาร

ออมสินสาขาคุระบุรี 

สวน กลุมบริหารจัดการทรัพยากร

ชุมชนบานบางติบ กอตั้งเมื่อป 2546 เปน

การรวมตัวกัน เพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ

ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชน ท้ังปาชายเลนและปาตนน้ํา โดยมี

กิจกรรมทั้งการฟนฟู พื้นที่ปาที่ถูกทําลายจาก

การสัมปทาน การจัดชุดลาดตะเวนเพื่อ 
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เฝาระวังการทําประมงทําลายลาง และการลักลอบลาสัตวปา การสํารวจสภาพปา การจัดทําแนวเขต 

และแบงเขตการใชประโยชน การพัฒนาศูนยเรียนรูของชุมชน รวมถึงการเขารวมในการวิจัย เพื่อหา

แนวทางแกปญหา เกี่ยวกับทรัพยากรของชุมชน กลุมไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจาก

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน   

นอกจากนี้ ยังมีกลุมขุนหอยนางรม กลุมเยาวชน กลุมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง กลุมผูใชนํ้า  

ซ่ึงกอตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาของชาวบานในชุมชน  โดยสวนใหญไดรับการ

สนับสนุนจากทั้งหนวยงานภาครัฐ โดยภายหลังที่ชุมชนไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ เมื่อ

ปลายป 2547 จึงไดมีหนวยงานภายนอกที่สวนใหญเปนองคกรเอกชนเขามาสนับสนุนการฟนฟู

คุณภาพชีวิต ทําใหมีการรวมกลุมกัน อาทิ กลุมฟนฟูอาชีพ และกลุมเลี้ยงแพะ ซ่ึงไดอาศัยพื้นฐาน

ความเปนปกแผนทางสังคมของชุมชน ทําใหกลุมตางๆ ยังคงดําเนินไปไดดวยดี 

เศรษฐกิจ  

ระยะแรกของการมาตั้งถิ่นฐาน ชาวบานบางติบมีอาชีพหลัก คือ การทําประมงพื้นบาน 

เนื่องจากการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมยังไมสามารถใหผลผลิตได ประกอบกับสภาพพื้นที่ตั้ง

ของหมูบานอยูติดกับทะเลและปาชายเลน ซ่ึงเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน อยางไรก็ตาม

ชาวบานบางติบกลับไมนิยมตัดไมโกงกางมาทําบานเรือน หรือเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เนื่องจากที่ตั้ง

หมูบานมีบริเวณติดกับปาบกที่อุดมสมบูรณดวย 
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ปจจุบันอาชีพสําคัญของชาวบานบางติบ คือ การตกปูดํา ซ่ึงในอดีต (ประมาณ 30 ปท่ีแลว) 

ปูดําราคากิโลกรัมละ 7 บาท ในแตละวันชาวบานจะตกปูดําได 5-10 กิโลกรัม/คน ถือวาเปนรายไดท่ี

ดีมาก โดยไดมีการพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือตามยุคสมัย ราคาปูดําในปจจุบันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

100-150 บาท หลังจากป 2535 เปนตนมา อาชีพการหาปูดําก็คอยๆ  เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ

ลดลงของจํานวนปูดํา ดวยสาเหตุหลายประการ ชาวบานจึงไดหันไปประกอบอาชีพประมงอื่นๆ ท่ีมี

ความหลากหลายมากขึ้น เชน การวางอวนปลากระบอก การวางอวนปู ลอบป ู ลอบปลาเกา และการ

เลี้ยงปลา เลี้ยงหอยในกระชัง เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยางพารา สวนปาลมนํ้ามัน สวนผลไม และสวนมะมวงหิมพานต อาชีพเกษตรกรรม เปน

อาชีพที่ไมมีรายไดตลอดทั้งป ชาวบานบางติบจึงยังตองประกอบอาชีพประมงพื้นบานเปนอาชีพเสริม 

โดยเฉพาะในชวงหนาฝนที่ไมสามารถกรีดยางพาราได ซ่ึงจากขอมูลแผนชุมชนป 2551 บานบางติบมี

ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบานเทากับ 25,440,000 บาท เฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 37,636 บาท 

ในขณะที่มีครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ จปฐ. (23,000 บาท/คน/ป) จํานวน 179 ครัวเรือน 

คิดเปนรอยละ 96.2 และครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. จํานวน 7 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

3.8 
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ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บานบางติบ สวนใหญเปนที่ราบสลับเนินเขา และพื้นที่เกษตรกรรม มีภูเขาสูงตั้งอยูทางทิศ

เหนือ ซ่ึงยังคงเปนปาที่อุดมสมบูรณ เปนตนน้ําของหวยและคลองตางๆ ท่ีไหลผานชุมชน รวมถึงเปน

แหลงน้ํา สาํหรับการผลิตน้ําประปาภูเขา ท่ีใชบริโภคในชุมชน ทิศตะวันตกเปนชายฝงทะเล มี

ลักษณะเปนอาวสลับกับปาชายเลน  

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของบางติบ ไดแก ทรัพยากรปาไม ท้ังปาบก ปาชายเลนและ

แหลงหญาทะเล ซ่ึงในอดีตมีความอุดมสมบูรณมาก โดยเฉพาะปาชายเลนเปนทั้งแหลงอาหารและ

แหลงรายไดท่ีสําคัญของชุมชน โดยในป 2520 มีการอนุญาตสัมปทานปาชายเลนบริเวณหมูบานโดย

ไมมีแนวเขตที่ชัดเจน สงผลใหปาชายเลนในบางติบถูกทําลาย จนทําใหปาเสื่อมโทรมอยางมาก บาง

แปลงลดเหลือแตตอ นอกจากนี้ ชาวบานเองก็มีการระเบิดปลา การทําอวนลาก อวนรุน อวนกระทุง

นํ้า สงผลใหสัตวนํ้าขนาดเล็กถูกกวาดเรียบ ทําใหทรัพยากรในชุมชนอยูในขั้นวิกฤต ตอมาในป 2539 

ปาชายเลนหมดสัมปทาน แกนนําชุมชนไดประสานงานกับสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 17 

ในการขอพื้นที่ปาชายเลนใหชุมชนมาเปนผูดูแลและฟนฟูเอง โดยไดจัดตั้งกลุมบริหารจัดการ

ทรัพยากรชุมชนบานบางติบข้ึนเมื่อ ป 2546 
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แมจะไดรับการปลูกฟนฟูโดยชุมชนมาอยางตอเนื่อง แตสภาพพื้นที่ปาชายเลนของบานบาง

ติบในปจจุบันยังมีความหนาแนนนอย บางพื้นที่ยังมีสภาพเสื่อมโทรม แมมีความหลากหลายของ

ชนิดพันธุพืช  เชน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ แสม ตะบูน ถั่วดํา มูตา ปรงทะเล หญาคาทะเล 

เปนตน แตยังเปนเพียงไมเกิดใหมในระยะไมกี่ป และอยูในลักษณะที่เบาบางมาก ทําใหแสงแดดสอง

ลงมาถึงพื้นไดมากกวาปกติ สงผลตอสัตวนํ้าที่อาศัยอยูในปาชายเลน ทําใหชาวบานจับสัตวนํ้าได

ลดลงและมีผลกระทบตอรายได เนื่องจากชาวบานมีการประกอบอาชีพประมงพื้นบานหมุนเวียนกัน

ตลอดทั้งป 

รูปแบบการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน 

 ปาชายเลนบานบางติบ มีพื้นที่ 6,000 

ไร ซ่ึงชุมชนมีกิจกรรมการปลูกฟนฟูปาชายเลนที่

เสื่อมโทรม จากการทําสัมปทานปาชายเลนเพื่อ

เผาถาน มาตั้งแตป 2540 บางโอกาสมีนักเรียน

โรงเรียนบานบางติบเขารวมดวย และมีการ

จัดตั้งชุดเฝาระวังการจับสัตวนํ้าผิดกฎหมาย ทุก

เดือน รวมถึงการเฝาระวังการบุกรุก หรือลาสัตว
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บริเวณปาตนน้ําเปนระยะๆ นอกจากนี้ บริเวณปาบกยังเปนที่ตั้งของโครงการประปาภูเขาของหมูบาน  

ปจจุบัน นอกจากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแลว ชุมชนยังมีการรวมกลุมในการพัฒนา

อาชีพ การพัฒนาในดานตางๆ และกองทุนดานการเงิน โดยมีหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน เขามาใหการสนับสนุนการดําเนินงานอยางหลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

จากการสัมภาษณ และการสอบถามผูนําชุมชน พบวา ชาวบานบางติบมีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรปาชายเลน เพื่อเปนแหลงอาหารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมาเปนแหลง

ประกอบอาชีพ คือ การจับสัตวนํ้าในบริเวณปาชายเลน ท่ีมีความหลากหลายของชนิด สามารถ

หมุนเวียนไดท้ังป ซ่ึงมีท้ังที่ประกอบเปนอาชีพหลัก และอาชีพเสริมหลังจากการทําการเกษตร โดยมี

บางครอบครัวที่มีการนําไมในปาชายเลนมาใชประโยชนในครัวเรือน แตใชเพียงปละ 1-2 ครั้งเทานั้น 

ความพรอม/ความคิดเห็นของชุมชนตอการจัดการปาชายเลน 

 ชาวบานบางติบ เห็นวาปาชายเลนมี

ประโยชนในการเปนแหลงอาหารมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 24.30 รองลงมาเห็นวา มีประโยชนในการ

เปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าวัยออน รอยละ 18.2 

เปนแหลงสรางอาชีพและรายไดรอยละ 17.5 เปน

ท่ีกําบังคลื่นลมรอยละ 17.2 และเปนแหลง

ทองเที่ยวรอยละ 10.7 โดยมีผูท่ีเห็นวาปาชายเลน

มีประโยชนเปนแหลงเชื้อเพลิง ในการหุงตม เผา
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ถานและฟนเพียงรอยละ 6.3 ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบการใชประโยชน จากทรัพยากรปาชายเลน 

ตามที่กลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับความคิดเห็นตอความสําคัญของปาชายเลนที่

มีตอการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตของครอบครัวที่เห็นวามีความสําคัญมากคิดเปนรอยละ 

36.9 ซ่ึงมีอัตราสวนที่ใกลเคียงกับครอบครัวที่เห็นวามีความสําคัญปานกลางรอยละ 40.9 ซ่ึงผูท่ีเห็น

วามีความสําคัญปานกลางสวนใหญไมไดประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับปาชายเลน 

 ทัศนคติของชาวบานบางติบเกี่ยวกับปญหาของทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน พบวา ผูตอบ

สัมภาษณรอยละ 61.7 เห็นวาชุมชนยังมีปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลน โดยเฉพาะการใช

เครื่องมือหรือวิธีการทําประมงแบบทําลายลางจากคนนอกพื้นที่ เชน การใชยาเบื่อเมา การใชอวน

กระทุงน้ํา ซ่ึงมีผลกระทบตอการจับสัตวนํ้าของคนในชุมชน แตยังมีสวนหนึ่งรอยละ 33.8 ท่ีเห็นวา

ชุมชนไมมีปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลน อยางไรก็ตาม ผูตอบสัมภาษณสวนใหญรอยละ 86.8 

มีความเห็นสอดคลองกันวาชุมชนควรมีกิจกรรมดานการอนุรักษตอไป และรอยละ 90.40 เห็นวา

ชุมชนบางติบมีศักยภาพในจัดการปาชายเลนของชุมชนไดเอง นอกจากนี้ ยังเห็นวาสมาชิกทุกคนใน

ชุมชนควรเปนผูท่ีมีบทบาทในการดูแลและจัดการทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 34.1 รองลงมาเห็นวาควรเปนบทบาทผูนําชุมชน และผูท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน 

คิดเปนรอยละ 25.0 และ 15.9 ตามลําดับ  

 ผูตอบสัมภาษณรอยละ 99.3 ทราบวามีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนในชุมชน 

และเกือบทุกคนที่ทราบเคยเขารวมในกิจกรรมการอนุรักษ เชน ปลูกปาทั้งปลูกปาเพิ่มและปลูกเสริม 

การตัดสางปา และการเฝาระวัง โดยผูท่ีมีบทบาทในการอนุรักษปาชายเลนมากที่สุด คือ หัวหนา

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาคือภรรยา/สามี คิดเปนรอยละ 34.9 (รายละเอียดใน

ภาคผนวก ก) 
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2.  ความรูทองถ่ินเรื่องระบบนิเวศปาชายเลน    

ปาชายเลนบานบางติบ มีเนื้อท่ีประมาณ 6,000 ไร มีพันธุไมปาชายเลนประมาณ 30 กวา

ชนิด โดยชุมชนบางติบไดแบงพื้นที่ปาชายเลนตามลักษณะการใชประโยชนออกเปน 4 เขต ไดแก 

1) เขตปาชายเลนเพื่อการฟนฟู เนื้อท่ีประมาณ 3,000 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนที่ถูก

ทําลายจากการสัมปทานไมเพื่อเผาถาน ซ่ึงจากการสํารวจของชุมชน พบมีพันธุไมท้ังที่

เปนไมช้ันบน เชน โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม ตะบูนขาว ตะบูนดํา และ

พันธุไมช้ันลาง เชน เหงือกปลาหมอ ปรงหนู สํามะงา เล็บมือนาง โดยไมคอยพบมีสัตว

นํ้าวัยออนเขาไปอาศัยในพื้นที่ 

2) เขตปาชายเลนเพื่อการอนุรักษ เนื้อท่ีประมาณ 1,300 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนที่มี

ความอุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมช้ันบนและพันธุไมช้ันลาง พบพันธุไมหลากหลายชนิด

อยูปะปนกันคอนขางหนาแนน มีสัตวนํ้าวัยออนเขามาอาศัยเปนจํานวนมาก เชน ลูกกุง 

ลูกปลากะพงแดง ลูกปูดํา หอยกัน หอยสันขวานหรือหอยหลักควาย  
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3) เขตปาชายเลนเพื่อการใชสอย เนื้อท่ีประมาณ 1,700 ไร พบพันธุไมจําพวกแสม ถั่วดํา 

และตะบูนจํานวนมาก ซ่ึงชุมชนใชประโยชนในการทําคอกแพะ คอกเปดและไก 

เครื่องมือประมง กรงนก เปนตน 

4) เขตปาชายเลนเพื่อการศึกษาวิจัย เนื้อท่ีประมาณ 1,700 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนที่มี

ความอุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมช้ันบนและพันธุไมช้ันลาง เปนแหลงที่พบสัตวทะเลหนา

ดินขนาดใหญ เชน ปูแสม ปูกามดาบ แมหอบ หอยตางๆ และสัตวหนาดินขนาดเล็ก เชน  

ไสเดือนทะเล หนอนทะเล ตัวออนสัตวนํ้า 

องคความรูและภูมิปญญาดานระบบนิเวศปาชายเลนบานบางติบ เปนความรูท่ีเกี่ยวของกับ

พันธุสัตวท่ีมีความสัมพันธกับระบบนิเวศของปาชายเลนอยางมาก และเปนสัตวนํ้าเศรษฐกิจท่ีสราง

รายไดแกชุมชน  นอกจากนี้ ชุมชนยังมีองคความรูที่เกี่ยวของกับระบบธรรมชาติซ่ึงชุมชนตองพึ่งพา

ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ซ่ึงองคความรูดังกลาวมีท้ังที่เปนความรูจากการถายทอดมา

จากบรรพบุรุษ ความรูท่ีไดจากประสบการณในการประกอบอาชีพ และความรูท่ีมาจากภายนอกซึ่ง

ชุมชนจะมีการปรับใชไปตามสถานการณและพัฒนาการของชุมชน 

ความรูเรื่องน้ําขึ้น-น้ําลง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนบานบางติบอาศัยการนับวันขางขึ้นขางแรม ในการคํานวณเวลาน้ําขึ้น-นํ้าลง โดยการ

ข้ึนลงของน้ําทะเลแบงไดเปน 2 ชวง ไดแก นํ้าตาย คือ ชวงวันที่มีระดับนํ้าทะเลขึ้นลงสูงสุดและต่ําสุด

อยูในระดับท่ีใกลเคียงกัน หรือข้ึนลงนอยมาก ซ่ึงจะอยูในชวงประมาณ 6-10 ค่ํา สวนชวงน้ําเปน คือ 
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ชวงวันที่มีระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุดอยูในระดับท่ีตางกันมาก หรือนํ้าแหงมาก ซ่ึงจะอยู

ในชวง 11-5 ค่ํา โดยการขึ้นลงของน้ําทะเลบานบางติบจะข้ึนลงวันละ 2 ครั้ง แตละครั้งหางกัน

ประมาณ 12-13 ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาที่ข้ึนสูงสุดประมาณ 2 ช่ัวโมง จากนั้นน้ําทะเลจึงจะเริ่มลง

และใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมงน้ําทะเลจึงลดลงต่ําสุด ซ่ึงในแตละวันชวงเวลาที่นํ้าขึ้นสูงสุดจะมี

ชวงเวลาที่หางกันประมาณ 1.30-2 ช่ัวโมง เชน 5 ค่ํา นํ้าทะเลขึ้นสูงสุดเวลาประมาณ 12 นาฬิกา 

และเริ่มลงในเวลาประมาณ 14 นาฬิกา ดังนั้น 6 ค่ําน้ําทะเลจะขึ้นสูงสุดเวลาประมาณ 14 นาฬิกา

และเริ่มลงในเวลาประมาณ 16 นาฬิกา เปนตน 

องคความรูในเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงของบานบางติบไดมาจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ

การสังเกตจากประสบการณโดยตรงในการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน  ท่ีตองมีการหมุนเวียนชนิด

สัตวนํ้าที่จับตามชวงเวลาการขึ้นลงของน้ําทะเล ซ่ึงสวนใหญวันที่อยูชวง “นํ้าเปน” จะเปนวันที่

เหมาะสมในการทําการประมงพื้นบาน เนื่องจากมีชวงที่นํ้าแหงมากและมีกระแสการขึ้นลงของน้ํา 

ท่ีแรง 

ปูดํากับการพึ่งพิงระบบนิเวศปาชายเลน1  

 ปูดํา เปนปูทะเลชนิดหนึ่ง ท่ีมีรสชาติ

อรอย คนนิยมบริโภค ทําใหมีราคาสูง ในอดีต

พบมากในบริเวณปาชายเลนของบานบางติบ ปู

ดําจึงเปนสัตวนํ้าที่เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของ

ชาวบาน ปูดําจะอาศัยเฉพาะบริเวณที่เปนปา

ชายเลนทึบ หรือมีรากโกงกางขึ้นหนาแนน และ

ชอบอยูในบริเวณที่มีเลนมากๆ โดยจะไมพบอยู

ในบริเวณที่เปนเลนปนทรายหรือหาดทรายเลย ปูดําที่มีอายุนอยจะมีสีกระดองเปนสีดําทั้งตัว สวนปูท่ี

อายุมาก หรือ “ปูแก” กระดองจะมีสีแดงเขม ซ่ึงเนื้อปูแกจะมีรสขม 

 

         
1  ขอมูลเพ่ิมเติมจากการบันทึกขอมูลของคณะวิจัยทองถิ่นในโครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณปูดําพุงพาระบบนิเวศปา

โกงกางแบบยั่งยนืบานบางติบ จ.พังงา 
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ปูดํากินทั้งซากสัตวและใบไมท่ีรวงหลนในปาชายเลนเปนอาหาร จึงเปนสัตวท่ีมีความสําคัญ

ตอระบบนิเวศปาชายเลน ปูดําจะลอกคราบในชวงน้ําตาย (6-10 ค่ํา) โดยปูดําเพศผูจะลอกคราบสอง

ชวงน้ํา (เดือนละสองครั้ง) สวนปูเพศเมียจะลอกคราบครั้งเดียว ซ่ึงการลอกคราบครั้งหนึ่งปูดําจะมี

ขนาดใหญข้ึน 1 เซนติเมตร ทําใหปูดําเพศผูจะมีการเจริญเติบโตเร็วกวาเพศเมียหนึ่งเทาตัว ในขณะที่

ปูดําลอกคราบนั้นตัวของปูดําจะนิ่ม เคลื่อนไหวชาลง และกินอาหารนอย การลอกคราบคราบของปู

ดําจะใชเวลาประมาณ 4 วัน สังเกตไดจากกระดองเริ่มแยกจากเยื่อหุมตัว (ชาวประมงเรียกวาปูสอง

กระดอง) สีกระดองปูดําจะเริ่มเปลี่ยนจากสีดําเปนสีเขียวแกมเหลือง สีนํ้าตาลออน สีนํ้าตาลเขม และ

สีดําในที่สุด ในชวงลอกคราบเปนชวงที่ปูดําออนแอและตองการแหลงหลบซอนตัว  

.ในชวงน้ําตาย นอกจากจะมีการลอกคราบแลวก็จะมีการผสมพันธุ โดยปูดาํเพศเมียจะมี

ระยะพักตัวเพื่อผสมพันธุหลังจากการลอกคราบประมาณ 25 วัน จึงไมลอกคราบทุกน้ํา การผสมพันธุ

เริ่มจากปูดําเพศผูมีพฤติกรรม “อุมนอง” คือ เพศผูจะอุมเพศเมียเอาไวตั้งแตเพศเมียเริ่มลอกคราบ

จนถึงเพศเมียมีสีกระดองออกเปนสีนํ้าตาลออนๆ จึงปลอย ซ่ึงในชวงชีวิตของเพศเมียจะออกไขได 4 

ครั้ง ทําใหปูดําเพศผูมีชวงชีวิตที่นานกวาและมักจะมีขนาดใหญกวาตัวเมีย หลังจากผสมพันธุไมเกิน

สองรอบน้ํา (1 เดือน) ปูดําเพศเมียจะมีไขออนเกิดขึ้นในกระดอง จากนั้นไมนานจะเห็นมีไขโผลใหเห็น

ท่ีตับปงของปูดํา ระยะแรกไขจะมีสีนํ้าตาลออน ซ่ึงชวงนี้ปูดําจะกินอาหารนอยลงและไมลอกคราบอีก 

จนกระทั่งไขปูมีสีนํ้าตาลเขมข้ึน ปูดําเพศเมียจะวายน้ําออกไปละลายไข (สลัดไขหรือลางไข) ใน

บริเวณที่มีนํ้าทะเลลึกมากกวา 5 เมตร หรือมีคาความเค็มประมาณ 25-30 สวนตอพันสวน (ppt) 

และไมชอบละลายไขในบริเวณที่มีอวนลาก อวนรุน อวนกระทุงน้ํามารบกวน หลังจากนั้นลูกปูดําจะ

ลอยตามกระแสน้ํากลับเขามาเจริญเติบโตในปาชายเลนตอไป 
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จากการวิจัยของนักวิจัยทองถิ่นบานบางติบ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน จาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สรุปสาเหตุสําคัญที่ทําใหปริมาณปูดําลดลง ไดแก ความเสื่อม

โทรมของปาชายเลน จากการสัมปทานปาชายเลนเพื่อเผาถานของเอกชน และการตัดไมใชสอย

ของชาวบานบางสวน ท้ังชาวบานภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซ่ึงเปนการทําลายที่อยูอาศัยและ

แหลงหลบภัยของปูดํา รวมถึงวิธีการตัดสางเพื่อใหตนโกงกางตรง และโตเร็วของหนวยงานราชการ 

ซ่ึงจะตัดและริดกิ่งออกทั้งหมดและทิ้งกองสุมไวในปา วิธีการนี้มีผลใหแดดสองถึงพื้นปามากเกินไป

และกิ่งไมท่ีกองสุมจะทับถมกันเนาเปอยอยูในน้ํา ทําใหอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น จนปูดําไมสามารถ

อาศัยได ซ่ึงชาวบานสังเกตจากหากทิ้งปูดําที่ติดหยองตากแดดไวนานเกินไปปูดําจะตายงายมาก 

การประกอบอาชีพประมงผิดวิธี ท้ังการใชยาเบื่อปลาที่มีผลตอสัตวนํ้าทั่วไปแลวยังตกคางอยูใน

นํ้าและดินเลน รวมถึงการใชเครื่องมือประมงบางประเภท เชน ลอบพับหรือไซพับท่ีใชอวนตาถี่มากมา

ดักปูดํา ทําใหปูดําที่มีขนาดเล็กเขาไปแลวออกมาไมได และการปลอยน้ําเสยีของบอเลีย้งกุง ลงใน

คลองบางติบ ซ่ึงจากการสังเกตของชาวบาน พบวา ชวงเวลาที่ผูประกอบการลางบอเตรียมปลอยกุง

น้ัน นํ้าที่ปลอยออกมาจะมีสีขนกวาน้ําทะเลและมีกลิ่นคอนขางเหม็น และสงผลใหไมสามารถหาสัตว

นํ้าไดในบริเวณคลองบางติบไปอีกหลายวัน จนกวาน้ําเสียจะกระจายออกไปหมดจากคลองแลว 

ประกอบกับชวงเวลากอนหนาที่จะมีการเลี้ยงกุงในบานบางติบ ชาวบานไมพบปญหาเหลานี้  

จากขอสรุปดังกลาว ชาวบานบางติบไดพยามยามแกไขปญหาดวยตนเองโดยการหารือในที่

ประชุมหมูบาน กําหนดขอหามไมใหมีการใชเครื่องมือประมงทําลายลาง หามตัดไมในปาชายเลน

โดยไมไดรับอนุญาตและกําหนดใหมีการปลูกทดแทน (รายละเอียดในหัวขอการแบงเขตการใช

ประโยชนและกฎระเบียบ) และรณรงคใหชาวประมงไมจับปูดําที่มีขนาดเล็ก 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องปูดําของบานบางติบ มีท้ังที่เปนความรูดั้งเดิมจาก

การถายทอดและจากประสบการณตรงในการจับปูดําเปนอาชีพ และองคความรูท่ีไดจาก

กระบวนการวิจัยของนักวิจัยทองถิ่นที่เปนสมาชิกของชุมชน โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินการวิจัย ซ่ึงชวยเพิ่มเติมองคความรูดั้งเดิมของชาวบาน 
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ปลากระบอก เติบโตและหากินในปาชายเลน 

 

 

 

 

 

ปลากระบอก มีลําตัวเพรียวยาว เกล็ดบริเวณหลังจะมีสีคล้ํา สวนบริเวณลําตัวและสวนทอง 

เกล็ดจะมีสีขาว ดังนั้นเมื่อปลากระบอกวายน้ํา มองจากขางลาง สีของปลากระบอกจะคลายๆ 

ทองฟา หากมองจากขางบนลงไป ก็จะคลายๆ สีดินเลน  ซ่ึงเปนการปรับตัวพรางสายตาของศัตรู เพื่อ

ความอยูรอด 

ปลากระบอกสามารถพบเห็นไดงายในบริเวณรอบๆ ปาชายเลน ซ่ึงชาวบานบางติบระบุวา

ปลากระบอกจะกินสาหรายเปนอาหาร มีชวงฤดผูสมพันธุและตั้งทองในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือน

มีนาคม และวางไขในปาชายเลน ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  ในชวงดังกลาว จึงพบเห็นลูก

ปลากระบอกไดท่ัวไปในปาชายเลน 

  เมื่อปลากระบอกมีขนาดใหญข้ึนก็จะออกไปหากินที่บริเวณชายฝงรอบๆ ปาชายเลน พอน้ํา

ข้ึนก็จะกลับเขามาหากินในปาชายเลน โดยตามกระแสน้ําเขามา และเมื่อนํ้าลงก็จะกลับออกไปตาม

กระแส  ชาวบานจึงไดใชความรูในการทําประมงจับปลากระบอก  
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3.  การฟนฟูและรักษาปาชายเลน   
ปาชายเลนบานบางติบเสื่อมโทรมจากการสัมปทานเพื่อเผาถาน สงผลใหทรัพยากรสัตวนํ้า

ลดลงจนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนบานบางติบ ซ่ึงชาวบานไดเรียนรูวิธีในการฟนฟูและรักษา

ปาชายเลน ไปพรอมๆ กับการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญและรวมมือกันจัดการปา

ชายเลน เพื่อใหมีความสมบูรณและเอื้อประโยชนตอ ชุมชนไดตอไป 

หลักศาสนากับการอนุรักษปาชายเลน 

ชาวบานบางติบสวนใหญนับถือ

ศาสนาอิสลาม โดยมีมัสยิดเปนศูนยรวม

จิตใจ ซ่ึงการปฏิบัติศาสนกิจตางๆ ใน

มัสยิดที่มีอยางสม่ําเสมอ เปนโอกาสใน

การพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารตางๆ ของชุมชน ประกอบกับ

ผูนําทางศาสนา เปนผูท่ีมีความสามารถ 

ทุมเท และเปนที่ยอมรับนับถือของชุมชน 
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จึงทําใหสามารถนําหลักคําสอนทางศาสนา ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ

ปาชายเลนของชุมชน เขามาสอดแทรกในการปฏิบัติศาสนกิจท่ีมัสยิดอยูเสมอ 

“หลักศาสนาอิสลาม เชื่อวาจักรวาล
ทั้งปวง เปนสิ่งที่อัลลอฮทรงสรางขึ้น 
พรอมกับระบบ และความสมดลุของ
ธรรมชาติ เปนหนาที่ของมนุษยที่จะตอง
คอยดูแลมนุษยดวยกัน และดูแลสิง่ที่องค
อัลลอฮสรางขึ้น”  

 

การสรางจิตสํานึก ในการอนุรักษปาชายเลนที่ชุมชนบานบางติบ มีเปาหมาย เพื่อสรางการมี

สวนรวมของชุมชน ในการฟนฟูปาชายเลนใหมีความอุดมสมบูรณ และรักษาไวใหลูกหลาน ผูนําทาง

ศาสนาและคณะกรรมการมัสยิด ในฐานะที่ใกลชิดกับชุมชนและไดรับการยอมรับ จึงไดเขามามี

บทบาทในการกระตุน ปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชน โดยใชการเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรื่อง

น้ี ผาน “คุตบะห” หรือการแสดงธรรมเทศนา ทุกๆ วันศุกรซ่ึงเปนวันที่กําหนดใหมุสลิมชายทุกคนมา

ละหมาดที่มัสยิด จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมเพราะคนในชุมชนมาพบปะกันอยางพรอมเพรียง   

หลักคําสอนทางศาสนาอิสลามที่เกีย่วของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: 

1) รอฮาร็อนฟาสาดู ผิลบัรรีวัลบะหรี หมายความวา เกิดความเสื่อมโทรมแลวใน

ภาคพื้นดินและภาคพื้นที่ทะเล 

2) บีมากาสาบัตอัยดินนาซี หมายความวา เพราะดวยความพากเพียรโดยฝมือของ

มนุษยเอง ท่ีไดทําลายทรัพยากร 

3) ลีญารี่กอฮุมบะฮฎ็อลลารีอามีลู หมายความวา เพื่อพระองคจะไดใหพวกเขาลิ้มรสใน

สิ่งที่พวกเขาไดปฏิบัติไว เมื่อมนุษยทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พระผูอภิบาล

ทรงบอกวาพระองคทรงเอากลับบาง เพราะใหมนุษยไดลิ้มรสวาสิ่งที่มนุษยไดทําไว

น้ัน มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแลว ใหบทลงโทษกับมนุษยเสียบาง เพื่อท่ีจะไดรูไดเกิด

จิตสํานึกในเรื่องของการจัดการทรัพยากร 

4) ลาอัลลาฮุมยัรญีอูน หมายความวา เพื่อพวกเขาจะไดกลับคืนสูพระองคใครที่ได

ทําลายทรัพยากรอยางไร  มนุษยเหลานี้หมายถึงจะตองกลับคืนสูพระองคท้ังสิ้น  แหง

พระผูอภิบาลพระองคอัลเลาะห 
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การปลูกฟนฟูปาชายเลนเสื่อมโทรม 

 การปลูกปา เพื่อฟนฟูปาชายเลนเสื่อม

โทรมของบานบางติบ เนนการปลูกเสริมในพื้นที่

วางจากการตัดไมสัมปทาน และเลือกปลูกใน

พื้นที่ท่ีเขาถึงไดงายกอน โดยจะปลูกตามแนว

พืชท่ีข้ึนอยูตามธรรมชาติ แตสวนใหญจะปลูก

โกงกาง เนื่องจากหาไดงายในทองถิ่น วิธีการ

ปลูกมีท้ังการปลูกฝกและปลูกตนกลา การปลูก

ตนกลาจะปลูกโดยไปแกะถุงเพาะชําออก ณ 

บริเวณพื้นที่ปลูก เพื่อใหตนกลาบอบช้ํานอย

ท่ีสุด และมีการผูกตนกลากับไมหลักปองกันการ

ลม สวนการปลูกฝกจะปลูกโดยแทงฝกลงไปใน

ดิน โดยใหมีสวนของฝกอยูในดิน 2-3 น้ิว ซ่ึง

ชุมชนพบวาการปลูกดวยฝกจะมีอัตราการรอด

สูงกวาปลูกดวยตนกลา แตตองไมมีลงิแสมมา

รบกวน สวนการเวนระยะการปลูก ชุมชนมักเวนระยะ 1 เมตร เผื่อเวลามีตนตายจะไดไมเกิดชองวาง 

โดยชวงที่เหมาะสมในการปลูก จะอยูในชวงน้ําเปนในชวงขางขึ้น (ข้ึน 11 ค่ําเปนตนไป) และพบวา 

การปลูกในฤดูฝนจะมีอัตรารอดสูงกวา เนื่องจากมีปริมาณน้ํามาก นอกจากนี้ หลังการปลูกในแตละ

ครั้ง ชุมชนจะมีการตรวจสอบอัตราการรอด เพื่อปลูกเสริมหากมีการตายมาก ซ่ึงชุมชนบานบางติบจะ

จัดใหมีกิจกรรมปลูกปาทุกเดือน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่ชุมชนจะมีเวลาวางมาก เนื่องจากไม

สามารถตัดยางได 

การดูแลปาชายเลนโดยการตัดสาง 

 ชุมชนบานบางติบ มีการตัดสางปาบางเพราะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน

ภาครัฐ ใหมีการดูแลพื้นที่ปาชายเลนดวยการตัดสางตามแตโอกาส โดยใหเหตุผลท่ีวาการตัดสางจะ

ชวยเปดใหแสงอาทิตยสองลงถึงพื้นลางของปาชายเลนไดมากขึ้น อากาศระบายไดสะดวก ทําให

ใบไมท่ีทับถมยอยสลายไดเร็วขึ้น ไมหมักหมมและสงกลิ่นเหม็น  ซ่ึงการตัดสางของบานบางติบจะตัด

เฉพาะกิ่งลาง ประมาณ 4-5 กิ่งและรากที่เสื่อมสภาพแลวเทานั้น วิธีการนี้จะทําใหแสงอาทิตยสองลง
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มาได แตไมมากจนสงผลกระทบตออุณหภูมิของน้ํา ซ่ึงจะมีผลตอสัตวนํ้าที่อาศัยในปาชายเลน 

อยางไรก็ตาม เมื่อไมมีงบประมาณภายนอกมาสนับสนุน ชุมชนก็ไมเดือดรอนและไมเห็นความจําเปน

ท่ีตองตัดสางปาชายเลน   เพราะเชื่อวาการคงไวเปนปาธรรมชาติก็ไมนาจะเกิดปญหาอะไรตามมา 

การแบงเขตการใชประโยชนและกฎระเบียบ 

ชุมชนบานบางติบ มีการแบงเขตการใชประโยชน

ของพื้นที่ปาชายเลนออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1) พื้นที่ปาชายเลนเพื่อการพิทักษ - รักษสัตวนํ้า 

พื้นที่ประมาณ 1,300 ไร ซ่ึงเปนพื้นที่ปาที่มี

ความอุดมสมบูรณ ท้ังในดานพันธุไมและสัตว

นํ้า และลอแหลมตอการถูกทําลาย โดยจะเปน

พื้นที่ท่ีชุมชนสงวนไว หามไมใหมีบุคคลใดเขา

ไปใชประโยชนใดๆ ท้ังสิ้น 

2) พื้นที่ปาชายเลนเพื่อการศึกษาระบบนิเวศ มี

พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร ซ่ึงเปนพื้นที่ปาที่มี

ความหลากหลายของพันธุไม และพันธุสัตว

นํ้า และเปนแนวกันชนระหวางปาบกกับปา

ชายเลน โดยชุมชนใชพื้นที่ปาดังกลาวใน

การศึกษาระบบนิเวศของปาชายเลน และเปน

ท่ีตั้งของศูนยเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนของ

ชุมชน ซ่ึงเปนพื้นที่ท่ีชุมชนสงวนไวไมใหมีใคร

เขาไปใชประโยชนใดๆ ท้ังสิ้น ยกเวนเพื่อ

การศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน 

3) พื้นที่ปาชายเลนเพื่อการฟนฟู มีพื้นที่ประมาณ 

2,000 ไร ซ่ึงเปนพื้นที่ปาที่ยังมีสภาพเสื่อม

โทรมมาก ชุมชนยังตองมีกิจกรรมการฟนฟูอยู 
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4) พื้นที่ปาชายเลนเพื่อการใชสอย พื้นที่ประมาณ 1,700 ไร ซ่ึงเปนปาที่มีพันธุไมท่ีชุมชน

นิยมใชประโยชนข้ึนอยูมาก โดยสวนใหญชุมชนจะใชเพื่อทําหลักผูกเรือ ไมถอเรือ เลาไก 

กรงนก เปนตน ซ่ึงเปนไมจําพวกแสม ถั่วดํา และตะบูน ซ่ึงการเขาไปใชประโยชนตองแจง

วัตถุประสงคในการใช เพื่อขออนุญาตตอคณะกรรมกลุมบริหารจัดการทรัพยากรบาน

บางติบเปนลายลักษณอักษรกอน และผูท่ีจะไดรับอนุญาตตองเคยมีสวนรวมในกิจกรรม

อนุรักษ โดยตองมีการปลูกทดแทนในอัตรา 1 ตอ 10 และตองตัดตนที่อยูลึกเขาไปไมนอย

กวา 20 เมตร  

นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกฎระเบียบ

หามการทําการประมงผิดกฎหมายบริเวณปา

ชายเลนและพื้นที่ชายฝงของหมูบาน ไดแก 

การปดอาว อวนรุน การใชยาเบื่อเมา การใช

ระเบิดปลา ไมใหลงหรือสรางโพงพาง 

การช็อตปลาดวยไฟฟา การใชหรือวางไซพับ 

การวางอวนโดยใชวิธีการใชเครื่องมือกระทุง

นํ้า ท่ีทําใหเกิดการเสียหายของปะการังแนว

ตลิ่งและสัตววัยออน รวมถึงไดกําหนดขนาดเครื่องมือประมง เพื่อไมใหมีผลตอสัตวนํ้าขนาดเล็ก 

ไดแก การใชหยองสองขอบหามไมใหใชตาอวนที่มีขนาดนอยกวา 2 น้ิวลงมา และการใชอวนปูมา

หามไมใหใชตาอวนที่มีขนาดนอยกวา 4 น้ิวลงมา ตลอดจนยังหามไมใหเปนผูชักชวนนายทุนมา

ลงทุนในพื้นที่ปาชายเลน 

การเฝาระวังปาชายเลน  

รูปแบบการเฝาระวังการทําลายปาชายเลนของบานบางติบ ทําโดยการจัดชุดลาดตะเวน 2 

ชุดๆ ละ 8 คน ออกลาดตะเวนเดือนละ 2 ครั้ง โดยไดรับการสนับสนุนเรือลาดตะเวนจํานวน 1 ลําจาก

โครงการเพชรในถิ่นจังหวัดพังงา และคาน้ํามันจากสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 17 จากการ

ดําเนินการดังกลาวจึงเริ่มมีความขัดแยงกับหมูบานใกลเคียงที่เขามาทําประมงในพื้นที่ นอกจากนี้ 

ชุมชนยังไดขอความรวมมือใหผูท่ีทําประมงและหาอาหารในปาชายเลน คอยเฝาระวัง เมื่อพบเห็น

การบุกรุกทําลายก็แจงกลุมหรือคณะกรรมการจัดการปาชายเลน   
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สวนการเฝาระวังเครื่องมือประมงทําลายลางที่เขามาทําการประมงบริเวณรอบๆ ปาชายเลน 

ไดเคยมีการสงเสริมเลี้ยงหอยนางรมบริเวณหนาทะเลบานบางติบ เพื่อใชแปลงเลี้ยงหอยซึ่งมีไมปก

เปนหลักไวผูกเชือกใหหอยเกาะ เปนแนวปองกันการบุกรุกของเรืออวนลากและอวนรุน และสราง

รายไดใหกับผูเลี้ยงดวย แตเมื่อปลายป 2547 ถูกคลื่นยักษสึนามิไดทําลายแปลงเลี้ยงหอยไปหมด ทํา

ใหผูเลี้ยงหอยตองขาดทุนและยังไมสามารถเริ่มเลี้ยงกันใหมได   
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4.   การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน  
 

สมุนไพรในปาชายเลน 

ชุมชนบานบางติบ มีหมอยาสมุนไพรที่ไดรับการยอมรับ

ดวยกัน 5 คน ไดแก นายนายโส ประสงคผล นายรอเหม อุมาสะ 

นายหมาด สมานกิจ นายสมพร กาญจนพันธุ และนายหับ ถิ่นเกาะ

ยาว ซ่ึงทุกคนลวนมีอายุมาก ซ่ึงจากการสัมภาษณ พบวา ในปา

ชายเลนบานบางติบ มีพืชท่ีมีสรรพคุณดานสมุนไพรรวม 20 ชนิด 

แบงเปนพันธุพืชปาชายเลน 18 ชนิด ไดแก ตะบูนขาว ตาตุมทะเล 

ตีนเปดทะเล ถอบแถบน้ํา เทพี นํ้านอง ปรงหนู โปรงแดง เปงทะเล 

รามใหญ ลําพู สารภีทะเล แสมขาว แสมดํา แสมทะเล หงอนไก

ทะเล หวายลิง และเหงือกปลาหมอดอกมวง และพันธุไมอื่นที่สามารถขึ้นไดในปาชายเลน 2 ชนิด 

ไดแก หัวรอยรู และวานหางชาง สรุปสรรพคุณและวิธีใช ดังตาราง (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
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ชื่อพันธุไม สวนที่ใช สรรพคุณ วิธีการใช 

1) ตะบูนขาว เปลือกผล
หรือเมล็ด 

รักษาโรคทองรวง นํามาตมน้ํา รับประมาณครั้งละ 1 
แกว 

 
 
 

เมล็ด เพิ่มความแข็งแรงใหกับกะโหลก
ศีรษะของเด็กทารก 

นํามาบดดวยน้ําปนูใส แลวนํามา
ทาบนศรีษะของเด็ก 

2) ตาตุมทะเล 
 
 
 
 

ราก เปลือก แกทองอืด ทองเฟอ ถายพยาธ ิ บดใหละเอียด ละลายน้าํในปริมาณ
ที่เหมาะสม รับประทาน 

เนื้อไมขางใน ขับน้ําคาวปลาในหลังสตรีคลอด
บุตร 

ตมรับประทานวนัละ 2-4 คร้ัง 

เปลือก บรรเทาโรคนิว่ และลดไข    ตมรับประทาน 

3) ตีนเปดทะเล 
 
 
 
 

ราก รักษาอาการประจําเดือนมาไม
ปกติ 

ตมรับประทาน 

4) ถอบแถบน้าํ 
 
 
 
 

ตน ใบ และ
ราก 

เปนยาระบายออนๆ แกพิษตาน
ซางขโมย  ถายเสมหะ 

ตมรับประทาน 

5) เทพ ี
 
 
 
 

ใบ รักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก  ตําแลวใสแผลสดจนกวาจะหาย 

6) น้ํานอง ผล บรรเทาอาการปวดหัว ปวดทอง ฝนเปนผงผสมน้ําทาที่บริเวณทอง 

 ผล รักษาอาการตุมข้ึนในเด็ก ตมแลวเอาน้าํที่ไดมาทาใหทัว่ 
 ราก รักษาอาการไอ หอบ  ฝนใหเปนผงผสมกับน้าํมะนาว 

รับประทานวนัละ 1-2 คร้ัง 
 ลําตน  รักษาไขมาลาเรีย  นํามาตมผสมกับตัวยาอื่น 

รับประทานวนัละ 2 คร้ังจนกวาจะ
หาย 
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ชื่อพันธุไม สวนที่ใช สรรพคุณ วิธีการใช 

7) ปรงหน ู
 
 
 
 

หัว รักษาอาการงสูวัด หรือเริม นําสวนหัวนํามาฝนแลวผสมกับ
น้ําขาว ทาใหทั่ว 

8) เปงทะเล 
 
 
 
 
 

ใชทั้งหา โรคเบาหวาน ความดัน พยาธิ
อกหัก 

ตมน้ํารับประทาน 

9) โปรงแดง 
 
 
 
 

เปลือก รักษางูสวัด หรือเริม นํามาฝนกับหนิลับมีดแลวผสมกับ
น้ําขาว ทาในบริเวณที่เปน 

ราก แกพิษงกูัด กากพอกแผล น้ํารับประทาน 
ดอก แกพยาธ ิ นํามาตมรับประทาน 

10) รามใหญ 
 
 
 
 

เปลือก รักษาอาการทองเสีย แกไข  นํามาตม 

11) ลําพ ู
 
 
 

 

ใบ ไลล้ิน ยงุและแมลงมีพษิ ใบสดนํามาเผา 

ดอก เปนยาชูกาํลัง ยาบาํรุง  - 

ใบ ราก และ
เนื้อไม 

เปนยาสมานแผล - 

12) สารภีทะเล 
 
 
 
 

เปลือก เปนยาเบื่อปลา - 
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ชื่อพันธุไม สวนที่ใช สรรพคุณ วิธีการใช 

13) แสมขาว 
 
 
 
 

แกนของตน  แกอาการทองรวง แกกษัย 
รักษาอาการประจําเดือนมาไม
ปกติ  

นํามาตม หรือตมรวมกับแกน
แสมสาร (ข้ีเหล็กปา) ใชเปนยาขับ
เลือดเสียของสตรี  

เปลือก แกปวดฟนและรักษาโรคเรื้อรัง    
เมล็ดออน เรงฝและพอกฝที่แตกแลวใหตก

สะเก็ดเร็วขึ้น  
นํามาตําพอก 

14) แสมดํา 
 
 
 
 

ลําตน ขับลม ขับปสสาวะ แกกษยั แก
หืด ริดสีดวง ปวดทอง อาเจียน 

นํามาตม 

15) แสมทะเล แกนของตน แกทองรวง  นํามาตมน้ําดืม่ 
 ใบหรือราก แกพิษปลาหรือสัตวมีพิษใน

ทะเลอืน่ๆ  
ตําใหละเอียดใชพอกที่แผล หากเปน
งูพิษรายแรงตาํผสมกับใบเสลด 
พังพอน กระถินและหวัหอม โดยตํา
ใหละเอียดพอกที่แผล และละลาย
น้ํารับประทาน 

 เปลือก สมานแผลในปาก  นํามาตมน้ําอมบวนปาก 
 รากและตน รักษาโรคเบาหวาน สับใหละเอียดผสมกับกาํแพงเจ็ดชั้น 

ใบตนหูกวาง ตนตายปลาย นํามาตม
รับประทานวนัละ 2 คร้ัง 

เปลือก  แกรํามะนาด ปากอับแสบ ตมน้ําอมบวนปาก 16) หงอนไกทะเล 
 
 
 
 
 

เมล็ด แกทองเสยี แกบิด  รับประทาน 

เหงา ตน ใบ 
ดอก ผล สดๆ 

แกโรคเกี่ยวกบัทางเดินปสสาวะ 
ขับปสสาวะ 

ตมรับประทานแทนน้าํ 

หัว แกพยาธ ิ นํามาบดผสมในน้าํใหเด็กอาบทุกวนั
เปนเวลาอยางนอย 1 เดือน 

17) หวายลิง 
 
 
 
 หัวและราก  แกไขดีซาน นํามาตมน้ําดืม่ 
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ชื่อพันธุไม สวนที่ใช สรรพคุณ วิธีการใช 

ตนสด  พอกฝ รักษาฝหนอง แผลที่ถกูงู
กัด 

นํามาตําใหละเอียดนํามาพอกหรือ
นําใบมาตําเอาน้าํที่ไดรับประทาน 

ใชทั้งหา รักษาโรคปอดและโรคมะเร็ง  ตมรับประทาน เชา – เย็น 
ใบหรือทั้งตน รักษาอาการรอนในและเปนยาชู

กําลัง 
บดเปนผงผสมกับน้าํผึ้งปนเปนกอน
เล็กๆ กนิวนัละ 3 เวลา 

18) เหงือกปลาหมอ
ดอกมวง 

ลําตนและ
ราก 

แกพิษไข แกโรคผิวหนงัทกุชนิด  ตมอาบ หรือใชรับประทาน 

หัว รักษาอาการประจําเดือนมาไม

ปกติ โรคปอดและโรคหัวใจ  

นําหัวมาตากแหงแลวนํามาตม
รับประทานเชา - เย็น 

19) หัวรอยรู 
 
 
 
 

หัว เปนยาฆาเชื้อโรค นําไปผสมกบัยาตัวอืน่ 

20) วานหางชาง 
 
 
 
 

ลําตน รักษาโรคไต แกปวดเมื่อย 
จนกวาอาการจะหายไป หรือ
รับประทานกอนนอนเพื่อเปนยา
ชูกําลัง 

นําสวนตนมาหั่นเปนแวนประมาณ 
6-7 แวนตมแลวเอาน้ํามา
รับประทาน หรือบดผสมน้ําผึ้งทาํ
เปนลูกกลอน หรือดองเหลา 
รับประทานเชา-เย็น 

การจับสัตวน้ําอยางย่ังยืน 

การจับสัตวนํ้าในบริเวณปาชายเลนของบานบางติบ มีภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ  ไดแก การ

ตกปูดํา การโละกุง การวางอวนปลา การตีปลากระบอก ซ่ึงเปนวิธีการประมงที่ไมทําลายลาง โดยมี

การสืบทอดและพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของชุมชนและประสบการณของชาวประมง  

 การตกปูดํา 

การตกปูดําของบานบางติบในอดีตมีการใชเครื่องมือ

การจับท่ีเรียกวา “ตั๋งโกย” ซ่ึงทําขึ้นมาจากการนําไมไผ  2 อัน

มาดัดใหเปนรูปโคงไขวกัน พื้นลางมีลกัษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม

ยึดดวยอวน โดยใหอวนมีความหยอนเล็กนอย และมีเชือกผูก

กับทุนเพื่อใหเห็นไดชัด ซ่ึงวิธีตกปูจะใชเหยื่อลอท่ีเปนเนื้อปลา

ท่ียังไมเนาผสมเกลือ เพื่อใหเนื้อปลาแข็ง นําไปผูกที่ดานบน
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ของตั๋งโกย เมื่อปูดํามากินเหยื่อตองใชความชํานาญในการสาว/ยกตั๋งโกยขึ้นมาจากน้ําอยางรวดเร็ว

เพื่อไมใหปูดําสามารถหนีออกจากตั๋งโกยได ซ่ึงเครื่องมือน้ีไมนิยมใชในปจจุบัน เนื่องจากเมื่อปูดําเขา

มากินเหยื่อหมดแลวสามารถออกจากตั๋งโกยได ทําใหตองนั่งเฝา ไมสามารถทิ้งไวขามคืนได ประกอบ

กับจํานวนปูดําที่ลดลงจึงทําใหเสียเวลามากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

ตอมาไดมีพัฒนาการมาใช “หยองขอบเดียว” ในการตกปูดํา ซ่ึงหยองขอบเดียวมีลักษณะการ

ใชงานเชนเดียวกับตั๋งโกย แตเปลี่ยนจากการใชเชือกผูกติดกับทุน มาเปนการใชไมแหลมในการปก

ใหหยองอยูกับท่ีและงายตอการดึงขึ้นเมื่อปูดํามากินเหยื่อ แตปูดําก็ยังสามารถออกจากหยองขอบ

เดียวไดหากกินเหยื่อหมดแลว ทําใหตองนั่งเฝาเชนกัน หลังจากนั้น จึงไดเปลี่ยนมาใช “หยองสอง

ขอบแทน” ซ่ึงมีลักษณะคลายกับหยองชั้นเดียว แตมีขอบไมไผ 2 อัน และมีทางเขาไดทางเดียว ทําให

ปูดําไมสามารถออกมาไดแมกินเหยื่อหมดแลว สามารถปกทิ้งไวขามคืนได จึงเปนที่นิยม แตพบวา

เครื่องมือดังกลาวใชอวนตาถี่ทําใหจับไดปูขนาดเล็กดวย  แตเนื่องจากปูดําสามารถมีชีวิตอยูไดหลาย

วันโดยไมตองอยูในน้ํา ทําใหคนตกปูสามารถเลือกปลอยปูท่ีมีขนาดเล็กได แมปกหยองทิ้งไวหลายวัน 

การตกปูดําดวยเครื่องมือท้ัง 3 ชนิดขางตน 

ชาวประมงตองมีความรูเรื่องน้ําขึ้นน้ําลง เนื่องจาก

ชวงเวลาที่เหมาะสม ในการวางเครื่องมือพรอมเหยื่อ 

ตองเปนชวงที่นํ้าแหงกอนที่นํ้าจะขึ้น ซ่ึงชวงวันที่นํ้า

แหงมากคือชวงน้ําเปน (11 ค่ํา – 5 ค่ํา) โดยสถานที่

ท่ีเหมาะสมในการวางเครื่องมือคือบริเวณคลองเล็กๆ 

ท่ีมีนํ้าไหลเชี่ยว เพื่อกลิ่นสงไปไดไกลขึ้น และตอง

เปนบริเวณที่มีรากโกงกางหนาแนน 
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 การโละกุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโละกุง หรือแทงกุงเปนวิธีการจับกุงในปาชายเลนในเวลากลางคืน สวนใหญเปนกุงขาว

และกุงกุลาดํา โดยตองมีอปุกรณใหแสงสวางและฉมวกขนาดเล็กในการจับดวย ทําโดยการสองไฟไป

ยังบริเวณที่กุงเขามาหากินซึ่งเปนบริเวณที่มีลักษณะเปนอาว ลําคลองหรือชายหาด เมื่อไฟสองที่ตา

กุงจะเห็นเปนสีแดงจึงใชฉมวกเลือกแทงตัวที่มีขนาดใหญ ซ่ึงสังเกตไดจากจุดสีแดงของตากุงจะหาง

กันมากเมื่อกุงมีขนาดใหญ โดยชวงเวลาที่เหมาะสมในการโละกุงตองเปนชวงน้ําลง และน้ําไมขุน 

เพราะจะทําใหสังเกตเห็นตากุงไดงายขึ้น ดังนั้นชวงวันที่เหมาะในการโละกุงจะเปนชวงน้ําเปน (10 

ค่ํา – 5 ค่ํา) ซ่ึงจะมีระดับนํ้าที่แหงมาก และในชวงฤดูแลงที่ไมมีฝนตก ระดับนํ้านอย และใส  

ในอดีตการจับกุงของชาวบานบางติบจะใชวิธีการหอดแหที่สืบทอดกันมา แตพบวาไมสามารถ

จับกุงไดอยางทั่วถึงประกอบกับมีความตองการที่จะจับกุงกุลาดําที่มีราคาสูง ซ่ึงอาศัยอยูในปา 

ชายเลนทําใหไมสามารถใชแหในการจับได จึงพัฒนามาเปนวิธีการโละกุงแทนซึ่งเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ท่ีกุงกุลาดําอาศัยอยู และตอมาไดขยายไปใชจับกุงขาวดวย 
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 การวางอวนปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางอวนปลา ทําโดยนําอวนไปลอมฝูงปลาโดยมีคนหนึ่งลากหัวคานแลวอีกคนปลอยอวน 

โดยใหหัวคานทั้งสองขางมาชนกัน จากนั้นใชอุปกรณตีนํ้าใหมีเสียงดังเพื่อไลปลาที่อยูในวงลอมให

ตกใจและวายหนีไปชนอวน วิธีการนี้จะไดปลาหลายชนิด ไดแก ปลากระบอก ปลาแปน ปลาสาก 

ปลาศรีแกว เปนตน โดยสวนใหญจะเปนปลาที่หากินผิวน้ํา วิธีการนี้ชาวบานบางติบไดรับการ

ถายทอดมาจากคนรุนกอน แตมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณจากอวนที่ทําจากดายมาเปนอวนที่ทําจาก

เอ็น ซ่ึงปลาจะมองไมเห็น ชวงเวลาที่เหมาะสมคือชวงน้ําแหง เนื่องจากจะสังเกตเห็นฝูงปลาไดงาย 

วิธีการนี้เปนการประมงที่ไมทําลายลางเนื่องจากใชอวนที่มีตาหาง ขนาด 3.8 เซนติเมตร 

 การตีปลากระบอก 

การตีปลากระบอก เปนวิธีการจับปลา 

กระบอกโดยใชสวิงเปนเคร่ืองมือ ทําโดยนําสวิงไป

น่ังพายบนหัวเรือ ฟงเสียงปลากระบอกที่เลนน้ํา 

จากนั้นใชไฟสอง เมือ่เห็นปลา กระบอกตามขนาดที่

ตองการ ใหรีบใชสวิงตีลงไปแลวพลิกสวิงกลับข้ึนมา

ใสในเรือ วิธีการนี้ไมเปนการทําลายลาง เนื่องจาก

สามารถเลือกจับเฉพาะตัวใหญได นอกจากนี้ ยัง

อาจไดปลาชนิดอื่นดวย  
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ชาวบานบางติบ ไดแนวคิดมาจากการ

ชอนลูกปลาเกาและปลากะพงขาย วิธีการนี้

สามารถทําไดท้ังชวงน้ําขึ้นและน้ําลง โดยเปน

การจับในระหวางที่ปลากระบอก กําลังตาม

กระแสน้ําเขาไปในปาชายเลน หรือเปนชวงที่

ปลากระบอกตามกระแสน้ํา กลับออกมาจาก

ปาชายเลน ซ่ึงทําเลที่เหมาะสมตองเปน

บริเวณลําคลองที่มีนํ้าเชี่ยว และในชวง “นํ้า

ตาย” (3-4 ค่ํา) ท่ีกระแสน้ําไมไหลเชี่ยว ซ่ึง

ปลากระบอกมักจะขึ้นมาวายบริเวณผิวน้ําทํา

ใหสังเกตเห็นตัวปลาไดงาย 

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในปาชายเลน 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ชุมชนสวนใหญเรียนรูซ่ึงกันและกันก็คือ การจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ใน

ระยะแรกชุมชนบานบางติบใชไมไผมาสรางทางเดินในปาชายเลน ไปยังศูนยเรียนรูปาชายเลน  

เพราะไมไผหาไดงายในชุมชน ไมตองซือ้  และยังมีเหตุผลท่ีสําคัญก็คือ เมื่อไมไผท่ีสรางเปนทางเดิน

พัง  ก็จะไดรวมคนในชุมชนมาสรางกันใหม  ไมไดเดือดรอนอะไร  แตกลับเห็นเปนโอกาสใหคนมา

ทํางานรวมกัน แตตอมาไปเปลี่ยนเปนไมท่ีมีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น เนื่องจากมีผูเขามาเยี่ยม

ชมศูนยเรียนรู และใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมใหความรูแกเยาวชนมากขึ้น 
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การกําหนดเสนทางเดิน  ชุมชนบางติบเลือกเสนทางที่ผานปาหลากหลายชนิด เพื่อจะได

เรียนรูพันธุพืชปาชายเลนดวย โดยมีปายชื่อปกบอกเปนระยะๆ นอกจากนี้ เสนทางเดินนี้ ยังเปน

เสนทางลาดตระเวนของชุมชนดวย 
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5.  การพัฒนากลุมและองคกรชุมชน  
 

การกอเกิดกลุมของชุมชนบานบางติบ เริ่มจากการที่ชุมชนเห็นสภาพปาชายเลนมีความเสื่อม

โทรมมากขึ้นเรื่อยๆ จากกิจกรรมการสัมปทานเผาถาน บางแปลงเหลือแตตอไม ประกอบกับปญหา

อื่นๆ เชน การระเบิดปลา การใชยาเบื่อปลา การเขามาของอวนรุน ทําใหสัตวนํ้าลดลงจนอยูในภาวะ

วิกฤต สงผลตอการทําประมงพื้นบานซึ่งเปนทั้งรายไดหลักและรายไดเสริมของชุมชน 

ผูใหญบานในขณะนั้นจึงไดพยายาม

หาทางแกไขปญหา โดยชักชวนเยาวชนและ

ชาวบานที่สนใจเขารับการอบรมเกี่ยวกับการ

ฟนฟูและจัดการทรัพยากร  จัดโดยสถานี

พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 17 ซ่ึงไดจุด

ประกายใหมีการทํากิจกรรมอนุรักษ โดยใน

ระยะแรกยังเปนการรวมตัวแบบหลวมๆ เนน

การทํากิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมควบคูไปกับ

การปองกันทรัพยากรของชุมชน 
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ในระหวางนั้น การสัมปทานปาชายเลนไดสิ้นสุดลง ผูใหญบานและแกนนําจึงไดไปหารือกับ

หนวยงานปาชายเลน ท่ีดูแลพื้นที่ เพื่อขอใหชาวบานไดมามีสวนรวม ในการฟนฟูปาชายเลน ซ่ึงใน

ครั้งแรกไดพื้นที่มา 500 ไร และตอมามีการปลูกเสริมเดือนละครั้ง ไดรับการสนับสนุนกลาไม จาก

สถานีพัฒนาปาชายเลน โดยมีเด็กและเยาวชนไปรวมปลูกดวยเสมอ จนปจจุบัน ไดขยายการดูแล

ครอบคลุมเกือบท้ังผืนปาแหงนี้ รวมทั้งเชื่อมโยงไปสูการดูแลรักษาปาบก ซ่ึงเปนปาตนน้ํา 

เมื่อปาชายเลนฟนตัวทําใหสัตวนํ้าเพิ่มข้ึนตามมา ชุมชนไดมีการลาดตระเวนเพื่อปองกันการ

ทําลายทรัพยากรจากบุคคลภายนอก ปองกันเรืออวนลากอวนรุนโดยสงเสริมเลี้ยงหอยนางรมซึ่งมี

การใชไมไผปกเรียงเปนหลักยึด ทําใหสามารถปองกันเรืออวนลากอวนรุนไมใหเขามาในพื้นที่ เปน

การหลีกเลี่ยงการขัดแยงกันโดยตรง จากความสําเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทําให

ชุมชนประจักษในศักยภาพของตนเอง จึงขยายกิจกรรมไปสูการพัฒนาดานอาชีพ การออมทรัพย 

การพัฒนากลุมสตรี เปนตน 

กระบวนการพัฒนากลุมฯ ไดเกิดขึ้น

เรื่อยมา จนกระท่ังไดรับการอบรมอาสาสมัคร

ราษฎรพิทักษทะเลและชายฝง  อีกครั้งในป 

2545 ซ่ึงมุงเนนในเรื่องการปองกัน เฝาระวัง 

ปราบปรามและดูแลปา  จากนั้น  จึงได เริ่ม

กิจกรรมการลาดตะเวนเพื่อเฝาระวังการบุกรุก

พื้นที่ปาและการทําประมงผิดกฎหมาย โดย

ไดรับการสนับสนุนเรือลาดตะเวนจํานวน 1 ลํา

จากโครงการเพชรในถิ่นจังหวัดพังงา และคา
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นํ้ามันจากสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 17 ซ่ึงชุมชนจะออกลาดตะเวนเดือนละ 2 ครั้ง โดย

แบงเปน 2 ชุดๆ ละ 8 คน จากการดําเนินการดังกลาว จึงเริ่มมีความขัดแยงกับหมูบานใกลเคียงที่เขา

มาทําประมงในพื้นที่ ผูใหญบานจึงไดเขาชี้แจงใน

ที่ประชุมอําเภอถึงกิจกรรมของชุมชน 

เมื่ อมี การพัฒนาได ระยะหนึ่ ง  จึ ง ได

ประกาศตั้ง “กลุมบริหารจัดการทรัพยากรบาน 

บางติบ” ข้ึนอยางเปนทางการในป 2546 มีการจัด

โครงสราง จัดทําแนวเขต กําหนดกฎระเบียบ และ

จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยมีผูแทน

จากกลุมตางๆ ในชุมชนรวมเปนกรรมการดวย 

ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

ปาชายเลนเสือ่มโทรมและสตัวน้ําลดลงจน

วิกฤต จากการสัมปทานเผาถาน และ

เครื่องมือประมงทาํลายลาง  

2520-2538 
ชุมชนเริ่มเหน็ปญหาความเสื่อมโทรมของ 

ปาชายเลนและสัตวน้าํ 

สถานพีัฒนาปาชายเลนที่ 17 จัดอบรม

เกี่ยวกับการฟนฟูและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 กรมประมงสงเสริมการเลี้ยงหอยนางรม 

หมดการสัมปทานปาชายเลน 

2539-2540 กลุมทาํประมงเริ่มคุยกนัตามรานกาแฟ 

ผูใหญบานระดมเยาวชนและชาวบานไป

อบรมฯ รวมกลุมแบบหลวมๆ และขอดูแล

และฟนฟูปาชายเลน โดยมกีลุมเลี้ยงหอย

นางรมชวยเฝาระวัง 

โครงการ SIF, สกว.,  อบต., สถานีปาชาย

เลน  สนับสนนุงบประมาณ

กระบวนการพฒันา  

การอบรม และการศึกษาวิจยั 

2541-2546 แกไขปญหาประมงทาํลายลาง สํารวจพันธุ

พืชและสัตว  ปลูกและฟนฟปูาตอเนื่อง 

กําหนดเขตและกฎระเบียบปาชายเลน มีการ

เรียนรู อบรม ดูงาน และวิจยัทองถิ่น  จัดตั้ง

กลุมฯ อยางเปนทางการ 

ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ  

มีหนวยงานภายนอกเขามาจํานวนมาก 

ชุมชนและหนวยงานภายนอกมา 

ศึกษาดูงาน  

2547-
ปจจุบัน เกิดการพฒันากลุมตางๆ เพิ่มข้ึน  จัดทาํแผน

จัดการปาชายเลน  เชื่อมตอกับแผนชุมชน

และแผนพัฒนาทองถิ่น ผลงานเปนที่ยอมรับ  
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ปจจุบันการบริหารจัดการกลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ ดําเนินงานภายใตการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการที่คัดเลือกมาจากตัวแทนของแตละกลุมอาชีพในชุมชนรวม 11 คน และมี

ท่ีปรึกษา 3 คน เพื่อสรางความรวมมือจากทุกกลุมในการทํากิจกรรม โดยกลุมจะมีการดําเนินงาน

ภายใตแผนจัดการทรัพยากร 4 ดาน ไดแก การฟนฟู การเฝาระวัง การเพิ่มศักยภาพของ

คณะกรรมการ และการประชาสัมพันธและสื่อสาร ซ่ึงไดกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

รวมถึงกําหนดองคกร/หนวยงานที่จะเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน จนมีผลงานเปนที่ยอมรับและ

ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 

กิจกรรมตางๆ ไดรับการสนับสนุนดวยดีจากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองคการพัฒนา

เอกชน ในการอบรมใหความรูเรื่องอาชีพและการฟนฟูทรัพยากรชายฝง สนับสนุนการลาดตระเวน 

สนับสนุนกลาไมสําหรับปลูกเสริม สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาเครือขายกับชุมชนภายนอก  

สนับสนุนการพฒันาศูนยการเรียนรูชุมชน ตลอดจนรวมทําการวิจัยแนวทางการอนุรักษปูดํา โดยมี

องคการบริหารสวนตําบลบางวัน ใหการสนับสนุนในดานตางๆ อยางใกลชิด รวมทั้งไดมียุทธศาสตร

การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรชายฝงที่ชัดเจน 
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6.  การสืบสานความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 การใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 

ดวยความผูกพันและใกลชิดกับปาชายเลนมาโดยตลอด  ชาวบานบางติบซ่ึงเปนผูตอบ

สัมภาษณรอยละ 84.6 มีความเห็นวาภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอการจัดการปาชายเลน โดย

สวนใหญใหเหตุผลวาชุมชนเปนผูท่ีรูจักสภาพพื้นที่ดีกวาคนภายนอก เปนความรูท่ีมาจาก

ประสบการณจึงสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และ

เปนวิธีการจัดการที่ตรงตามความตองการ และ

ปญหาของชุมชน สวนความเห็นถึงผูท่ีควรมี

บทบาทในการรวบรวมและศึกษาภูมิปญญาฯ  

ผูตอบสัมภาษณสวนใหญเห็นวา กลุม

อนุรักษซ่ึงหมายถึง กลุมบริหารจัดการทรัพยากร

บานบางติบ ควรเปนผูท่ีมีบทบาทมากที่สุด คิด
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เปนรอยละ 30.4 รองลงมา ควรเปนบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล และโรงเรียนในชุมชน คิด

เปนรอยละ 23.3 และ 21.1 ตามลําดับ ท้ังนี้ มีผูตอบสัมภาษณท่ีทราบวา ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น

ในการจัดการปายเลนรอยละ 91.1 และไมทราบ/ไมแนใจรอยละ 8.9 โดยผูท่ีทราบสวนใหญระบุวา

ตนเองมีสวนเกี่ยวของ แตยังไมคอยเขาใจในภูมิปญญาฯ รอยละ 56.3 นอกจากนี้ ยังคิดวาควรมีการ

รวบรวมจากผูรู และมีการเผยแพรใหแกคนรุนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะในการจัดการปาชายเลนและสงเสริมภมูิปญญาทองถิ่น มีดังนี้  

- หนวยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนชุมชนในการจัดการปาชายเลนใหมากขึ้น และ

ตอเนื่อง เพื่อใหชุมชนสามารถจัดการปาชายเลนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ควรมีการเขมงวดในการเฝาระวังการทําประมงดวยวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมายให

มากขึ้น เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการใชประโยชนจากทรัพยากร และเปนการ

อนุรักษสัตวนํ้า 

- ควรมีกิจกรรมในการอนุรักษ ฟนฟู และดูแลปาใหมากขึ้นกวานี้ 

- ในการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นควรมีท้ังการรวบรวม การบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

การเผยแพร การจัดเปนแหลงเรียนรูในชุมชน และการสงเสริมใหมีการใชภูมิปญญา

ทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนใหกวางขวางขึ้น โดยใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ท้ัง

ในสวนที่เปนภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชนอื่นๆ  
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ทิศทางการพัฒนาของชุมชน  

จากแผนแมบทชุมชนบางติบป 2551 บานบางติบมีเปาหมายการพัฒนาหมูบานที่มุงเนนการ

เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรตางในหมูบานใหเกิดความเชื่อมโยงชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในหมูบาน ท้ังในดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให

ครอบคลุม และการไดรับสิทธิในที่ดินทํากินอยางถูกตอง นอกจากนี้ ยังมุงใหมีการเสริมสรางความ

เขมแข็งของครอบครัวใหสามารถพึ่งตนเองได ซ่ึงในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมชุมชนบางติบไดมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก สงเสริมการสรางจิตสํานึกและการมี

สวนรวมในการดูแลและจัดการทั้งปาบก ปาชายเลน และการจัดการขยะในชุมชน รวมท้ังสงเสริม

กระบวนการศึกษาเรียนรู การถายทอดประสบการณและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังนี้มีโครงการสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก    

โครงการสรางแปลงเพาะชํากลาไมปาชายเลน โครงการปลูกฟนฟูปาชายเลนทุกเดือน  โครงการเฝา

ระวังและลาดตะเวนปาชายเลนและปาตนน้ํา โครงการจัดทําแนวเขตปาตนน้ํา โครงการสรางฝาย

ชะลอน้ํา โครงการใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลนแกนักเรียน โครงการศึกษาดูงานดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษความสะอาดหนาบานนามอง โครงการทําปุยชีวภาพ และ

โครงการเตาเผาขยะชีวมวลและเตาหุงตมชีวมวล 
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เปาหมายและแนวทางการพัฒนาของบานบางติบมีความสอดคลองกับ อบต.บางวัน ท่ี

กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาตําบลบางวันที่มุงไปสู “ประชาชนมีการศึกษาดี พัฒนาคุณธรรม 

ทรัพยากรล้ําคา โครงสรางพื้นฐานทั่วถึง ชุมชนพึ่งพาตนเอง อาชีพมั่นคง” โดยไดกําหนดยุทธศาสตร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ ท่ีมีแนวทางการพัฒนาที่มุงการ

เสริมสรางจิตสํานึก และสนับสนุนการมีสวนรวมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรใหมีความอุดมสมบูรณและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึง

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และศาสนาที่มีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนศูนยการ

เรียนรูขอมูลขาวสารชุมชน และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 



 

 

 

ภาคผนวก ก 

สรุปผลสํารวจความคิดเห็น 
ชุมชนบานบางติบ 

 

 
 



 40 



 41 

ตารางที่ 1  รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลักษณะ รอยละ 
เพศ  100.0 

ชาย 49.7 

หญิง 50.3 

อายุ 100.0 

17 - 29  ป 9.6 

30 - 39  ป 26.8 

40 - 49  ป 28.6 

50 - 59  ป 19.1 

60 ปข้ึนไป 15.9 

สถานภาพในครัวเรือน 100.0 

หัวหนาครัวเรอืน 57.3 

สามี/ภรรยา 35.7 

บุตร 5.7 

ผูอาศัย หรืออ่ืนๆ 1.3 

จํานวนสมาชกิของครัวเรอืน 100.0 

ตํ่ากวา  3  คน 5.1 

3 – 4  คน 8.3 

5 – 6  คน 46.5 

มากกวา  6  คนขึ้นไป 40.0 

อาชีพ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ประมง 16.6 

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 0 

ทําสวน 63.1 

ทํานา 0 

รับจาง 27.4 

ธุรกิจสวนตัว 10.8 

ขาราชการ 0.6 

พนกังานบริษทัเอกชน 1.3 

อ่ืนๆ  2.5 
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ลักษณะ รอยละ 

การเขารวมกลุมของสมาชกิในครัวเรือน ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม 15.9 

กลุมสัจจะออมทรัพย/ธนาคารหมูบาน 40.8 

กลุมพัฒนาอาชีพ 15.9 

กลุมอ่ืนๆ 66.2 

 

ตารางที่  2   รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามรูปแบบการใชประโยชนจาก 
ปาชายเลน 

รูปแบบการใชประโยชน รอยละ 
การประกอบอาชีพและการดํารงชวีิตของครอบครัวมีสวน
เกี่ยวของกับปาชายเลน 

100.0 

มาก 36.9 

ปานกลาง 40.9 

นอย 20.8 

ไมมีความสาํคัญ 1.4 

รูปแบบการใชประโยชนจากปาชายเลน ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

หาสัตวน้าํและพืชผักในปาชายเลนเพื่อเปนอาหาร 55.4 

จับสัตวน้าํบริเวณปาชายเลนเพื่อการคา 12.7 

ใชไมเพื่อประโยชนในครัวเรือน  3.8 

ตัดไมหรือสวนของตนไมเพื่อการคา 0 

ใชประโยชนอ่ืนๆ   9.6 

ไมไดใชประโยชนอะไรเลย 15.9 
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ตารางที่ 3  รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามทัศนคติและการมสีวนรวม 
ในการจัดการปาชายเลน 

ทัศนคติและการมสีวนรวม รอยละ 

ทัศนคติตอประโยชนของปาชายเลน ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

เปนแหลงอาหาร 80.9 

ใชเปนเชื้อเพลิงในการหงุตม  เผาถาน  ฟน 21.0 

เปนทีเ่พาะเลีย้งสัตวน้ําวัยออน 59.9 

เปนแหลงทองเที่ยว 35.7 

ใชประโยชนจากไมเพื่อการกอสราง ทาํเสาเข็ม และเครือ่งมือ

ประมง 
11.5 

เปนทีก่ําบงัคลืน่ลม 57.3 

สรางอาชพีและรายได 58.6 

ฟอกอากาศ 7.6 

อ่ืนๆ 0 

ทัศนคติเกีย่วกับปญหาของปาชายเลนในชุมชน 100.0 

มีปญหา 61.7 

ไมมีปญหา 33.8 

ไมทราบ 4.5 

ทัศนคติตอการจัดกิจกรรมการอนุรกัษปาชายเลนในชุมชน 100.0 

ควร 3.3 

ไมควร 86.8 

อยางไรก็ได 9.9 

ทัศนคติเกีย่วกับผูดูแลและจัดการทรัพยากรปาชายเลนใน
ชุมชน 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ผูนําชุมชน 63.1 

หนวยงานภาครัฐ 21.0 

ตนเอง 30.6 

ผูใชประโยชนจากปาชายเลน 40.1 

หนวยงานภาคเอกชน 11.5 

สมาชิกทุกคนในชุมชน 86.0 

อ่ืนๆ  0 

  



 44 

ทัศนคติและการมสีวนรวม รอยละ 
ทัศนคติตอความสามารถในการจัดการปาชายเลนของชุมชน 100.0 

ได 90.4 

ไมได 2.6 

ไมแนใจ 7.0 
ทัศนคติของผูตอบสัมภาษณตอความสําคัญของครอบครัวใน
การจัดการปาชายเลน 

100.0 

สําคัญมาก 80.8 

สําคัญนอย 18.5 

ไมสําคัญ หรือ ไมเกี่ยวของ 0.7 

การรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมดานการอนรุกัษปาชายเลนใน
ชุมชน 

100.0 

มีกิจกรรม 99.3 

ไมมีกิจกรรม 0.7 

ไมทราบ 0 

การมสีวนรวมในกิจกรรมการอนุรกัษ 
ปาชายเลนในชุมชน 

100.0 

เคยเขารวม 86.2 

ไมเคยเขารวม  13.8 

ผูที่มีบทบาทในการอนรุักษปาชายเลนของครอบครัว 100.0 

หัวหนาครอบครัว 45.7 

ภรรยาหรือสามี 34.9 

บุตร  17.1 

ผูอาศัยคนอืน่ๆ  2.3 
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ตารางที่ 4  รอยละของผูตอบสัมภาษณ จาํแนกตามทัศนคติและการใชภูมิปญญา 
ทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน 

ทัศนคติและการใชภูมิปญญา รอยละ 
ทัศนคติตอความสําคัญของการใชภูมปิญญาทองถิน่ในการ
จัดการปาชายเลน 

100.0 

สําคัญ 84.6 

ไมสําคัญ 1.3 

ไมแนใจ/ ไมทราบ 14.1 

ทัศนคติถึงหนวยงานที่ควรมีบทบาทในการศึกษาและ
รวบรวมภูมปิญญาทองถิน่ฯ 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

อบต. 23.3 

โรงเรียนในชุมชน 21.1 

กลุมอนุรักษปาชายเลน 30.4 

สถานพีัฒนาปาชายเลนหรอืหนวยงานราชการ 13.5 

ผูใชภูมิปญญาทองถิน่ในเรือ่งนัน้ๆ  11.7 

อ่ืนๆ  0 

การรับรูของผูตอบสัมภาษณเกีย่วกับภูมิปญญาทองถิ่นฯ 100.0 

มี 91.1 

ไมมี 0 

ไมแนใจ/ ไมทราบ 8.9 

ความเกีย่วของและความเขาใจของผูตอบสัมภาษณเกี่ยวกบั
ภูมิปญญาทองถิ่นฯ 

100.0 

มีสวนเกี่ยวของ/รูและเขาใจเปนอยางด ี 27.7 

มีสวนเกี่ยวของ แตยังไมคอยเขาใจ 56.3 

ไมมีสวนเกี่ยวของ  และสนใจที่จะเรียนรู 13.5 

ไมมีสวนเกี่ยวของ  ไมเขาใจ รูก็ไดไมรูก็ได 2.5 

รูปแบบการจดัการภูมิปญญาทองถิ่น ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

รวบรวมและสอบถามจากผูรู 24.1 

เผยแพรใหคนรุนหลังไดสืบทอด 46.1 

จัดเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 37.4 

บันทกึเปนลายลักษณอักษร 8.5 

สงเสริมใหมกีารใชใหกวางขวางขึ้น  19.9 
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ภาคผนวก ข 

สมุนไพรในปาชายเลนบานบางติบ 
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