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1. รูจักทุงตะเซะ 

   บานทุงตะเซะ ตําบลทุงกระบอื อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง มีเนื้อที่

ทั้งหมด 2,885 ไร ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปะเหลียน อยูหางจากอําเภอยานตาขาว  

7 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองจังหวัดตรังเปนระยะทาง 40 กิโลเมตร การ

คมนาคมเปนถนนลาดยางตอดวยถนนลูกรังเมื่อเขาเขตหมูบาน 

 

ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมติดกับปาชายเลน มีคลองปะเหลียน

ไหลผานและมีน้ําทวมถึงบางพื้นที่ มักมีปญหาเรื่องน้ําดื่มน้ําใชในชวงฤดูแลง 

ลักษณะภูมิอากาศแบงไดเปนฤดูฝนและฤดูรอน โดยฤดูฝนอยูในชวงเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

พัดผานทะเลอันดามัน  สวนฤดูรอนอยูในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 

 

 

  คําวา”ทุงตะเซะ” ชาวบานสันนิษฐานกันวามาจากชื่อของบรรพบุรุษของ

คนในชุมชนทุงตะเซะ ซึ่งเรียกกันวาทวดทุงตะเซะ เปนผูที่เขามาอยูใน

ชวงแรกๆ ของพื้นที่นี้ และชาวบานโดยทั่วไปใชเรียกบริเวณนี้วาทุงกะเซะ 

ตอมาไดเปลี่ยนเปนทุงตะเซะจนถึงปจจุบัน 

ประชากรและสังคม 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนทุงตะเซะตั้งอยูริมแมน้ําปะเหลียน โดยแตเดิมบริเวณบานทุง

ตะเซะเปนปารก หักรางถางพงยาก จึงยังไมมีคนมาตั้งชุมชน จนเมื่อประมาณ 

80 ปที่แลวคนจากพื้นที่ใกลเคียง เชนบานทาบันได บานคลอง ปะเหลียน  เริ่ม

เขามาตั้งถิ่นฐาน แตการยายเขามาของผูคนก็เปนไปดวยคลวามลาชา 

เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาวเปนที่หลบภัยและซองสุมโจรผูราย โดยในสมัยกอน

โจรผูราย ที่ปลนสะดมทางทะเลและตามชุมชนริมน้ําไดใชเสนทางแมน้ําปะ

เหลียนและคลองสาขาเปนเสนทางสัญจรในการหลบหนี และลําเลียงสิ่งที่

ปลนสะดมมาได เชน วัว ควาย เรือและของมีคาอื่นๆ ชาวบาน เรียกโจรพวกนี้



 

 

วา “โจรสลัด”แหลงสําคัญที่โจรจะนําสิ่งที่ปลนขโมยมาซุกซอนหรือขนยายไป

ขายคือบริเวณบานทุงตะเซะในปจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนบริเวณที่

หางไกลไมมีใครเขาไปถึง แตเปนทําเลที่เหมาะแกการกระจายสิ่งของโจรกรรม

ไปยัง ที่ตางๆ โดยทางบก เพราะเปนรอยตอของ 3 อําเภอ คือ อําเภอยานตา

ขาว อําเภอปะเหลียน และอําเภอกันตัง   

จนกระทั่งป 2522 ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ทํา

ผูคนเขามาบุกเบิกปาเพื่อสรางที่อยูและที่ทํากินเพิ่มขึ้นอีกมาก แตสวนใหญจะ

เปนญาติพี่นองกับคนที่มาอยูกอนหนาแลว  จนกลายเปนชุมชนใหญขึ้น  และ

ตั้งเปนหมูบานอยางเปนทางการเมื่อป 2529 

ปจจุบัน บานทุงตะเซะ มีประชากร 84 ครัวเรือน 512 คน (มิถุนายน 

2552) สวนใหญนับถือศาสนาอิสลามคิดเปนรอยละ 73.07 สวนที่เหลือนับถือ

ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 26.93 สภาพการเปนอยูกลมกลืน ไมมีการ

แบงแยกกันในเรื่องของศาสนา  

ประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป เชน ประเพณีปใหม ประเพณีสงกรานต 

เปนตน นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม เชน ประเพณี

ทํานุหรีหรือพิธีดุหรี ประเพณีเขาสุนัด (ตัดแขก) ประเพณีวันรับบวช – ออก

บวชในเดือนรอมฏอน หรือเรียกกันวา วันราหยาใหญหรือรายีใหญ เปนตน 

ชาวบานทุงตะเซะไดมีการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชน

ดานตางๆ ในรูปแบบของกลุม ซึ่งมีกลุมสําคัญ ไดแก คณะกรรมการปาชาย

เลนชุมชนบานทุงตะเซะ  กลุมเยาวชนรักษปา  กลุมผูหญิงบานทุงตะเซะ และ 

กลุมทําใบจาก 

 

 

เศรษฐกิจ  

 

ในระยะแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐาน ชาวบานมีอาชีพหลัก คือ การทํานา และ

ประมงในแมน้ําลําคลอง ในการทํานานั้นจะตองมีการบุกเบิกพื้นที่เดมิซึ่งเปน

ปารก ซึ่งมีปญหารากไมในดิน ตองอาศัยการเลี้ยงฝูงควายเอาไวย่ํานา เพื่อให

สามารถใชตนกลาปกดําได ดังนั้นผูที่มีควายจํานวนมากจึงเปนผูที่มีฐานะดี 

เมื่อวางจากการทํานาชาวบานก็ออกหากุง  หอย ปู และปลา เพื่อการบริโภค

เปนสําคญั แตหากไดมากก็เอาไปขาย โดยแหลงจับสตัวน้ําจะเชื่อมโยงกัน

หลายหมูบานในบริเวณใกลเคียงกัน เชน บานทุงไพร บานแหลม บานหัวควน  

บานหินคอกควาย  

จนกระทั่งเมื่อประมาณ 30 ปที่ผานมา ชาวบานไดบุกเบกิปาและปรับที่

นาเพื่อทําสวนยางแบบสมัยใหม และมีนายทุนจากขางนอกเขามาซื้อสวนยาง

เปนระยะๆ จนปจจุบันสวนยางในหมูบานประมาณครึ่งหนึ่งเปนของนายทุน

จากขางนอก แตยังจางชาวบานเปนคนกรีดยาง  ชาวบานทุงตะเซะสวนใหญ



 

 

จะมีสวนยางพาราขนาดเล็กเฉลี่ยประมาณ 10 ไรตอครัวเรือน ผูที่ไมมีจะ

รับจางกรีดในสวนของนายทุน หรือผูที่มีสวนยางนอยหลังจากกรีดของตนแลว

จะไปรับจางกรีดยางในสวนของนายทุนเพิ่มเติม  แตบางครัวเรือนจะทํานาไป

ดวยเพื่อเปนหลักประกันในการมีขาวไวบริโภค     

ดังนั้น ปจจุบันอาชีพหลักของชาวบานสวนใหญจึงเปนการทําสวน

ยางพารา และมีอาชีพเสริม คือ   การทําประมงชายฝงขนาดเล็ก  การจับสัตว

น้ํา เชน กุง หอย ปู ปลา และการหาของปาโดยเฉพาะหนอไม เห็ดเสม็ด เห็ด

แคลง เห็ดขาว และผักพื้นบาน เชน หมากหมก ยอดปไหเล็ก ยอดปไหใหญ  

ยอดกระพอ ยอดเปง ยอดลิบง ยอดเตาราง ยอดลําทิ้ง ฯลฯ เพื่อไวเปนอาหาร

ในครัวเรือมากกวาไวขาย  นอกเหนือจากที่กลาวมายังมีรายไดจาก “จาก” ที่

อยูในปาชายเลน ซึ่งมี 3 ครอบครัวที่ทําเปนอาชีพหลัก คือ การลอกยอดจาก

ขาย สรางรายไดใหกับ 500-600 บาทตอวัน โดยจากการสํารวจพบวา

ชาวบานทุงตะเซะมีการประกอบอาชีพทําสวนมากที่สุด  รองลงมา คือ รับจาง  

ทรัพยากรปาชายเลน 

บานทุงตะเซะมีอาณาเขต 2 ดาน ติดกับแมน้ําปะเหลียนและแมน้ําทา

กุล และอีกดานติดกับรอยตอทางทะเลอันดามันทั้ง 3 ดาน  มีปาชายเลนอยู

ประมาณ 5,000 ไร  โดยเปนพื้นที่ปาชายเลนชุมชนประมาณ 2,000 ไร ซึ่ง

ยังคงความอุดมสมบูรณ มีพันธุไมที่มีความโดดเดนและหลากหลาย  

 

 

 

 
 

ชาวบานทุงตะเซะสวนใหญมีความเห็นวาปาชายเลนที่บานทุงตะเซะ มี

ความสําคัญตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของครอบครัว ในระดบั

มาก ถึงรอยละ 73.9 รองลงมาเห็นวามีความสําคัญระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ 24.6  โดยเห็นวาปาชายเลนมีประโยชนในการเปนแหลงอาหารมาก

ที่สุด   รองลงมาเปนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําวัยออน  เปนแหลงทองเที่ยว และเปน

แหลงสรางอาชีพและรายได ตามลําดับ โดยประเด็นที่เห็นวามีประโยชนนอย

ที่สุด คือ การเปนแหลงเชื้อเพลิงในการหุงตม และการเปนแหลงใชประโยชน

จากไมเพื่อการกอสรางหรือทําเครื่องมือประมง   

ดังนั้น จึงมีการใชประโยชนจากปาชายเลนเพื่อเปนแหลงอาหาร รอยละ 

98.6  โดยมีความถี่ในการใชประโยชน 2-3 ครั้งตอสัปดาห รองลงมาเปนแหลง

ใชไมในครัวเรือน รอยละ 20.3 โดยมีความถี่ในการใชประโยชนเดือนละครั้ง  

นอกจากนั้น อีกรอยละ 18.6 ไดใชปนแหลงประกอบอาชีพในการจับสัตวน้ํา  

  



 

 

 

 ชาวบานทุงตะเซะรอยละ 87.0 เห็นวาชุมชนไมมีปญหาที่เกี่ยวของกับ

ปาชายเลน สวนที่เห็นวาชุมชนยังมีปญหาดังกลาวอยูมีเพียงรอยละ 10.1 

นอกจากนั้นไมทราบและไมแนใจ ซึ่งปญหาที่ชาวบานรับรู ไดแก ปญหาการ

ลักลอบจบัสัตวน้ําผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามสวนใหญยังเห็นวาชุมชนควรมี

กิจกรรมการอนุรักษปาชายเลน โดยตองเปนหนาที่ของทุกคน ในขณะเดียวกนั

เกือบทุกครัวเรือนในบานทุงตะเซะ รับรูวามีกิจกรรมการอนุรักษปาชายเลนใน

ชุมชน มีเพียงรอยละ 1.5 เทานั้นที่ไมรับรู  สําหรับผูที่รับรูจะเปนผูที่เคยเขารวม

ในกิจกรรมการอนุรักษถึงรอยละ 92.4 อาทิ การปลูกเสริม การตัดสางปา การ

สํารวจปา เปนตน   

  
 

 

 



 

 

2. องคความรู  
เรื่องระบบนิเวศปาชายเลน 

 องคความรูทองถิ่นเรื่องระบบนิเวศปาชายเลนที่พบ สวนใหญเปนเรื่อง

เกี่ยวกับพชื สัตว แหลงที่อยู ความเขาใจเกี่ยวกับหวงโซและสายใยอาหาร 

และสภาพดินฟาอากาศที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินในปาชายเลน   

ความสัมพันธในปาชายเลน 

 
  องคความรูทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน เกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดลอมในปาชายเลน ประมวลไดดังนี้ 

 ปาชายเลนจําเปนตองประกอบดวยพันธุพืชหลายชนิดและหลายชั้น 

เนื่องจากพืชแตละชนิดจะมีฤดูการออกดอกและผลที่ไมตรงกัน จึง

 

 

ทําใหผึ้ง แมลง และนกในปาไดอาศัยเกสรดอกไมและผลไมเปน

อาหารไดตลอดทั้งป เชื่อมโยงไปสูการปลูกฟนฟูปาซึ่งจําเปนตองให

มีพันธุไมที่หลากหลายดวย การปลกูโกงกางเพียงอยางเดียวเพราะ

ความสะดวกนั้น จะเปนการทําลายระบบนิเวศและความสมบูรณ

ของปาชายเลน 

 ไมชั้นลางซึ่งมีขนาดเล็ก เปนเถา และพชืคลุมดินนั้น คนทั่วไปอาจ

มองวาเปนวัชพืช แตชุมชนกลับเห็นสําคัญ เพราะไมชั้นลางเหลานี้

เปนแหลงเพาะพันธุหอย และเปนที่อยูอาศัยของปูตางๆ นอกจากนี้ 

ยังชวยควบคุมมิใหแสงแดดสองถึงดินเลนมากเกินไป ซึ่งจะทําให

ดินแข็งไมเหมาะกับการอยูอาศัยของหอย ปู และสตัวหนาดินอื่นๆ  

 ไมที่ยืนตนหรือลมตายในปาชายเลน กม็ีประโยชนตอนกบางจําพวก 

เชน นกโพระดก นกหัวขวาน และนกขุนทอง เจาะโพรงไมเปนที่อยู

อาศัย นอกจากนี้ ตนไมเหลานี้ยังดูดซับน้ําจืดไวใหสัตวในปาชาย

เลน เชน กระรอก กระแต ชะมด  พังพอน ลิง ตะกวด และงู  ไวหา

กินในหนาแลงดวย เพราะสัตวเหลานี้ไมสามารถออกไปหากินได

ไกลๆ เหมือนนก   

นอกจากนั้น ยังมีองคความรูในทองถิ่นตางๆ ที่เหมือนกันอีกวา สัตวทุก

ชนิดที่อยูในปาชายเลนลวนมีบทบาทของตัวเอง พึ่งพิงและเกื้อหนุนกัน อยาง

ปูแสมที่อยูในปาชายเลน ทําหนาที่สําคัญในการยอยใบไมและกิ่งไมที่รวงหลน 

ใหเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อเปนอาหารของสัตวขนาดเล็ก ลูกกุง ลูกปลา และเปนปุย

ใหปาชายเลนตอไปได และการขับถายของปูแสม ยังชวยใหเกิดดนิรวนขึ้น 

ความแข็งลดลง เหมาะกับการอยูอาศัยของสัตวหนาดินมากขึ้นอีกดวย 



 

 

พันธุพชืในปาชายเลน 

 
 

พันธุพืชในปาชายเลนบานทุงตะเซะ  แบงไดเปน 4 กลุม  ตามอิทธิพลที่

ไดรับจากน้ําขึ้นน้ําลง ไดแก 

1) เขตที่ดอนในปาชายเลน น้ําทวมไมถึงตลอดทั้งป  มี 2 จุด รวม

เนื้อที่ประมาณ 80 ไร  คือ ไสหยะ และไสเขียว บริเวณนี้เปนดิน

ทราย และเลนปนทราย  พบพันธุไมทั่วไป  ทั้งพันธุไมปาชาเลน และ

พันธุไมบกอื่นๆ  เชน ไผ ขี้เหล็ก กลอย เสม็ด เปนตน 

2) เขตน้ําขึ้นถึงบางเวลา (เฉพาะชวงน้ําขึ้นสูงสุด)  ดินเปนเลนแข็ง 

พบไมขนาดใหญ สวนใหญเปนไมเนื้อแข็ง เชน ตะบูนดํา ตะบูนขาว  

ดุหุน เปนตน 

3) เขตน้ําขึ้นน้ําลง  สวนใหญพบโกงกาง ตาตุม แสดม ปรงทะเล 

4) เขตน้ําทวมตลอดเวลา บริเวณริมคลองและชายฝงทะเล จะพบ

จาก ลําพู ลําแพน เปนตน 

 

 

 

พันธุไมที่พบในปาชายเลนบานทุงตะเซะ พบพืชกินได 60 ชนิด และพืช

สมุนไพร อีก  88 ชนิด     

รายชื่อพืชกินได  

ชนิดพันธุพืช ประโยชน สวนที่นําไปใช 

1.ตนไขแพะ กินเลน ลูก 

2.ตนยานสาวดํา กินกับน้ําพริก ยอดออน 

3.ตนเปง ทําอาหาร,แกงกะทิ,แกงเลียง,แกงสม ยอดออน 

4.ตนกําแพงเจ็ดชั้น กินเลน ลูก 

5.ตนลําทิ้ง ทําอาหาร,แกงเลียง,กินกับน้ําพริก ยอดออน 

6.ตนพอ ทําอาหาร,แกงคั่วพริก,แกงกะทิ ยอดออน 

7.ตนปรง ทําอาหาร,แกงเลียง,กินกับน้ําพริก ยอดออน 

8.ตนเนียน กินเลน ลูกออน 

9.ตนสูสู กินเลน ลูกออน 

10.ตนจาก กินเลนทําขนมหวาน ลูกออน 

11.ตนผักหวานปา ทําอาหาร,แกงเลียง,แกงกะทิ ยอดออน 

12.ตนกามกุง กินกับน้ําพริก ใบ,ยอด 

13.ตนสมคาว ทําอาหาร,แกงสม ใบ 

14.ตนพังกาดอกแดง กินกับน้ําพริก ยอด 

15.หนอไมไผ กินกับน้ําพริก หนอ 

16.ตนราม กินเลน ลูก 

17.ตนมันทราย ตมกินเลน สวนหัว 

18.ตนผักเขียด กินกับน้ําพริก ยอด 

19.ตนชําชํา กินเลน ลูก 



 

 

ชนิดพันธุพืช ประโยชน สวนที่นําไปใช 

20.ตนยอ ทําอาหาร,ทําหอหมก,ขาวยํา ใบ 

21.ตนตับเตา กินกับน้ําพริก ยอด,ใบออน 

22.ตนตาเปด-ตาไก ลูก กินเลน,หนอ กินกับน้ําพริก หนอ,ลูก 

23.ตนขี้ใต กินเลน ลูก 

24.ตนกระดูกไก กินเลน ลูก 

25.ตนเหม็ดฉุนแดง กินกับน้ําพริก ยอดออน 

26.ตนหาด กินเลน,แกงสมปลา ลูก 

27.ตนวา กินเลน ลูก 

28.ตนเบลขาว กินเลน ลูก 

29.ตนเบลชาง กินเลน ลูก 

30.ตนเบลดํา กินเลน ลูก 

31.ตนโดน กินกับน้ําพริก ยอด,ลูกออน,ดอก 

32.ตนขี้เหล็ก ทําอาหาร,แกงกะทิ, ดอก,ใบ 

33.ตนหัวกลอย ทําอาหาร หัว 

34.ตนลิบง แกงกะทิ,แกงสม ยอด 

35.ตนเตาราง แกง,กินกับน้ําพริก ยอดออน 

36.ตนหัวเปราะ แกงกะทิ,แกงสม ลําตน 

37.ตนปุด กินเลน ลูก 

38.ตนพลา กินเลน ลูก 

39.ตนตาจง กินเลน ลูก 

40.ตนเจ กินเลน ลูก 

41.ตนแสงขัน กินเลน ลูก 

42.ตนจิก กินกับน้ําพริก ยอด 

 

 

ชนิดพันธุพืช ประโยชน สวนที่นําไปใช 

43.ตนลําพู กินกับน้ําพริก,แกงสม ยอด 

44.ตนลําแพน กินกับน้ําพริก ลูก,ยอด 

45.ตนโหรย กินกับน้ําพริก ลูก 

46.ตนเล็บมือนาง กินกับน้ําพริก ลูก,ยอด 

47.ตนทือ แกงกะทิ,แกงสม,กินกับน้ําพริก หนอ,หัว,ดอก 

48.ตนขาปา กินกับน้ําพริก,แกงกะทิ หนอ,ลูก 

49.ตนพราวนกคุม กินเลน ลูก 

50.ตนพาโฮม กินกับน้ําพริก,ทําขาวยํา ใบ 

51.ตนสมลิงติ่ง แกงสม ลูก 

52.ตนยอบกปา กินกับน้ําพริก,แกงกะทิ ใบ 

53.ตนโทะ กินเลน,เปนยาสมุนไพรแกทองรวง ลูก,ยอด 

54.ตนหวายพังกา กินเลน,แกงลม,กะทิ,แกงเลียง ลูก,ยอด 

55.ตนกอ กินเลน ลูก 

56.ตนกอแหง กินเลน ลูกสุก 

57.ตนยานนาง ทําอาหาร,แกงเลียง,กินกับน้ําพริก ยอด 

58.ตนกริม ทําอาหาร,แกงเลียง,กินเลน ยอด,ลูก 

59.ตนฝาด กินเลน ลูกสุก 

60.ตนกลวยมูสัง กินเลน ลูกสุก 
 

  



 

 

สัตวในปาชายเลน 
 

 

 

 

 

สัตวที่พบ มีทั้งสัตวน้ําจําพวก กุง หอย ปู และปลา  และสัตวบก  ทั้ง

สัตวปก สตัวเลื้อยคลาน และอื่นๆ ดังนี้  

ปลา ไดแก กะพงขาว กะพงแดง ปลากดเหลือง ปลากดขาว ปลาดุก

เล ปลากระบอกเลก็ ปลาเสือ ปลาเกาดอกแดง ปลาเกาดอกดํา 

กุเหรา ปลาฉลาม ปลากระเบน หนามแดง หนามขาว แกตัง ละ

หิน ปลาทรายเล็กปลากะตักปากเหลอืง ปลากะตักปากแดง 

ปลาโลขันปะสี ปลาโกบ ปลาแกะลอง ปลาลามา ปลาทูนาหูดํา 

ปลาทูนาหูขาว ปลาหมอแตก ปลาโรดโรด ปลาไมแกว ปลาตงั 

ปลาลอบนั ปลาสาก ปลาขี้จีน ปลายอดจาก ปลาเดือน ปลาแก

หรอง ปลาลาหมา ปลาโสด ปลาลงั ปลาหรองหรอง ปลาไกตอ 

ปลาหัวมัน(ปลาดอตาย) ปลาลูกเบระ ปลาบู ปลาลาหิน ปลา

บาสีแกมขาว ปลาใบปอ ปลาหางควาย ปลาหัวกั่ว ปลาแดง 

เปนตน 

 

 

หอย  ไดแก  หอยหมู(หอยไมพุก) หอยกัน หอยปะ หอยเข็ม หอยปาก

แดง(จุบแจง) หอยกาบ หอยเม็ดหนุน หอยขิง หอยแครง หอย

หัวขวาน 

กุง  ไดแก กุงกามกราม กุงขาว กุงกุลาดํา กุงหัวแข็ง  กุงรังตะ กุง

แกบ กุงแดง กุงเคย กุงรํา กุงตีนแดงและกุงกระดาษ(กุงหัวมัน) 

 ปู   ไดแก ปูดํา ปูมา ปูเบี้ยว(แสม) ปูโบ ปูขี้ไก ปูหนาขาว(คลา) ปู

กามดาม(ปูผูแทน) 

 สัตวบก  ไดแก  ตะกวด งู ลิงแสม คาง นาก มูสังยานเชือก มูสังปลอง 

มูสังเหนียว พาบแมว(พญากระรอก) กระรอก เหลี๊ยะ  ลิงจุน 

ลิ่น แมวปา คางคาว  นกกวัก  นกเจา นกพังกะ นกเหลาลม นก

กระยาง  นกเปลา นกคอม นกฮูก นกกด นกเขา นกกระรอก 

นกจิ้ง นกขมิ้นเหลืองออน นกหัวขวาน กา นกนางแอน นก

ดุเหวา นกนางนวล นกตอยตีวิ๊ด นกเอี้ยง นกตัวยาลอ นก

แซงแซว นกกรงหัวจุก นกกรงแกร็ก นกบินหลา นกกอกลอ 

นกเปดน้ํา รุง เหยี่ยว และไกเถื่อน(ไกปา) เปนตน 

ปลาบางชนิด ที่เคยพบเห็นในบริเวณปาชายเลนและชายฝง   แตปจจุบัน

ไมพบเห็นแลวในปจจุบัน ไดแก ปลากกู ู  ปลายุวโปย   ปลาหมอแตก  ปลา

ทรายหัวโต  ปลาตงั  ปลาหนาวผาราย  ปลามิลังกะหลัง  ปลาลามมีดพลา   

เปนตน 

ระบบน้ําขึ้นน้ําลง 

น้ําขึ้นน้ําลง มีความสําคัญตอสังคมพืชในปาชายเลน และการทํามาหา

กินในปาชายเลนดวย  ชาวบานมักจะรูเวลาหรือชวงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงจากการ



 

 

ดูดวงจันทรหรือขางขึ้นขางแรม แมไมสามารถอธิบายความสัมพันธไดชัดเจนก็

ตาม นอกจากนั้น ยังเชื่อในสัญชาตญานของสัตวบางชนิด เชน นกพังกา นก

กะปูด เปนตน 

 

 การขึ้นลงของน้ําทะเลก็มีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่  กรณีชุมชน

บานทุงตะเซะ ชวง น้ําเปน หมายถึง ลักษณะที่ระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุด

ในแตละวันมีความแตกตางกันมา ซึ่งเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง คือชวงขึ้น 13 ค่ํา 

– แรม 5 ค่ํา และชวงแรม 13 ค่ํา – ขึ้น 5 ค่ํา ของทุกเดือน  สวน น้ําตาย 

หมายถึง ลักษณะที่น้ําขึ้นและน้ําลงมีระดับน้ําไมแตกตางกันมากนัก  ในแต

ละปก็จะมีชวง น้ําใหญ  หนึ่งครั้ง  คือ ขึ้น 3 ค่ํา เดอืน 5 หรือเดือนเมษายน   

ชาวบานยังใชความรูนี้ สําหรับการจับสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนดวย  

โดยมักอาศัยชวงน้ําเปน โดยเฉพาะชวงแรกๆ ของการเกิดน้ําเปน ทําการ

ประมงในบริเวณปาชายเลน เพราะพบวามีสัตวน้ําชุกชุมกวาชวงอื่นๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  การฟนฟูและรักษาปาชายเลน 

 ปาชายเลนในชุมชนเปนปาที่ผานการบุกรุกทําลาย  จากการสัมปทาน

ปาเพื่อเผาถาน  การทํานากุง  การลักลอบตัดไม การใชเครื่องมือประมง

ทําลายลาง และการบุกรุกเพื่อสรางที่อยูอาศัย  ชุมชนจึงเรียนรูวิธีในการฟนฟู

และรักษาปาชายเลน ไปพรอมๆ กับการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนเห็น

ความสําคัญและรวมมือกันจัดการปาชายเลน เพื่อใหมีความสมบูรณและเอื้อ

ประโยชนตอชุมชน    

หลักศาสนากับการอนุรักษปาชายเลน 

หลักศาสนาทุกศาสนาลวนสั่งสอนใหทําความดีละเวนความชั่ว และไม

เบียดเบียนผูอื่น  รวมทั้งไมเบียดเบยีนธรรมชาติ นอกจากนี้ หลักศาสนายัง

สอนใหเขาใจธรรมชาติและยึดหลักสายกลางในการดําเนินชีวิต เพื่อรักษา

ความสมดุลของธรรมชาติ  

หลักศาสนาอิสลาม เชื่อวาจักรวาลทั้งปวงเปนสิง่ที่อัลลอฮทรงสรางขึ้น

พรอมกับระบบและความสมดุลของธรรมชาติ เปนหนาที่ของมนุษยที่จะตอง

คอยดูแลมนุษยดวยกันและดแูลสิ่งที่องคอัลลลอฮสรางขึ้น สวนหลักพุทธ

ศาสนา กม็ีความใกลชิดกบัธรรมชาติและทรัพยากรปาไมมาก  เพราะปาไม

เกี่ยวของโดยตรงกับสถานที่ประสูติ  ตรสัรู และปรินิพพาน ของพระพุทธเจา 

 

 

ดังนั้น ไมวาจะเปนผูที่นับถือศาสนาใดก็ตาม ก็จะตองดแูลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาเชนเดียวกัน  

 

โดยเปนที่ยอมรับกันวาชาวมุสลิมจะเปนผูที่เครงครัดในหลักคําสอนทาง

ศาสนามากกวาชาวพุทธ  จึงไดมีการนําหลักคําสอนมาใชในการสราง

จิตสํานึกแกสมาชิกในชุมชน  ซึ่งมีมัสยิดเปนศูนยรวมจิตใจ  เปนสถานที่ใน

การพบปะพุดคุยและแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร ประกอบกับผูนําทางศาสนา

ของชุมชนเปนผูที่มีความสามารถ ทุมเท และเปนที่ยอมรับนับถือของชุมชน จึง

ทําใหสามารถนําหลักคําสอนทางศาสนาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ โดยเฉพาะปาชายเลนของชุมชน เขามาสอดแทรกในการปฏิบัติ

ศาสนกิจที่มัสยิดอยูเสมอ 



 

 

การปลูกเสริมปาชายเลน 
ชาวบานในชุมชนสวนใหญทราบดีวาการฟนฟูปาชายเลนไมจําเปนตอง

ปลูกปา เพราะเพียงแตรักษาไวไมใหถูกบุกรกุทําลาย ปาชายเลนก็จะฟน

ตัวเองตามธรรมชาติ แตที่มีการปลูกปานั้นเพราะตองการเปนการดึงคนมาทํา

กิจกรรมและสรางความรูสึกเปนเจาของปารวมกัน เพื่อการชวยดูแลรักษากัน

ตอไปในอนาคต อาจกลาวไดวา ตองการปลูกคนมากกวาปลูกปา และยัง

เปนโอกาสในการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐดวย ซึ่งสวนใหญจะ

เปนเพียงการนํากลาไมมาใหชุมชนปลูก จึงทําใหเกิดการทํางานรวมกัน 

 

 ชุมชนบานทุงตะเซะ ไดทําการปลูกเสริมในพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม 

โดยมีคณะกรรมการปาชายเลนชุมชนทุงตะเซะ ไดสรางความเขาใจกับชุมชน

และผูใชประโยชนจากปาชายเลน และปลูกเสริมโดยการใชฝกของพันธุไมแต

ละชนิดปลูกในบริเวณที่แตกตางกัน ไดแก ฝกโกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก ดุ

หน จะปลูกขึ้นดีบริเวณเลนออน พังกาหัวสุมดอกแดง ตนปป ตะบูนขาว  (นํา

 

 

เมล็ดจากลูกที่หลนใตโคนตนนํามาปลูก)  จะปลูกบริเวณเลนแข็ง  สวนจากขึ้น

ไดทั้งเลนออนและเลนแข็ง แตถาเลนออนตนจะเจริญเติบโตดีกวาเลนแข็ง 

บริเวณที่ปลูกจะปลูกตามพื้นที่โลงๆ หรือปลูกซอมแซมสวนที่เสื่อมโทรม 

กรณีการปลูกปาชายเลนทีต่องถางกอนปลูก ชุมชนมักไมเห็นดวย 

เพราะเห็นวาจะตองรักษาไมเดิมที่ขึ้นตามธรรมชาติไว เพื่อสรางความ

หลากหลายและความสมบูรณใหกับปา การปลูกปาที่เหมาะสมจะตองหลบ

ตนเดิมมิใชไปตัดออก หรือเปนการปลูกแซมไมเดิม   

การตัดสางปาชายเลน  

   

การตัดสางปา เปนวิธีการที่เคยใชสําหรับแปลงปาชายเลนสัมปทานใน

อดีต เพื่อเรงการเจริญเติบโตของตนไม และเพิ่มปริมาณเนื้อไมที่จะนําไมทั้งลํา

ตนและกิ่งมาใชประโยชน   

  ที่บานทุงตะเซะ  การสางปาเปนเพียงแคตัดเถาวัลย เพื่อรักษาตนไมเล็ก 

ตนไมใหญใหเติบโต จึงใชวิธีการสางปาเมื่อตองการปลูกเสริมเทานั้น  แมวา



 

 

เมื่อกอน ไดมีหนวยงานของภาครัฐเขามาใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

ตัดสางปาชายเลนเพื่อที่จะปลูกปาเสริม  แตทางชุมชนไมเห็นดวย  เพราะหาก

มีการตัดสางปาออกหมด ทําใหพันธุสัตวน้ําที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวจะสูญ

หายไปจากบริเวณที่มันเคยอาศัยไปอยูที่อื่น  และทําใหชาวบานที่เคยหาสัตว

น้ําก็จะลําบากมากยิ่งขึ้นตองออกไปหากินในพื้นที่อื่น ดังนั้นผูนําชุมชนและ

ชาวบานจึงไมเห็นดวยกับการสางปา 

 การตัดกิ่งตนไมในปาชายเลนของชาวบาน ก็ขึ้นอยูกับการใชประโยชน

แตกตางกันออกไป เชน นําไปทําอุปกรณเครื่องมือประมงแบบไมทําลายลาง

หลากหลายชนิด ซอมแซมเรือ ทําคอกสตัว และยงัไปใชประโยชนตางๆ แตก็

จะตองขออนุญาตจากคณะทํางานปาชุมชนกอนที่ตัดไมไปใชประโยชนได 

การเฝาระวังปาชายเลน  

 

ในสมัยปที่เริ่มมีการอนุรักษ ในป พ.ศ.2534 ชุมชนไดมีการ จัดเวรยาม

รักษาความปลอดภัยในปาในแตละวัน วันละ 5 คน ซึ่งมีหนาที่ในการเดิน

 

 

สํารวจปกปองผืนปาของชุมชน โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนกระ

ทั้งคณะกรรมการปาชายเลน ไดมีการขยายเครือขายลุมน้ําปะเหลียนจากตน

น้ําตลอดชายฝง รวมกัน 4 อําเภอ 23 ชุมชน เครือขาย โดยมีการสรางความ

เขาใจ ใหทุกเครือขาย ไดทําการอนุรักษปาชุมชนของตนเอง และปองกันการ

ตัดไมทําลายปาในพื้นที่เขตปาของตนเอง 

ทุกเครือขายเริ่มเห็นความสําคัญของปามากขึ้น สงผลทําใหเกิดความ

รวมมือระหวางเครือขายขึ้น อีกทั้งมีการชวยกันปกปองดูแลผืนปาซึ่งกันและ

กัน ทางชุมชนทุงตะเซะก็ยงัมีชาวบานที่เขาไปหาอาหารในปาก็ยังชวยเปนหู

เปนตาอีกทางหนึ่ง จึงทําใหมีการลักลอบตัดไมทําลายปาก็นอยลง  

การกําหนดเขตและกฎระเบียบการใชประโยชนปาชายเลน  

 การแบงเขตและกําหนด

กฎระเบียบ จะมีความสัมพันธกัน 

เริ่มจากการสํารวจปาชายเลนและ

กําหนดเขตกอน แลวคอยกําหนด

กฎระเบียบควบคูกันไป กฎระเบียบ

ในการใชประโยชนจากปาชายเลน 

จะกําหนดขึ้นจากการปรึกษาหารือ

ของการมีสวนรวมของคนในชุมชน   



 

 

 

 ปาชายเลนชุมชนบานทุงตะเซะ จํานวน 2,000 ไร ที่ชุมชนมีการจัดการ

อยู จึงไดมีการแบงเขตการใชประโยชน ออกเปน  4  เขต ไดแก    

1) เขตอนุรักษ  เปนปาที่อุดมสมบูรณ  ตองการอนุรักษไวเปนแหลง

พันธุไม สําหรับเก็บลูกพันธุไปปลูกขยายในพื้นที่อื่น

ตอไป  ไมอนุญาตใหเขาไปใชประโยชน 

2) เขตฟนฟู เปนแปลงที่ปลูกเสริม ขยายพันธุไม โดยใชเยาวชน

และชาวบานทุกคนเขามารวมกันปลูกปา 

3) เขตปาใชสอย  เปนแปลงที่อนุญาตใหเขาไปใชประโยชนถา

หากมีความเดือดรอน แตตองผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการปาชุมชน ถึงความสมเหตุสมผล

ในการขอใชไม  และตองมีการตรวจสอบจํานวนไม

ที่ขอตัด   

4) เขตสมุนไพร  ใชเปนพื้นที่เพื่อการศึกษา เรียนรูระบบนิเวศปาชาย

เลนและเพื่อการใชประโยชนของคนในชุมชน 

 

 

 กฎระเบียบในการใชประโยชนปาชายเลนชุมชน มีดังนี้ 

 หามใชประโยชนใดๆ  ในเขตอนุรักษ ยกเวนการจับสัตวน้ํา 

 ดําเนินการปลูก ขยายพันธุในเขตฟนฟู 

 ผูที่เดือนรอนและมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษปา สามารถ

ขออนุญาตจากกรรมการฯ เพื่อขอใชไมในเขตใชสอยได  โดยตอง

ใหมีการตรวจสอบไม และปลกูทดแทน 5 เทา หากฝาฝนปรับ 

5,000-10,000 บาท หรือดําเนินการตามกฎหมาย 

 อนุญาตใหมีกิจกรรมศึกษาเรียนรูและคนในชุมชนใชสมุนไพร  
ในแปลงสมุนไพรได 

 หามตัดไมเพื่อการคา  
 

  



 

 

4.  การใชประโยชน 
จากปาชายเลนอยางยั่งยืน  

 การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน สวนใหญเปนการ

ใชประโยชนจากพืชในปาชายเลน ทั้งที่ใชเปนสมุนไพรเพื่อรักษาอาการ

เจ็บปวดตางๆ ใชเปนอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน และเปนแหลงวัตถุดิบใน

การทําผลิตภัณฑชุมชนตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการใชประโยชนจากปาชายเลน

เพื่อเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยว รวมถึงเปนแหลงจับสัตวในการทํา

ประมงพื้นบาน   

การใชสมุนไพรจากปาชายเลน 

 

 

 

ในอดีต เมื่อสมาชิกนุชมชนเกิดเจ็บปวย ก็จะพึง่การดูแลรักษาจาก 

“หมอยา” ซึ่งจะอาศัยสมุนไพรในทองถิ่นมาใชในการรักษาอาการเจ็บปวย

ตางๆ โดยองคความรูเหลานี้สวนใหญไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ

การเรียนรูจากประสบการณของหมอยาแตละคน   

ปจจุบัน หมอยาในบานทุงตะเซะมี 6 คน อายุระหวาง 61-80 ป  มีความ

ชํานาญที่แตกตางกัน  โดยมีการสืบทอดกันในครอบครัวและเครือญาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

สวนพืชสมุนไพรที่หมอยาไดระบุไวมี 88 ชนิด เปนพันธุไมปาชายเลน ซึ่ง

พบในปาชายเลนบานทุงตะเซะ มีจํานวน 19 ชนิด   ซึ่ง การใชประโยชนจะมี

การใชสวนของพืชที่ตางกันไปตามลักษณะอาการและชนิดของพืช ซึ่งมีทั้งการ

ใชเฉพาะลําตน เปลือก ราก ดอก ใบ ผล เมล็ด หรือใชทั้งตน วิธีการใช

ประโยชนมีทั้งที่สามารถใชไดทันที่ที่เก็บที่จากตน  สวนใหญจะใชพอก ทาหรือ

กินสด และการใชประโยชนโดยตองผานกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งกอน 

เชน ตม ดอง เผา หรือผสมกับตัวยาอื่น  



 

 

ชื่อพันธุไมที่เปนพืชสมุนไพร สรรพคุณ และวิธีการใช 

ชื่อพันธุไม สรรพคุณ สวนที่ใช วิธีการใช 

1.  โกงกางใบใหญ เปนยาแกปวด

หลังปวดเอว 

ฝกออนสด ตมเอาเฉพาะน้ําดื่มวันละ 3 ครั้ง หลัง

อาหาร 

2.  โคลงเคลงขน ยาขับเลือด ทั้งหา หั่นตากแหง ตมดื่มเฉพาะน้ําครั้งละ 1 

จอกชา 

3.  จาก แกโรคเบาหวาน ดอก ตากแหงนํามาบดใสน้ํารอนดื่มแทนชา 

 รักษาโรคหอบ ผลออน หั่นตากแหงตมน้ําดื่มแกโรคหอบ 

4.  จิกทะเล แกทองรวง 

ทองเดิน 

ยอดกับ 

ผลออน 

ตําคั้นน้ําดืม่หรือรับประทานผลสด 

5.  ตะบูนขาว รักษาโรคทองรวง เปลือกผล

หรือเมล็ด 

นํามาตมน้ํา รับประมาณครั้งละ 1 แกว 

6. ตาตุมทะเล รักษาโรคทองผูก ยางเหนียว 

สีขาวขุน 

นํายางเหนียวสีขาวขุนมารับประทาน

ในปริมาณที่เหมาะสม 3 หยดตอน้ํา 1 

แกว 

7. ตีนเปดทะเล รักษาโรคริดสีดวง

ทวาร,รักษาโรค

ผิวหนัง 

ผลสด นําผลสดมาเผาไฟใหรอนแลวนํามา

ประคบบริเวณที่เปน 

 เบื่อเหา ,รักษาหิด เมล็ด นําเมล็ดบดใหละเอียดผสมน้ํานํามา

สระผมหรือทาบริเวณที่เปนหิด 

8. ถอบแถบน้ํา เบื่อเหา,เบื่อปลา,

เบื่อปลิง 

เถา ยาพอก 

    

 

 

ชื่อพันธุไม สรรพคุณ สวนที่ใช วิธีการใช 

9. น้ํานอง บํารุงรางกาย, แก

อาการเบื่ออาหาร 

ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

ตมดื่มเฉพาะน้ํา 1 แกว กอนนอน 

10. ปรงทะเล แกโรคนิ่ว, แกคัน, 

แกพิษยางไมเขา

ตา 

ยอดออน ตมยอดออนรับประทาน, ตมอาบ, เอา

ยางจากยอดออนหยดใสตา 

11. ปอทะเล รักษาโรคพยาธิใน

เด็ก 

ยอดออน ตําพอกกระหมอม 

12. เปงทะเล รักษาโรคทองรวง

และอาเจียน 

ยอด หั่นแลวตากใหแหง ตมเอาเฉพาะน้ํา

ดื่มประมาณ 1 แกว 

13. มะนาวผี แกลมพิษ ใบ นําใบมาตํา ทาบริเวณที่เปนลมพิษ 

14. รามใหญ ยาแกไขทับระดู ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

ตมกินเฉพาะน้ํา 

15. ลําเท็ง แกนิ่ว ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

ตมดื่มเฉพาะน้ํา 

16. ลําพูทะเล แกทองรวง ดอกและผล

ออน 

ตมกินทั้งดอกและผลออน (เหมือนผัก

ทั่วไป) 

 แกทองผูก ผลสุก รับประทานเปนผลไม 

17. แสมทะเล แกพิษปลาแทง ใบ เผา รมควัน 

18. หยีน้ํา รักษาโรคผิวหนัง เปลือก ตําใหละเอียดทาบริเวณที่เปน 

 ถอนพิษไข เม็ด

ผดผื่นคัน แกโรค

ผิวหนังทุกชนิด 

ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

ตมน้ําอาบ  



 

 

ชื่อพันธุไม สรรพคุณ สวนที่ใช วิธีการใช 

 แกพิษแมลงสัตว

กัดตอย 

ยอด,ราก ตําปดที่แผลแมลงสัตวกัดตอยหรือใช

เหงือกปลาหมอทั้ง 5 รมควันปดที่แผล 

 แกเหน็บชา ยอด,ราก,

ทั้งหา 

หั่นเปนชิ้นเล็กๆตากแหงนํามาตม

รับประทานวันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร  

รักษาโรค

ริดสีดวง,มะเร็ง 

ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

หั่นตากแหงบดละเอียดละลายน้ําผึ้ง

รวงรับประทาน 

19. เหงือกปลาหมอ
ดอกมวง 

แกคัน ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

นํามาตมน้ําอาบแกคัน 

 แกเข็ดเมื่อย, แก

เหน็บชา  

ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

หั่นเปนชิ้นเล็กๆตากแหงนํามาตม

รับประทานวันละ 3 ครั้งกอนอาหาร  

 แกพิษแมลงสัตว

กัดตอย 

ตน ราก ใบ 

ดอก ผล 

ตําปะที่แผลแมลงสัตวกัดตอยหรือใช

เหงือกปลาหมอทั้ง 5 รมควันปะที่แผล  

สมุนไพรบางชนิดตองมีการใชโดยผูที่มีความรู ไดแก ตาตุมทะเลที่มี

สรรพคุณเปนยาระบาย, ถายพยาธิ แตหากใชในประมาณที่มากเกินไปจะทํา

ใหเกิดอาการทองรวงอยางรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได รวมถึงยางของตาตุมทะเล

ยังมีพิษเมื่อโดนผิวหนังทําใหเกิดอาการคัน หากเขาตาอาจตาบอดได หงอนไก

ทะเล มีสรรพคุณรักษาโรคทางเดินอาหาร แตสวนนอกของเปลือกมีพิษหาก

คนไขรับประทานเขาไปจะไปทําใหเกิดอาการโรครุนแรงมากขึ้น เปนตน   

ปจจุบันหมอยาของชุมชนสวนใหญเปนผูสูงอาย ุ มีผ ู สืบทอดลดลง 

รวมถึงมีผูมาใชบริการลดนอยลง จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง การ

คมนาคมสะดวกสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขของรัฐไดงายขึ้น     

 

 

ประโยชนของจาก 

 

ตนจากพบในพืชปาชายเลนชั้นใน และบริเวณปากแมน้ําและริมฝงคู

คลองที่น้ําทะเลขึ้นถึงหรือบริเวณน้ํากรอย จากเปนพืชที่สามารถใชประโยชน

ไดหลากหลาย ทั้งในดานการเปนพืชอาหาร ไดแก น้ําสมจาก น้ําตาลจาก ลูก

จาก สุราขาว เปนวัสดุมุงหลังคาหรือกั้นฝาบาน  เครื่องมือประมง ใบมวน

ยาสูบ เครื่องจักสาน    เปนตน 

1) มวนยาสูบ ใชยอดจากที่ยังออนมาตัดปลาย ลอกสวนที่ออน

ที่สุดดานละ 4 เสน นําไปตากแดดใหแหง ตัดเปน

ชิ้นๆ นําไปมวนกับยาฉุน 

2) เย็บตับจาก ใชตับไมไผผาเปนอันเล็กๆ แลวนําหวายลิงผาเปน

เชือกเล็กๆ เพื่อมาเย็บ ตัดเอาใบจากที่แกจัด  เอา

เฉพาะสวนใบ  ซอนกัน 2 – 3 ใบ มาเย็บเปนพับ  

สวนขนาบนากใชตับที่ทําจากทางจากผาซีก เย็บ

ดวยเชือกคลา 



 

 

3) ทําแชงมุง
หลังคาเรือ 

นําใบจากที่แกมาเลียงสลับหัวสลับทายกัน นํา

หวายลิงมาเหลาเปนเสนที่เตรียมไว 3 แนวหัว 1 

เสน กลาง 1 เสน ทาย 1 เสน  เวลาเย็บใหดึงเชือก

ใหแนนตอ 1 คูตอก็เย็บดึง ทําติดตอกันตามขนาด

ของเรือที่ตองใช 

4) หอขนมจาก ตัดเอาใบจากที่มีขนาดกลางไมแกและไมออน

เกินไป มาซอนกันสองใบ นาํกานใบที่แกมาเหลา

เปนเข็มเพื่อเย็บใหใบจากทั้งสองใบติดกนัเพื่อลอง

รับแปงที่จะทําขนม  

5) ตังเม นําน้ําตาลจากสดจากงวงจากมาเคี้ยวใหขนๆ  

6) น้ําเมา สําหรับทุงตะเซะนําน้ําตาลจากสดจากงวงจากมา

ผสมกับน้ําขาวเหนียว และเปลือกแกนเคี่ยม แชทิ้ง

ไวประมาณ  1 อาทิตย สวนขนาบนากนําน้ําตาล

สด 20 -25 กก. ผสมกับน้ํา 4 ปบ หมัก 7-10 จึง

นําไปกลั่น 

7) น้ําสมจาก นําน้ําตาลจากสดจากงวงจากมาใสไหที่มีฝาปด

มิดชิด หามผสมกับน้ํา ทิ้งไวประมาณ  7 คืน 

(ขนาบนากหมัก 10 วัน) นําไปใชปรุงอาหาร 

8) ปรุงอาหาร นําผลออนมาตมน้ํา 3 – 4 ครั้ง จนหมดรสฝาด

กอน จึง นําไปปรุงเปนอาหารได เชน แกงแทนผัก, 

เนื้อของผลกลางออนกลางแกทําขนมหวานได 

 

 

9) จักสาน นําสวนกานขางของใบมาเลาใหเรียบรอย ใชสาน

เปนงานจักรานตางๆ เชน สานที่ตั้งหมอ โดยนํา

สวนกานกลางมาพันหัว-ทายดวยกานมะพราว 

แลวขดใหเปนวงกลมหลายๆ รอบ ใชรองกนหมอ 

10) ไมกวาด นําสวนกานกลางของใบมาเลาใหเรียบรอยแลว

จํานวน 40 – 50 ทางมามัดดวยเชือกใหแนน 

11) สานเสื่อ นําสวนหลังยอดมาตัดตามแนวยาวและสวน

เปลือกออนที่เปนสีเขียว มาสานสลบัไปสลับมา

ตามความยาว 

12) ทําหมอน ตัดทางจากสวนที่เปนโปงใหเสมอโคนทาง เลาให

บาง ตัดเปนสี่เหลี่ยม นํามาใชแทนหมอน 

13) ทําแพขาม
คลอง 

ตัดทางจากสวนที่เปนโปงใหเทาๆ กัน แลวนําไมไผ

มาเสียบใหเสมอกันทั้งสองขางตามตองการ  

14) ใชหักเงี่ยง
ปลา 

ตัดทางจากสวนที่เปนโปงมาใชเสียบตรงเงี่ยงปลา 

เพื่อหักเงี่ยงปลาที่มีพิษออก 

ปจจุบัน ภูมิปญญาบางเรื่องยังมีผูรูอยู แตไมไดใชแลว  เนื่องจากมี

อุปกรณใชงานสมัยใหมเขามาแทนที่  และมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ  ทําใหไมมี

เวลาวางที่จะนําจากมาใชประโยชนเชนเมื่อกอนแลว 



 

 

 

ในการนําใบจากมาใชประโยชน  หากตองการจะทําใบมวนยาสูงจะตดั

ทางจากตั้งแตทางที่ 4 นับจากยอดลงไปเทานั้น เพื่อใหตนจากใชใบในการ

สังเคราะหแสง ซึ่งหากตัดโดยเหลือไวเพียง 1 ทางหรือเฉพาะยอด ตนจากจะ

หยุดการเจริญเติบโต หรือเติบโตชา ทาํใหตนจากที่เกิดใหมมีขนาดเล็กลง ใช

ประโยชนไมได หรือใชไดไมดี ไดตับจากที่ดอยคุณภาพ  สวนการตัดยอดจาก

เพื่อเย็บตับจาก จะตัดเฉพาะยอดที่โตเต็มที่ ซึ่งสังเกตจากโคนยอดจากมสีี

เขียว (ถาเปนสีเหลืองแสดงวายังออน) หรือความสูงของยอดเทากับทางรอง

ยอด (ทางที่ 2) หรือโคนยอดจากเรียวเล็กลงแลว โดยคนตัดยอดจะตองดูวา

ตอยอดจากสูงพนน้ํา ไมต่ํากวาระดับน้ํา น้ําทวมไมถึง เพราะถายอดจากจม

อยูไดน้ํา ตนจากจะตาย เพราะเนาเปอยไปกอนที่ยอดใหมจะขึ้นมา   

 

 

การจัดแหลงเรียนรู 
เมื่อปาชายเลนไดรับการฟนฟูและจัดการ ในระดับที่นาพอใจหรือเปนรูปธรรม

แลว อาทิ ปามีความสมบูรณมากขึ้น ปริมาณสัตวน้ําเพิ่มขึ้น พืชและสัตวหาก

ยากบางชนิดกลับมา  ชุมชนก็เกิดความภาคภูมิใจ เสมือนกับไดทุนทรัพยากร

กับมาอีกครั้ง ยิ่งไดรับการยกยองหรือยอมรับ  ก็ยิ่งกระตือรือรนในการตอยอด

กิจกรรมใหมากยิ่งขึ้น   ปาชายเลนของชุมชน จึงจะเปนมากกวา แหลง

ทรัพยากรสําหรับการทํามาหากินเชนในอดีต เพราะมีโอกาสพัฒนาเปนแหลง

เรียนรู สําหรับคนในชุมชนและบุคคลภายนอก  ที่มักจะแวะเวียนมาซักถามวา

จัดการไดอยางไร    

 

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและศูนยเรียนรู เปนสิ่งที่ชุมชนไดริเริ่มขึ้น  

โดยการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเขามาใหคําแนะนํา  เมื่อกอนชุมชน

บานทุงตะเซะ เคยสรางดวยไมไผ แตหลังจากนั้น 2-3 ปก็พัง ยังทิ้งซากใหเห็น

กันอยู   ปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชเปนคอนกรีตแลว  ซึ่งมีความคงทนกวา   



 

 

การกําหนดเสนทางเดิน  จะเลือกเสนทางโดยใหผานปาหลากหลาย

ชนิด  เพื่อจะไดเรียนรูพันธุพืชปาชายเลนดวย  โดยมีปายชื่อปกบอกเปน

ระยะๆ  เสนทางเดินนี้ ยังเปนเสนทางลาดตระเวน  ปจจุบัน ชุมชนคิดที่จะ

พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและโฮมเสตยควบคูกันไป 

สวนศูนยเรียนรูของบานทุงตะเซะ ตั้งอยูในบริเวณชุมชน กอนจะ

เดินทางไปถึงปาชายเลน  บริเวณนี้มักใชเปนที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 

และสมาชิกในชุมชน  รวมทั้งใชรับรองผูที่เขามาศึกษาดูงานดวย  เพราะมีการ

จัดแสดงขอมูลตางๆ ไว 

 

การจับสัตวน้ําอยางยั่งยืน 

การจับสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนอยางชาญฉลาด ดวยเครื่องมือ

ประมงไมทําลายลาง เครื่องมือประมงพื้นบาน จะเลือกจับเฉพาะสตัวน้ําที่ตัว

โต ไดขนาด ไมจับสัตวน้ําที่มีขนาดเล็ก หรือหากจับไดก็ปลอยเพื่อใหมีโอกาส

เติบโตตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตวน้ําที่ชาวบานเปร็ดในไดเก็บหาอยูเปนประจํา ไดแก  ปกกระบอก  

ปลากุเลา  ปลากเกา  ปลากดเหลือง  ปลากดขาว ปลาทรายเล็ก กุงหัวเสอื  

กุงกามกราม  กุงขาว  กุงกลุาดํา  หอยหมู  หอยกัน  หอยปะ และปูดํา  เปนตน 

เครือ่งมือประมงพื้นบานที่สําคัญ   

เครือ่งมือ วิธีทําและวิธีใช 

1. บวงคลอง   

 

ใชเชือกสายยาวๆ และมีกอนหินผูกทวงเหยื่อ(หา

กินแบบมื้อกินมื้อ) จับป,ูจับปลา 

2. ตักโกย 

 

 

ทําดวยไมไผ 2 อัน และใชลูกหิน 2ลูกผกูทวงและ

ใชเชือกดึงมาเปนเหลี่ยม ยานอวดและยานงดและ

ไอลองเอามาตักเปนตาขายผูกติดกับไมไผ จับป,ู

จับปลา 

3. ไซปก   

 

ใชหวายทําบวงเปนวงกลมใชไมปกตรงกลาง

ปจจุบันจากหวายมาใชเหล็กแทน ใสเหยื่อตรง

กลาง จับปู,จับปลา 



 

 

เครือ่งมือ วิธีทําและวิธีใช 

4. ไซเหลี่ยม   

 

ใชไมเคี่ยมมาตัดเปนอันๆ อันละ 5 นิ้ว(ตนเลก็) 

ยาวประมาณ 50 – 60 ซม.และใชอวนคลุมปดไว 

ใชจับปู,จับปลา 

5. ไซพับ    

 

ใชอวนมาผูกติดกับเหล็กใชเชือกยาวๆจับเพื่อดึง

ขึ้นมา  ใชจับป,ูจับปลา 

6. สุม,ฉมวก   

 

โละเวลาตอนกลางคืนใชไฟสองหาตัวสัตวน้ําแลว

คอยใชสุมคลุม ใชจับปลา 

7. ปดบาง   

 

ไมไผสานเปนแผนๆ ใชในการปดลูกบางทางน้ํา

ชวงน้ําขึ้นเต็ม พอน้ําแหงลง ก็สามารถจับปลาได 

ใชจับปลา 

8. ลาดใหญ   

 

 

ใชไมปกขวางคลองเปนแถว ใชไมไผสานปดไมปก

ขวางอีกชั้นหนึ่งกูงหลง(ใชไมไผสานเปนวงกลม 3

ลูก)แลวใชสวิง(โยะ)ตกัเอาปลาในกูงหลงเมื่อน้ํา

ลงแหง 

9. ลาดแหง 

 

 

ใชไมปกขวางคลองเปนแถว ใชไมไผสานปดไมปก

ขวางอีกชั้นหนึ่งกูงหลง(ใชไมไผสานเปนวงกลม 3

ลูก)แลวใชสวิง(โยะ)ตกัเอาปลาในกูงหลงเมื่อน้ํา

ลงแหง(ใชสําหรับริมปาชายเลน) 

10. เกวียดกุง,ปลา 

 

ใชไมกระดานทาสีขาวดานขางของเรือ ใตไม

กระดานปกกานมะพราววิ่งเรือแอบไปทางริมตลิ่ง 

กุง,ปลาก็ตกใจกระโดดขึ้นเรือ  ใชจับกุง,ปลา 

 

 

สียอมผาจากพืชปาชายเลน 

 

ชุมชนทุงตะเซะ มีวิธีการใชพืชปาชายเลนในการทําสียอมผา ซึ่งเปนภูมิ

ปญญาที่เกิดขึ้นจากการคณะทํางานปาชายเลนไดลงพื้นที่ในปาชายเลน   ได

กระทบกับตนไมและสีจากตนไมก็ถูกเสื้อผาในระหวางการทํางานเลยเกิด

ความคิดวาหนาจะนํามาทดลองทําสียอมผาดู ก็เลยจัดกลุมทําสียอมผา โดย

นําใบไมมาตมลองดูวามีสีจาง สีตกหรือไมลอก  

เมื่อไดผลแลวเลยจัดตั้งกลุมขึ้นมา ในกลุมคณะทํางานของปาชายเลน 

มีสมาชิกจํานวน 10 คน ไดนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ผาเช็ดหนา 

ผาพันคอ ผาตัดเสื้อ ผาปูโตะ เปนตน เริ่มแรกใชในครัวเรือนและนํามาเปนของ

ฝากจากพื้นที่ชุมชนบานทุงตะเซะใหกับผูมาศึกษาดูงานในกลุม เครือขายและ

นอกเครือขาย สรางเปนรายไดในชุมชน และสรางศูนยแหลงเรียนรูใหกับผู

ศึกษาดูงานและเยาวชนในพื้นที่ ไดขยายในวงกวาง   

 



 

 

พืชปาชายเลนที่ใชประโยชนเปนสียอมผา  

 เปลือกลูกตะบูนขาว  ใหสีน้ําตาลออน  

 ใบแสม   ใหสีชมพูออน   

 แกนในของหลุมพอทะเล ใหสีเหลือง  

 ใบพังกา   ใหสีชมพูออน   

 ลูกจากแก   ใหสีเทาและดํา  

 เปลือกพังกา   ใหสีน้ําตาลเขม  

 
 

วิธีการเตรียมสีและยอมผา  มีดังนี้ 

1) เริ่มจากนําสวนของตนพืชที่ตองการมาหั่นใหละเอียด  

2) นําไปตมเวลา สามวันสามคืน โดยการตมสีแตละครั้ง จะใชน้ํา

ประมาณ  1 กะละมังตอน้ําหนักสวนประกอบ 5 กิโลกรัม จากนั้นตั้ง

ไฟใชไฟออน  ใชเวลาในการตม 1 วัน 1 คืน  ตมใหเหลือน้ําเพียง ½ 

กะละมัง แลวรินเก็บไว  หลังจากนั้นตมใหครบ 3 ครั้ง (ทํา

เหมือนเดิม)  

 

 

3) นําน้ําทั้งหมดมากรองใหสะอาด  แลวนํามาผสมรวมกัน ตั้งไฟให

เดือด ใชไฟออนๆ ในการตม  

4) วิธีการเตรียมผา ทําโดยนําผาดายดิบมาตัดเปนชิ้นตามขนาดที่

ตองการ ตมน้ําประมาณ 30 นาที  แลวนําผาที่ตมแลวไปพึงลมให

หมาดๆ  

5) นํามามัดดอกโดยใชไมไผ หนังยาง ริมบิ้นมัดดอก ตามลวดลายที่

ตองการ 

6) จากนั้นนําผาที่ผูกดอกเสร็จแลวไปแชน้ําเปลาประมาณ 10 นาที แลว

นําไปยอมกับน้ําสีที่เตรียมไวในแตละสีดวยการตั้งบนไฟออน 1 

ชั่วโมง แลวนําไปลางน้ํากันสีตก ทําเชนนี้ 3 รอบ  

7) ปองกันสีตก โดยนําน้ําขี้เถา น้ําดินลูกรัง และน้ําสนิม  มาผสมกันทิ้ง

เอาไว 1 คืน หลังจากนั้นจะไดน้ําที่ใสๆ แลวนํามาลางผาที่กําลังยอม

ในขั้นตอนที่แลว 

 

  



 

 

5. การพัฒนากลุมและองคกรชุมชน 

การกอตั้งและพัฒนาของกลุมหรือองคกรชุมชน เพื่อทําหนาที่ในการ

จัดการปาชายเลนบานทุงตะเซะ เปนการริเริ่มโดยชุมชน โดยอาศัยศักยภาพ

ของผูนําและพลังของชุมชนเปนหลัก พรอมกับการเรียนรูจากกรณีอื่นๆ และมี

หนวยงานภายนอกที่เขามาแนะนําดวย   

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการริเริ่มรวมกลุมของบานทุงตะเซะ ไดเกิดขึ้นเมื่อชาวบานเห็นวา

การสัมปทานปาชายเลนเพื่อนําไปเผาถานในชุมชน มีการตัดไมใหญเปน

จํานวนมาก ซึ่งเดิมชุมชนเขาใจวาดําเนินการอยูในเขตสัมปทาน ก็ไมได

ทักทวง แตไดมีชาวบานกลุมหนึ่งมั่นใจวาไดบุกรุกเขามาในปาใชสอยซึ่งเปน

พื้นที่สาธารณะของชุมชน ดังนั้น กลุมผูนําและชาวบานเริ่มมีการปรึกษาหารือ

เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา เมื่อป 2534 มีผูใหญบานเปนแกนนํา เพื่อ

 

 

พยายามรักษาปาชายเลนของชุมชนเอาไว โดยไดสอบถามจากคนเฒาคนแก

เรื่องแนวเขตปาใชสอย แตเนื่องจากไมมีแนวเขตปาที่ชัดเจน ชุมชนจึงไดระดม

ความรวมมือในการสํารวจและจัดทําแนว ซึ่งในชวงนั้น ยังไมไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานราชการ บางครั้งทําใหชุมชนเกิดความทอถอย 

ตอมา ชุมชนไดมีแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจน เมื่อไดรวมกันศึกษา

รวบรวมขอมูลชุมชน ซึ่งสมาคมหยาดฝนซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนไดเขามา

ชักชวนใหทํา จึงเกิดความพยายามอีกครั้งในการจัดทําแนวเขตพื้นที่ปา

สัมปทานและปาใชสอยของชุมชนใหมีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหชุมชน

สามารถบริหารจัดการไดเอง และนําไปสูการจัดการปาชุมชนอยางเต็มรูปแบบ 

จึงมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการปาชายเลนบานทุงตะเซะ” และแบงเขตใช

ประโยชน โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานปาไมเขตสงขลา ในภายหลัง 

ตอจากนั้นไดทําการเผยแพรขอมูลตอชาวบานอยางกวางขวาง ซึ่งไดรับ

ความรวมมือจากประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่ โดยคณะกรรมการปาชุมชน

บานทุงตะเซะไดมีการประชุมกันทุกเดือน เพื่อระดมความคิดในการจัดการให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหทันตอเหตุการณ 

นอกจากนี้ ยังไดรวมกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สรางจิตสํานึกใหกับ

เยาวชนในพื้นที่ และพยายามที่จะขยายเครือขายเพื่อใหเกิดความรวมมือใน

การจัดการลุมน้ําปะเหลียนอยางเปนระบบ 

  

 
 

 



 

 

 ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

มีการสัมปทานปาชายเลน  

แปรรูปไมในบริเวณปาใชสอย

ของชุมชน  

กอนป 
2534 

 

ชุมชนเห็นปญหา   

 สัมปทานปาชายเลนยังอยู  

นากุงรุกเขามา เครื่องมือ

ประมงทําลายลางเพิ่มขึ้น 

สงผลใหทรัพยากรชายฝงเสื่อม

โทรม  

2534-2535 เริ่มมีการพูดคุย  ตรวจสอบเขตปา

สาธารณะจากคนรุนเกา เพื่อ

จัดการใหเปนปาใชสอยของชุมชน 

สมาคมหยาดฝนจัดเวที

เสริมสรางความรูใหแนวคิด  

โรงเรียนใหความสนใจ  

ปาไมจังหวัด สนับสนุน 

2536-2539 ผูใหญบานไดรับแนวคิดเรื่องปา

ชุมชน จัดตั้งกลุมอยางไมเปน

ทางการ ประสานงานกับภายนอก  

เริ่มปลูกและฟนฟูปาชายเลน    

ปาไมเขต ปาไมจังหวัด ชวย

สํารวจแบะกําหนดแนวเขต  

ผูวาราชการจังหวัด อธิบดีกรม

ปาไม และหนวยงานภายนอก

เขามาและรวมปลูกปา  

ภาคเอกชน และ SIF 

สนับสนุน  

2540-2543 สํารวจปา กําหนดแนวเขต ตั้ง

คณะกรรมการปาชุมชน   จัดตั้ง

ปาชุมชน ปลูกปาเสริม ทํา

เสนทางเดนิ การมีสวนรวมใน

ชุมชนและการประสานกับ

หนวยงานภายนอกชัดเจนขึ้น 

สื่อมวลชนและหนวยงาน

ภายนอกใหความสนใจ 

เผยแพรขอมูล  

2544-
ปจจุบัน 

เรียนรูอยางตอเนื่อง 

ขยายเครือขายความรวมมือ 

  

 

 

 

ผลจากการจัดการปาชายเลน ชุมชนบานทุงตะเซะมีความรูเปนเจาของ

ปา รวมกันคอยดูแล ลาดตระเวน เรียนรูกระบวนการกลุม และมีการสรางศูนย

ศึกษาปาชายเลนเปนแหงแรก การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ ชาวบานใน

ชุมชนไดมีความเขาใจประโยชนจากการจัดการปาชายเลน  มีสัตวน้ําและสัตว

ที่อาศัยในปาชายเลนเพิ่มขึ้น ทําใหชาวบานสวนใหญซึ่งพึ่งพิงอาหารจากปา

ชายเลน ไดมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย 

ปจจุบัน ปาชายเลนชุมชนบานทุงตะเซะ กลายเปนศูนยเรียนรูใหกับผูที่

เขามาศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ โดยสมาคมหยาดฝนยังคอยให

คําแนะนําเมื่อมีปญหาที่เกินศักยภาพของชุมชน ในการที่มีผูเขามาศึกษาดู

งานแตละครั้ง ชุมชนมองวาเปนการพัฒนาชุมชนไปดวย เนื่องจากไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนขอมูล จึงทําใหมีการพัฒนาและปรับปรุงมากขึ้น 

 



 

 

สรุปการพัฒนาขององคกรชุมชนบานทุงตะเซะ   

- ริเริ่มรวมตัวกัน เกิดจากแรงกดดันภายนอกที่สงผลกระทบตอ

ทรัพยากรชายฝงของชุมชน  

- มีผูจุดประกายซึ่งเปนผูนําในชุมชน เปนกลไกสําคัญที่ชักชวน 

กระตุน และใหขอมูล จนทําใหคนในชุมชนไดมีการปรึกษาหารือ  

- ชุมชนริเริ่มและดําเนินกิจกรรมเอง โดยมีองคกรพัฒนาเอกชนคอย
ใหคําแนะนํา  และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ใน

เวลาตอมา 

- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดเพิ่มโอกาสในการแสดงศักยภาพของ

ชุมชน   เมื่อจัดตั้งเปนองคกรชุมชนที่ชัดเจน   

- ระดมความรวมมือ  ดวยการใหขอมูลขาวสารและทํากิจกรรม

อยางสม่ําเสมอ 

- รักษาความยั่งยืน ดวยการกระจายบทบาทและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ และเชื่อมโยงงานอนุรักษสูงานพัฒนาชุมชน 

การออมทรัพย และการพัฒนาอาชีพ 

- ขยายผลโดยใหความสําคัญกับเยาวชน  พัฒนาการจัดการปา

ชายเลนใหเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน จึงจูงใจใหคนในชุมชนไดเขามา

ใหความรวมมือกันมากขึ้น พรอมขยายเครือขายความรวมมือสู

ชุมชนใกลเคียง และคํานึงถงึการจัดการทรัพยากรทั้งลุมน้ํา  

  

 

 

 ปจจัยที่ทาทาย ไดแก การผูนํารุนใหมขึ้นมาทดแทนกลุมผูนํารุน

บุกเบกิ  การมีสวนรวมของคนรุนใหมที่ไมไดทําอาชีพประมง เพิ่มการทํางาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และกําหนดทิศทางการพัฒนาปาชายเลนให

ชัดเจนเพื่อตั้งรับกับการทํางานกับหนวยงานภายนอก  ที่มักมีวัตถุประสงค

และวิธีการทํางานที่แตกตางกัน  

 

 



 

 

6. การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการจัดการปาชายเลน 

 ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนบานทุงตะเซะ มีโอกาสใน

การสงเสรมิและนําไปใชใหกวางขวางขึ้น เนื่องจากปจจุบนัมีนโยบายในระดับ

ตางๆ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการ

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรของทองถิ่น   สวน

อุปสรรคในการใชและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นที่ผานมาไดแก การละเลย

ของฝายตางๆ  ในระดับนโยบาย  ซึ่งปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนไปบางสวน  

แตทั้งนี้ กระแสของการพัฒนาไดดึงทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะคนในทองถิ่น

ออกไปทํางานตางถิ่นและในเมืองอยางตอเนื่อง  ทําใหมีความหางไกลและลด

ความสัมพันธกับทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น   

 

 

 

การสืบสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น ยังตองใหความสําคัญตอการ

สืบคน บนัทึก และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในระดับชุมชนและแกสังคม  

เพื่อใหทุกฝายไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ   

ศักยภาพในการนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการ

จัดการปาชายเลนบานทุงตะเซะ 

จุดแข็ง 

- ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง  
- ชุมชนเห็นความสําคัญของปาชายเลน 

- มีกิจกรรมดูแลรักษาปาชายเลน
ตอเนื่องและชัดเจน 

- มีผูรูอยูในชุมชน และมีโอกาสเรียนรู

จากของจริง   

- สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

โอกาส   
- การเสนอของบประมาณจากภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการเงินตางๆ 
- การขับเคลื่อนของหนวยงาน
ภายนอกและสื่อมวลชน 

- นโยบายการศึกษาในระบบโรงเรียน
เห็นความสําคัญ 

- มีเครือขายความรวมมือ  และมี

โอกาสไดแลกเปลี่ยนขอมูลกัน 

จุดออน 

- การปรับเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งไมพึ่งพิงปา

ชายเลนหรือพึ่งพิงนอยลง 

- ขาดการสื่อสารที่สรางความเขาใจ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

- ผูรูเปนผูสูงอายุ มีจํานวนนอยลง  

- คนรุนหลัง ออกไปศึกษาและประกอบ

อาชีพนอกชุมชน 

ขอจํากัด 
- มีเทคโนโลยีและวิธีการใหมๆ เขามา

แทนที่  
-   ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

-   ขาดการถายทอดนโยบายสู

หนวยงานและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ 

  



 

 

แมการนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนใน

ชุมชน  จะขึ้นอยูกับศักยภาพของชุมชน   แตแรงผลกัดันผลจากนโยบายและ

การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็ทําใหเกิดกระแสหลักในการพัฒนา

ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชุมชนได 

มีความพยายามที่จะเรียนรูและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นเอาไว  ซึ่งคิดถึง

ความยั่งยืนในการจัดการปาชายเลน และผลที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นควบคูกัน  ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนทุงตะเซะ  ไดเนนการ

เผยแพรผานเครือขายความรวมมือ และกลุมเยาวชนในชุมชนซึ่ง  เปนกลไก

สําคัญที่ชวยใหเกิดความรูความเขาใจ  เห็นความสําคัญในการรักษาและนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในชีวิตประจําวันได อีกครั้งเครือขายความรวมมือก็

เปนกลไกสําคัญที่จะชวยในการเผยแพรใหกวางขวางขึ้นได  ที่ผานมา ภูมิ

ปญญาทองถิ่นของชุมชนบานทุงตะเซะ  ในการพัฒนากลุมและองคกรชุมชน

เพื่อการจัดการปาชายเลน   ถือไดวาเปนตนแบบของชุมชนตางๆ ไดมาศึกษา 

 

 

 

ดูงาน  จึงไดมีการพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหขอมูลแกผูสนใจไดอยางครบถวน  

รวมทั้งพัฒนาแหลงสมุนไพรสําหรับผูสนใจ  

 

ชุมชนยังมีความพยายามที่จะจัดการตนเอง แตสิ่งที่ตองเผชิญอยา

หลีกเลี่ยงไมได  อยางระบบทุนที่สงผลตอชุมชนอยางตอเนื่อง แตชาวชุมชน

เองก็ไมไดนิ่งนอนใจเพราะชาวบานเองก็ตองเตรียมพรอมในการตั้งรับ และ

สรางความเขมแข็งในแนวทางของตนเอง ความพยายามจัดการของชุมชน  

ความพอเพียงของชุมชนจึงไมใชการหยุดนิ่งเฉย แตความพอเพียงจะชี้วัดได 

เมื่อชุมชนมีโอกาสการตนเอง มีโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดสรร แบงปนฐานทรัพยากรทองถิ่นเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอชาวชุมชนอยางเทาเทียมและยั่งยืน   

หากปจจัยสําคัญในดานตางๆ ขางตนนี้  สามารถดําเนินไปไดดวยดีแลว  

ภูมิปญญาทองถิ่นบานทุงตะเซะจะมีโอกาสไดนําไปใชและเผยแพรไดมากขึ้น 

 




