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คํานํา  
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดริเร่ิมใหมีการศึกษาวิจยัฐานความรูและภูมปิญญาทองถิน่ใน

การจัดการปาชายเลน เพือ่ทําการสืบคน รวบรวม และสังเคราะหความรูที่กระจัดกระจายอยูในบุคคล 

ชุมชน และทองถิ่นตางๆ  เนื่องจากตระหนักดีวา ภูมปิญญาทองถิน่ดังกลาวลวนมีคุณคา ผานการปรับใช

จากประสบการณตางๆ มาแลว  จงึควรนาํไปปรับใชและขยายผลใหกวางขวาง  โดยไดมอบหมายใหมูลนธิิ

ส่ิงแวดลอมไทย เปนผูรับผิดชอบในการศึกษานี ้  

ผลการศึกษาไดสังเคราะหความรูและภูมปิญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน  จากชุมชนทีไ่ด

คัดเลือกมาเปนกรณีศึกษา  โดยนําเสนอใหเหน็ถงึความรูและภูมิปญญาทองถิ่นฯ ที่จําแนกออกไดเปน 4 

หมวด ไดแก ดานระบบนิเวศปาชายเลน ดานการฟนฟแูละรักษาปาชายเลน ดานการใชประโยชนทรัพยากร

ปาชายเลน และดานการพฒันากลุม/องคกรชุมชน ความรูและภูมิปญญาฯ เหลานี้ อาจมกีารเปล่ียนแปลง

และปรับตามสถานการณทีเ่ปล่ียนไป   จงึควรมีการทบทวนและศึกษาเปนระยะๆ ในอนาคต 

 กระบวนการศึกษานี้ ไดมกีารเผยแพรและถายทอดในชุมชนตางๆ มาแลว พรอมไดนําเสนอ 

แนวทางการนาํความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนนุการจัดการปาชายเลนไว แตยังคาดหวังที่จะ

เผยแพรใหกวางขวางข้ึน เพื่อสรางความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวของไดสงเสริมใหมีการขยายผล และ

เขาถึงกลุมหรือชุมชนที่สนใจไดนําไปปรับใชไดตอไป   
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 องคกรชุมชนและสมาชิกชุมชนนํารอง ไดรวมศึกษา ใหขอมูล และอํานวยความสะดวก

ตางๆ ในการศึกษานี้ โดยเฉพาะ กลุมอนุรักษและพฒันาปาชายเลนบานเปร็ดใน  กลุมลกูไมปาเลน
บานเปร็ดใน กลุมชุมชนลีเล็ดนาํเทีย่วเพื่อการอนรุักษ  กลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ  
คณะกรรมการมัสยิดบานบางโรง กลุมออมทรัพยบานบางโรง  คณะกรรมการปาชายเลนชุมชน
บานทุงตะเซะ  และ กลุมอนุรักษปาชายเลนและแหลงทองเที่ยวบานโคกพยอม  
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บทสรุปผูบริหาร 

 การศึกษานี้ไดดําเนนิการรวบรวม วิเคราะห และสงัเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นใน

การจัดการปาชายเลน ซึง่สวนใหญเปนความรูแบบแฝงเรนอยูกับบุคคล ชุมชน และทองถิ่นตางๆ ใหเปน

ความรูทีช่ัดแจง  มกีารบนัทึกและจัดระบบใหเปนหมวดหมู  พรอมที่จะเผยแพรและนําไปประยุกตใช

ตอไป โดยไดทําการคัดเลือกชุมชนนาํรองที่มีบริบทตางกนัและตั้งกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของ

ประเทศมาเปนกรณีศึกษา  ชุมชนดังกลาวไดเขามามีสวนรวมและสนบัสนุนในการศึกษาครั้งนี้ดวย 

 จากการศึกษาพบวา การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจดัการปาชายเลน ไดมีการรับเอาความรู

ใหมๆ จากภายนอกเขามาผสมผสานมากขึ้น ภูมิปญญาทองถิ่นบางอยางเปนเรื่องเฉพาะ เชน การใช

หลักศาสนามาสรางจิตสาํนกึในการรักษาปาชายเลน การจัดการสวนปาชายเลน การปองกันการกัด

เซาะและพังทลายของชายฝง เปนตน ภูมปิญญาบางเรื่องสามารถพบและปรากฏอยูในหลายชมุชน แต

อาจมีเนื้อหาแตกตางกนั เชน การปลูกเสริมปาชายเลน การตัดสางปาชายเลน การใชสมุนไพรในปา 

ชายเลน เปนตน การที่ภูมปิญญาทองถิน่แตละเรื่องยงัคงมีการนาํไปใช มีผลทําใหภูมิปญญาทองถิน่

เหลานั้นไดคงอยูและมีสืบทอดกันตอไป 

 ผลจากการศึกษานี ้ ไดจัดหมวดหมูภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน ซึง่เปนทัง้ความรู 

ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติ ออกเปน 4 หมวด ไดแก (1) องคความรูทองถิน่เรื่องระบบนิเวศปาชายเลน 

(2) ภูมิปญญาทองถิ่นในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน (3) ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชน

ทรัพยากรปาชายเลน (4) ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนากลุมและองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลน   

โดยภูมิปญญาทองถิน่แตละหมวดหมูนี้จะมีความสัมพนัธซึง่กนัและกัน สวนใหญไดมีการหยบิยกเอา

องคความรูทองถิ่นเรื่องระบบนิเวศปาชายเลนไปใช  เพือ่การฟนฟูและการรักษาปาชายเลน รวมถึงการ

ใชประโยชนจากทรพัยากรปาชายเลนใหมคีวามยัง่ยนื  สําหรับการพฒันากลุมและองคกรชุมชนนั้น ก็ได

นําเอาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นทุกเรื่องไปใชอยางผสมผสานกนั และมักมีการเรียนรูรวมกับ

ชุมชนอ่ืนและหนวยงานภายนอกอยูเสมอ 

การสงเสริมใหมีการพฒันากลุมและองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลน เปนกลไกสําคัญที่ 

ทําใหภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนไดมีการสืบทอดตอไป แมการกอเกิดของกลุมและ

องคกรชุมชนที่เปนกรณีศึกษา  สวนใหญกอตัวขึ้นจากแรงกดดันของปญหาภายนอกก็ตาม  แตการสราง
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ความตระหนกัแกชุมชนใหเห็นถึงประโยชนจากการจัดการปาชายเลน และเขาใจถงึผลกระทบหากไมมี

การจัดการปาชายเลน เปนแนวทางหนึง่ที่สามารถกระตุนและขยายผลใหมกีารกอตัวของกลุมเพือ่จัดการ 

ปาชายเลน โดยไมตองรอใหเกิดปญหาและผลกระทบที่ชัดเจน ประกอบกับในปจจุบันไดมีกรณตัีวอยาง

ที่ดีของชุมชนซึ่งไดมีการนําเอาภูมิปญญาทองถิน่ไปใชในการจัดการปาชายเลน โดยเฉพาะการใช

ประโยชนจากปาชายเลนอยางยัง่ยนื ไมวาการใชสมนุไพร การแปรรูปจากพืชในปาชายเลน การจับสัตว

น้ําในบริเวณปาชายเลนดวยเครื่องมือประมงไมทาํลายลาง และการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ลวนไดกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งทาํใหไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน และ

ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น 

องคกรชุมชนที่มีบทบาทในการจัดการปาชายเลนเกือบทุกแหง มักเริม่จากความตระหนกัของกลุม

แกนนาํในชมุชนเพยีงไมกี่คน แตเมื่อไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกอยางเหมาะสม  ก็

สามารถขยายผลใหกวางขวางขึ้นได ดังนัน้ การสนับสนุนการพฒันาองคกรชุมชนจะตองมีความเขาใจ

ชุมชนและพฒันาการขององคกรชุมชนดวย เพราะการสนับสนุนชุมชนในลักษณะที่ไมเหมาะสม จะมี

สวนทําลายองคกรชุมชนนั้นไดเชนกัน 

ในดานการเผยแพรและสนบัสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน  พบวาชมุชน

นํารองมีวิธกีารที่หลากหลาย กลาวคือ เผยแพรสูกลุมเยาวชนและสถานศกึษาในชุมชน  สรางเครือขาย

ความรวมมือระดับตําบลและจังหวัด  ใหกลุมประมงพื้นบานและผูใชประโยชนจากปาชายเลนมีสวนรวม

ในการจัดการปาชายเลนของชุมชน    สงเสริมบทบาทสตรีซึ่งเปนผูที่มีสวนสําคัญในการใชภูมิปญญา

ทองถิน่ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปและอาหารจากปาชายเลน  และมกีารเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นผาน

นักทองเที่ยวทีเ่ขามาในชุมชน 

สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ควรดําเนนิการไปพรอมๆ กนั ทัง้การสงเสรมิจัดการปาชายเลนโดยชุมชน การพฒันาแหลง

เรียนรูในชุมชน การขยายฐานความรูสูระบบการศึกษาและวิจยัใหกวางขวาง การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอยางตอเนื่อง รวมทั้งการประสานความรวมมือกนัในการดําเนนิงานใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกนั  เพื่อใหมีการนําภมูิปญญาทองถิ่นไปปรับใชในการจัดการปาชายเลนใหกวางขวางมากขึ้น 
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1. บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทย  ต้ังอยูในภูมิภาคเขตรอนที่มีความสําคัญในการเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ 

โดดเดนและเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาชายเลน เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทใน

การเปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณพืช พันธุสัตวน้ํา และนกนานาชนิด ที่มีคุณคา

นานัปการ และมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชุมชนประมงทองถิ่น รวมถึงเปน “ทุน” ทรัพยากรธรรม- 

ชาติในการพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนแหลงพลังงาน แหลง

เพาะพันธุสัตวน้ํา แหลงทําการประมง แหลงสมุนไพร แหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรูธรรมชาติ ตลอดจนการ

บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ และการพังทลายของชายฝง 

ผลพวงจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอดีตที่ผานมา   ทําใหเกิดการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรปาชายเลนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาที่ดินชายฝงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ

ขยายตัวของชุมชนชายฝง ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนา และการระบายของเสีย

และสิ่งปฏิกูลลงสูชายฝงทะเล   ไดสงผลใหทรัพยากรปาชายเลนที่เคยมีความอุดมสมบูรณมีสภาพเสื่อม

โทรมลงอยางรวดเร็ว  

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  จึงเปนแนวทางที่หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ตองรีบดําเนินการเพื่อใหพื้นที่ชายฝงมีทรัพยากรปาชายเลนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง   กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการ

อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป   อยางไรก็ตามการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนใหประสบผลสําเร็จไดนั้น   ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนใน

ทุกภาคสวน   เพื่อใหเกิดการบูรณาการการบริหารจัดการปาชายเลนใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพ   โดยการ

ประยุกตใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น   เพื่อใหเปนกลยุทธหลักในการใชในการสนับสนุนการอนรัุกษ

และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ซึ่งแนวทางหนึ่งของการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน คือ การ

สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมตามศักยภาพของแตละทองถิ่นอยางจริงจัง 
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ปจจุบัน พบวา องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน กระจัดกระจายไปตาม

ภูมิภาคและทองถิ่นตางๆ ซึ่งมีความแตกตางกันตามบริบทของชุมชน ดังนั้น เพื่อเปนการรวบรวม 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนระบบ   สามารถผสมผสานกับองคความรูทางนิเวศวิทยาไดอยาง

สอดคลองเหมาะสม  และนํามาใชในการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนไดอยางยั่งยืนตอไป จึงมี

ความจําเปนในการดําเนินโครงการสํารวจองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน อันจะ

เปนประโยชนตอหนวยงานที่จะนําผลการศึกษาที่ไดไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตอไป 

1.2 เปาหมายและวัตถุประสงค 

 เปาหมาย เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟูและ

จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน ที่สังเคราะห และประมวลไดจากกระบวนการเสริมสราง

การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปน

ประโยชนตอการนําไปประยุกตและผสมผสานกับองคความรูทางสังคมและองคความรูทางนิเวศวิทยา เพื่อ

สนับสนุนการจัดการปาชายเลนที่ยั่งยืน 

 วัตถุประสงค  

1) เพื่อศึกษาและสํารวจองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟู และจัดการการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน 

2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในการถายทอด
องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ฟนฟู และจัดการการใชประโยชน

จากทรัพยากรปาชายเลน 

3) เพื่อสังเคราะหและรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟูและจัดการ
การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนใหเปนระบบและหมวดหมูสามารถนําไปประยุกตใช

ในการจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน 

1.3 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

กรอบแนวคดิสําคัญ ไดแก การจัดการปาชายเลนอยางยัง่ยนื การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  การ

จัดการความรู  นโยบายที่เกี่ยวของและการแปลงสูการปฏิบัติ ทั้งนี ้ เพื่อใหกระบวนการและผลการศึกษา 

เปนไปตามเปาหมายและวตัถุประสงคที่ไดกําหนดไวขางตน  
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ขั้นตอนการศึกษา ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก (1) การศึกษาและทบทวนขอมูลที่เกีย่วของ (2) 

การคัดเลือกกรณีศึกษา (3) การศึกษาบรบิทชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน (4) การ

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และสรุปผลการศึกษา และ (5) การจัดระบบขอมูลและเผยแพรภูมิปญญา

ทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน (ดังแผนภาพดานลาง) สําหรับเครื่องมือและวิธีการศึกษานั้น ประกอบดวย 

การศึกษาเอกสาร การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลกึ และการประชุมกลุมยอย โดยชมุชนตางๆ 

ขางตนไดเขามามีสวนรวมในการศึกษาดวย   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมหลักและขั้นตอนการดําเนินงาน 

สวน วิธกีารดําเนินงาน ไดมุง การศึกษาอยางมสีวนรวม  ซึ่งคณะผูศึกษาและชมุชนกรณีศึกษา 

จะรวมกนัคนหาและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน โดยจัดใหมีนกัวิจัยเขาไปทํางานในแตละ

พื้นที ่  ชี้แจงใหชุมชนเขาใจถึงความสําคญัและประโยชนของการศึกษา สร างความไวใจและความสัมพันธที่

ดีกับชุมชน เพือ่ใหไดขอมูลที่เปนขอเทจ็จริงมีความชัดเจนเพยีงพอ โดยใชการสํารวจดวยแบบสอบถาม การ

ประชุมกลุมยอย การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตการณ  แลวนําไปสู การวเิคราะหอยางบูรณาการ 

คํานึงถึงและเชื่อมโยงกับวถิชีีวิตและบริบทของชุมชนอยางรอบดาน จะชวยใหเขาใจจุดเริ่ม พัฒนาการ และ

การคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น  รวมทัง้ประโยชนที่เกดิขึ้นและการยอมรับในชุมชน ซึง่เปน การเรียนรู ไป

พรอมๆ กับชมุชนกรณีศึกษาตางๆ เหลานัน้  โดยจะจัดใหมีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในระดับชุมชน 

และการแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน  รวมทัง้การเผยแพรสูสังคมในวงกวางในลาํดับตอไป 

 

1. ศึกษาและทบทวน

ขอมูลที่เกี่ยวของ 
2. คัดเลือกกรณีศึกษา 

3. ศึกษาบริบทชุมชนและการใช

ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ

ปาชายเลน ในพื้นที่กรณีศึกษา 

4. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน 

5.  จัดระบบขอมูลและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน 
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1.4 การคัดเลือกชุมชนนํารอง 

ในการศึกษาโครงการวิจยัฐานความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนนี ้ กําหนดให

ทําการคัดเลือกพื้นที ่ เพื่อใชในการศึกษาและสาํรวจองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดการปา 

ชายเลน อยางนอย 3 พื้นที่ ซึ่งคณะผูศึกษาไดทาํการสืบคนหาและคัดเลือกชุมชน/กลุมคนที่ใชความรูและ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน   

ขั้นตอนการคัดเลือก    

1) ศึกษาทบทวนขอมูลทุติยภูม ิ ชุมชนที่มกีารจัดการปาชายเลนที่ดี ซึง่เปนที่รูจัก ไดรับการ

ยอมรับและยกยอง  จากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ  เว็บไซต และสอบถามจากหนวยงานที่ทาํงาน

รวมในพื้นที่  และคนหากรณีที่ดีซึ่งยงัไมเปนที่รูจักแพรหลายมากนัก  จากการสอบถาม

หนวยงานและบุคคลที่ทํางานดานการจัดการปาชายเลน  โดยพบพื้นที่ที่มีศักยภาพจํานวน 15 

กรณี กระจายอยูบริเวณอาวไทยตอบบน 4 กรณี อาวไทยตอนลาง 3 กรณี และฝงอนัดามนั 8 

กรณี (ดูตารางในภาคผนวก ก) 

2) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิในพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพ ทั้ง 15 กรณี โดยการพูดคุยกับกลุมแกนนาํในชุมชน

และเยี่ยมชมกจิกรรมในพืน้ที ่  

3) พิจารณาขอมลูที่ไดรับ แลวทําการคัดเลือกกรณีศึกษาใหมคีวามหลากหลายในดานทีต้ั่ง 

บริบทชุมชน และรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิน่ โดยมกีรอบในการพจิารณาคัดเลือก ดังนี ้

 เปนชุมชนหรือกลุมคนในชุมชน ที่มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน

ที่ชัดเจนและตอเนื่องมากวา 5 ป 

 ผูนําชมุชนหรอืผูที่เกี่ยวของมีความยินดทีีจ่ะรวมศึกษาและเผยแพรภูมปิญญาทองถิน่ 

 มีโอกาสในการปรับใชและขยายผลในการจัดการปาชายเลนในพื้นที่อ่ืน 

 สรุปวา ไดทาํการพิจารณาคัดเลือกพื้นทีท่ี่มีศักยภาพ เปนกรณีศึกษาในโครงการนี้ จํานวน 6 กรณี 

สวนใหญมีการกระจายตัวอยูในภาคใตฝงอันดามนั เนื่องจากมีพืน้ที่ปาชายเลนกระจายตัวอยูมาก และยงัมี

กรณีที่ต้ังอยูชายฝงอาวไทยตอนบนและอาวไทยตอนลางดวย โดยพบวา แตละกรณีลวนมพีัฒนาการและ

ลักษณะเดนทีแ่ตกตางกนัออกไป ดังนี ้

1) ชุมชนบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว จังหวัดตราด มีการดําเนนิงานดานการจัดการปาชาย

เลน เพื่ออนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน โดยเฉพาะไมและปู มากวา 10 ป โดย

คณะกรรมการปาชุมชน มกีารกําหนดเขต กฎ กติกาการใชประโยชนจากทรพัยากรในเขตปา 

เชื่อมโยงกับกจิกรรมกลุมอ่ืนในชมุชน   
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2) ชุมชนตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน จงัหวัด 
สุราษฎรธาน ี การจัดการปาชายเลนเพื่อ

การทองเทีย่ว ในรูปแบบไมปลูกปา คนพบ

ภูมิปญญาการจัดการตนลําพู การจัดการใช

ประโยชนจากปาจาก ไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอก จนรวมกันเปน

เครือขายการจัดการทรัพยากรอาวบานดอน   

3) ชุมชนบานบางติบ ตําบลบางวัน อําเภอ
คุระบุร ี จังหวัดพังงา มีประสบการณใน

การฟนฟ ู

ปาชายเลนเสือ่มโทรมจากการสัมปทานเผา

ถาน มีการปลูกเสริม กาํหนดเขตปาชมุชน 

เฝาระวงั สรางและประสานความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกชมุชน ทําการศึกษาวจิัย

แนวทางการเพิ่มปริมาณปดํูาโดยพึง่พาระบบนิเวศปาโกงกางแบบยัง่ยืน พรอมมแีผนพัฒนาปา

ชายเลนใหเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืนๆ  

4) ชุมชนบานบางโรง ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ชุมชนมุสลิมโดยใชหลกั

ศาสนา และแผนชุมชนขับเคลื่อนการจัดการปาชายเลน  มกีารเชื่อมโยงกับกลุมกิจกรรมอื่นๆ ใช

การทองเทีย่วเปนเครื่องมือในการดูแล จัดการ ใชประโยชนพืน้ที่ปาชายเลน  โดยมีแกนนําสาํคัญ 

คือ กลุมเยาวชน และคณะกรรมการกลุมออมทรัพย 

5) ชุมชนบานทุงตะเซะ ตําบลทุงกระบอื อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรงั มีประสบการณการ

ทํางานดานการฟนฟูปาชายเลนเสื่อมโทรม และปาที่ผานการสัมปทานมากวา 10 ป คนพบ 

ภูมิปญญาในการจัดการและฟนฟูปาชายเลน เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรใน

เขตปา โดยการแบงเขตพื้นที่ปาเปนประเภทตางๆ เชน ปาอนุรักษ ปาใชสอย  ปจจุบันไดขยาย

เครือขายการจัดการปาตั้งแตปาตนน้าํถงึปาชายเลน เปนแหลงเรียนรู ศึกษาดงูานของชุมชนอ่ืนๆ 

ทั้งในและตางประเทศ 

6) ชุมชนบานโคกพยอม ตําบลละงู อําเภอละงู จงัหวัดสตูล มีกลุมผูหญิงเปนแกนนําสาํคัญใน

การจัดการดูแลปาชายเลน  มีการจัดสรรการใชประโยชนในพื้นที่ปา ผลผลิตจากปาและไม  มกีาร

เชื่อมโยงกับกจิกรรมกลุมออมทรัพย กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง และยงัดําเนินการรณรงคปลูกปาใน

วันสาํคัญอยางตอเนื่อง 

ที่ตั้งและการกระจายตัวของชุมชนนํารอง 

ประเทศไทย 
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 นอกจากนี้ ยงัไดมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 กรณี ไดแก กรณกีารใชประโยชนตนจาก บานขนาบ

นาก ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กรณีการเผาถานไมโกงกาง 

บานเขายีส่าร ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนํามาประกอบการวเิคราะหและ

นําเสนอ ใหมีการเรียนรูกรณีการใชภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความหลากหลาย อันจะเพิ่มโอกาสในการนําไป

ปรับใชใหเหมาะสมกับพืน้ทีอ่ื่นๆ มากขึ้น 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการศึกษาครั้งนี ้มี 4 ประการ ไดแก  

1)  เกิดการถายทอด และยอมรบัการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนในชมุชน

กรณีศึกษากวางขวางมากขึน้ 

2) เกิดการแลกเปลี่ยนภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนระหวางชุมชนกรณีศึกษา 

3) หนวยงานที่เกีย่วของ อปท. ชุมชนและผูเขารวมกิจกรรม เขาใจและตระหนกัถึง

ความสาํคัญในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน 

4)  มีการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ชุมชนตางๆ นาํไปปรับใชได รวมถึงการนําไปใชรวมกับองคความรูอ่ืนๆ และมีการใช

ผลการวิจยัครั้งนี้ตอยอดไปสูการวิจยัตางๆ ในอนาคต 
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2. สถานภาพการใชองคความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการปาชายเลน 

2.1   สถานการณปาชายเลน 

ปาชายเลน เปนสังคมพืชบริเวณชายฝงทะเล ปากแมน้าํ อาว เกาะ หรือริมทะเลสาบที่มนี้าํทะเล

ทวมถึง ประกอบดวยพรรณไมหลากหลาย โดยทั่วไปพบไมโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญเปนไมเดน  ทําให

คนทั่วไปรูจักปาชายเลนวาเปนปาโกงกาง  ดวยสภาพแวดลอมโดยทั่วไปในบริเวณปาชายเลนเปนดนิเลน 

ไดรับอิทธิพลของคลื่น ลม และการขึ้นลงของน้าํ จึงทาํใหพรรณไมสวนใหญมีระบบรากที่แข็งแรง เพื่อพยุง

ลําตนใหสามารถเติบโตในสภาพแวดลอมดังกลาวได  

ในระบบนิเวศปาชายเลนนอกจากจะมพีรรณไมปาชายเลนที่เปนพืชเฉพาะถิ่นขึน้อยู ยังมีความ

หลากหลายของพืชและสัตวตางๆ เนื่องจากในบริเวณปาชายเลนมีความอุดมสมบรูณสูง จากธาตุอาหารที่

ไหลมาจากการกัดเซาะชายฝงตามแหลงน้ําตางๆ อีกสวนหนึง่มาจากการสะสมและทับถมของซากพชืซาก

สัตวบริเวณปาชายเลนเอง จงึทาํใหบริเวณนี้เปนแหลงรวมของสัตวน้ําและสัตวบกนานาชนิด รวมทัง้เปน

แหลงอนบุาลสัตวน้ําวัยออนและแหลงหลบภัยจากคลืน่ลมและสัตวขนาดใหญ   

คุณคาของปาชายเลนจึงมีมหาศาลตอการดํารงชีวิตของมนุษยทัง้ทางตรงและทางออม สามารถ

จําแนกไดดังนี ้ (สนิท อักษรแกวและคณะ, 2542, กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2548) 

 คุณคาดานเศรษฐกิจ จากการใชไมในปาชายเลนในลักษณะตางๆ เชน การทําฟนและถาน ทํา

เสาเข็มและไมคํ้ายัน เครื่องมือประมง เปลือกไมหลายชนิดสามารถสกัดสารแทนนิน (tannin) 

ใชทําหมึก สี กาวฟอกหนงั รวมถึงผลผลิตอื่นๆ จากพชืในปาชายเลน นอกจากนี ้ปาชายเลนเปน

แหลงทําการประมงที่สําคัญ ในบางพื้นที่ปาชายเลนยังมีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่สรางรายไดอีกดวย 

 ดานสังคม ชุมชนประมงชายฝงที่ยงัตองพึง่พาและทาํมาหากนิบริเวณปาชายเลน มีวิถีชวีิตที่

สอดคลองกัน นําไปสูวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น มีความผูกพันและการชวยเหลือกัน และดวยปา 
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ชายเลนสวนใหญเปนทรัพยากรของสวนรวม จงึทําใหเกิดรูปแบบการดูแลรักษาปาชายเลน

รวมกัน นอกจากนี้ปาชายเลนเปนแหลงศกึษาธรรมชาตทิี่สําคัญ 

 ดานสิ่งแวดลอม ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสงู  เนือ่งจากเปน

รอยตอระหวางระบบนิเวศบกกับระบบนิเวศทางทะเล และพืชในปาชายเลนมีความสามารถใน

การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลง  พืชในปาชายเลนมีศักยภาพในการฟอก

อากาศ ดวยการลดกาซคารบอนไดออกไซดเชนเดียวกบัพืชทัว่ไป  ปาชายเลนยังมผีลตอความ

อุดมสมบูรณของระบบนิเวศอื่นๆ เนื่องจากเปนแหลงวางไข แหลงอนบุาลสัตวน้าํวยัออน เปนที่

อยูอาศัยและแหลงหลบภัยของสัตวน้าํและสัตวตางๆ  ปจจุบันคุณคาของปาชายเลนเปนที่

ประจักษมากขึ้นในดานการปองกันการกดัเซาะชายฝงและการปองกนัคลื่นลมจากภัยธรรมชาติ 

ประโยชนจึงมไิดมีเพียงดานเศรษฐกิจทีท่ําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนเทานั้น  แตผลผลิตจากปาชาย

เลนทัง้ทางตรงและทางออม  สามารถสรางเครื่องมือโดยใชตนทนุในการผลิตต่ํา เนื่องจากใชวัสดุที่มีอยูใน

ทองถิน่ สามารถทําไดเอง ซึง่ชวยลดรายจายได  แตไดกอใหเกิดผลดอ่ืีนๆ ทั้งในดานสิ่งแวดลอมและสังคม

ดวย กลาวคอื พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มข้ึนและคงอยู  ระบบนิเวศปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณข้ึน  เกิด

เครือขายความรวมมือในการจัดการปาชายเลน สามารถพัฒนาเปนแหลงศึกษาเรียนรูดูงานสําหรับชุมชน

อ่ืนและหนวยงานตางๆ และเกิดความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นที่จะขยายผลไปสูการพัฒนาดานอืน่ๆ ตอไป 

(จันทรนวล รัตนสาร, 2550, วีณา นาํเจริญสมบัติ และจารุวรรณ แกวมหานิล, 2546, ศูนยฝกอบรม 

วนศาสตรชุมชนฯ, 2550, ศริอร แซลอม และอนุสรณ ไชยพาน, 2544)  

จะเห็นไดวาปาชายเลนมีประโยชนและคุณคามากมาย   จึงมีการใชประโยชนจากปาชายเลนมา

โดยตลอด  สงผลใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ.2504–2541 โดยลดลงจาก 3,679 

ตารางกิโลเมตร เหลือเพียง 1,675.59 ตารางกิโลเมตร (สุวิทย และคณะ 2518 อางถึงใน สมบูรณ คําแหง, 

2541, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และกรมปาไม อางในกรมปาไม, 2542) คิดเปนการสูญเสียปา

ชายเลน 54.15 ตารางกิโลเมตรตอป   

ในระยะหลังนับต้ังแตป พ.ศ.2537 ไดมีการรณรงคปลูกและฟนฟูปาชายเลนของหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน  ประกอบกับมาตรการตางๆ ในการดูแลรักษาปาชายเลน อาทิ ยกเลิกสัมปทานปา

ชายเลน เปนตน ทําใหขอมูลพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มข้ึน  เห็นไดจากการสํารวจเมื่อป พ.ศ.2543 และ พ.ศ.

2547 เพิ่มข้ึนเปน 2,452.55 ตารางกิโลเมตร และ 2,758.05 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ (กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อางถึงใน กรมปาไม, 2547) สวนใหญกระจายตัวอยูตามชายฝงทะเลภาคใต

ฝงตะวันออก  คิดเปนรอยละ 65.93  รองลงมา คือ ชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันออก รอยละ 22.32  ชายฝง

ทะเลภาคตะวันตก รอยละ 8.25 และชายฝงทะเลภาคกลาง รอยละ 3.49 ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด  
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แมวาบางกิจกรรมที่สงผลกระทบปาชายเลนจะหมดไปหรือลดลงไปแลวในปจจุบัน และปาชายเลนไดมี

แนวโนมการเพิ่มข้ึน แตคาดวาตองใชเวลานานในการฟนฟูความอุดมสมบูรณใหกลับคืนมา 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อที่ปาชายเลนของประเทศไทย ป พ.ศ.2504-2547 

 

เมื่อปรากฏชัดวาพืน้ที่ปาชายเลนไดลดลงไปเรื่อยๆ และมีสภาพเสื่อมโทรม  รัฐบาลและหนวยงานที่

เกี่ยวของในยคุตางๆ ไดมนีโยบายและมาตรการที่ตองการเพิ่มพื้นทีแ่ละฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน โดยมี

การจําแนกเขตการใชที่ดินปาชายเลนออกเปนเขตอนุรักษและเขตเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2530  ซึง่การ

สัมปทานจะอนุญาตใหดําเนินการไดในเขตเศรษฐกิจ ตอมาป 2534  ใหยกเลิกการใชประโยชนในพื้นที่ปา

ชายเลนโดยเด็ดขาดและยกเลิกการสัมปทานปาชายเลน ในป 2541 โดยใหผูรับสัมปทานดําเนนิการตอไป

จนสิ้นสุดอายสัุมปทาน จนกระทั่งในป 2543 ไดมีมติคณะรัฐมนตรี ใหนาํพืน้ที่ปาชายเลนที่กนัไวเพื่อการ

ฟนฟูและการอนุรักษมารวมเปน “เขตอนุรักษ” ทั้งหมด   

สวนนโยบายในระดับประเทศในระยะตอมา ไดกําหนดเปาหมายในการจัดการปาชายเลนไวอยาง

ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) คือ รักษาพืน้ที่ปาชายเลนไว

ไมนอยกวา 1.25 ลานไร หรือ 2,000 ตารางกโิลเมตร ซึง่หากพิจารณาจากขอมูลขางตน ถือไดวาการรักษา

พื้นที่ปาชายเลนสามารถบรรลุเปาหมายไดแลว ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) จึงได

กําหนดเปาหมายมุงสูการฟนฟูปาชายเลนที่มีอยู ใหคืนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ โดยการจัดการ

อยางผสมผสานระหวางทรพัยากรชายฝงและทางทะเล ดวยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิน่ ควบคูไปกับ

การบริหารจัดการที่ดีของภาครฐัและการขยายบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เน้ือท่ีปาชายเลนของประเทศไทย ป พ.ศ. 2504 - 2547
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ท่ีมา:  สุวิทยและคณะ 2518 อางถึงใน สมบูรณ คําแหง, 2541, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และกรมปาไม 
อางถึงในกรมปาไม, 2542, กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อางถึงใน กรมปาไม, 2547 

เนื้อที่ปาชายเลนของประเทศไทย ป พ.ศ.2504-2547 
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สําหรับแนวทางการจัดการปาชายเลนใหเกิดความยั่งยืนนั้น  หลายฝายยอมรับในเรื่องของการ

จัดการอยางบูรณาการซึ่งเปนการมองทั้งระบบนิเวศ  โดยถือวาปาชายเลนเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ

ชายฝงทะเล  ซึ่งมีความสัมพันธกับทรัพยากรอื่นๆ อยางใกลชิด  นอกจากนี้ การจัดการมีสวนรวมก็ไดรับ

การยอมรับอยางแพรหลาย  โดยเฉพาะบทบาทของชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนตางๆ  ไดมีแนวทางการ

จัดการปาชายเลนที่แตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับแตละสภาพพื้นที่สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ  

ซึ่งสวนใหญปรากฏในรูปแบบตางๆ อาทิ  

- การสรางจิตสาํนึกของชุมชนใหเกิดความหวงแหนทรัพยากร 
- การวางแผนและกําหนดกฎระเบียบการใชประโยชนใหมีความยั่งยืน 

- การปองกนัและเฝาระวงัปาชายเลนและทรพัยากรชายฝง 
- การปลูกและฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหดีข้ึน 

- การเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศปาชายเลน  

- การพัฒนาเปนแหลงเรียนรูโดยใชส่ือตามธรรมชาติ และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ   

การจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน มีทิศทางปรับไปสูการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ 

เชนเดียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนผูไดประโยชนโดยตรง มีความใกลชิด

และเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตน มีบทบาทและศักยภาพเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  โดยไดมี

กรณีตัวอยางที่ดีซึ่งชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนในทองถิ่นของตน กระจาย

อยูตามภูมิภาคตางๆ   จึงสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับแกสังคมและหนวยงานที่รับผิดชอบมากขึ้น   

(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2545)   

2.2  แนวคิดและความหมายภูมิปญญาทองถ่ินและการจัดการความรู 

 ที่ผานมาไดมกีารศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิน่อยางกวางขวาง โดยไดมีการใชคําเรียก 

ภูมิปญญาทองถิ่นในความหมายที่ใกลเคียงกันหลายคํา เชน ภูมปิญญาชาวบาน ภูมิปญญาพื้นบาน 

ความรูทองถิน่  ซึง่สามารถรวบรวมแนวคดิและความหมายที่นาสนใจ ไดดังนี ้

- ความรูของชาวบาน เปนความรูที่สรางขึ้นจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของแตละ

คน ซึง่ไดเรียนรูมาจากพอแม ปูยาตายาย ญาติพีน่อง หรือผูที่มคีวามรูในหมูบานในทองถิน่

ตางๆ ความรูเหลานี้เกีย่วของกับการดํารงชีวิต เปนแนวทาง หลักเกณฑ วธิีปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธกับคนอ่ืน ความสัมพันธกับผูที่ลวงลับไปแลว กับส่ิงศกัดิ์สิทธิ์ และกบัธรรมชาติ 

(สารานกุรมไทยฉบับเยาวชน เลมที ่23)  
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- ภูมิปญญาชาวบาน (Popular wisdom) หรือ ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) หมายถงึ 

พื้นรากฐานความรูของชาวบาน หรือความรอบรูของชาวบานที่เรียนรู และมีประสบการณ

สืบเนื่องตอกนัมา ทั้งทางตรง คือ ประสบการณดวยตนเอง หรือทางออม ซึ่งเรียนรูจากผูอาวุโส

ของหมูบาน หรือความรูที่สะสมสืบตอกันมา อาจกลาวอีกนยัหนึ่งไดวา ภูมิปญญาชาวบาน

หรือภูมิปญญาทองถิน่ หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอยางทีช่าวบานสามารถคิดเองได ทาํเองโดยใช

ศักยภาพของตนเองและสิง่แวดลอมที่มีอยู เพื่อแกไขปญหาการดําเนินชวีิตในทองถิ่นไดอยาง

เหมาะสมในแตละยุคสมัย และสืบทอดเพิ่มพนูสะสมจากบรรพบุรุษสูลูกหลานจนถึงปจจุบัน 

(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2548) 

- ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ส่ังสมและสบืทอดกันมา อันเปนความสามารถและ

ศักยภาพในเชงิแกปญหา การปรับตัวเรยีนรูและสืบทอดไปสูคนรุนใหม เพื่อการดํารงอยูรอด

ของเผาพนัธุ จึงเปนมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ เผาพนัธุหรือเปนวถิขีองชาวบาน (ยิ่งยง เทา

ประเสริฐ, 2537: 20 อางใน Hhttp://school.obec.go.thH) 

- ภูมิปญญาชาวบานเกิดจากการสะสม การเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยง

กันไปหมดในทุกสาขาวิชา ไมแยกเปนวิชาๆ แบบที่เราเรียน ฉะนั้นวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ 

ความเปนอยู เกี่ยวกับการใชจาย กับการศึกษา วัฒนธรรมมักจะผสมกลมกลนืเชือ่มโยงกันไป

หมด (ประเวศ วะส,ี 2530. อางใน Hhttp://school.obec.go.th/H) 

- ภูมิปญญาทองถิ่น (locals wisdom)หรือภูมิปญญาชาวบาน (popular wisdom) คือความรูที่

เกิดจากประสบการณในชวีติของคนเราผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิด

ปญญา และตกผลึกมาเปนองคความรูทีป่ระกอบกันขึน้มาจากความรูเฉพาะหลายๆ เร่ือง 

ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเหน็ศาสตรเฉพาะสาขาวชิาตางๆ อาจกลาวไดวา  

ภูมิปญญาทองถิ่นจัดเปนพืน้ฐานขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหา 

การจัดการ และการปรับตัวในการดําเนนิชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถิน่เปนความรูที่มีอยู

ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผูรูเอง หากมีการสืบคนหาเพื่อศึกษาและนาํมาใช ก็จะเปน

ที่รูจักกนั เกิดการยอมรับ ถายทอดและพฒันาไปสูคนรุนใหมตามยุคตามสมัยได (http://www. 

thai-folksy.com/folkDat/U-trdit/Nakum/02-Liturature.htm) 

- ภูมิปญญาชาวบาน เปนภูมิปญญาที่เกิดขึน้เฉพาะทองถิน่ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิน่นั้น 

เปนพืน้ฐานความรูของชาวบานในการคิดแกปญหาในชวีิตของตนเอง หรือสติปญญาที่เกิดขึน้

จากการเรียนรู สะสม ถายทอดประสบการณที่ยาวนานของผูคนในทองถิ่นซึง่ไดใชชีวติถาวรกบั

ปาเขา  น้าํ ปลา ฟา นก ดิน หญา สัตวปา พืช แมลงและธรรมชาติรอบตัวเปนองคความรู

ทั้งหมดของพวกเขา (เสรี พงศพิศ, 2527.) 
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- ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถงึ ความรู ความเชื่อ ความสามารถของมนุษยในการแกปญหา 

ปรับตัว จดัความสัมพันธ และดํารงชีวิตใหผสมผสานสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ สังคม วฒันธรรมและวิถีชวีิตของกลุมชน ภูมิปญญาเหลานี้เกิดขึ้นจากความเฉลียว

ฉลาดของแตละคน การปฏิบัติในชีวิตประจําวนัหรือการเรียนรูจากพอแม/ปูยาตายาย/ญาติพี่

นอง/หรือผูมีความรูในทองถิน่ รวมถึงการเรียนรูจากปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ปฏิสัมพันธใน

กลุมชนเดียวกนั และระหวางกลุมชนตางๆ แลวสั่งสมเปนประสบการณถายทอดสืบตอกันมา 

ภูมิปญญาจึงมีความจาํเพาะเจาะจงกับทองถิ่นแตมีความเชื่อมโยงกบัชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม

อยางแยกกนัไมออก ภูมิปญญาอาจแสดงออกมาทั้งในรูปที่เปนนามธรรม เชน โลกทัศน 

ความคิด ความเชื่อ หรือปรัชญาในการดําเนนิชีวิต และในเชงิรูปธรรม เชน เทคโนโลยีการ

ประกอบอาชพี การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใชตางๆ (กรมทรัพยากรน้ํา, 

2549) 

- ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิง่ที่แสดงถงึความรู ทกัษะ ที่กลุมชนในทองถิ่นหนึ่งๆ ปฏิบัติสืบ

เนื่องกันมาเปนระยะเวลายาวนานในประวัติศาสตร โดยมีความสัมพนัธกับสภาพแวดลอมตาม

ธรรมชาตขิองทองถิน่นั้นๆ เปนสิ่งที่มีความผูกพนัลึกซึง้กับภาษา สังคม ความเชื่อ และทัศนคติ

ในการมองโลก ถือวาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวกลุมชนไวดวยกนั บอยครั้งทีภู่มิปญญาทองถิ่นเหลานี้

สะทอนใหเห็นถึงกระแสความรูทางวทิยาศาสตร (องคการยูเนสโก, 2549)  

 ภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะที่แตกตางไปจากความรูทางวิทยาศาสตร คือการมีรากฐานทาง

ปรัชญาและการบูรณาการระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรม  ไมไดมาจากหลกัการที่มีมาตรวัดหรือกฎเกณฑ

สากล แตเปนความเขาใจในธรรมชาติไดถูกพัฒนาขึน้เปนความรูเฉพาะของทองถิน่ จากการปะทะสัมพันธ

กับธรรมชาติในหลายระนาบ ทั้งในทางกายภาพ ความคิด และจิตวิญญาณ ที่หลอหลอมขึ้นเปนวัฒนธรรม

และความเขาใจในธรรมชาติ  (จันทรนวล รัตนสาร, 2550) 

จากความหมายขางตน  สามารถนาํมาปรับใชกับการศึกษาในครั้งนี้ สรุปไดวา  
 

ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน หมายถึง ความรูของมนุษยอันเกิดจากประสบการณ 
การเรยีนรู การสืบทอดหรือความเฉลียวฉลาด ในการแกปญหาและจัดการปาชายเลน ที่มีความ
สอดคลองและผสมผสานกับสภาพแวดลอม เชื่อมโยงกับวิถีชวีิต สังคม สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
นั้นๆ     
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ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น  สรุปไดวา 

1) เปนความรูที่เกิดจาก ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ การลองผิดลองถูก การถายทอด และ

ส่ังสมกนัมาในครอบครัว ชมุชน และทองถิ่น 

2) เปนความรู ที่เกี่ยวของกับวถิชีีวิต ความเชือ่ วัฒนธรรม ธรรมชาติและสภาพแวดลอมใกลตัว

หรือที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น 

3) เปนความรูแบบองครวมทีเ่ชือ่มโยงความรูหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกีย่วของ 

4) มีความสมัพนัธระหวางคนกบัคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

5) มีลักษณะเฉพาะทองถิน่หรือมีเอกลักษณในตัวเอง   
6) เปนการเรียนรูเพื่อการปรับตัวและเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชน และสังคม  จึงมีลักษณะ

เปนพลวัตร คือ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและมีพฒันาการตลอดเวลา 

7) มกีารถายทอดโดยผานการดําเนนิชีวิต การปฏิบัติ และการบอกเลาตอๆ กันมา โดยสวนใหญ

ยังไมมีการบันทึกอยางเปนระบบ  

ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นนั้นก็จะแตกตางกนัไป หากแบงตามเรื่องราวที่เกี่ยวของแลว อาจ

แบงไดเปน ภมูิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับวถิีชีวิตและการเอาตัวรอด  ภูมิปญญาทองถิ่นเกีย่วกับการ
ผลิต ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติ  สําหรบัภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีอยู 2 กลุม คือ (1) กลุมทีเ่ปน

นามธรรม ไดแก ความรู ความสามารถ ความเชื่อ วฒันธรรม วถิชีีวิต เปนตน (2) กลุมที่เปนรูปธรรม 

ไดแก ผูรู กฎระเบียบ เครื่องมืออุปกรณ ส่ิงกอสราง การปฏิบัติ และการจัดการ เปนตน   
 

การจัดการความรูกับภูมิปญญาทองถิ่น 
  

ความรู หมายถึง ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทัง้

ความสามารถเชิงปฏิบัติ ทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ ส่ิงที่ไดรับมาจาก

การไดยิน ไดฟง การคิดหรอืการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542)  สวนคาํที่ใกลเคยีง คือ คําวา องคความรู หมายถงึ ความรูตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งความรูที่เกดิขึ้นนั้น

สามารถนําไปใชไดโดยตรง หรือสามารถนําไปประยกุตใชไดกับสถานการณตางๆ (สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2550) 

โดยทั่วไปมกีารแบงความรูเปน 2 ประเภท (กพร, 2548) ไดแก  

1) ความรูแบบแฝงเรน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ฝงอยูในตวัคน ไดมาจากประสบการณ 

พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของบุคคลในการทาํความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถ
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ถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย บางครั้งเรียกวา ความรูแบบ

นามธรรม ซึง่ตองอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคนไดพบกนั สรางความไววางใจกนั และถาย

ถอดความรูระหวางกนั 

2) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทีม่ีการรวบรวม บันทึก ถายทอดไวในรูปแบบ

ลายลักษณอักษร เชน เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพตางๆ สามารถเขาถึงไดงาย บางครั้งเรียกวาความรู

แบบรูปธรรม 

ในชวง 4-5 ป ที่ผานมานี ้ แนวคิดในการจดัการความรู (Knowledge Management) ไดรับความ

สนใจอยางแพรหลาย โดยปรับใชจากภาคธุรกิจเอกชนมาสูหนวยงานภาครัฐ เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการ

ทํางานขององคกรใหสามารถไปสูเปาหมายที่กาํหนดไว  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ สามารถ

ประมวลไดวา การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมความรูที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทกุคนสามารถเขาถึงความรู นํามาพัฒนาตนเอง และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยมีกระบวนการจัดการความรูอยางงาย (ดัดแปลงจาก ก.พ.ร. 

2548) เร่ิมจาก (1) การบงชีค้วามรู วาตองการความรูไปเพื่ออะไร จําเปนตองใชความรูอะไร รูปแบบใด และ

อยูที่ไหน ตอจากนัน้ (2) แสวงหาความรู (3) ประมวลและกลั่นกรองความรู (4) จัดความรูใหเปนระบบ (5) 

สรางโอกาสในการเขาถึงความรู (6) แบงปนและแลกเปลี่ยนความรู เพื่อให (7) เกดิการเรียนรู ในที่สุด  

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูรูปแบบหนึ่ง ที่ไดมาจากประสบการณของคนในทองถิ่น สวนใหญยงั

เปนความรูแบบแฝงเรน  ตองอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรยีนรูใหคนไดมีโอกาสพบปะ ไววางใจ และถายทอด

ความรูระหวางกัน รวมทัง้ ศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจตอความรูแบบแฝงเรนนั้น และพัฒนามาเปนความรู

แบบชัดแจง  ที่จะถายทอดและเผยแพรใหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกวางขวางมากขึ้น 

ในการจัดการความรูซอนเรน ในลกัษณะภูมิปญญาทองถิน่ จะเนนไปที่การจัดเวทีเพื่อใหมีการ

แบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนาํไปสูการสรางความรูใหม ที่แตละคน

สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป สวนการจัดการความรูเดนชัดจะเนนไปที่การเขาถึงแหลงความรู 

ตรวจสอบ และตีความได เมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นาํมาสรปุไวเพื่อใชอางอิง หรือใหผูอ่ืนไดศึกษา

ตอไป ซึ่งในสภาพความเปนจริงความรูทั้งสองประเภทนี ้ สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทกันไดตลอดเวลา  

(สถาบันสงเสริมการจัดการความรู, 2550)  

เห็นไดวาการจัดการความรูเปนกระบวนการหนึง่ ในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นโดยเนนการ

แลกเปลี่ยนความรู ถายทอดความรูที่แฝงเรนอยูในตวับคุคล ออกมาเปนความรูที่ชดัแจง ใหสามารถนาํมา

เผยแพร ขยายผล และปรับใชใหกวางขวางมากขึ้น 
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2.3 สถานภาพการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
      ในการจัดการปาชายเลน    

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนรวมกบัภูมิปญญาทองถิ่นอืน่ๆ ลวนไดรับผล

โดยตรงจากความตองการความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาประเทศ และการจดัระบบการ

เรียนการสอนในโรงเรียนจึงมุงเนนไปที่ความรูสากล ทําใหมทีัศนคติวาความรูทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่

สามารถพิสูจนในเชงิประจกัษ สามารถอธิบายไดดวยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร สวนภูมิปญญาทองถิ่น

ไดถูกลดคากลายเปนความรูที่ลาหลงั และเปนความเชือ่ที่งมงาย  

นอกจากนี ้ กระแสการพัฒนาที่ทาํใหคนในชุมชนทองถิน่มุงเขาเมือง  ยิ่งทําใหคนหางไกลจากภูมิ

ปญญาทองถิน่มากขึ้น การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุนใหมไดถูกตัดทอนหายไป 

รวมทัง้การดํารงชีวิตแบบสมัยใหมไมมีความจาํเปนในการใชภูมิปญญาทองถิ่นอกีตอไป แตผลที่เกิดขึ้น

ในทางกลบักนั พบวา การดํารงชีวิตเชนนั้นเปนการพึง่พิงปจจยัภายนอก โดยละเลยภูมิปญญาทองถิน่ ทํา

ใหชุมชนไมสามารถพึง่ตนเองไดและเกิดปญหาสงัคมตามมา 

   จนกระทัง่ปจจุบัน ไดมบีทเรียนที่ชัดเจนทาํใหทุกภาคสวนใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น

มากขึ้น  มีการศึกษา สืบคน เสาะหา รวบรวม เผยแพร วพิากษวิจารณภูมิปญญาทองถิน่อยางกวางขวาง 

ทั้งในแวดวงนกัวิชาการ นักพัฒนา และประชาชนโดยทัว่ไปเหน็ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม อาท ิ

- การกําหนดนโยบายและแผนในระดับตางๆ ของทกุหนวยงาน ทัง้ในภาครัฐ เอกชน และองคกร

ประชาชน ตางใหความสาํคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นไดนําภูมิปญญาทองถิน่มาปรับใช  แมวา

ในทางปฏิบัติยังไมปรากฏผลชัดเจนมากนกั 

- มีการศึกษาและเผยแพรภูมปิญญาทองถิน่ในรูปแบบเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ เว็บไซตของ

หนวยงานตางๆ เชน สถาบนัสงเสริมการจัดการความรู  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน 

- การจัดทาํหลกัสูตรทองถิน่ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ของสถานศกึษาตางๆ  ซึ่งไดมี

การเรียบเรียงเรื่องราวของชมุชนในการจัดการน้าํ ปา และดิน ในแงมุมตางๆ  ทั้งวิธีการ 

เครื่องมือที่ใช ความคิด และความเชื่อทีเ่กี่ยวของ เพือ่สรางการเรียนรูแกเยาวชนและเผยแพร

แกชุมชน 

- การนาํเสนอและอภิปรายเรื่อง “ทบทวนภูมิปญญา ทาทายความรู” ในการประชมุประจําปทาง

มานษุยวิทยา ป 2547  ของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ซึ่งแสดงใหเหน็

การศึกษาที่เจาะจงไปที่ภูมปิญญาทองถิน่ดานตางๆ  
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- การรวบรวมและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพือ่ขับเคลื่อน

การจัดการปาชุมชน  โดยองคกรพัฒนาเอกชน  ซึ่งไดรวมกนัจัดการสัมมนาเรื่อง “ปาชุมชนกับ

กระบวนการเรยีนรูในการจัดการอยางมีสวนรวม” ไปเมื่อกลางป 2550 

ปจจุบัน เปนที่ยอมรับวาภมูิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่มคุีณคา เปนความรูทีเ่กิดขึ้นโดยผานการคัด

สรรและกลั่นกรองมาแลวในบริบทพืน้ทีน่ั้นๆ จึงเปนความรูที่เหมาะสม สอดคลองกับชวีิต สามารถใช

ประโยชนไดจริง ภูมิปญญาทองถิน่จงึไดถกูใหความสําคญัมากขึ้น มีการสืบคน ร้ือฟน และสงเสรมิ  เพื่อให

สามารถนําไปใชไดในยุคสมัยปจจุบัน แมอาจตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อปรับใชใหเหมาะกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็   

สําหรับการปรับใชภูมปิญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน  แมวาจะมีหนวยงานทัง้ภาครัฐและ

เอกชนเหน็ความสําคัญและใหคุณคามากขึ้น แตภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนยังไมไดถูก

รวบรวมและศกึษาอยางจริงจังมากนกั การศึกษาและเผยแพรที่ผานมายงัไมไดเจาะจงประเดน็นีโ้ดยตรง 

สวนใหญเปนการเผยแพรถงึกระบวนการทํางานในการจัดการปาชายเลน และทรพัยากรชายฝงโดยชุมชน

ทองถิน่  ซึ่งนาํเสนอถึงประวัติความเปนมา พัฒนาการ การใชประโยชนจากทรพัยากรปาชายเลนเปนราย

กรณีเทานั้น  ยังขาดการหยบิยกในเรื่องการใชภูมิปญญาทองถิ่นมานําเสนอใหชัดเจน 

อยางไรก็ตาม คณะผูศึกษามีความเชื่อมั่นวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นจะชวยสนบัสนุนใหเกิดการ

จัดการปาชายเลนโดยชมุชน  ซึง่พบวามกีรณีชุมชนตัวอยางที่ดี มีการจัดการปาชายเลนอยางเปนรูปธรรม 

ตอเนื่องมายาวนาน และมีแนวโนมที่จะนําไปสูความยัง่ยนื ไดปรากฏกระจายอยูในพืน้ที่ตางๆ เปนที่ยอมรับ

ของชุมชนและสังคมมากขึน้ เนื่องจากเปนกระบวนการจัดการอยางมีสวนรวม สอดคลองกับความตองการ

และสภาพแวดลอมของชุมชน  ทาํใหสามารถแกปญหาของชุมชนไดผลอยางเปนรูปธรรม   

รูปแบบการจัดการปาชายเลนโดยชุมชน รวบรวมจากการศกึษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร  

ส่ือส่ิงพิมพ เวบ็ไซด พบวาชมุชนไดเขามามีบทบาทในการจัดการปาชายเลน เพราะตระหนักถึงความสําคัญ

ของปาชายเลนตอการดํารงชีวิต เปนสภาพแวดลอมสําคัญที่กําหนดรปูแบบ วถิีชีวิต ความเปนอยูของคนใน

ชุมชน เปนแหลงรายไดหลกัของชุมชน เชน ชมุชนยี่สาร  จงัหวัดสมทุรสงคราม เปนชุมชนเกาแกทีป่ระชาชน

สวนหนึง่ประกอบอาชีพเผาถานจากไมโกงกาง ทําใหมกีารปลูกสวนปาชายเลน และจัดระบบการจัดการปา

โดยนําเอาภูมปิญญาทองถิน่มาเปนฐานในการจัดการใหสอดคลองกบัการดําเนินชวีิต และสภาพความเปน

จริงในพืน้ที่  

หลายชุมชนทีไ่ดรับประโยชน จากการพึง่พิงทรัพยากรในระบบนเิวศปาชายเลน  ทัง้การใชไมและ

ทรัพยากรอื่นๆ จากปา เร่ิมทําใหเขามามีบทบาทในการจัดการปาชายเลน ดังนัน้ เมื่อปาชายเลนประสบ
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ปญหา ไมวาอันเนื่องมาจากพืน้ที่ปาชายเลนลดลงหรอืเสื่อมโทรมจนสงกระทบกบัวิถีการดํารงชีวิต การ

ประกอบอาชพีและรายได ก็ไดเห็นบทบาทของชุมชนทีช่ัดเจนและมีความเขมแข็งมากขึ้น เชน ชมุชนบาน

เปร็ดใน จ.ตราด ชุมชนบางขุนไทร จ.เพชรบุรี ชุมชนบางเตย จ.พังงา เปนตน ปญหาที่เกิดขึ้นไดกลายเปน

แรงกดดันทีท่าํใหชุมชนเหลานี้ ไดตระหนกัถึงความสาํคญัของปาชายเลน และเขามามีบทบาทหลกัในการ

จัดการ เปนตวัตั้งตัวตี ชกันาํ รองขอใหทกุภาคีเขามามสีวนรวมในการจัดการปาชายเลน  เพื่อใหเกิดการใช

ประโยชนไดอยางยั่งยืน  

โดยเปนที่แนชดัวา วิธีการจดัการปาชายเลนโดยชุมชนยอมใชทัง้ภูมปิญญาทองถิน่และองคความรู

อ่ืนๆ เขามาผสมผสานดวย เพื่อใหการจดัการมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน และ

เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที ่  

นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ 

 (1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดกําหนดสิทธิของชุมชนและบทบาทของหนวยงาน

รัฐ ที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิน่และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไวชัดเจน ในมาตรา 66, 67 สรุป

ความไดวา ชุมชนทองถิ่นมีสิทธิในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น และมสีวนรวมในการจัดการและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยรัฐและ อปท. มีหนาที่ตอง

อนุรักษ ฟนฟ ูและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น รวมถงึสนับสนนุใหประชาชนและชมุชนทองถิน่ เขามามีสวน

รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

นอกจากนี ้ยงัไดกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 

ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ไวในมาตรา 

80 (6) มาตรา 85 และมาตรา 86 (2) ใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนคานิยมอนัดีงามและภูมิปญญา

ทองถิน่ในการพัฒนาดานสังคม ตองคํานงึถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ วถิีชีวิตของ

ชุมชนทองถิ่นและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา

และใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้ตองคํานึงถึงภูมิปญญา

ไทยและภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและพลังงาน 
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(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 10 ไดมุงไปสู “สังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกนั” ยึด

หลักการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา และใหความสาํคัญกับการมสีวนรวม

ของทุกภาคสวน  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ ทีใ่หความสําคญักับภูมิปญญา

ทองถิน่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวคือ การไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกนิขีด

ความสามารถในการฟนตัว เพื่อใหระบบนเิวศคงไวซึง่ความสมดุล มุงปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรม

การบริโภค ทีช่วยลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสทิธิภาพการ

บริหารจัดการเพื่อลดมลพษิและลดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีการสรางภูมิคุมกนัและจัดการ

องคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น ซึง่

ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชมุชน และสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ทั้งนี้ เพื่อตองการใหบรรลุเปาหมายทีต่องการใหมีการคุมครองพื้นที่ปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

ไมนอยกวารอยละ 33 และพื้นที่ปาอนุรักษ ไมนอยกวารอยละ 18 ของพืน้ที่ประเทศ และฟนฟปูาอนุรักษ 

2.9 ลานไร เกิดเครือขายชุมชนที่มีการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น ไมนอยกวา 1,500 

ชุมชน 

นอกจากนี ้ยงัมียุทธศาสตรดานอื่นๆ ที่จะมีสวนชวยในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดย
เนน “คุณธรรมนําความรู” มุงพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตสามารถ

จัดการและนําองคความรูทั้งที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและความรูใหมๆ มาใชประโยชนไดอยาง

ถูกตอง 

- ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ให

คนรวมคิด รวมเรียนรูสูการปฏิบัติ ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมที่สอดรับกับวิถีการ

ดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวังรอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรมมุงมั่นพัฒนาสูความสมดุล มี

ความพอประมาณ  มีเหตุผล  และภูมิ คุมกันที่ ดี  สามารถพึ่งตนเองได  และรวมสราง

ฐานเศรษฐกิจของชุมชนใหมั่นคงบนฐานความรูรวมกันกับฐานทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

- ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน จะเปนการปรับโครงสรางภาคการ

ผลิตและบริการใหเขมแข็งและสรางคุณคาเพิ่ม บนฐานองคความรู นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถิน่ 
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เห็นไดวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหความสาํคัญตอภูมิปญญาทองถิ่น ทัง้ในดานการพัฒนา

คุณภาพสังคม ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(3) แผนจัดการคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ.2550-2554 

แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม มีเปาหมายทีช่ัดเจนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมทัง้ปาบกและปา

ชายเลน ไมใหลดลงไปจากที่มีอยูในปจจบัุน และปกปองความหลากหลายทางชวีภาพ  โดยมุงสงเสริมให

ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดการ ยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการของ

บุคลากรภาครัฐ เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชน

ทรัพยากรอยางเปนธรรม รวมทั้ง การกํากบัดูแล และฟนฟูคุณภาพสิง่แวดลอมใหมคีวามสมดุลและยั่งยนื  

โดยไดกําหนดกลยุทธและแนวทางปฏิบัติที่มุงสงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกนั

ของภาคีตางๆ เพื่อสรางองคความรูรวมกนัระหวางองคกรภาครัฐและภาคีอ่ืนๆ และถายทอดภูมปิญญาใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดผูรับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  กระทรวงมหาดไทย องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบนัการศึกษา   

แผนการจัดการฯ นี ้ ยงัไดกาํหนดไววา การพัฒนาองคความรูทีเ่กิดขึ้นจากการตอยอดภูมิปญญา

ทองถิน่รวมกนั และการจัดการความรูทีเ่ปนระบบ เปนปจจัยสาํคัญหนึง่ในการบรรลุเปาหมาย นอกจากนี ้

ยังมีกลยุทธอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การสนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชน และสรางความเขมแข็งให

ชุมชนและเครอืขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมกีารสื่อสารดานสิ่งแวดลอม  ที่ใชองค

ความรูและขอมูลที่ถกูตองเปนแกนหลัก รวมถึงการสรางฐานพลังประชาชน ใหชุมชนในพื้นที่และเครือขาย

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เปนภูมิคุมกันที่สําคัญในการปองกนั เฝาระวัง และติดตาม

ตรวจสอบการดําเนนิกิจการตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตน  

(4) แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แผนยุทธศาสตรฯ ถือเปนแผนชีน้ําใหเกิดการปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับนโยบายมากขึน้ มี

เปาหมายการดําเนนิงานในการรักษาพืน้ที่ปาชายเลนไมนอยกวา 1.5 ลานไร ในป 2551   

แผนนี้ไดใหความสําคัญกับการคนหาและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และไดกําหนดกลยุทธการดําเนนิงานในหลายๆ ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การ

สรางกระบวนการเรียนรูและสํารวจจัดทาํฐานขอมูล องคความรูและภูมปิญญาทองถิน่เกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชวีภาพ การศึกษา การวจิัย และการจดัองคความรู  เพื่อการประชาสัมพนัธและสงเสริมการ

ถายทอดความรูเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนภมูิปญญา  
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(5) แผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559  

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 -2559 ไดกําหนดวัตถุประสงคหนึ่งของแผนฯ เพื่อสราง

สังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรยีนรู โดยไดกําหนดแนวนโยบายเพื่อดําเนินการให

บรรลุวัตถุประสงค คือ การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อเสริมสรางความรู ความคิด ความประพฤติและ

คุณธรรมของคน การสงเสริมการวิจยัและพัฒนาเพื่อเพิ่มพนูความรู และการเรียนรูของคนและสังคมไทย 

การสรางสรรค ประยุกตใช เผยแพรความรูและการเรียนรู เพื่อสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการ

เรียนรู 

(6)  นโยบายสงเสริมภูมปิญญาไทยในการจัดการศึกษา  

 นโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา ไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 นโยบายนี้มีเปาหมายเพื่อใหภูมิปญญาไทยไดรับการฟนฟูและนํามาปรับใช

อยางเหมาะสมกับสถานการณและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 แผนงานในการขับเคลื่อนนโยบายฯ มุงเนนการสงเสรมิ การสํารวจ และการวิจยัเรื่องภูมิปญญา 

เพื่อรวบรวม วิเคราะหและประมวลขอมลูภูมิปญญาไทยทุกระดับ ทั้งระดับทองถิน่และระดับชาติ นาํไปสู

การพัฒนาองคความรูภูมิปญญาไทยใหเปนระบบ สามารถนํามาใชในการศึกษาอยางคุมคาและสมจริง 

รวมถึงแสวงหาและเลือกสรรวิธีการวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาพัฒนาการเรียนรูเร่ืองภูมิปญญา เพื่อ

พัฒนา รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาและวธิกีารถายทอดการเรียนรูภูมิปญญามาใชในระบบการศึกษา  

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ และไดกําหนดนโยบายไวใน

หลักสูตรขั้นพืน้ฐาน ปพุทธศักราช 2544 ใหแตละสถานศึกษาจัดทาํหลักสูตรทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 30 

ของหลักสูตรทั้งหมด 

(7)  นโยบายและแผนการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่น  

ภายหลงัทีก่ารกระจายอาํนาจใหแกทองถิน่มีความชัดเจนมากขึ้น จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 ซึ่งตอมาไดมีการบัญญัติ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศใชแผนและแผนปฏบัิติการที่เกี่ยวของตามลําดบั สงผลให

องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) มีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ของตนเอง 

รวมทัง้นอกเขตทองถิน่ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนในทองถิน่ ภายใตอํานาจหนาที่นี ้ อปท. มีหนาที่ใน

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิน่ 
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บทบาทและภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ตามที่แผนพฒันาฯ ฉบับที ่10 มนีโยบายที่เกี่ยวของกบัการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตินัน้ แผนนีย้ังกาํหนดบทบาทของภาคีที่เกีย่วของไวดวย ซึ่งไดใหความสําคัญกับทุกภาคี

ตลอดกระบวนการพัฒนา ควบคูไปกับการสรางจิตสาํนกึ ความรบัผิดชอบในหนาที ่ ใหองคความรูและสราง

กระบวนการเรียนรูกับทุกคน โดยกําหนดบทบาทของภาคีตางๆ ไวดังนี ้

ภาครฐั ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น มีบทบาทดังนี้ 
- ตองปรับบทบาทจากผูควบคุมและสั่งการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก 

พรอมทั้งกระจายอํานาจการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการไปยังภาคีรวมพัฒนาอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน   

- สรางระบบฐานขอมูลระดับชาติ สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชน พรอมกําหนด
มาตรการคุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิภูมิปญญาทองถิ่นจากการ
คุกคามจากภายนอก   

ภาคเอกชน มีบทบาทดังนี้ 

- สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมแกชุมชนที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม 

- มีความยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพ 

ระหวางเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

ภาคประชาสังคม ประกอบดวยองคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน มีบทบาทดังนี้ 

- สรางประชาคมและเครือขายการอนุรักษ  
- จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น  

- พัฒนาคุณคา ยกระดับ และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการทรัพยากรรวมกับ

ความรูสมัยใหม  

- รวมกันกําหนดกติกา หลักเกณฑการใชประโยชนจากทรัพยากรของชุมชนรวมกัน และ 

กําหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมที่คุกคามหรือทําลายระบบนิเวศ   

- สงเสริมการเรียนรูทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง และทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชน   

สถาบันอื่น ๆ  ไดแก สถาบันวิชาการและสื่อมวลชน เปนตน โดยสถาบันวิชาการควรมีบทบาท

เหลานี้ 
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- สนับสนนุการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทาํฐานขอมูล รวมทัง้สนับสนุนชุมชนและนกัพฤกษศาสตร

พื้นบาน ในการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ใหสอดคลองกับระบบ

ฐานขอมูลระดับชาติ  

- ใหการศึกษาเพื่อสรางองคความรู ใชความรูทางวทิยาศาสตรเพื่อสงเสริมการยกระดับและตอ
ยอดภูมิปญญาทองถิน่  

สําหรับ สื่อมวลชน  มีบทบาทดังนี้ 

- เผยแพรขาวสาร ขอมูล องคความรู และกรณีตัวอยางที่ดี  เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และ

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

- สงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิปญญาไทยใหมากขึ้น  

- สรางความตื่นตัวแกสาธารณชน เกี่ยวกับปญหาตางๆ รูปแบบและเงื่อนไขที่นําไปสูการแยงชิง

ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น 

ปจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ถอืไดวาเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน โดยกรมฯ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํานโยบายและแผนในการ

บริหารจัดการ การอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ปรับปรุงแกไขและบังคับใชกฎหมายที่

เกี่ยวของ รวมถึงการศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษและฟนฟู สรางความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน เปนศนูยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ ตลอดจนประสานความ

รวมมือกับองคกรระหวางประเทศ โดยกรมฯ มีแผนการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2547–2551 ไดแก การ

ปรับปรุงกฎระเบียบดานสิทธิชุมชนชายฝง การฟนฟูและปรับปรุงมาตรการการใชประโยชนปาชายเลน การ

อนุรักษและฟนฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ การจัดการใชประโยชนที่ดินชายทะเลและปองกนั 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2549) โดยยงัไมปรากฏแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิน่ใน

การจัดการปาชายเลนที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ ไดพบวามีหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม   มีภารกิจและการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวของ  ซึ่งสามารถสนับสนุนและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน  สรุปไดดัง

ตารางที่ 1 
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ตารางที ่1    การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
 ในการจัดการปาชายเลน 

หนวยงาน ลักษณะการดําเนินงาน 

สวนผลิตสื่อและเผยแพร และ 

สํานักสงเสริมการมีสวนรวม   

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

สงเสริม ผลิตสื่อและเผยแพร เพื่อสนบัสนนุการดําเนนิงานตาม

แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และใหสอดคลองกบั

สถานการณและกลุมเปาหมาย  รวมทัง้เผยแพรผลการดําเนนิงาน

ดานสิ่งแวดลอมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และสนับสนนุการดําเนินงานของกระทรวงอื่นๆ ที่เกีย่วของ 

กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ศึกษา วิจยัและพัฒนาดานการประมง เพื่อการจัดการทรัพยากร

ประมง ควบคมุการทาํประมง และการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามยั ใหมีปริมาณเพียงพอตอการ

บริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 

จัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษาขัน้พืน้ฐานในประชากรวัยเรียน

อยางทั่วถึงและไดคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมกีลยทุธสงเสริมการ

มีสวนรวมของผูปกครอง ชมุชน ภาคเอกชน และทองถิ่นในการจัด

การศึกษา เพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา และ

ความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยปจจุบันมีสถานศึกษา

หลายแหงไดพัฒนาหลักสตูรทองถิน่ขึ้น  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ในกํากับสํานกันายกรัฐมนตรี 

สนับสนนุคนในชุมชนทองถิน่ใหสรางความรูและสรางกลไกการ

จัดการปญหาของตนเอง โดยยึดถอืความตองการของชุมชนเปน

ที่ต้ัง โดยใหชุมชนทองถิน่เขามามีสวนรวมในการวิจยัทุกขัน้ตอน

ต้ังแตการกําหนดประเด็นวิจยั จนถงึการวิเคราะหสรุปผล และสราง

สะพานเชื่อมระหวางภูมิปญญาเดิมกับความรูสมัยใหมดวยการวิจัย 

สถาบันสงเสรมิการจัดการความรู

เพื่อสังคม     

ขับเคลื่อนพลงัภาคี เพื่อใหสังคมไทยมกีารหา สราง ใช และ

แลกเปลี่ยนความรูในทุกระดบั โดยการเสริมสรางขีดความสามารถ

ในดานการจัดการความรู มุงเนนการสงเสริมงาน“พัฒนาและวิจัย” 

ศาสตรและรูปแบบการจัดการความรูในองคกร   การจัดการความรู
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หนวยงาน ลักษณะการดําเนินงาน 

รายประเด็น และรายพืน้ที ่  พรอมทั้งสรางการเชื่อมโยงระหวางภาคี

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ตลอดจนการสรางกระแสการ

จัดการความรูในสังคมไทย เพื่อกระตุนใหคนในสังคมไทยเกิดความ

สนใจในการใชการจัดการความรู ในกิจกรรมตางๆ 

องคกรพัฒนาเอกชน อาทิ มลูนิธิ

คุมครองสัตวปาและพรรณพืช (เดิม) 

สมาคมหยาดฝน   เครือขายประมง

พื้นบาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  

สถาบันชุมชนทองถิน่พัฒนา  

วิทยาลัยการจดัการทางสงัคม   

เปนตน 

สนับสนุนและสงเสริมการจัดการปาชายเลนโดยชุมชน  ซึ่งมีศึกษา

สํารวจชุมชน กําหนดแผนการทํางานที่มีความสอดคลองกับสังคม

และวัฒนธรรมของชุมชน  มีการยกระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่น 

การจัดหลักสูตรการเรียนรู  เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการ

จัดการปาชายเลน  และประสานการทํางานกับหนวยงานภายนอก  

รวมทั้งรวบรวมเปนกรณีศึกษา  เพื่อเผยแพรแกสาธารณชนและ

ผูสนใจ 

ภาคเอกชนและอื่นๆ  ไดแก 

โครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ 

(UNDP)  สหภาพสากลวาดวยการ

อนุรักษ (IUCN) ศูนยฝกอบรมวน

ศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแป- 

ซิฟก   รางวัลลูกโลกสีเขียว เปนตน 

สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนชายฝง และองคกรตางๆ  ในดาน

วิชาการและงบประมาณดําเนินงาน  เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ

ชุมชนในการจัดการปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง  รวมทั้ง

เชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู  ยกยอง ใหรางวัลและเผยแพรกรณี

ตัวอยางที่ดี  

 จากที่กลาวมาขางตนจะเหน็ไดวา สถานภาพขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในประเทศไทย  

ไดรับความสําคัญในระดับนโยบาย  ใหมีการพัฒนาและสงเสริมการนาํภูมิปญญาทองถิ่นมาประยกุตใชเพื่อ

เปนฐานในการพัฒนาประเทศดานตางๆ ทั้งในดานการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี โดยเฉพาะในดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการจัดการ

ทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยมีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง เปนผูรับผิดชอบหลักในการสงเสริม 

ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน และมหีนวยงานทั้งภาครฐั และภาคเอกชนหลากหลายองคกรที่

มีบทบาทในการพัฒนา สงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถิน่ อยางไรก็ตาม ในการนํานโยบายและแผน

ไปสูการปฏิบัติยังไมมีแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม และขาดหนวยงานในการประสานงานทีช่ัดเจน  



 

 

3. ขอมูลชุมชนนํารอง 
 ชุมชนนํารอง 8 กรณีที่ไดคัดเลือกมาเปนกรณีศึกษาคร้ังนี้ (ดูรายละเอียดการคัดเลือกในหวัขอ 1.4) 

ประกอบดวย  

1)   บานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมือง จงัหวัดตราด   

2) ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพนิ จงัหวัดสุราษฎรธาน ี  

3) บานบางติบ ตําบลบางวนั อําเภอคุระบุรี จังหวัดพงังา   

4) บานบางโรง ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จงัหวัดภูเก็ต 

5) บานทุงตะเซะ ตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว จงัหวัดตรัง  

6) บานโคกพยอม ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล   

7) บานเขายี่สาร ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

8) บานขนาบนาก ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ขอมูลชุมชนนาํรองแตละกรณี แบงออกเปน 7 หัวขอ ที่ไดเรียบเรียงและนําเสนอจากการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของและการสัมภาษณผูนาํชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก (1) ขอมูลประชากร สังคม 

การรวมกลุม/องคกร (2) ขอมูลเศรษฐกิจ (3) ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากนี้ ไดทําการสาํรวจขอมูล

ดวยแบบสอบถาม (ขนาดกลุมตัวอยางคํานวณดวยสูตร Yamane ความเชื่อมั่นรอยละ 95) เกี่ยวกับ (4) 

รูปแบบการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน (5) ความพรอมและความคิดเห็นของชุมชนในการจัดการ

ปาชายเลน (6) การใชองคความรูและภูมปิญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน รวมทัง้ศึกษาแผนพัฒนา

ทองถิน่และสัมภาษณเชิงลึกกับผูนาํทองถิ่น เกีย่วกับ (7) ทิศทางการพัฒนาชมุชน ยกเวนกรณีบานขนาบ

นากและบานเขาย่ีสาร ซึ่งเปนการศึกษาการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเฉพาะดาน จงึมิไดดําเนิน

กระบวนการศึกษาดวยแบบสอบถามดังเชนกรณีอ่ืนๆ  
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4. องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ในการจัดการปาชายเลน 
จากการทบทวนเอกสารและศึกษาชุมชนนํารองขางตน ไดขอมูลที่ประจักษชัดวาการจัดการปาชาย

เลนที่ยั่งยืน จะตองปรับเขาสูการจัดการแบบมีสวนรวมใหมากขึ้น ชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย

โดยตรง มีความใกลชิดและเขาใจทรัพยากรทองถิ่นของตนเอง จะมีบทบาทหลักในการจัดการโดยอาศยัองค

ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ถายทอดและสั่งสมกันมา ประกอบกับการเรียนรูองคความรูใหมมาปรับใช 

จนมีการผสมผสานระหวางกัน บางครั้งก็ยากที่จะแยกแยะกันใหชัดเจน 

การศึกษานี้ จึงกําหนดความหมายขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน 

ไววา “เปนความรูของมนุษยที่เกิดจากประสบการณ การเรียนรู การสืบทอดหรือความเฉลยีวฉลาด  
ในการแกปญหาและการจัดการปาชายเลน  ที่มีความสอดคลองและผสมผสานกับสภาพแวดลอม 
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม สิ่งแวดลอมของทองถิ่นนั้นๆ” อนึ่ง คําวาองคความรูและคําวาภูมิปญญา มี

ความหมายที่ใกลเคียงกัน  แตโดยทั่วไปคําวาภูมิปญญามักจะนํามาใชกับเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชนหรือ

ทองถิ่นมากกวา สําหรับการศึกษานี้ จะใชคําวา “องคความรู” กับเร่ืองที่เกี่ยวกับความรูความเขาใจ สวนคํา

วา “ภูมิปญญา” จะใชเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไดมีการนําองคความรูไปใช 

จากการสืบคน รวบรวม และสังเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน  

ในชุมชนนํารองตางๆ ซึ่งไดดําเนินการรวมกับกลุมผูนําชุมชน  กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  โดยใช

แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ พบวามีลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย  

จึงไดทําการจําแนกไว 4 หมวด ไดแก 

1) องคความรูทองถิ่นเรื่องระบบนิเวศปาชายเลน 

2) ภูมิปญญาทองถิ่นในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน 

3) ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน 

4) ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนากลุมและองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลน 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดทําการรวบรวมไวนี้ จะมองปาชายเลนแตกตางไปจากปา

โกงกางหรือตนไมในปาชายเลน แตครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิต ส่ิงแวดลอม และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

ระบบนิเวศปาชายเลน  
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4.1 องคความรูทองถ่ินเรื่องระบบนิเวศปาชายเลน 

 องคความรูทองถิน่เรื่องระบบนิเวศปาชายเลนทีพ่บในชมุชนตางๆ สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับพชื 

สัตว แหลงที่อยู ความเขาใจเกี่ยวกับหวงโซและสายใยอาหาร และสภาพดินฟาอากาศที่เกีย่วของกับการทํา

มาหากนิในปาชายเลนโดยชุมชนสวนใหญเชื่อวาทุกสิง่ที่เกิดอยูตามธรรมชาติในปาชายเลนมีความสัมพนัธ

ซึ่งกนัและกนั และมีศักยภาพในการปรบัตัวสูสมดุลเสมอ หากไมมีปจจัยภายนอกไปรบกวนมากเกนิไป 

ดังนัน้ เราซึ่งเปนมนุษยผูพึ่งพิงปาชายเลน จะตองไมทําลายหรือนําสิง่ตางๆ ออกจากปาชายเลนจนระบบ

เสียสมดุล อยางไรก็ตาม ความรูเหลานีม้ักจะอยูกับคนเฒาคนแกและผูที่ใชปาชายเลนเปนแหลงทาํมาหา

กิน    ซึ่งดูเหมอืนวาในแตละชุมชนจะมีจํานวนลดลงไปเรื่อยๆ   

ความสัมพันธในระบบนิเวศปาชายเลน 

 องคความรูทองถิน่ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลนที่แตละคนหรือแตละชุมชนมีอยู สวนใหญเปน

ความรูเฉพาะเรื่อง ไมคอยมีโอกาสไดนาํเรื่องราวตางๆ มาเชื่อมตอใหเหน็ภาพรวม แตก็ทราบกันดีวาทกุ

ชีวิตในปาชายเลนพึง่พงิกนั ทั้งในดานอาหารและที่อยูอาศัย ยิง่มคีวามหลากหลายของชนิดพืชและสัตว

มากเทาใด ความมัน่คงของแหลงอาหารของสิ่งมีชวีิตในปาชายเลนก็จะมีมากขึ้น ซึง่กห็มายความวาความ

มั่นคงทางอาหารของชุมชนผูใชประโยชนจากปาชายเลนก็จะมากขึ้นดวย สอดคลองกับความรูทางวิชาการ

เกี่ยวกับระบบนิเวศ (Ecosystem) และสายใยอาหาร (Food Web) ทีก่ลาวไวในทํานองเดียวกนันี ้

 องคความรูทองถิน่ที่มีอยูในชุมชนตางๆ เกีย่วกับความสัมพันธของส่ิงมีชวีิตและสิ่งแวดลอมในปา

ชายเลน ประมวลไดดังนี ้

 ปาชายเลนจาํเปนตองประกอบดวยพืชหลายชนิดและหลายชัน้ เนื่องจากพืชแตละชนิดจะมี

ฤดูการออกดอกและผลที่ไมตรงกัน จึงทาํใหผ้ึง แมลง และนกในปาไดอาศัยเกสรดอกไมและ

ผลไมเปนอาหารไดตลอดทั้งป เชื่อมโยงไปสูการปลกูฟนฟูปาซึ่งจาํเปนตองใหมพีันธุไมที่

หลากหลายดวย การปลูกโกงกางเพียงอยางเดียวเพราะความสะดวกนั้น จะเปนการทําลาย

ระบบนิเวศและความสมบูรณของปาชายเลน 

 ไมชั้นลางซึ่งมขีนาดเล็ก เปนเถา และพืชคลุมดินนัน้ คนทัว่ไปอาจมองวาเปนวัชพชื แตชุมชน

กลับเหน็สําคญั เพราะไมชั้นลางเหลานีเ้ปนแหลงเพาะพันธุหอย และเปนที่อยูอาศัยของปู

ตางๆ นอกจากนี้ ยังชวยควบคุมมิใหแสงแดดสองถึงดนิเลนมากเกนิไป ซึ่งจะทําใหดินแข็งไม

เหมาะกับการอยูอาศัยของหอย ปู และสตัวหนาดินอืน่ๆ  
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 ไมที่ยนืตนหรือลมตายในปาชายเลน กม็ีประโยชนตอนกบางจาํพวก เชน นกโพระดก นก

หัวขวาน และนกขุนทอง เจาะโพรงไมเปนที่อยูอาศัย นอกจากนี้ ตนไมเหลานี้ยงัดูดซับน้ําจืด

ไวใหสัตวในปาชายเลน เชน กระรอก กระแต ชะมด  พงัพอน ลิง ตะกวด และงู  ไวหากนิใน

หนาแลงดวย เพราะสัตวเหลานี้ไมสามารถออกไปหากนิไดไกลๆ เหมอืนนก   

 คลองธรรมชาติที่คดเคี้ยวอยูในบริเวณปาชายเลน จะชวยทําใหปาชายเลนมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น เพราะเปนการเพิ่มชนดิของสัตวน้ําที่เขามาอยูในเขตปาชายเลน และเปนแหลงของพืช

บางชนิดที่ชอบข้ึนริมคลอง เชน จาก เปนตน และหากคลองมีความคดเคี้ยวมาก ก็จะชวย

เพิ่มออกซิเจนใหแกน้าํ เนื่องจากการไหลผานและกระทบกับสวนโคงของลําคลอง 

 สัตวบางชนิดเปนตัวชีว้ัดความอุดมสมบูรณของปาชายเลนได อยางเชนที่ชุมชนโคกพยอม 

เห็นวา นาก ซึ่งชุมชนระบุวาไดหายไปจากปาชายเลนแหงนี้ไปนานแลว แตเมื่อ 2-3 ปที่ผาน

มา ปาชายเลนฟนตัว  ชมุชนจึงไดเห็นนากกลับมาอีกครั้งเนื่องจากมอีาหารของมันที่อยูในปา

ชายเลนอุดมสมบูรณข้ึนนัน่เอง ดังนั้น จงึเชื่อวาหากปาชายเลนใดมีความอุดมสมบรูณ ก็จะ

เจอนากทีน่ัน่ 

นอกจากนัน้ ยังมีองคความรูในทองถิ่นตางๆ ทีเ่หมือนกนัอีกวา สัตวทกุชนิดที่อยูในปาชายเลนลวน

มีบทบาทของตัวเอง พึง่พิงและเกื้อหนนุกนั อยางปูแสมที่อยูในปาชายเลน ทําหนาที่สําคัญในการยอยใบไม

และกิ่งไมที่รวงหลน ใหเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อเปนอาหารของสัตวขนาดเลก็ ลูกกุง ลูกปลา และเปนปุยใหกับ 

ปาชายเลนตอไป และการขับถายของปูแสม ยงัชวยใหเกิดดินรวนขึน้ ความแข็งลดลง เหมาะกับการอยู

อาศัยของสัตวหนาดินมากขึน้อีกดวย 

การแบงเขตพืชในปาชายเลน 

 การรูจักและเขาใจเกี่ยวกับชนิดพืชในปาชายเลน  สวนใหญเปนองคความรูที่บอกเลาตอๆ กันมาใน

แตละชุมชน ดังนัน้ จงึมักมีชื่อที่แตละทองถิ่นเรียกพืชชนิดเดียวกันแตกตางกนัอยูเสมอ  อยางเชน ถัว่ขาว

บางทองถิ่นเรยีกวารุย โกงกางบางทองถิน่เรียกพังกา  เหงือกปลาหมอบางทองถิน่เรียกวาแกมหมอและ 

นางเกร็ง  สวนพงักาหวัสุมบางทองถิ่นเรยีกวาประสักและโตด  เปนตน   

จากความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชและระบบนิเวศปาชายเลน ทาํใหหลายชุมชนไดมีการแบงเขต

ปาชายเลนไปตามลักษณะและชนิดพชื หรืออาจใชคลองเปนตวัแบงเขต เนื่องจากมีพืชบางจาํพวกชอบขึ้น

ในดินเลนริมคลอง และอาจแบงตามแนวราบจากหนาทะเลเขาหาพืน้ดิน ซึง่มกีารกระจายของพันธุไมเดน

ข้ึนเปนชวงๆ สําหรับชุมชนที่มีการแบงเขตปาชายเลนทีช่ัดเจน ไดแก ตําบลลีเล็ด บานเปร็ดใน และบาน 

บางโรง 
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กรณีบานเปร็ดใน มกีารแบงปาชายเลนออกเปน 3 ชั้น คือ  

- ปาชั้นนอก เปนสวนที่อยูหนาทะเล พบไมเดนจําพวกแสมขาว แสมดาํ ลําพู และถั่วขาว 

- ปาชั้นกลาง อยูถัดเขามาพบไมเดนจําพวก โปรงแดง โกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ ตะบนู 

พังกาหัวสุม รุย และเปง 

- ปาชั้นใน  พบไมเดนจาํพวกตาตุมทะเล เสม็ด ปอทะเล และปรงเปนสวนใหญ    

กรณีตําบลลเีล็ด มีการแบงเขตปาชายเลน โดย

ใชพันธุไมเดน คือ จาก และลําพ ู โดยแบง

ออกเปน 3 เขต เชนเดียวกนั 

- เขตปาลําพ ู   แบงออกเปน เขตปาลําพูเกดิ

ใหม และเขตปาลําพูด้ังเดิม โดยเขตปาลาํพู

เกิดใหมจะอยูดานนอกติดทะเล ซึ่งสงัเกต 

เห็นวาเริ่มงอกเพิ่มข้ึนมาตั้งแต ป 2548  

โดยไมพบพันธุไมอ่ืนเลย ในบริเวณนี้ เปนที่

อยูของสัตวจําพวกป ู สวนเขตลําพูด้ังเดิม 

จะพบตนลาํพทูี่มีอายุมากและมีขนาดใหญ 

พบพืชชนิดอื่นขึ้นแทรก เชน จาก ถัว่  

แสมขาว แสมดํา แตไมคอยพบลูกไม เพราะเปนเขตไมใหญแดดสองไมถึงพืน้ สัตวทีพ่บสวน

ใหญเปนสัตวที่อาศัยบนตนไมตางๆ  

- เขตปาจาก  บริเวณริมคลองในปาชายเลน  พบจาก 2 ชนิด คือ จากกานเหลือง และจากกาน

แดง  และพบไมอ่ืนแทรกอยู เชน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ  ถัว่ขาว ลําพู  ปรง เปนตน 

เปนแหลงที่อยูของปลา หอย และปูชนิดตางๆ  

- เขตปาชายเลน ซึ่งถัดเขามาจากปาจากริมคลอง พบพันธุไมหลากหลายชนิด เชน จกิ ฝาด 

ตาตุม สมอ ปอ ตะบูน เปง โกงกาง ถั่ว ลําแพน แสมขาว แสมดํา หงอนไก เหงอืกปลาหมอ 

โพทะเล เปนตน 

กรณีบานบางโรง แบงปาชายเลนออกเปน 4 เขต โดยดูจากพันธุไมเดน จากเขตหนาทะเลเขาหา

พื้นดนิ ไดแก เขตโกงกางใบใหญ เขตโกงกางใบเล็ก เขตโปรงแดงและตะบูน และเขตปาจาก 

กรณีบานโคกพยอม แบงปาชายเลนออกเปน 3 เขต โดยดูจากลกัษณะพืน้ที่ ไดแก เขตปาดอน 

ดินเหนียวปนทรายและดนิเลนแข็ง พบไมจําพวกเสม็ด แสม ซีห่งาํ ซึ่งขึ้นไมคอยหนาแนนมากนกั 

เขตปาชาย (ริม) คลอง ดินเลนออน พบพชืจําพวกลาํพ ูพังกาลาน และเขตโกงกาง จะพบโกงกาง

เปนไมเดน ปะปนกับไมอ่ืนๆ    

ลักษณะปาลําพูเกิดใหม บริเวณดานนอก 

ของปาชายเลนชุมชนลีเล็ด   
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สวนการแบงเขตปาชายเลนของชุมชนอ่ืนๆ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกาํหนดลักษณะการใชประโยชน

ปาชายเลน มากกวาการแบงเขตพันธุไม ดูรายละเอียดในหวัขอ 4.2 

แหลงที่อยูของสัตวในปาชายเลน 

สัตวที่ชาวบานพบในบริเวณปาชายเลนและบริเวณหนาทะเลริมปาชายเลน มทีัง้สัตวน้าํ สัตวบก 

และสัตวหนาดิน  ซึง่มกัจะมีชื่อทองถิ่นเรียกแตกตางกนัไป โดยมีสัตวทีพ่บบอยไดแก  

 ปลา  ปลากะพง ปลากดเหลือง ปลากดขาว ปลาดุกทะเล ปลาไหลทะเล ปลานวลจนัทร 

ปลากระบอก เปนตน 

หอย  หอยหวาน หอยบัว หอยขี้คอน หอยขาว หอยหมู (หอยไมพุก) หอยกนั หอยปะ หอยเข็ม 

หอยปากแดง (จุบแจง) หอยขิง หอยแครง หอยสนัขวาน (หัวขวาน) เปนตน 

กุง  กุงกามกราม กุงขาว กุงกุลาดํา กุงหวัแข็ง กุงรังตะ กุงแกบ กุงแดง กุงเคย กุงรํา กุงตีน

แดงและกุงกระดาษ(กุงหวัมนั) 

 ปู  ปูดํา ปูมา ปูแสม ปูโบ ปูข้ีไก ปูหนาขาว ปูกามดาบ 

นก นกโพระดก นกหัวขวาน นกกวัก นกกระยาง นกเปลา นกเคาแมว นกขมิ้นเหลืองออน 

กา นกนางแอน นกนางนวล นกตอยตีวิ๊ด นกเปดน้ํา รุง เหยีย่ว เปนตน 

 สัตวอ่ืนๆ ตะกวด งู ลิงแสม คาง นาก ชะมด กระรอก กระแต ล่ิน แมวปา คางคาว เปนตน 

ชุมชนตางๆ มอีงคความรูทองถิน่เกี่ยวกับสัตวที่มีความสาํคัญตอการดํารงชีวิต ดังนี ้

 ปูแสม  

ชาวบานที่มีอาชีพจับปูแสมในปาชายเลนบานเปร็ดใน จะทราบวาปูแสมที่นัน้ม ี 2 ชนิด คือ ปูแสม

กามขาว และปูแสมกามแดง ซึ่งนอกจากสีของกามแตกตางกนัแลว ลักษณะของกระดองจะแตกตางกนั

ดวย โดยปูแสมกามขาวกระดองจะแข็งกวาและมีขนาดเล็กวาปูแสมกามแดง ปูแสมกามขาวมักอาศัยอยูใน

บริเวณดินเลน ที่ชาวบานเรยีกวา เลนผุ ในบริเวณปาโกงกาง และบริเวณดานนอกแถวชายทะเล ซึ่งมีความ

เค็มสูง สวนปแูสมกามแดงจะอยูบริเวณโขดซึ่งเปนดินแข็ง สูงพนน้ํา ชาวบานเรยีกวา โขดปู สวนใหญพบใน

บริเวณปาโปรง ฝาด แสม ตาตุม อยางไรก็ตาม ปูแสมกามแดงเปนปสูองน้าํสามารถอยูไดทั้งระบบนิเวศน้ํา

กรอยและน้าํเค็ม  

นอกจากนี ้คนจับปูแสมจะสังเกตเห็นไดชัดวา ปูแสมทั้งสองชนิดมนีิสัยแตกตางกัน โดยปูแสมกาม

ขาวจะไมแหหรือหนีเมื่อเขาใกล แตปูแสมกามแดงจะแหกวา นอกจากนี ้ ปูแสมกามขาวจะชอบแสงจันทร 

ดังนัน้ ในชวงวันเพ็ญจะมีปูออกจากรูเยอะ 
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ปูแสมในบริเวณนี้จะวางไขในชวงขึ้น 4-6 คํ่า และแรม 4-6 คํ่า เดือน 6 และ 11 ของทุกป ซึง่เปน

ชวงน้ําโต มีน้าํทะเลหนุนจึงทําใหระดับน้าํสูงมากกวาปกติ ปูจึงออกมาลางไขและสลัดไข ชวงดังกลาวจงึมีปู

แสมชุกชุมมาก และจะมีปริมาณลดลงในชวงลมหนาวตอหนาแลง ต้ังแตเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม ปู

แสมจะไมคอยออกจากรู และจะมีใบไมรวงปดรูดวย 

 ปูดํา  

 ปูดําเปนสัตวน้ําที่เปนแหลงรายไดที่สําคญัของชุมชน ปูดําจะอาศยัเฉพาะบริเวณที่เปนปาชายเลน

ทึบ หรือมีรากโกงกางขึ้นหนาแนน และชอบอยูในบริเวณที่มีเลนมากๆ โดยจะไมพบอยูในบริเวณที่เปนเลน

ปนทรายหรือหาดทราย โดยจะกนิทัง้ซากสัตวและใบไมที่รวงหลนในปาชายเลน จงึเปนสัตวทีม่คีวามสาํคัญ

ตอระบบนิเวศปาชายเลน  

บานบางติบระบุวา ปูดําจะลอกคราบในชวง 6-10 คํ่า ซึ่งเปนชวงน้าํตาย ปูดําในชวงนี้จะออนแอ

และตองการแหลงหลบซอนตัว โดยปูดําที่ยงัมีอายุนอยจะมีสีเปลือกกระดองเปนสีดําทั้งตวั สวนปูแกจะมี

กระดองสีแดงเขม เนื้อปูแกจะมีรสขม  

ปูดําจะมีการผสมพันธุหลงัจากการลอกคราบไดประมาณ 25 วัน ซึง่ในชวงชวีิตของตัวเมยีจะออก

ไขได 4 คร้ัง ทําใหปูดําตัวผูมักจะมีขนาดใหญกวาตัวเมีย หลงัจากผสมพันธุ 1 เดือน ปูดําตัวเมยีที่มีไขนอก

กระดองจะวายน้ําออกไปสลัดไขหรือวางไข ในบริเวณที่มีน้าํทะเลลกึมากกวา 5 เมตร และไมอยูในบริเวณที่

มีอวนลาก อวนรุน อวนกระทุงน้าํมารบกวน หลงัจากนัน้ลูกปูดําจะลอยตามกระแสน้ํากลบัเขามา

เจริญเติบโตในปาชายเลนตอไป 

องคความรูทองถิน่ในเรื่องปดํูาของบานบางติบ มทีั้งทีเ่ปนความรูด้ังเดิมจากการถายทอดและจาก

ประสบการณตรงในการจับปูดําเปนอาชพี และองคความรูที่ไดจากกระบวนการศึกษาวิจยัของคนในชุมชน 

ในชวงน้ําลงปูแสมจะอาศัยอยูบริเวณดินเลน สวนชวงน้ําขึ้นปูแสมจะขึ้นตนไมหรือดินโขด 
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 หิ่งหอย  

ที่ลีเล็ด มกัพบหิ่งหอยอาศัยอยูตามใบไม และตนไมริมน้ํา จําพวกลาํพ ู เหงือกปลาหมอ โพทะเล 

โกงกาง ลําแพน และแสม  ซึง่ตองไมมีการใชสารเคมีในบริเวณนัน้และเปนบริเวณทีม่ีน้ําสะอาด  เพราะหาก

มีการใชสารเคมี ใบไมจะดูดซับสารเคมีนัน้เอาไว และสงผลกระทบตอตัวออนของหิง่หอยที่ซอนตัวอยูใต

ใบไม นอกจากนี ้ ยังสงัเกตเห็นวา หากตนไมนัน้มีมดอยู ก็จะไมพบหิ่งหอย โดยเฉพาะมดแดงที่เปนศัตรู

สําคัญของหิง่หอยตัวเต็มวัย แตจะพบวาตนไมที่มหีอยทากเกาะ มักจะพบหิง่หอยอยู เนื่องจากหอยทากเล็ก

จะเปนอาหารของหนอนหิ่งหอย 

 

 

 

 

 

ชาวบานที่ลีเลด็เลาวา วงจรชีวิตของหิง่หอยที่ลีเล็ดจะเริ่มในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งเปน

ชวงเขาหนาแลง น้าํทะเลหนุน พอเริ่มมืดเขาสูชวงกลางคืน หิง่หอยจะเริ่มลงวางไขบนพืน้ดินในพืน้ทีท่ี่ไมใช

สารเคมีฆาหญา บริเวณทีม่ีน้ําทวมถงึ ทีลุ่ม มีความชุมชื้น มวีัชพืชปกคลุม ไดแก ตนกก บอน บอนเตา ผัก

เปด เนื่องจากบริเวณนัน้เปนที่อยูของหอยทากตัวเลก็จากนัน้อีกประมาณ 1 อาทติย ไขจะฟกเปนตัวหนอน 

เร่ิมมีแสงกะพรบิใหเหน็เปนจํานวนมาก ตอมาอีก 1 เดือน ตัวหนอนจะกลายเปนตวัเต็มวยั ในขณะเริ่มเปน

ตัวเต็มวัย หิง่หอยจะอาศัยอยูบนตนไมสูง กระจัดกระจายอยูบริเวณสวนดานใน จึงไมเหน็หิ่งหอยบริเวณ

ริมน้ํา จนกวาจะเขาฤดูฝน เร่ิมต้ังแตเดือนเมษายนถงึมิถุนายน จะเปนชวงทีห่ิง่หอยอยูที่ตํ่า เกาะกลุมตาม

ตนไมบริเวณริมน้ํา โดยเฉพาะตนไมทีน่้าํทวมถงึประจาํ ซึง่มดจะอยูไมได หิง่หอยจะลงจับไมตนนัน้เปน

ประจํา   

หิ่งหอยจะออกหากินในเวลากลางคืน  โดยตัวผูจะชอบบินวนตามพุมไม  สวนตัวเมียจะเกาะนิง่ๆ 

ตามใบไม  การกระพริบแสงของหิง่หอยในเวลากลางคืน  เปนการสื่อสารกับเพศตรงขามหรือเปนการหา

คูผสมพันธุ  

 

 

ลักษณะของหนอนหิ่งหอยและหิ่งหอยตัวเต็มวัย 
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 ปลากระบอก  

ปลากระบอก มีลําตวัเพรียวยาว เกล็ด

บริเวณหลังจะมีสีคล้ํา สวนบริเวณลําตัวและ

สวนทอง เกล็ดจะมีสีขาว ดังนัน้เมื่อ

ปลากระบอกวายน้ํา มองจากขางลาง สีของ

ปลากระบอกจะคลายๆ ทองฟา หากมองจาก

ขางบนลงไป ก็จะคลายๆ สีดินเลน  ซึง่เปนการ

ปรับตัวพรางสายตาของศัตรู เพื่อความอยูรอด 

ปลากระบอกสามารถพบเหน็ไดงายใน

บริเวณรอบๆ ปาชายเลน ซึ่งชาวบานที่ชมุชนบานบางติบระบุวาปลากระบอกจะกนิสาหรายเปนอาหาร มี

ชวงฤดูผสมพนัธุและตั้งทองในชวงเดือนกมุภาพนัธถงึเดอืนมีนาคม และวางไขในปาชายเลน ในชวงเดือน

เมษายนถึงพฤษภาคม  ในชวงดังกลาว จงึพบเหน็ลูกปลากระบอกไดทั่วไปในปาชายเลน 

  เมื่อปลากระบอกมีขนาดใหญข้ึนก็จะออกไปหากนิที่บริเวณชายฝงรอบๆ ปาชายเลน พอน้ําขึน้กจ็ะ

กลับเขามาหากินในปาชายเลน โดยตามกระแสน้าํเขามา และเมื่อน้าํลงก็จะกลับออกไปตามกระแส  

ชาวบานจงึไดใชความรูในการทําประมงจบัปลากระบอก 

ระบบนํ้าขึ้นนํ้าลง 

น้ําขึ้นน้าํลง นอกจากมคีวามสาํคัญตอสังคมพืชในปาชายเลนแลว ยังมีความสําคัญตอการทํา

กิจกรรมดูแลรักษาปาชายเลน และการทาํมาหากนิในปาชายเลนดวย ชาวบานมักจะรูเวลาหรือชวงเวลาน้าํ
ข้ึนน้ําลงจากการดูดวงจนัทรหรือขางขึ้นขางแรม แมจะไมสามารถอธิบายความสัมพันธไดชัดเจนก็ตาม 

นอกจากนัน้ ยงัเชื่อในสัญชาตญานของสัตวบางชนิด 

 การขึ้นลงของน้ําทะเลก็มีความแตกตางกนัไปในแตละพื้นที่ บริเวณฝงทะเลอันดามัน จะมีน้าํขึ้นน้าํ

ลงสูงสุด วนัละ 2 คร้ัง สวนบริเวณอาวไทย น้าํจะขึ้นลงสูงสุดวัน 1 คร้ัง ในระหวางนั้นอาจมีการขึ้นๆ ลงๆ 

แตกตางกนัในแตละชวงเวลาและแตละฤดูกาล โดยแตละทองถิ่นจะมีลักษณะตางๆ ที่เกิดจากน้ําขึ้นน้าํลง

แตกตางกนัไปดวย 

 

 

ปลากระบอก ซึ่งชาวประมงสามารถจับหาได 

ในบริเวณปาชายเลน 
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บริเวณอาวไทย  

กรณีชุมชนบานเปร็ดใน จะมีน้ําขึน้ลงวันละครั้ง ชวงที่ระดับน้ําขึน้และน้ําลงมีความแตกตางกนัมาก 

จะเรียก น้ําชอบ หรือ น้ําดี ซึ่งน้าํจะเริ่มต้ังแต 1 คํ่า (สอนชอบ) และโตสูงสุดหรือทวมเปนบริเวณกวาง 

ประมาณ 5-8 คํ่า ทัง้ขางขึ้นและขางแรม พอเขา 9 คํ่า น้ํากจ็ะถอยเขาชวง น้ําตาย ซึ่งทีน่ี่เรียกอกีชื่อหนึ่งวา 

น้ําเสยี ระดบัน้ําขึน้และน้าํลงในชวงนี้จะไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยน้าํทะเลอาจขึ้นๆ ลงๆ วนัละ

สองครั้งหรือมากกวา สําหรบัเวลาการขึ้นลงสูงสุดของน้าํในแตละวนั จะถัดกนัไปประมาณ 45 นาที - 1 

ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการสังเกตเห็นวา ในชวงขางแรมเดือนกันยายนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ น้าํจะโต

กลางวัน จากเดือนมีนาคมไป น้าํจะเริ่มโตกลางคนื    

กรณีชุมชนลีเล็ด คนรุนเกาก็ยืนยันวาน้ําขึ้นน้ําลงวนัละครั้ง  โดยมีชือ่เฉพาะถิ่นในการเรียกลกัษณะ

น้ําขึ้นน้าํลง อยางเชน น้าํกอ เปนลกัษณะทีน่้ําขึ้นน้ําลงมีระดับตางกนัมาก โดยจะเริ่มต้ังแตข้ึนและแรม 8-9 

คํ่า สวนลกัษณะที่น้าํนิ่งๆ ข้ึนลงไมตางกนัมากนกั ก็จะเรียกน้าํตายเชนเดยีวกับพืน้ที่อ่ืน สวนการเกิดน้าํ

ใหญชวงกลางคืน จะเรียกวา น้ํากลางคืน ซึง่เกิดตั้งแตเดือนเมษายนถงึกรกฎาคม และเรียก น้ํากลางวัน 

ในชวงที่มนี้าํนอยในหนาแลงในชวงเดือนมกราคมถงึมีนาคม สวนน้ําใหญในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึง่

เปนฤดูฝน จะเรียก หนาน้าํ  

บริเวณฝงทะเลอันดามนั  

กรณีชุมชนบานบางติบก็อาศัยการนับวนัขางขึ้นขางแรมในการคํานวณเวลาน้ําขึน้น้ําลง ชวงวนัที่มี

ระดับน้ําทะเลขึ้นลงสูงสุดและต่ําสุดอยูในระดับที่ใกลเคียงกนั หรือข้ึนลงนอยมาก ซึ่งมักเกิดประมาณ

ในชวงขึ้นและแรม 6-10 คํ่า ที่นีเ่รียกวา น้ําตาย เชนเดียวกับที่อ่ืนๆ สวนชวงที่มีระดับน้ําทะเลขึน้ลงสงูสุด

และต่ําสุดอยูในระดับที่ตางกันมาก หรือน้ําแหงมาก ซึง่จะอยูในชวงขึ้นและแรม 11-5 คํ่า จะเรยีกวา น้าํ

เปน การขึ้นลงสูงสุดของน้ําในแตละวันจะหางกนัประมาณ 1 ชั่วโมง  

กรณีบานบางโรง เชื่อวาชวงเวลาที่น้าํขึ้นและลงสูงสุดในแตละวันจะหางกนั ประมาณ 50 นาที โดย

ใหรายละเอียดเพิ่มข้ึนวา เมื่อน้ําขึน้สูงสดุหรือลงตํ่าสดุแลว น้าํจะหยุดนิ่งอยูประมาณ 30 นาท ีหลงัจากนัน้

จึงเริ่มไหล หมุนวนขึ้นมาเปน 1 รอบ เชน เมื่อน้ําลงต่ําสุดแลว น้ําหยุดนิง่ 30 นาท ี ก็จะไหลวนขึ้นมาอีก

จนถงึระดับสูงสุด และหยุดนิ่งอีก 30 นาที จงึจะเริ่มไหลลงใหมอีกครั้ง กระแสน้ํากลางคืนมีความแรงและ

ไหลเชี่ยวกวากลางวัน และชวงหนาฝนน้าํกลางวันมาก กลางคืนนอย สวนหนาแลงน้าํกลางวันนอย 

กลางคนืมาก โดยจะเกิด น้าํใหญ ในชวงขึ้นและแรม 12 – 3 คํ่า คือ มีน้ํามาก ระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลง

ข้ึนลงเห็นความแตกตางชัดเจน ข้ึนสูงสุด ลงต่ําสุด กระแสน้ําไหลเชีย่ว แรง เร็ว ชวง 3 คํ่า น้าํเต็ม คือ น้าํมี

ปริมาณมากทีสุ่ด ชาวบานเรียกทัง้ใหญทัง้ถอย ชวง 3 คํ่า น้าํถอย คือระดับน้ําจะคอยๆ ลดลงเรื่อยๆ นับ

จากวนันี้ ชวง 7- 10 คํ่า น้ําตาย คือ น้ําไมคอยไหล จนดูเหมือนนิง่ และชวง 8-9 คํ่า น้ําตายนิง่ 
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 กรณีชุมชนบานทุงตะเซะ ชาวบานเลาวา มีชวง น้ําเปน เดือนละ 2 คร้ัง คือชวงขึ้น 13 คํ่า – แรม 5 

คํ่า และชวงแรม 13 คํ่า – ข้ึน 5 คํ่า ของทุกเดือน สวน น้ําใหญ จะมีเพียงหนึ่งครั้งในแตละปคือ ข้ึน 3 คํ่า 

เดือน 5 หรือเดือนเมษายน   

สวนกรณีชุมชนบานโคกพยอม ซึ่งดูขางขึ้นขางแรมแลวสามารถบอกไดวา ชวงน้ําเปน เดือนละ 2 

คร้ัง คือ ข้ึน 13 คํ่า ถึงแรม 5 คํ่า และชวงแรม 13 คํ่า ถึงขึ้น 5 คํ่า ของทุกเดือน 

ในการสงัเกตจากสัญชาตญาณ  ชุมชนบานโคกพยอมจะสังเกตเสยีงของนกพังกา ซึง่จะรองบอก

เวลาน้ําขึน้น้าํลง ถานกรอง 3 คร้ังแสดงวาน้ําเริ่มลงซ่ึงเปนวิถทีี่ชุมชนทีม่ีมากนานแลวสําหรับคนทีท่ําประมง

จะทราบด ี สวนชุมชนบานเปร็ดในจะฟงเสียงนกกะปูดรองบอกเมื่อน้าํขึ้นและน้ําลง ชาวบานที่นีก่็ยืนยันวา

สามารถบอกเวลาน้ําขึ้นน้าํลงไดอยางแมนยํา ไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม    

 

 

 

 

 

 
 

น้ําขึ้นน้าํลงและน้ําเกิดน้าํตาย นอกจากจะมีผลตอระบบนิเวศปาชายเลน โดยเปนปจจัยกําหนด

ชนิดพนัธุพืชและสัตวแลว ชาวบานยังใชความรูนี้สําหรับการจับสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนดวย ซึ่งมัก

อาศัยชวงน้าํเกิดหรือน้าํดี โดยเฉพาะชวงหัวน้ําดี ซึง่เปนชวงแรกๆ ของการเกิดน้ําดี ที่พบวามีสัตวน้ําชุกชุม

กวาชวงอืน่ๆ เหมาะกับการประมงพืน้บานในคลองตางๆ ในปาชายเลน  นอกจากนี้ ยงัมีการปรับเครื่องมือ

และวิธีการทาํการประมงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเมื่อเกิดน้าํขึ้นน้ําลงในแตละชวง 

 ตามหลกัอุทกศาสตรไดอธิบายการขึ้นลงของน้าํทะเลไววา น้าํขึ้นน้ําลงเกิดขึ้นเนื่องจากการหมนุ

ของโลกทีเ่คลื่อนตัวผานดวงจันทรและดวงอาทิตย สงแรงดึงดูดมายังโลก แตอิทธิพลจากดวงจนัทรจะ

มากกวาเนื่องจากอยูใกลโลกมากกวา เมื่อดวงจนัทรหมุนรอบโลกบริเวณของโลกที่อยูใกลดวงจนัทรและ

ดานตรงกนัขามจะมีระดับน้าํสูงขึ้นสงูสุด สวนบริเวณอื่นๆ ก็จะลดลงตามก ัน 

นิทานนกกะปูด: ในอดีตนานมาแลว  นกกะปูดและหอยจุบแจง ไดแขงกันทีจ่ะเดินทางไปยงัเมืองหนึ่ง 
หากใครไปถึงทีหลงัก็จะตองเปนทาสรับใชผูชนะ  ทัง้นกกะปูดและหอยจุบแจงตางก็คิดวิธีการที่จะใหไป
ถึงกอน นกกะปูดชะลาใจ คิดวาอยางไรกช็นะ สวนหอยจุบแจงไดโอกาสดีที่มีเรือสําเภาผานมา  จงึเกาะ
เรือสําเภาไป  ทาํใหไปถงึและรออยูที่เมืองนัน้กอนนกกะปูด หอยจุบแจงในฐานะทีเ่ปนผูชนะจงึขอใหนก
กะปูดรองบอกสัญญาณเมือ่น้ําข ึ้นและน้าํลง เพราะหอยจุบแจงหากินในดนิเลนในปาชายเลน  เมื่อกอน

เวลาน้ําขึน้จะไมทราบจึงถูกน้ําทวม หากมีนกกะปูดคอยบอกเวลาน้าํขึ้นน้าํลง กจ็ะไดหนนี้ําขึน้ไดทัน 

และลงมาหากนิเมื่อเวลาน้ําลง                                                                              

                                                                                              ที่มา: ชุมชนบานเปรด็ใน
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4.2 ภูมิปญญาทองถ่ินในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน 

 ปาชายเลนในชุมชนนํารองที่เปนกรณีศึกษาครั้งนี้ ลวนเปนปาที่ผานการบุกรุกทําลายมาแลวทั้งสิ้น 

จากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ การทํานากุง และการสัมปทานปาเพื่อเผาถาน ที่ทําใหเกิดการทําลาย 

ปาชายเลนเปนบริเวณกวางในระยะเวลาอันสั้น แมทุกพื้นที่จะถูกทําลายจากสาเหตุอ่ืนๆ ดวยก็ตาม 

อยางเชน การลักลอบตัดไม การใชเครื่องมือประมงทําลายลาง และการบุกรุกเพื่อสรางที่อยูอาศัย แตก็

สงผลกระทบไมเทากับสาเหตุหลักดังกลาว ประกอบกับการทํานากุงและการสัมปทานปาชายเลนสวนใหญ

เปนกลุมนายทุนจากภายนอกที่เขามา จึงทําใหการแกไขปญหามีความยากยิ่งขึ้น   

ชุมชนตางๆ เรียนรูวิธีในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน ไปพรอมๆ กับการสรางจิตสํานึกใหคนใน

ชุมชนเห็นความสําคัญและรวมมือกันจัดการปาชายเลน เพื่อใหมีความสมบูรณและเอื้อประโยชนตอ ชุมชน

ไดตอไป    

หลักศาสนากับการอนุรักษปาชายเลน 

หลักศาสนาทกุศาสนาลวนสั่งสอนใหทาํความดีละเวนความชัว่ และไมเบียดเบียนผูอ่ืน  รวมทัง้ไม

เบียดเบียนธรรมชาติ นอกจากนี้ หลกัศาสนายังสอนใหเขาใจธรรมชาติและยึดหลกัสายกลางในการดําเนิน

ชีวิต เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาต ิ 

หลักศาสนาอิสลาม เชื่อวาจกัรวาลทัง้ปวงเปนสิ่งที่อัลลอฮทรงสรางขึ้นพรอมกับระบบและ
ความสมดุลของธรรมชาติ เปนหนาที่ของมนษุยที่จะตองคอยดูแลมนษุยดวยกันและดูแลสิ่งที ่
องคอัลลลอฮสรางขึ้น สวนหลักพุทธศาสนามีความใกลชิดกับธรรมชาติและทรัพยากรปาไม
เชนกัน   เพราะปาไมเกี่ยวของโดยตรงกับสถานทีป่ระสูติ  ตรสัรู และปรินิพพาน ของพระพุทธเจา 
ดังนัน้ ไมวาจะเปนผูที่นับถอืศาสนาใดกต็าม ก็จะตองดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ ตามหลกัธรรมคําสอน

ของศาสนาเชนเดียวกัน  

สําหรับชุมชนนํารองกรณีศึกษา มปีระชากรสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม สวนผู

ที่นับถือศาสนาอื่นๆ มนีอยมาก ชุมชนทีม่ีสมาชิกสวนใหญเปนชาวพุทธ ไดแก ตําบลลีเล็ดและบานเปร็ดใน 

นอกจากนัน้ เปนชุมชนที่สมาชิกสวนใหญเปนชาวมุสลิม ก็คือ บานบางติบ บานบางโรง บานโคกพยอม  

และบานทุงตะเซะ โดยเปนทีย่อมรับกนัวาชาวมุสลิมจะเปนผูที่เครงครัดในหลักคาํสอนทางศาสนามากกวา

ชาวพุทธ   

การนาํหลกัคําสอนมาใชในการสรางจิตสํานึกแกสมาชิกในชุมชน ปรากฏชัดเจนที่ชุมชนบาน 

บางติบและบานบางโรง ซึ่งสมาชิกในชุมชนสวนใหญเปนชาวไทยมสุลิม มีมัสยิดเปนศูนยรวมจติใจ  เปน
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สถานที่ในการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประกอบกบัผูนําทางศาสนาของชมุชนเปนผูที่มี

ความสามารถ ทุมเท และเปนที่ยอมรับนับถือของชมุชน จงึทาํใหสามารถนําหลักคําสอนทางศาสนาที่

เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาชายเลนของชุมชน เขามาสอดแทรกในการปฏิบัติ

ศาสนกิจที่มัสยิดอยูเสมอ 

กรณีการสรางจิตสํานึก ในการอนุรักษ

ปาชายเลนที่ชมุชนบานบางติบ และบาน 

บางโรง มีเปาหมาย เพื่อสรางการมีสวนรวม

ของชุมชน ในการฟนฟูปาชายเลนใหมีความ

อุดมสมบูรณ และรักษาไวใหลูกหลาน ผูนําทาง

ศาสนาและคณะกรรมการมัสยิด ในฐานะที่

ใกลชิดกับชุมชนและไดรับการยอมรับ จึงไดเขา

มามีบทบาทในการกระตุน ปลูกจิตสาํนึกของ

คนในชุมชน โดยใชการเสนอแนะแนวทางใน

การจัดการเรื่องนี้ ผาน “คุตบะห” หรือการ

แสดงธรรมเทศนา ทุกๆ วนัศุกรซึ่งเปนวนัที่

กาํหนดใหมุสลิมชายทุกคนมาละหมาดทีม่ัสยิด จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมเพราะคนในชุมชนมาพบปะกัน

อยางพรอมเพรียง   

หลักคําสอนทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต:ิ 

1) รอฮาร็อนฟาสาดู   ผิลบัรรีวัลบะหรี หมายความวา เกิดความเสื่อมโทรมแลวในภาคพื้นดินและภาคพื้นที่

ทะเล 

2) บีมากาสาบัตอยัดินนาซี หมายความวา เพราะดวยความพากเพียรโดยฝมือของมนุษยเอง ที่ไดทําลาย

ทรัพยากร 

3) ลีญารี่กอฮุมบะฮฎ็อลลารีอามลูี หมายความวา เพื่อพระองคจะไดใหพวกเขาลิ้มรสในสิ่งที่พวกเขาได

ปฏิบัติไว เมื่อมนุษยทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พระผูอภิบาลทรงบอกวาพระองคทรงเอากลับบาง 

เพราะใหมนุษยไดล้ิมรสวาส่ิงที่มนุษยไดทําไวนั้น มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแลว ใหบทลงโทษกับมนุษยเสีย

บาง เพื่อที่จะไดรูไดเกิดจิตสํานึกในเรื่องของการจัดการทรัพยากร 

4) ลาอัลลาฮุมยัรญีอูน หมายความวา  เพื่อพวกเขาจะไดกลับคืนสูพระองคใครที่ไดทําลายทรัพยากรอยางไร 

มนุษยเหลานี้หมายถึงจะตองกลับคืนสูพระองคทั้งส้ิน  แหงพระผูอภิบาลพระองคอัลเลาะห 

ที่มา: ชุมชนบานบางติบ 

ผูนําศาสนาอิสลาม ถายทอดสาระการอนุรักษทรัพยากร- 

ธรรมชาติ เมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนาตามวาระตางๆ  
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การปลูกเสริมปาชายเลน 

ชุมชนสวนใหญทราบดีวาการฟนฟูปาชาย

เลนไมจําเปนตองปลูกปา เพราะเพียงแตรักษาไว

ไมใหถูกบกุรุกทําลาย ปาชายเลนก็จะฟนตัวเอง

ตามธรรมชาต ิแตที่มีการปลกูปานั้นเพราะตองการ

ดึงคนมาทาํกจิกรรม  และสรางความรูสึกเปน

เจาของปารวมกัน เพื่อชวยดูแลรักษากนัตอไปใน

อนาคต อาจกลาวไดวา ตองการปลูกคน

มากกวาปลูกปา และยังเปนโอกาสในการสราง

ความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐดวย ซึง่สวนใหญ

จะเปนเพียงการนํากลาไมมาใหชุมชนปลกู จงึทาํ

ใหเกิดการทํางานรวมกนั 

การปลูกปาทีบ่านบางติบ มีเปาหมายชัดเจนวาตองการฟนฟปูาชายเลนเสื่อมโทรม จึงเนนการปลูก

เสริมในพืน้ทีว่างจากการตัดไมของสัมปทาน และเลือกปลูกในพืน้ที่ทีเ่ขาถึงไดงายกอน ปลูกตามแนวพชืที่

ข้ึนอยูตามธรรมชาติ แตสวนใหญจะปลกูโกงกางเนื่องจากหาไดงายในทองถิน่ โดยมีทัง้การปลูกฝกและ

ปลูกตนกลา หากเปนการปลูกตนกลาจะปลูกโดยไปแกะถุงเพาะชําออก ในบริเวณพื้นที่ปลูก เพือ่ใหตนกลา

บอบช้ํานอยทีสุ่ด และมีการผูกตนกลากบัหลักปองกนัการลม สวนการปลูกฝกจะปลูกโดยแทงฝกลงไปใน

ดิน 2-3 นิ้ว เวนระยะระหวางตนไว 1 เมตร เพื่อเวลามตีนตายจะไดไมเกิดชองวาง โดยชวงที่เหมาะสมใน

การปลูกจะอยูในชวงน้าํเปนในขางขึน้ (ข้ึน 11 คํ่าเปนตนไป) หลังการปลูกในแตละครั้ง ชุมชนจะมกีาร

ตรวจสอบอัตราการรอด เพือ่ปลูกเสริมหากมีการตายมาก ซึ่งชุมชนบานบางติบจะจัดกิจกรรมปลูกปาทุก

เดือน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่ชมุชนจะมเีวลาวางมากเนื่องจากไมสามารถกรีดยางได 

เชนเดียวกับกรณีชุมชนบานเปร็ดใน ชุมชนบานทุงตะเซะ ชุมชนบานโคกพยอม และชุมชนอ่ืนๆ ที่

ไดทําการปลกูเสริมในพืน้ที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม โดยมภูีมิปญญาทองถิน่ไมแตกตางกนัมากนกั แตสําหรับ

กรณีชุมชนบานบางโรง ซึง่ไดมีการลองผิดลองถูกและสังเกตหลายครั้ง จนทําใหทราบวาพนัธุไมชนิดใด

เหมาะกับสภาพแวดลอมแบบใด 

หลายชุมชนไดใหความสาํคญักับการประสานงานและการสรางความรวมมือจากชาวบาน องคกร

ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครูและนักเรียน และกลุมตางๆ ในหมูบาน กิจกรรมที่ปลูกเสริมนัน้ ยงัคงทํากันใน

วันสาํคัญตางๆ แมปจจุบันไดปลูกเสริมจนเกือบเต็มพืน้ทีแ่ลว 

การปลูกเสริมปาชายเลนแตละครั้ง จะมีการระดมคนและ

แบงหนาที่กันทํางาน 
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กรณีการปลูกปาชายเลนของหนวยงานภาครัฐที่มักจะมกีารถางกอนปลูก ชมุชนมักไมเหน็ดวย โดย

เฉพาะที่บานเปร็ดใน บานบางโรง และบานโคกพยอม ชุมชนเหน็วาจะตองรักษาไมเดิมที่ข้ึนตามธรรมชาติ

ไว เพื่อสรางความหลากหลายและความสมบูรณใหกับปา การปลูกปาที่เหมาะสมจะตองหลบตนเดิมมิใชไป

ตัดออก หรือเปนการปลูกแซม จึงมักจะมีความขัดแยงกับหนวยงานของรัฐที่เขามาชวยปลกูปาอยูเสมอ 

เพราะตองการปลูกเปนแนวใหเต็มพืน้ที ่ซึง่สะดวกตอการรายงานผลและการตรวจสอบการใชงบประมาณ  

 ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญในการปลูกปาของชุมชน  จริงๆ แลวเปนกุศโลบายที่สรางขึ้นเพื่อคนใน

ชุมชนมีความตระหนัก มีสวนรวมในการจัดการปาชายเลน ควบคูกับการฟนฟูปาเสื่อมโทรม จึงเลือกใช

โอกาสในวันสําคัญทางศาสนา เทศกาล หรือวันสําคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถระดมคนไดมาก รวมทั้งการปลูกปา

เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนั้น นอกจากจะเลือกเวลาปลูกในชวงฤดูฝน  ซึ่งมีความเหมาะสมกับการ

เติบโตของตนไมแลว ยังตองเลือกชวงที่ชุมชนสะดวกและวาง เชน ชวงที่วางจากการประกอบอาชีพ  

ทุกชุมชนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาตองเปนการปลูกปาแบบปลูกแซมระหวางตนไมเดิมที่มีอยู โดยไม

เห็นดวยกับการถางกอนแลวคอยปลูกเปนผืนใหญ เพราะตนไมเดิมจะชวยกันคลื่นและลมใหกับกลาไมที่

ปลูกใหมซึ่งยังไมแข็งแรง  

ในการเลือกพันธุไม จะเนนการใชชนิดพืชที่หางายในทองถิ่น โดยชุมชนสามารถยืนยันไดวา การ

ปลูกตนโกงกางดวยฝกจะมีอัตรารอดสูงกวาการปลูกดวยตนกลา แตตองคอยระวังไมใหมีลิงแสมมารบกวน 

และควรปลูกในฤดูฝนจะมีอัตรารอดสูงกวาเนื่องจากมีปริมาณน้ํามาก ประการสําคัญ คือ ตองคอยหมั่น

สังเกตและติดตามผลการปลูกปาทุกครั้ง เพราะทําใหเกิดการเรียนรูวาพืชชนิดใดควรปลูกบริเวณไหนและ

ชวงเวลาใดที่เหมาะสม 

ภูมิปญญาทองถิ่นในการปลูกปาของชุมชนบานบางโรง:   

 แสมดําและถัว่  ชอบดินโคกและทราย บริเวณกลางปาชายเลน 

 โกงกางใบเล็ก  ชอบดินเลนออน มักขึน้ถดัมาจากโกงกางใบใหญประมาณ 10 เมตร 

 โกงกางใบใหญ ชอบดินเลนออนและลึก  บริเวณริมคลองหรืออาว 

 พังกาหัวสุมดอกแดง  ชอบดินเลนแข็ง  ข้ึนติดกับเขตปาบก ตองการพื้นที่มากสําหรับรากหายใจและ

พูพอน  จงึเตบิโตไดดีในพื้นที่กวางๆ  

 จาก ชอบดินเลนออนริมคลอง   บริเวณทีจ่ากเติบโตไดดี โกงกางจะไมชอบ 

 โปรงแดง  ชอบดินเหนียว บริเวณกลางปาจนถงึเขตปาบก และสามารถเติบโตในดินทรายและทราย

ปนเลนดวย 

 ตะบูนขาวและตะบูนแดง ชอบดินเลนแข็ง บริเวณกลางปา หากปลกูบริเวณชายปาริมทะเลจะไม

รอด เพราะตองปลูกดวยเมลด็ ซึ่งจะลอยน้าํ 
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ผลจากการปลูกปาชายเลนของชุมชน นอกจากจะไดแนวรวมที่จะดูแลรักษาปาตอไปแลว ยังเห็น

ผลวาทําใหดินเลนในปาชายเลนเพิ่มข้ึนและแข็งนอยลง 

 การตัดสางปาชายเลน  

  การตัดสางปา เปนวธิีการที่เคยใชสําหรับแปลงปาชายเลนสัมปทานในอดีต และแปลงสวนปา

ตางๆ ในปจจบัุน มวีัตถุประสงคเพื่อเรงการเจริญเติบโตของตนไม และเพิ่มปริมาณเนื้อไมที่จะนําไมทั้งลํา

ตนและกิ่งมาใชประโยชน เนือ่งจากแปลงปาปลูกสวนใหญไมจะมีอายุเทาๆ กนั ขนาดเทาๆ กนั จงึตอสูและ

แยงกนัเติบโต ตนที่ออนแออาจตายลงไดหรือเติบโตชาไปเลย เชนเดียวกับการทาํไมปาชายเลนในอดีตที่

หวงัจะนําไมมาใชประโยชน สวนใหญเพือ่กิจการเผาถาน จึงนําวิธกีารตัดสางมาใช  แตเมื่อมกีารยกเลกิ

สัมปทานปาชายเลน วิธีการนี้ก็ลดนอยลงไปมาก 

ชาวบานที่ชุมชนบานเปร็ดในเลาวา เมื่อไมกี่ปมานี ้ รัฐไดมีนโยบายทีจ่ะตัดสางปาชายเลนอีก  ซึง่

ชุมชนไมเห็นดวยกับการตัดสางปาชายเลน เนื่องจากทราบวาเปนวธิีการที่ตองการใหตนไมมีขนาดใหญข้ึน 

ซึ่งชุมชนไมตองการเชนนั้น  เนื่องจากตองการรักษาปาชายเลนไวใชประโยชนทางออม อาท ิเปนแหลงเพาะ

ฟกและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้าํ มากกวาการใชไมจากปาชายเลน นอกจากนี้ การตัดสางยังเปนการ

ทําลายไมพืน้ลางที่ถูกมองวาเปนวัชพืช ไมมีประโยชน แตชุมชนกลับคิดในทางกลับกันวา ไมพื้นลางมี

คุณคาตอระบบนิเวศ สวนการลิดกิ่งของตนไมเพื่อใหแสงสองถงึพืน้ลางนัน้  ชุมชนกไ็มเห็นดวย เพราะการที่

แสงสองถงึเลนนัน้จะทําใหดินแข็งตัว จะเปนปญหาตอการอยูอาศัยของสตัวหนาดิน วิธีตัดสางจึงไม

เหมาะสมกับปาชายเลนชมุชน และเปนการสิน้เปลืองงบประมาณ ซึ่งเปนสอดคลองกับความคิดเหน็ที่

ชุมชนบานทุงตะเซะเชนกนั ปาชายเลนทั้งสองแหงจงึไมมีการตัดสาง 

 

 

การเก็บและรักษาฝกโกงกางสําหรบันาํไปปลกู: 

การเก็บและคดัฝกโกงกาง ตองคัดเก็บเฉพาะฝกที่แกจดั มีความสมบูรณ โดยฝกที่รวงหลนตอง

มีสีออกเหลืองๆ หลอดฝกยาว หากเปนฝกที่อยูบนตนขั้วฝกจะมีสีน้ําตาลแดงปนชมพู ซึง่ฝกเมื่อเก็บ

มาแลวจะสามารถเก็บไวไดนาน 1 เดือน โดยตองเรียงใหเปนระเบียบ หันโคนฝกออกจากกัน เพื่อ

ปองกนัไมใหรากงอกกอนนาํไปปลูก และตองรดดวยน้าํกรอยทกุวนัๆ ละ 1-2 คร้ังเพื่อปองกนัไมให 

มอดเจาะ  

ที่มา: ชุมชนบานเขายี่สาร 
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 สวนที่ชุมชนบานบางติบ ชาวบานมีการตัดสางปาบางเพราะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานภาครัฐ ใหมีการดูแลพื้นที่ปาชายเลนดวยการตัดสางตามแตโอกาส โดยใหเหตุผลที่วาการตัดสาง

จะชวยเปดใหแสงอาทิตยสองลงถงึพืน้ลางของปาชายเลนไดมากขึน้ อากาศระบายไดสะดวก ทาํใหใบไมที่

ทับถมยอยสลายไดเร็วขึ้น ไมหมักหมมและสงกลิน่เหม็น  ซึ่งการตดัสางของบานบางติบจะตัดเฉพาะกิง่ลาง 

ประมาณ 4-5 กิ่งและรากทีเ่สื่อมสภาพแลวเทานัน้ วธิกีารนี้จะทาํใหแสงอาทิตยสองลงมาได แตไมมากจน

สงผลกระทบตออุณหภูมิของน้าํ ซึ่งจะมีผลตอสัตวน้ําที่อาศัยในปาชายเลน อยางไรกต็าม เมื่อไมมี

งบประมาณภายนอกมาสนบัสนุน ชมุชนก็ไมเดือดรอนและไมเหน็ความจําเปนที่ตองตัดสางปาชายเลน   

เพราะเชื่อวาการคงไวเปนปาธรรมชาตกิ็ไมนาจะเกิดปญหาอะไรตามมา 

 จะดวยเหตุผลใดก็ตาม “สวนปาโกงกาง” ที่บานเขายี่สารซึ่งมพีื้นที่ปาชายเลนของเอกชนหลายพนั

ไร ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพือ่ตองการไมไวใชประโยชน มีการปลูกโกงกางใบเล็ก บํารุงรักษา ตัด เผาถาน 

และขาย เปนวงจรเชนนีม้าตั้งแตรุนบรรพบุรุษแลว แมวาจะมพีลังงานรูปแบบอื่นเขามาแทนการใชถาน แต

การบํารุงรักษาปาชายเลนซึง่เปนปากางกางใบเล็กของบานเขายี่สาร ก็มิไดทาํการตัดสาง การดูแลรักษา

สวนปาโกงกางทีน่ี่จะเริ่มหลงัจากปลูกแลว  โดยทาํการสํารวจอัตรารอด ปลูกซอม กําจัดไมพืน้ลางและ

วัชพืชที่ไมตองการซึ่งไมมากนักและทําในชวง 3 ปแรกเทานัน้ หลงัจากนัน้จะปลอยใหมีการเติบโตและ

แขงขันกันตามธรรมชาติ พบวาตนที่ออนแอประมาณรอยละ 50-60 ก็จะตายไป สวนตนที่เหลอืก็จะเติบโต

ข้ึนเอง จากนัน้ เพยีงแตดูแลใหระบบน้าํไหลเวยีนทั่วสวนปาเทานัน้ เมื่อโกงกางใบเล็กมีอายุประมาณ 15 ป 

แลวคอยตัดเพือ่นําไปเผาถานตอไป 

 สวนกรณีปาลาํพูเกิดใหมที่ลีเล็ด ซึ่งเปนเกิดตามธรรมชาติและขยายไปตามดนิเลนทีง่อกออกไป

เร่ือยๆ ชุมชนจําเปนตองมกีารตัดสางเนือ่งจากมีความตองการใชไมลําพูในการทําเครื่องมือประมงพืน้บาน 

ซึ่งกฎระเบียบปาชายเลนของลีเล็ดไดยกเวนเอาไว  โดยเมื่อเหน็วามีจํานวนลําพูเกิดใหมหนาแนนมาก

ลักษณะปาโกงกางธรรมชาติและปาที่ถูกตัดสาง 
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เกินไปจะทําการตัดสางและถอนตนเลก็ออกไป ซึ่งตองตัดใหสูงกวาระดับน้ํา เพื่อไมไดตนไมตายและ

สามารถแตกกิง่ใหมได และไมควรตัดบริเวณริมคลองที่เปนเสนทางทองเทีย่ว เพราะจะทาํใหเสยีทศันียภาพ

และภาพลักษณของชุมชนแกนักทองเทีย่ว 

 จากกรณีของชุมชนตางๆ จงึจะเห็นไดวาการตัดสางจะไมเหมาะสําหรับแปลงปาชายเลนของชมุชน  

ที่ตองการใชประโยชนทางออม ไมเนนการใชไมเปนหลัก แตตองการใหปาชายเลนเปนแหลงที่อยูตาม

ธรรมชาติของพืชและสัตว โดยระบบนิเวศปาชายเลนจะมีการตัดสางและลิดกิ่งกนัตามธรรมชาต ิ     

การเฝาระวังปาชายเลน  

รูปแบบการบุกรุกทาํลายปาชายเลนในชมุชนนาํรองตางๆ ในอดีตกบัปจจุบันมีความแตกตางกัน

บาง  เพราะเมื่อกอนการสมัปทานปาเพือ่เผาถาน ซึง่ผูประกอบการมักไมทาํตามเงื่อนไขที่กาํหนด ไดสงผล

กระทบรุนแรงตอความอุดสมบูรณของปาชายเลน ในปจจุบันการสัมปทานปาหมดไป แตยังมีการบุกรุกใน

ลักษณะการทาํนากุง การลกัลอบตัดไม การทําประมงดวยเครื่องมือทาํลายลาง เปนตน 

สําหรับการทาํนากุงชุมชนสามารถเหน็ไดชัดเจน แมจะไมสามารถแกไขปญหาไดมากนัก  นอกจาก

การรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแนวเขตปาใหชัดเจนเพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะลุกลามตอไป แต

การลักลอบตดัไมและการบุกรุกของเรืออวนลาก อวนรุน และประมงพาณิชยในรูปแบบอื่นๆ บริเวณหนา

ทะเล ซึ่งสงผลกระทบตอปาชายเลน ชุมชนจะไมสามารถเห็นไดตลอดเวลา จําเปนตองมีมาตรการปองกนั

และเฝาระวงั 

อยางกรณีบานเปร็ดใน เมือ่ 20 ปที่แลว การบุกรุกทาํลายปาชายเลนรุนแรงมาก ชุมชนมกีารแบง

พื้นที่ลาดตระเวนโดยใชแนวคลองในปาชายเลน จัดทีม และแบงงานกันในชุมชน เพื่อใหสามารถสอดสอง

ดูแลใหทั่วถงึ ปจจุบัน หลายๆ ชุมชนก็ไดใชวิธีการจัดทมีลาดตระเวน ซึ่งเปนการสรางการมีสวนรวมในการ

จัดการปาไปดวย แตปญหาที่พบคือคาน้ํามันเรือลาดตระเวนสงู  

ชุมชนหลายๆ แหง ไดมีการขอความรวมมือใหผูทีท่ําประมงและหาอาหารในปาชายเลน คอยเฝา

ระวัง เมื่อพบเห็นการบุกรุกทําลายก็แจงกลุมหรือคณะกรรมการจัดการปาชายเลน  เชนเดียวกับที่ชุมชน 

ลีเล็ด ที่ไมไดมีการเฝาระวงัที่เปนแบบแผน เพยีงขอความรวมมือจากคนที่ตัดไมลําพู บริเวณปากน้ํา เพื่อมา

ทําเครื่องเมือประมง  คอยเปนหเูปนตาเห็นวามกีารตดัไม ก็จะเขาไปถามและคุย เพื่อแนะนาํไมใหโคนตน

แตสามารถตดักิ่งลําพูได รวมถงึชมุชนบานบางโรงที่มีการเฝาระวังที่มอบหมายใหคนใดหรอืกลุมใดกลุม

หนึง่ทาํหนาทีอ่ยางเปนทางการเชนกัน แตกําหนดใหเปนหนาที่ของทกุคนในชมุชน ซึ่งทาํใหการแกไขปญหา

สามารถทําไดทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  
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อยางไรก็ตาม กลุมทองเทีย่วทีชุ่มชน

บานลีเล็ด และกลุมทองเที่ยวชุมชนบานบาง

โรง ซึ่งมกันาํนักทองเที่ยว ลองเรือชมปาชาย

เลน และชมวิถีการทาํประมงพืน้บาน กม็ักจะ

ทําหนาที่ลาดตระเวนไปพรอมๆ กับการนาํ

นักทองเที่ยวลองเรือชมปาชายเลน  จึงเปนการ

ลดโอกาสการทําลายปาชายเลน ของบางกลุม

ไปได  

       สวนการเฝาระวงัเครื่องมือประมงทําลาย

ลางที่เขามาทาํการประมงบริเวณรอบๆ ปาชาย

เลน ไดเคยมกีารสงเสริมเลี้ยงหอยนางรมบริเวณหนาทะเลบานบางติบ เพื่อใชแปลงเลี้ยงหอยซึ่งมีไมปกเปน

หลักไวผูกเชือกใหหอยเกาะ เปนแนวปองกันการบุกรุกของเรืออวนลากและอวนรนุ และสรางรายไดใหกับผู

เลี้ยงดวย แตเมื่อปลายป 2547 ถูกคลื่นยักษสึนามิไดทําลายแปลงเลี้ยงหอยไปหมด ทําใหผูเลีย้งหอยตอง

ขาดทุนและยงัไมสามารถเริม่เลี้ยงกันใหมได   

ในทาํนองเดียวกันนี ้ ที่ชุมชนลีเล็ดไดมีการจัดทําแนวเขตและปกแนวเขตไวอยางชัดเจนเพื่อปองกนั

เรืออวนลากอวนรุน แตประสบการณอยางนี ้ชุมชนเปรด็ในก็เคยนําไมไผมาปกเพื่อปองกนัไมใหเรือเหลานั้น

เขามาใกลปาชายเลนและบริเวณชายฝง แตไมไผอยูไดประมาณปกวาๆ ก็ชาํรุด ตอมาไดทําการวางเตายาง 

เพื่อเปนแนวปองกันการพังทลายของชายฝง (ดูรายละเอยีดในหัวขอตอไป) แตสงผลในการปองกัน

เรือประมงคราดหอย เรืออวนลากและอวนรุนไดดวย 

  การปองกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝง 

ปญหาการกัดเซาะและพังทลายของชายฝง นับเปนปญหาใหญและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งพบไดทัว่ไป

ทั้งบริเวณอาวไทยและฝงทะเลอันดามนั และไดเกิดขึ้นในบางชุมชนนาํรองเชนกนั อยางกรณีที่บานเปร็ดใน 

เมื่อชุมชนไดสังเกตเห็นวาชายฝงทะเลที่เดมิเคยงอกออกไปในทะเลเรื่อย เร่ิมถูกกัดเซาะ ปาชายเลนก็ถอย

รนเขามาหาแผนดิน โดยมีจุดสังเกตที่ชดัเจนก็คือ ศาลาและสะพานหนาทะเล ซึ่งเดิมต้ังอยูในเขตปา 

ชายเลน  แต 5 ปที่ผานมา ชายฝงพงัทลายจนศาลาและสะพานดงักลาวอยูในทะเล ดังนัน้ หากไมมีการ

ปองกนั ปาชายเลนก็จะพงัเขาไปเรื่อยๆ  

แมจะไมสามารถพิสูจนไดชดัเจนวาสาเหตุที่แทจริงคืออะไรกันแน แตก็เห็นตรงกนัวา เรืออวนรุน

และการคราดหอยที่การจับสัตวน้ําหนาดนิ ไดเขามารบกวน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใน

การลองเรือคยักของกลุมทองเที่ยวชุมชนบานบางโรง   

ชวยเปนหูเปนตา เฝาระวังปาชายเลน 
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แถบนี้ เนื่องจากเครื่องมือเหลานี้ไปกวนตะกอนเลน  อยางไรตาม ชาวบานก็เชื่อวาสาเหตุอีกประการหนึง่

ของการกัดเซาะชายฝง กคื็อ การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ํา และการมีส่ิงกอสรางรุกล้าํชายฝงในบริเวณ

ตางๆ ของอาวไทย   

ชุมชนบานเปรด็ในจึงไดคิดนาํเตายาง

มาทดลองใช ในการปองกนัการกดัเซาะ

ชายฝง แมวาการวางเตายางในครัง้แรก มี

วัตถุประสงคแกไขปญหาสัตวน้าํลดลง เตา

ยางจึงเปนเหมือนบานใหสัตวน้ําเขามาอยู ซึง่

เปนการดัดแปลงวัสดุที่ใกลตัว โดยนาํยาง

รถยนตที่ใชแลวมามัดรวมกนั ชาวบานตั้งชื่อ

วา “เตายาง” การวางเตายางครั้งแรก เร่ิมในป 

2543 กลุมอนุรักษฯ ไดปรึกษากับกลุมที่ทาํ

การประมงพืน้บาน ทําการวางเตายางใน

บริเวณคลอง ในปาชายเลนที่เปนแหลงทาํมา

หากนิของชาวบาน   

ปจจุบันชุมชนสามารถขยายแนวการวางเตายางไดเปนระยะทาง 2 กิโลเมตร และมีแผนที่จะวาง

เพิ่มใหตลอดแนวชายฝงซึ่งมรีะยะทางทั้งหมด 8 กโิลเมตร โดยการวางเตายางเพิ่มแตละครั้ง จะหารือกับ

กลุมประมงพืน้บานกอน วาจะกีดขวางทางเดนิเรือหรือไม และจะตองไปดูแนวเดิมที่เคยวางไว ตอนน้าํแหง 

เพื่อเอาไมไปปกเปนแนวทีจ่ะวางเตายางใหมตอนน้ําขึน้ โดยใชเครือ่งทุนแรงคลายๆ รอกยกเตายางใสเรือ 

แลวนําไปทิ้งตามแนวดังกลาว     

  

เตายางที่บานเปร็ดใน: 

เตายาง คือการมัดยางรถยนตจํานวน 6 เสน เขาดวยกัน โดยใชเชือกปานมะนลิา โดยยาง

รถยนตเสนหนึ่งวางเปนฐานบริเวณดานลาง แลวเทปูนซีเมนตลงไปในเตายางเพื่อเพิ่มน้าํหนกัไมใหถูก

พัดไปกับกระแสน้ํา อีกสี่เสนจะประกอบกันสี่ดานบนเสนทีว่างเปนฐาน แลวใชเสนสุดทายปดดานบน 

การวางเตายางจะถกูวางเรียงสลับฟนปลาหางจากชายฝง 300 เมตร   แตละลูกหางกนั 10x10 เมตร 

เรียงกนัเปนแถวออกไปในทะเล   

ลักษณะเตายาง ที่เกิดจากการมัดยางรถยนต 6 เสนเขา

ดวยกัน และมีเครื่องทุนแรงที่ยกใสเรือ เพื่อนําไปวาง 

หนาทะเลบานเปร็ดใน 
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ผลที่เกิดจากการวางเตายาง  ซึง่ชุมชนบานเปร็ดในไดสะทอนตรงกนั 4 ประการ ก็คือ  

1)    ชวยลดความแรงของคลื่นที่เขามาปะทะกับชายฝงและปาชายเลน จึงลดการพงัทลายของ

ชายฝงและปาชายเลน 

2) ปองกนัการทําประมงของเรือคราดหอยและเรืออวนลากอวนรุน 

3) เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา บางครั้งจึงเรียกกนัวาปะการังเทียม  

4) มีดินเลนงอกเพิ่มข้ึนมา 

ในระยะหลัง เมื่อมีการเผยแพรขาวออกไป มีบริษทัเอกชนไดบริจาคยางรถยนตที่ไมผานมาตรฐาน  

ขนมาใหถึงชุมชน แตชุมชนยงัขาดงบประมาณในการซื้อปูนซีเมนตมาเทใส แม ไดทําโครงการเสนอไปยัง

หนวยงานทีเ่กีย่วของ แตหนวยงานยงัไมยอมรับในวิธกีารของชุมชน เนื่องจากกงัวลวาอาจเปนขยะหรือ

กอใหเกิดมลพษิในทะเล แมชาวบานจะยนืยนัวาเตายางที่ไดทิง้ลงไปรุนแรกเมื่อป 2543 ซึง่มีอายุเกือบ 10 

ป ยังมีสภาพเหมือนเดิม เชือกปานมะนิลาก็ยงัไมขาด ยางรถยนตยังไมกรอน แถมมีกุง หอย และปลาตางๆ 

เขามาอาศัยอยูเปนจาํนวนมาก ชาวบานคาดวานาจะคงสภาพน้ําไปไดอีกไมตํ่ากวา 50 ป   

แมชาวบานจะเหน็ประโยชนของเตายาง แตก็ยังไมปกใจเชื่อวาจะไมมีโทษ จนกวาจะไดรับการ

พิสูจนจนมัน่ใจวาปลอดภัยทั้งตอคนและระบบนิเวศ จงึคอยสังเกตผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไปพรอมๆ กนั 

รวมทัง้เรียกรองใหหนวยงานที่เกีย่วของทําการพิสูจน ในขณะเดียวกนัชุมชนก็วางแผนที่จะทําวิจัยที่จะ

ศึกษาผลกระทบของเตายาง ทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อจะตอบขอกังขาของตนเองและสังคมใหได  แต

หากยังไมมีใครใหคําตอบทีช่ัดเจนได ชมุชนก็จะเลือกวางเตายางตอไป แมจะยงัไมแนใจเกีย่วกับมลพษิที่

เกิดขึ้นก็ตาม แตชุมชนไดมีความแนใจในประโยชนที่เกดิขึ้นขางตนแลว หากมหีนวยงานเสนอทางเลือกที่

ดีกวานี้ ชมุชนก็พรอมจะเปลีย่นแปลง 

หากคิดเปรียบเทียบความคุมทุนระหวางเตายางกับการใชไมไผ ชุมชนบานเปร็ดในยืนยนัไดวา ใช

เตายางคุมคากวาแนๆ เพราะชาวบานคาดวาจะมีอายุอยางนอย 50 ป ในขณะที่ไมไผตนละ 20 บาท ตอง

ใชจํานวนมากกวา และมีอายุใชงานเพียงปกวาๆ เทานัน้    

การกําหนดเขตและกฎระเบียบการใชประโยชนปาชายเลน  

 การแบงเขตและกําหนดกฎระเบียบจะมีความสัมพนัธกนั สวนใหญมักเริ่มจากการสํารวจปาชาย

เลนแลวมากาํหนดเขตกอน แลวคอยกาํหนดกฎระเบยีบควบคูกันไป ซึ่งกฎระเบียบในการใชประโยชนปา

ชายเลนสวนใหญ กาํหนดขึ้นโดยการปรึกษาหารือของคนในชมุชน หรืออาจกําหนดขึ้นโดยกลุมหรือ

คณะกรรมการฯ แลวนําไปขอความเห็นชอบจากคนในชมุชน ซึง่มักจะไดรับการยอมรับ เนื่องจากกรรมการฯ 

เปนทีย่อมรับของคนในชุมชนอยูแลว แตละชุมชนซึ่งไดมีการกาํหนดเขตและกฎระเบียบการใชประโยชนปา 
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ชายเลนนัน้ จะมีกลุมหรือองคกรชุมชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งรองรับ เพื่อจะทําหนาที่ในการดูแลรักษา

กฎระเบียบเหลานี ้อาทิ กลุมอนุรักษปาชายเลน คณะกรรมการปาชายเลน เปนตน   

 ชุมชนนํารองเกือบทุกแหงมกีารกําหนดเขตและกฎระเบียบการใชประโยชนจากปาชายเลน ยกเวน

กรณีชุมชนบานบางโรง ซึง่ไมไดแบงเขตและกําหนดกฎระเบียบการใชประโยชนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่ง

ผูนําชุมชนยืนยันวาไมจําเปน แตจะใชวิธกีารปลูกจิตสาํนึกการรักปาใหอยูในสายเลือดของทุกคน ใหทุกคน

มีสิทธิและมหีนาที่ในการรักษาปาไปพรอมๆ กับการใชประโยชนจากปา ปจจุบัน มีการใชประโยชนในการ

จับสัตวน้าํและนํานักทองเทีย่วชมปาชายเลน เปนสวนใหญ นอกจากนี ้ ยงัไมมกีารตั้งกลุมข้ึนมาดูแลปา 

ชายเลนอยางชุมชนอ่ืนๆ เนื่องจากเห็นวาหากมกีลุมอนุรักษ หนาทีก่ารดูแลปาชายเลนจะตกเปนของกลุม 

จนกลายเปนภาระของคนเพียงไมกี่คน แทนที่จะเปนภาระของทกุคนในชุมชน 

ในทาํนองเดียวกันกับที่ชุมชนลีเล็ด  ซึง่กาํหนดใหผืนปาชายเลนทั้งหมดเปนเขตอนรัุกษ ก็ไดมีการ

กําหนดกฎระเบียบ  และจดัตั้งคณะกรรมการระดับตําบลขึ้นมากํากบัดูแล ประกอบดวยตัวแทนของทัง้ 8 

หมูบานๆ ละ 3 คน     

โดยทัว่ไปแลว จะเหน็ไดวาการแบงเขตปาชายเลนของชุมชนตางๆ  ก็จะมีลักษณะคลายๆ กนั 

ประกอบดวย 3 เขต  ไดแก 

1) เขตอนุรักษ  
2) เขตฟนฟ ู
3) เขตใชสอย   

โดยการกาํหนดใหเขตปา ที่มีความอุดม

สมบูรณเปนเขตอนุรักษ ทีห่ามใชประโยชนหรือทํา

กิจกรรมใดๆ สวนปาที่มีสภาพเสื่อมโทรมก็จะ

กําหนดใหเปนเขตฟนฟู เพื่อทําการปลกูเสริม  ยกเวน

ที่บานเปร็ดใน ซึ่งกาํหนดใหปาเสื่อมโทรมบริเวณ

คลอง 7-8 ซึ่งเปนนากุงเกา เปนเขตอนุรักษพิเศษ 

เขมงวดในการเขาใชประโยชนพืน้ที่ เนื่องจากตองการ

ใหปามกีารฟนตัว และเปนแหลงพทิักษรักษาที่อยูของ

สัตวตางๆ อาทิ ผ้ึง สัตวน้าํ เปนตน   สวนการกําหนด

เขตเพื่อการศกึษาระบบนิเวศ จะพบทีบ่านบางตบิ 

สวนเขตใชสอย อาจมีชื่อเรียกที่แตกตางกนัออกไป

บาง อาทิ เขตสมุนไพร และเขตอาหาร เปนตน   

ปายแสดงแนวเขตการใชประโยชนปาชายเลนชุมชน 

บานบางติบ 
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ตารางที่  2    เปรียบเทยีบการกําหนดเขตและกฎระเบียบการใชประโยชนปาชายเลน 

ชุมชนกรณีศกึษา เขตการใชประโยชน  กฎระเบียบ  (โดยยอ) 

1. บานเปร็ดใน   

จังหวัดตราด 

1. เขตอนุรักษ 

2. เขตอนุรักษพิเศษ 

(บริเวณคลอง 7-8) 

รวมประมาณ 12,000 ไร 

 หามทําลาย ยดึครอง ตัดไม ตั้งบานเรือน และหามนําไม

ออกนอกปาชายเลนโดยไมไดรับอนุญาต  หากเปนผูที่

เดือดรอนทั้งคนนอกและคนในชุมชน สามารถอนุญาตใช

ไมได  รวมท้ังขอใชเพือ่สาธารณะประโยชน 

 หามใชเครื่องมอืประมงผิดกฎหมาย  หามจบัปูแสมในชวง 

4-6 ค่ําเดือน 11 หามจบัสัตวน้ําและตีผ้ึงในเขตอนุรักษ   

 การตัดไมโดยไมไดรับอนุญาต ใหยึดของกลาง ตักเตือน

และปรับตนละ 100-500 บาท  กรรมการจะพจิารณา

ลงโทษหรืออาจสงไปดําเนินการตามกฎหมาย  หากเปน

สมาชิกในชุมชนจะถูกตัดสิทธิพิเศษจากกองทุนตางๆ  

2. ลีเล็ด   

จังหวัดสุราษฎร

ธานี 

เขตอนุรักษ 

ประมาณ  7,800 ไร 

 

 ปาทั้งหมดทั้งปาเกาและปางอกใหม ถอืเปนเขตอนุรักษ
ทั้งหมด  หากตองการใชไมจะตองขออนุญาตจาก

คณะกรรมการ  ยกเวนการใชไมลําพูในเขตลําพูเกิดใหมมา

ทําเครื่องมือประมง   

 หลังไดรับการอนุญาต ตองปลูกทดแทน 5 เทา และดูแล

รักษาจนกวาจะรอด 

 หากพบการกระทําผิด  จะตักเตือนกอน หรือดําเนินการ

ตามกฎหมาย 

3. บานบางติบ   

จังหวัดพังงา 

1. เขตพิทักษรักษสัตวน้ํา 

2. เขตเพื่อศึกษาระบบ
นิเวศ 

3. เขตเพื่อการฟนฟู 
4. เขตใชสอย 

รวมประมาณ 6,000 ไร 

 หามใชประโยชนใดๆ ทั้งส้ิน ในเขตพิทักษรักษสัตวน้ํา   

 หามใชประโยชนใดๆ ทั้งส้ิน ในเขตเพื่อการศึกษาระบบ

นิเวศ ยกเวนการศึกษาวิจัย ปจจุบันเปนที่ตั้งของศูนยเรียนรู

ระบบนิเวศปาชายเลนของชุมชน   

 เขตเพื่อการฟนฟู เปนปาทีม่ีสภาพเสื่อมโทรมมาก ตองมี

กิจกรรมการฟนฟูอยู 

 บริเวณเขตใชสอย ผูที่มีสวนรวมในการอนุรักษสามารถเขา

ไปใชประโยชน โดยแจงวัตถุประสงคในการใช เพื่อขอ

อนุญาตตอคณะกรรมการฯ หากตัดไมตองปลูกทดแทน 10 

เทา และหามทําการประมงผิดกฎหมาย   
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ชุมชนกรณีศกึษา เขตการใชประโยชน  กฎระเบียบ  (โดยยอ) 

4. บานบางโรง   
จังหวัดภูเก็ต 

พื้นที่ประมาณ 2,800 ไร 

ไมไดแบงเขต 

 

 ไมกําหนดชัดเจน 

 ใชหลักศาสนาอิสลาม   

 เปนหนาที่ของทุกคนในการดูแลรักษาปาชายเลน 

5. บานทุงตะเซะ   

จังหวัดตรัง 

1. เขตอนุรักษ 
2. เขตฟนฟู 
3. เขตใชสอย 

4. เขตสมุนไพร 
รวมประมาณ 2,000 ไร 

 หามใชประโยชนใดๆ  ในเขตอนุรักษ ยกเวนการจับสัตวน้ํา 

 ดําเนินการปลูก ขยายพันธุในเขตฟนฟู 

 ผูที่เดือดรอนและมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษปา 

ชายเลน สามารถขออนุญาตเพื่อขอใชไมในเขตใชสอยได  

โดยตองใหมีการตรวจสอบไม และปลูกทดแทน 5 เทา หาก 

ฝาฝนปรับ 5,000-10,000 บาท หรือดําเนินการตาม

กฎหมาย 

 อนุญาตใหมีกจิกรรมศึกษาเรียนรูและคนในชุมชนใช
สมุนไพร ในแปลงสมุนไพรได 

 หามตัดไมเพื่อการคา  

6. บานโคกพยอม   

จังหวัดสตูล 

1. เขตปาเฉลิมพระเกียรติ 
2. เขตผลิตเมล็ดพันธุไม 
3. เขตใชสอย 

4. เขตสมุนไพร 
5. เขตปาอาหารและ
ผลิตภัณฑพื้นบาน 

รวมประมาณ 1,250 ไร 

 หามใชประโยชนใดๆ ในพื้นทีป่าเฉลิมพระเกียรติ  ยกเวน 

การตกปู 

 หากตองการใชไมเพื่อความจําเปนในครัวเรือน ตองแจง

คณะกรรมการลวงหนา 3 วัน เวนแตกรณีสุดวิสัยจะ

พิจารณาภายใน 1 วัน 

 สมาชิกคนใดตดัไม 1 ตน จะตองปลูกทดแทน  จาํนวน 5 ตน 

 ผูใดตัดไมไมไดรับอนุญาต ปรับตนละ 500–1,000 บาท   

 หามบุคคลภายนอกเก็บลูกฝกและพันธุไมจากปาชายเลน 

โดยไมไดรับอนุญาตจากกรรมการ 

 กฎระเบียบนี้  สามารถปรับปรุง แกไข และเพิ่มเติมไดตาม

ความเหมาะสม 
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 ในการกําหนดกฎระเบียบการใชประโยชนจากปาชายเลนของชุมชนตางๆ จะมีลักษณะคลายกนั

อยูหลายประการ  เชน 

- สามารถเขาจบัสัตวน้ําในปาชายเลนเพื่อการคาและเพือ่ใชในครัวเรือนได โดยไมตองขอ

อนุญาตจากคณะกรรมการหรือกลุมอนุรักษฯ แตหามการทําประมงผิดกฎหมาย หรือใช

เครื่องมือประมงทาํลายลาง 

- การใชไมในปาชายเลน  จะตองอยูในเขตที่กําหนดไวของแตละชุมชน  และตองขออนุญาตจาก

คณะกรรมการกอน  บางชมุชนกาํหนดรายละเอียดไววาจะตองเปนผูที่มีสวนรวมในการอนุรักษ

ปาชายเลนดวย  บางชุมชนกําหนดไววาตองเปนผูที่มีฐานะยากจนหรอืมีความเดือดรอน  และ

บางชุมชนไดเขียนไวชัดเจนวาอนุญาตใหคนจากชุมชนอื่น  สามารถใชไมในปาชายเลนของตน

ได เชน ชมุชนบานเปร็ดใน 

- การตัดไมในปาชายเลนบางชุมชน  แมไดรับอนุญาตแลว  จะตองมีการปลูกทดแทน โดยชมุชน

ลีเล็ด ชุมชนบานทุงตะเซะ และชุมชนบานโคกพยอม กําหนดไว 5 เทาของจาํนวนตนที่ตัดไป  

สวนชุมชนบานบางติบ กาํหนดไว 10 เทา  พรอมทั้งดูแลใหเติบโตดวย   

- การนาํไมในปาชายเลนไปใชโดยไมไดรับอนุญาต  จะมีบทลงโทษคลายๆ กัน คือ เร่ิมจากการ

ตักเตือน  เอาของกลางคนื  ปรับต้ังแต 100-1,000 บาทตอตน หรือ 5,000-10,000 บาท  

แลวแตดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 

- มีการนาํกฎทางสงัคมเขามารวมดวย  อยางเชน ชุมชนบานบางติบ และชุมชนบานทุงตะเซะ  

กําหนดใหผูทีม่ีสวนรวมในกจิกรรมการอนรัุกษปาชายเลนเทานั้น ทีส่ามารถใชประโยชนจาก

ปาชายเลนได  ชุมชนบานเปร็ดใน กําหนดใหผูฝาฝนกฎระเบียบทีก่าํหนดไว  จะถูกตัดสิทธิ

พิเศษจากกองทุนตางๆ ของชุมชน เปนตน 

ดังที่ไดกลาวไวขางตนวา การกําหนดเขตและกฎระเบียบการใชประโยชนจากปาชายเลนของชุมชน

ตางๆ  จะมีกลุมหรือคณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแล  ซึง่สวนใหญมีบทบาทและสามารถใหดุลยพินิจในการ

พิจารณาและตัดสินใจสูง แตหากไมสามารถหาขอตกลงได  กจ็ะมีการพึ่งฝายปกครองหรือฝายกฎหมายให

ดําเนนิการ   
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4.3 ภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน  

 การใชประโยชนจากทรพัยากรปาชายเลนของชุมชน สวนใหญเปนการใชประโยชนจากพืชในปา

ชายเลน ทัง้ที่ใชเปนสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดตางๆ ใชเปนอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเปน

แหลงวัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑชุมชนตางๆ นอกจากนี้ ยงัมีการใชประโยชนจากปาชายเลนเพือ่เปนแหลง

เรียนรูและแหลงทองเทีย่ว รวมถึงเปนแหลงจับสัตวในการทําประมงพืน้บาน ซึง่รูปแบบและวิธีการในการใช

ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนมีทีม่าทั้งจากการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ การนําภูมิปญญาจาก

ภายนอกมาปรับใช และการเรียนรูจากประสบการณตรง จึงทาํใหรูปแบบวิธีการใชประโยชนจากทรัพยากร

มีการปรับเปลีย่นไปตามสถานการณของแตละชุมชน ปจจุบันทกุชุมชนมีแนวทางในการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรปาชายเลนอยางยัง่ยนื เนื่องจากการใชประโยชนสวนใหญเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของชุมชน 

และแตละชุมชนมีประสบการณที่ไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนแบบทาํลายลางจากอดีต ซึง่เกิดจาก

บุคคลภายนอกและภายในชมุชนเอง 

การใชสมุนไพรจากปาชายเลน 

ในอดีตจากขอจํากัดในดานการคมนาคมและความเชื่อของชุมชน ทาํใหการเจ็บปวยของสมาชิกใน

ชุมชนจะไดรับการดูแลจาก “หมอยา” ประจําชุมชน ซึง่จะอาศยัพืชที่หาไดในทองถิน่มาใชในการรักษา

อาการเจ็บปวยตางๆ โดยองคความรูเหลานี้สวนใหญไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการเรียนรูจาก

ประสบการณของหมอยาแตละคน ซึ่งจากสัมภาษณหมอยาพืน้บานที่มีในชุมชนบานเปร็ดใน บานบางติบ 

บานทุงตะเซะและบานโคกพยอม พบวาสามารถใชพชืในปาชายเลนเพื่อเปนสมนุไพรรักษาอาการเจ็บปวย

ตางๆ ไดรวมกันถงึ 37 ชนดิ โดยบางชนดิพบการใชประโยชนในหลายพืน้ที ่ เชน จาก ตะบูนขาว  ตาตุม

ทะเล  ตีนเปดทะเล เปงทะเล หวายลงิ เหงือกปลาหมอดอกขาว เหงือกปลาหมอดอกมวง เปนตน แตบาง

ชนิดพบการใชประโยชนเฉพาะทองถิ่น เชน ขลู สารภีทะเล สํามะงา พบที่เปร็ดใน เทพ ีแสมดํา พบที่บางติบ 

โกงกางใบใหญ ลําพทูะเล หยนี้ําพบทีทุ่งตะเซะ เปนตน 

 

 

 

 

 เหงือกปลาหมอและลําพูทะเล เปนสมุนไพร ที่พบทั่วไปในปาชายเลน 
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การใชประโยชนจากพืชปาชายเลนในดานสมุนไพร จะมีการใชสวนของพืชที่ตางกนัไปตามลักษณะ

อาการและชนดิของพืช ซึง่มทีั้งการใชเฉพาะลําตน เปลอืก ราก ดอก ใบ ผล เมล็ด หรือใชทัง้ตน วิธีการใช

ประโยชนมีทัง้ที่สามารถใชไดทันที่ที่เก็บจากตน  สวนใหญจะใชพอก ทาหรือกนิสด และการใชประโยชน

โดยตองผานกระบวนการอยางใดอยางหนึง่กอน เชน ตม ดอง เผา หรือผสมกับตัวยาอื่น  

นอกจากนี ้ บางชนิดตองมกีารใชอยางระมัดระวังโดยผูที่มีความรู ไดแก ตาตุมทะเลที่มีสรรพคณุ

เปนยาระบาย, ถายพยาธิ แตหากใชในประมาณทีม่ากเกินไปจะทําใหเกิดอาการทองรวงอยางรุนแรงถงึขั้น

เสียชีวิตได รวมถึงยางของตาตุมทะเลยงัมพีิษเมื่อโดนผิวหนงัทาํใหเกิดอาการคัน หากเขาตาอาจตาบอดได 

และหงอนไกทะเลที่มีสรรพคณุรักษาโรคทางเดนิอาหาร แตสวนนอกของเปลือกมพีษิหากคนไขรับประทาน

เขาไปจะไปทาํใหอาการโรครุนแรงมากขึน้ เปนตน (รายละเอียดในภาคผนวก ค) อาการและพืชสมุนไพรที่

สําคัญ ไดแก 

 ทองอืด  ทองเฟอ  ยาถาย  

ยาระบาย 
จาก, ตาตุมทะเล, ถอบแถบน้ํา, เบญจมาศน้ําเค็ม, โปรงขาว, 

ลําพทูะเล, สํามะงา, เสม็ดขาว, แสมขาว, แสมทะเล, หงอนไก

ทะเล, ปอทะเล 

 แกกษัยเสน บํารุงธาตุ  

ขับเสมหะ ขับปสสาวะ 
จาก, ชาเลือด, ตอไส, ถอบแถบน้ํา, เบญจมาศน้าํเค็ม, สารภี
ทะเล, เสม็ดขาว, แสมดํา, แสมขาว, หวายลิง, เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว 

 แกไข ตัวรอน ปอทะเล, สํามะงา, เหงือกปลาหมอดอกขาว, ขลู, หวายลิง, 

เหงือกปลาหมอดอกมวง 

 แกอักเสบ ปวดบวม  

สมานแผล รักษาโรค

ผิวหนัง 

โปรงขาว, สํามะงา, ตาตุมทะเล, เหงือกปลาหมอดอกขาว, 

เหงือกปลาหมอดอกมวง, ปรงทะเล, ขลู, เบญจมาศน้าํเค็ม, เปง

ทะเล, โปรงแดง, ตะบนูขาว โคลงเคลงขน, สารภีทะเล,  หงอนไก

ทะเล, น้ํานอง, เทพ ี

 รักษาริดสีดวง ขลู, จาก, เหงอืกปลาหมอดอกมวง, แสมดํา 

 ถอนพษิ แกพษิตางๆ ปรงทะเล, เปงทะเล, จาก, ลําพู, จิกทะเล, เหงือกปลาหมอดอก

มวง, เหงอืกปลาหมอดอกขาว , แสมทะเล, สํามะงา, ลําพ ู

 ประจําเดือนมาไมปกติ  
โรคเลือดเปนพิษในสตรี  

ขับน้ําคาวปลา 

ขลู, โคลงเคลงขน, ตีนเปดทะเล, เสม็ดขาว, สารภีทะเล, 

เบญจมาศน้าํเค็ม 
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 แกทองเสยี ทองรวง  

แกอาเจียน 

โปรงขาว, ตะบูนขาว , ลําพทูะเล, รามใหญ, เปงทะเล, ปรง

ทะเล, จิกทะเล 

 ยาชูกาํลัง  ยาบํารุงรางกาย  จาก, เหงือกปลาหมอดอกมวง, เบญจมาศน้ําเค็ม, น้ํานอง 

ปจจุบันหมอยาของทกุชุมชนลวนมีอายุมาก และยงัขาดผ ู สืบทอด รวมถึงมีผูมาใชบริการลดนอยลง 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง การคมนาคมสะดวกสามารถเขาถงึบริการสาธารณสุขของรัฐไดงายขึน้ ทาํ

ใหหลายคนไดเลิกทาํการรักษาดวยสมุนไพรไปแลว แตยังมีบางคนที่ยงัใหการรักษาอยู อยางไรก็ตามหมอ

ยาทกุคนพรอมที่จะถายทอดภูมิปญญานีสู้คนรุนหลงัตอไป 

ประโยชนของจาก 

ตนจากเปนพชืตระกูลปาลม จัดเปนพืชปาชายเลนชัน้ใน 

โดยจะขึ้นกระจายบริเวณปากแมน้ํา และริมฝงคูคลองทีน่้ําทะเล

ข้ึนถึงหรือบริเวณน้ํากรอย จากเปนพชืที่สามารถใชประโยชนได

หลากหลาย ทั้งในดานการเปนพืชอาหาร ไดแก น้ําสมจาก 

น้ําตาลจาก ลูกจาก สุราขาว เปนวัสดุมงุหลงัคาหรือกัน้ฝาบาน  

เครื่องมือประมง ใบมวนยาสูบ เครื่องจักสาน ฯลฯ ในอดีตชุมชน

จะพึง่พงิและใชประโยชนจากเพื่อการดํารงชีวิต ปจจบัุนจากได

กลายเปนพืชเศรษฐกิจ ทีส่ามารถสรางรายไดหลักใหแกชุมชนที่

อาศัยอยูในบรเิวณปาจากไดอยางเปนกอบเปนกาํ อาท ิ ชุมชน 

ลีเล็ด ชุมชนบานทุงตะเซะ และชุมชนบานขนาบนาก  การที่

ชุมชนจะสามารถใชประโยชนปาจากไดอยางยั่งยืน ตองอาศัย

การจัดการที่เปนระบบซึ่งชมุชนไดส่ังสมและสืบทอดกนัมา 

สําหรับชุมชนลีเล็ดสวนใหญมีการใชประโยชนยอดจาก

และทางจากเปนหลกั โดยจะหมุนเวียนกันไปในรอบป ซึ่งชาวลเีลด็มีระบบการดูแลปาจากโดยคนที่ใช

ประโยชน คือ ใครที่เขาไปตัดจากในพื้นที่ตรงไหนก็จะดูแลพื้นที่ตรงนั้น ใครตัดตรงไหนก็ตัดตรงนั้นประจาํ 

เปนเขตๆ ไป เสมือนมกีารตัดแบงพื้นที่ปาจากในปาชายเลนวาพื้นทีต่รงนี้เปนของใคร  โดยไมตองแสดง

เอกสารสิทธิ์กนั แตทุกคนจะปฏิบัติเหมือนกนั คือ ไมรุกล้ําไปตัดในพื้นที่ที่คนอื่นตดัอยูหรือดูแลอยู ทําใหคน

ที่ดูแลพื้นที่จะทราบวัฎจกัรการเจริญเติบโตของตนจากในพืน้ที่ตัวเอง และสามารถคํานวณชวงในการตัด

จากไดอยางเปนระบบ โดยจะแบงพื้นทีอ่อกเปนแปลงๆ คือ แปลงใชตัดยอดจากซึ่งใชเพื่อตัดยอดเพียง

อยางเดยีว ไมตัดทาง และแปลงที่ใชตัดทางซึง่จะไมใชตัดยอด เพราะหากตัดทัง้ยอดและทางตนจากจะตาย  

จากเปนพืชในปาชายเลนที่สามารถนํา

สวนตางๆ มาใชประโยชนไดสารพัด 
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สวนชุมชนขนาบนากมกีารใชประโยชนจากเพื่อผลิตน้าํตาลจากเปนหลัก ซึง่ปาจากในชุมชน 

ขนาบนากแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) ปาจากสวนรวม เปนปาจากทีข้ึ่นอยูชายคลองซึ่งทุกคนมสิีทธิในการ

ใชประโยชน โดยมีเงื่อนไขวาผูใชตองมีการตัดแตงตนจากอยางตอเนื่องเพื่อแสดงสทิธิการใช ซึ่งสวนใหญใช

เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเปนรายไดเสริมจากการทําใบมวนยาสูบ 2) ปาจากสวนบคุคล เปนปาจากที่

อยูในที่ดินซึ่งมีเอกสารสทิธ ิซึ่งใชประโยชนในเชงิพาณิชยเปนหลัก คือ การผลิตน้าํตาลจาก และ 3) ปาจาก

เชา มี 2 ลักษณะ คือ เชาที่ดินของหนวยงานราชการ สวนใหญเปนที่ดินวัด และเชาที่ดินสวนตัว ซึง่ใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลกัเชนกัน โดยการจัดการปาจากเพือ่ผลิตน้ําตาลจาก ตองมีการตัดแตงกิ่ง

ทางที่แกแลวออกโดยใหเหลอืโคนไว มกีารตัดสางเมื่อเหน็วาตนจากหนาแนน มีการทําลายวชัพืช และมีการ

พักแปลง โดยในแตละปจะเก็บน้าํตาลได 2 เดือนและพกัแปลง 8 เดือน 

 วิธีการผลิตน้ําตาลจาก 

การทาํน้าํตาลจากของชมุชนขนาบนาก มีวิธกีารเกบ็น้ําหวานจากโดยเลือกงวงที่มีผลติดกันเปน

ทะลาย ผลมผิีวนอกยังไมเปนสีคล้ํา จากนัน้เตรียมทะลายโดยการ “ตีตาล” หรือ “ตีงวง” คือ ใชไมตีลงบน

ดานหลังของงวงเพื่อใหผลหยุดการเจริญเติบโตและใหน้าํเลี้ยงมาคัง่อยูบริเวณงวง จากนั้นทําการปาดงวง

จากในชวงเยน็ โดยทนัททีี่ปาดเสร็จตองใชกระบอกที่ใสเกล็ดไมเคียมไวแลวมารองรับทันทีเพือ่ปองกัน

น้ําหวานเปรี้ยว ทิ้งไวตอนเชามาปาดซ้ําอกีครั้ง จงึสามารถเก็บน้ําตาลไปใชไดในชวงสาย  

 

วิธีการตัดจากของชุมชนลีเล็ด: 

การตัดทางจากเพื่อทําใบมวนยาสบู จะตดัตั้งแตทางที ่ 4 นับจากยอดลงไปเทานัน้ เพื่อใหตน

จากใชใบทีเ่หลือในการสงัเคราะหแสง ซึง่หากตัดโดยเหลือไวเพยีง 1 ทางหรือเฉพาะยอด ตนจากจะ

หยุดการเจริญเติบโต หรือเติบโตชา ทาํใหตนจากที่เกดิใหมมีขนาดเล็กลง ใชประโยชนไมได หรือใชได 

ไมดี  

การตัดยอดจากเพื่อเย็บตับจาก จะตัดเฉพาะยอดที่โตเตม็ที่ ซึ่งสงัเกตจากโคนยอดจากมีสีเขียว 

(ถาเปนสเีหลอืงแสดงวายังออน) หรือความสูงของยอดเทากับทางรองยอด (ทางที ่2) หรือโคนยอดจาก

เรียวเล็กลงแลว โดยคนตัดยอดจะตองดูวาตอยอดจากสงูพนน้าํ ไมตํ่ากวาระดับน้ํา น้ําทวมไมถึง เพราะ

ถายอดจากจมอยูไดน้ํา ตนจากจะตาย เพราะเนาเปอยไปกอนที่ยอดใหมจะขึ้นมา โดยทั่วไปแลวจะตัด

ยอดเวนยอด หากเปนฤดูฝนยอดจากมีการเจริญเติบโตไดดีกวาในชวงฤดูแลง ซึง่สามารถตัด 2 ยอดเวน 

1 ยอดได 
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หลังจากนั้น จึงเขาสูกระบวนการเคี่ยวน้าํหวานใหเปน

น้ําตาล ซึ่งเริ่มจากการกรองน้าํหวานใหสะอาด เทลงในกะทะ 

เคี่ยวดวยไฟแรงตลอดเวลา ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จะได

น้ําตาลเหลวขนาดยางมะตมู จงึยกลงมาจากเตาเพื่อนาํมา “โซม” 

โดยใชไมโซมตีกดลงในกระทะน้ําตาลนาน 30 นาท ีจากนัน้เก็บไว

รอจําหนาย 

สําหรับการใชประโยชนในดานอืน่ ซึง่พบที่ชุมชนตางๆ  

มีอีกหลายประการ ไดแก การทํามวนยาสบู  การเย็บตับจาก การ

ทําสุราขาวดวยน้ําตาลจาก การนาํผลออนมาปรงุอาหาร การทาํ

น้ําสมสายช ู และการใชประโยชนอ่ืนๆ ซึง่มีวธิีการทําทีค่ลายคลึง

กัน สรุปไดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3     ประโยชนของจาก 

ชื่อภูมิปญญา สวนที่ใช วิธีการทํา ชุมชน 

การทําใบมวน

ยาสูบ 

ยอดจาก ใชยอดจากที่ยงัออนมาตัดปลาย ลอกสวนทีอ่อนที่สุดดาน

ละ 4 เสน นําไปตากแดดใหแหง ตัดเปนชิ้นๆ นําไปมวน

กับยาฉุน 

ลีเล็ด, ทุงตะเซะ

, ขนาบนาก 

การเย็บตับจาก ใบจาก ทุงตะเซะใชตับไมไผผาเปนอันเล็กๆ แลวนําหวายลิงผาเปน

เชือกเล็กๆ เพื่อมาเย็บ ตัดเอาใบจากที่แกจัดเอาเฉพาะสวน

ใบ  ซอนกัน 2 – 3 ใบ มาเย็บเปนพับ  สวนขนาบนากใชตับ

ที่ทําจากทางจากผาซีก เย็บดวยเชือกคลา 

ลีเล็ด, ทุงตะเซะ, 

ขนาบนาก 

การทําแชงมุง

หลังคาในเรือ 

ทางจาก นําใบจากที่แกมาเลียงสลับหัวสลับทายกัน นําหวายลิงมา

เหลาเปนเสนที่เตรียมไว 3 แนวหัว 1 เสน กลาง 1 เสน 

ทาย 1 เสน  เวลาเย็บใหดึงเชือกใหแนนตอ 1 คูตอก็เย็บ

ดึง ทําติดตอกันตามขนาดของเรือท่ีตองใช 

ทุงตะเซะ 

การหอขนมจาก ทางจาก ตัดเอาใบจากที่มีขนาดกลางไมแกและไมออนเกินไป มา

ซอนกันสองใบ นํากานใบที่แกมาเหลาเปนเข็มเพื่อเย็บให

ใบจากทั้งสองใบติดกันเพื่อลองรับแปงที่จะทาํขนม  

ลีเล็ด, ทุงตะเซะ 

การทําตังเม น้ําตาลสด

จากงวงจาก 

นําน้ําตาลจากสดจากงวงจากมาเคี่ยวใหขนๆ  ทุงตะเซะ 

ชาวบานที่ขนาบนากกําลังโซมน้ําตาลจาก  

ดวยไมโซม ซึ่งเปนวิธีการผลิตดั้งเดิม 
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ชื่อภูมิปญญา สวนที่ใช วิธีการทํา ชุมชน 

การทําน้ําเมา น้ําตาลสด

จากงวงจาก 

สําหรับทุงตะเซะนําน้ําตาลจากสดจากงวงจากมาผสมกับ

น้ําขาวเหนียว และเปลือกแกนเคี่ยม แชทิ้งไวประมาณ  1 

อาทิตย สวนขนาบนากนําน้ําตาลสด 20-25 กก. ผสมกับ

น้ํา 4 ปบ หมัก 7-10 จึงนําไปกลั่น 

ขนาบนาก,  

ทุงตะเซะ 

การทําน้ําสมจาก น้ําตาลสด

จากงวงจาก 

นําน้ําตาลจากสดจากงวงจากมาใสไหที่มีฝาปดมิดชิด 

หามผสมกับนํ้า ทิ้งไวประมาณ  7 คืน (ขนาบนากหมัก 10 

วัน) นําไปใชปรุงอาหาร 

ขนาบนาก,  

ทุงตะเซะ 

การใชผลจาก

ออนปรุงอาหาร 

ผลจาก นําผลออนมาตมน้ํา 3 – 4 คร้ัง จนหมดรสฝาดกอน จึง 

นําไปปรุงเปนอาหารได เชน แกงแทนผัก, เนื้อของผล

กลางออนกลางแกทําขนมหวานได 

ขนาบนาก,  

ทุงตะเซะ 

การใชจากในการ

จักสาน 

กานขาง

ของใบ 

นําสวนกานขางของใบมาเหลาใหเรียบรอย ใชสานเปน

งานจักสานตางๆ 

ทุงตะเซะ 

การใชจากทําไม

กวาด 

กานกลาง

ของใบ 

นําสวนกานกลางของใบมาเลาใหเรียบรอยแลวจํานวน  

40 – 50 ทางมามัดดวยเชือกใหแนน 

ทุงตะเซะ 

การใชจากสาน

ที่ตั้งหมอ 

กานกลาง

ของใบ 

นําสวนกานกลางมาพันหัว-ทายดวยกานมะพราว แลวขด

ใหเปนวงกลมหลายๆ รอบ ใชรองกนหมอ 

ทุงตะเซะ 

การใชจากสาน

เส่ือ 

ยอดจาก นําสวนหลังยอดมาตัดตามแนวยาวและสวนเปลือกออนที่

เปนสีเขียว มาสานสลับไปสลับมาตามความยาว 

ทุงตะเซะ 

การใชจากทํา

หมอน 

ทางจาก ตัดทางจากสวนที่เปนโปงใหเสมอโคนทาง เหลาใหบาง 

ตัดเปนสี่เหลี่ยม นํามาใชแทนหมอน 

ทุงตะเซะ 

การใชจากทําแพ

ขามคลอง 

ทางจาก ตัดทางจากสวนที่เปนโปงใหเทาๆ กัน แลวนําไมไผมา

เสียบใหเสมอกันทั้งสองขางตามตองการ  

ทุงตะเซะ 

การใชทางจากหัก

เงี่ยงปลา 

ทางจาก ตัดทางจากสวนที่เปนโปงมาใชเสียบตรงเงี่ยงปลา เพื่อหัก

เงี่ยงปลาที่มีพิษออก 

ลีเล็ด, ทุงตะเซะ 

การทําชอนปก 

(เครื่องมือประมง

พื้นบาน) 

ทางจาก เลือกตัดเฉพาะทางจากแก และเปนทางที่ 4 จากยอดลง

ไป โดยตัดทางจากตรงบริเวณเหนือกาบ นําไปใชเปนหลัก

ของชอนปก 

ลีเล็ด 
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การทําสวนปาชายเลนเพื่อผลิตถาน 

สวนปาชายเลนเพื่อผลิตถานบานเขายี่สาร ใชพนัธุไมโกงกางใบเลก็ในการปลูก ซึง่ภูมิปญญา

ทองถิน่ในการจัดการสวนปาชายเลนตามแบบของชุมชนบานเขายี่สาร ไดรับการสั่งสมและสืบทอดผานมา

หลายชั่วอายคุน ซึง่มีการใชภูมิปญญาในการจัดการตัง้แตการเตรียมพื้นที่ปลูก ทีต่องเหมาะสมกับโกงกาง

ใบเล็กที่ตองเลือกพื้นที่ปลูกที่เปนดนิเลนต่ําและตองมนี้ําทะเลทวมขึน้ลงไดทุกวนั จงึตองมีการเตรยีมพืน้ที่

โดยเฉพาะพืน้ที่ที่ผานการปลูกมาหลายรอบตัด ซึ่งเศษใบไมจะทับถมข้ึนสูง จึงตองมีการขุดลอกกอน  

รูปแบบในการปลูกสวนปาของชุมชนเขายีส่าร ปลูกโดยใชฝกแทงลงไปในดินเลนลกึ 1-2 นิ้ว ปลูก

ในอัตรา 3,400 – 4,000 ฝก/ไร ระยะหางประมาณ 50x50 เซนติเมตร เพื่อใหมคีวามหนาแนนสูง การ

เจริญเติบโตชา แตจะทําใหไมมีเนื้อแนนเหมาะสมตอการผลิตเปนถานคุณภาพสงู และไมตองปลูกซอมมาก

ในปที ่ 2 ซึง่จะเปนการสิ้นเปลืองตนทุน โดยชวงที่เหมาะสมในการปลกู เปนชวงที่ระดับน้ําขึน้สูงในตอนเชา 

ในเดือนกนัยายนถงึเดือนพฤศจิกายนของทกุป 

การดูแลรักษาสวนปาชายเลนชุมชนบาน

เขายี่สาร มีรูปแบบในการดูแลสวนปาที่เฉพาะกับ

พื้นที่ คือ ทาํการซอมฝกทีต่ายในชวงปแรก การ

กําจัดวัชพืชทาํในชวง 3 ปแรกเทานั้น และไมมี

การตัดสางและลิดกิ่งโดยมนษุย โดยจะปลอยให

เกิดการแขงขนัตามธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติจะคัด

สรรตนที่แข็งแรงใหยงัอยูได นอกจากนี ้ ยังตอง

ดูแล ระบบการไหลเวียนของน้าํ ใหสามารถขึ้นลง

ตามระดับน้าํทะเลไดสะดวก เนื่องจากเปนปจจัย

สําคัญ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของโกงกางใบ

เล็กเปนอยางมาก ทัง้นี ้ รอบการตัดฟนของชุมชน

บานเขายี่สารจะอยูในระหวาง 12-15 ป ใชระบบการตัดหมด เปนรายแปลงยอย โดยในการตัดฟนแตละครั้ง

จะพิจารณาตามศักยภาพการเผาถาน แรงงานและงบประมาณ  

การจัดแหลงเรียนรูและการทองเที่ยว 

เมื่อปาชายเลนของชุมชนไดรับการฟนฟูและจัดการในระดับที่นาพอใจ หรือเหน็ผลเปนรูปธรรม  

อาท ิ ปามีความสมบูรณมากขึ้น ปริมาณสัตวน้ําเพิ่มข้ึน พืชและสัตวหายากบางชนิดกลับมา  ชุมชนกเ็กิด

ฝกโกงกางซึ่งแก จัดเรียงเพื่อเก็บไวปลูกตอไป 
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ความภาคภูมใิจ เสมือนกับไดทุนทรัพยากรกลับมาอีกครั้ง เมื่อไดรับการยกยองหรือยอมรับ  กย็ิ่ง

กระตือรือรนในการตอยอดกิจกรรมใหมากยิ่งขึน้  ปาชายเลนของชมุชน จงึเปนมากกวา แหลงทรัพยากร

สําหรับการทาํมาหากนิเชนในอดีต  เพราะมโีอกาสพัฒนาเปนแหลงเรียนรู สําหรับคนในชุมชนและ

บุคคลภายนอก  ที่มักจะแวะเวียนมาซักถามวาจัดการไดอยางไร    

หลายชุมชนพฒันาปาชายเลนเปนแหลงเรยีนรูแบบลองผิดลองถูก  บางชุมชนกม็ีหนวยงาน

ภายนอกเขามาเปนพี่เลี้ยง  คอยใหคําแนะนํา จัดไปศึกษาดูงาน แลวคอยกลับมาคยุกันวาจะเอายังไง   

 เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในปาชายเลน 

กิจกรรมที่ชมุชนสวนใหญเรียนรูซึ่งกันและกันก็

คือ การจัดทาํเสนทางเดนิศึกษาธรรมชาต ิ เมื่อกอนชมุชน

บานทุงตะเซะ ก็เคยสรางดวยไมไผ แตหลงัจากนัน้ 2-3 ป

ก็พัง  ปจจุบันยงัทิง้ซากใหเห็น  แตชุมชนบานบางติบไม

คิดเชนนัน้ ยงัยนืยนัที่จะใชไมไผมาสรางทางเดนิในปา

ชายเลน ไปยงัศนูยเรียนรูปาชายเลน  เพราะไมไผหาได

งายในชุมชน ไมตองซื้อ  และยังมเีหตุผลที่สําคัญกคื็อ 

เมื่อไมไผที่สรางเปนทางเดินพงั  ก็จะไดรวมคนในชมุชน

มาสรางกันใหม  ไมไดเดือดรอนอะไร  แตกลับเห็นเปน

โอกาสใหคนมาทาํงานรวมกนั 

ปจจุบันหลายชุมชนไดหนัมาทาํเสนทางเดินโดย

ใชซีเมนต ซึ่งมักอาศัยงบประมาณจากภายนอกเขามา

สนับสนนุ อยางเชน ชุมชนบานเปร็ดใน และชุมชนบานทุงตะเซะ  ไดรับงบประมาณจาก SIF สวนชุมชนลี

เล็ดไดรับงบประมาณจาก CHARM เปนตน 

การกําหนดเสนทางเดนิ  กม็ีเหตุผลแตกตางกนั กลาวคือ บานเปร็ดในเลือกคันบอกุงเกา ทีน่ายทุน

เคยบุกรุกมาพฒันาเปนเสนทางเดิน เพื่อไมตองทาํลายปาชายเลนเพิม่  สวนชมุชนลีเล็ด ชุมชนบางติบ และ

ชุมชนทุงตะเซะ เลือกเสนทางที่ผานปาหลากหลายชนิด  เพื่อจะไดเรียนรูพนัธุพชืปาชายเลนดวย  โดยมีปาย

ชื่อปกบอกเปนระยะๆ  เสนทางเดินนี้ ยังเปนเสนทางลาดตระเวนของชุมชนดวย 

การสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายเลน  ควรกาํหนดใหเปนวงรอบ ที่ไมตองเดินกลับทาง

เดิม  ซึ่งชุมชนบานเปร็ดในมีบทเรียนมาแลววา เสนทางเดินของชมุนทีมุ่งไปสูหนาทะเล ระยะทาง 1.8 

กโิลเมตร จะตองเดินกลับทางเดิม   ซึง่เปนระยะทางที่ไกลมากเกินไป 

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ  มักเปนสวนหนึ่งของ

แหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวในปาชายเลน 
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 จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

การริเร่ิมจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนนาํรอง มีเหตุผลที่แตกตางกนั คือ ชมุชนบานเปร็ดใน  

จัดเพื่อรองรับการศึกษาดูงาน  ไมทาํไมไดเพราะมีคนเขามาเยอะ  ชุมชนบานลีเล็ด  ไดรับการชักชวนจาก

หนวยงานภายนอกที่เห็นศกัยภาพของชมุชน  สวนชุมชนบานบางโรง  จัดการทองเที่ยวเพื่อตองการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติตามหลกัศาสนา  และสรางงานใหคนรุนใหม  ไมตองออกไปทํางานนอกชุมชน  และ

สรางความมัน่คงใหกับเยาวชนและแกนนาํในการอนุรักษปาชายเลน   

   ในชวงแรกๆ ชุมชนไดมีการคนหาจุดเดนของแตละชมุชน ทดลองการนาํเทีย่วจริง แลวทําการ

ประเมินผล แลวหาขอสรุปของแตละชุมชน สําหรับชุมชนทีก่อสรางทางเดินศึกษาธรรมชาติในปาชายเลนไว

แลว ก็จะใชเปนสวนหนึง่ของโปรแกรมการทองเที่ยวทีชุ่มชนกาํหนดขึ้น  แตบางชุมชนจะจัดลองเรือชม 

พรรณไม  วิถปีระมง จุดเลีย้งหอยเลี้ยงปลา  และจุดทีม่ีประวัติศาสตร ปาลําพูเกดิใหม จุดชมหิ่งหอย  เปน

ตน  ซึง่ถือเปนจุดเดนของชมุชน  นอกจากนี ้ยงัหาโอกาสชมกิจกรรมการผลิตของชมุชน เชน การทําใบจาก 

และกะป  การชมลานหอย หาดทราย รานอาหารชุมชน ซึง่กลุมนําเที่ยวของชุมชนทัง้สาม  ไดกลายเปน

กลไกในการเฝาสอดสองดูแลการบุกรุกปาชายเลนไปดวย 

 

 

 

 

 

 องคความรู และภูมิปญญาทองถิน่เรื่องตางๆ จะถูกถายทอดสูนกัทองเทีย่ว ตามความสนใจของแต

ละกลุม ซึ่งผูนําเที่ยวจะตองเตรียมตัวลวงหนาเสมอ รวมทั้งมกีารนํามาใชในการจัดการดวย อยางเชน 

ความรูเร่ืองน้ําขึ้นน้ําลง เมื่อจะลองเรือผูพายเรือแคนูตองรูกระแสน้าํ ชวงน้ําขึน้จะพายสบาย ปลอยเรือให

ไหลไปตามน้าํได เพียงแตคอยคัดลําเรือ ใหไปในทศิทางที่ตองการกพ็อ แตเที่ยวกลบัตองออกแรงพายมาก

ข้ึน เพราะทวนน้าํ ยิง่ถาเปนชวงน้าํใหญ น้ําไหลแรงเชีย่วมาก การพายเรือตองระมัดระวังเปนพเิศษ  ความรู

เร่ืองการดูแลความปลอดภยัใหกับแขก ทั้งในระหวางลงเรือ อยูในเรือ และขึ้นจากเรือ คือ การรักษาสมดุล

เรือ   ความรูเร่ืองพนัธุพืช พนัธุสัตวในปาชายเลน  เปนตน  

 การกาํหนดจดุและกิจกรรมหลักในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน 

 ชุมชนบานเปรด็ใน   ชุมชนลีเล็ด 

 - เสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายเลน - เสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายเลน 

 - ชมหิง่หอย    - ชมหิง่หอย 

 - การวางเตายาง   - ชมปาลาํพูเกิดใหม 

 - ชมวิถกีารประมงพื้นบาน  - ชมวิถกีารประมงพื้นบาน 

 - ชมวิถีชาวสวนผลไม   - การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน เชน จาก กะป 



94 

l การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน l 

 

นักทองเที่ยวทีส่นใจ และมาทองเที่ยวเชงิ

อนุรักษ นอกจากจะไดเห็นสัมผัสนิเวศปาชายเลน 

ที่อุดมสมบูรณ ซึ่งเปนแหลงอาหารทะเลสําคัญ

แลว ยังไดเหน็อาชพีประมงของชาวบาน ซึ่งเปน

วิถีชีวิตอาชีพที่หลอเลีย้ง ชาวบานบางโรงมา

ตลอดหลายป การทองเทีย่วเชงิอนุรักษ จึงเปน

การศึกษาตามอัธยาศยั นอกจากนีน้ักทองเที่ยว 

ซึ่งเดินทางมาชมปาชายเลน ยงัมีสวนชวยเปน

อยางยิ่ง ในการอนุรักษปาชายเลน เมื่อ

นักทองเที่ยว หรือองคกรภายนอก ไดทราบขาว

การอนุรักษปาชายเลนของชาวบานในพืน้ที ่ ก็จะติดตอมาทองเที่ยวศึกษาหรือดูงาน หากนกัทองเทีย่วเห็น

ตนไมถูกตัดกจ็ะทวงถาม ซึง่จะทําใหชาวบานรูสึกละอายใจ 

 ผลที่ไดรับจากการจัดการทองเทีย่วที่บานบางโรง คือ  ดูแลทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน โดยให

กลุมเยาวชน คนที่มาพายเรอืเปนมัคคุเทศก  เฝาระวงัดูแลปา  ไมเพียงเทานัน้ยงัทําใหเยาวชนกลุมนี้ไมตอง

อพยพออกไปทํางานนอกชมุชนไดอีกทางหนึง่ ในขณะที่ชุมชนบานเปร็ดในไดเพื่อนใหม  ไดเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับนกัทองเที่ยวอยูเสมอ 

 กิจกรรมโฮมสเตย 

กิจกรรมโฮมสเตย (Home Stay) ที่บานเปร็ดใน ริเร่ิมข้ึนโดยไมไดต้ังใจ เกิดขึ้นเนื่องจากมงีาน

พัฒนาและมคีนเขามาในชมุชนจาํนวนมาก ในชวงแรกเกิดจากหนวยงานภายนอกตางๆ ทีเ่ขามาทาํงานกับ

ชุมชนเปนผูติดตอเขามา รวมทั้งการนําชุมชนอืน่ๆ ในเครือขายมาแลกเปลีย่นขอมูล ตอมามนีักวจิัย 

นักศึกษาเขามาทาํวทิยานพินธ ตามมาดวยคณะดูงานตางๆ ที่เขามาอยางตอเนื่อง  

จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการคนหนึง่เปนผูดูแลรับผิดชอบหลัก  ในการประสานงาน แบงหนาที ่

และจัดคิวเขาพักบานตางๆ ซึ่งมีจํานวน 30 ครัวเรือน โดยกรรมการกลุมอนุรักษยังรับผิดชอบในภาพรวม 

การใหขอมูลในแตละเรื่อง การจัดกิจกรรมไมมีการจัดระบบไวรองรับมากนัก  เนือ่งจากใชชุมชนเปนฐาน 

เนนการแลกเปลี่ยนขอมูล และที่พกัสะอาด โดยกรรมการจะชวยกันประเมินความพรอมแบบงายๆ 

โดยเฉพาะเรื่องทีน่อน  เนนความสะอาดเปนหลกั  จัดการเองโดยไมไดมีพี่เลี้ยงมาแนะนาํ  อยางไรก็ตาม 

การจัดการเรียนรูใหกับผูที่มาเยี่ยมเยือนในแตละครั้ง  ชุมชนจะไดความรูกลับมาดวย  จงึเปนทัง้การใหและ

การรับ  ทําใหไดความรู  และไดเพื่อน 

ชุมชนลีเล็ด  จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวชมวิถีการประมง

พื้นบานบริเวณรอบๆ ปาชายเลน 
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การจัดการกจิกรรมโฮมสเตย  มกีารพัฒนาขึ้นทีชุ่มชนลีเล็ด  โดยกลุมลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ  

ซึ่งทาํหนาที่เปนผูประสานงานกับนักทองเที่ยว  มีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต  และเครือขายตางๆ  เนน

การใหขอมูลเกี่ยวกับวิถชีีวติและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ซึ่งเปนสิ่งที่ชุมชนมีความภาคภูมใิจ  สวนการ

บริหารจัดการงบประมาณ  จะมีการหักรายไดตางๆ เปนคาบริหารจัดการของกลุม 10% เชนกัน โดยกลุมฯ 

รับผิดชอบแลวกระจายรายไดใหกับสมาชกิอยางทัว่ถงึและเปนธรรม ทําใหสมาชกิมีรายไดเพิ่มข้ึน แตนั่นไม

สําคัญเทากับการที่ไดมีโอกาสทาํงานรวมกันและชวยกนัรักษาทรัยพากรธรรมชาตขิองทองถิ่นไปดวย 

 การจับสัตวนํ้าอยางย่ังยืน 

จากการศึกษาพบวาในชุมชนตางๆ มกีารใชทรัพยากร สัตวน้าํในบริเวณปาชายเลนอยางชาญ

ฉลาด ในแตละชุมชนมกัจะมีแนวความคิดในการจบัสัตวน้ําที่เปนสัตวเศรษฐกจิของชุมชนนัน้ๆ ดวย

เครื่องมือประมงไมทาํลายลาง เครื่องมือประมงพืน้บาน เลือกจับเฉพาะสัตวน้าํทีตั่วโต ไดขนาด ไมจับสัตว

น้ําที่มีขนาดเลก็ หรือหากจบัไดก็ปลอยไป ละเวนและไมจับในฤดวูางไข เพื่อใหโอกาสสัตวน้ําไดสืบพันธุ 

และเติบโต เพื่อใหมีใชไปจนถงึลูกหลาน ไมเพียงเทานัน้ยงัพบวาการจับสัตวน้าํ แมจะชนิดเดยีวกัน แตก็มี

วิธีการ เครื่องมือที่แตกตางกันไปในแตละทองถิน่ เรียกไดวาเปนภูมิปญญาเฉพาะถิน่   

การจับสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนของบานเปร็ดใน มีภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ  ไดแก การจับปู

แสม  แทงกุง แทงปลา เปนตน สวนเครื่องมือทําลายลางทีชุ่มชนบานเปร็ดในไมอนุญาตใหใช ไดแก 

โพงพาง  เลี้ยงหอย  ซึ่งเปนเครื่องมือประมงที่ควบคุมยาก  จับสัตวน้ําทุกขนาด  ใครมีทุนมากก็จะทาํมาก  

ทําแบบนายทนุ  ไมแบงคนอื่น  หากมีการแบงพื้นที่ใหคนในหมูบานก็เสี่ยงตอการเปลี่ยนมือไปเปนของ

นายทนุในอนาคต สําหรับการเลี้ยงหอยถือเปนการลงทนุแลวรอเกบ็เกี่ยว  ทําใหชาวบานที่ยากจนไม

สามารถทําได หากจะทําก็ตองเกิดหนี้สิน   

การบรหิารจดัการทองเทีย่วและโฮมสเตยบานเปรด็ใน: 

การจัดการเรื่องรายได กาํหนดคาทีพ่ัก 100 บาทตอคน อาหารมื้อละ 60 บาท หักรายไดคาที่

พักและคาอาหาร 15 %  โดย 10% เขากลุมอนุรักษฯ หรือกองทุนของกลุมฯ เพื่อสงใหกลุมสัจจะออม

ทรัพยไปบริหารจัดการ  โดยแยกบัญชีกนัชดัเจน  สวนอกี 5% จัดสรรใหผูประสานงาน   

การรองรับคนที่มาดงูาน และมาเรียนรู  โดยมีการติดตอกันลวงหนา  กาํหนดวนั ทีพ่ัก อาหาร 

รวมทัง้ประเดน็ที่ตองการเรยีนรูเปนพิเศษ สําหรับการจดัเวทีแลกเปลีย่นและจุดดูงานตางๆ ไมมกีารคิด

คาใชจายเพิ่ม เนนการเรียนรูมากกวาการทองเที่ยว ตอนรับคนดูงานอยางมิตร มิใชลูกคา  
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คนในชุมชนเปร็ดใน จับสัตวน้ําในปาชายเลนไวกนิในครวัเรือน อุปกรณคือ เรือยนต สายเบ็ด ทีม่วน

เก็บเชือก ไมมคัีนเบ็ด  ใชกุงตัวเล็กๆ เปนเหยื่อ  เมื่อเหน็วาปลาลากเบด็ แลวคอยดึงมา  สวนใหญจับปลา

เกย  ปลาปาน ปลากะรังแดง ปลาเกา หอยปากเปด หอยขุน หอยคราง และหอยอืน่ๆ  นอกจากนี้ ยังมีการ
งมกุงและแทงกุงในคลองบริเวณปาชายเลน  กุงที่ไดสวนใหญเปนกุงขาว กุงแชบวย  การงมกุงจะทําในชวง

น้ําแหงทั้งกลางวนัและกลางคืน โดยการคลานไปตามเลน  แลวใชมือควานหาตัวกุงที่ฝงตวัอยูในเลน   

แตกตางจากการแทงกุงที่จะทําเฉพาะชวงน้ําแหงในตอนกลางคืน โดยใชฉมวก และคอยสังเกตตากุงที่

กระทบกับแสงไฟ    

 หยุดจับรอย คอยจับลาน 

“ปูแสมที่บานเปร็ดใน จะวางไขปละ 2 ครั้ง ทุกป จึงมีแนวคิด
ในการหยุดจบัปูในชวงวางไข เพื่อเพิม่ปริมาณปู   จงึใชคําวา หยดุ
จับรอย คอยจับลาน”  

ชวงที่ปูแสมวางไข คือ ข้ึนและแรม 4, 5 

และ 6 คํ่า ของเดือน 6 (กรกฎาคม) และเดือน 11 

(เดือนตุลาคม) ซึ่งปจจุบันชุมชนบานเปรด็ใน ได

ประกาศใหหยดุจับปูในชวงปูวางไขในเดือน 11 เปน

เวลา 6 วัน ชวงนี้เปนฤดูกอนเขาลมหนาว หมดฝน 

เปนชวงปวูางไข ปูทกุตัวมีไข แมแตตัวเลก็ๆ กม็ีไข 

ชาวบานในบรเิวณนีก้็จะทราบกัน ทัง้นี ้ ชมุชนกาํลัง

หารือเพื่อจะหยุดจับในชวงเดือน 6 ดวย   

คนจับปูแสมทีบ่านเปร็ดใน มีเพิม่มากขึ้น

เร่ือยๆ  บางคนยึดเปนอาชีพหลกั  เพราะสามารถ

สรางรายไดทกุวัน  แมจะมบีางชวงจับปูไดนอยเนื่องจากสภาพธรรมชาติไมเอื้ออํานวยก็ตาม อยางเชน ชวง

ฤดูฝนปูแสมชกุชุมนอยกวาชวงหนาแลง  ชวงที่จับปูไดมากที่สุดคือ สิงหาคมถงึตุลาคม  แตปูราคาจะถกู

เพราะปริมาณที่จับไดเยอะ   พอยางเขาเดือนพฤศจกิายนถงึธันวาคม ลมหนาวเริ่มเขามาใบไมรวงจะไปปด

ปากรู ปูไมข้ึนจากรูก็จะจับไดนอย  

การจับปูแสมจะมีอุปกรณเฉพาะ คือ ชุดจับปู รองเทาและถุงเทา ถุงมือ ไฟและแบตเตอรี่ ไมลวงปู 

และตะของใสปู  การจับปูจะทาํตอนกลางคืน  ในชวงน้าํแหงปูก็จะอยูตามรู ตองใชไมแหยปากรูใหปูออก

มาแลวตะปบ  สวนชวงน้าํขึ้น ปูก็จะหนีข้ึนตนไมหรือข้ึนอยูตามโขด  ก็ตองรีบจับใสตะของ  ดังนั้น ไมวาน้ํา

จะขึ้นหรือลง  ก็จะสามารถจับปูแสมได แตตองปรับวิธีการ การทีน่้ําโตตอนกลางคนื ปูข้ึนตนไมจะจับปูได

ปายรณรงคหยุดจัดปูแสมในชวงวางไข  ติดอยูในบริเวณ

ชุมชนบานเปร็ดใน   
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มากกวา  แตตองจับใหเร็ว เพราะเมื่อน้าํเริ่มลงปูจะแหแลว  สําหรับกลางวันปูจะตื่นคนและวิ่งหนีลงรู  ซึง่

เร็วมากไมสามารถจับไดทนั  เชนเดียวกบัเดือนหงาย ปูจะแห  จะจบัยาก จบัไดนอย  ถาน้ําทวมเดือนหงาย 

ปูจะแหและกระโดดน้ํา  จับไมทัน 

แหลงจับปูแสมสวนใหญเปนที่ประจาํของแตละคน คนหาปูแสมจะเดนิไปเรื่อยๆ หากเห็นวามีคน

อ่ืนอยูแลว  กจ็ะหลบไปที่อ่ืน  แตจะไมมกีารแบงเขตกนัชัดวา เปนพืน้ที่ของใคร  โดยจะถือวาปาชายเลน

เปนของสวนรวม  สามารถจบัขามเขตกันได   

คนจับปูแสมทีบ่านเปร็ดในไดหากนิอยูกับปาชายเลน  จึงสํานึกในคุณคาวา “หากปาชายเลนอยู  

ปูแสมก็อยู คนก็อยูได”  คนขยันก็หาไดมาก จับปูแสมอยางเดียวก็ไมอดตายแลว  เพราะจับปูไดเฉลี่ยวัน

ละ 10 กิโลกรมัๆ ละ 60 บาท คิดเปนเงนิ 600 บาท  บางเดือนมีรายไดจากการจับปูแสมนับหมื่นบาท  โดย

มีจุดรับซื้อปูแสมในหมูบาน 3 จุด  สงตอใหพอคาในจังหวัดตราด  ซึง่มีประมาณ 10 ราย   ปูแสมที่ตลาดปู

เค็มตองการ คือ 3 ตัวเฮก หรือ 3 ตัวตอขีดหรือ สามสิบตัวตอกิโลกรัม  

 กร่ํา 

กรํ่า  เปนเครื่องมือประมงพื้นบานที่ชาว 

ลีเล็ดยังนยิมใชอยู  สรางโดยการใชกิง่ไม ซึ่งสวน

ใหญใชกิ่งลาํพูในบริเวณปาเกิดใหมไปสุมรวมกนั  

โดยมีเสาหลัก 4 เสาคอยยึดมิใหถูกพดัไปตาม

กระแสน้ํา กรํ่าจึงเปนที่อยูอาศัยชัว่คราวใหปลา

เขาไปอยู หรืออาจเรียกไดวาเปนบานปลา   

วิธีทาํ  เร่ิมจากการเลือกทาํเลบริเวณริม

รองที่เปนดินเลน ไมหลม เพื่อไมใหไมจมลงไปใน

ดินเลน เพราะถาไมจมปลาจะไมเขาไปอยู ระดับ

น้ําตองลกึพอสมควร คือเมือ่น้ําลงต่ําสุดแลวตอง

มีน้ําอยางนอยตองมี 1 ฟุต เพราะปลาจะไดอาศัยอยู ไมออกไปขางนอกหมด   หลังจากนัน้ก็คอยไปหาไม

หลัก (ใชกิ่งไมในปาชายเลน) 4 หลักเปนอยางนอย ปกเปนวงหรือส่ีเหลี่ยม โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 

5x5 เมตร แตปจจุบันไดลดขนาดลงจากเมื่อกอน เพราะไมหายากมากขึ้น   

 

 

รูปแบบของ กร่ํา ซึ่งเปนการปกไมหลักและนํากิ่งไมมาทํา

เปนบานปลาเพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา 
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ไมที่นยิมนาํมาใช ไดแก กิง่ไมลําพู ไมแสม ที่สามารถหาไดงายในพื้นที ่ และไมลําพูมนี้ําหนักจม

น้ําด ีสวนไมแสมกิ่งไมคอยหักเพราะไมมขีอ ประมาณ 2 ลําเรือ ทิ้งไวใหใบหลน 1 อาทิตย จงึใชเรือบรรทุก

ไปโยนลงในหลักวงกลมใหสูงประมาณ 1 เมตร ใหแนนด ีเพราะถาทิ้งไมบางๆ ปลาไมคอยอยู โดยทั่วไปกร่ํา

จะมีอายกุารใชงาน 1 ป เวลาจับปลาก็จะมีการทอดแหหรือใชเครื่องมือประมงอืน่ในบริเวณรอบๆ กรํ่า 

 การตกปูดํา  

การตกปูดําของบานบางตบิในอดีตมีการใชเครื่องมือการจับที่เรียกวา “ต๋ังโกย” ซึ่งทาํขึ้นมาจาก

การนาํไมไผ  2 อันมาดัดใหเปนรูปโคงไขวกัน พืน้ลางมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลีย่มยึดดวยอวน โดยใหอวน

หยอนเล็กนอย และมเีชือกผูกกับทุนเพื่อใหเหน็ไดชัด ซึ่งวิธีตกปูจะใชเหยื่อลอที่เปนเนื้อปลาทีย่ังไมเนาผสม

เกลือ เพื่อใหเนื้อปลาแข็ง นําไปผูกที่ดานบนของตั๋งโกย เมื่อปูดํามากนิเหยื่อตองใชความชํานาญในการ

สาว/ยกตั๋งโกยขึ้นมาจากน้าํอยางรวดเร็ว เพื่อไมใหปูดําสามารถหนีออกจากตัง๋โกยได ซึ่งเครื่องมอืนี้ไมนิยม

ใชในปจจุบัน เนื่องจากเมือ่ปูดําเขามากนิเหยื่อหมดแลวสามารถออกจากตัง๋โกยได ทําใหตองนั่งเฝา ไม

สามารถทิ้งไวขามคืนได ประกอบกับจาํนวนปูดําที่ลดลงจึงทําใหเสยีเวลามากขึ้น  

ตอมา ไดมีพัฒนาการมาใช 

“หยองขอบเดยีว” ในการตกปูดํา ซึง่ 

หยองขอบเดยีว มีลักษณะการใชงาน

เชนเดียวกับต๋ังโกย แตเปลี่ยนจากการ

ใชเชือกผูกติดกับทุน มาเปนการใชไม

แหลมในการปกใหหยองอยูกับที ่ และ

งายตอการดึงขึ้น เมื่อปูดํามากนิเหยื่อ 

แตปูดําก็ยังสามารถออกจากหยองขอบ

เดียวไดหากกนิเหยื่อหมดแลว ทําให

ตองนั่งเฝาเชนกัน หลงัจากนัน้ จงึไดเปลี่ยนมาใช “หยองสองขอบ” ซึ่งมีลักษณะคลายกับ 

หยองขอบเดยีว แตมีขอบไมไผ 2 อัน และมีทางเขาไดทางเดียว ทาํใหปูดําไมสามารถออกมาไดแมกินเหยื่อ

หมดแลว สามารถปกทิ้งไวขามคืนได จงึเปนทีน่ิยม แตพบวาเครื่องมือดังกลาวใชอวนตาถี่ทาํใหจับไดปู

ขนาดเล็กดวย  แตเนื่องจากปูดําสามารถมีชีวิตอยูไดหลายวนัโดยไมตองอยูในน้ํา ทาํใหคนตกปูสามารถ

เลือกปลอยปทูี่มีขนาดเล็กได แมปกหยองทิ้งไวหลายวนั 

การตกปูดําดวยเครื่องมือทัง้ 3 ชนิดขางตน ชาวประมงตองมีความรูเร่ืองน้าํขึน้น้าํลง เนื่องจาก

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการวางเครื่องมือพรอมเหยื่อ ตองเปนชวงทีน่้าํแหงกอนทีน่้าํจะขึ้น ซึง่ชวงวันที่น้ํา

แหงมากคือชวงน้ําเปน (ข้ึนและแรม 11 คํ่า – 5 คํ่า) โดยสถานทีท่ี่เหมาะสมในการวางเครื่องมอืคือบริเวณ

“ตั๋งโกย” และ “หยองสองขอบ” เครื่องมือที่ใชตกปูดําบานบางติบ 
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คลองเล็กๆ ทีม่ีน้ําไหลผานที่เชี่ยวมาก เพื่อกลิ่นสงไปไดไกลขึ้นและตองเปนบริเวณที่มีรากโกงกางหนาแนน 

ซึ่งเปนแหลงทีปู่ดําชอบอาศยัอยู 

สวนการตกปดํูาที่บานบางโรงนิยมใชลอบปูเปนเครื่องมอื ซึ่งการตกปูดําที่บานบางโรงจัดเปนอาชีพ

ที่สรางรายไดที่มั่นคง โดยในน้าํหนึ่งๆ (ชวงน้ําใหญ) คนตกปูดําจะมรีายไดประมาณ 3,000 บาท จากการ

ขายปูทีม่ีขนาดตั้งแต 2 ขีดขึ้นไป ซึ่งถือเปนขนาดที่เลก็ที่สุดทีจ่ับมาขาย แมวาในการวางลอบจะมีปูขนาด

เล็ก (ขนาดตั้งแต 3 นิ้วมือ หรือน้ําหนัก 2 ขีด ลงมา) ติดมาดวย ซึ่งคนตกปูจะปลอยไป ไมจับมาขายดวย 

โดยทัว่ไปปูเล็กจะติดมากบัลอบที่วางริมคลอง หรือหนาอาว เพราะปูเล็กจะอาศยัอยูริมคลองและหนาอาว 

หรือบริเวณคลองที่เปนดินทราย หรือทรายกึง่เลน สวนปูใหญจะอาศัยอยูในเขตปาลึก และในชวงหนาฝนจะ

มีปริมาณปูมากกวาหนาแลง 

ไมเพียงเทานัน้การตกปูดําที่บานบางโรงยังทําใหปูขนาดเล็กไดมีโอกาสเติบโต เพราะคลองไหนที่

ตกแลวจะไมตกซ้ํา (ชาวบานพบวาคลองที่ตกทกุน้าํจะไมคอยมีปู) คนตกปูบานบางโรงใชความรูเร่ืองระบบ

น้ําขึ้นน้าํลง แหลงที่อยูของปูชนิดตางๆ เปนฐานสําคัญในการตกปูแบบอนุรักษ เพราะจะพยายามเขาไปวาง

ลอบปูบริเวณที่ปูขนาดใหญอาศัยอยู เพราะปูตัวใหญกวาราคาแพงกวา คนตกปจูะแบงขนาดปูดําในการ

ขายเปน 4 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ จมัโบหรือกามโมง  

 วิธีการโละกุง 

การโละกุง หรือแทงกุงเปนวิธีการจับกุงในปาชายเลนในเวลากลางคนื สวนใหญเปนกุงขาวและกุง

กุลาดํา โดยตองมีอุปกรณใหแสงสวางและฉมวกขนาดเล็กในการจับกุงดวย ทําโดยการสองไฟไปยังบริเวณ

ที่กุงเขามาหากินซึง่เปนบริเวณที่มีลักษณะเปนอาว ลําคลองหรือชายหาด เมื่อไฟสองที่ตากุงจะเหน็เปนสี

แดงจึงใชฉมวกเลือกแทงตัวที่มีขนาดใหญ ซึ่งสังเกตไดจากจุดสีแดงของตากุงจะหางกนัมากเมื่อกุงมีขนาด

ใหญ โดยชวงเวลาที่เหมาะสมในการโละกุงตองเปนชวงน้าํลง และน้าํไมขุน เพราะจะทาํใหสังเกตเห็นตากุง

ไดงายขึ้น ดังนั้นชวงวันที่เหมาะในการโละกุงจะเปนชวงน้าํเปน (ข้ึนและแรม 5 -10 คํ่า) ซึ่งจะมรีะดับน้ําที่

แหงมาก และในชวงฤดูแลงที่ไมมีฝนตก ระดับน้ํานอย และใส  

ในอดีตการจับกุงของชาวบานบางติบจะใชวิธกีารหอดแหที่สืบทอดกนัมา แตพบวาไมสามารถจับกุง

ไดอยางทัว่ถงึประกอบกับมคีวามตองการที่จะจับกุงกุลาดําทีม่ีราคาสงู ซึ่งอาศัยอยูในปาชายเลนทาํใหไม

สามารถใชแหในการจับไดอยางทัว่ถึง จึงพัฒนามาเปนวิธกีารโละกุงแทนซึง่เหมาะสมกับสภาพพืน้ทีท่ี่กุง

กุลาดําอาศัยอยู และตอมาไดขยายไปใชจับกุงขาวดวย 
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 การวางอวนปลา 

 การวางอวนปลา ทําโดยนาํอวนไปลอมฝูงปลาโดยมีคนหนึง่ลากหวัคานแลวอกีคนปลอยอวน โดย

ลากใหหัวคานทั้งสองขางมาชนกนั จากนัน้ใชอุปกรณตีน้ําใหมีเสยีงดังเพื่อไลปลาที่อยูในวงลอมใหตกใจ 

และวายหนีไปชนอวน วิธกีารนี้จะไดปลาหลายชนิด ไดแก ปลากระบอก ปลาแปน ปลาสาก ปลาศรีแกว 

เปนตน โดยสวนใหญจะเปนปลาที่หากนิผิวน้าํ ซึง่เปนวธิีการนี้ชาวบานบางติบไดรับการถายทอดมาจากคน

รุนกอน แตมกีารปรับเปลี่ยนอุปกรณจากอวนที่ทาํจากดายมาเปนอวนทีท่ําจากเอน็ ซึ่งปลาจะมองไมเหน็ 

ชวงเวลาที่เหมาะสมคือชวงน้าํแหง เนื่องจากจะสังเกตเห็นฝงูปลาไดงาย วธิีการนี้เปนการประมงที่ไม

ทําลายลางเนือ่งจากใชขนาดตาอวนที่หาง ขนาด 3.8 เซนติเมตร แตปจจุบันมีชาวประมงบางคนดัดแปลง

ใชอุปกรณที่มลัีกษณะเปนลกูตุมมาใชโยนหรือกระทุงลงไปในน้ําแทนการตีน้ําใหปลาหน ี ชาวบานเรียกวา 

“อวนกระทุงน้าํ” ซึ่งวิธีดังกลาวเปนวธิีทีท่ําลางลางเนื่องจากจะสงผลกระทบตอสัตวน้ําอืน่ๆ ที่อยูรอบๆ เปน

บริเวณกวาง 

 การตีปลากระบอก 

 การตีปลากระบอกเปนวิธีการจับปลากระบอกโดย

ใชสวิงเปนเครือ่งมือ ทําโดยนําสวิงไปนัง่พายบนหวัเรือ ฟง

เสียงปลากระบอกที่เลนน้าํ จากนั้นใชไฟสอง เมือ่เห็น

ปลากระบอกตามขนาดที่ตองการ ใหรีบใชสวิงตีลงไปแลว

พลิกสวงิกลับข้ึนมาใสในเรือ  
 

วิธีการนี้ไมเปนการทําลายลางเนื่องจากสามารถ

เลือกจับเฉพาะตัวใหญได ซึ่งชาวบานบางติบไดแนวคดิมา

จากการชอนลกูปลาเกาและปลากะพงขาว โดยชวงเวลาที่

เหมาะสมในการใชวิธนีี้ทาํไดทั้งชวงน้ําขึน้และน้ําลง เปน

การจับในระหวางที่ปลากระบอกกําลงัตามกระแสน้ําเขาไป

ในปาชายเลน หรือเปนชวงที่ปลากระบอกตามกระแสน้ํา

กลับออกมาจากปาชายเลน ซึ่งทาํเลที่เหมาะสมตองเปนบริเวณลําคลองที่มนี้ําเชี่ยว และในชวง “น้ําตาย” 

(ข้ึนและแรม 3-4 คํ่า) ที่กระแสน้ําไมไหลเชี่ยวซึง่ปลากระบอกมักจะขึ้นมาวายบริเวณผิวน้าํทําใหสังเกตเหน็

ตัวปลาไดงาย 

 

 

ชาวบานบางติบเลือกจับปลากระบอกเฉพาะ

ขนาดที่ตองการ    
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ผลิตภัณฑอื่นๆ 

ชุมชนทุงตะเซะและชุมชนโคกพยอม มีการใชภูมิปญญาในการนําพืชปาชายเลนมาใชประโยชนใน

การพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน ไดแก การทําสียอมผา และการทําขนมลูกโรย ซึ่งมีพัฒนาการในการคนพบ

และวิธีการใชประโยชน ดังนี้ 

 สียอมผาจากพืชปาชายเลน 

ชุมชนทุงตะเซะคนพบการวิธีการใชพืชปาชายเลนในการทําสียอมผาโดยบังเอิญ จากการที่

คณะทํางานไดลงพื้นที่ในปาชายเลน พบวามีสีจากตนไมถูกเสื้อผาในระหวางการทํางานจึงนํามาทดลองทํา

สียอมผาดู โดยนําใบไมมาตมลองดูวามีสีจาง สีตกหรือไม เมื่อไดผลแลวจึงจัดตั้งกลุมสียอมผาขึ้นมา  มี

สมาชิก 10 คน ไดนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาตัดเสื้อ ผาปูโตะ เปนตน 

เร่ิมแรกใชในครัวเรือนและนํามาเปนของฝากจากพื้นที่ชุมชนบานทุงตะเซะใหกับผูมาศึกษาดูงาน   สราง

เปนรายไดในชุมชน  

วิธีการเตรียมสียอมผา เร่ิมจากนําสวน

ของตนพืชที่ตองการมาหั่นใหละเอียดแลว

นํามาตมเปนเวลา สามวันสามคืน โดยการตม

สีแตละครั้ง จะใชน้ําประมาณ  1 กะละมังตอ

น้ําหนักสวนประกอบ 5 กิโลกรัม จากนั้นตั้งไฟ

ใชไฟออน  ใชเวลาในการตม 1 วัน 1 คืน  ตม

ใหเหลือน้ําเพียง ½ กะละมัง แลวรินเก็บไว  

หลังจากนั้นตมใหครบ 3 คร้ัง (ทําเหมือนเดิม) 

นําน้ําทั้งหมดมากรองใหสะอาด แลวนําน้ํา

ทั้งหมดมาผสมรวมกัน ต้ังไฟใหเดือด ใชไฟออนๆ   

นอกจากนี้ ยังตองเรียนรูวิธีการเตรียมผา โดยนําผาดายดิบมาตัดเปนชิ้นตามขนาดที่ตองการ ตม

น้ําประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นนําผาขึ้นมาแลวนําไปผึ่งลมใหหมาดๆ จึงคอยนํามามัดดอกโดยใชไมไผ 

หนังยาง ริบบ้ินมัดดอก ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเปนไปตามที่ตองการได 

จากนั้นนําผาที่มัดดอกเสร็จแลวไปแชน้ําเปลาประมาณ 10 นาที แลวนําไปยอมกับน้ําสีที่เตรียมไว

ในแตละสีดวยการตั้งบนไฟออน จากนั้น นําน้ําขี้เถา น้ําดินลูกรัง และน้ําสนิม มาผสมกัน ทิ้งเอาไว 1 คืน 

หลังจากนั้นจะไดน้ําที่ใสๆ แลวนํามาลางผาที่กําลังยอมเพื่อปองกันสีตก 

พืชปาชายเลนที่ใชประโยชนเปนสียอมผา:  

 เปลือกลูกตะบูนขาว  ใหสีน้ําตาลออน  

 ใบแสม   ใหสีชมพูออน   

 แกนในของหลุมพอทะเล ใหสีเหลือง  

 ใบพังกา   ใหสีชมพูออน   

 ลูกจากแก   ใหสีเทาและดํา  

 เปลือกพังกา  ใหสีน้ําตาลเขม  

ที่มา: ชุมชนบานทุงตะเซะ 
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 การทําขนมลูกโรย 

 

 

 

 

 

ชุมชนโคกพยอม  ระบุวาพบการใชประโยชนจากฝกถั่วดําในการทําแปงและขนมมาตั้งแตสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งชาวบานแกปญหาขาวยากหมากแพง โดยการนําลูกโรยหรือลูกถั่วดําที่ข้ึนอยูตามปา

ชายเลนฝงคลองน้ําเค็มนํามาทดลองแปรรูปจนในที่สุดทําเปนขนมหวานได โดยถั่วดําสามารถหาฝกไดตาม

ฤดูกาล ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกป  

วิธีการทําแปงและขนมจากลูกโรย สรุปไดดังนี้ 

 เร่ิมจากเก็บฝกลูกโรยจากตนซึ่งอยูในปาชายเลน  

 นําฝกลูกโรยมาขูดเปลือกออกและแชน้ําเปลา เพื่อปองกันไมใหฝกแหง  

 จากนั้นนําฝกลูกโรยลางน้ําใหสะอาดแลวตมดวยน้ําเปลา 3 คร้ัง แลวตมในน้ําดาง 1 คร้ัง 

(น้ําดางไดมาจากน้ําขี้เถาที่ตกตะกอน)  

 นําฝกลูกโรยที่ตมแลวมาบดใหละเอียดมันเนื้อเดียวกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะไดแปงลูกโรยที่

สามารถนําไปแปรรูปอยางอื่นไดหลากหลาย เชน ทําคุกกี้ 

แปงลูกโรยกวนกับน้ําตาลทราย (นําแปงลูกโรยประมาณ 2 กิโลกรัมผสมกับน้ําตาลครึ่งกิโลกรัมถา

ชอบหวานสามารถเพิ่มน้ําตาลไดอีก) ยังสามารถปนเปนไสขนมตางๆ เชน ขนมกะหรี่ปบ ขนมสอดไส ขนม

โค และขนมเม็ดขนุนเปนตน นํามาบวชชีได ขาวเกรียบ ชุบแปงทอด ขนมขบเคี้ยว ไดอีกดวย 

นอกจากนี้ สามารถนําฝกลูกโรยที่ตมสุกไปทําขนมลูกโรยคลุกมะพราว ซึ่งขนมลูกโรยมีคุณคาทาง

อาหาร 20 % และมีสรรพคุณทางสมุนไพร โดยเปลือกที่ขูดออกแลวสามารถนํามาสมานแผลได 

 

ลักษณะของฝกถั่วดําหรือที่ชุมชนบานโคกพยอมเรียกวาโรย และขนมลูกโรย 
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4.4 ภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนากลุมและองคกรชุมชน 
เพ่ือการจัดการปาชายเลน 

การกอต้ังและพัฒนาของกลุมหรือองคกรชมุชนเพื่อทาํหนาที่ในการจัดการปาชายเลน ในชุมชน 

นํารองตางๆ สวนใหญเปนการริเร่ิมโดยชมุชน โดยอาศัยศักยภาพของผูนาํและพลังของชุมชนเปนหลกั มี

การเรียนรูจากกรณีอ่ืนๆ หรืออาจมีการกระตุนจากบุคคลและหนวยงานภายนอกที่เขามาแนะนาํดวย แตก็

ยังคงมีลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน โดยมีลักษณะของกลุมและองคกรชุมชนในการจัดการปาชายเลน 3 

รูปแบบ ไดแก 

1) ไมมีการกอต้ังกลุม อาศยัผูนาํตามธรรมชาติและสมาชิกในชุมชน 

2) รวมตัวเปนกลุมแบบหลวมๆ  ผูนาํกลุมมีบทบาทหลกั 

3) กอต้ังในรูปแบบคณะกรรมการ มีโครงสรางและแบงงานกันชัดเจน 

กลุมและองคกรชุมชนในการจัดการปาชายเลนชมุชนนาํรอง  มีดังนี ้

ชุมชนบานเปรด็ใน    - กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน 

ชุมชนลีเล็ด    - กลุมลีเล็ดนาํเทีย่วเพื่อการอนุรักษและคณะกรรมการดูแลปาชายเลน  

ชุมชนบานบางติบ    - กลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางตบิ 

ชุมชนบานบางโรง    - ไมมีกลุมหลกั/ จัดการโดยผูนําธรรมชาตแิละกลุมตางๆ ในชุมชน 

ชุมชนบานทุงตะเซะ   - คณะกรรมการปาชายเลนบานทุงตะเซะ 

ชุมชนบานโคกพยอม - กลุมอนุรักษปาชายเลนและแหลงทองเทีย่ว 

ขอมูลพัฒนาการกลุมและองคกรชุมชน  

1) กลุมอนุรกัษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน 

การกอตัวของกลุมในชุมชน เร่ิมมาจากการประกาศพื้นที่สัมปทานปาชายเลน ทับพืน้ที่ปาสาธารณะ

ของชุมชน  ทาํใหชุมชนเริ่มเขามาสอดสองดูแล  จึงไดพบการตัดไมผิดเงื่อนไขการสัมปทานและนอกแปลง

สัมปทาน ผูใหญบานจึงไดรวมกลุมชาวบาน ไปยื่นหนังสือกบัหนวยงานราชการใหเขามาตรวจสอบ แตก็ไม

มีผลใดๆ เกิดขึ้น นายทุนที่ไดสัมปทานปายังทําลายปาชายเลนดวยการขุดคูน้ํากั้นน้าํเค็ม ทาํใหปาชายเลน

เสื่อมโทรมมากยิ่งขึน้ จนกระทั่งในป 2526 ชาวบานทั้งชายและหญิงไดรวมตัวกันอีกครั้ง จนถงึขั้นการใช

ความรุนแรง มีการยืน่หนงัสือถึงหนวยงานราชการสวนกลาง เดินขบวน มีผลใหผูวาราชการจังหวัดตอง
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ลาออกในป 2529 แลวไดขอความรวมมอืจากหนวยงานทหาร ระเบดิคันกั้นน้ําเพือ่เปดชองใหน้าํทะเลเขา

มาในปาชายเลน ตอมาในป 2541 ไดกอต้ัง “กลุมอนุรกัษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน”  ข้ึน  

ในระยะแรกๆ กลุมฯ ยงัขาดความเขาใจวาโครงสรางควรประกอบดวยอะไรบาง แตละตําแหนงมี

บทบาทอยางไร จึงคอยๆ พัฒนาดวยการเรียนรูจากกรณีอ่ืน จนไดมีการตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจนมากขึน้ 

โดยตัวแทนของกลุมตางๆ เขารวม และมีกรรมการโดยตาํแหนงคือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบ าน 

ผูอํานวยการโรงเรียน และสมาชิก อบต.ในพืน้ที ่การบริหารของกลุมนี ้ยังอาศัยความสัมพนัธของเครือญาติ  

จากความสําเร็จในการขับไลผูที่เขาบุกรุกทําลายปาชายเลน ชุมชนไดหนัมาสนใจปญหาการ

ลักลอบตัดไมปาชายเลน รณรงคปลูกปาชายเลนและสรางความเขาใจกับชาวบานและหาทางออกรวมกนั  

มีการกาํหนดกฎระเบียบการใชประโยชนปาชายเลน ลาดตระเวน มีการปรึกษาหารือรวมกับชุมชนใกลเคียง

และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ในการแกไขปญหาอืน่ๆ โดยกลุมอนุรักษฯ ยังเปนผูประสานงานในการ

สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน มกีารประชุมกนัทุกเดือน และไดรับการสนับสนนุดานวชิาการและ

งบประมาณจากหนวยงานภายนอกจํานวนมาก จากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  

ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

นายทุนเขามาทําสัมปทานปาชายเลนผิด

เงื่อนไข ทํานากุงและบุกรุกปาชายเลน 

หนวยงานที่เกี่ยวของเพิกเฉย 

2526-2528 ชาวบานกลุมหนึ่งเริ่มหารือถึงปญหาและ

ผลกระทบ และรวมตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 

นายอําเภอและปลัดอําเภอเมือง ทหาร  

พระครูวัดหวงน้ําขาว และหนวยงานภายนอก

ใหการชวยเหลือ 

2529-2530 ขับไลนายทุนสําเร็จ  แบงงานและแบงพื้นที่

ลาดตระเวน เริ่มปลูกปาชายเลน   

พระอาจายสุบิน  ปณีโต  วันไผลอม ชวนตั้ง

กลุมสัจจะออมทรัพย  

2531-2540 มีการเฝาระวังปาชายเลนอยางตอเนื่อง 

เกิดความรวมมือในการทํางาน 

รองผูวาราชการฯ ผูชวยปาไมจังหวัดฯ ให

คําแนะนํา  RECOFTC และ SIF ใหการ 

สนับสุนนวิชาการและงบประมาณ 

2541-2543 ตั้งกลุมอนุรักษฯ  ปลูกปาเสริม ศึกษา

ขอมูล  ทําแผนจัดการปาชายเลน  วางเตา

ยางในคลอง 

เกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง มีบุคคลและ

หนวยงานภายนอกเขามาทําการศึกษาวิจัย

และทํางานรวมกับชุมชนจํานวนมาก 

2544-ปจจุบัน วางเตายางหนาทะเล เชื่อมโยงการอนุรักษ

กับการพัฒนาชุมชน  เริ่มกองทุนปา 

ชายเลนเพื่อทํากิจกรรมและชวยเหลือ

สมาชิกยามฉุกเฉิน 
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 การทํางานของกลุมฯ ไดใชแผนจัดการฯ เปนเครื่องมอื ซึ่งชุมชนยนืยนัวามีความสําคัญมาก จน

กลาววา “หากบานเปร็ดในไมมีแผนจัดการปาชายเลน ก็คงลมไปแลว เพราะไมมีเครื่องมอืยืนยนัไดวา

ชาวบานตองการอะไร เปดทางใหหนวยงานขางนอกเขามาชี้นาํและกระทําตอทรัพยากรบานเรา” การมีแผน

จัดการจะชวยทําใหมีขอมูล และสามารถสรางความเขาใจกันภายในและกับหนวยงานภายนอกไดวาชุมชน

ตองการอะไร ชวยใหการทาํงานมทีิศทาง การเห็นบทเรียนจากชุมชนขางเคียงที่ไมมีแผนการจดัการปาชาย

เลน วาไมสามารถทาํงานรวมกันไดและถกูหนวยงานภายนอกเขามาชี้นํา ชุมชนก็จะยึดมั่นในแผนนี้ตอไป  

สวนเปาหมายการจัดการปาชายเลนของบานเปร็ดใน ไดขอสรุปรวมกันมี 5 ประการคือ เปนแหลง

ทรัพยากรทีย่ั่งยืนของชมุชน เปนแหลงทาํมาหากนิ เปนแหลงอนุบาลและแหลงที่อยูของสัตวน้าํ เปนแหลง

เรียนรู และรักษาไวเปนมรดกของโลก จงึเปนการมองประโยชนระยะยาวทั้งตอชุมชนและสังคม โดยมิไดหา

ประโยชนจากไมในปาชายเลนโดยตรงเพยีงอยางเดยีว 

ในการดําเนนิงานของกลุมอนุรักษปา

ชายเลนบานปร็ดใน พบบทเรียนที่สําคัญวา 

หากคนเปร็ดใน รักษาทรัพยากรไวเพียงชมุชน

เดียว  โดยที่ชุมชนขางเคียงไมไดรวมชวยกนั

รักษาทรัพยากรปาชายเลนไวดวย ทายที่สุด

ชุมชนนั้นก็ตองเข ามาหากนิ และบุกรุกทาํลาย

ทรัพยากรปาชายเลน ของชุมชนบานเปรด็ใน 

ดังนัน้ จึงตองไปชวยเพื่อใหเขาสามารถดูแล

ทรัพยากรปาชายเลนของเขาใหไดดวย และ

พรอมจะผลักดันใหมีแผนการจัดการทรพัยากร

ในระดับตําบลดวย นอกจากนี ้ ยงัพบวา หาก

รักษาทรัพยากรไวโดยไมไดใชประโยชน คนก็จะไมเหน็คุณคา จึงตองมีการใชประโยชน และตองใชอยาง

ยั่งยนื ถาปดกั้นมากชุมชนก็จะมองวาเปนปาของคณะกรรมการ ดังนั้นกฎระเบียบจึงไดเปดชองใหมกีารใช
ประโยชนจากไม เพื่อคืนประโยชนใหคนเห็นคุณคาของปา และเปดโอกาสใหคนนอกชุมชนเขาใชประโยชน

ทรัพยากรดวย แตก็ตองเปนไปตามกฎระเบยีบที่กาํหนดไว และใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

2)  กลุมลีเลด็นําเที่ยวเพือ่การอนุรักษและคณะกรรมการดูแลปาชายเลนลีเล็ด 

 การจัดการปาชายเลนในตาํบลลีเล็ดริเร่ิมโดยกลุมแกนนาํในชุมชน เพื่อปกปองทรัพยากรปา 

ชายเลนไมใหถูกทาํลาย เพราะเลง็เห็นความสาํคัญตอชีวิต ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม 

ประกอบกับไดมีโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกยีรติเขามาในพืน้ที ่ โดยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

แกนนําของกลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน  

ซึ่งประกอบดวยฝายตางๆ  มักใชเวลาชวงกลางคืนประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อริเริ่มกิจกรรมใหมๆ   
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(ปตท.) ในป 2535 ซึ่งพยายามที่จะเขามาถางปาจากที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ เพื่อปลูกโกงกาง ไดมี

ชาวบานจากหมู 2 บานคลองราง จํานวน 5 คน ไดรวมตัวกันและระดมความรวมมอืจากเครือขายตางๆ รวม

ได 25 ชุมชน แสดงการตอตาน โดยเริ่มจากการพูดคุยกอนเพื่อขอรองไมใหถางปาจาก เพราะเหน็ประโยชน

วาปาจากเปนแนวปองกันคลื่นลม น้ําใหญ คลื่นแรง ชาวบานอยูไมได นอกจากนี ้ ปาจากยังเปนแหลง

รายไดของชุมชน ตอนที่ออกทะเลไมได ในเดือน 11-12 ซึ่งชาวบานจะตัดใบจากมาเย็บตับจากขาย 

 อีก 10 ป ตอมา เมื่อแกนนาํในขณะนั้น คือ คุณสุชาติ มากมี ไดมีโอกาสรับคัดเลือกเปนสมาชกิ

องคการบริหารสวนตําบล ของหมู 2 จึงพยายามขยายแนวคิดเรื่องการอนุรักษปาใหกับประชาชนในหมูบาน

เองและระดับตําบล มีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐจัดกจิกรรมการรณรงคและอบรมอาสาสมัคร

พิทกัษสัตวน้ํา ทาํใหไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึ้น 

 ตอมา มีโครงการปา-ทะเลเพื่อชีวิต ซึง่เปนองคกรพัฒนาเอกชน ไดเขามาสนับสนุนการเรียนรูและ

พัฒนากระบวนการทํางาน และโครงการจัดการทรัพยากรชายฝง (CHARM) ของกรมประมง ไดเขามา

ตามลําดับ โดยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมและเชื่อมตอกันเปนเครือขายรอบอาวบานดอน นอกจากนี ้

โครงการทองเที่ยวเพื่อชวีิตและธรรมชาติ (REST) ก็ไดเขามามบีทบาทในการสนับสนุนการจัดการทองเที่ยว 

สรางการเรียนรูและพัฒนาผูนํา จนเกิดเปน กลุมชมุชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ ในป 2548 

ปจจุบันมีสมาชิก 35 คน จากทัง้ 8 หมูบาน ในตําบลลีเล็ด  

ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

มีการถางปาธรรมชาติเพื่อปลูกปา 

ถาวรเฉลิมพระเกียรติ  

2535-2544 แกนนําหมู 2 รวมตัวกัน และรวมกับแกนนํา

จากหมูบานอื่น ไปเจรจาเพื่อรักษาปาชายเลน

ตามธรรมชาติไวใหชุมชนไดใชประโยชน 

หนวยงานรัฐจัดอบรมอาสาสมัครพิทักษสัตวน้ํา 

โครงการปา-ทะเลเพื่อชีวิต  

โครงการ CHARM และ REST เขามาสนับสนุน 

2545-2546 
แกนนําไดรับคัดเลือกเปนสมาชิก อบต. ขยาย

แนวคิดและความรวมมือระดับตําบล 

หนวยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 

วิชาการ และเขามาพัฒนาการเรียนรู  

2547-2549 จัดตั้งกลุมนําเที่ยวฯ และคณะกรรมการดูแลปา

ชายเลนระดับตําบล มีการเรียนรูและเชื่อมตอ

กับเครือขายอื่น จัดกิจกรรมอนุรักษตอเนื่อง 

มีงานศึกษาวิจัยชุมชน และมีชุมชนอื่น 

ไดเขามาเรียนรูดูงาน  

2550-ปจจุบัน มีกิจกรรมรวมกับเครือขายระดับตําบล และอาว

บานดอน เชื่อมตอแนวคิดกับสถานศึกษา 

เยาวชน และแผนชุมชน 
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 นอกจากนี ้ ยังมีสภาที่ปรึกษาโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงตําบลลีเล็ด เปนที่ปรึกษา ซึง่

ประกอบดวยผูนําจาก 4 ภาคสวน คือ องคกรดานการปกครอง (กํานนั ผูใหญบาน อบต.) องคกรดาน

เศรษฐกิจ (กลุมอาชีพตางๆ) องคกรดานสังคม (ตัวแทนองคกรชุมชน ฝายรักษาความปลอดภัย และ

สาธารณสุข) และองคกรดานวัฒนธรรม   

การดําเนินงานของกลุมฯ เนนการพฒันาใหชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ควบคูไปกับการ

สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในชุมชน สนับสนนุการพัฒนากลุมอาชีพเสริมทีห่ลากหลาย เพือ่ใหยังคง

วิถีชีวิตในการประกอบอาชพีทาํมาหากนิที่สอดคลองกบัธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวจึงเปน

เพียงเครื่องมือในการสงเสริมใหชุมชนเกิดจติสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของ

ตนเอง และพฒันาชมุชนใหมีความเขมแขง็ มิไดจัดการทองเที่ยวเพื่อการสรางรายไดเพียงอยางเดียว 

แมจะมีเพยีง 4 หมูบานในตําบลลีเล็ดที่มปีาชายเลน แตอีก 4 หมูบาน กย็ังคงพึง่พงิผลผลิตจากปา

ชายเลน  และกิจกรรมชุมชนก็ไดสงผลกระทบตอปาชายเลนดวย ดังนัน้ ในป 2549 จึงไดมกีารกอต้ัง 

คณะกรรมการดูแลปาชายเลนระดับตําบล โดยมีผูแทนจากทั้ง 8 หมูบานๆ ละ 3 คน เขารวมเปน

คณะกรรมการ โดยมีกํานนัตําบลลีเล็ดเปนประธาน เพือ่ทําหนาที่ในการดูแลรักษาปาชายเลน พจิารณาการ

เขาใชประโยชนตางๆ ในบริเวณปาชายเลนตามกฎระเบียบที่กาํหนดไว โดยผูขอใชจะตองไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการระดับหมูบานกอน จงึจะสงเรื่องมาใหคณะกรรมการระดับตําบลพิจารณา นอกจากนี ้

คณะกรรมการระดับตําบลยังมีบทบาทสาํคัญในการสรางความรวมมอืระหวางหมูบาน  และแกไขปญหา

ความขัดแยงตางๆ ที่อาจเกดิขึ้นจากการใชทรัพยากรปาชายเลนของแตละหมูบาน 

กลุมฯ ไดเชือ่มตอกับสถานศึกษา

ในชุมชนพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และมี

แผนการทํางานกับเด็กและเยาวชน ทัง้ใน

และนอกโรงเรียน อาท ิสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลลีเล็ด นอกจากนี ้ ยังตองการใหทุก

ชุมชนมกีารจดัทําแผนชมุชน แลวนํา

กิจกรรมการอนุรักษปาชายเลน เขาสูแผน

ชุมชนดวยในอนาคต   

การดําเนินงานของกลุมฯ ที่ผานมา 

มีรูปธรรมที่เกดิขึ้นคือ การมีคณะกรรมการฯ 

ข้ึนมาดูแลปาชายเลนโดยตรง สามารถลด

การใชเครื่องมอืประมงทาํลายลาง ในพืน้ที่

กลุมลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ  มีกิจกรรมการประชุมทบทวน

งานและเตรียมตอนรับนักทองเที่ยวเปนประจํา   
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ไปได มีพื้นทีป่าเพิม่ข้ึน สรางรายไดเสริม เปลี่ยนรูปแบบสังคมแบบตางคนตางอยูมารวมกนัทํากจิกรรมเพื่อ

สวนรวม ทําใหเกิดความใกลชิดมากขึ้น เกิดการพฒันาคนจากการพดูคุย ปรึกษาหารือ และการศึกษาดงูาน 

ที่เหน็ไดชัดคือ คนทาํงานเกดิความภาคภมูิใจ ซึ่งกลุมแกนนําบอกวา นอกจากจะตองทาํดวยใจรกัแลว การ

ที่เหน็ความรวมมือรวมใจกนั ทําใหเกิดกาํลังใจทาํงานตอ ส่ิงทีพ่ึงระวงัคือ การทาํงานเปนกลุมจะตองรับฟง

ความคิดเหน็ และมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 

3) กลุมบรหิารจัดการทรพัยากรบานบางติบ 

 การกอเกิดกลุมของชุมชนบานบางติบ เร่ิมจากการที่ชมุชนเห็นสภาพปาชายเลนมีความเสื่อมโทรม

มากขึ้นเรื่อยๆ จากกิจกรรมการสัมปทานเผาถาน บางแปลงเหลือแตตอไม ประกอบกับปญหาอืน่ๆ เชน การ

ระเบิดปลา การใชยาเบื่อปลา การเขามาของอวนรนุ ทาํใหสัตวน้ําลดลงจนอยูในภาวะวกิฤต สงผลตอการ

ทําประมงพื้นบานซึง่เปนทัง้รายไดหลักและรายไดเสริมของชุมชน 

ผูใหญบานในขณะนั้นจึงไดพยายามหาทางแกไขปญหา โดยชักชวนเยาวชนและชาวบานที่สนใจ

เขารับการอบรมเกี่ยวกับการฟนฟูและจัดการทรัพยากร จัดโดยสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 17 ซึ่ง

ไดจุดประกายใหมีการทํากิจกรรมอนุรักษ โดยในระยะแรกยังเปนการรวมตัวแบบหลวมๆ เนนการทํา

กิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมควบคูไปกับการปองกันทรัพยากรของชุมชน 

ในระหวางนัน้ การสัมปทานปา 

ชายเลนไดส้ินสุดลง ผูใหญบานและแกนนาํ

จึงไดไปหารือกับหนวยงานปาชายเลน ทีดู่แล

พื้นที่ เพื่อขอใหชาวบานไดมามีสวนรวมใน

การฟนฟูปาชายเลน ซึ่งในครั้งแรกไดพื้นที่มา 

500 ไร และตอมามีการปลกูเสริมเดือนละครั้ง 

ไดรับการสนับสนุนกลาไม จากสถานพีัฒนา

ปาชายเลน โดยมีเด็กและเยาวชนไปรวมปลูก

ดวยเสมอ จนปจจุบัน ไดขยายการดูแล

ครอบคลุมเกือบทั้งผนืปาแหงนี ้ รวมทั้ง

เชื่อมโยงไปสูการดูแลรักษาปาบก ซึง่เปนปา

ตนน้าํ 

เมื่อปาชายเลนฟนตัวทําใหสัตวน้ําเพิ่มข้ึนตามมา ชุมชนไดมีการลาดตระเวนเพื่อปองกนัการ

ทําลายทรัพยากรจากบุคคลภายนอก ปองกันเรืออวนลากอวนรุนโดยสงเสริมเลีย้งหอยนางรมซึ่งมีการใชไม

ไผปกเรียงเปนหลักยึด ทําใหสามารถปองกันเรืออวนลากอวนรนุไมใหเขามาในพืน้ที ่ เปนการหลีกเลี่ยงการ

กิจกรรมปลูกเสริมปาชายเลนและปลอยพันธุสัตวน้ํา  ที่กลุม

บริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ ไดเปดโอกาสใหเยาวชน

เขามามีสวนรวมอยูเสมอ 
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ขัดแยงกันโดยตรง จากความสําเร็จในการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ ทาํใหชมุชนประจักษในศักยภาพ

ของตนเอง จึงขยายกิจกรรมไปสูการพัฒนาดานอาชพี การออมทรัพย การพัฒนากลุมสตรี เปนตน 

กระบวนการพัฒนากลุมฯ ไดเกิดขึ้นเรื่อยมา จนกระทั่งไดรับการอบรมอาสาสมัครราษฎรพิทักษ

ทะเลและชายฝง อีกครั้งในป 2545 ซึ่งมุงเนนในเรื่องการปองกัน เฝาระวัง ปราบปรามและดูแลปา จากนั้น 

จึงไดเร่ิมกิจกรรมการลาดตะเวนเพื่อเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปาและการทําประมงผิดกฎหมาย โดยไดรับการ

สนับสนุนเรือลาดตะเวนจํานวน 1 ลําจากโครงการเพชรในถิ่นจังหวัดพังงา และคาน้ํามันจากสถานีพัฒนา

ทรัพยากรปาชายเลนที่ 17 ซึ่งชุมชนจะออกลาดตะเวนเดือนละ 2 คร้ัง โดยแบงเปน 2 ชุดๆ ละ 8 คน จาก

การดําเนินการดังกลาว จึงเริ่มมีความขัดแยงกับหมูบานใกลเคียงที่เขามาทําประมงในพื้นที่ ผูใหญบานจึง

ไดเขาชี้แจงในที่ประชุมอําเภอถึงกิจกรรมของชุมชน 

เมื่อมีการพัฒนาไดระยะหนึ่ง จึงไดประกาศตั้ง “กลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ” ข้ึนอยาง

เปนทางการในป 2546 มีการจัดโครงสราง จดัทําแนวเขต กําหนดกฎระเบียบ และจัดทําแผนการดําเนินงาน

ที่ชัดเจน โดยมีผูแทนจากกลุมตางๆ ในชุมชนรวมเปนกรรมการดวย 

ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

ปาชายเลนเสื่อมโทรมและสัตวน้ําลดลงจน

วิกฤต จากการสัมปทานเผาถาน และเครื่องมือ

ประมงทําลายลาง  

2520-2538 
ชุมชนเริ่มเห็นปญหาความเสื่อมโทรมของ 

ปาชายเลนและสัตวน้ํา 

สถานีพัฒนาปาชายเลนที่ 17 จัดอบรมเกี่ยวกับ

การฟนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 หมดการสัมปทานปาชายเลน 

2539-2540 กลุมทําประมงเริ่มคุยกันตามรานกาแฟ ผูใหญบาน

ระดมเยาวชนและชาวบานไปอบรมฯ รวมกลุมแบบ

หลวมๆ และขอดูแลและฟนฟูปาชายเลน  

โครงการ SIF, สกว.,  อบต., สถานีปาชายเลน  

สนับสนุนงบประมาณกระบวนการพัฒนา  

การอบรม และการศึกษาวิจัย 

2541-2546 แกไขปญหาประมงทําลายลาง สํารวจพันธุพืชและ
สัตว  ปลูกและฟนฟูปาตอเนื่อง กําหนดเขตและ

กฎระเบียบปาชายเลน มีการเรียนรู อบรม ดูงาน 

และวิจัยทองถิ่น  จัดตั้งกลุมฯ อยางเปนทางการ 

ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ  

มีหนวยงานภายนอกเขามาจํานวนมาก 

ชุมชนและหนวยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน  

2547-
ปจจุบัน 

เกิดการพัฒนากลุมตางๆ เพิ่มขึ้น  จัดทําแผน

จัดการปาชายเลน  เชื่อมตอกับแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาทองถิ่น ผลงานเปนที่ยอมรับ  

ปจจุบันการบริหารจัดการกลุมบริหารจัดการทรัพยากรบานบางติบ ดําเนนิงานภายใตการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการที่คัดเลือกมาจากตัวแทนของแตละกลุมอาชพีในชุมชนรวม 11 คน และมีที่ปรึกษา 3 คน 

เพื่อสรางความรวมมือจากทุกกลุมในการทํากจิกรรม โดยกลุมจะมีการดําเนินงานภายใตแผนจัดการ
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ทรัพยากร 4 ดาน ไดแก การฟนฟ ูการเฝาระวัง การเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ และการประชาสัมพนัธ

และสื่อสาร ซึ่งไดกาํหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงกําหนดองคกร/หนวยงานที่จะเขามา

สนับสนนุการดําเนนิงาน จนมีผลงานเปนทีย่อมรับและไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 

กิจกรรมตางๆ ไดรับการสนบัสนุนดวยดีจากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองคการพฒันาเอกชน 

ในการอบรมใหความรูเร่ืองอาชีพและการฟนฟูทรัพยากรชายฝง สนับสนุนการลาดตระเวน สนับสนุนกลาไม

สําหรับปลูกเสริม สนับสนนุการเรียนรูและการพัฒนาเครือขายกับชุมชนภายนอก  สนับสนนุการพฒันาศนูย

การเรียนรูชมุชน ตลอดจนรวมทาํการวิจยัแนวทางการอนุรักษปูดํา โดยมีองคการบริหารสวนตําบลบางวัน 

ใหการสนับสนุนในดานตางๆ อยางใกลชิด รวมทัง้ไดมียุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงที่ชัดเจน 

 4) ชุมชนบานบางโรง 

ในอดีต 10 กวาปกอน ปาชายเลนในพื้นทีบ่ริเวณชุมชนบางโรง ถูกทําลายอยางหนกั จากสัมปทาน

ปา การทํานากุง และการบกุรุกที่ดิน สงผลกระทบตอวถิีชีวิต และอาชีพประมงของชาวบาน ชาวบานตองละ

ทิ้งอาชีพ ที่ดินของตนไปเปนแรงงานนอกชมุชน เกิดปญหาหนี้สิน จนวถิีชีวิตชุมชนเกอืบลมสลาย  

กลุมยุวชนเกษตร และกรรมการมัสยิดบานบางโรง ไดตระหนกัถึงปญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรชายฝง เพราะเหน็วาปาที่ชาวบานเรียกวา ปาพงักา ไดถูกทาํลายและเสื่อมโทรมไปเปนจาํนวน

มาก สงผลกระทบอยางชัดเจนตอวิถชีีวิตของคนในพื้นที่ ผูซึง่มีวถิีชวีิตผูกพนัอยูกบัปา จงึมีการพูดคุยกัน

และเริ่มทํากิจกรรมรณรงคใหคนในชุมชนเห็นปญหารวมกัน เนื่องจากสถานการณปญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรในปาชายเลน 

   ในขณะเดียวกันผูนาํชุมชนและผูนาํทางศาสนา 

ประจํามัสยิดชุมชนบางโรง ก็ตระหนักถงึปญหาที่

เกิดขึ้น จงึนาํ“หะดีษ” หรือคําสอนในศาสนาอิสลาม 

มาบรรยายพดูคุย เพื่อใชพลังศรัทธาในศาสนา ปลูกฝง

ความคิดอนุรักษแกชาวบานบานบางโรง เปนประจาํ

ทุกวนัศุกร และไดรับการหนนุเสริมจากการศึกษาใน

ชุมชน แกนนําชาวบานใชโอกาสนี้ ต้ังเวทีชาวบาน

พูดคุยปญหาตางๆในชุมชน   

 

ผูนําทางศาสนา  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ

จัดการปาชายเลนชุมชนบานบางโรง 
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ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

มีการบุกรุกทําลายปาชายเลน นายทุนจาง

ชาวบานตัดปา และทํานากุง ปลอยน้ําเสีย

ลงคลองบางโรง  กระแสโลกาภิวัตน และ

บริโภคนิยมเขามาสูชุมชน  

2535-2540 ยุวชนเกษตรและกรรมการมัสยิดบานบางโรง รวม

แกปญหาทรัพยากรในชุมชน โดยใชหลักศาสนา ตั้ง

กลุมออมทรัพยระดมทุนมาชวยเหลือกัน   หลังจาก

พบวาพึ่งพาหนวยงานตางๆ ไมได   

หนวยงานภายนอกเริ่มใหความสนใจและ

สนับสนุนงานชุมชน จัดการศึกษาดูงาน 

2540-2544 ตั้งกลุมทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ พัฒนารานอาหาร

ครัวชุมชน   

กระแสภายนอกยังคงสงผลกระทบการใช

ที่ดินในชุมชน 

2545-ปจจุบัน ดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวโดยชุมชน ควบคูกับการเฝา

ระวังและอนุรักษปาชายเลน 

 แนวคิดสําคญัการพัฒนาชุมชนและการจัดการปาชายเลนในชมุชนบานบางโรง จึงใชหลกัการ

พึ่งตนเอง พฒันาแบบองครวม สอดคลองกับวถิีชีวิต  ยึดหลักปาชายเลนไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง ไมมี

ใครเปนเจาของปา เพราะฉะนั้นการรักษาปาจึงไมใชหนาที่ของใครคนใดคนหนึง่ ทกุคนตองชวยกนั และยงั

ใชหลักศาสนา “ปาชายเลนเปนสิง่ที่พระเจาสรางขึ้น เราเปนผูใช และดูแลรักษา ไมใชทําลาย” ในการ

เทศนาในวันศกุร หรือ “คุตบะห” เพื่อปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแล ฟนฟูปาดวย 

ชุมชนบานบางโรงไดจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเกษตรเชงิอนุรักษบานบางโรง เปนสวนหนึง่ใน

กิจกรรมการอนุรักษปาชายเลน ซึ่งการทองเทีย่วเชงิอนุรักษดําเนินการมาเปนเวลา 5 ปแลว โดยชาวบาน

เชื่อวา การทองเทีย่วเชงิอนรัุกษเปนเครื่องมือการอนุรักษที่ยัง่ยนื เนื่องจากเปนการอนุรักษที่ไมไดแยกวิถี

ชีวิต เศรษฐกิจของชาวบานในพืน้ที่ออกจากกนั หากมกีารตัดไมทําลายปา นกัทองเทีย่วเหน็ตนไมถูกตัดก็

จะทวงถาม ซึง่จะทําใหชาวบานรูสึกละอายใจ  

การจัดการปาชายโดยชมุชนที่บานบางโรง ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถชีวีิตของคนในชมุชน

หลายดาน เชน คนหนุมสาวจํานวนหนึง่มีงานทําในชุมชน เกิดสังคมอบอุน ชวยเหลือเกื้อกูลกนั แตยงัมี

ปญหาวาคนรุนใหมยังมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนไมมากนกั ภาระหลกัยังคงเปนของผูนาํชุมชน  

แตเมื่อคราวเกดิคลื่นยักษสึนามิ ปลายป 2547 ชาวบางโรงยิ่งเหน็ความสาํคัญของปาชายเลนมากยิง่ขึ้น 

เนื่องจากปาชายเลนบรรเทากําลังคลืน่ลมและลดความเสียหายไปไดมาก 

ชุมชนบานบางโรงไมเห็นดวยกับการจัดตั้งกลุมเพื่อดูแลรักษาปาชายเลน  เพราะเหน็วาภาระนี้ควร

เปนของทุกคน ซึ่งแกนนําชุมชนบอกวา หากตั้งกลุมข้ึนแลวชุมชนก็จะเหน็วาการจัดการปาชายเลนเปน

หนาที่ของกลุม เวลามีเร่ืองมีราวก็จะมาหากลุม บางครั้งอาจจัดการไมทัน จึงควรเปนหนาทีข่องทุกคน

เพราะทุกคนไดใชประโยชน ที่ผานมาจงึเนนการปลูกจติสํานึกในการรักษาปาใหอยูในสายเลือดของทุกคน

ใหได ภายใตแนวคิดวาการอนุรักษตองกนิได หรืออนรัุกษไวใชประโยชน ทุกคนมสิีทธิในการใชประโยชน

และมีหนาที่ในการดูแลรักษาเทาเทียมกนั และตองไดประโยชนกันอยางทัว่ถึงกันดวย 
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5) คณะกรรมการปาชายเลนบานทุงตะเซะ 

เมื่อมีการสัมปทานปาชายเลนเพื่อนําไปเผาถานในชุมชน มีการตัดไมใหญเปนจํานวนมาก ซึ่งเดมิ

ชุมชนเขาใจวาดําเนินการอยูในเขตสัมปทาน ก็ไมไดทกัทวง แตมีชาวบานกลุมหนึง่มั่นใจวาไดบุกรุกเขามา

ในปาใชสอยซึง่เปนพืน้ที่สาธารณะของชุมชน ดังนัน้ กลุมผูนาํและชาวบานเริ่มมกีารปรึกษาหารือเพื่อหา

แนวทางในการแกไขปญหา เมื่อป 2534 มีผูใหญบานเปนแกนนาํ พยายามรักษาปาชายเลนของชุมชน

เอาไว โดยเริม่จากการสอบถามคนเฒาคนแกเร่ืองแนวเขตปาใชสอย แตเนื่องจากไมมีแนวเขตปาที่ชัดเจน 

ชุมชนจงึไดระดมความรวมมือในการสาํรวจและจัดทาํแนว ซึง่ในชวงนั้น ยังไมไดรับการสนบัสนุนจาก

หนวยงานราชการ บางครั้งทาํใหชุมชนเกิดความทอถอย 

ตอมาชุมชนไดมีแนวทางดําเนนิงานที่

ชัดเจน เมื่อไดรวมกันศึกษารวบรวมขอมลูชุมชน 

โดยสมาคมหยาดฝน ซึง่เปนองคกรพัฒนาเอกชน

ไดเขามาชักชวนใหทาํ จึงเกิดความพยายามอีก

คร้ัง ในการจัดทําแนวเขตพื้นที่ปาสมัปทานและ

ปาใชสอยของชุมชนใหมีความชัดเจน ทั้งนี ้

เพื่อใหชุมชนสามารถบรหิารจัดการไดเอง และ

นําไปสูการจัดการปาชุมชนอยางเตม็รูปแบบ จึงมี

การจัดตั้ง “คณะกรรมการปาชายเลนชุมชน

บานทุงตะเซะ” และแบงเขตใชประโยชน โดย

ไดรับการสนับสนุน จากสํานกังานปาไมเขต

สงขลา ในภายหลงั 

ตอจากนัน้ไดทําการเผยแพรขอมูลตอชาวบานอยางกวางขวาง ซึ่งไดรับความรวมมอืจากประชาชน

และโรงเรียนในพืน้ที ่ โดยคณะกรรมการปาชุมชนบานทุงตะเซะไดมีการประชุมกันทุกเดือน เพื่อระดม

ความคิดในการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นและแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นใหทันตอเหตุการณ นอกจากนี ้

ยังไดรวมกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในพื้นที ่ และพยายามที่จะขยาย

เครือขายเพื่อใหเกิดความรวมมือในการจัดการลุมน้าํปะเหลียนอยางเปนระบบ 

  ผลจากการจดัการปาชายเลน ชุมชนบานทุงตะเซะมคีวามรูสึกเปนเจาของปารวมกัน คอยดแูล 

ลาดตระเวน เรียนรูกระบวนการกลุม และมีการสรางศูนยศึกษาปาชายเลนเปนแหงแรก การเปลีย่นแปลงที่

เห็นไดชัดคือ ชาวบานในชุมชนไดมีความเขาใจประโยชนจากการจัดการปาชายเลน  มีสัตวน้ําและสัตวที่

อาศัยในปาชายเลนเพิ่มข้ึน ทําใหชาวบานสวนใหญซึ่งพึง่พงิอาหารจากปาชายเลน มีรายไดเพิ่มข้ึนดวย 

ศูนยการเรียนรูของชุมชน  มักถูกใชเปนสถานที่ประชุมของ

คณะกรรมการปาชายเลนบานทุงตะเซะ 
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การสัมปทานปาชายเลน แปรรูปไมใน

บริเวณปาใชสอยของชุมชน  

กอนป 2534 ชุมชนเห็นปญหา   

การสัมปทานปาชายเลนยังอยู การทํานากุง 

และใชเครื่องมือประมงทําลายลาง สงผล

ใหปาชายเลนถูกทําลายและเสื่อมโทรม  

2534-2535 เริ่มมีการพูดคุย  สอบถามพื้นที่สาธารณะจากคนรุน

เกาเพื่อตองการจัดการใหเปนปาใชสอยของชุมชน 

องคกรพัฒนาเอกชนจัดเวทีใหความรู  

โรงเรียนใหความสนใจ ปาไมจังหวัด  

สนับสนุน 

2536-2539 ผูใหญบานไดรับแนวคิดการจัดการปาชุมชน จัดตั้ง

กลุมอยางไมเปนทางการ เริ่มมีการประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก  เริ่มปลูกและฟนฟูปา    

ปาไมเขต ปาไมจังหวัด ชวยกําหนดแนว

เขต  ผูวาฯ อธิบดีกรมปาไม และหนวยงาน

ภายนอกมาเยี่ยมและรวมปลูกปา 

ภาคเอกชน และ SIF สนับสนุน  

2540-2543 มีการสํารวจปา กําหนดแนวเขต ตั้งคณะกรรมการ   

จัดตั้งปาชุมชน ปลูกปาเสริม เสนทางเดิน เกิดการมี

สวนรวมในชุมชนและกับหนวยงานภายนอกชัดเจน  

ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจัก 

ส่ือมวลชนและหนวยงานภายนอกใหความ

สนใจเผยแพรขอมูล  

2544-ปจจุบัน เรียนรูในการแกไขปญหาที่เปล่ียนไป และขยาย

เครือขาย 

 ปจจุบัน ปาชายเลนชุมชนบานทุงตะเซะ กลายเปนศูนยเรียนรูใหกับผูที่เขามาศึกษาดูงานทัง้ในและ

ตางประเทศ โดยสมาคมหยาดฝนยังคอยใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาที่เกินศักยภาพของชุมชน ซึง่การทีม่ผูีเขา

มาศึกษาดูงานแตละครั้ง ชุมชนมองวาเปนการพัฒนาชุมชนไปดวย เนื่องจากไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล 

จึงทําใหมีการพัฒนาและปรับปรุงมากขึ้น 

6) กลุมอนุรกัษปาชายเลนและแหลงทองเที่ยวบานโคกพยอม 

 แนวคิดเริ่มจากแกนนําชุมชนบานโคกพยอม ไดรวมตัวกันเพื่อเรียกรองใหมีการแยกหมูบาน 

เนื่องจากเปนพื้นที่หางไกลมักไมไดรับโอกาสในการพัฒนาจากหนวยงานของรัฐ ไดกอเกิดกิจกรรมรวมกัน

ของชุมชน และเมื่อไดเห็นวาปาชายเลนที่หมดสัมปทานมีความเสื่อมโทรมไปมากผิดกับในอดีต จึงคิดที่จะ

อนุรักษเอามาเปนปาชุมชน ในป 2545 จึงไดเร่ิมสํารวจแนวเขตและพื้นที่ปาชายเลน 

พอไดมีโอกาสเขารวมศึกษาดูงานในพื้นที่บานทุงตะเซะ ซึ่งจัดโดยชมรมประมงพื้นบานจังหวัดสตูล  

ที่สนับสนุนการดําเนินงานของหมูบานใกลเคียงอยูแลว  จากการศึกษาดูงานไดทําใหแนวคิดของผูนํามี

ความชัดเจนขึ้น  จึงไดรวมกันพัฒนาโครงการเสนอขอจัดตั้งปาชุมชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบลละงู 

กระทั่งป 2546 ไดต้ังคณะกรรมการปาชุมชนข้ึนชัดเจน  ทําการฟนฟูปาชายเลน  เชิญผูวาฯ มารวมกิจกรรม

กับชุมชน เยาวชน ในวันสําคัญก็มีกิจกรรมที่จะอนุรักษปาชายเลนและปลอยพันธุสัตวน้ําโดยเนนการสราง
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จิตสํานึกแกเยาวชนในชุมชน ตอมามีการจัดกิจกรรมการจัดการปาชายเลนเปนระยะอยางตอเนื่อง ทั้งการ

ปลูกเสริมในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม และปลูกเพิ่มในปาเดิม ไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ องคกร

ภาครัฐและเอกชน เปนอยางดี ผลจากการดําเนินกิจกรรมมาตลอด ทําใหชุมชนตระถึงความสําคัญของการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนยังคงดําเนินชีวิต พึ่งพาปาของหมูบานในการประกอบอาชีพ  

ทั้งการเพาะเลี้ยงปลา การตกปู หาหอย และพืชสมุนไพร อีกทั้งเปนแหลงอาหาร 

คณะกรรมการปาชายเลนชมุชนทั้งหมด 15 คน ไดทําการกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนจาก

ปาชายเลนชมุชน มเีปาหมายเพื่อใหปาชายเลนคงความอุดมสมบูรณ เปนแหลงเพาะพนัธุสัตวน้ําวัยออน 

และเปนที่อาศยัของสัตวและสิ่งมีชีวิตอืน่ๆ ตลอดจนใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและพักผอนหยอนใจ 

พรอมกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนจากปาชายเลนไวชัดเจน 

    ปจจัยภายนอก ชวงป พ.ศ. ปจจัยภายในและพัฒนาการ 

การสัมปทานปาชายเลนในอดีตไดทิ้งรอยรอย

สภาพความเสื่อมโทรมไว  

2543-2545  รวมตัวเรียกรองเพื่อขอแยกหมูบาน  เกิดความ

รวมมือในชุมชน ทําการสํารวจปาครั้งแรก  

 ศึกษาดูงาน  และเสนอขอจัดตั้งปาชุมชน 

ชมรมประมงพื้นบานจังหวัดสตูล ใหแนวคิด

และเปนที่ปรึกษา 

2546 ตั้งคณะกรรมการปาชุมชน  กําหนดแนวเขตและ

กฎระเบียบ อบรมการพัฒนาปาชุมชน  

นักศึกษา มอ. เขามาทํากิจกรรมการอนุรักษ

โรงเรียนมีบทบาทและใหความสําคัญ 

ตองานชุมชน  

2547-ปจจุบัน เรียนรู  สรางสํานึกแกเยาวชน และจัดกิจกรรมใน 

วันสําคัญอยางตอเนื่อง  ขยายสูการพัฒนาชุมชน 

และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  จากการจัดการปาโดยชุมชนไดเห็นผลชัด

ข้ึน ปาชายเลนอุดมสมบูรณ มี ปู ปลา หากินได

ตลอด นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุมอาชีพประมง

พื้นบานเพื่อรวมกันเฝาระวังและรักษาปาชายเลนไป

พรอมกับการประกอบอาชีพ  ในอนาคตชุมชน

ตองการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ  โดยไม

ทําลายวิถีชีวิตของชุมชน 

 ความรวมมือที่ชุมชนบานโคกพยอม  มี

จุดเดนที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูหญิงชัดเจน

มาก  ไมวาจะเปนการปลูกปา  การแสดงความ

คิดเห็น และยังสามารถประสานงานกับหนวยงาน

กลุมสตรีในชุมชน  เปนผูมีบทบาทสําคัญที่อยูเบื้องหลัง

ความสําเร็จของกลุมอนุรักษปาชายเลนฯ บานโคกพยอม 
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ภายนอกไดดีกวา  รวมทั้ง ยังมีบทบาทสูงในการดูแลจัดการกองทุนตางๆ ของชุมชน  นอกจากนี้ บทบาท

ของโรงเรียนและเยาวชนที่ชุมชนพยายามจะปลูกฝง ก็มีความโดดเดนเชนกัน มีการปรึกษากันระหวาง

คณะกรรมการกับครู  นําเรื่องราวของชุมชนไปเปนเนื้อหาในรายวิชาหลักสูตรทองถิ่น  รวมถึงการถายทอด

ผานการแสดงลิเกบกของเยาวชน ซึ่งเปนการแสดงพื้นบานของชุมชนที่สืบทอดกันมา 

วิเคราะหการพัฒนาขององคกรชุมชน  

พัฒนาการขององคกรชุมชนกรณีชุมชนนํารอง ดังที่ไดแสดงขอมูลไวขางตน พบวา มีการริเร่ิม

รวมกลุมและทํากจิกรรมกนันานกวา 20 ป สงผลใหมีการตั้งเปนองคกรชุมชนทีช่ัดเจนในเวลาตอมา โดย

ชุมชนบานทุงตะเซะ ไดมีการตั้งองคกรเปนแหงแรก ในป พ.ศ. 2540 และชุมชนบานเปร็ดใน ป พ.ศ. 2541 

โดยเปนที่นาสงัเกตวาในชวงเวลาดังกลาว กระแสการจัดการทรัพยากรโดยการมสีวนรวมของชมุชนไดรับ

การยอมรับมากขึ้น จนสามารถผลักดันเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540  

 การริเริ่ม 

การริเร่ิมรวมตวักันของชุมชนตางๆ สวนใหญเกิดจากแรงกดดันภายนอกที่สงผลกระทบตอ

ทรัพยากรชายฝงของชุมชน  แรงกดดันที่สําคัญ ไดแก การทาํสัมปทานปาชายเลน นากุง  การทําประมง

ดวยเครื่องมือทําลายลาง  และการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนสาธารณะของชุมชน  เมื่อมีความเสื่อมโทรมมาก

ข้ึนเรื่อยๆ ก็ไดสงผลตอการทํามาหากนิของชุมชนประมงชายฝงตามมา จนทาํใหชุมชนตองคิดดําเนนิการ

อยางใดอยางหนึง่   

โดยมีผูจดุประกายเปนกลไกสําคัญที่ชักชวน กระตุน และใหขอมูล จนทาํใหคนในชุมชนไดมีการ

ปรึกษาหารือรวมกนั  สําหรับกรณีชุมชนนํารอง พบวา ผูจุดประกายในทกุชุมชน เปนคนในชมุชนนั่นเอง 

ไดแก ผูใหญบาน ผูนาํทางศาสนา ซึ่งคนในชุมชนใหการยอมรับนับถืออยูแลว สวนชุมชนลีเล็ดและบาน 

โคกพยอม ผูจดุประกายเปนผูนําตามธรรมชาติ   

ในชวงการรเิร่ิมชุมชนสวนใหญตองริเร่ิมและดําเนนิกิจกรรมเอง แลวคอยมีองคกรพัฒนาเอกชน

คอยใหคําแนะนํา สวนกรณีชุมชนบานบางติบ  ไดรับคําแนะนาํจากผูบริหารและหนวยงานภาครัฐในการ

จัดตั้งเปนองคกรชุมชนต้ังแตในชวงเริ่มตน 
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ตารางที่ 4     การรเิริ่มรวมกลุมและกอต้ังองคกรชุมชนในการจดัการปาชายเลน 

การริเริ่มรวมกลุม การกอตั้งองคกรชุมชน 
ช่ือชุมชน 

ปริเริ่ม แรงกดดัน ผูจุดประกาย ปกอต้ัง ช่ือองคกรชุมชน ผูสนับสนุน 

บานเปร็ดใน 2526 ทําสัมปทานปาชายเลน

ผิดเงื่อนไข  การบุกรุกและ

ปลอยน้ําเสียจากนากุง   

ผูใหญบาน 2541 กลุมอนุรักษและ

พัฒนาปาชายเลน

บานเปร็ดใน 

รองผูวาฯ 

ผูชวยปาไม

จังหวัดฯ     

ลีเล็ด 2535 การถางปาธรรมชาติเพื่อ

ปลูกปาของโครงการรัฐ 

สมาชิกใน

ชุมชน 

2548 กลุมลีเล็ดนําเที่ยว 

เพื่อการอนุรักษ   

องคกรพัฒนา

เอกชน  

บานบางติบ 2537 การสัมปทานปาชายเลน 

และเครื่องมือประมง

ทําลายลาง 

ผูใหญบาน 2546 กลุมบริหารจัดการ

ทรัพยากรบานบางติบ 

สถานีพัฒนา

ปาชายเลน 

  

บานบางโรง  2535 การสัมปทานปาชายเลน 

การทํานากุง และการบุก

รุกที่ดิน 

ผูนําศาสนา 

ในชุมชน 

- - - 

บานทุงตะเซะ 2534 การสัมปทานปาชายเลน   ผูใหญบาน 2540 คณะกรรมการปาชาย

เลนบานทุงตะเซะ 

องคกรพัฒนา

เอกชน 

บานโคกพยอม 2545 ความไมเทาเทียมดาน

โอกาสการพฒันาจากรัฐ 

และความเสื่อมโทรมของ

ปาจากการสัมปทาน 

สมาชิกใน

ชุมชน 

2546 กลุมอนุรักษปาชาย

เลนและแหลงทอง- 

เที่ยวบานโคกพยอม 

องคกรพัฒนา

เอกชน 

 การระดมความรวมมือและขยายผล 

เมื่อเกิดเปนองคกรชุมชนที่ชดัเจนแลว จะมีการระดมความรวมมือของคนในชุมชนมากขึ้น   สําหรบั

ชุมชนที่มีความสัมพนัธกนัอยางใกลชิด อยางชุมชนบานเปร็ดใน หรือชุมชนมุสลิม อยางเชน ชุมชนบานบาง

ติบ และชุมชนบานบางโรง ซึ่งมีการรวมตัวกันอยางพรอมเพรียงในการทําพิธทีางศาสนาที่มัสยิดทุกๆ วัน

ศุกร ทาํใหมโีอกาสดใีนสรางความรวมมือระหวางคนในชุมชน สามารถใหขอมูลขาวสารแกคนในชุมชนได

อยางสม่ําเสมอ รวมทัง้ไดใชมัสยิดเปนที่ประชุมปรึกษาหารือกนัดวย 
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ในการระดมความรวมมือนี ้ ยังคงอาศัยการใหขอมลูแกคนในชุมชนอยางตอเนือ่ง บังคับใช

กฎระเบียบที่ไดกําหนดขึ้นมาควบคุมการใชประโยชนทรัพยากรอยางเครงครัด เกือบทุกชุมชนมีลักษณะรวม 

คือ เนนการปลูกจิตสํานกึและการมีสวนรวมในชมุชน ใหความสําคัญกับเยาวชน จดักิจกรรมสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญรณรงคปลูกปาชายเลนในวันสําคัญ กระจายบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และเชื่อมโยงงานอนุรักษสูงานพัฒนาชุมชน การออมทรัพย และการพัฒนาอาชพี 

เมื่อผลการจัดการปาชายเลนไดกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนมากขึ้น ก็เปนแรงจงูใจใหคนในชมุชน

ไดเขามาใหความรวมมือกนัมากขึ้น ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทาํใหการ

ประสานงานและการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเปนไปไดงายยิง่ขึ้น ซึง่มีทัง้หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เขามาใหการสนบัสนนุทัง้ทางดานงบประมาณ วชิาการ และ

การฝกอบรม 

นอกจากนี ้ในชวงป 2541-2545 ประเทศไทยไดต้ังกองทนุเพื่อสังคม หรือ SIF (Social Investment 

Fund) เพื่อสนับสนนุการพฒันาชมุชนในระดับรากหญา ทาํใหชมุชนกรณีตัวอยางบางชุมชน ไดแก ชุมชน

บานเปร็ดใน ชุมชนบานบางติบ และชุมชนบานทุงตะเซะ ไดเสนอโครงการและไดรับการสนับสนนุ

งบประมาณจาก SIF ซึ่งมีสวนสาํคัญในการพัฒนาผูนําและกระบวนการกลุม 

 แนวคิดและทิศทางขององคกรชุมชน 

องคกรชุมชนตางๆ กอต้ังขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการปาชายเลนของแตละชุมชน ยกเวนกรณี

ชุมชนบานบางโรงที่ยงัคงใหผูนําเดิมและกลุมตางๆ มารวมกนัทาํงาน โดยแตละชุมชนไดมีการเรยีนรูซึ่งกัน

และกัน โดยเฉพาะในระยะ 10 ปที่ผานมา มีการพฒันาองคกรชมุชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ทําใหรูปแบบกจิกรรมของแตละชุมไมแตกตางกันมากนัก อยางไร

ก็ตาม แตละองคกรชุมชนมีแนวคิดหลกัในการทํางานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับประสบการณและการ

เรียนรูที่เกิดขึ้น รวมทัง้ขึ้นอยูกับบริบทของทองถิน่ดวย โดยสามารถประมวลแนวคิดของชุมชนไดดังนี ้

- ใชหลักศาสนากระตุนและสรางจิตสํานึก 

- ใชแผนการจัดการกําหนดทศิทางการทํางาน   

- ใชกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร    

- เชื่อมโยงการจดัการเชิงนิเวศ เชน อาว และลุมน้ํายอย 

- อนุรักษควบคูไปกับการใชประโยชนอยางยั่งยนื    

- สรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายเพื่อความยั่งยนื 

- สงเสริมบทบาทของเยาวชนและผูหญิง 

- มีกิจกรรมเรียนรูอยางตอเนือ่ง 
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ตารางที่ 5     แนวคิดการทํางานและทศิทางของการจัดการปาชายเลน  

ชื่อชุมชน แนวคิดหลักในการดําเนินงาน ทิศทางสําคัญในอนาคต 

บานเปร็ดใน  ใชแผนการจัดการปาชายเลนเปนเครื่องมือ  

 ผสมผสานกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 รวมมือกับชมุชนใกลเคียงและชุมชน
อื่นๆ ในจังหวัด   

ลีเล็ด  ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือจัดการทรัพยากร 
 กระจายประโยชนที่ไดรับอยางทั่วถึง 

 เชื่อมโยงสูแผนชุมชนและแผนทองถิ่น 

บานบางติบ  เชื่อมโยงปาตนน้ําและชายฝง 
 ใหเยาวชนมีสวนรวม 

 พัฒนาผูนํารุนใหม 

บานบางโรง   อนุรักษตองกินได 
 ใหหลักศาสนาและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปน
เครื่องมือ 

 เพิ่มการมีสวนรวมของคนรุนใหม 

บานทุง

ตะเซะ 

 การพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน 

 การพัฒนาและขยายเครือขาย   

 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

บานโคกพยอม  บทบาทของผูหญิง 
 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและสงเสริมบทบาทเยาวชน 

 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 สําหรับทิศทางการพัฒนาในอนาคต ยงัคงอยูบนพืน้ฐานแนวคิดหลัก แตไดมุงเพิ่มความเขมแข็ง

และตอยอดกิจกรรมตางๆ ใหชัดเจนมากขึ้น โดยมีประเดน็สําคัญไดแก การขยายความรวมมือ การจัดทํา

แผนระดับตางๆ การพฒันาผูนํา และการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 การรกัษาความยั่งยนื 

 การกอต้ังกลุมองคกรชุมชนยังเปนเพยีงจดุเริ่มตนในการจัดการปาชายเลน แตความทาทายมกั

อยูที่การรักษาความยัง่ยนื หากองคกรชุมชนสามารถจัดการปาชายเลนใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรม   

จะทาํใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญและมสีวนรวมในการจัดการทรพัยากรของชมุชนเพิม่ข้ึน บางชุมชน

จึงยึดหลกัวา อนุรักษไวใช หรืออนุรักษตองกินได  อยางกรณีชุมชนบานเปร็ดในและชุมชนบานบางโรง   

 นอกจากนี ้ ยงัมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะชวยสรางความยัง่ยนืใหกบัการทํางานขององคกรชุมชนในการ

จัดการปาชายเลนได ซึ่งพบวามกีารสรางเครือขายทั้งในระดับตําบลถึงจงัหวัด หรือเครือขายระดับอาว  

พบไดในทกุชมุชน เนื่องจากทรัพยากรปาชายเลนมีความคาบเกี่ยวกนั  นอกจากนี ้หากปาชายเลนในพืน้อื่น

มีความเสื่อมโทรม คนในพืน้ที่นัน้ก็มกัเขามาลักลอบใชในชุมชนที่ไดมกีารจัดการและรักษาไว 
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 การกาํหนดและรักษากฎระเบียบ  องคกรชุมชนที่ต้ังขึ้นในรูปแบบตางๆ ลวนมีอํานาจในการ

ใชดุลยพินิจพจิารณาการใชประโยชนปาชายเลนชุมชน จึงตองระมดัระวังใหมีความเปนธรรมและเครงครัด 

นอกจากนี ้ องคกรชุมชนจาํเปนตองมีแผนการทาํงานที่ชัดเจน จะชวยใหการทํางานขององคกรมีความ

ชัดเจนมากขึ้น บางชุมชนไดจัดทําแผนไวเปนลายลักษณอักษร เชน ชุมชนบานเปร็ดในและชุมชนบาน 

บางติบ บางชมุชนไดคุยกนัแตขาดการบันทกึ บางชุมชนไดมีการตั้งกองทุนปาชายเลน เพื่อทาํกิจกรรมใน

ระยะยาว รวมทั้งชวยเหลือสมาชิกในยามเดือดรอน  

 เงื่อนไขที่สําคญัประการสุดทาย คือ การสนบัสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

หนวยงานภายนอก จะชวยใหการทาํงานขององคกรชมุชนเกิดความยั่งยนืมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยง

กิจกรรมเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น 

 สําหรับปจจยัที่ทาทายในการพัฒนาองคกรชุมชน ไดแก การสรางผูนํารุนใหมข้ึนมาทดแทนกลุม

ผูนํารุนบุกเบิกที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ การมีสวนรวมของคนรุนใหมที่ไมไดทําอาชพีประมงและออกไปศึกษา

ตอนอกชุมชน นอกจากนี้ การบริหารจัดการองคกรชุมชนเองก็จะมีความซับซอนขึน้ จงึตองการการสื่อสาร

ขอมูลที่ดี มีความโปรงใส กระจายการรับประโยชน และตองมีการตัดสินใจรวมกนัเสมอ 
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5. การนําองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 มาสนับสนุนการจัดการปาชายเลน 

 

5.1 ระดับนโยบาย 

 การทบทวนแนวนโยบายในการจัดการปาชายเลน ซึง่อยูภายใตดานสิทธิชุมชน และแนวนโยบาย

แหงรัฐดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ  มีทิศทางสูการจัดการโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางชัดเจน  

ไดดังนี้  

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรม-

ชาติและความหลากหลายทางชวีภาพ กําหนดหนาที่ของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนให

ประชาชนและชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และตอง

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาชมุชน  โดยคํานึงถึงความสอดคลองสิ่งแวดลอม

และวิถีชุมชน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-2554)  กําหนดยทุธศาสตร

การพัฒนาใหมีการจัดการองคความรู ในการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปญญาทองถิน่  เพือ่ความมัน่คงของฐานเศรษฐกิจชุมชน  โดยมีมาตรการคุมครอง

และฟนฟูพืน้ทีป่าอนุรักษ พัฒนาเครือขายชุมชนทีม่ีการจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พรอมกําหนดบทบาทของแตละฝายในการสนับสนุนการดําเนนิงานระดับพืน้ที่ไว 

 แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550-2554  เนนการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดเปาหมายการฟนฟู

ปาชายเลน ไมนอยกวา 1.5 ลานไร  ใหมีการสืบคนและรวบรวมภูมปิญญาทองถิน่ฯ เพื่อ

เผยแพรและถายทอดใหกวางขวาง 

นโยบายและแผนขางตน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะตองนํามาแปลงไปสูการปฏิบัติให

เกิดความชัดเจน  เพื่อหนวยงานในระดับพื้นที่จะไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั 



 
122 

l การนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุน 
การจัดการปาชายเลน-ระดับนโยบาย l 

เมื่อวิเคราะหศักยภาพในการใชภูมิปญญาในการจัดการปาชายเลนโดยรวม  พบวา มีจุดแข็งคือ 

ภูมิปญญาทองถิน่เปนเรื่องราวและฐานความรูที่ใกลตัวในชุมชน  ซึง่มคีวามสอดคลองกับสภาพของทองถิน่ 

ผานการเรียนรูและปรับตัวมาแลว  และดาํเนนิงานจนสาํเร็จ  ทําใหสามารถอยูไดจนถงึปจจุบัน  นํามาซึง่

ความภาคภูมใิจใหชุมชน  อยางไรก็ตาม ภูมิปญญาทองถิ่นมักเปนความรูเฉพาะถิ่น จึงยากแกการเขาใจ

และปรับใชของคนตางถิน่ซึ่งมีวัฒนธรรมตางกนั โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นที่มสีวนเกี่ยวของกับ

วัฒนธรรม ความเชื่อ ปจจบัุนการใชภูมิปญญาทองถิน่ยงัไมเปนที่แพรหลาย เนื่องจากสวนใหญเปนความรู

ที่อยูกับบุคคล  ยงัขาดการบันทกึและถายทอดสูคนรุนใหมในชมุชน 

ศักยภาพการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนโดยรวม 

จุดแข็ง 
- เปนฐานความรูที่อยูในชมุชน  

- สอดคลองกับความตองการ วถิีชีวิต และสภาพ

ชุมชน  

- เปนการเรียนรูและปรับตัวใหเหมาะกับสถานการณ   
- สรางความภาคภูมิใจในเอกลักษณของตนเอง และ

ความสําเร็จจากการดําเนินงาน   

โอกาส 
- นโยบายการพฒันาประเทศและหนวยงานที่

เกี่ยวของ สนับสนุนการใชภูมปิญญาทองถิ่น 

- การเพิ่มสิทธิ และอํานาจหนาที่ของชุมชนและ

ทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น 

- มีการดําเนินงานของชุมชนตางๆ เปนที่ประจกัษชัด

ถึงความสําเร็จ  จึงสรางการยอมรับมากขึ้น 

จุดออน 
- เปนความรูเฉพาะถิ่น มีความจาํเพาะเจาะจง ที่อาจ

เปนขอจํากัดในการปรับใช  และยากแกการเขาใจ

ของคนตางถิ่นตางวัฒนธรรม 

- แฝงอยูในตัวบคุคล หรือชุมชนที่ยังไมมีการบันทึก

และถายทอด 

- ยากแกการคนหาจุดเริ่มตนและสมมติฐานของการ

เกิด  ทําใหหาเหตุผลอธิบายไมไดชัด 

- ยังไมมีการจัดการความรูและภมูิปญญาทองถิ่นใน

การจัดการปาชายเลนอยางเปนระบบ 

ขอจํากัด 
- การพัฒนาและการจัดการศึกษาที่ละเลย 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

- การเคลื่อนยายแรงงาน ละทิ้งถิ่นฐานไปทํางานใน

เมืองและนอกชมุชน 

- การเปล่ียนแปลงอาชีพ  ซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับ

การใชภมูิปญญาทองถิ่น และไมเกี่ยวของกบัปา

ชายเลน  
 

 นโยบายของประเทศ และการดําเนนิงานของกรณีตัวอยางที่ดีตางๆ เปนที่ยอมรับ และไดรับการ 

ยกยอง จะชวยผลักดนัใหมีการนาํองคความรูและภูมปิญญาทองถิน่ไปใชใหกวางขวางขึ้น อยางไรก็ตาม 

ปจจัยดานระบบการศึกษายังไมเอื้อตอการขยายผล และสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน รวมถงึการ

เปลี่ยนแปลงอาชีพและวิถีชมุชนที่ออกหางจากปาชายเลน เปนขอจํากัดที่สําคัญในการใชองคความรูและ

ภูมิปญญาทองถิน่ 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ถือเปนหนวยงานที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงนโยบายและการ

ปฏิบัติใหมีทิศทางที่สอดคลองกัน  ทัง้ในลักษณะจากบนลงลาง (Top Down) และจากลางขึ้นบน (Bottom 

Up)   ซึง่นโยบายตางๆ ในปจจุบัน ไดเอือ้ตอการนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการจัดการปาชาย

เลนในระดับปฏิบัติไดพอสมควรอยูแลว จงึควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่เปนแนวทางการดําเนนิงานและ

โครงการใหชัดเจนและเปนระบบ อยางไรก็ตาม แผนดังกลาวนี ้ ควรเปนสวนหนึง่ของแผนยทุธศาสตรการ

จัดการทรัพยากรชายฝงของประเทศ เพื่อปองกนัไมใหเกิดการทาํงานที่ซ้ําซอนและแยกสวน 

นอกจากนี ้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงควรมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่ไดมีการ

ดําเนนิการดานการจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่อยูแลว เพื่อสนบัสนุนใหเกิดการถอดองค

ความรูและบทเรียนที่กระจดักระจาย  ใหเปนระบบ  โดยมีหนวยงาน  3 ดาน ทีค่วรมีการประสานความ

รวมมือกนัเพื่อใหมีการนําองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ไปใชใหกวางขวาง ไดแก  

 ดานพฒันาระบบการศึกษา  ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ดานสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการชุมชน ไดแก กรมการพฒันาชมุชน และองคกรพัฒนา

เอกชน 

 ดานการเผยแพร ไดแก กรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม และสื่อมวลชน 

สวนหนวยงานที่สังกัดกรมฯ ซึง่ทาํหนาที่ศึกษาวิจยัและปฏิบัติงานในพืน้ที ่   ควรดําเนนิการใน

ลักษณะเดียวกัน  กลาวคอื ประสานงานและประสานแผนกับหนวยงานในระดับพื้นที่ทีม่ีบทบาท 3 ดาน

ดังกลาว ไดแก  

 ดานพฒันาระบบการศึกษา  ไดแก สํานกัเขตพื้นทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันั้นๆ  และสถานศกึษา

ในเขตพื้นทีท่ี่รับผิดชอบ 

 ดานสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการชุมชน ไดแก สํานกังานพัฒนาชุมชนจงัหวัดและอําเภอ  

องคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่น  และองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 ดานการเผยแพร ไดแก  ส่ือมวลชนทองถิน่   

ยุทธศาสตรสําคัญที่ควรกําหนดไวในแผนของกรมฯ  ไดแก การสงเสริมศักยภาพของชุมชนในการ

จัดการปาชายเลน  ซึ่งจะสรางโอกาสใหมกีารนาํภูมิปญญาทองถิ่นใปใช   การพฒันาแหลงเรียนรูในชุมชน  

เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง   การพัฒนาระบบฐานขอมูลในระดับทองถิน่  เขตพื้นที ่และสวนกลาง

ใหเปนระบบเดียวกนั  มีความเชื่อมโยง สามารถเขาถงึไดงายและนําไปใชงานไดสะดวก 
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5.2 ระดับพื้นท่ี 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจดัการปาชายเลนในพื้นที่ตางๆ ซึง่ชุมชนไดริเร่ิม เรียนรู

และพัฒนามาอยางตอเนื่อง มีการนําไปใช โดยอาจไดรับการผสมผสานรวมกับองคความรูปจจุบันอยู

ตลอดเวลา  จนยากทีจ่ะแยกแยะและพิสูจนวาเรื่องใดเปนความรูของทองถิน่เรื่องใดเปนความรูปจจุบัน     

จากกรณีชุมชนนาํรองตางๆ ขางตน  จะพบไดวาศักยภาพในการนาํความรูและภูมิปญญาทองถิ่น

มาใชสนับสนนุการจัดการปาชายเลนในระดับพื้นทีน่ั้น  ข้ึนอยูกับความเขมแข็งในการจัดการปาชายเลนของ

ชุมชน  และวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับปาชายเลนเปนสําคัญ   โดยเหน็ไดชัดเจนวาหากชมุชนยงัมีการ

จัดการและการใชประโยชนจากปาชายเลน  ยอมทําใหมีกิจกรรมทีเ่กีย่วของกับปาชายเลน  ดังนั้น การใช

ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นจงึมีโอกาสที่จะถกูนาํมาใชอยูเสมอ  แตกไ็มอาจปฏิเสธไดวากิจกรรมที่

เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจจะมีพลงัในการรักษาภูมิปญญาทองถิ่นไวไดมากกวา  เชน อาชีพ  การแปรรูป

ผลผลิต เปนตน    

 การนาํความรูและภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลนระดับพืน้ที ่ยงัมีโอกาสในการสงเสริม

และนําไปใชใหกวางขวางขึน้ เนื่องจากปจจุบันมนีโยบายในระดับตางๆ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของและสนับสนุน

การใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมทัง้การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในการจดัการทรัพยากรของทองถิน่ 

นอกจากนี้ การที่ไดมีตัวอยางชุมชนหรือการใชภูมิปญญาทองถิ่นจนสามารถจัดการปาชายเลนไดเห็นผล

เปนรูปธรรม ก็สามารถสรางการยอมรบัแกหนวยงานและสังคมไดมากขึ้น  สวนอุปสรรคในการใชและ

เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นที่ผานมาไดแก การละเลยของฝายตางๆ  ในระดับนโยบาย  ซึง่ปจจุบันไดมีการ

ปรับเปลี่ยนไปบางสวน   กระแสของการพฒันาไดดึงทรพัยากรตางๆ โดยเฉพาะคนในทองถิน่ออกไปทํางาน

ตางถิน่และในเมืองอยางตอเนื่อง ทาํใหมีความหางไกลและลดความสัมพันธกับทองถิน่และภมูิปญญา

ทองถิน่มากยิง่ขึ้น   

จากผลการวิเคราะหขางตน การสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นจึงตองใหความสําคัญตอการ

สืบคน บันทึก และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นทัง้ในระดับชุมชน และสังคม  เพื่อใหทุกฝายไดเขาใจและ

ตระหนกัถึงความสําคัญ นอกจากนี ้ นโยบายในการพฒันาในภาพรวมไดมีการกลาวถงึการสงเสริมการใช

ภูมิทองถิน่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว  จะตองมีแนวทางการดําเนนิงานที่ชดัเจน  โดยสนับสนนุให

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆ เปนผูสืบคนและศึกษาภูมิปญญาทองถิน่ในพืน้ที่ตางๆ เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและขับเคลื่อนการใชภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดผลในทางปฏิบัติใหมากขึ้น   

ดังนั้น การนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนในระดับพื้นที่ จะขึ้นอยูกับ

ศักยภาพของชุมชน แตแรงผลักดันจากนโยบายและการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็ทําใหเกิด

กระแสหลักในการพัฒนาที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งนับเปนความทาทายในการนําภูมิปญญาทองถิ่น
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ไปใชสนับสนุนการจัดการปาชายเลนในระดับพื้นที่  ในขณะที่ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอวิถีชุมชน

และการจัดการปาชายเลนของชุมชน  เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ไมจําเปนตองเรียนรูใหม  เพราะไดสืบทอด 

สานตอกันอยางตอเนื่อง จากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง   

ศักยภาพการนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการจัดการปาชายเลนในระดบัพื้นที ่

จุดแข็ง 
- ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง  
- ชุมชนเห็นความสําคัญของปาชายเลน 

- มีกิจกรรมดูแลรักษาปาชายเลนตอเนื่องและ
ชัดเจน 

- มีผูรูอยูในชมุชน สามารถสืบทอดจากรุนสูรุน โดย

การทําใหดู เด็กๆ ไดเรียนรูจากของจริง   

- สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

โอกาส   
- การเสนอของบประมาณจากภาครัฐ เอกชน สถาบัน

การเงินตางๆ 
- การขับเคลื่อนของหนวยงานภายนอกและสื่อทองถิ่น 

- นโยบายการศกึษาใหความสําคัญในการพฒันา
หลักสูตรทองถิ่น 

- มีเครือขายความรวมมอือยูทัว่ไป และมโีอกาสศึกษา

ดูงานมากขึ้น 

จุดออน 
- มุงการทํามาหากินเพื่อเล้ียงครอบครัวตามระบบ

เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาในการรวมมือนอย 

- ปาชายเลนลดลง สงผลใหความสําคัญของ 

ภูมิปญญาทองถิ่นจะคอยๆ ลดลง 

- ขาดสื่อที่เขาถึงชุมชนและสามารถสื่อสารให

ชุมชนเขาใจภูมปิญญาทองถิ่น 

- ผูรูมีจํานวนนอย และอยูเฉพาะผูนํา และผูสูงอาย ุ

- มีการปรับเปล่ียนอาชีพและการไปศึกษาตอของ

เยาวชนรุนหลัง 

ขอจํากัด 
- มีเทคโนโลยีและวิธีการใหมๆ เขามาแทนที่ 

- ขาดการประสานงานระหวางชุมชนกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

- ขาดการถายทอดนโยบายสูหนวยงานและเจาหนาที่

ระดับปฏิบัต ิ

 กรณีชุมชนนํารองตางๆ ไดมคีวามพยายามที่จะเรยีนรูและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นเอาไว  แตก็ตอง

คิดถึงความยั่งยืนในการจัดการปาชายเลน และผลทีจ่ะเกิดขึ้นจากการรักษาภูมปิญญาทองถิน่ควบคูกนั 

หลายชุมชนไดมีการตั้งกองทุนปาชายเลน ริเร่ิมใหกลุมเยาวชนเขามาสืบสานงานตอ ดวยความกังวลวา

เยาวชนรุนใหม  ซึง่สวนใหญออกไปเรียนขางนอก  แลวไมไดกลับมาทําอาชีพประมงหรืออาชีพที่เกีย่วของ

กับปาชายเลน  จึงทําใหความผูกพันกับปาชายเลนลดลงไป อยางเชนกลุมลูกไมปาเลนบานเปร็ดใน ริเร่ิม

ข้ึนดวยความคาดหวงัของผูใหญที่จะใหสืบสานงานอนรัุกษตอไป   โดยผูนําชมุชนคาดหวงัใหเดก็มีกิจกรรม

เกาะเกี่ยวกับชุมชน  เพราะสวนใหญเมือ่โตแลวก็จะออกไปเรียนและทํางานขางนอก  รวมทั้งตองการให 

รุนพี่เชื่อมโยงกับรุนนองในชมุชน  ทัง้ในเรื่องการเรยีน ประสบการณ และการพฒันาชุมชน 
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 เชนเดียวกับทีชุ่มชนลีเล็ดไดวางแผนการทาํงานในอนาคตไวแลว วาจะยังคงทาํกิจกรรมที่ทาํอยูนี้

ตอไป โดยจะรักษาคุณภาพและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น พรอมทั้งขยายกลุมเปาหมายไปที่กลุมเยาวชน เครือขาย

สภาเด็กตําบลลีเล็ด จึงมีความเปนไปไดวาจะมีคนรุนใหมเขามาสืบสานงานดานนี้ของชุมชนตอไป  รวมทั้ง

ใชกระบวนการทําแผนชมุชนทกุหมูบาน และผลักดนัใหเปนระเบยีบชุมชน ขณะเดียวกนัการดําเนนิงาน

ระยะตอไปยังมุงพฒันากิจกรรมเดิม คือ การทองเที่ยว การดูแลทรัพยากรสัตวน้ํา ปาไม การพัฒนาคน ใหดี

ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง  นํามาสูความภาคภูมใิจเมื่อเหน็รูปธรรมที่เกิดขึ้น 

 สวนที่บานบางติบไดมีกิจกรรมการอนุรักษควบคูไปกับแกปญหาเรื่องรายได การจัดกิจกรรมทีม่ี

ความสอดคลองกับวถิีชีวิตของคนในชมุชน สงผลใหชุมชนมีความสบายใจในการเขารวมกจิกรรมตางๆ 

รวมถึง การเปดโอกาสใหมตัีวแทนของทกุกลุมอาชีพไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรพัยากรของ

ชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการรายงานความกาวหนาของการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยาง

สม่ําเสมอทุกเดือนในที่ประชุมหมูบาน ทําใหการมีสวนรวมขยายวงกวางออกไปและชุมชนมีความเขาใจ

และตระหนักถึงความสําคญัของทรัพยากรของชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ การมีแผนการทํากิจกรรมที่ชัดเจน 

แมจะไมสามารถดําเนนิการไดตามที่วางไวทั้งหมด แตใชเปนกรอบในการดําเนนิงานใหมีทิศทาง 

 อยางไรก็ตาม การใชบทบาทของผูใหญบานในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม ทาํใหการ

ตัดสินใจในบางเรื่องอยูที่คนๆ เดียว ไมกลาตัดสินใจตามบทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย เกิดความเกรงใจ

ในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังทาํใหเกิดชองวางระหวางผูนาํรุนแรกกับกลุมเยาวชนที่มีความสนใจ

ในการสานตองาน ซึง่อาจเปนอุปสรรคในการรักษาความยั่งยนืในการดาํเนนิกิจกรรม 

 สําหรับการดําเนินงานของชมุชนบานบางโรงที่ผานมา  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวถิีชีวิตของคน

บางโรงหลายดาน เชน คนหนุมสาวจาํนวนหนึ่งไมตองอพยพไปทาํงานที่อ่ืน เกดิสังคมที่อบอุน ชวยเหลือ

เอื้อเฟอตอกัน คนในชมุชนใชหลักศาสนาในการดําเนนิชีวิต แตการมสีวนรวมของคนในชุมชนในการรวมคิด

ยังมนีอย โดยเฉพาะคนรุนใหมไมคอยมบีทบาทมากนกั สวนใหญจะเปนหนาที ่ และความรับผิดชอบของ

ผูนํา ทาํใหบางครั้งภาระหนกัตกไปอยูที่ผูนํา  จึงทําใหการใชภูมิปญญาทองถิ่นมีขอจํากัดอยูบาง  แตก็มีคน

หนุมสาวอกีกลุมหนึง่ ที่ต้ังเปนกลุมทองเที่ยวเกษตรเชงิอนุรักษ ไดมีโอกาสเผยแพรภูมิปญญาทองถิน่ผาน

นักทองเที่ยวและสื่อมวลชนอยูเสมอ 

 ภูมิปญญาทองถิน่ของชุมชนทุงตะเซะ เนนการเผยแพรผานเครือขายความรวมมือ และกลุม

เยาวชนในชุมชน ซึง่เปนกลไกสําคัญที่ชวยใหเกิดความรูความเขาใจ  เหน็ความสําคัญในการรักษาและนาํ

ภูมิปญญาทองถิน่ไปใชในชวีิตประจําวนัได ที่ผานมา ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบานทุงตะเซะได

กอใหเกิดการพัฒนากลุมและองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลน   ถือไดวาเปนตนแบบของชมุชนตางๆ 

ที่ไดมาศึกษาดูงาน  จงึไดมกีารพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหขอมูลแกผูสนใจไดอยางครบถวน    
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ชุมชนตางๆ ไดอาศัยความเขาใจของคนที่ใชประโยชนจากปาชายเลนเปนแนวรวมในการจัดการ

ทรัพยากรในทองถิ่น จนเกิดเปนรูปธรรม  จึงทาํใหคนรุนใหม แมแตไปเรียนที่อ่ืนไกลๆ เมื่อกลับมายังเขาใจ

วาพอแมดูแลทรัพยากรอยางไร ใชประโยชนอยางไรใหมีใชตลอดไป ไมเพียงเขาใจ หลายคนเมื่อยามวางยงั

ชวยทํางานเหลานัน้ เรียกวา ทาํได เขาใจ ใชเปน  สวนแกนนําในชุมชนยงัตระหนักถึงคุณคาขององคความรู

ที่ตัวเองมี พยายามถายทอดไปสูคนรุนหลัง ผานระบบการศึกษาในโรงเรียน มีการเขาไปพดูคุยกับครูทํา

หลักสูตรทองถิ่น ทาํกิจกรรมรวมกับเด็กนกัเรียน เชน การเขาคาย รวมปลูกปา พาเด็กไปสํารวจปาใหเด็ก

คุนเคยรูจัก สัมผัสของจริง  ไดความรู เรียนรูของดีที่มีในชุมชนอีกดวย   นอกจากนี ้ ยงัยอมรับบทบาท

ของผูหญิงในการขับเคลื่อนกิจกรรม และใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ชัดเจน 

 จากกรณีชุมชนนาํรอง  สรุปไดวาการนําองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการจัดการ

ปาชายเลนในระดับพื้นที่ มีแบบอยางที่ดีดังนี ้

- เผยแพรในชุมชน  ผานเยาวชน สถานศกึษา  โดยการเขาไปใหความรู และพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาในระดับตางๆ   นอกจากนี ้ยงัมีการกระตุนและสรางจิตสํานึก พรอมริเร่ิมจัดตั้งกลุม

เยาวชน  เพื่อสานตอภูมิปญญาทองถิ่น 

- เผยแพรผานเครือขายความรวมมือในระดบัทองถิ่น อําเภอ และจังหวดั  ซึ่งเครือขายนี้จะชวย

เผยแพรใหมกีารนําไปใชกวางขวางขึน้ 

- ยอมรับในบทบาทของสตร ี  ซึ่งเปนผูใชภูมิปญญาทองถิน่ในดานตางๆ  โดยเฉพาะใน

ชีวิตประจําวันดานอาหารและผลิตภัณฑเครื่องใช 

- ใหกลุมประมงพื้นบานมีสวนรวมในการจัดการภูมิปญญาทองถิน่   

- กิจกรรมการทองเทีย่วเชงิอนรัุกษและโฮมสเตย  ชวยในการเผยแพรใหภูมิปญญาทองถิน่แก

นักทองเที่ยวและบุคคลภายนอก 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่ไดเขาใจในวิถีการพัฒนาของชุมชน  จึงสามารถสนับสนุนในดาน

ตางๆ ไดอยางสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ไมวาเปนการกระตุนใหเกิดกิจกรรมและสรางรายได

เพิ่มข้ึนใหกับชุมชน  ปรับปรุงพัฒนาความรูเดิมเปนความรูใหม  สงเสริมใหมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมให

ไดมากที่สุด  สนับสนุนการถายทอดความรูใหคนรุนหลังตอไป เปนตน 

ในสวนของชุมชนก็ยังมีความพยายามที่จะจัดการตนเอง จากการที่ตองเผชิญกับระบบทุนนิยม

อยางหลีกเลี่ยงไมได  ซึ่งชุมชนเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ   เพราะการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เทากับเปนการเตรียม

ความพรอมในการตั้งรับ และสรางความเขมแข็งในแนวทางของตนเอง ซึ่งความพยายามจัดการของชุมชน 

ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการฐานทรัพยากรทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนตอชาวชุมชน จึงสงผลใหชุมชน

ตางๆ ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติจากสังคมและหนวยงานภายนอก  ที่ไดเขามาชวยในการเผยแพร

และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอีกทาง  
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องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่เกิดขึ้นจากประสบการณ  การถายทอด ปรับตัว

และการเรียนรูของคนในทองถิ่น สวนใหญเปนความรูในลกัษณะแฝงเรน (Tactic Knowledge) ซึ่งมักติดอยู

ในตัวคน จงึมโีอกาสสูญหายไปกับการลวงลับของผูรูแตละคน แตหากไดมีการจัดการอยางเปนระบบ และ

การหยิบยกไปใช จะทําใหความรูและภูมิปญญาทองถิน่เหลานัน้กลายเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit 

Knowledge) และยงัคงมีคุณคาตอไป 

การริเร่ิมใหมกีารศึกษาวิจัยองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน โดยกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  เพราะไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  จึงตองการใหมกีารศกึษาและ

สํารวจองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน  โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิน่  

เพื่อสังเคราะหและรวบรวมไวใหเปนระบบ  อันจะเปนประโยชนตอการนาํไปประยุกตใชในการจัดการปา

ชายเลนทีย่ั่งยนืตอไป 

วิจัยอยางมีสวนรวม เรียนรู และเผยแพร 

การศึกษานี้ เปนการรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ชุมชนนาํรองที่ไดคัดเลือกมาเปน

กรณีศึกษา จาํนวน 8 กรณี ซึ่งมีลักษณะเดนทีห่ลากหลายและกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 

แลวสรุปใหเหน็ประเภทขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจดัการปาชายเลน รายละเอียดแตละ

เร่ือง ตลอดจนวิเคราะหแนวทางการนาํองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ที่ได ไปสนับสนนุการจัดการปา

ชายเลนในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป  

รูปแบบและเครื่องมือสําคัญที่ใช คือ การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามระดบั

ครัวเรือน การสัมภาษณเชงิลึก และการประชุมกลุมยอย โดยคณะนักวิจัยไดมีการสรางความเขาใจกับ

ชุมชน เร่ิมจากการพูดคุยกับองคกรชุมชนทีม่ีบทบาทตอการจัดการปาชายเลนและกลุมผูนําที่เปนทางการ 

อาทิ ผูใหญบาน สมาชกิและผูบริหาร อบต. ซึ่งไดรับการตอบรับจากทุกชุมชน  เพราะสวนใหญกไ็ดตระหนัก

ถึงความสําคญัขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น และเห็นวากระบวนการศึกษาจะชวยพัฒนาการ

เรียนรูของชุมชนไดดวย   
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หลังจากนั้น จงึไดจัดเวทีประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแกผูนาํจากทุกชมุชน แลวจัดทาํแผนการ

ศึกษาของชมุชนแตละแหง โดยนกัวิจยัและกลุมผูนาํชุมชนรวมกนัคิด ยกเวน กรณีชุมชนบานขนาบนาก 

และกรณีชุมชนบานเขายี่สาร เนื่องจากเปนการศึกษาภูมิปญญาเฉพาะเรื่อง โดยไมไดผานกระบวนการของ

ชุมชน   

การมีสวนรวมในการศึกษาของแตละชุมชน มีรูปแบบแตกตางกนัไป บางชุมชนไดกําหนดใหมี

คณะทํางานของชุมชนทาํการศึกษาวิจัยรวมกับคณะนกัวิจัยของมูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย สวนใหญกลุม

แมบานและกลุมเยาวชน จะมีบทบาทสาํคัญในการสํารวจขอมลูดวยแบบสอบถาม สวนผูนําชุมชนจะ

รวมกันใหขอมลูและตรวจทานขอมูลใหมีความถูกตอง ทายสุดก็มีการจัดเวทีเผยแพรในลักษณะตางๆ อาท ิ

รวมกับเวทีสัมมนาเครือขายเฝาระวงัปาไทย จัดคายเยาวชนในชุมชน  ช้ีแจงและรายงานผลการศึกษาตอ

การประชุมประจําเดือนของหมูบาน การประชุมขององคกรชุมชนแลวแตโอกาส สรุปและจัดทําเอกสารหรือ

โปสเตอรเผยแพร เปนตน กระบวนการตางๆ ทําใหเกดิการแลกเปลีย่นขอมูลและสรางการเรียนรูระหวาง

ชุมชนกบันกัวจิัยภายนอกอยางตอเนื่อง 

6.1 สรุปผลการศกึษา 

ทบทวนและวิเคราะหสถานการณที่ผานมา 

หลังจากมกีารประกาศยกเลกิการสัมปทานปาชายเลนในป 2534 และประกาศใหเปนเขตอนุรักษ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในป 2543 ประกอบกับนโยบายปลูกและฟนฟปูาเพื่อเฉลมิพระเกียรติฯ ของภาครัฐ

และภาคเอกชน ต้ังแตป 2540 มาอยางตอเนื่อง ทาํใหปจจุบันมีพืน้ที่ปาชายเลน ประมาณ 1.7 ลานไร 

(ขอมูลป 2547 จากการแปลภาพถายดาวเทียม) สงผลใหพื้นทีป่าชายเลนของประเทศเริ่มคงที่และได

เพิ่มข้ึนตามลาํดับ ซึ่งบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวในแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 9 

(ป 2545-2549) ดังนั้นแผนฯ ฉบับที่ 10 (ป 2550-2554) จึงใหความสาํคัญกับการมสีวนรวมในการจัดการ

ปาชายเลน  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณและความหลายหลายทางชีวภาพ  

ในสวนของชุมชน ก็ไดมีสวนรวมและมีบทบาทในการจดัการปาชายเลนของประเทศมากขึ้น จนมี

ผลงานเปนรูปธรรม สรางการยอมรับจากหนวยงานภาครฐั จงึทาํใหชมุชนเกิดความเชื่อมั่นในศกัยภาพของ

ตนเองและมกีารขยายเครือขายความรวมมือมากขึน้ แมไมสามารถจาํแนกไดอยางชัดเจนวาชุมชนไดมีการ

ใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ ที่เปนความรูด้ังเดิมหรือเปนความรูใหมที่รับเขามาจากภายนอก 

การศึกษานี้ไดใหความสําคญัตอความรูทัง้สองลักษณะ เพราะถือเปนความรูชุมชนไดนํามาผสมผสานและ

ปรับใชใหมีความเหมาะสมกบับริบทของชมุชนแลว   
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ดังนัน้ จึงไดใหความหมายของคําวา “ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน” ไววา เปน

ความรูของมนษุยอันเกิดจากประสบการณ การเรียนรู การสืบทอด หรือความเฉลียวฉลาด  ในการแกปญหา

และจัดการปาชายเลน ทีม่ีความสอดคลองและผสมผสานกบัสภาพแวดลอม เชื่อมโยงวิถชีวีิต สังคม 

ส่ิงแวดลอมของทองถิน่นัน้ๆ โดยอาจเปนไดทั้งนามธรรมเชน ความเชือ่ ความรู หรือความสามารถ  และอาจ

เปนรูปธรรม เชน กฎระเบยีบ เครื่องมือ เครื่องใช การปฏิบัติ หรือการจัดการก็ได  โดยไมจําเปนตองเปน

ความรูด้ังเดิมเสมอไป 

แตการดําเนนิวิถีชีวิตของชุมชนทีเ่ปลี่ยนไป ไดเกิดการแขงขันและแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติมาก

ข้ึน ทาํใหละเลยที่จะนาํองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่มาปรับใช ใหเหมาะกับสังคมและสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลง ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมจึงเขามาแทนที่ คนรุนหลังก็ใหความสนใจลดลง เนื่องจากได

หันหลังออกจากชุมชนเพื่อไปศึกษาตอและหางานทําในเมือง การพึง่พิงทรัพยากรปาชายเลนของคนรุนนี้ก็

ลดลงไปดวย ทําใหโอกาสที่จะเรียนรูและใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นลดนอยลงไปทุกวนั ยิ่งเปน 

ภูมิปญญาทองถิน่ที่มีความเฉพาะ อธิบายและเขาใจไดยาก  จึงถูกมองวาเปนเรื่องงมงาย 

ที่ผานมาไดมคีวามพยายามที่จะจุดประกายและยกระดับภูมิปญญาทองถิน่ หลังจากที่ชุมชนได

แสดงศักยภาพในการจัดการปาชายเลนใหเหน็เปนทีป่ระจักษ ซึง่ไดสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับใน

ความรูความสามารถของชุมชน โดยเชื่อวาเงื่อนไขความสําเร็จของชมุชนประการหนึ่ง ก็คือ การนําองค

ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเขามาผสมผสานในการจดัการดวยนั่นเอง 

แตความพยามยามขางตนยังดําเนนิการอยูในวงแคบๆ การขยายผลดําเนนิอยางคอยเปนคอยไป    

ในขณะที่กลไกนโยบายของประเทศและหนวยงานที่เกีย่วของ ไดหนัมาใหความสําคญัในการขับเคลื่อนการ

ใชภูมิปญญาทองถิน่ไดถูกกําหนดขึ้น แตยังขาดแผนปฏิบัติการที่ชดัเจน แมกระทั่งนโยบายและยุทธศาสตร

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ผานมา กย็ังขาดความชัดเจนในการสงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่นใน

การจัดการปาชายเลน    

ศึกษาวิเคราะหชุมชนและการจัดการปาชายเลนโดยชุมชน 

ชุมชนนํารองที่คัดเลือกมาเปนกรณีศึกษา สวนใหญมกีารจัดการปาชายเลนอยางเปนรูปธรรมมา

ตอเนื่องกวา 10 ป ยกเวนชมุชนลีเล็ดและชุมชนบานโคกพยอม ดําเนนิการมาประมาณ 5 ป สวนกรณีบาน

ขนาบนาก และบานเขายี่สาร เปนกรณีการจัดการของบคุคลและครอบครัวเปนหลัก แตก็ดําเนินการมานาน

แลวเชนกนั สวนกรณีการจัดการปาชายเลนของชุมชนลีเล็ดเปนการจัดการในระดบัตําบล ในขณะที่ชุมชน

อ่ืนๆ เปนการจัดการในระดบัหมูบาน 
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ในชุมชนตางๆ ที่มีการจัดการปาชายเลน จะมีประชากรสวนหนึง่ทําอาชีพประมงและเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา ซึ่งในอดีตเปนอาชพีหลกัของชุมชน แตตอมาไดปรับเปลี่ยนอาชีพไปทาํสวนยางพาราและสวนผลไม

กันมากขึ้น ทาํใหการพึ่งพิงและใชประโยชนจากปาชายเลนลดลงตามไปดวย ปจจุบันรูปแบบการใช

ประโยชนจากปาชายเลนสวนใหญเปนการเก็บหาพืชและสัตวน้าํเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยมีการจับสัตว

น้ําในบริเวณปาชายเลนเพื่อการคา เพียงรอยละ 10-18 สวนการใชไมในครัวเรือนจะมีสัดสวนสูงที่บาน 

โคกพยอม เนือ่งจากตองใชไมในการทําเครื่องมือประมง นอกจากนัน้ ยังมปีระชากรกลุมใหญในชุมชนบาน

เปร็ดในและชุมชนลีเล็ดประมาณรอยละ 35 ไมมีอาชพีหรือการดํารงชีวิตเกี่ยวของกับปาชายเลน เนื่องจาก

มีอาชีพทําสวน และพื้นที่บางหมูบานในตําบลลีเล็ดไมมีปาชายเลน 

สมาชิกในชุมชนสวนใหญ รับทราบขอมูลและเชื่อมัน่วาชุมชนจะสามารถจัดการปาชายเลนของ

ชุมชนไดเอง  สมาชิกสวนใหญมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการจัดการปาชายเลน ยกเวนที่ตําบลลีเลด็ ซึ่งผูเคย

เขารวมกิจกรรมการดูแลปาชายเลนกับผูที่ไมเคยเขารวม มีสัดสวนใกลเคียงกนั สงผลใหความเชื่อมัน่ตอ

ศักยภาพของชุมชนในการจดัการปาชายเลนต่ําไปดวย สวนกรณีชุมชนที่มีแรงกดดันจากภายนอกสูงและไม

มีองคกรชุมชนดูแลปาชายเลน อยางเชนบานบางโรง ก็สงผลใหชมุชนมีความเชือ่มั่นตอศักยภาพในการ

จัดการปาชายเลนของชุมชนลดลงดวย สําหรับความคิดเห็นของชุมชนตอปญหาปาชายเลนในปจจบัุน สวน

ใหญคิดวายงัมีปญหา ไดแก การประมงโดยใชเครื่องมอืทําลายลาง การบุกรุกปาชายเลนโดยนายทนุจาก

ภายนอก และการลักลอบตดัไมจากชุมชนขางเคียงที่ไมไดมีการจัดการปาชายเลน  

อยางไรก็ตาม ทุกชุมชนไดเห็นความสาํคญัในการใชภูมิปญญาทองถิ่นและการรวบรวมไว  มใิห 

สูญหายไป แตยัไมมีรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งสวนใหญเสนอวาองคกรชุมชนควรดําเนินการ โดยการรวบรวมและ

สอบถามจากผูรู เผยแพรใหคนรุนหลงัไดทราบ  รวมทัง้จดัเปนแหลงเรียนรูไวในชมุชน 

นอกเหนือจากการจัดการปาชายเลนแลว ชุมชนยังเชื่อมโยงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชน ไปสูการพัฒนาชมุชนดานอื่นๆ อาท ิ กองทนุ อาชพี และการพฒันาเยาวชน โดยกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเชงิอนุรักษ เปนรูปแบบหนึง่ที่ชมุชนสวนใหญดําเนนิการและมีแผนที่จะพฒันาตอไปในอนาคต 

สืบคน จัดระบบ และบันทึกองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวคิดเรื่องการจัดการความรู (Knowledge Management) ไดถูกนํามาปรับใชกับการศึกษานี้ 

โดยเริ่มจากการบงชี้องคความรูที่ตองการ แลวทาํการสืบคน สังเคราะหและประมวลผล และจัดระบบ

ขอมูล เพือ่ใหเอื้อตอการเผยแพรไปสูกลุมเปาหมายในโอกาสทีแ่ตกตางกนัไป เพื่อสงเสริมใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู และถายทอดความรูที่ใชในการจัดการปาชายเลน 
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ผลจากการบงชี้และสืบคนความรู ผานการสังเคราะหและประมวลผล ทําใหสามารถจัดระบบองค

ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนได 4 หมวด ไดแก 

1) องคความรูทองถิน่เรื่องระบบนิเวศปาชายเลน 

2) ภูมิปญญาทองถิน่ในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน 

3) ภูมิปญญาทองถิน่ในการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน 

4) ภูมิปญญาทองถิน่ในการพฒันากลุมและองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลน 

 องคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ซึง่ไดแบงไวเปนหมวดตางๆ นี ้พบวา องคความรูทองถิ่นเรือ่ง

ระบบนิเวศปาชายเลน เปนองคความรูพื้นฐานที่ไดมีการนาํไปใชกับทุกเรื่อง สวนใหญเปนองคความรูที่

สามารถอธิบายไดดวยหลักวชิาการ อยางเชนเรื่องความสัมพันธของสิง่มีชีวิตและสิง่แวดลอมในปาชายเลน  

การแบงเขตของพืชในปาชายเลน และระบบการขึ้นลงของน้ํา บางเรื่องเปนองคความรูที่ไดผานการพิสูจน

ดวยประสบการณของชุมชน อยางเชน แหลงที่อยูของสัตวในปาชายเลน เปนตน ชมุชนไดมกีารนาํองค

ความรูทองถิน่เกี่ยวกับระบบนิเวศขางตน ไปใชประโยชนตางๆ กอใหเกิดการพฒันาเปนภูมิปญญาทองถิน่

หมวดตางๆ ไมวาจะเปนภมูิปญญาทองถิ่นในการฟนฟูและดูแลปาชายเลน  และ ภูมิปญญาทองถิ่น

ในการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนใหมีความยั่งยนื  

สวนภมูิปญญาการพัฒนากลุมและองคกรชุมชนในการจัดการปาชายเลนนัน้ สวนหนึง่ได 

นําภูมิปญญาทองถิน่ในการฟนฟูและดูแลปาชายเลน และภูมิปญญาทองถิน่ในการใชประโยชนทรัพยากร

ปาชายเลนไปปรับใชตอ โดยไดมีการผสมผสานรวมกบัองคความรูใหมที่ไดเรียนรูจากทองถิน่อืน่ๆ และ

ความรูทางวิชาการจากภายนอกเขามาผสมผสานดวย (ดังแสดงความสัมพันธดังแผนภาพ) 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการพัฒนากลุมและองคกร
ชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลน 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการใชประโยชนทรัพยากร 

ปาชายเลน 

ชุมชน 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 
จากชุมชนอื่น  

- ความรูทางวิชาการ
- ความรูอื่นๆ จาก
ภายนอก 

องคความรูทองถิ่น 
เรื่องระบบนิเวศปาชายเลน 

ความสัมพันธขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน 
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สําหรับองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่พบในชุมชนนํารองตางๆ (ดูตารางที ่ 6 ประกอบ) 

สามารถแบงออกเปน 3 กลุม สรุปไดดังนี้  

1) องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นทีส่ืบคนพบในชุมชนสวนใหญหรือทุกชมุชน 

- ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความสัมพนัธในระบบนิเวศ  ระหวางสิ่งมีชวีิตดวยกัน  

และความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตกับส่ิงแวดลอมในปาชายเลน  

- ความรูเกี่ยวกับระบบน้าํขึ้นน้ําลง ซึง่มีความสาํคัญตอการประมงและการทาํกิจกรรม

ในบริเวณปาชายเลน ทัง้การปลูก ฟนฟ ู เฝาระวงั และการใชประโยชนจากทรพัยากร

จากปาชายเลน 

- การปลูกเสริม มีเกือบทุกชุมชน แมจะเชือ่วาปาชายเลนสามารถฟนตัวไดตาม

ธรรมชาติก็ตาม แตเนื่องจากปาชายเลนไดผานการบุกรุกทาํลายอยางรนุแรง ก็

จําเปนตองชวยใหปาฟนตัวดวย นอกจากนี ้ เปนกุศโลบายในการดงึคนมาทาํกิจกรรม 

แตในกรณีชุมชนลีเล็ด จะปลอยใหปาฟนตัวเองตามธรรมชาติ  

- การเฝาระวัง ชวงทีม่ีปญหาบุกรุกทาํลายปามาก ชุมชนเฝาระวังดวยการแบงทีม

ลาดตระเวน ปจจุบันไดเปลีย่นมาเปนการสรางแนวรวมในการสอดสองดูแล เชน ผูทํา

อาชีพประมงชายฝง ผูใชทรัพยากรในปาชายเลน กลุมนาํเทีย่ว โดยอาจมกีาร

ลาดตระเวนบางเปนครั้งคราว  

- การจัดแหลงเรียนรู มีเปาหมายสําหรับเยาวชนและสมาชิกในชุมชน และคณะศึกษา 

ดูงาน โดยกาํหนดจุดและเสนทางไวอยางเปนแบบแผนชัดเจน สามารถปรับเปลีย่นได 

บางชุมชนมกีารสรางทางเดนิศึกษาธรรมชาติ (Walk way) ในปาชายเลน บางชมุชนใช

วิธีการนัง่เรือชมปาชายเลน สําหรับการกําหนดจุดศึกษาจะเนนจุดเดนของแตละพื้นที ่

เชน แหลงพันธุไมหายาก แหลงประมงพืน้บาน หรือจุดชมหิ่งหอย เปนตน 

- การจับสัตวน้าํอยางยัง่ยืน เปนวถิชีีวิตของทกุชมุชนที่มีการใชเครื่องมือประมงไม

ทําลายลาง มีการเรียนรูวงจรชีวิตของสัตวน้าํจึงงดจับในชวงวางไข รวมทัง้ตอตานการ

ทําการประมงแบบนายทนุ ซึ่งใชการลงทนุสูงอยางเชนแปลงเลี้ยงหอย หรือโพงพาง  ถือ

วาเปนการยดึครองและทําลายแหลงทาํการประมงพืน้บาน 

- การกาํหนดเขตและกฎระเบียบ เปาหมายจริงๆ แลว เพื่อควบคุมการตัดไมในปา 

ชายเลนและหามใชเครื่องมอืประมงทาํลายลางเปนหลัก บางชุมชนอาจมีการกําหนด

เขตพิเศษขึ้นดวย เชน เขตเพาะพนัธุลูกไม เขตสมุนไพร เขตพิทกัษสัตวน้าํ เปนตน  

กฎระเบียบสวนใหญเปดโอกาสใหคนในชมุชนใชประโยชนได โดยบางชุมชนกําหนด

เงื่อนไขตองเปนผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมรักษาปาชายเลน เปนผูที่เดอืดรอนและยากจน  

มีบางชมุชนที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกชุมชนเขาใชประโยชนดวย  
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2) องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นทีส่บืคนพบในบางชุมชน  

- ความรูเกี่ยวกับสัตวในปาชายเลน ซึ่งมกัจะเปนสัตวเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกบั

ชุมชน อาท ิ ปูแสมที่บานเปร็ดใน ปูดําที่บานบางติบและบานบางโรง ปลากระบอกที่

บานบางติบ    

- การตัดสาง เปนวิธทีี่ชุมชนสวนใหญเห็นวาไมจาํเปน และไมเหมาะสาํหรับแปลงปา 

ชายเลนของชมุชน ซึง่เนนการใชประโยชนรูปแบบอื่น  ที่ไมตองการเรงการเติบโตและ

เพิ่มขนาดของไม โดยเชือ่วาระบบนิเวศปาชายเลนจะมีการตัดสางและลิดกิ่งกนัตาม

ธรรมชาติ    

- สมุนไพร เปนภูมิปญญาทีอ่ยูกับหมอยาเปนรายบุคคล มีการถายทอดกันในครอบครัว 

หรือครูกับลูกศิษย  ซึง่มกีารใชลดลงเรื่อยๆ  

- ประโยชนของจาก สวนใหญนําใบมาใชและแปรรูปเพื่อสรางรายไดเสริม และเปน

อาหาร  แตก็มกีารทาํเปนอาชีพหลกั อาท ิน้ําตาลจาก สุรากลั่น และมวนยาสูบ 

3) องคความรูและภูมิปญญาเฉพาะถิ่น 

- การใชหลกัศาสนาสรางจติสํานึกในการอนุรักษ พบในชุมชนมุสลิมบางแหง ซึง่ผูนํา

ทางศาสนาเหน็ความสําคัญในการจัดการปาชายเลน จึงหยิบยกหลกัคาํสอนทางศาสนา

ที่เกีย่วของมาถายทอด ผานพิธีกรรมทางศาสนาเปนประจํา 

- การปองกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝง พบในพืน้ทีท่ี่ไดรับผลกระทบเพียง

แหงเดียว โดยชุมชนไดมกีารลองผิดลองถูก ผสมผสานกับความรูด้ังเดิมกับความรูใหม 

และพรอมจะใชวิธีใหมๆ อยูเสมอหากไดรับการพิสูจนวาไดผลมากกวา 

- การจัดการสวนปาเพื่อเผาถาน พบอยูแหงเดียวที่ชมุชนบานเขายี่สาร เปนภูมิปญญา

ที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ดําเนินการในพืน้ที่ของเอกชน ไมเนนการดูแลและจัดการที่

ยุงยากหรือตองลงทุนสงู 

สวนภูมิปญญาในการพัฒนากลุมและองคกรชุมชน เพื่อการจัดการปาชายเลนใหมีความยั่งยนื  

สวนใหญต้ังอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมและประโยชนของสวนรวมในระยะยาว โดยเริ่มกอตัวเปนกลุม

แบบหลวมๆ กันมานาน ดวยแรงกดดันจากภายนอกทีส่งผลกระทบตอปาชายเลนของชุมชน ซึง่เปนผลจาก

การสัมปทานเผาถานแทบทัง้สิ้น ประกอบกับมีคนในชมุชนเปนผูจุดประกายใหเกดิการรวมตัวกนั จึงมีการ

ตอสู รณรงค และทํากิจกรรมเรื่อยมา เมือ่ถึงระยะเวลาหนึง่จึงเกิดการกอต้ังเปนองคกรชุมชน ซึง่สวนใหญ

เกิดขึ้นดวยการสนับสนนุจากองคกรพฒันาเอกชน แตมีบางกรณทีี่ไดรับการสนบัสนุนจากผูบริหารและ

หนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ การกอต้ังองคกรชมุชนที่ชัดเจนทั้งหมดเกิดในชวงหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับ 

พ.ศ. 2540 (ดูตารางที่ 7 ) 
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ตารางที่  6    สรุปองคความรูและภูมปิญญาทองถิน่ในชุมชนนาํรอง 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

บา
นเ
ปร

ด็ใ
น 

ตํา
บล

ีเล
ด็ 

บา
นบ

าง
ตบิ

 

บา
นบ

าง
โร
ง 

บา
นท

ุงต
ะเ
ซะ

 

บา
นโ
คก

พย
อม

 

บา
นเ
ขา

ยี่ส
าร

* 

บา
นข

นา
บน

าก
* 

1. เรื่องระบบนิเวศปาชายเลน         

ความสัมพันธในระบบนิเวศ         

การแบงเขตพืช         

แหลงที่อยูของสัตวน้ํา         

ระบบน้ําขึ้นน้ําลง         

2. การฟนฟแูละรักษาปาชายเลน         

หลักศาสนากับการอนุรักษ         

ปลูกเสริม         

ตัดสาง         

เฝาระวัง         

ปองกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝง         

กําหนดเขตและระเบียบการใชประโยชน         

3. การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน         

สมุนไพร         

ประโยชนของจาก         

จัดการสวนปาเพื่อเผาถาน         

แหลงเรียนรูและการทองเที่ยว         

จับสัตวน้ําอยางยั่งยืน         

ผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ          

4. การพัฒนากลุมและองคกรชุมชน**         

ริเร่ิม แนวคิด พัฒนาการ ขยายผล ยั่งยืน         

หมายเหตุ:    *  ศึกษาเฉพาะเรื่อง 

                   ** แสดงรายละเอียดในตารางถัดไป
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ตารางที่  7     สรุปการพฒันากลุมและองคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลนในชมุชนนํารอง 
 
 

 การพัฒนากลุมและองคกรชุมชน 

บา
นเ
ปร

ด็ใ
น 

ตํา
บล

ีเล
ด็ 

บา
นบ

าง
ตบิ

 

บา
นบ

าง
โร
ง 

บา
นท

ุงต
ะเ
ซะ

 

บา
นโ
คก

พย
อม

 

1. การริเริ่มรวมกลุม       

นานกวา 20 ป          

10 - 20 ป          

นอยกวา 10 ป       

2. แรงกดดนัในการริเริ่มรวมกลุม       

สัมปทานปาชายเลน       

ผลกระทบจากนากุง       

การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน       

การประมงทําลายลาง       

อื่นๆ       

3. ผูจุดประกายในการริเริม่รวมกลุม       

ผูนําชุมชน  (ผูใหญบาน, ผูนําทางศาสนา)       

สมาชิกในชุมชน       

บุคคลภายนอก       

4.  ชวงเวลาในการกอตั้งองคกรชุมชน         

กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540       

หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540        

5. ผูสนับสนุนการกอตั้งองคกรชุมชน       

หนวยงานภาครัฐ       

องคกรพัฒนาเอกชน       

อื่นๆ        

6. การสนับสนุนจากภาคีภายนอกในการดําเนนิงาน       

หนวยงานภาครัฐ 1 2 3 1 3 2 

สถาบันการศึกษา/วิชาการ 3 2 2 2 2 2 

องคกรพัฒนาเอกชน 3 2 3 2 3 2 

ส่ือมวลชน 3 2 2 2 3 2 

ภาคเอกชนและอื่นๆ  2 1 1 1 2 1 
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 การพัฒนากลุมและองคกรชุมชน 

บา
นเ
ปร

ด็ใ
น 

ตํา
บล

ีเล
ด็ 

บา
นบ

าง
ตบิ

 

บา
นบ

าง
โร
ง 

บา
นท

ุงต
ะเ
ซะ

 

บา
นโ
คก

พย
อม

 

7. ปจจัยสูความยั่งยืน       

รูปธรรมและประโยชนที่เกิดขึ้น 3 3 3 3 3 2 

การมีสวนรวมในชุมชน 3 2 3 2 3 3 

เครือขายความรวมมือ 3 3 3 3 3 2 

กฎระเบียบการใชประโยชน 3 3 3 2 3 3 

แผนการทํางาน 3 2 3 1 2 1 

การสนับสนุนของ อปท.  2 2 2 3 2 2 

หมายเหตุ: ระดับ 1, 2, 3 หมายถึง นอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ 

ในการดําเนนิงานของแตละชุมชน มีจดุออนจุดแข็งแตกตางกนัไป สวนใหญมีพัฒนาการมา

ยาวนานกวา 10 ป จนเห็นประโยชนที่เกดิขึ้นทั้งทางดานทรพัยากร สังคม และเศรษฐกิจ โดยในระยะหลงั

ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ทีมุ่งเขามาทํางานรวมกับชุมชน ทัง้คําแนะนํา งบประมาณ และ

การศึกษาดูงาน โดยมีองคกรพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษา/วิชาการ ทาํงานรวมกับชมุชนอยาง

ใกลชิด มีกระบวนการพัฒนากลุมแกนนาํ กระตุนใหคิดเอง และเปนพี่เลีย้งคอยหนุนเสริมอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี ้ ยังใชกระบวนการศึกษาชุมชน เพื่อจัดทําแผนการจัดการปาชายเลน แตส่ิงที่ชมุชนไดรับที่

มากกวาแผนฯ คือ การมีสวนรวม ความเขาใจ กระบวนการทํางานกลุม และทิศทางในการทาํงานตอไป แต

ยังมีชมุชนบางสวนทีย่ังไมเห็นความสาํคญัของการจัดทําแผนและการนาํแผนไปใช 

ในดานการมีสวนรวม สมาชิกสวนใหญเขามามีสวนรวมอยางพรอมเพรียง ยกเวนบางชุมชนซึง่คน

รุนใหมยงัใหความสนใจไมมากนกัและอาชีพหลกัของชมุชนไมไดเกี่ยวของกับปาชายเลน แตตองให

ความสาํคัญตอการประสานงานและสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น แตทั้งหมด

นี้ กย็ังไมสามารถรับประกันไดวาชุมชนจะมีความยัง่ยนื เนื่องจากอาจมีเงื่อนไขเฉพาะอืน่ๆ ที่มคีวาม

ออนไหว หรือเปนผลกระทบจากภายนอกเขามาภายหลงั 
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6.2 ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาขางตน ไดขอสรุปวาการคงอยูและคุณคาขององคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นตอ

ชุมชน ข้ึนอยูกับการนําไปใชและเรียนรูเพื่อปรับใช ใหทนักับสถานการณในชุมชนและปจจัยภายนอกที่

สงผลกระทบตอชุมชน ดังนัน้ ชุมชนที่มีปาชายเลนอาจจะไมมีองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ในการ

จัดการปาชายเลน หากชุมชนนัน้ไมมีโอกาสจัดการหรือใชประโยชนจากปาชายเลน 

การศึกษานี้ มีขอเสนอแนะ 5 ประการ เพื่อใหเกดิการจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นให

คงอยู ไดรับการพัฒนาตอยอด และเกดิคุณคาตอการจัดการปาชายเลน โดยคาํนงึถงึสถานภาพการใช 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ผานมา และแนวนโยบายตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน จงึเสมอืนเปนการ

แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติบนฐานของขอมูลและศักยภาพที่จะดําเนินการไดจริง 

1) สงเสริมการจัดการปาชายเลนโดยชุมชน  

การที่ชมุชนมสีวนรวมและมโีอกาสในการจัดการปาชายเลน ถือเปนโอกาสในการนาํองค

ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใช  ดังเชนชุมชนนาํรองในการศึกษานี ้ซึ่งมีศักยภาพและมีผลงาน  จนเปน

ที่ยอมรับ กลายเปนแบบอยางในการเรียนรูของชุมชนอ่ืนทัง้ในและตางประเทศ แนวทางสงเสริมการจัดการ

ปาชายเลนโดยชุมชน มีดังนี ้

 ตองใชการเรียนรู อยาลอกเลียนแบบ เพราะไมมีสูตรสําเร็จ จงึตองศึกษาและทาํความเขาใจ

แตละชุมชนกอนกําหนดกิจกรรม และทบทวนผลรวมกันเปนระยะๆ การเริ่มจากการ

รวมกลุม กําหนดเขต กฎระเบียบหรือการมีแผน อาจมิใชหนทางที่จะทําใหทกุชุมชนเกิด

ความยัง่ยนื 

 ควรสงเสริมใหชุมชนมกีารกาํหนดเปาหมายในการจัดการปาชายเลน หรือมีวัตถปุระสงค

ของการกาํหนดเขตตางๆ ใหชัดเจน เชน เปนแหลงหากินของชุมชน เปนแหลงทองเที่ยว 

หรือเปนเขตสมุนไพร ซึง่จะมีผลตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองมีความสอดคลองกับ

ความตองการ 

 หลีกเลี่ยงการจัดตั้งองคกรชมุชนที่มีความซ้ําซอนกัน เพราะจะนําไปสูความแตกแยกใน

ชุมชนได   

 บทบาทของหนวยงานภายนอกควรใหคําแนะนาํ ไมใชส่ังการหรือชีน้ํา เพราะจะเปนการ 

บ่ันทอนการคิดและการเรียนรูของชุมชน 
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2)  พัฒนาแหลงเรยีนรูระดับชุมชน 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิง่ทีเ่ปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยูตลอดเวลา ยกเวนองค

ความรูเร่ืองระบบนิเวศซึง่ไมคอยมีการเปลีย่นแปลงมากนัก ดังนั้น แหลงเรียนรูที่ดีที่สุดคือชุมชน มิใช

นิทรรศการ การบรรยาย หรือการจําลอง แนวทางการพฒันาแหลงเรยีนรูภูมิปญญาทองถิน่ในชุมชน มีดังนี ้

 ใหความสําคญัทั้งเยาวชนและคนในชมุชน ควบคูกับการเผยแพรแกบุคคลภายนอก 

 วางแผนและจดัการโดยชุมชนซ่ึงเปนเจาของและผูใชภูมิปญญา  เพื่อใหไดขอมูลครบถวน  และ

สรางความภาคภูมิใจ ทั้งนี ้ สถานศกึษา และองคกรปกครองสวนทองถิน่ควรเขามาสนับสนุน  

ในดานการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะที่จาํเปน เชน การนําเสนอที่เขาใจงาย หรือการ

จัดทําเอกสารและใชภาพประกอบ เปนตน 

 เนนสถานที่และเหตุการณจริง เชน การใชประโยชนจากปาชายเลน การฟนฟูปาชายเลน  

เพื่อใหเขาใจไดชัดเจนและระลึกไดงายในภายหลงั 

 ควรผนวกองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ไวเปนสวนหนึ่งของแผนและกิจกรรมการทองเทีย่ว

เชิงอนุรักษ 

 หลีกเลี่ยงการจัดแสดงหรือจําลองเหตุการณเพื่อใหนักทองเทีย่ว หรือคณะศึกษาดูงานไดเยี่ยม

ชม  เพราะจะเปนตัวกดักรอนวิถชีุมชนในภายหลงั 

3) ขยายฐานความรูสูระบบการศึกษาและการวิจยั 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจดัการปาชายเลนบางเรื่อง ยังไมเปนที่รูจกัและไดรับ

การยอมรับมากนัก เนื่องจากอธิบายไดยาก บางครั้งอาจถูกมองวางมงายขาดความนาเชื่อถือ พิสูจนไมได 

ดังนัน้ การศกึษาวิจัยเพื่อคนควาใหเกิดความชัดเจน และถายทอดผานระบบการศกึษา จะชวยใหเกิดการ

เผยแพรและยอมรับไดมากขึ้น แนวทางในการดําเนินงานมีดังนี ้

 วิจัยแบบมีสวนรวม กําหนดโจทยการวจิัยที่สอดคลองกับสถานการณและความตองการของ

พื้นที่ เพื่อสนบัสนุนกระบวนการพัฒนาของชุมชน ใหชุมชนเปนผูเรียนรูไปพรอมๆ กับนักวิจัย 

ผลจากการวิจยัก็ยงัคงอยูกบัชุมชน ซึ่งจะมีโอกาสถายทอดในโอกาสตอไป 

 ผลักดันใหมหีลักสูตรศึกษาในระดับพืน้ฐานและอุดมศกึษา ซึง่ใชพื้นที่หรือทองถิ่นเปนตัวตั้ง 

เนื้อหาการเรียนการสอนควรมาจากทองถิน่ ซึ่งหมายถงึองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ดาน

ตางๆ สวนความรูภายนอกที่รับเขามาจะตองสอดคลองสภาพทองถิน่ 

 ควรมีการวิจยัองคความรูทองถิน่ในการจัดการปาชายเลนเพิม่เติมเพื่อใหเกิดความสมบูรณ ใน

ดานตางๆ ไดแก ดานระบบนิเวศ ดานการฟนฟูปาชายเลนของชมุชน โดยเลอืกพื้นที่ให

หลากหลาย และศึกษาใหครบทุกฤดูในรอบป 
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4)   พัฒนาระบบฐานขอมูล 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล จะชวยใหมีการเผยแพรองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการปาชายเลน ไปสูกลุมเปาหมายไดกวางขวางขึน้ สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนและ

ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูล ดังนี ้ 

 ฐานขอมูลองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน ควรเปนสวนหนึ่งของ

ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชายฝงของประเทศ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางเชื่อมโยง 

และมีการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางเปนระบบ โดยไมแยกสวน 

 ควรพัฒนาศูนยขอมูลในแตละกลุมพืน้ที่ตามแนวชายฝง โดยอาศัยสถาบนัการศกึษาที่มี

ความพรอมหรือหนวยงานของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงเปนฐาน และมีเครือขาย

เชื่อมโยงขอมูลซึ่งกนัและกนั รวมทัง้มหีนวยประมวลผลกลาง 

 สงเสริมการบันทกึและเก็บรวบรวมขอมูลในทองถิน่ 

 5)  สรางความเขาใจและสงเสริมบทบาทของภาคี 

ภาคทีี่เกี่ยวของในการจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน แบง

ออกเปน 3 กลุมไดแก 1) กลุมผูใชภูมิปญญาทองถิ่น: คนเฒาคนแก ชาวประมง องคกรชุมชน และแมบาน 

2) กลุมผูสืบสานภูมิปญญาทองถิน่: สถาบันการศึกษา และเยาวชน 3) กลุมผูสนับสนุนและขยายผลการใช

และรักษาภูมปิญญาทองถิน่: องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชมุชนอ่ืน และหนวยงานภายนอก ซ่ึงมีแนวทาง

การดําเนินงาน ดังนี ้

 ควรเผยแพรและสรางความเขาใจถึงสภานภาพ และความสาํคัญของภูมิปญญาทองถิน่ที่

จะนาํมาใชในการจัดการปาชายเลน รวมถงึอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นทั้งดานบวกและลบให

ชัดเจน 

 ใหความสําคญักับวิธีการสือ่และการเตรียมสารทีจ่ะใชเผยแพร ใหเหมาะสมกับกลุม 

เปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการสรางความเขาใจความหมายและให

เห็นคุณคา ใหเกิดความกระจางในการนําไปใช เพื่อจะดําเนนิการไดตรงกัน 

การจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลน ควรเริ่มต้ังแตในระดับชุมชน 

ที่ตองเขาใจถงึคุณคาและความสาํคัญ มีการบนัทึกและเผยแพรในชุมชน ผูที่เกีย่วของประกอบดวย ผูใช 

ภูมิปญญา องคกรชุมชน สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับหนวยงานภายนอก หรือ

หนวยงานสวนกลาง ควรมีบทบาทสนบัสนุนการดําเนินงานของชมุชน และสงเสริมการดําเนนิงานใน

ภาพรวม อาท ิ การปรับระบบการศึกษา การพัฒนาระบบฐานขอมูลของประเทศ และการเผยแพรสู

สาธารณะในวงกวาง   
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ภาคผนวก ค  สมุนไพรในปาชายเลน 

 

ชื่อพันธุไม สวนที่ใช สรรพคุณ วิธีการใช ชุมชน 

1. กระเพาะปลา ราก รักษารํามะนาด แกปวด
ฟน 

ตําผสมเกลือพอเค็ม ตมน้ําเค่ียว 3 
สวนเอา 1 สวน อมบวนปาก 

เปร็ดใน 

2. โกงกางใบ
ใหญ 

ฝกออนสด เปนยาแกปวดหลังปวด
เอว 

ตมเอาเฉพาะน้ําด่ืมวันละ 3 คร้ัง 
หลังอาหาร 

ทุงตะเซะ 

3. ขลู ตน ขับปสสาวะ แกปสสาวะ
พิการ แกวัณโรคที่ตอม
น้ําเหลืองเปนยาชวยยอย 

ตมรับประทาน  เปร็ดใน 

 ใบ เปนชาลดน้ําหนัก  แกปวด
เมื่อย  ขับระดูขาว  

ตมน้ําด่ืมแทนน้ําชาเพื่อลดน้าํหนัก 
แกปวดเมื่อย  ขับระดูขาว  

เปร็ดใน 

 ใบ หรือ ราก รักษาแผลอักเสบ ตําพอกบริเวณที่เปนแผลได หรือ 
ตมน้ําอาบ  

เปร็ดใน 

 เปลือกตน ขูด
เอาขนออก 

แกริดสีดวงทวารหนกั  
และริดสีดวงจมูก 

นํามาตมรับประทาน หรือตมน้ําเอา
ไอรมทวารหนัก  

เปร็ดใน 

 ราก แกบิด แกไข ขับเหงื่อ ตมรับประทานเปนฝาดสมาน  แก
บิด แกไข ขับเหงื่อ  

เปร็ดใน 

4. โคลงเคลงขน ใบ รักษาฝ  เกล้ือน ตําทาโดยตรงไมตองผสมอยางอ่ืน เปร็ดใน 
 ใชทั้งหา* ยาขับเลือด หั่นตากแหง ตมด่ืมเฉพาะน้าํคร้ังละ 

1 จอกชา 
ทุงตะเซะ 

5. จาก ดอก แกโรคเบาหวาน ตากแหงนาํมาบดใสน้ํารอนด่ืมแทน
ชา 

ทุงตะเซะ 

 ผลออน รักษาโรคหอบ หั่นตากแหงตมน้ําด่ืมแกโรคหอบ ทุงตะเซะ 
 ตะโพกจาก แกแพเบ่ือเมาแมงดา 

แมงดาถวย แมงดาเหรา 
หรือพิษสําแดงจากอาหาร
ทะเล 

สุมไฟบิดเอาน้าํผสมน้าํตาลออย 
หรือผสมน้าํปูนใส รับประทาน 

เปร็ดใน 

 นมจาก  บํารุงเด็กแข็งแรง ขูดเอามาตมน้าํใหเด็กแรกเกดิ
รับประทาน  

เปร็ดใน 

* ใชท้ังหา หมายถึง ใชท้ังสวนตน ราก ใบ ดอก และผล 
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 น้ําตาลจาก  สมานริดสีดวงทวาร ใชน้ําตาลจากงวงจากใชปายทวาร เปร็ดใน 
 รกจาก แกลมจรตางๆ ขับเสมหะ 

และดับพิษทัง้ปวง 
นํามาสุมไฟบดผสมน้ําผ้ึง
รับประทาน 

เปร็ดใน 

 รกจากและ
หนอดอก   

แกโรคเด็กออน เอาสุมไฟตมน้าํใหเด็กรับประทาน เปร็ดใน 

6. จิกทะเล ยอดกับผล
ออน 

แกทองรวง ทองเดิน ตําค้ันน้าํด่ืมหรือรับประทานผลสด ทุงตะเซะ 

 ใบหรือ
เปลือกตน 

แกยางรักกัด  นําเอามาทุบหรือตําแลวเอามาแช
น้ําอาบแกยางรักกัด หรือนําเนื้อ
เปลือกดองแกพิษในคนแพตนรัก 

เปร็ดใน 

7. ชาเลือด ราก แกกลอน แกเสนตึงเปน
เถาดาน   

นําไปตมรับประทาน เชา - เย็น เปร็ดใน 

8. ตอไส ราก ประสานเสน และเอ็น ขับ
ปสสาวะใหสะดวก 

ตมน้ํารับประทาน เปร็ดใน 

9. ตะบูนขาว เปลือกผล
หรือเมล็ด 

รักษาโรคทองรวง นํามาตมน้ํา รับประมาณคร้ังละ 1 
แกว 

ทุงตะเซะ,
บางติบ, 
เปร็ดใน 

 เมล็ด เพิ่มความแข็งแรงใหกับ
กะโหลกศีรษะของเด็ก
ทารก 

นํามาบดดวยน้ําปูนใส แลวนํามา
ทาบนศรีษะของเด็ก 

บางติบ 

 ใบ แกหืด แกไอ  ตมน้ํารับประทาน เปร็ดใน 
 เปลือก, ตน

,ผล 
แกโรคอหิวาต อาเจียนเปน
เลือด และใชหามเลือด 

ตมน้ํารับประทาน หรือค้ันน้าํมด
แดงมาผสมรับประทาน  

เปร็ดใน 

10. ตาตุมทะเล ยางเหนียวสี
ขาวขุน 

รักษาโรคทองผูก นํายางเหนียวสีขาวขุนมา
รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม 
3 หยดตอน้าํ 1 แกว 

ทุงตะเซะ 

 แกน รักษาโรคเร้ือน ใชควันไฟที่เกดิจากการเผาไม
ตาตุม รมเพื่อรักษาโรคเร้ือนไดดี  

เปร็ดใน 

 แกน  (กะลํา
พักตาตุม) 

แกถายไดอยางเฉียบพลัน 
แกอหิวาตกโรค เปนยา
สมาน แกไขขับลม กัด
เสมหะ แกอักเสบ   

ตมหรือฝนกับน้ําปูนใสรับประทาน  เปร็ดใน 

 ใบ แกลมบาหม ู ตมน้ํารับประทาน  เปร็ดใน 
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 ราก แกคัน เอามาฝนกับน้าํปูนใสทาแกคัน  เปร็ดใน 
 ราก เปลือก แกทองอืด ทองเฟอ ถาย

พยาธ ิ
บดใหละเอียด ละลายน้าํใน
ปริมาณที่เหมาะสม รับประทาน 

บางติบ 

11. ตีนเปด
ทะเล 

ผลสด รักษาโรคริดสีดวงทวาร
รักษาโรคผิวหนัง 

นําผลสดมาเผาไฟใหรอนแลวนาํมา
ประคบบริเวณที่เปน 

ทุงตะเซะ 

 เมล็ด เบ่ือเหา  รักษาหิด นําเมล็ดบดใหละเอียดผสมน้ํา
นํามาสระผมหรือทาบริเวณที่เปน
หิด 

ทุงตะเซะ 

 เนื้อไมขางใน ขับน้ําคาวปลาในหลังสตรี
คลอดบุตร 

ตมรับประทานวนัละ 2-4 คร้ัง บางติบ 

 เปลือก บรรเทาโรคนิว่ และลดไข    ตมรับประทาน บางติบ 
 ราก รักษาอาการประจําเดือน

มาไมปกติ 
ตมรับประทาน บางติบ 

12. ถอบแถบ
น้ํา 

เถา เบ่ือเหา  เบ่ือปลา   
เบ่ือปลิง 

ยาพอก ทุงตะเซะ 

 ตน ใบ และ
ราก 

เปนยาระบายออนๆ แก
พิษตานซางขโมย  ถาย
เสมหะ 

ตมรับประทาน บางติบ, 
เปร็ดใน 

13. เทพ ี ใบ รักษาแผลไฟไหม น้ํารอน
ลวก  

ตําแลวใสแผลสดจนกวาจะหาย บางติบ 

14. น้ํานอง ใชทั้งหา บํารุงรางกาย  แกอาการ
เบ่ืออาหาร 

ตมด่ืมเฉพาะน้ํา 1 แกว กอนนอน ทุงตะเซะ 

 ผล บรรเทาอาการปวดหัว 
ปวดทอง 

ฝนเปนผงผสมน้ําทาที่บริเวณทอง บางติบ 

 ผล รักษาอาการตุมข้ึนในเด็ก ตมแลวเอาน้าํที่ไดมาทาใหทัว่ บางติบ 
 ราก รักษาอาการไอ หอบ  ฝนใหเปนผงผสมกับน้าํมะนาว 

รับประทานวนัละ 1-2 คร้ัง 
บางติบ 

 ลําตน  รักษาไขมาลาเรีย  นํามาตมผสมกับตัวยาอ่ืน 
รับประทานวนัละ 2 คร้ังจนกวาจะ
หาย 

บางติบ 

15. เบญจมาศ
น้ําเค็ม 

ดอก    เปนยาถาย ตมรับประทาน  รับประทานมาก 
ถายมาก 

เปร็ดใน 
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 ใบ บํารุงกาํลังหลังคลอด  ขับ
ปสสาวะ 

น้ําที่ค้ันจากผสมกับนมววัด่ืม เปร็ดใน 

 ใบ   รักษาทองลาย  หรือรักษา
แผลอักเสบ  เสนเลือดขอด 

บดละเอียด เปนยาพอกทีท่องของ
สตรีหลังคลอด  

เปร็ดใน 

 ราก   เปนยารักษาหนองใน และ
แกนิ่วในกระเพาะปสสาวะ 

ตมรับประทาน เปร็ดใน 

16. ปรงทะเล ยอดออน แกโรคนิ่ว, แกคัน, แกพิษ
ยางไมเขาตา 

ตมยอดออนรับประทาน, ตมอาบ, 
เอายางจากยอดออนหยดใสตา 

ทุงตะเซะ 

 ใชน้ําจาก
กลางลําตน
หรือกิ่ง  

แกอาการที่เกดิจากยาง
ตาตุมทะเลเขาตา 

หยอดตาทันทเีมื่อยางตาตุมทะเล
เขาตา 

เปร็ดใน 

 ตน ทองเสียรุนแรง นํามาทบุๆ แชน้ําด่ืม เปร็ดใน 
 ใบ ตน  แกผ่ืนคัน  ทาแผล  ฝ แก

พิษจากพชืและสัตวใน
ทะเล 

ตําพอกหรือทา เปร็ดใน 

17. ปอทะเล ยอดออน รักษาโรคพยาธิในเด็ก ตําพอกกระหมอม ทุงตะเซะ 
 ใบ ถอนความรอนจากพิษไข ตําพอกเสนทอง เปร็ดใน 
 ลําตน แกไขทับระดู นํามาตมน้ํารับประทาน  เปร็ดใน 
18. เปงทะเล ยอด รักษาโรคทองรวงและ

อาเจียน 
หั่นแลวตากใหแหง ตมเอาเฉพาะ
น้ําด่ืมประมาณ 1 แกว 

ทุงตะเซะ 

 ใชทั้งหา โรคเบาหวาน ความดัน 
พยาธิอกหัก 

ตมน้ํารับประทาน บางติบ 

 ใบ แกเม็ดผ่ืนคัน ถอนพษิไข 
แกหัด เปนยาเย็น  แกพิษ
ปลาดุกทะเล 

ทุบๆ นาํมาแชน้ํานาน 15 – 30 
นาที หรือ นํายอดออน ตํากบักะป 
และหัวหอม พอกบริเวณที่เปน 

เปร็ดใน 

19. โปรงขาว เปลือก แกทองรวง แกอาเจียน แก
บิด แกมูกเลือด ชะลาง
บาดแผล หามเลือด 

ตมรับประทาน หรือนําเปลือกมา
ตมกับน้าํใชชะลางบาดแผล หรือ
นําเปลือกมาตําใชพอก   

เปร็ดใน 

20. โปรงแดง เปลือก รักษางูสวัด หรือเริม นํามาฝนกับหนิลับมีดแลวผสมกับ
น้ําขาว ทาในบริเวณที่เปน 

บางติบ 

 เปลือก แกน้ํากัดเทา แผลพุพอง  ตมกับน้าํใชชะลางบาดแผล หรือ
เอาเทาแช 

เปร็ดใน 
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21. โพทะเล เปลือก เปนยาลางแผล ตมน้ําใชลางบาดแผลเร้ือรัง เปร็ดใน 
 ผล ฆาเหาในเด็ก แกหิด นํามาตําพอก เปร็ดใน 
22. มะนาวผี ใบ แกลมพิษ นําใบมาตํา ทาบริเวณทีเ่ปนลมพิษ ทุงตะเซะ 
23. รามใหญ ใชทั้งหา ยาแกไขทับระดู ตมกินเฉพาะน้ํา ทุงตะเซะ 
 ตน แกโรคกุดฐัง สังคัง ตมรับประทาน เปร็ดใน 
 ใบแก, ใบ

ออน 
รักษาตับอักเสบ ตมรับประทานแทนนํ้า หรือใบออน

รับประทานเปนผักได 
เปร็ดใน 

 ผล แกลมเปนพิษ ตมรับประทาน เปร็ดใน 
 ราก แกกามโรคและหนองใน ตมรับประทาน เปร็ดใน 
 ราก แกพิษงกูัด กากพอกแผล น้ํารับประทาน เปร็ดใน, 

บางติบ 
 ดอก แกพยาธ ิ นํามาตมรับประทาน บางติบ 
 เปลือก รักษาอาการทองเสีย แกไข  นํามาตม บางติบ 
24. ลําเทง็ ใชทั้งหา แกนิ่ว ตมด่ืมเฉพาะน้ํา ทุงตะเซะ 
25. ลําพ ู ราก แกพิษสารเคมตีกคาง หั่นตมกับรากไมอ่ืน คือ มะเด่ือปา 

หญาคา ขอย เทียนทอง สมปอย 
หญาแปลงหม ูเถาวัลยเขียว เถา
ชะเอมเทศ แกนเทพทาโล เค่ียว
พอประมาณ รับประทาน 

เปร็ดใน 

 ใบ ไลล้ิน ยงุและแมลงมีพษิ ใบสดนํามาเผา บางติบ 
26. ลําพทูะเล ดอกและผล

ออน 
แกทองรวง ตมกินทั้งดอกและผลออน (เหมือน

ผักทั่วไป) 
ทุงตะเซะ 

 ผลสุก แกทองผูก รับประทานเปนผลไม ทุงตะเซะ 
27. สารภีทะเล ใบ แกเมาจากสาเหตุตางๆ รวกน้าํรอนแลวตากแหง ตมด่ืม

แทนน้ําชา  
เปร็ดใน 

 ใบและราก 
เนื้อไม  

สมาน สรางเมด็เลือด ตมรับประทาน เปร็ดใน 

 เปลือก รักษาเกีย่วกับการคลอด
บุตร 

ใชยางจากเปลือกลําตนทา เปร็ดใน 

 เมล็ด รักษาโรครูมาติกส โรคคัน
ตามผิวหนงั 

 ใชน้าํมันในเมล็ดทา เปร็ดใน 

28. สํามะงา ใบ ลางบาดแผล  ลดบวม   ตําพอกบาดแผลหรือตมกับน้ําใชชะ
ลางบาดแผลที่เลือดออก  

เปร็ดใน 
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 ใบสด แกคัน ใชใบสดทาน้าํมันพชื ยางไฟใหรอน
ใชพอกแผลสด หรือตมน้าํอาบ   

เปร็ดใน 

 เมล็ด แกพิษจากอาหารทะเล
เปนพษิ 

วิธีใช  ใชเมล็ดตมกับน้ํารับประทาน เปร็ดใน 

 ราก หรือ ใบ ลดบวม ลดไขมาลาเรีย 
แทนควนิิน แกไขหวัด ตับ
อักเสบ ตับโต มามโต ขับ
น้ําเหลืองเสีย 

ตมหรือค้ันน้าํรับประทาน หรือใชใบ
แหงชงน้าํรอน หรือ ใชรากหรือใบ 
ดองกับเหลา 

เปร็ดใน 

 รากหรือใบ ใชแกทองอืด แนนทอง นํารากหรือใบ อยางใดอยางหน่ึง
ฝนกับเหลา 

เปร็ดใน 

 รากหรือใบ แกบิด บดเปนผงรับประทาน  เปร็ดใน 
29. เสม็ดขาว ใบออนกับ

ผล 
รอบเดือนมาไมปกติ  
รักษามะเร็งโพรงมดลูก 
รักษาโรคในคนชัก
ตาเหลือก แกไขตัวรอนจัด 
อาการช็อก 

ใชมดแดงตํากบัเหลาผสมใบออน
กับผล (ยายุง) รับประทาน 

เปร็ดใน 

 ใบออนและ
ผล  

แกเลือด แกลม ทองอืด 
ทองเฟอ ลมจกุหัวใจ หนา
มืด    

เค้ียวใหละเอียดและกลืนบรรเทา
อาการเบ้ืองตน หรือผสมเหลา ถา
ไมมีใชพิมเสนแทนได รับประทาน 

เปร็ดใน 

30. แสมขาว แกนของตน  แกอาการทองรวง แกกษัย 
รักษาอาการประจําเดือน
มาไมปกติ  

นํามาตม หรือตมรวมกับแกน
แสมสาร (ข้ีเหล็กปา) ใชเปนยาขับ
เลือดเสียของสตรี  

บางติบ, 
เปร็ดใน 

31. แสมดํา เปลือก แกปวดฟนและรักษาโรค
เร้ือรัง  

  บางติบ 

 เมล็ดออน เรงฝและพอกฝที่แตกแลว
ใหตกสะเก็ดเร็วข้ึน  

นํามาตําพอก บางติบ 

 ลําตน ขับลม ขับปสสาวะ แก
กษัย แกหืด ริดสีดวง ปวด
ทอง อาเจียน 

นํามาตม บางติบ 

32. แสมทะเล ใบ แกพิษปลาแทง เผา รมควนั ทุงตะเซะ 
 แกนของตน แกทองรวง  นํามาตมน้ําด่ืม บางติบ 
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 ใบหรือราก แกพิษปลาหรือสัตวมีพิษ
ในทะเลอ่ืนๆ  

ตําใหละเอียดใชพอกที่แผล หาก
เปนงพูิษรายแรงตําผสมกับใบ
เสลดพังพอน กระถินและหัวหอม 
โดยตําใหละเอียดพอกที่แผลและ
ละลายน้ํารับประทาน 

บางติบ 

 เปลือก สมานแผลในปาก  นํามาตมน้ําอมบวนปาก บางติบ 
 รากและตน รักษาโรคเบาหวาน สับใหละเอียดผสมกับกาํแพงเจ็ดชั้น 

ใบตนหูกวาง ตนตายปลาย นํามา
ตมรับประทานวนัละ 2 คร้ัง 

บางติบ 

33. หงอนไก
ทะเล 

เปลือก ราก รักษาโรคทางเดินอาหาร ฝ 
หรือผสมเหงือกปลาหมอ 

ตมรักษาโรคทางเดินอาหาร ฝ หรือ
ผสมเหงือกปลาหมอ  

เปร็ดใน 

 เปลือก  แกรํามะนาด ปากอับแสบ ตมน้ําอมบวนปาก บางติบ 
 เมล็ด แกทองเสีย แกบิด  รับประทาน บางติบ 
34. หยนี้ํา เปลือก รักษาโรคผิวหนัง ตําใหละเอียดทาบริเวณที่เปน ทุงตะเซะ 
35. หวายลิง ตนและหวั ลดไข ไขกาฬ (แผลกดทับ) 

ชัก สลบ หอบ ล้ินแข็ง 
ตมน้ําด่ืม เปร็ดใน 

 เหงา ตน ใบ 
ดอก ผล 
สดๆ 

แกโรคเกี่ยวกบัทางเดิน
ปสสาวะ ขับปสสาวะ 

 ตมรับประทานแทนนํ้า เปร็ดใน, 
บางติบ 

 เหงา รักษาถงุน้าํดี และโลหิต ตมน้ําด่ืม เปร็ดใน 
 หัว แกพยาธ ิ นํามาบดผสมในน้าํใหเด็กอาบทุก

วันเปนเวลาอยางนอย 1 เดือน 
บางติบ 

 หัวและราก  แกไขดีซาน นํามาตมน้ําด่ืม บางติบ 
36. เหงือกปลา

หมอดอก
ขาว 

ตน ราก ยาอายุวัฒนะ  แกลมทัง้
ปวง แกขัดเบา 

บดเปนผงชงกบัน้ํารอน น้ําผ้ึง หรือ 
สุราก็ได  

เปร็ดใน 

 ใชทั้งหา ถอนพษิไข เมด็ผดผ่ืนคัน 
แกโรคผิวหนังทุกชนิด 

ตมน้ําอาบ  เปร็ดใน, 
ทุงตะเซะ 

 ใชทั้งหา แกพิษฝดาษ ฝทั้งปวง ตมน้ํารับประทาน เปร็ดใน 

 ตนสด รักษาแผลเร้ือรัง ถอนพษิ ตําละเอียด พอกปดหัวฝหรือแผล
เร้ือรัง  

เปร็ดใน 
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 ยอด,ราก แกพิษแมลงสัตวกัดตอย ตําปดที่แผลแมลงสัตวกัดตอยหรือ
ใชเหงือกปลาหมอทัง้ 5 รมควันปด
ที่แผล 

ทุงตะเซะ 

 ยอด,ราก,ทั้ง
หา 

แกเหนบ็ชา หั่นเปนช้ินเล็กๆตากแหงนํามาตม
รับประทานวนัละ 3 คร้ัง กอน
อาหาร  

ทุงตะเซะ 

ใชทั้งหา รักษาโรคริดสีดวง,มะเร็ง หั่นตากแหงบดละเอียดละลาย
น้ําผ้ึงรวงรับประทาน 

ทุงตะเซะ 37. เหงือกปลา
หมอดอก
มวง ใชทั้งหา แกคัน นํามาตมน้ําอาบแกคัน ทุงตะเซะ 

 ใชทั้งหา แกเข็ดเมื่อย, แกเหนบ็ชา  หั่นเปนช้ินเล็กๆตากแหงนํามาตม
รับประทานวนัละ 3 คร้ังกอนอาหาร 

ทุงตะเซะ 

 ใชทั้งหา แกพิษแมลงสัตวกัดตอย ตําปะที่แผลแมลงสัตวกัดตอยหรือ
ใชเหงือกปลาหมอทัง้ 5 รมควันปะ
ที่แผล  

ทุงตะเซะ 

 ตนสด  พอกฝ รักษาฝหนอง แผล
ที่ถูกงูกัด 

นํามาตําใหละเอียดนํามาพอกหรือ
นําใบมาตําเอาน้าํที่ไดรับประทาน 

บางติบ 

 ใชทั้งหา รักษาโรคปอดและ
โรคมะเร็ง  

ตมรับประทาน เชา – เย็น บางติบ 

 ใบหรือทั้งตน รักษาอาการรอนในและ
เปนยาชูกาํลัง 

บดเปนผงผสมกับน้าํผ้ึงปนเปน
กอนเล็กๆ กนิวันละ 3 เวลา 

บางติบ 

 ลําตนและ
ราก 

แกพิษไข แกโรคผิวหนงัทกุ
ชนิด  

ตมอาบ หรือใชรับประทาน บางติบ 
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