วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

ภููมิิปััญญาท้้องถิ่�น่ ในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน
ในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

35

ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่�
อ่่าวบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
Local Wisdom for Sustainable Resources Management
at Bandon Bay in Suratthani Province
		

ภมรรัตน์ สุธรรม1

Pamornrat Sutum

			
บทคััดย่่อ
การศึึกษาภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่ง� ยืืนในพื้้น� ที่่อ่� า่ วบ้้านดอน
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาวิิถีีชุุมชนและ
สถานการณ์์ของทรััพยากรในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน ศึึกษาภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการ
ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน และศึึกษาแนวทางการฟื้้�นฟููสืืบสานและต่่อยอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นใน
การจััดการทรััพยากรในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ ปราชญ์์
ชาวบ้้าน ผู้้�นำ�ชุ
ำ มช
ุ น สมาชิิกกลุ่่�มอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรในพื้้น� ที่่อำ� �ำ เภอท่่าฉาง อำำ�เภอดอนสัักและ
อำำ�เภอพุุนพิิน เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากเอกสารงานวิิจััย บทความทางวิิชาการ การสััมภาษณ์์
การสัังเกต การสนทนากลุ่่�มและการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร ผลการศึึกษาพบว่่า วิิถีีชุมช
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ชายฝั่่�งในอดีีตใช้้เครื่่�องมืือที่่�ประดิิษฐ์์ขึ้้�นเองและไม่่ทำำ�ลายล้้างทรััพยากรธรรมชาติิ เน้้นการ
บริิโภคในครััวเรืือนเป็็นหลััก สถานการณ์์ทรัพั ยากรเริ่่ม� เปลี่่ย� นแปลงในช่่วงปีี พ.ศ. 2516 - 2525
จากวิิถีีประมงเพื่่�อยัังชีีพมาเป็็นวิิถีีประมงเชิิงพาณิิชย์์ กลไกรััฐส่่งเสริิมและเปิิดโอกาสให้้
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1
Assistant Professor, Community Development Program, Faculty of Humanities and
Social Sciences Suratthani Rajabhat University, e-mail: pamornrat79@hotmail.com
1

36

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 13 (2)

เอกชนเข้้ามาทำำ�นากุ้้�งกุุลาดำำ�แบบพััฒนา ปีี พ.ศ. 2534 - 2545 รััฐบาลได้้เปิิดพื้้�นที่่�
สััมปทานคอกหอยในทะเลและช่่วงรอยต่่อ ปีี พ.ศ. 2545 - 2550 รััฐบาลได้้มีีนโยบายแปลง
สิินทรััพย์์ทางทะเลให้้เป็็นโฉนดชุุมชน (Sea Food Bank) ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศป่่าชายเลนและ
ชายฝั่่�งทะเลเสื่่�อมโทรมอย่่างรุุนแรงถึึงขั้้�นวิิกฤติิ ส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีชุุมชนประมงพื้้�นบ้้านที่่�
ขาดแคลนทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ในการยัังชีีพ ชุุมชนรอบอ่่าวบ้้านดอนใช้้ภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมใน
การใช้้ประโยชน์์จากป่่าชายเลน ภููมิิปััญญาในการจัับสััตว์์น้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน ภููมิิปััญญาใน
การจััดการทรััพยากรร่่วมของท้้องถิ่่�นแบบบููรณาการ จััดตั้้ง� กลุ่่�มอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรทางทะเล
ร่่วมกัับเครืือข่่ายภาคีีพััฒนาทุุกภาคส่่วน ร่่วมกำำ�หนดกฎกติิกาการใช้้ประโยชน์์ทรััพยากร
อย่่างยั่่�งยืืนในเขตพื้้�นที่่�อภััยทาน เขตพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ ภููมิิปััญญาในการจััดการทรััพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่่ง� ให้้ยั่่ง� ยืืน เช่่น การจััดทำำ�บ้้านปลา การจััดทำำ�ช้อ้ นปีีก  การจััดทำำ�แนวเขตกัันลม
ลููกไม้้อ่่อน การเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน หรืือ “ทะเลเดิินได้้” เป็็นต้้น สำำ�หรัับแนวทางใน
การฟื้้�นฟูู สืืบสาน และต่่อยอดภููมิิปััญญา เน้้นการรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากร การขยายกลุ่่�มอนุุรักั ษ์์ฯ ให้้ครอบคลุุมทุกุ พื้้น� ที่่ใ� นอ่่าวบ้้านดอน การขยายเครืือข่่าย
อาสาพิิทัักษ์์ทะเล แก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมายให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุบัุ ัน
คำำ�สำำ�คััญ : ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น การจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน อ่่าวบ้้านดอน
			
Abstract
The study of local wisdom for sustainable resource management in
Bandon Bay, Suratthani province was qualitative research. The objectives of
the study were to gain folk wisdom of Bandon Bay and the situation area of
Bandon Bay resources, to study sustainable development resources by folk
wisdom, and to find out how to of reactivate, inherit and carry-on sustainable
development resources by from the folk wisdom of Bandon Bay. The sample
were selected from sage villagers, the community leaders, and the resources
conservation members of Thachang, Donsak , and Punpin district . The data
were collected via academic articles, interviews, observation, focus groups
discussion, and workshop.
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According to the study, agriculturists and local fisheries depended
on the ecological integrity of Bandon Bay's mangrove forest and coast for
aquatic animal richness. The part, all fishermen used fishery inventions by
themselves, so it did not damage the environment, and normally, they
fished  for household consumption, after which they traded for something
else. The situation has changed since 1973 - 1982 from household consumption
to commercial fishing. From 1991 to 2002, government policies aided the
private sector and ordinary citizens in establishing tiger prawn farms and
shellfish farms.
In 2002-2007 the government launched sea food bank policy that
sea assets are to deed poll community which destroyed mangrove forest
ecosystem and coast was severe deteriorated so affected to local fishery
lifestyle and then the aquatic animal shortage for making a living. Finally, the
community around Bandon Bay concerns folk wisdom to find sustainable
development resources using traditional wisdom to manage mangrove forests,
sustainable development of fishery and how to rely on the wide direction of
fisheries. A conservation grouping with a development association a government
officer, and the rules for resource management were established. Similarly,
sustainable development resources in the Apaytan (no hunting) area, such
as conserving area, mangrove forest management, crab habitat, mangrove forest
conservation, fish habitat, and a windproof line were set up. To achieve sustainable
development resources through folk wisdom, a conservation awareness
campaign, the expansion of the conservation group to include all of Bandon
Bay, the expansion of the network of conservation marine volunteers, and
the modification of the law to the present were enacted.
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มรดกภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นนำำ�ไปสู่่�ความรู้้�และวิิธีีการศึึกษาชุุมชนได้้ค้้นพบวิิธีีการ
จััดการระบบและส่่งต่่อความรู้้� ทัักษะชีีวิิตและความสามารถจากรุ่่�นไปสู่่�รุ่่�นโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิและสัังคม ถึึงแม้้ว่่าจะมีีระบบการศึึกษา
อย่่างเป็็นทางการอยู่่�แล้้วก็็ตามแต่่ยัังพบว่่า มีีการถ่่ายทอดความรู้้�และวิิธีีการดั้้�งเดิิมอยู่่�ใน
ปััจจุุบััน โดยสืืบทอดความรู้้�ในหลากหลายสาขาวิิชา ได้้แก่่ จัักรวาลวิิทยาและฟิิสิิกส์์
สู่่�สุุขภาพและการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งความยั่่�งยืืนทางสิ่่�งแวดล้้อมจำำ�เป็็น
ต้้ อ งมีีสภาพภูู มิิ อ ากาศที่่� มั่่� น คง การบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ที่่� ยั่่� ง ยืื น และ
การปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพโดยขึ้้�นอยู่่�กัับความเข้้าใจทางวิิทยาศาสตร์์และ
การแบ่่งปัันความรู้้�เกี่ย� ่ วกัับการเปลี่่ย� นแปลงทางภููมิอิ ากาศ อัันตรายจากธรรมชาติิ สภาพแวดล้้อม
ของพื้้น� ที่่แ� ละขีีดจำำ�กัดั ของทรััพยากรธรรมชาติิที่ไ�่ ด้้รับั การพััฒนาขึ้้น� การสร้้างความยืืดหยุ่่�น
ให้้กัับประชาชนที่่�อ่่อนแอ เมื่่�อเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการจำำ�กััดต้้นทุุนทางมนุุษย์์ สัังคมและเศรษฐกิิจ ความรู้้� ค่่านิิยม 
และแนวปฏิิบััติิแบบดั้้�งเดิิมที่่�ผ่่านการสะสมและฟื้้�นฟููจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของมรดกภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรมได้้ชี้้�แนวทางสัังคมมนุุษย์์ด้้านการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสภาพ
แวดล้้ อ มทางธรรมชาติิ โ ดยรอบมาอย่่ า งยาวนาน ในปัั จจุุ บัั น มีีการให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ
ประโยชน์์ของมรดกภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�นที่่�มีีต่่อความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในหลายด้้าน เช่่น การอนุุรักั ษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ การบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างยั่่�งยืืน การเตรีียมพร้้อมและการตอบสนองภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ เนื่่�องจากมรดกทาง
วัั ฒ นธรรมที่่� มีีชีีวิิ ต องค์์ ค วามรู้้� ค่่ า นิิ ย มและแนวทางปฏิิ บัั ติิ ท างมรดกภูู มิิ ปัั ญ ญาทาง
วััฒนธรรมอัันเกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�นมีีสมรรถนะในการขัับเคลื่่�อนและปรัับเข้้ากัับ
การใช้้งานทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
พื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนเป็็นอ่่าวขนาดใหญ่่ที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งบนฝั่่�ง
ทะเลด้้านตะวัันตกของอ่่าวไทย ตั้้�งอยู่่�ตอนกลางของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี มีีลัักษณะแนว
ชายฝั่่ง� ทะเลตลอดทั้้ง� อ่่าวมีีความยาวชายฝั่ง�่  ประมาณ 100 กิิโลเมตร มีีความลึึก เฉลี่่ย� 2.9 เมตร
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มีีป่่าชายเลนขึ้้�นเป็็นแนวตลอดชายฝั่่�งรอบอ่่าว บริิเวณรอบอ่่าวบ้้านดอน มีีแม่่น้ำ��ำ ตาปีีเป็็น
แม่่น้ำ�ส
�ำ ายหลัักและคลองต่่าง ๆ โดยรอบที่่�มีีน้ำ�จื
�ำ ืดปริิมาณมากไหลลงสู่่�อ่่าวบ้้านดอน ทำำ�ให้้
เป็็นแหล่่งน้ำำ�� กร่่อยที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์ของแร่่ธาตุุอ าหารและผลผลิิ ต ทางชีีวภาพสูู ง
อ่่าวบ้้านดอนยัังเป็็นแหล่่งที่่�อุุดมไปด้้วยแพลงก์์ตอนหลากหลายชนิิดซึ่่�งกลายเป็็นแหล่่ง
อาหารของสััตว์์น้ำ�ที่
�ำ กิ�่ นิ อาหารโดยการกรอง (Filter feeders) เอื้้อ� ประโยชน์์ให้้อ่า่ วบ้้านดอน
เป็็นแหล่่งการเพาะเลี้้�ยงหอยที่่�สมบููรณ์์ที่่�สุุด พื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนยัังอุุดมไปด้้วยสััตว์์น้ำำ��ตาม
ธรรมชาติิหลากหลายชนิิด
อาชีีพประมงพื้้�นบ้้านเป็็นกิิจกรรมหนึ่่�งที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อวิิถีีชีีวิิตของชาวบ้้าน
ที่่อ� าศััยอยู่่�รอบ ๆ อ่่าวบ้้านดอนและแม่่น้ำ��ำ ตาปีี ให้้การจุุนเจืือในฐานะเป็็นแหล่่งอาหาร รายได้้
และคุุณภาพชีีวิิต และยัังเป็็นแหล่่งผลผลิิตทางเศรษฐกิิจที่่�ทำ�ำ รายได้้ให้้ประเทศสููงมาตลอด
อ่่าวบ้้านดอนกำำ�ลัังประสบกัับปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีผลให้้ผลผลิิตและความความอุุดม
สมบููรณ์์ของทรััพยากรลดลง เนื่่�องจากมีีการนำำ�ทรััพยากรมาใช้้เกิินขีีดความสามารถของ
ระบบนิิเวศที่่�รองรัับและผลิิตทัันกัับความต้้องการของมนุุษย์์ การบุุกรุุกป่่าชายเลนเพื่่�อใช้้
ทำำ�นากุ้้�งส่่งผลให้้เกิิดปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม ปััญหาคุุณภาพน้ำำ�� เสื่่อ� มโทรม เป็็นปััญหาหลัักที่่เ� กิิดขึ้้น�
เนื่่�องจากการปล่่อยน้ำำ�ทิ้้
� ง� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� จากนากุ้้�งซึ่ง�่ มีีปริิมาณการปล่่อยน้ำำ�ทิ้้
� ง� สููงมากลง
สู่่�อ่่าว โดยไม่่ได้้ผ่่านการบำำ�บััด และการกรองเบื้้�องต้้นจากป่่าชายเลน อ่่าวบ้้านดอนเป็็น
พื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีการทำำ�วิิจััยและมีีโครงการนำำ�ร่่องจากการสนัับสนุุนของหน่่วยงานทั้้�งภายในและ
นอกประเทศในการวิิจััยเพื่่�อการจััดการทรััพยากรชายฝั่่�ง ซึ่่�งไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�
ควรเนื่่� อ งจากขาดการเชื่่� อ มโยงของฐานข้้ อ มูู ล ที่่� จำำ� เป็็ น และสำำ�คัั ญ ต่่ อ การจัั ด การและ
การเข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ ว มของชุุมชนในท้้องถิ่�น่ เพื่่�อวางแผนการจััดการและใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรชายฝั่ง�่ อ่่าวบ้้านดอน พร้้อมกัับนโยบายการสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านอาหาร (Food
Security) ความปลอดภััยอาหาร (Food Safety) และคุุณภาพของอาหาร (Food Quality) ให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืนในระยะยาว (อนััญญา เจริิญพรนิิพััทธ, 2553, บทคััดย่่อ)
วิิถีีชุุมชนในอ่่าวบ้้านดอนได้้อาศััยแหล่่งทรััพยากรในพื้้�นที่่�เป็็นแหล่่งทำำ�มาหากิิน
ในการประกอบอาชีีพทำำ�การประมงมายาวนาน โดยใช้้ภููมิิปััญญาในการประกอบอาชีีพที่่�
ไม่่ ทำำ� ลายทรัั พ ยากรและระบบนิิ เวศให้้ สูู ญ เสีียความสมดุุ ล ซึ่่� ง ในแต่่ ล ะชุุ มช นล้้ ว น
มีีภููมิปัิ ญั ญาท้้องถิ่น�่ ในการจััดการ การอนุุรักั ษ์์ และการฟื้้น� ฟููทรัพั ยากรชนิิดต่่าง ๆ ที่่แ� ตกต่่างกััน
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ตามบริิบทของชุุมชน แต่่ล้้วนมีีเป้้าหมายเพื่่�อรัักษาความหลากหลายทางชีีวภาพของ
ทรััพยากรและระบบนิิเวศให้้เกิิดความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับเป็็นแหล่่งดำำ�รงชีีพของมนุุษย์์ ในการวิิจัยั
ครั้้�งนี้้ผู้� ้�วิจัิ ยั จึึงสนใจที่่�จะศึึกษาถึึงวิิถีีชุุมชนรอบอ่่าวบ้้านดอน ศึึกษาเกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ของ
ทรััพยากรอ่่าวบ้้านดอน ตลอดจนศึึกษาถึึงภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� รอบ ๆ อ่่าวบ้้านดอน ว่่าในแต่่ละ
ชุุมชนมีีภููมิิปััญญาในการจััดการทรััพยากรในด้้านใดบ้้าง เพื่่�อถอดบทเรีียนและจััดการ
ความรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรของชุุมชนมาสัังเคราะห์์เป็็นองค์์ความรู้้�
เพื่่�อเผยแพร่่ให้้กว้้างขวาง ตลอดจนศึึกษาหาแนวทางในการฟื้้�นฟูู  สืืบสานและต่่อยอด
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรอ่่าวบ้้านดอนให้้เกิิดความยั่่�งยืืนสืืบไป
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษาวิิถีีชุุมชนและสถานการณ์์ของทรััพยากรในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน
2. เพื่่�อศึึกษาภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่�อ่่าว
บ้้านดอน
3. เพื่่�อศึึกษาแนวทางการฟื้้�นฟูู สืืบสาน และต่่อยอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการ
จััดการทรััพยากรในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
วิิธีีการวิิจััย
            การศึึกษาวิิจััย เรื่่�อง “ภููมิิปััญญาท้้องถิ่�น่ ในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืนใน
พื้้� น ที่่� อ่่ า วบ้้ า นดอนจัั ง หวัั ด สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี” เป็็ น การวิิ จัั ย เชิิ ง คุุ ณ ภาพเป็็ น การวิิ จัั ย แนว
ปรากฏการณ์์วิทิ ยา (Phenomenological Research) ซึ่ง�่ เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพรููปแบบหนึ่่ง� ที่่�
อาศััยแนวความคิิดและโลกทััศน์์จากปรััชญาปรากฏการณ์์วิิทยาเป็็นเครื่่�องมืือในการศึึกษา
ปรากฏการณ์์และประสบการณ์์ของมนุุษย์์ (ชาย โพธิิสิิตา, 2550, น. 189) โดยมีีขั้้�นตอนที่่�
เป็็นกระบวนการวิิจััย ดัังนี้้�
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
              ประชากรผู้ใ้� ห้้ข้้อมููลหลััก ได้้แก่่ ประชาชนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�รอบ ๆ อ่่าวบ้้านดอน
ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอไชยา อำำ�เภอท่่าฉาง อำำ�เภอพุุนพิิน อำำ�เภอเมืืองฯ อำำ�เภอกาญจนดิิษฐ์์ และ
อำำ�เภอดอนสััก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี กลุ่่�มตััวอย่่างได้้แก่่ ประชาชนผู้้�ประกอบอาชีีพการ
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ประมง ผู้้�นำำ�ชุุมชน  ปราชญ์์ชาวบ้้าน และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน 30 คน ในพื้้�นที่่�
อำำ�เภอดอนสััก อำำ�เภอท่่าฉาง และอำำ�เภอพุุนพิิน ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�อยู่่�ติิดกัับอ่่าวบ้้านดอน จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีีและมีีการใช้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นผสมผสานกัับการจััดการทรััพยากรสมััยใหม่่ให้้
เกิิดการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นรููปธรรม โดยใช้้เทคนิิค
การอ้้างอิิงต่่อเนื่่อ� งปากต่่อปาก (Snowball Sampling Technique) ในการสุ่่�มตััวอย่่าง
โดยโอกาสในการเลืือกใช้้การอ้้างอิิงต่่อเนื่่�องปากต่่อปากในการสุ่่�มตััวอย่่างตามขั้้�นตอน
ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นตััวแทนกรณีีศึึกษา จำำ�นวน 3 ชุุมชน ได้้แก่่ ชุุมชนบ้้านท่่าพิิกุุล ชุุมชน
บ้้านคลองคราม และชุุมชนบ้้านห้้วยทรััพย์์
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููล
            เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ในการเก็็บข้อ้ มููลได้้แก่่ แบบสััมภาษณ์์ปลายเปิิดซึ่ง�่ เป็็นการสััมภาษณ์์
แบบไม่่มีีโครงสร้้าง (Unstructured interview) เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการเก็็บข้้อมููล
3. วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
            ใช้้วิธีีิ การ/เทคนิิคที่ใ�่ ช้้ ประกอบด้้วย การศึึกษาจากเอกสาร การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก   
การสนทนากลุ่่�ม ( Focus  group) การสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วมและไม่่มีีส่่วนร่่วม การประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการ
4. วิิธีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
   การวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงเนื้้�อหา นำำ�มาจััดการความรู้้�เป็็นกลุ่่�ม
ความรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นด้้านการจััดการทรััพยากรในแต่่ละด้้านในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน  
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ผลการวิิจััย
ตอนที่่� 1 วิิถีีชุุมชนและสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงของทรััพยากรธรรมชาติิ
ในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน
จากการทบทวนเอกสาร การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกและการสนทนากลุ่่�มทั้้�ง 3 ชุุมชน
ผ่่านการเก็็บรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล พบว่่าวิิถีีชุุมชนรอบอ่่าวบ้้านดอนนั้้�น ได้้เริ่่�ม
จากการตั้้ง� ถิ่น�่ ฐานรอบอ่่าวบ้้านดอนในอดีีตซึ่่ง� มีีความเชื่่อ� มโยงสััมพันั ธ์์กับั ระบบนิิเวศป่่าต้้นน้ำำ��
กัับปากแม่่น้ำำ��และอ่่าวบ้้านดอน อิิงอาศััยฐานทรััพยากรธรรมชาติิซึ่่�งมีีความอุุดมสมบููรณ์์

42

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 13 (2)

มากที่่� สุุ ด เป็็ น ปัั จ จัั ย ยัั ง ชีีพให้้ แ ก่่ ผู้้�คน ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ วิิ ถีี การผลิิ ต รอบอ่่ า วบ้้ า นดอนใน
การประกอบอาชีีพด้้านการเกษตรเป็็นอาชีีพหลััก สำำ�หรัับผู้้�คนที่่�ตั้้�งบ้้านเรืือนริิมชายฝั่่�ง
อ่่าวบ้้านดอนมีีวิิถีีการทำำ�ประมงพื้้�นบ้้าน เนื่่อ� งจากในพื้้�นที่่บริ
� เิ วณชายฝั่ง�่ รอบอ่่าวบ้้านดอน
อุุดมไปด้้วยป่่าชายเลนซึ่่ง� เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��นานาชนิิด การทำำ�การประมงใน
อดีีตเน้้ น การบริิ โ ภคในครัั ว เรืื อ นเป็็ น หลัั ก การทำำ�ป ระมงน้ำำ�� กร่่ อ ยริิ ม ฝั่่� ง ทะเลและ
ปากแม่่น้ำำ��ด้้วยเครื่่�องมืือประมงขนาดเล็็ก เช่่น การใช้้แห อวน เบ็็ดราว เบ็็ดธง แร้้วดัักปูู
มีีการเพาะเลี้้�ยงชายฝั่่�ง เช่่น การเลี้้�ยงกุ้้�ง การเลี้้�ยงหอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่่� 
เป็็นต้้น การทำำ�อาชีีพประมงได้้มีีพััฒนาการที่่�ส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีชุุมชนในการดำำ�รงอยู่่�ของ
ผู้้�คนรอบอ่่าวบ้้านดอน ในช่่วงปีี พ.ศ. 2516 - 2525 วิิถีีชุมช
ุ นอ่่าวบ้้านดอนที่่ป� ระกอบอาชีีพ
ทำำ�การประมงเริ่่�มมีีการเปลี่่�ยนแปลงจากวิิถีีพื้้�นบ้้านเพื่่�อยัังชีีพและใช้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นใน
การประกอบอาชีีพ โดยเริ่่�มมาจากการเข้้ามาของกลไกรััฐที่่�เข้้าไปมีีอิิทธิิพลต่่อวิิถีีของชุุมชน
จากการส่่ ง เสริิ ม การนำำ�วิิ ธีี การและแนวทางการเพาะเลี้้� ย งกุ้้�งแบบพัั ฒ นาโดยเฉพาะ
การเลี้้�ยงกุ้้�งกุุลาดำำ�ในเขตพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนของสหกรณ์์นิิคมเข้้ามาในปีี พ.ศ. 2519 ได้้ออก
พระราชกฤษฎีีกาจััดตั้้�งนิิคมสหกรณ์์ในท้้องที่่�อำำ�เภอกาญจนดิิษฐ์์ ตั้้�งแต่่บััดนั้้�นเป็็นต้้นมา
การเลี้้ย� งกุ้้�งกุุลาดำำ�ได้้แพร่่หลายและเป็็นที่่นิ� ยิ มในบรรดานัักลงทุุนเลี้้ย� งกุ้้�ง เพราะในช่่วงแรก ๆ  
ที่่มีี� การบุุกรุุกทำำ�ลายป่่าชายเลนเพื่่�อทำำ�นากุ้้�งนั้้น� ผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�งประสบความสำำ�เร็็จมีีกำำ�ไรสููง ต่่อมา
การเลี้้�ยงกุ้้�งเริ่่�มประสบภาวะขาดทุุนอัันเนื่่�องจากสภาพน้ำำ��เสีียจากการใช้้ยาปฏิิชีีวนะ
การถ่่ายเทน้ำำ��เสีียจากบ่่อกุ้้�งและที่่�สำำ�คััญต้้องลงทุุนสููง บางรายกุ้้�งตายหมดบ่่อ ขาดทุุนจน
เป็็นหนี้้�สิินต้้องขายบ้้านทรััพย์์สิินจนหมดตััว จนถึึงปััจจุุบัันเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�งได้้ล้้มเลิิก
การเลี้้ย� งกุ้้�งแบบพััฒนาลงอย่่างสิ้้น� เชิิง ทั้้�งนี้้�การทำำ�นากุ้้�งได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อระบบนิิเวศน์์อย่่าง
รุุนแรงจากการบุุกรุุกป่่าชายเลนและนากุ้้�งร้้างที่่�ยากต่่อการฟื้้�นฟููโดยธรรมชาติิ ทำ�ำ ให้้
ทรััพยากรสััตว์์น้ำ��ำ ลดลงอย่่างรวดเร็็วส่่งผลต่่อวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนชายฝั่่�งอ่่าวบ้้านดอนที่่�ต้้องเอา
ตััวรอดจากภาวะวิิกฤติิทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 
สำำ�หรัับสถานการณ์์การเปลี่่ย� นแปลงของทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้น� ที่่อ่� า่ วบ้้านดอน
และผลกระทบนั้้� น ที่่� เ ห็็ น ได้้ ชัั ด ได้้ แ ก่่  สถ านการณ์์ ด้้ า นทรัั พ ยากรป่่ า ชายเลนซึ่่� ง เป็็ น
ทรััพยากรธรรมชาติิที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั  ป่่าชายเลนขึ้้น� อยู่่�บริิเวณชายฝั่่ง� ทะเลอ่่าวไทยบริิเวณอ่่าวบ้้านดอน
เป็็นแนวแคบ ๆ ประมาณ 50 - 100 เมตร จากชายฝั่่ง� ซึ่่ง� หากย้้อนอดีีตไปตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2504
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ภููมิิปััญญาท้้องถิ่�น่ ในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน
ในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
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จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีมีีพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 160,000 ไร่่ ในปีี พ.ศ. 2534 เหลืือ
ป่่าชายเลนเพีียง 13,775 ไร่่ ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�นากุ้้�งแบบพััฒนาเข้้ามาโดยนิิคมสหกรณ์์ใช้้เวลา
เพีียง 12 ปีี ในปีี พ.ศ. 2549 เหลืือป่่าชายเลน 19,755 ไร่่  ในป่่าชายเลนพบว่่าความหลากหลาย
ทางชีีวภาพสููงมีีพรรณไม้้อย่่างน้้อย 26 ชนิิด  มีีนกอย่่างน้้อย 75 ชนิิด พบลิิงในป่่าชายเลนบางแห่่ง
มีีปลาในป่่าชายเลนอย่่างน้้อย 50 ชนิิด ปลาเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ เช่่น ปลานวลจัันทร์์ทะเล
ปลากะพงขาว และปลากระบอก เป็็นต้้น ป่่าชายเลนเป็็นที่่�เพาะฟัักวางไข่่และเป็็นที่่�อยู่่�
อาศัั ย ของสัั ต ว์์ น้ำำ��วัั ย อ่่ อ น เมื่่� อ การเลี้้� ย งกุ้้�งแบบพัั ฒ นาเป็็ น อาชีีพใหม่่ ที่่� เข้้ า มาในพื้้� น ที่่�
อ่่าวบ้้านดอน ทำำ�ให้้ประชาชนส่่วนหนึ่่ง� รวมทั้้�งชาวประมงหัันไปเลี้้ย� งกุ้้�งแบบพััฒนา ป่่าชายเลน
จึึงถููกแปรสภาพไปเป็็นนากุ้้�ง บ้้างก็็ประสบความสำำ�เร็็จ  บ้้างก็็ล้้มเหลวขาดทุุนปล่่อยพื้้�นที่่�
เป็็นนากุ้้�งร้้างซึ่่�งไม่่สามารถฟื้้�นฟููตััวเองโดยธรรมชาติิให้้เป็็นป่่าชายเลนได้้อย่่างสมบููรณ์์ต้้อง
ให้้มนุษุ ย์์ลงไปฟื้้น� ฟููให้้กลัับสู่่�สภาพเดิิมซึ่ง�่ ต้้องใช้้เวลาหลายสิิบปีจึี งึ จะฟื้้น� สภาพได้้ (กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�ง, 2551, น. 1)
ในส่่วนพื้้น� ที่่ทำ� �ำ การประมง อ่่าวบ้้านดอนมีีพื้้�นที่่ทำ� �ำ การประมงในระยะ 6 กิิโลเมตร
จากชายฝั่่�งมีีพื้้�นที่่� 291,250 ไร่่ เป็็นเขตอนุุญาตเลี้้�ยงหอย 40,655 ไร่่ เขตรัักษาพัันธุ์์�สัตั ว์์ป่า่
8,750 ไร่่ เขตอนุุรักั ษ์์หาหอยกะพง 6,250 ไร่่ รวมพื้้�นที่่เ� ลี้้ย� งหอยในอ่่าวบ้้านดอน 54,687 ไร่่
ในช่่วงปีี พ.ศ. 2548 (ทวีีศัักดิ์์� สุุขรััตน์์, 2551, น. 8) แต่่หลัังจากมีีโครงการ Sea Food
Bank พ.ศ. 2547 เป็็นต้้นมานำำ�ไปสู่่�การบุุกรุุกจัับจองยึึดครอบครองพื้้�นที่่�ทะเลนอกเขต
อนุุญาตกว่่า 200,000 ไร่่ ปััจจุบัุ นั พื้้น� ที่่ช� ายฝั่่ง� ส่่วนใหญ่่กลายเป็็นพื้้น� ที่่ค� อกหอยของกลุ่่�มทุุน
มีีเนื้้อ� ที่่เ� พิ่่มขึ้้
� น� เป็็นจำำ�นวนกว่่า 300,000 ไร่่ (เพ็็ญนภา สวนทอง, 2562, น. 106) นอกจากนั้้น�
ในพื้้น� ที่่อ่� า่ วบ้้านดอนมีีพื้้�นที่่เ� พาะเลี้้ย� งชายฝั่ง�่ จำำ�นวน 91,898 ไร่่ สถานการณ์์การเพาะเลี้้ย� ง
สััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งอ่่าวบ้้านดอนเป็็นแหล่่งผลิิตกุ้้�งทะเล แหล่่งผลิิตหอยนางรมและแหล่่งผลิิต
หอยแครงที่่�สำำ�คััญของประเทศ มีีการเพาะเลี้้�ยงหอยชายฝั่่�ง 3 ชนิิด คืือ หอยนางรม 
(หอยตะโกรม) หอยแครง และหอยแมลงภู่่�  ปััจจุุบัันมีีการเลี้้� ย งหอยแครงกัั นมากขึ้้�น
เนื่่�องจากมีีราคาสููง ทำำ�ให้้ผู้้�เลี้้�ยงหอยแครงจำำ�นวนหนึ่่�งมีีปััญหากัับผู้้�ทำ�ป
ำ ระมงพื้้�นบ้้าน ที่่�ใช้้
เครื่่�องมืืออวนล้้อม เบ็็ดราว ลอบปูู อวนลอย ในแปลงหอยเกิิดตะกอนดิินฟุ้้�งติิดหอย หลัักหอย
และวััสดุุเลี้้�ยงหอยเสีียหาย เกิิดการกระทบกระทั่่�งกััน ทำำ�ให้้ชาวประมงพื้้�นบ้้านไม่่มีีผืืนน้ำำ��ที่่�
จะทำำ�กิิน ส่่วนการเลี้้�ยงปลาในกะชัังมีีการเลี้้�ยงปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ในแถบ
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อำำ�เภอท่่าชนะ อำำ�เภอไชยา อำำ�เภอท่่าฉาง อำำ�เภอดอนสััก อำำ�เภอกาญจนดิิษฐ์์ ส่่วนใหญ่่ซื้้�อ
ลููกปลามาจากจัังหวััดอื่่น� เช่่น ชุุมพร ตรััง และระนอง เป็็นต้้น  (ทวีีศัักดิ์์� สุุขรััตน์์, 2551, น. 9)
โดยสรุุปปััญหาด้้านการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิในภาพรวมในพื้้�นที่่�รอบ ๆ
บริิเวณอ่่าวบ้้านดอน มีีดัังนี้้�คืือ 1) ปััญหาป่่าชายเลนถููกทำำ�ลายทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ลดลงเนื่่�องจาก
รััฐบาลมีีนโยบายให้้สััมปทานป่่าชายเลนทำำ�ไม้้เผาถ่่าน ส่่งเสริิมการทำำ�นากุ้้�ง ได้้มีีการบุุกรุุก
ป่่าชายเลนจัับจองเป็็นเจ้้าของและมีีการซื้้�อขายป่่าชายเลน 2) ปััญหาเครื่่�องมืือประมง
ผิิดกฎหมาย ปััจจุุบัันเครื่่�องมืือในการทำำ�การประมงทำำ�ลายล้้างทรััพยากรประเภทต่่าง ๆ
มีีแนวโน้้มรุุนแรงมากขึ้้�นเพราะมีีความต้้องการทรััพยากรมากขึ้้�น แม้้มีีมาตรการทาง
กฎหมายควบคุุมเครื่่�องมืือประมงที่่�ทำำ�ลายล้้างแต่่กฎหมายมีีผลบัังคัับใช้้ได้้น้้อยมาก ยัังมีี
การจัับสััตว์์น้ำำ��ที่่�ทำำ�ลายล้้าง ได้้แก่่ การใช้้อวนรุุน อวนลาก ยาเบื่่�อ การใช้้ระเบิิด เรืือปั่่�นไฟ
ปลากะตััก ลอบปููตาถี่่� ไซจีีนหรืือไซงูู กระหััง การใช้้ลอบงูู เป็็นต้้น  3) ปััญหากฎหมาย
การประมงล้้าสมััยและปััญหาระบบการบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
ประเทศไทยบัังคัับใชััพระราชบััญญััติิการประมง พ.ศ. 2490 มาช้้านาน  ถึึงแม้้ในปััจจุุบัันได้้
มีีพระราชกฤษฎีีกาการประมง พ.ศ. 2560 แต่่ก็ยั็ งั เป็็นช่่องว่่างที่่เ� ปิิดให้้เจ้้าหน้้าที่่รั� ฐบ
ั างส่่วนใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือในการทุุจริิต ละเลยสิิทธิิของชุุมชนตามกฎหมายรััฐธรรมนููญที่่�ต้้องการให้้
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและองค์์กรส่่วนปกครองท้้องถิ่่�นได้้มีีส่่วนร่่วมในการบำำ�รุุงรัักษา อนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู
และจััดการในการใช้้ประโยชน์์และรัับประโยชน์์จากความหลากหลายทางชีีวภาพของ
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่�ง่ อย่่างยั่่�งยืืน 4) ปััญหาโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่ง�่ โครงการ
พััฒนาพื้้น� ที่่ช� ายฝั่ง�่ ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ การก่่อสร้้างท่่าเทีียบเรืือเพื่่อ� การท่่องเที่่ย� วในพื้้�นที่่�อำำ�เภอ
ดอนสััก ท่่าเทีียบเรืือเพื่่�อการค้้า เขื่่�อนกัันตลิ่่�งและกัันคลื่่�น ล้้วนมีีผลกระทบโดยตรงใน
การทำำ�ลายทรััพยากรชายฝั่่ง� และในทะเล ทำำ�ให้้วิถีีชีีวิ
ิ ติ ของผู้้�คนในชุุมชนท้้องถิ่่น� ได้้รับผ
ั ลกระทบ
ต่่ อ คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต 5) ปัั ญ หาการปัั ก เขตพื้้� น ที่่� ท ะเลทำำ�ค อกหอยของกลุ่่�มทุุ น กรมประมง
ได้้อนุุญาตให้้สัมปท
ั านพื้้น� ที่่ท� ะเลทำำ�คอกหอยได้้ในพื้้น� ที่่อ่� า่ วบ้้านดอน มีีการปัักคอกหอยกั้้�นพื้้�นที่่�
ทางเข้้าออกของเรืือประมงพื้้น� บ้้านและพื้้�นที่่ช� ายฝั่ง�่ ส่่วนใหญ่่กลายเป็็นคอกหอยของกลุ่่�มทุุน
ซึ่่� ง ปัั จจุุ บัั น มีีเนื้้� อ ที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น เป็็ น จำำ� นวนกว่่ า 300,000 ไร่่ ในพื้้� น ที่่� อ่่ า วบ้้ า นดอน ทำำ� ให้้
ชาวประมงพื้้น� บ้้านไม่่มีีพื้้น� ที่่ทำ� �ม
ำ าหากิินในบริิเวณชายฝั่ง�่ และการนำำ�เรืือเข้้าออกก็็ต้อ้ งเสีียเวลา
เดิิ นทางอ้้ อ มไกลมากส่่ งผลให้้ มีีค่่ าใช้้ จ่่ายเพิ่่� มขึ้้� น ไม่่ มีีที่่� ห ลบลมมรสุุม หรืื อ ภัั ย พิิ บัั ติิไ ด้้
ทัันท่่วงทีี จนกระทั่่�งในปััจจุุบัันยัังคงเป็็นปััญหาเรื้้�อรัังที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไข
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ตอนที่่� 2 ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่�อ่่าว

บ้้านดอน
            จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก การสนทนากลุ่่�มและจััดเวทีีเชิิงปฏิิบััติิการถอดบทเรีียน
ทั้้ง� 3 ชุุมชน ผ่่านการระดมความคิิดและเก็็บรวบรวมข้้อมููลผ่่านการพููดคุุยและอภิิปรายกลุ่่�ม 
พบว่่าภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
มีีดัังนี้้�
1. ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับวิิถีีประมงพื้้�นบ้้านที่่�สััมพัันธ์์กัับการรัักษาระบบ
นิิเวศในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน
      1.1 ภููมิิปััญญาประมงพื้้�นบ้้านในการจัับสััตว์์น้ำำ�� ได้้แก่่ ภููมิิปััญญาในการจัับปูู
ทะเลหรืื อ ปูู ดำำ�  โดยการสัั ง เกตในพื้้� น ที่่� ป่่ า เลนหลัั ง จากน้ำำ��ท ะเลลดลง ว่่ า มีีรอยเท้้ า ปูู
ในบริิเวณที่่�มีีรููปููหรืือไม่่ ถ้้ามีีก็็จะใช้้ตะขอไม้้ไผ่่เกี่่�ยวตััวปููออกจากรููแล้้วจัับ  นอกจากนั้้�นก็็มีี
การปัักแร้้วปููบริิเวณริิมชายเลนที่่�น้ำำ��ไม่่ลึึกมาก ทิ้้�งไว้้ประมาณครึ่่�งชั่่�วโมงแล้้วค่่อยดึึงแร้้วขึ้้�น
ถ้้ามีีปููมากิินอาหารก็็ต้้องรีีบดึึงใส่่เรืือโดยเร็็ว วิิธีีนี้้�เป็็นวิิธีีที่่�ง่่ายไม่่ทำำ�ลายระบบนิิเวศ 
“การทำำ�แร้้วปููใช้้เชืือกไนล่่อนมาถัักเป็็นตาข่่ายรอบไม้้ที่่�ทำำ�เป็็น
ซี่่�ในลัักษณะรููปวงกลมล้้อมรอบไม้้หลัักเนื้้�อแข็็งปลายแหลมมีีความยาว
ประมาณ 2-3 เมตร จากนั้้�นนำำ�อาหารที่่�ปููดำำ�ชอบเช่่น กุ้้�ง ปลาตััวเล็็กใส่่ถุุง
หรืือตาข่่ายนำำ�ไปผููกติิดกัับตััวแร้้วแล้้วพายเรืือนำำ�ไปปัักที่่�ป่่าชายเลน ทิ้้�งไว้้
สัักพัักหมั่่�นสัังเกตถ้้าไม้้ที่่�ปัักไว้้ไหว ๆ แสดงว่่าปููมากิินอาหารในถุุงที่่�ปัักไว้้
ก็็รีีบพายเรืือไปถอดแร้้วขึ้้�นมาถ้้ามีีปููกำำ�ลัังกิินอาหารติิดพัันก็็เทใส่่เรืือไว้้”         
                                    (อารีี สมภัักดีี, สััมภาษณ์์: 14 ตุุลาคม 2561)
          ภููมิิปััญญาในการหาหอยแครง หอยกััน และหอยไฟไหม้้ ให้้ดููจากน้ำำ�ท
� ะเล  ดููน้ำำ��ขึ้้�น
น้ำำ�� ลง ข้้างขึ้้น� ข้้างแรม น้ำำ�� เป็็นน้ำำ�� ตาย ให้้จับช่
ั ว่ งน้ำำ�� ลงหรืือน้ำำ�� ตายเพราะจะเห็็นตััวหอยได้้ชัดั ในป่่าเลน
ใช้้วิธีีิ จับด้
ั ว้ ยมืือโดยเลืือกแต่่ตัวั โตได้้ขนาด ตััวเล็็กทิ้้ง� ไว้้ให้้เจริิญเติิบโตเต็็มที่เ�่ พื่่อ� จะได้้ขยายพัันธุ์์�
ต่่อไป ภููมิปัิ ญ
ั ญาในการจัับกุ้้�ง กุ้้�งเคย ใช้้สวิงิ ใช้้ยกยอขนาดเล็็ก ใช้้มือื จัับ ใช้้ซ่อ่ นตัักกุ้้�งช่่วงเวลา
กุ้้�งเคยขึ้้�น ถ้้าหากมีีปริิมาณกุ้้�งมากใช้้ดัักโดยโพงพาง นำำ�มาล้้างให้้สะอาดแล้้วตากแดดให้้
แห้้ง นำำ�ไปตำำ�ให้้ละเอีียดแล้้วคลุุกเกลืือหมัักไว้้ในโอ่่งนานหลายเดืือนจึึงนำำ�มาเก็็บไว้้กิินและ
ที่่�เหลืือนำำ�ไปขาย  ภููมิิปััญญาในการจัับปููเปี้้�ยวในพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน ชาวบ้้านจะรวมตััวเป็็น
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กลุ่่�มออกไปจัับปูเู ปี้้ย� ว โดยใส่่ถุงุ มืือจัับปูเู ปี้้ย� วที่่ไ� ด้้ขนาดโตเต็็มวัยั ใส่่ในปี๊๊บ� เอามาดองไว้้รัปท
ั าน
ในครััวเรืือน ไว้้ขาย และแจกจ่่ายกัันในชุุมชน ภููมิิปััญญาในการจัับปลากระบอก การจัับ
ปลากระบอกต้้องจัับในช่่วงเดืือนสว่่างหรืือพระจัันทร์์สว่่างซึ่่�งปลากระบอกจะขึ้้�นมาเล่่น
แสงจัั น ทร์์ ใช้้ เรืื อ พายและแสงสว่่ า งจากตะเกีียง ใช้้ สวิิ ง ตัั ก ปลาที่่� ขึ้้� น มาเล่่ น แสงไฟ 
ภููมิิปััญญาในการหาแหล่่งปลาที่่�ชุุกชุุมโดยใช้้วิิธีีการฟัังเสีียงปลาขณะปลาเล่่นน้ำำ� 
� โดยใช้้หูู
แนบกัับไม้้พาย การหาปลาต้้องใช้้วิิธีีการสัังเกตสิ่่�งแวดล้้อมรอบ ๆ รวมทั้้�งการสัั ง เกต
การเปลี่่�ยนแปลง เช่่น เสีียง ฝููงนก สีีของน้ำำ�� อุุณหภููมิิน้ำำ�� ความขุ่่�นของน้ำำ�� ทิศท
ิ างการติิดอวน
ของสััตว์์น้ำ� �ำ เมื่่อ� สัังเกตเห็็นน้ำำ�ท
� ะเลขุ่่�นเหมืือนน้ำำ�ม
� ะพร้้าวและมีีอุุณหภููมิอุ่่�ิ น คาดได้้ว่่าบริิเวณนั้้�น
เป็็นแหล่่งอาศััยของปลาทูู การหากุ้้�งและปูู ถ้้าจะหาปููม้้าตััวใหญ่่ ควรไปหาที่่�ทะเลลึึก
ห่่างจากฝั่ง�่ และเกาะออกไป บริิเวณใดมีีปููและกุ้้�งตััวเมีียมากแสดงว่่า แหล่่งน้ำำ�นั้้
� น� จะมีีปููและ
กุ้้�งชุุกชุุมสามารถวางอวนซ้ำำ��ที่่�เดิิมได้้อีีก
1.2 ภููมิิปััญญาเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือประมงพื้้�นบ้้านที่่�ใช้้จัับสััตว์์น้ำ� 
�ำ เครื่่�องมืือทำำ�มา
หากิินที่่�คนในชุุมชนในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนได้้ประดิิษฐ์์และใช้้กัันอยู่่�ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน
เช่่น จัับปลาปลาด้้วยเบ็็ดราว ไซปลาดุุก จัับปููด้้วยตะขอเกี่่�ยวปููดำำ�หรืือแร้้วปูู การวางลอบ 
ลอบเป็็นเครื่่�องสานใช้้ในการจัับสััตว์์น้ำำ��ประเภท กุ้้�ง ปูู ปลา การวางอวนเป็็นอุุปกรณ์์ใน
การดัักจัับสััตว์์น้ำำ��ประเภท กุ้้�ง ปูู ปลา ใช้้วางขวางทางน้ำำ��เพื่่�อให้้สััตว์์น้ำำ��ลอยมาชนและ
ติิดอวน โดยถัักเป็็นตาข่่ายผืืนยาวใช้้ล้้อมจัับปลา อวนมีีหลายชนิิด เช่่น อวนรุุน เป็็นอวนที่่�
มีีลัักษณะคล้้ายถุุง ปากอวนประกอบกัับคันั รุุนติิดตั้้ง� บริิเวณหััวเรืือ รุุนเคลื่่�อนที่่ไ� ปพร้้อมกัับเรืือ
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้สัตั ว์์น้ำ�ที่
�ำ อ�่ ยู่่�ด้า้ นหน้้าปากอวนเข้้ามาติิดอยู่่�ที่ก้�่ น้ ถุุงอวน ใช้้ทำ�ำ การประมง
บริิเวณชายฝั่่�งที่่�มีีระดัับน้ำำ��ลึึกไม่่เกิิน 15 เมตร (สง่่า ทองศรีี, สััมภาษณ์์ : 24 กัันยายน 2561)
อวนลอย เป็็นอวนตาถี่่ชนิ
� ดิ ที่่ไ� ม่่มีีเครื่่�องถ่่วง ใช้้ผูกู มุุมขอบบนของอวนกัับเรืืออีีกมุุมหนึ่่ง� ผููกกัับทุ่่�น
ปล่่อยให้้อวนลอยไป อวนล้้อม มีีลัักษณะเป็็นสี่เ� ่ หลี่ย� ่ มผืืนผ้้ามีีทุ่่�นลอยบนผิิวน้ำำ�� ใช้้สำ�ำ หรัับล้อ้ มจัับปลา
ตามชายฝั่่�ง แห เป็็นชื่่�อเครื่่�องจัับปลาชนิิดหนึ่่�ง ถัักเป็็นตาข่่าย ใช้้ทอดแผ่่ลงในนํ้้า� แล้้วค่่อย ๆ
ดึึงขึ้้น� มา การทำำ�ประมงกุ้้�งเคยโดยใช้้แรงงานคนในการเดิินรุุนด้้วยเครื่่�องมืือที่่�เรีียกว่่า “หวาก”
หรืือใช้้เรืือแจวไปดัักจัับโดยใช้้สวิงิ ตััก โดยในช่่วงแรกจะทำำ�ไว้้บริโิ ภคในครััวเรืือนและแจกจ่่าย
ในหมู่่�เครืือญาติิ นอกจากนั้้�นยัังมีีภููมิปัิ ญ
ั ญาในการทำำ�ช้อ้ นปีีกเพื่่อ� ดัักจัับกุ้้�ง การทำำ�ช้อ้ นปีีกเป็็น
ภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมในการจัับกุ้้�งเคยของชุุมชนบ้้านห้้วยทรััพย์์ เป็็นภููมิิปััญญาที่่�ใช้้เครื่่�องมืือที่่�
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ไม่่ทำ�ำ ลายล้้างทรััพยากรและระบบนิิเวศ การทำำ�ช้้อนปีีกทำำ�จากวััสดุุธรรมชาติิย่่อยสลายได้้ง่่าย
ไม่่เป็็นขยะ ช่่วยรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ชนิิดอื่่�น ๆ ที่่�สามารถไต่่เข้้าออกและลอดทางจากได้้ เช่่น
ลููกปููม้า้  ลููกปลาดุุกทะเล การทำำ�ช้อ้ นปีีกได้้หายไปจากชุุมชนเป็็นเวลาร่่วม 20 ปีี แต่่กลัับมาฟื้้น� ฟููใน
ช่่วงปีี พ.ศ. 2550 ผู้้�คนในชุุมชนหัันกลัับมาสู่่�ประมงพื้้�นบ้้านแบบดั้้�งเดิิมที่�ไ่ ม่่ทำ�ำ ลายล้้าง
อีีกครั้้�ง
“การทำำ�ช้้อนปีีกใช้้วััสดุุจากทางจากมาปัักเป็็นรููปตััววีีในทะเล
บริิเวณใกล้้ชายฝั่่�งที่่�ไม่่ลึึกมากประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 200
เมตรทำำ�เป็็นตััววีีติิดกัันประมาณ 2-3 ตััววีี ความกว้้างของปากตััววีี
ประมาณ 200-300 เมตร  และที่่�ปลายยอดแหลมของตััววีีใช้้สวิิงหรืือ
ตาข่่ายคอยยกขึ้้น� ลงเพื่่อ� ดัักจัับกุ้้�งตอนน้ำำ�ท
� ะเลลงช่่วงหััวค่ำำ�� หรืือหกโมงเย็็น
ในช่่วงหนึ่่�งเดืือนจัับได้้ประมาณ 10 วััน ในช่่วงน้ำำ�� ลงหรืือน้ำำ��ตายจัับไม่่ได้้
กุ้้�งนอน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับธรรมชาติิและเวลาเดิินของกุ้้�ง”  
                         (สมชาย รัักเดช, สััมภาษณ์์: 23 พฤษภาคม 2561)
1.3 ภููมิิปััญญาประมงพื้้�นบ้้านเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อ ได้้แก่่ พิธีีิ กรรมไหว้้แม่่ย่่านางเรืือ
มัักจะทำำ�ตอนเดืือนหกหรืือตอนที่่�จะออกทำำ�มาหากิินในทะเลเชื่่�อกัันว่่าแม่่ย่่านางจะช่่วย
ปกปัักรัักษา ทำำ�ให้้ปลอดภััย ปราศจากอัันตรายทั้้�งปวง หาปลาได้้ คล่่องตััวในการทำำ�งาน
การอธิิษฐานถึึงแม่่ย่่านาง สามารถทำำ�ได้้โดยกล่่าวเชิิญมารัับเครื่่�องเซ่่นไหว้้ แล้้วจุุดประทััด
เป็็นอัันเสร็็จพิิธีี ความเชื่่�อที่่�ปลููกฝัังกัันมาตั้้�งแต่่บรรพบุุรุุษที่่�ลููกทะเลทุุกคนต้้องยึึดถืือปฏิิบัติั ิ
คืือ ไม่่จัับสััตว์์น้ำำ��ในวัันพระ จัับแต่่ตััวโตได้้ขนาดถ้้าจัับได้้ตััวเล็็กก็็ปล่่อยไป จัับเท่่าที่่�จำำ�เป็็น
เพื่่�อการบริิโภคและยัังชีีพ และจัับโดยใช้้เครื่่�องมืือธรรมชาติิ ไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมหรืือ
ระบบนิิเวศ เช่่น ใช้้มืือจัับหรืือใช้้เครื่่�องมืือที่่�ไม่่ทำ�ำ ลายล้้าง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์ระยะยาวของ
คนในชุุมชนให้้ระบบนิิเวศมีีได้้เวลาฟื้้�นตััวและขยายพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ได้้มากขึ้้�น
1.4 ภููมิิปััญญาเกี่่�ยวกัับองค์์ความรู้้�ด้้านทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง เนื่่�องจาก
บริิเวณชุุมชนอ่่าวบ้้านดอนมีีพื้้�นที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเลจึึงมีีทรััพยากรธรรมชาติิมากมายในพื้้�นที่่�
ได้้แก่่ ป่่าชายเลน ชาวประมงพื้้�นบ้้าน มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับป่่าชายเลนว่่าป่่าชายเลนเป็็นที่่�
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อนุุบาลสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อน เป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�สััตว์์ทะเล และห่่วงโซ่่อาหารของสััตว์์ทะเล
ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศสมบููรณ์์ และประโยชน์์จากป่่าชายเลนมีีสรรพคุุณทางยาสมุุนไพร เป็็นต้้น  
“สััตว์์ทะเลที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่  ปลาดุุกทะเล ซึ่่�งเป็็นสััตว์์ที่่�อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�โดยชาวบ้้านที่่�จะออกหากัันเป็็นประจำำ�  เพื่่�อนำำ�มาทำำ�อาหารและ
เอาไปสร้้างอาชีีพกัับคนในหมู่่�บ้้าน โดยปลาดุุกทะเลจะชอบอยู่่�ตามที่่�มีี
น้ำำ��ลึึก ดิินเลน ชอบกิินไส้้เดืือนทะเลเป็็นอาหาร ฤดููผสมพัันธุ์์�วางไข่่ใน
เดืือนกัันยายนถึึงพฤศจิิกายนของทุุกปีี กุ้้�งกุุลาดำำ�มีีลายพาดขวางตาม
ลำำ�ตััว กุ้้�งกุุลาดำำ�ชอบกิินซากสััตว์์ หรืือแพลงตอนสััตว์์เป็็นอาหาร ตอน
เล็็ก ๆ อาศััยอยู่่�ในป่่าชายเลน พอโตขึ้้�นมาถึึงจะออกไปสู่่�ทะเลลึึก พอถึึง
วััยเจริิญพัันธุ์์�ก็็กลัับมาขยายพัันธุ์์�ในป่่าชายเลนอีีก ปููแสมหรืือปููเปี้้�ยว
อาศััยอยู่่�ตามป่่าชายเลนโดยขุุดรููอยู่่� กิินซากอิินทรีีย์์ ซากสััตว์์เป็็นอาหาร
เวลาน้ำำ��ลงจะอาศััยอยู่่�ในรูู พอน้ำำ��ท่่วมรููจะขึ้้�นมาอยู่่�บนต้้นไม้้ป่่าชายเลน
สลัับกัันไป การจัับปููแสมต้้องจัับเวลาน้ำำ��ขึ้้�นท่่วมรูู ปููดำำ�  เป็็นปููทะเลที่่�มีี
ขนาดใหญ่่กว่่าปููแสม ปููดำำ�ชอบกิินซากพืืชซากสััตว์์เป็็นอาหาร อาศััยอยู่่�
ในรููตามป่่าชายเลน จะมีีการลอกคราบเมื่่�อถึึงเวลา หอยแครงเป็็นหอยที่่�
ชอบอาศััยอยู่่�ชายฝั่่�งไม่่ลึึกเกิินไป ชอบอาศััยอยู่่�ดิินเลน หอยแครงชอบ
อยู่่�อาศััยในดิินเลน ตััวเมีียตััวโตกว่่าตััวผู้้� การจัับหอยขึ้้�นมาโดยใช้้การงม
ด้้วยมืือหรืือใช้้เรืือลากตะแกรง หอยแครงจะกิินซากอิินทรีีย์์เป็็นอาหาร
หอยแครงจะตายในช่่วงเดืือนที่่�มีีน้ำำ��หลากมีีน้ำำ�จื
� ืดไหลลงทะเลมาก”  
                                (สง่่า ทองศรีี, สััมภาษณ์์ : 24 กัันยายน 2561)
1.5 ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ที่่เ� กี่่ย� วกัับการสัังเกตธรรมชาติิในการออกทะเล ชาวประมง
พื้้�นบ้้านที่่�อาศััยอยู่่�ติิดกัับชายฝั่่�งทะเลมาตั้้�งแต่่เด็็กจนบางคนเป็็นผู้้�สููงวััยที่่�มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การออกทะเลมากมาย เช่่น การการจดจำำ�แหล่่งหาปลาที่่�ปลาชุุกชุุม  ใช้้วิิธีีการจำำ�ดวงดาว
และบริิเวณรอบ ๆ แหล่่งน้ำำ��ว่่ามีีอะไรบ้้าง เช่่น ภููเขา หรืือเกาะต่่าง ๆ ชาวประมงก็็จะจำำ�
สััญลัักษณ์์เหล่่านั้้�นไว้้ เพื่่�อใช้้ในการเดิินทางมาหาปลาที่่�จุุดเดิิม  การดููทิิศทางลม  เช่่น
ลมพััดยา คืือลมที่่�พััดในช่่วงเดืือนพฤษภาคมถึึงเดืือนพฤศจิิกายนของทุุกปีี ลัักษณะของลม
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ภููมิิปััญญาท้้องถิ่�น่ ในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน
ในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ชนิิดนี้้�จะพััดมาทางทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ส่่งผลให้้น้ำำ��ทะเลจะมีีลัักษณะขุ่่�นข้้น ทำำ�ให้้กุ้้�งปลา
ชุุกชุุม  ลมว่่าว  เป็็นลมที่่พั� ัดมาจากทางทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็นลมแรงชาวประมงที่่�จะ
ออกทะเลจะต้้องระวััง หรืืองดการออกทะเลชั่่�วคราว  
“การสัังเกตท้้องฟ้้า เพราะสีีของท้้องฟ้้าจะเป็็นสััญญาณเตืือน
ให้้ชาวประมงตััดสิินใจจะออกทะเลหรืือไม่่ เช่่น ท้้องฟ้้าที่่มีีสีีส้
� ม้ ในช่่วงเช้้า
หมายความว่่าจะมีีพายุุและลมแรงไม่่ควรออกทะเล หรืือท้้องฟ้้าเป็็น
สีีแดงในตอนเย็็นหรืือตอนกลางคืืน หมายความว่่าพรุ่่�งนี้้�เช้้าอากาศจะดีี
ปลอดภััยในการออกทะเล เป็็นต้้น การสัังเกตเกี่่�ยวกัับฤดููกาล น้ำำ��ขึ้้�น  
น้ำำ��ลง คลื่่�นลม เช่่น ให้้สัังเกตเมฆที่่�ลอยต่ำำ�� เลีียบผิิวน้ำำ��เป็็นสััญญาณบ่่งว่่า
ฝนใกล้้ตกชาวประมงควรกลัับขึ้้�นฝั่่�ง เมื่่�อออกเรืือประมงในทะเลให้้
สัังเกตท้้องฟ้้าถ้้าเห็็นฟ้้าแลบคาดว่่าอีีกไม่่นานลมจะตามมาให้้เตรีียมตััว
กลัับขึ้้�นฝั่่�ง ถ้้าต้้องการสัังเกตพายุุเมื่่�อออกเรืือควรดููกิ่่�งไม้้ที่�ล่ อยมาตามน้ำำ� 
�
ถ้้ากิ่่�งไม้้ลอยในแนวตั้้�งเป็็นสััญญาณลมด้้านทะเลนอกบ่่งว่่าพายุุกำำ�ลัังมา
ควรกลัับขึ้้�นฝั่่�ง ในการทำำ�ประมงช่่วงมรสุุมควรสัังเกตความสููงของคลื่่�น
ถ้้ า คลื่่� น สูู ง 2 - 3 เมตร สามารถออกเรืื อ ได้้ ใ นช่่ ว งเวลากลางวัั น  
ช่่วงฤดููมรสุุมชาวประมงจะหาปููได้้มากในช่่วงน้ำำ�� ตาย (น้ำำ�นิ่่
� ง� ไม่่มีีกระแสน้ำำ�� )
แต่่จะไม่่มีีกุ้้�งให้้จัับมากนััก”
                   (วัันเพ็็ญ เกิิดสุุวรรณ, สััมภาษณ์์ : 24 พฤษภาคม 2561)
มีีดัังนี้้�

2. ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการและใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรป่่าชายเลน

    2.1 ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการใช้้ประโยชน์์จากป่่าจาก ป่่าจากขึ้้�นอยู่่�ทั่่�วไปใน
คลองน้ำำ��กร่่อยที่่�มีีความเค็็มน้้อยบริิเวณปลายน้ำำ�� มีีประโยชน์์หลายอย่่างใช้้ในการยึึดตลิ่่�ง
ป้้องกัันหน้้าดิินพััง ตััดใบอ่่อนมาทำำ�ใบยาสููบได้้ นำำ�ใบมาห่่อขนม นำำ�มาเย็็บจากมุุงหลัังคาใช้้
ในครััวเรืือนและขาย นำำ�ลููกจากมาเชื่่�อมขายทำำ�ขนม นกจากนำำ�มาแกงได้้ ทำำ�น้ำำ��ตาลจาก
จากงวงจาก และทำำ�น้ำ�ส้
�ำ มจ
้ าก 2) การใช้้ประโยชน์์จากผัักชะคราม  ช่่วงเก็็บเกี่่ย� วใบชะคราม
มาใช้้ประโยชน์์ในช่่วงเดืือนสิิงหาคมถึึงเดืือนกัันยายน สรรพคุุณของผัักชะครามช่่วยเจริิญอาหาร
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และใช้้เป็็นสมุุนไพรรัักษาแก้้โรคไตได้้ นำำ�ใบมาใช้้แกงกะทิิกัับปููทะเล ลวกจิ้้�มน้ำำ��พริิก
นำำ�มายำำ� วิธีีิ การนำำ�ผักั ชะครามมาทำำ�อาหาร ต้้องนำำ�ผักั มาลวกน้ำำ�ร้
� อ้ นก่่อน แล้้วล้้างหลายรอบ 
ขยำำ�  ๆ และนำำ�มาปั้้�นให้้แห้้ง ชิิมดููว่่าหมดรสเค็็มหรืือยััง ถ้้าไม่่เค็็มแล้้วสามารถนำำ�มาปรุุง
อาหารตามเมนููต่่าง ๆ ที่่�ต้้องการได้้ 3) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นสามสิิบ สรรพคุุณของ
ต้้นสามสิิบสามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทั้้�งเป็็นอาหารและสมุุนไพรได้้ทุุกส่่วน ซึ่่�งใช้้ได้้ตลอดปีี
มาดองน้ำำ��ผึ้้�งพอประมาณพอหวานชิิมดู ผสม
ู เหล้้าขาวในขวดเล็็ก สรรพคุุณช่่วยรัักษามดลููก
อัักเสบ กระชัับมดลููกได้้ดีี  ยอดนำำ�มาใช้้แกงเลีียง แกงกะทิิ ลููกนำำ�มาใช้้แกงกะทิิ 4) การใช้้
ประโยชน์์จากต้้นสมอทะเล มีีสรรพคุุณใช้้ทั้้�งต้้นและใบนำำ�มาต้้มใช้้รัักษาอาการคัันได้้
5) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นขลู่่�โดย นำำ�ใบมาตากแห้้งหรืือใช้้คั่่�วให้้แห้้งแล้้วนำำ�ชงน้ำำ�ร้
� ้อนเป็็น
ชาใบขลู่่� สรรพคุุณแก้้ความดััน เบาหวาน ถ้้าต้้องการปรุุงรสให้้หอมใช้้ผสมใบเตยหอมได้้
6) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นตุ่่�มทะเล เป็็นไม้้เนื้้�อแข็็งเมื่่�อโตเต็็มที่่�นำำ�มาใช้้ทำำ�เสาเข็็มได้้ แต่่มีี
ฤทธิ์์�ทำ�ำ ให้้ท้อ้ งเสีียหรืือตาบอดได้้ให้้หลีีกเลี่่ย� งไม่่เข้้าใกล้้ 7) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นสำำ�ลีีฮาย
มีีลัักษณะลำำ�ต้น้ เป็็นย่่าน ใช้้แก้้คันั แก้้หิดิ ได้้ 8) การใช้้ประโยชน์์จากผัักบุ้้�งทะเล ผัักบุ้้�งทะเลขึ้้น�
เป็็นหย่่อม ๆ ดอกสีีม่่วง มีีทุุกฤดููกาลใบใช้้ทาแก้้คัันได้้ 9) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นโกงกาง
ใช้้เปลืือกทำำ�สีีย้้อมผ้้า สัังเกตถ้้ามีีน้ำำ��สีีแดงออกมาสามารถนำำ�มาย้้อมผ้้าได้้ 10) การใช้้
ประโยชน์์จากต้้นตะบููน ต้้นตะบููนมีีลัักษณะเป็็นไม้้ยืืนต้้น ใช้้ส่่วนที่่�เป็็นลููกผ่่าเอาเมล็็ดมาใช้้
เป็็นยาแก้้งูสวั
ู ดั (เริิม) ผสมน้ำำ�ปู
� นู ใส และหนามต้้นสมอทะเล 11) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นฝาด
ซึ่่�งเป็็นไม้้ยืืนต้้น เป็็นไม้้เนื้้�อแข็็งสามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทำำ�เป็็นด้้ามขวาน ด้้ามพร้้า
ทำำ�โครงหลัังคา ไม้้เสาหลััก 12) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นลำำ�พูลำู ำ�แพน ใช้้ประโยชน์์ใช้้ส่ว่ นลููก
และดอกมาทานกัับน้ำ��ำ พริิก หิ่่�งห้้อยชอบมาอาศััยอยู่่�ในบริิเวณต้้นลำำ�พูู เป็็นที่่�ขยายพัันธุ์์�ของ
หิ่่�งห้้อย 13) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นแสม ต้้นแสมมีี 2 ชนิิด คืือ แสมดำำ�และแสมขาว
มีีดอกคล้้าย ๆ หััวใจ หิ่่�งห้้อยชอบอาศััยอยู่่�มากกว่่าต้้นลำำ�พูู เป็็นที่่ข� ยายพัันธุ์์�ของหิ่่ง� ห้้อยเช่่นกััน
14) การใช้้ประโยชน์์จากหวายลิิง ลัักษณะต้้นเป็็นไม้้เลื้้อ� ยมีีหนามแหลมบริิเวณลำำ�ต้้น ใบเป็็น
ช่่อยาว ลำำ�ต้้นมีีความเหนีียวมาก ประโยชน์์ใช้้แทนเชืือกมััดสิ่่�งของ ใช้้เย็็บตัับจาก มุุงหลัังคา
15) การใช้้ประโยชน์์จากต้้นปรงทะเล ประโยชน์์ใช้้แก้้ฟกช้ำำ��  แก้้งููสวััด นำำ�หััวยอดอ่่อนสัับ
ทุุบทำำ�ลููกประคบ ยาแก้้งููสวััดมีีส่่วนผสมของ หััวปรง หััวจาก หััวว่่าว นำำ�มาตำำ�ให้้ละเอีียด
ผสมน้ำำ��ข้้าวสารใช้้ทาแก้้เริิม (งููสวััด) และ 16) ภููมิิปััญญาในการจััดการป่่าชายเลน การดููแล
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รัักษาป่่าชายเลนในอดีีตไม่่มีีการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าหากจะต้้องใช้้ประโยชน์์จากป่่าชายเลนก็็
ให้้ใช้้วิิธีีรัักษาป่่าโดยตััดไม้้ “หััวโหลง” คืือตััดไม้้ที่่�ตายแล้้วมาใช้้ประโยชน์์
3. ภููมิิปััญญาในการจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งแบบบููรณาการอย่่าง
ยั่่�งยืืน
    3.1 ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรร่่วมของชุุมชน จากกรณีี
ศึึกษาชุุมชนที่่เ� ป็็นจุุดเด่่น  ได้้แก่่  ชุมช
ุ นบ้้านท่่าพิิกุลุ ร่่วมกัันกำำ�หนด “เขตอภััยทานป่่าชายเลน
บ้้านท่่าพิิกุลุ ” และมีีกฎกติิกา ดัังนี้้� “ห้้ามบุุกรุุกยึึดถืือครอบครองพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลน ห้้ามตััดไม้้
ทำำ�ลายป่่า ห้้ามทิ้้�งขยะลงทะเล แม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง ห้้ามจัับสััตว์์น้ำำ��ในเขตอภััยทานป่่าชายเลน
ห้้ามปล่่อยน้ำำ��เสีียลงสู่่�บริิเวณแม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง และการตััดไม้้เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ใช้้สอยในชุุมชน
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ”  
        ชุุมชนบ้้านครามล่่างได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดระเบีียบชุุมชนในการอนุุรัักษ์์
ป่่าชายเลนและสััตว์์น้ำำ��  โดยกำำ�หนดกฎกติิกาการใช้้ประโยชน์์ 2 หมวด คืือ หมวดที่่�ใช้้ใน
การดููแลทรััพยากรป่่าชายเลน และหมวดที่่�ใช้้ในการดููแลทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� ดัังนี้้� หมวดที่่� 1
กติิกาในการดููแลทรััพยากรป่่าชายเลน ผู้้�ที่่�เข้้าไปใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนจะต้้อง
ช่่วยกัันปลููกต้้นไม้้ตามโอกาสที่่�เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง และร่่วมกัันหวงแหนป่่าชายเลน
อย่่างจริิงจััง ห้้ามตััดไม้้ทุุกชนิิดในเขตพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์อย่่างเด็็ดขาด ถ้้าจำำ�เป็็นต้้องใช้้ไม้้ต้้อง
ขออนุุญาตต่่อคณะกรรมการกลุ่่�มอนุุรัักษ์์บ้้านครามล่่างก่่อนและห้้ามตััดไม้้ไปแปรรููปใน
เชิิงธุุรกิิจหรืือการค้้าใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น ถ้้าตััดต้้นไม้้ 1 ต้้น ต้้องปลููกทดแทน 10 ต้้น ดููแลรัักษาเป็็น
เวลา 2 ปีี กรณีีตััดจากในเขตที่่อ� นุุญาตควรตััดให้้ถูกู วิิธีี ถ้า้ ไม่่รู้้�ให้้ปรึกึ ษาหารืือกัับคณะกรรมการ
กลุ่่�มอนุุรักั ษ์์บ้า้ นครามล่่างก่่อน ห้้ามบุุกรุุกพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลนเพื่่อ� ทำำ�ประโยชน์์ส่ว่ นตััว หมวดที่่� 2
กติิกาในการดููแลทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ประกอบด้้วย ห้้ามจัับสััตว์์น้ำำ��ในฤดููวางไข่่ เช่่น ปููเปี้้�ยว
ระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน - เดืือนธัันวาคมของทุุกปีี ห้้ามจัับสััตว์์น้ำำ��ทุุกชนิิดในเขตอนุุรัักษ์์
ห้้ามใช้้เครื่่�องมืือผิิดประเภทและผิิดกฎหมายในการจัับสัตั ว์์น้ำ� 
�ำ เช่่น อวนรุุน อวนลาก ยาเบื่่อ�
จัับปูเู ปี้้ย� วโดยกระป๋๋อง ระเบิิดปลา และอวนขนาดตาถี่่ ห้
� า้ มจัับสัตั ว์์น้ำ��ำ ในวััยอ่่อนหรืือขนาดเล็็ก
ห้้ามล่่าสััตว์์ทุุกชนิิดในเขตพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
3.2 ชุุมชนบ้้านท่่าพิิกุุลร่่วมกัันกำำ�หนด “แนวเขตป้้องกัันลููกไม้้อ่่อน” โดยกลุ่่�ม
อนุุ รัั ก ษ์์ ป่่ า ชายเลนบ้้ า นท่่ า พิิ กุุ ล ได้้ มีีบทบ าทในการขัั บ เคลื่่� อ นเกี่่� ย วกัั บ การอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่�ง่ อย่่างเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น โดยการร่่วมกัับชุุมชนกำำ�หนดเขต
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ทะเลชุุมชนด้้วยการปัักแนวเขตสองแนวเป็็นแนวเขตเพื่่�อป้้องกัันลููกไม้้ป่่าชายเลนที่่�เกิิดใหม่่
ไม่่ให้้โดนทำำ�ลาย โดยปัักห่่างจากฝั่�ง่ 200 เมตร และปัักแนวเขตพื้้�นที่่�ทะเลชุุมชนไว้้สำำ�หรัับ
ให้้ชาวประมงพื้้�นบ้้านได้้ออกไปทำำ�มาหากิินโดยใช้้เครื่่�องมืือที่่�ไม่่ทำำ�ลายล้้าง พื้้�นที่่�ประมาณ
2,000 ไร่่ จากนั้้น� ได้้ทำ�ำ กระชัังช้้อนลููกกุ้้�งในเขตพื้้น� ที่่ท� ะเลชุุมชน มีีกุ้้�งและสััตว์์น้ำ�อื่่
�ำ น� ๆ เข้้ามา
อาศััยในทะเลชุุมชนมากขึ้้�น
3.3 การอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�นากุ้้�งร้้างป่่าชายเลน โดยกลุ่่�ม
อนุุรักั ษ์์ป่า่ ชายเลนบ้้านท่่าพิิกุลุ ได้้สร้า้ งแปลงอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููสัตั ว์์น้ำ��ำ ในนากุ้้�งร้้างป่่าชายเลน
พื้้�นที่่� 300 ไร่่ แต่่จะใช้้อวนกั้้�นพื้้�นที่่�ประมาณ 4 ไร่่ เพื่่�อเป็็นแนวเขตให้้ทราบอาณาเขตที่่�
ชััดเจนว่่าเป็็นแนวเขตอนุุรัักษ์์ฯ ต่่อจากนั้้�นได้้ทำำ�การปล่่อยพัันธุ์์�ปููเปี้้�ยว ปููทะเลและปลููกป่่า
ชายเลน เพื่่�อเพิ่่�มความอุุดมสมบููรณ์์ให้้กัับพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้�โดยการมีีส่่วนร่่วมจากหน่่วยงาน
ชุุมชน และเยาวชนในพื้้�นที่่�เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�
“ชุุ มช นบ้้ า นท่่ า พิิ กุุ ล ได้้ ร่่ ว มกัั น กำำ� หนดกฎกติิ ก าการใช้้
ประโยชน์์จากทรััพยากรในพื้้�นที่่�ทะเลชุุมชนและป่่าชายเลน โดยเน้้นใน
เรื่่อ� งการห้้ามใช้้เครื่่�องมืือประมงแบบทำำ�ลายล้้าง เช่่น ห้้ามจัับปูขู นาดเล็็ก
ห้้ามเรืือประมงขนาดใหญ่่ ห้้ามเรืือลากทุุกชนิิด ห้้ามลอบตาถี่่� ยาเบื่่�อ
ห้้ามจัับปููเปี้้�ยวไข่่ฝา ตััวเล็็กและตััวอ่่อน  ห้้ามล่่าสััตว์์ในป่่าชายเลน ห้้าม
ตััดไม้้ในป่่าชายเลน โดยการประชาสััมพัันธ์์และสร้้างการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�ที่่�
เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ได้้รัับทราบและการเฝ้้าระวัังในพื้้�นที่่�ให้้มีีการ
ใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรในพื้้�นที่่�ทะเลชุุมชนและป่่าชายเลนภาย
กฎกติิกาที่่�วางไว้้”  
                            (มนููญ คุ้้�มรัักษ์์, สััมภาษณ์์ : 10  ตุุลาคม 2561)   
3.4 ภููมิิปััญญาในการจััดการทะเลชุุมชนของบ้้านห้้วยทรััพย์์ เนื่่�องจากลัักษณะ
ท้้องทะเลในพื้้น� ที่่ ตำ
� �บ
ำ ลลีีเล็็ด อำำ�เภอพุุนพิิน มีีลัักษณะเป็็นอ่่างกระทะ เนื้้อ� ที่่ป� ระมาณ 100,000 ไร่่
สภาพเป็็นดิินเลนซึ่่�งเหมาะกัับการเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์น้ำำ��หลากหลายชนิิด ทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�เป็็นแหล่่งทำำ�มาหากิินที่่�สำำ�คััญของคนในชุุมชนและนอกชุุมชน ประกอบกัับ
มีีนโยบาย Sea Food Bank จากรััฐบาล ทำำ�ให้้มีีการจัับจองพื้้�นที่่�ทำำ�คอกหอยแครงจาก
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คนภายนอกชุุมชนโดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีอำำ�นาจและกลุ่่�มทุุนที่่�ผนึึกกำำ�ลัังกัันมาจัับจองและ
ซื้้�อพื้้�นที่่�คอกหอยของชาวบ้้านในพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้การทำำ�ประมงพื้้�นบ้้านของคนในชุุมชนมีี
ปััญหาไม่่สามารถทำำ�มาหากิินในทะเลสาธารณะหน้้าบ้้านตนเองได้้ ทำำ�ให้้ในปีี พ.ศ. 2556
แกนนำำ�ชุมช
ุ นเข้้าทำำ�การยึึดพื้้น� ที่่ท� ะเลที่่ทำ� �ค
ำ อกหอยคืืนจากคนนอกชุุมชน จำำ�นวน 5,000 ไร่่
และนำำ�มาจััดสรรให้้คนในชุุมชนได้้ทำำ�ประมงพื้้�นบ้้าน ทำำ�ช้้อนปีีกและทำำ�คอกหอย คนละ
ประมาณ 20 - 50 ไร่่ และกัันพื้้�นที่่�ไว้้เป็็น “ทะเลชุุมชน” เป็็นพื้้�นที่่ส� าธารณะให้้ผู้้�คนเข้้ามา
ทำำ�ประมงชายฝั่่ง� ที่่ไ� ม่่ผิดิ กฎหมายได้้ และเก็็บหอยแครงและผลผลิิตจากทะเลขายเป็็นรายได้้
ของชุุมชน ภายใต้้การดููแลของกลุ่่�มอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิบ้้านห้้วยทรััพย์์ ซึ่่�งมีี
สมาชิิกปััจจุุบััน จำำ�นวน 40 คน
“พื้้�นที่่ท� ะเลชุุมชนเป็็นพื้้�นที่่ส� าธารณะ มีีพื้้�นที่่ป� ระมาณ       600          ไร่่
เป็็นพื้้น� ที่่ที่� ช�่ าวบ้้านเข้้าทำำ�การประมงแบบไม่่ทำ�ำ ลายล้้างทรััพยากร รายได้้ที่่�
ได้้จากผลผลิิตจากทะเลชุุมชนในแต่่ละปีีจััดสรรให้้กลุ่่�มอนุุรัักษ์์ฯ 60    
เปอร์์เซ็็นต์์ ให้้ชาวบ้้านจำำ�นวนกว่่า 200 ครััวเรืือน และครััวเรืือนละ
3,000 บาท กรรมการกลุ่่�มได้้นำำ�มาจััดสรรเพื่่�อสาธารณประโยชน์์ เช่่น
ปรัับปรุุงถนน สร้้างต่่อเติิมวััดบางบุุตรีี สร้้างอาคารที่่�ทำำ�การท่่องเที่่�ยว
ชุุมชน สร้้างท่่าเทีียบเรืือรายได้้ไม่่แน่่นอนบางปีีหอยแครงเกิิดเยอะก็็จะมีี
รายได้้ปีีละ 800,000 – 1,000,000 บาท (มีีรายได้้มา 2 ปีี)  บางปีีหอยไม่่
เกิิดถ้้าน้ำำ�� ไม่่ดีี”
                       (ภิิรมย์์รวย รัักเดช, สััมภาษณ์์: 22 พฤษภาคม 2561)
		
3.5 ภููมิิปััญญาในการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนบ้้านห้้วยทรััพย์์ พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนทั้้�ง
ตำำ�บลลีีเล็็ดบริิเวณริิมฝั่่�งทะเลยาว 10 กิิโลเมตร ได้้มีีการอนุุรัักษ์์ไว้้ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2527
เดิิมพืชื หลัักได้้แก่่ ต้น้ โกงกางและแสม ต่่อมาพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลนได้้ถูกู บุุกรุุกทำำ�ลายพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลน
เหลืือน้้อยลง เมื่่อ� ชุุมชนตำำ�บลลีีเล็็ดได้้ปักั เขตอนุุรักั ษ์์ป่า่ ชายเลน ลุุงภิิรมย์์รวย รัักเดช ร่่วมกัับ
ชุุ มช นก็็ ไ ด้้ ใช้้ ภูู มิิ ปัั ญ ญาในการขยายพื้้� น ที่่� ป่่ า ชายเลนโดยการนำำ�ทางจาก (ใบต้้ น จาก)
ตััดนำำ�มากั้้�นรอบป่่าชายเลน เมื่่�อลููกไม้้จากป่่าชายเลน เช่่น ลููกจาก ลููกโกงกาง ลููกลำำ�พูู
และลููกแสมในพื้้�นที่่�สุุกจััดและหล่่นลอยมากัับกระแสน้ำำ��ทะเลที่่�ขึ้้�นและลงตลอด น้ำำ��ทะเล
มัักจะพััดพาลููกไม้้เหล่่านี้้อ� อกสู่่�ทะเล แต่่เมื่่อ� มีีทางจากกั้้น� ไว้้ก็ช่็ ว่ ยกัันลููกไม้้เหล่่านี้้ใ� ห้้อยู่่�ในพื้้น� ที่่�
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ป่่าชายเลนและงอกงามอย่่างรวดเร็็ว จนปััจจุบัุ นั มีีพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลนงอกออกประมาณ 2 ตาราง
กิิโลเมตร (พัันกว่่าไร่่) พืืชหลัักในพื้้น� ที่่ไ� ด้้แก่่ ลำ�พู
ำ ู แสม ตะบููน ลำำ�พูหิู นิ (เนื้้อ� แข็็งสร้้างบ้้านได้้)
โกงกาง จาก ลำำ�พููสร้้อย (เนื้้�ออ่่อน) ลำำ�แพน เป็็นต้้น การเพิ่่� มพื้้�นที่่� ป่่าชายเลนจะใช้้
ภููมิิปััญญาในการดููลัักษณะของพืืชหลัักในพื้้�นที่่�ของระบบนิิเวศป่่าชายเลนบ้้านห้้วยทรััพย์์
ดัังเช่่น ต้้นลำำ�พูเู ป็็นพืืชที่เ�่ หมาะกัับการขยายพัันธุ์์�ขยายพื้้น� ที่่� เนื่่อ� งจากงอกเร็็วเจริิญเติิบโตเร็็ว
ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�สููงเร็็ว แต่่เนื่่�องจากเป็็นไม้้เนื้้�ออ่่อน เมื่่�อโดนคลื่่�นลมจััดหรืือโดนพายุุกิ่่�งจะหัักโค่่น
และตายในหน้้ามรสุุม  แต่่ข้อ้ ดีีของลำำ�พููคือื ขยายพัันธุ์์�ง่า่ ยและเจริิญเติิบโตได้้อย่่างรวดเร็็วใน
พื้้น� ที่่ท� ะเล เมื่่อ� น้ำำ�ขึ้้
� น� ก็็สามารถวิ่่�งเรืือบนยอดไม้้ได้้ ดัังนั้้�นจึึงใช้้ลำำ�พููเป็็นพืืชหลัักในการขยาย
พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนได้้อย่่างรวดเร็็วหรืือป่่าเดิินได้้ซึ่่�งมีีเพีียงแห่่งเดีียวในประเทศไทย
ผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนในบ้้านห้้วยทรััพย์์ร่่วมกัับผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนในตำำ�บลลีีเล็็ดทั้้�งกำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
และผู้้�บริิหารองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลลีีเล็็ดได้้มองเห็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากปริิมาณสััตว์์น้ำ��ำ
ที่่�ลดน้้อยลง จึึงได้้มาประชุุมพููดคุุยกัันเพื่่�อหาแนวทางในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง� ่ ให้้ยั่่ง� ยืืน โดยเริ่่มจ
� ากการปัักแนวเขตอนุุรักั ษ์์ตามแนวโค้้งของอ่่าวหมู่่�ที่� ่ 2 บ้้านคลองราง
มาบรรจบกัับหมู่่�ที่่� 4 บ้้านห้้วยทรััพย์์ ระยะทางประมาณ 9.3 กิิโลเมตร และมีีการตรวจตรา
เฝ้้าระวัังจากกลุ่่�มอาสาสมััครต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่� การใช้้ภููมิิปััญญาในการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน
โดยใช้้ทางจากมาปัักเขตกัันไม้้ลููกอ่่อนจากป่่าชายเลน ทำำ�ให้้มีีป่่ารุุกทะเลอย่่างรวดเร็็วปีีละ
หลายร้้อยไร่่ พื้้�นที่่�ตรงนี้้�จึึงเรีียกว่่า “ป่่าเดิินได้้” เมื่่�อป่่ารุุกทะเลมีีพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนเพิ่่�มขึ้้�นใน
ชุุมชนบ้้านห้้วยทรััพย์์ จากเดิิมมีีพื้้น� ที่่ม� ากกว่่า 600 ไร่่ เพิ่่มจำ
� �ำ นวนพื้้น� ที่่เ� ป็็นมากกว่่า 1,430 ไร่่
ทำำ�ให้้ป่่าชายเลนสามารถบำำ�บััดน้ำำ��เสีียให้้เป็็นน้ำำ��ดีีได้้ พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้มีี
ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น ระบบนิิเวศทางทะเลและชายฝั่่�งมีีความอุุดมสมบููรณ์์และมีี
ความหลากหลายทางชีีวภาพมากขึ้้�น ทำำ�ให้้คนในชุุมชนบ้้านห้้วยทรััพย์์เริ่่�มหัันกลัับมาใช้้
ภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้านในการทำำ�ประมงชายฝั่่�ง โดยได้้บุุกเบิิกกลัับมาทำำ�ช้้อนปีีกในท้้องทะเลอีีก
ครั้้�งในช่่วงปีี พ.ศ. 2550 จนถึึงปััจจุุบัันและมีีครอบครััวอื่่�น ๆ ได้้เข้้ามาจัับจองพื้้�นที่่�ทะเล
ทำำ�ช้้อนปีีกเพิ่่�มขึ้้�นหลายครััวเรืือน
3.6 ภููมิิปััญญาในการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จากป่่าจาก ต้้นจากเป็็นพืืชที่่�ชอบ
ขึ้้�นบริิเวณริิมคลองน้ำำ�� กร่่อยขึ้้�นแซมในป่่าลำำ�พูู จากทะเลมีีใบบางไม่่แข็็งแรงนำำ�มาเย็็บทำำ�ตัับ
จากจะมีีอายุุการใช้้งานประมาณ 3 ปีี จากสวนมีีใบหนาแข็็งแรง เมื่่�อนำำ�มาเย็็บตัับจาก
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ในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
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มีีอายุุการใช้้งานประมาณ 7 ปีี การขยายพัันธุ์์�จากเพื่่�อนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ต้้องใช้้พัันธุ์์�จาก
สวนมาปลููกขยายพัันธุ์์� วิธีีิ ขยายพัันธุ์์�หรืือการปลููกจากนั้้น� ให้้นำ�ลู
ำ กู จากที่่แ� ก่่จัดั แล้้วร่่วงลงพื้้น� ดิิน
เริ่่ม� งอกหน่่อนำำ�ไปปลููกในดิินเลนแล้้ววางลงบนพื้้น� เลนแล้้วใช้้เท้้าเหยีียบหรืือเรีียกว่่าการถีีบจาก
เพื่่�อให้้ฝัังดิินแน่่นป้้องกัันการลอยไปกัับน้ำำ��ทะเลโดยมีีระยะห่่างประมาณ 1 เมตรต่่อต้้น
ภููมิปัิ ญ
ั ญาของชุุมชนในการใช้้ประโยชน์์จากต้้นจากสามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้ทุกุ ส่่วน เช่่น
ใช้้ใบแก่่มาเย็็บเป็็นตัับจากมุุงหลัังคา ซึ่ง�่ ปััจจุบัุ นั ใช้้จากทะเลทั้้ง� หมดหรืือชาวบ้้านเรีียกว่่า จากแผ่่น
(ป่่าจาก) ปััจจุบัุ นั จากสวนมีีน้้อยต้้องนำำ�มาปลููกขยายพัันธุ์์�ในพื้้น� ที่่ว่� า่ ง ใบจากครึ่่�งอ่่อนครึ่่�งแก่่
(ใบเพสลาด) นำำ�มาทำำ�ใบจากมวนยาสููบ  นกจากนำำ�มาทำำ�น้ำ�� ำ พริิกหรืือใช้้แกง ทำำ�น้ำ��ำ ตาลจาก ลููกจาก
ทำำ�ขนมนำำ�มาเชื่่�อม เป็็นต้้น ในชุุมชนบ้้านห้้วยทรััพย์์มีีครััวเรืือนที่่�ใช้้ประโยชน์์จากป่่าจาก
ประมาณ 40 - 50 ครััวเรืือน
3.7 ภููมิิปััญญาสร้้างบ้้านปลา (หรำำ�ปลา)  การสร้้างบ้้านปลานัับเป็็นภููมิิปััญญา
ของชาวบ้้านที่่�ใช้้วััสดุุธรรมชาติิมาสร้้างเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของปลา โดยศึึกษาธรรมชาติิของ
ปลาที่่�ชอบอยู่่�ในที่่�กำำ�บััง เช่่น ในโพรง ในรูู หรืือในบริิเวณที่่�ต้้นไม้้ตายแล้้วกิ่่�งหัักลงมาสุุมกััน
ในคลองหรืือในทะเล การสร้้างบ้้านปลาก็็เลีียนแบบธรรมชาติิโดยเอาไม้้ไผ่่มาปัักไว้้เป็็น
วงกลมแล้้วนำำ�กิ่่�งไม้้มาสุุมในวงกลมนั้้�นให้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของปลา ปลาที่่�ชอบเข้้ามาอาศััยอยู่่�
ในบ้้านปลาในคลองมีีหลากหลายประเภท เช่่น ปลากะพง ปลากระบอก ปลาขี้้เ� กง ปลาดุุกทะเล
สำำ�หรัับบ้้านปลาในทะเลจะมีีปลาดุุกทะเลที่่�ชอบมาอาศััยอยู่่� การจัับปลาใช้้อวนมาล้้อม
บ้้านปลาแล้้วไปแย่่งบ้้านปลาให้้ปลาตกใจวิ่่�งออกมาชนกัับอวนหรืือแหก็็สามารถจัับปลาได้้
บ้้านปลาหลัังหนึ่่�งเคยจัับปลาขายได้้สููงสุุดถึึง 10,000 บาท  ปััจจุบัุ ันในชุุมชนได้้มีีการขยาย
บ้้านปลาเพิ่่�มเติิมในบริิเวณริิมคลองและในทะเลเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�อาศััยของปลาให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
3.8 ภููมิปัิ ญั ญาในการจััดการหอยแครงอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยจะสัังเกตดููว่า่ ถ้้ามีีหอยกะพงมา
ในช่่วงปีีไหน ปีีนั้้�นจะไม่่มีีหอยแครงมาเกิิด วิิธีีการก็็คืือกำำ�จััดหอยกะพงออกจากพื้้�นที่่�
การเลี้้�ยงหอยแครงในคอกต้้องตรวจสอบดููสภาพน้ำำ��ตลอดเวลา ถ้้าน้ำำ��จืืดหรืือเค็็มกว่่าปกติิ
หอยแครงก็็จะตายได้้ ถ้้าน้ำำ��เค็็มให้้สัังเกตปลาดาวจะเข้้ามากิินหอยเล็็กต้้องย้้ายหอยขึ้้�นมา
เลี้้�ยงไว้้ในบริิเวณน้ำำ�ตื้้
� �นให้้พ้้นจากปลาดาวจากระดัับน้ำำ��เค็็มหรืือใช้้การชิิมน้ำำ��เค็็มดูู ถ้้าน้ำำ��จืืด
ให้้สัังเกตจากน้ำำ��ในคลองน้ำำ��กร่่อย ต้้องย้้ายที่่�ลงไปในระดัับความเค็็มของน้ำำ��ที่่�เหมาะสม 
บางปีีไม่่มีีหอยแครงเข้้ามาเกิิดในคอกหอย สาเหตุุที่่�สำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งมาจากการใช้้ไซงููและ
ใช้้สารฟอกขาวในการทำำ�ความสะอาดไซงููแล้้วล้้างในทะเลทำำ�ให้้น้ำ��ำ เสีีย ส่่งผลให้้หอยตััวเล็็กตาย
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ตอนที่่� 3 แนวทางการฟื้้� น ฟูู สืื บส าน และต่่ อ ยอดภูู มิิ ปัั ญ ญาท้้ อ งถิ่่� น ใน
การจััดการทรััพยากรพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกและจััดเวทีีถอดบทเรีียนทั้้�ง 3 ชุุมชน ผ่่านการระดม
ความคิิดและเก็็บรวบรวมข้้อมููลผ่่านการพููดคุุยและอภิิปรายกลุ่่�ม ได้้แนวทางการฟื้้�นฟูู
สืืบสานและต่่อยอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
1. การรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการอนุุรัักษ์์ให้้กัับประชาชนและเยาวชนในพื้้�นที่่�
ผ่่านกลุ่่�มและเครืือข่่ายโดยการจััดกิิจกรรม เช่่น การปลููกป่่าชายเลน การตั้้�งธนาคารปููม้้า
การทำำ�บ้้านปลา ทะเลชุุมชน และป่่าชายเลนชุุมชนเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน รวมทั้้�งการ
อบรมให้้ ค วามรู้้�แก่่ เ ยาวชนในโรงเรีียนในพื้้� น ที่่� ที่่� ชุุ มช นรวมกลุ่่�มทำำ�กิิ จ กรรมอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
“ชุุมชนบ้้านห้้วยทรััพย์์ได้้เปิิดพื้้�นที่่�ให้้กลุ่่�มต่่าง ๆ ได้้เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนและพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง
ทั้้ง� การศึึกษาวิิจัยั ศึึกษาดููงาน ปลููกป่่า ทำำ�บ้้านปลา ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ 
ภาคเอกชน องค์์กรชาวบ้้าน นัักเรีียน นัักศึึกษา ซึ่่�งที่่�นี่่�จััดตั้้�งเป็็นกลุ่่�ม
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง ยิินดีีที่่�จะเป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�
และทำำ�กิิจกรรมอนุุรัักษ์์แก่่ทุุกคน อย่่างน้้อยก็็เพื่่�อได้้ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกใน
การอนุุรัักษ์์ให้้กัับเยาวชน”
                        (สมชาย รัักเดช, สััมภาษณ์์: 23 พฤษภาคม 2561)
2. ขยายกลุ่่�มอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งให้้ครอบคลุุมทุุกชุุมชน
ชายฝั่่�งอ่่าวบ้้านดอน รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้ทุุกครััวเรืือนดููแลทะเลหน้้าบ้้านของแต่่ละครอบครััว
ให้้สะอาดปราศจากมลพิิษทางทะเลและดููแลทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� ให้้อุดุ มสมบููรณ์์
ช่่วยฟื้้น� ฟููระบบนิิเวศให้้เกิิดความสมดุุลในพื้้น� ที่่ร� อบอ่่าวบ้้านดอน เพื่่อ� เพิ่่มพื้้
� น� ที่่ดู� แู ลหน้้าบ้้าน
และป่่าเลชุุมชน
“การที่่�จะทำำ�ให้้พื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนมีีทรััพยากรที่่�สมบููรณ์์ เป็็น
แหล่่งอาหารที่่สำ� �คั
ำ ญั ของคนสุุราษฎร์์ได้้นั้้น�  ผมคิิดว่่าควรจะมีีความร่่วมมืือกััน
ทุุกครอบครััวและทุุกชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในบริิเวณพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนและ
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ภููมิิปััญญาท้้องถิ่�น่ ในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน
ในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
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ทำำ�มาหากิินด้้วยอาชีีพทำำ�การประมง ต้้องมีีการจััดตั้้�งกลุ่่�มอนุุรัักษ์์และ
เชื่่�อมโยงเป็็นเครืือข่่ายให้้ได้้จะทำำ�ให้้มีีพลัังมากขึ้้�น”
                     (ภิิรมย์์รวย รัักเดช, สััมภาษณ์์: 22 พฤษภาคม 2561)
3. ขยายเครืือข่่ายอาสาสมััครพิิทัักษ์์ทะเลให้้ครอบคลุุมกว้้างขวางโดยเชื่่�อมกลุ่่�ม
หรืือเครืือข่่ายในพื้้น� ที่่อ่� า่ วบ้้านดอนให้้ครอบคลุุมพื้้น� ที่่ม� ากที่่สุ� ดุ เพื่่อ� มีีส่่วนส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
ของชุุมชนชายฝั่่�งร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ สำำ�นัักงานบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเล
และชายฝั่่ง� ที่่� 4 (สุุราษฎร์์ธานีี) กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน ประชาชนสามารถร่่วมใช้้
ผลประโยชน์์ของทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่�ง่ ได้้อย่่างทั่่�วถึึงเป็็นธรรม
4. ปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพยากรประมงให้้ทัันสมััยสอดคล้้องกัับ
บริิบทและสถานการณ์์ในปััจจุุบััน ควรทำำ�งานเชิิงบููรณาการกัับหน่่วยงานอื่่�น เช่่น สำำ�นัักงาน
บริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง และกรมประมง และเป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน หนุุนเสริิมซึ่่�งกัันและกััน ไม่่ขััดแย้้งกัันและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
รวมทั้้�งบัังคัับใช้้กฎหมายให้้ครอบคลุุมทุุกระดัับไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ
5. วิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการ วิิจััยเชิิงทดลองและขยายผลการวิิจััยที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ไปสู่่�พื้้�นที่่�อื่่�น รวมทั้้�งการใช้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการทรััพยากรให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
ทดลองทำำ�การวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เช่่น การขยายผลการทำำ�บ้้านปลาแบบใหม่่ ๆ การทำำ�แปลงปููเปี้้ย� ว
การทำำ�ป่่าเลชุุมชน วิิจััยเปรีียบเทีียบรายได้้ คุุณภาพชีีวิิต และความมั่่�นคงทางอาหารก่่อน
และหลัังการมีีป่่าเลชุุมชน
“ลำำ�พัั ง การใช้้ ภูู มิิ ปัั ญ ญาท้้ อ งถิ่่� น อย่่ า งเดีียวก็็ อ าจจะไม่่ เ กิิ ด
แนวคิิดใหม่่ ๆ ผมว่่าควรนำำ�ภููมิิปััญญาชาวบ้้านไปทดลองวิิจััยหาวิิธีีคิิดที่่�
แตกต่่างออกไปบ้้าง เผื่่�อจะได้้เกิิดผลดีี เช่่น การทำำ�บ้้านปลาน่่าจะทดลอง
หารููปแบบใหม่่ ๆ บ้้าง จากการที่่�ผมเคยร่่วมทำำ�วิิจััยกัับ สกว.ทำำ�ให้้เกิิด
ความคิิดใหม่่ ๆ ในการทำำ�วิิจััยซึ่่�งอยากให้้หน่่วยงานหรืือมหาวิิทยาลััยใน
ท้้องถิ่่�นให้้การสนัับสนุุนในการทำำ�วิิจััยท้้องถิ่�น่ ร่่วมกัับชุุมชน”
                              (มนููญ คุ้้�มรัักษ์์, สััมภาษณ์์: 10  ตุุลาคม 2561)   
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สรุุปและอภิิปรายผลการวิิจััย
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นและแนวทางการฟื้้�นฟูู สืืบสาน และต่่อยอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
ในการจััดการทรััพยากรในพื้้�นที่่�อ่่าวบ้้านดอนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน พบว่่าชุุมชนรอบพื้้�นที่่�
อ่่าวบ้้านดอนตั้้�งแต่่ในอดีีตมาจนถึึงปััจจุุบััน มีีวิิถีีชีีวิิตที่่�ผููกพัันและพึ่่�งพิิงกัับระบบนิิเวศ
อ่่าวบ้้านดอนมายาวนาน ต้้องพึ่่�งพิิงอาศััยฐานทรััพยากรในท้้องทะเลและในป่่าชายเลน
เพื่่�อยัังชีีพเลี้้�ยงปากท้้อง จึึงสั่่�งสมภููมิิปััญญาในการใช้้ชีีวิิตที่่�สััมพัันธ์์กัับสภาพแวดล้้อมแห่่ง
ป่่าชายเลนและท้้องทะเลที่่�ไม่่แตกต่่างกัันในแต่่ละชุุมชนในพื้้�นที่่�รอบอ่่าวบ้้านดอน ได้้แก่่
ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ในการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรอ่่าวบ้้านดอนในเชิิงอนุุรักั ษ์์ เป็็นภููมิปัิ ญ
ั ญา
ท้้องถิ่�น่ เกี่่�ยวกัับวิิถีีชีีวิิตของชุุมชนที่่�สััมพัันธ์์กัับการรัักษาระบบนิิเวศและทรััพยากรอย่่าง
ยั่่�งยืืน เช่่น ภููมิิปััญญาประมงพื้้�นบ้้านในการจัับสััตว์์น้ำำ��แบบอนุุรัักษ์์ และภููมิิปััญญาใน
การจััดการป่่าชายเลน  เป็็นต้้น  ส่่วนภููมิิปััญญาเกี่่�ยวกัับการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากร
ป่่าชายเลนในด้้านต่่าง ๆ นั้้�น ชุุมชนบริิเวณอ่่าวบ้้านดอนได้้นำ�ำ ใช้้ประโยชน์์ในด้้านเป็็นอาหาร
ประโยชน์์ ด้้านสมุุนไพร และนำำ�มาใช้้ประโยชน์์อื่่�น ๆ ทั่่�วไปในวิิถีีชุุมชนสำำ�หรัับภููมิิปััญญาใน
การจััดการทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งเป็็นทั้้�งภููมิิปััญญาเก่่าและผสมผสานกัับ
ภููมิิปััญญาใหม่่ เกิิดเป็็นนวััตกรรมใหม่่ของชุุมชนในการจััดการทรััพยากรอ่่าวบ้้านดอน
อย่่างยั่่�งยืืน ได้้แก่่ ภููมิิปััญญาประมงพื้้�นบ้้านเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ ภููมิิปััญญาด้้านสิิทธิิชุุมชนใน
การจััดพื้้�นที่่�ทะเลเป็็น “ทะเลชุุมชน” ภููมิิปััญญาในการอนุุรัักษ์์และขยายพัันธุ์์�ปลาด้้วย
การกำำ�หนดเป็็น “เขตอภััยทานป่่าชายเลน” ภููมิิปััญญาด้้านการขยายพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน
โดยปัักแนวเขตป้้องกัันลููกไม้้อ่่อน หรืือการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน “ป่่าเดิินได้้” ภููมิิปััญญาใน
การบริิหารจััดการร่่วมกัันในชุุมชนด้้วยการกำำ�หนดระเบีียบชุุมชนในการอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลน
และสััตว์์น้ำ� 
�ำ และกำำ�หนดกติิกาการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรในพื้้�นที่่�ทะเลชุุมชนและ
ป่่าชายเลน แนวทางการฟื้้น� ฟูู สืบส
ื านและต่่อยอดภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่น�่ ในการจััดการทรััพยากร
พื้้� น ที่่� อ่่ า วบ้้ า นดอนอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ด้้ ว ยการรณรงค์์ สร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ ก ในการอนุุ รัั ก ษ์์ โ ดยผ่่ า น
กิิจกรรมทางด้้านภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น เช่่น กิิจกรรมการทำำ�บ้้านปลา  การขยายเครืือข่่าย
กลุ่่�มอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� ให้้ครอบคลุุมพื้้น� ที่่� การขยายเครืือข่่ายอาสาสมััคร
พิิทักั ษ์์ทะเลให้้เต็็มพื้้น� ที่่อ่� า่ วบ้้านดอน วิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารหรืือเชิิงทดลองเพื่่อ� ขยายผลต่่อยอด
ด้้านภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่น�่ เพื่่อ� พััฒนาเป็็นนวััตกรรม จััดเวทีีตรวจสอบ ทบทวนกฎหมายเกี่่ย� วกัับ
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ทรััพยากรประมงเพื่่�อแก้้ไข ปรัับปรุงุ ให้้สอดคล้้องกัับบริบท
ิ และสถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั การจััด
พิิพิธิ ภััณฑ์์ภูมิู ปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� เกี่่ย� วกัับการอนุุรักั ษ์์ การจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่ง�่
เพื่่อ� สืืบสานและเผยแพร่่ต่อ่ ไป
ผลการศึึกษาดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับสมบููรณ์์ ธรรมลัังกา (2556, น. 58) ได้้ศึึกษา
วิิจััยรููปแบบการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนโดยใช้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเป็็นฐานใน
จัังหวััดเชีียงราย ผลการวิิจััยพบว่่าในบริิบททางด้้านสัังคมของชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งในจัังหวััด
เชีียงรายเป็็นสัังคมแบบเครืือญาติิมีีโครงสร้้างทางสัังคมเป็็นทั้้�งแนวราบและแนวตั้้�งทาง
ด้้านการเมืืองมีีการกระจายอำำ�นาจแบ่่งการปกครองชุุมชนเป็็นหมวดหรืือคุ้้�มชุุมชนทาง
ด้้ า นวัั ฒ นธรรมชุุ มช น มีีวัั ฒ นธรรมประเพณีีความเชื่่� อ และพิิ ธีี กรรมที่่� สืื บท อดมาจาก
บรรพบุุรุุษและทางด้้านเศรษฐกิิจมีีทรััพยากรธรรมชาติิอุุดมสมบููรณ์์เป็็นต้้นทุุนในการผลิิต
มีีการรวมกลุ่่�มเพื่่�อการผลิิตการจำำ�หน่่ายผลผลิิตเพื่่�อส่่งเสริิมเศรษฐกิิจของชุุมชนการใช้้
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเป็็นฐานในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนในจัังหวััดเชีียงราย
เช่่น ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นด้้านผู้้�นำำ�ชุุมชนการเรีียนรู้้�และการถ่่ายทอดความรู้้�การอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิการปรัับตััวกัับการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความเข้้มแข็็งของ
ชุุมชนมีีปััจจััยสำำ�คััญคืือกระบวนการเรีียนรู้้�ของชุุมชนระบบเครืือข่่ายระบบความสััมพัันธ์์
ในชุุมชนและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการพััฒนารููปแบบการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของ
ชุุมชนโดยใช้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเป็็นฐานได้้ใช้้ปััจจััยเหล่่านี้้�มากำำ�หนดรููปแบบการเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งของชุุมชนและตััวชี้้�วััดความเข้้มแข็็งของชุุมชน สอดคล้้ อ งกัั บผ ลการศึึ ก ษา
ของกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (2551, น. 2 - 3) ได้้ศึึกษาวิิจััยฐานความรู้้�และ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการป่่าชายเลน การศึึกษานี้้�ได้้ดำำ�เนิินการรวบรวมวิิเคราะห์์
และสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการป่่าชายเลนซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น
ความรู้้�แบบแฝงเร้้ น อยู่่�กัั บบุุ คค ลชุุ มช นและท้้ อ งถิ่่� น ต่่ า ง ๆ ให้้ เ ป็็ น ความรู้้�ที่่� ชัั ด แจ้้ ง
มีีการบัันทึึกและจััดระบบให้้เป็็นหมวดหมู่่�พร้้อมที่่�จะเผยแพร่่และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป 
จากการศึึกษาพบว่่า การใช้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการป่่าชายเลนได้้มีีการรัับเอา
ความรู้้�ใหม่่ ๆ จากภายนอกเข้้ามาผสมผสานมากขึ้้น� ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่น�่ บางอย่่างเป็็นเรื่่อ� งเฉพาะ
เช่่น การใช้้หลัักศาสนามาสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ในการรัักษาป่่าชายเลน การจััดการสวนป่่าชายเลน
การป้้องกัันการกััดเซาะและพัังทลายของชายฝั่่ง�   เป็็นต้้น การที่่ภู� มิู ปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่น�่ แต่่ละเรื่่�อง
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ยัังคงมีีการนำำ�ไปใช้้มีีผลทำำ�ให้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเหล่่านั้้�นได้้คงอยู่่�และมีีสืืบทอดกัันต่่อไป  
ผลจากการศึึกษานี้้�ได้้จััดหมวดหมู่่�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการจััดการป่่าชายเลน ซึ่่�งเป็็นทั้้�ง
ความรู้้� ความเชื่่�อและวิิถีีการปฏิิบััติิออกเป็็น 4 หมวด ได้้แก่่ 1) องค์์ความรู้้�ท้้องถิ่่�นเรื่่�อง
ระบบนิิเวศป่่าชายเลน 2) ภููมิิปััญญาท้้องถิ่�น่ ในการฟื้้�นฟููและรัักษาป่่าชายเลน 3) ภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�นในการใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรป่่าชายเลน และ 4) ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นในการพััฒนา
กลุ่่�มและองค์์กรชุุมชนเพื่่�อการจััดการป่่าชายเลนโดยภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นแต่่ละหมวดหมู่่�นี้้�จะ
มีีความสััมพัันธ์์ซึ่�ง่ กัันและกััน ได้้มีีการหยิิบยกเอาองค์์ความรู้้�ท้้องถิ่่�นเรื่่�องระบบนิิเวศป่่าชาย
เลนไปใช้้เพื่่อ� การฟื้้น� ฟููและการรัักษาป่่าชายเลนรวมถึึงการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรป่่าชาย
เลนให้้มีีความยั่่�งยืืน สำำ�หรัับการพััฒนากลุ่่�มและองค์์กรชุุมชนนั้้�นก็็ได้้นำำ�เอาองค์์ความรู้้�และ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นทุุกเรื่่�องไปใช้้อย่่างผสมผสานกัันและมัักมีีการเรีียนรู้้�ร่่วมกัับชุุมชนอื่่�นและ
หน่่วยงานภายนอกอยู่่�เสมอ การส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนากลุ่่�มและองค์์กรชุุมชน เพื่่อ� การจััดการ
ป่่าชายเลนเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ที่่ทำ� �ำ ให้้ภูมิู ปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ในการจััดการป่่าชายเลนได้้มีีการสืืบทอด
ต่่อไป แม้้การก่่อเกิิดของกลุ่่�มและองค์์กรชุุมชนที่่�เป็็นกรณีีศึึกษาส่่วนใหญ่่ก่่อตััวขึ้้�นจาก
แรงกดดัันของปััญหาภายนอกก็็ตามแต่่การสร้้างความตระหนัักแก่่ชุมช
ุ นให้้เห็็นถึึงประโยชน์์
จากการจััดการป่่าชายเลนและเข้้าใจถึึงผลกระทบหากไม่่มีีการจััดการที่่ถู� กู ต้้อง
สรุุปผลจากการศึึกษาภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่น�่ ในการจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่ง� ยืืนในพื้้น� ที่่�
อ่่าวบ้้านดอน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จะเห็็นได้้ถึึงบริิบทของชุุมชนที่่�มีีวิิถีีชีีวิิตที่่�ต้้องอาศััยฐาน
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งในการดำำ�รงชีีพ โดยใช้้ภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมของชุุมชนสืืบทอด
กัันมาในการประกอบอาชีีพที่่ไ� ม่่ทำ�ำ ลายล้้างทรััพยากรและระบบนิิเวศ แต่่ผลจากการพััฒนาที่่�
ผ่่านมาที่่�เน้้นแต่่การพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อทรััพยากรทางทะเล
และชายฝั่่�ง ส่่งผลต่่อความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง
คุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในอ่่าวบ้้านดอน ดัังนั้้น� การจััดการทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้น� ที่่อ่� า่ ว
บ้้านดอนให้้เกิิดความยั่่�งยืืนจึึงต้้องหารููปแบบหรืือวิิธีีการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ต้้อง
อาศััยองค์์ความรู้้�ในเชิิงวิิชาการแบบใหม่่ผนวกกัับภููมิปัิ ญ
ั ญาหรืือองค์์ความรู้้�ของชุุมชนท้้องถิ่่น�
เพื่่�อแก้้ปััญหาด้้านการจััดการทรััพยากรอ่่าวบ้้านดอนในภาพรวมได้้ เช่่น การใช้้ภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�นในการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนของบ้้านท่่าพิิกุุลและบ้้านห้้วยทรััพย์์ การที่่�แต่่ละชุุมชน
ออกกฎกติิกาในการจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง สามารถแก้้ปััญหาและเพิ่่มพื้้
� น� ที่่�
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ป่่าชายเลนที่่ถู� กู ทำำ�ลายในพื้้น� ที่่แ� ละช่่วยป้้องกัันการใช้้เครื่่�องมืือประมงผิิดกฎหมายในส่่วนของ
ประมงพื้้�นบ้้านได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม การกำำ�หนดพื้้�นที่่�เป็็นทะเลชุุมชนของบ้้านห้้วยทรััพย์์
สามารถป้้ อ งกัั น การปัั ก เขตพื้้� น ที่่� ทำำ�ท ะเลคอกหอยของกลุ่่�มทุุ น ได้้ ส่่ ว นหนึ่่� ง การใช้้
กระบวนการวิิจััยท้้องถิ่่�นแบบมีีส่่วนร่่วม การผลัักดัันให้้ใช้้กฎหมายอย่่างเข้้มข้้นในทาง
ปฏิิบััติิ การรวมตััวเป็็นกลุ่่�มและเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์ทรััพยากรอ่่าวบ้้านดอนในการขัับเคลื่่�อน
ขบวนการอนุุรัักษ์์อย่่างเป็็นระบบและมีีพลัังจะช่่วยให้้ทรััพยากรอ่่าวบ้้านดอนเกิิดความ
ยั่่�งยืืนในอนาคต                                      
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