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นางสาวสาริณีย จันทรัศมี

ทุนทางสังคมคือรูปแบบหนึ่งของเครือขายทางสังคม (Social Network) ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในสังคม (Social Relations) ที่คนในระดับ
ชุมชน หรือระดับที่กวางขวางกวาชุมชน สามารถผลิต/ ผลิตซ้ําความเปนกลุม
ขึ้นมาในแบบใหม เพื่อระดมทุน ทรัพยากร ความรู หรือศักยภาพในการพัฒนา
ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเพื่อแกปญหาของชุมชน บนพื้นฐานของ
การอาศัยความรวมมือ การรูจัก ความไววางใจและพันธะผูกพันระหวางกัน
ดังนั้นทุนทางสังคมจึงเปนสายสัมพันธที่รวมเอาคนที่มีพื้นฐานและภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับเดียวกัน หรือในระดับที่มีความแตกตางเหลื่อมล้ํา
กัน เขามาอยูในเครือขายก็ได และสามารถจะสรางความสัมพันธกันในแบบ
เหนียวแนน มีกิจกรรมรวมและมีระบบคุณคาที่ยึดถือรวมกันอยางเขมขน หรือ
เปนการรวมกลุมกันแบบหลวมๆ เพื่อทํากิจกรรมรวมเปนครั้งคราว โดยมี
ระบบคุณคาที่ยึดถือรวมกันบางอยางก็ได ซึ่งคุณลักษณะที่แตกตางกันของคน
ในเครือขายและลักษณะความรวมมือระหวางสมาชิก จะเปนตัวแปรที่บงชี้ถึง
ศักยภาพ ตลอดจนเปาหมายของทุนทางสังคมแบบตางๆ ตลอดจนเปนสิ่งที่
บงชี้ถึงขอจํากัดที่ทําใหเครือขายบางประเภทเปนทุนทางสังคมที่สามารถ
จัดการกับปญหาบางอยางไดดี/ดอยกวาเครือขายบางประเภท

*ที่มา : วิทยานิพนธ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สํานักวิชาศิลปศาสตร สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ป2550

ขอมูลพื้นฐานและพัฒนาการของชุมชน
1. ประวัติความเปนมาของชุมชนที่ศึกษา
สภาพทั่วไปของตําบลโคกสะบา ชื่อโคกสะบามีที่มาผูคนในทองถิ่นภาคใตจะเรียก
ลักษณะเนินดังกลาวนี้วา “โคก” สวนที่มาของคําวา “สะบา" นั้นก็เพราะวา ในพื้นที่นี้มี
เถาวัลยชนิดหนึ่งที่ชื่อวา “เถาวัลยสะบา” มีพื้นที่ทั้งหมด 10,625 ไร สวนใหญจะมีพื้นที่เปน
พื้นที่ราบลุมและที่พรุ โดยจะลาดเอียงไปทางฝงทิศตะวันตก มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญหลาย
สายที่ไหลผาน และมีปาสาคูขึ้นตามแนวลําคลองตางๆ ทั้ง 4 สาย มีจํานวนครัวเรือน 1,186
ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 6,247 คน ขนาดสมาชิกเฉลี่ย 6 คน/ครัวเรือน สภาพสังคม มีการนับ
ถือกันในระบบเครือญาติ มีการดํารงชีวิตอยางเรียบงายตามแบบสังคมพื้นบาน ยึดถือประเพณี
ไทยตามหลักศาสนา เปนแหลงรวมของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมากที่สุดในอําเภอนาโยง เชน
หนังตะลุง มโนราห และการผลิตดานหัตถกรรม การจักสาน ดวยใบจากสาคู ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพการเกษตร ไดแกทําสวนยาง ทํานา ไมผล และเลี้ยงสัตว โดยประชากร
ประกอบอาชีพรับจาง 4685 คนหรือรอยละ 75 รองลงมาคือรับจาง 625 คน หรือรอยละ 10
นอกจากนั้น 937 คน หรือรอยละ 15 ประกอบอาชีพ รับราชการ คาขายและอื่นๆ
สภาพทั่วไปของตําบลนาขาวเสีย คําวา “นาขาวเสีย” เปนคําที่มีที่มาจากหลายเหตุผล
บางก็วา การเรียกชื่อ ตําบลนาขาวเสียนั้นก็เพราะวามีสาเหตุมาจากบริเวณพื้นที่ดังกลาวนั้นจะมี
ลักษณะเปนทุงนาเล็กๆ มีแหลงน้ําและพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณมาก ทําใหตนขาวเจริญ
งอกงามจนเกินไปและไมสามารถที่จะออกรวงได ชาวบานจึงเรียกวาพื้นที่ดังกลาวนี้วา "ตําบล
นาขาวเสีย"
และบางก็วา พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณมาก สามารถปลูกขาวไดผลผลิตที่ดี
สมัยกอนจึงมีการสงขาวที่ทํานาไดใหเปนสวยแกทางราชการแทน มีเนื้อที่ 12,500 ไร มี
หลายลักษณะทั้งที่ราบและที่ลุม จํานวนประชากร 2,191 ครอบครัว 8,819 คน สภาพสังคม มี
การดํารงชีวิตอยางเรียบงายตามแบบสังคมพื้นบานเชนเดียวกับตําบลโคกสะบา
ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทําสวนยางพารา ทํานา ปลูกผลไม เลี้ยงสัตวและปลูก
ผัก คาขาย รับจาง และรับราชการ

2. ประวัติการตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเริ่มมาประมาณ 200 ป ซึ่งสวนใหญแลวเกิดขึ้นจากการ
อพยพเขามาของผูคนจากหมูบานอื่นๆที่อยูใกลเคียงกันเพื่อเขามาจับจองพื้นที่ทํามาหากิน
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูหางไกลและเปนปาที่หนาทึบ การอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของผูคนนั้น
มาจากหมูบานตาง ๆ ที่อยูใกลเคียง โดยเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานเพื่อ
ความสะดวกเหมาะสมตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
นายเมา ชุมเชื้อ อายุ 84 ป โดยเปนคนรุนแรกๆ ที่เขามาบุกเบิกพื้นที่อยูอาศัยและทํา
กินในชุมชนแหงนี้ เลาวา เมื่อกอนนั้นตนไดเขามาอยูในพื้นที่หนองพาบน้ํา (ตําบลโคกสะบา
ในปจจุบัน) จะมีเพียงครอบครัวของตนเอง และกลุมญาติพี่นอง รวม 3 หลังคาเรือนเทานั้นที่
เขามาจับที่ดิน (เขามาจับจองที่ดิน) ชวงระยะเวลาหลังจากนั้นไมนานนัก ก็มีผูคนเริ่มอพยพเขา
มาบุกเบิกที่ทํากินกันเรื่อยมา ในสมัยกอนพื้นที่บริเวณดังกลาวนี้เปนปาหนาทึบ มีสัตวปาที่ดุ
รายจํานวนมากอาศัยอยู เชน เสือ งูตางๆ โดยเฉพาะงูจงอางที่มีความดุรายมาก บางคนพบงู
จงอางเขาก็ถูกไลวิ่งหนีจนเกือบเอาชีวิตไมรอดก็มี ตนเองนั้นไดเขามาถางปาและจับจองพื้นที่
โดยการปลูกขาว และพืชผักผลไมตางๆ โดยผูคนในชุมชนจะเปนที่รับรูกันวาบริเวณพื้นที่
ดังกลาวที่มีการถางปาไว ปลูกขาวหรือพืชผักผลไมแสดงวามีเจาของแลวและเปนที่ดินบริเวณ
ดังกลาวก็ตกเปนของผูนั้น
ตาเมาบอกวาตอนนั้นใครมีกําลังความสามารถถางปาไดมาก ก็จะจับจองพื้นที่ไดมาก
เพราะสมัยนั้นมีคนอาศัยอยูนอย มีพื้นที่วางเปลาสําหรับที่จะจับจองทํากินอยางเหลือเฟอ ทุก
ครอบครัวอยูกันอยางพึ่งพาอาศัยกันทํามาหากินอยางไมเดือดรอน มีน้ําทาขาวปลาอาหารที่
อุดมสมบูรณมาก และไมมีการแยงชิงที่ดินทํากินกันอยางเชนปจจุบัน ตาเมาบอกวาสมัยกอน
นั้นสาคูเปนสิ่งที่จําเปนอยางมากเพราะวาจะตองใชประโยชนจากตนสาคูเกือบทุกสวน ไมวา
จะเปนใบสาคูในการทําจากเพื่อมุงหลังคาบาน และเปนเครื่องใชสอยตางๆ รวมถึงเปนแหลง
อาหารในชีวิตประจําวันอีกดวย ตาเมาไดบุกเบิกถางพื้นที่ปาริมคลองเปนพื้นที่นา ตาเมาบอก
วาตนเองทํานาเพียงคนเดียวโดยใชควาย 4 ตัว ทั้งไถนาและนวดขาว โดยการอาศัยน้ําจากระบบ
นิเวศปาสาคูในการทํานา
ปาเมียด อายุ 51 ป ปาเมียดนับไดวาเปนคนรุนที่สองที่เขามาอยูในชุมชน
ไดเลา
เรื่องราวในชุมชนวา พอแมของปาไดเขามาจับจองพื้นที่แหงนี้ทํากิน ซึ่งเห็นวาเปนพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมสําหรับการทํานา เพราะเปนพื้นที่ราบ ใกลกับแหลงน้ําและปาสาคูที่มีความอุดม
สมบูรณ สามารถที่จะใชน้ําสําหรับการบริโภคและการทํานา รวมถึงเปนแหลงอาหารที่สามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางไมขาดแคลน ปาเมียดเลาวา “ปาเกิดมาก็พบวามีปาสาคูขึ้นอยู
แลว ชวงเวลานั้นปาสาคูมีความอุดมสมบูรณมาก ครอบครัวของปา ทํานากัน โดยอาศัยน้ําจาก

ในลําคลอง ในอดีตปาสาคูอุดมสมบูรณทําใหในลําคลองหนองบึง มีความอุดมสมบูรณอยาง
มาก น้ํากินน้ําใชไมเคยขาดแคลนเลย”
การตั้งบานเรือนในตําบลนาขาวเสียและตําบลโคกสะบาสวนใหญนั้นจะเลือกตั้ง
บานเรือนเปนกลุมๆ ตามแนวแมน้ําลําคลอง เพื่ออาศัยในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
การสรางบานเรือนนั้นในสมัยกอนอาศัยสวนตางๆ ของตนสาคูในการสรางบานเรือน โดยใช
ไมจากตนสาคูเปนเสาเรือนและฝาบาน สวนหลังคานั้นใชใบสาคูซึ่งนําไปแชน้ําและมาเย็บเปน
ตับจากใชมุงหลังคา และทางเดินเทาก็ใชเปลือกนอกตนสาคูปูพื้นใชทําทางเดิน ซึ่งในปจจุบัน
นั้นไดมีการปรับเปลี่ยนเปนการสรางบานเรือนแบบสมัยใหม ผูที่มีฐานะร่ํารวยก็หันไปนิยมใช
วัสดุสมัยใหมที่มีความสวยงามและคงทนกวา คือ อิฐและปูน แทนตนสาคู สวนหลังคาก็มีการ
หันไปนิยมใชกระเบื้องแทน สวนผูที่มีฐานะปานกลางก็สรางบานเรือนดวยไม สวนหลังคาก็
จะใชสังกะสีแทนเพราะมีราคาถูกกวากระเบื้องสวนผูที่มีฐานะยากจนก็ยังคงสรางบานเรือน
จากไมสาคูและใบจากสาคู โดยใหเหตุผลวาสรางบานจากตนสาคูและใบจากนั้น เปนธรรมชาติ
อากาศถายเทสะดวกและเย็นสบายกวา

3. ทรัพยากร และพัฒนาการดานการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินของชุมชน

ในอดีตการเขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนของผูคนนั้น จะมีการแผวถางปาเพื่อจับจองพื้นที่
สําหรับสรางบานเรือนที่อยูอาศัยและพื้นที่สําหรับทําการเกษตร โดยสวนใหญนั้นจะเลือก
ทําเลที่ตั้งที่มีฐานทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ เชน บริเวณใกลกับแหลงน้ําลําคลอง
บริเวณพื้นดินที่ราบลุมมีความอุดมสมบูรณ ในการเขามาตั้งถิ่นฐานและจับจองที่ดินนั้น
ชาวบานเลาวา จะตองมีการจับจองไวกอนจะถางโดยการทํา ปกกํา1 แสดงไวหรือการถาง
ซุยไวเมื่อคนอื่นเห็นก็จะไมมาถางพื้นที่นั้น
สําหรับผูใดที่สามารถถางปาโลงเตียนได
พื้นที่สําหรับทําการเกษตรมากเพียงใด ก็จะจับจองและเปนเจาของพื้นที่ดังกลาวไดเทานั้น
โดยจะเปนที่รับรูและยอมรับกันของผูคนในชุมชน
และในสมัยกอนนั้นมีที่ดินอยาง
เหลือเฟอประกอบกับมีผูคนเขามาอาศัยอยูในพื้นที่ยังมีจํานวนนอย ทําใหไมมีการแยงชิง
ที่ดินทํากินกัน ชาวบานในชุมชนไดใชพื้นที่ดังกลาวสําหรับทําการเกษตร ไดแก การ
ทํานา การทําสวน การปลูกผลไมหรือสวนสมรม และการเลี้ยงสัตว อาทิเชน วัว ควาย
เปด ไก และสุกร เปนตน
ที่ดินในชุมชนสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะสําหรับการทํานา นอกจากนี้พื้นที่
ยังมีความอุดมสมบูรณทั้งในเรื่อง ดิน น้ํา ภูมิอากาศ ทําใหชุมชนแหงนี้มีชื่อเสียงในเรื่อง
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ปกกํา คือ การแสดงเครื่องหมายไวเพื่อใหรูวามีการจับจอง หรือ มีเจาของแลว โดยใชกิ่งไมปกเปนสัญลักษณไว

ของการทํานาเพราะที่ไดผลผลิตดีมากจนในสมัยกอนชาวนาจะสงขาวเปนสวยแกทาง
ราชการ ความเปนอยูในสมัยนั้นมีความเรียบงาย ไมตองซื้อหาสิ่งของที่เกินความจําเปน
อาหารจําพวกขาวก็ไดจากการทํานา ปลาก็หาไดจากแมน้ําลําคลอง พวกพืชผักก็หาไดจาก
ปาสาคู การทํานาสวนใหญแลวชาวบานในชุมชนนิยมที่จะปลูกขาวเก็บไวสําหรับเลี้ยง
ครอบครัวของตนเอง
และจะแบงไวสําหรับสวนที่เหลือเพื่อจะนําไปแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งของตางๆ ที่หาไมไดในชุมชน หรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของตางๆ จากผูคนในชุมชนอื่นๆ
ทั้งที่อยูใกลเคียงและชุมชนที่อยูไกลออกไป สิ่งของที่ชาวนานําขาวไปแลกเปลี่ยน อาทิ
เชน เสื้อผาเครื่องนุงหมตางๆ อาหารหรือปลาที่ไดจากทะเล กะป เกลือ น้ําตาล น้ํามันกาด
เปนตน
คนเฒาคนแกในหมูบานเลาใหฟงวา “แรก ๆ ที่มาตอนนั้นจับดิน ไมยังใครที
แถวปะนี้เปนปาทั้งเพ ไมพักใครชิงดินกัน เรื่องน้ําทานิก็เหลือเฟอ ดินก็สวยปลูกไหรก็
งามทั้งเพ“2
ทั้งนี้เพราะพื้นดินซึ่งเปนพื้นที่ที่วางเปลาเหมาะสําหรับทําการเกษตรและ
ดํารงชีวิตมีอยางเหลือเฟอ มีผูคนเขามาอาศัยจับจองพื้นที่นอย และเปนพื้นที่ที่อยูหางไกล
จากในเมือง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงในสมัยนั้น พื้นที่ดังกลาวนี้เปนพื้นที่ปาทึบที่มีตนไม สัตว
ปาและพื้นดินที่อุดมสมบูรณมาก
และมีผูคนเขามาบุกเบิกที่ดินทํากินในจํานวนนอย
เพราะเปนพื้นที่ที่อยูหางไกลมาก
การถือครองที่ดินในชุมชนโดยเฉลี่ยแลวมีที่ดินครัวเรือนละ 10 – 15 ไร เปนที่ดิน
ใชสําหรับเปนที่อยูอาศัย ทํานา ทําสวนยางพารา ปลูกพืชผักผลไมและเลี้ยงสัตว ที่ดิน
สวนใหญที่ชาวบานถือครองนั้นจะเปนลักษณะของ ส.ค.1, น.ส.3, ส.ป.ก.4-01,และที่ดิน
เขตปาสงวน สวนเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินนั้นมีอยูเพียงไมกี่ราย ซึ่งปจจุบัน
ชาวบาน ผูนําชุมชนไดรวมตัวกันเพื่อดําเนินการขอโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ยังพบวาสวน
ใหญแลวชาวบานในชุมชนจะมีการแจงจํานวนเนื้อที่นั้นนอยกวาที่ถือครองตามความเปน
จริง เนื่องมาจากสาเหตุตางๆ คือ ในสมัยกอนชาวบานไมกลาที่จะแจงจํานวนพื้นที่ที่ถือ
ครองจริงเพราะตองการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และไมตองการที่จะจายคารังวัดที่ดิน และ
คนในสมัยนั้นไมสนใจขาดความเขาใจและไมเคยคาดคิดวาจะมาเปนปญหาไดในอนาคต
ดวยระบบความสัมพันธและวัฒนธรรมของชุมชนในอดีตถึงแมวาที่ดินในชุมชน
นั้นจะไมมีเอกสารรับรองกรรมสิทธิ์ แตชาวบานในหมูบานก็สามารถที่จะทํากินเพื่อเลี้ยง
ชีพและครอบครัวได และยังพบอีกวาในชุมชนยังมีการซื้อขายที่ดินกันไดโดยใชวิธีการตก
ลงกันเอง ไมมีขอกฎหมายใชวิธีพูดตกลงกันดวยปากเปลา ซึ่งชาวบานเรียกวา “ซื้อกับ
ปาก” เปนซื้อขายกันโดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีในชุมชนนั้นคือความซื่อสัตย ความไวเนื้อ
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นายเมา ชุมเชื้อ. (สัมภาษณ), 13 มีนาคม 2548.

เชื่อใจกันเทานั้น จะซื้อขายกันเฉพาะเครือญาติและผูคนที่อยูในชุมชนดวยกันที่มีความ
สนิทสนมกันเพราะวาที่ดินนั้นไมสามารถโอนเปนกรรมสิทธหรือทําสัญญาการซื้อขาย
เปนลายลักษณอักษรได
การแบงที่ดินใหแกลูกหลานนั้น ชาวบานในชุมชนเมื่อลูกไดมีการออกเรือนหรือ
แตงงานกันแลว พอแมก็จะแบงทรัพยสินใหโดยสวนใหญแลวจะเปนที่ดินที่พอแมไดจับ
จองตั้งแตตั้งรกราก ตามธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาของชุมชนนั้น พบวาพอแมแบง
ที่ดินใหแกลูกๆ คือ ลูกทุกคนจะไดที่ดินเทากันทุกคน แตยกเวนลูกคนสุดทองหรือลูกที่ยัง
ไมไดออกเรือนเพราะตองรับหนาที่เปนผูที่อยูเลี้ยงดูพอแมก็จะไดรับสวนแบงมากกวาคน
อื่น ซึ่งในปจจุบันก็ยังพบวามีการยึดถือขนบธรรมเนียมนี้อยู เมื่อพอแมจะแบงที่ดินใหแก
ลูกๆ เพื่อทํามาหากินเมื่อออกเรือนไปแลวลูกๆ ก็จะปลูกบานเรือนใกลๆ กับบานเดิมของ
พอแม การขยายครัวเรือนหรือการตั้งบานเรือนใหมในปจจุบันก็ยังพบวา การขยาย
ครัวเรือนตั้งบานเรือนคอนขางกระจุกตัวอยูบริเวณใกลกับบานเดิมของพอแมเปนสวน
ใหญดังเชนในอดีต มีสวนนอยที่จะไปตั้งรกรากยังชุมชนอื่นหรือการบุกเบิกที่ทํากินใหม
เมื่อประมาณ 60 ปที่ผานมาพื้นที่บางสวนในเขตอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไดถูก
ประกาศเปนพื้นที่
ปาสงวน ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม หมูบานตางๆ เชน ในตําบลโคกสะบา ไดแก หมูที่ 1 บาน
เกาะหยี หมูที่ 3 บานไรหลวง หมูที่ 7 บานทุงแกเจย หมูที่8 บานบนควน หมูที่ 10 บาน
หนองพาบน้ํา ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในเรื่องที่ดินทํากินขึ้นมา ชาวบานตกเปนผูบุก
รุกพื้นที่ปา ซึ่งแตเดิมนั้นชาวบานไดเขามาตั้งรกรากถิ่นฐานกอนการประกาศเปนเขตปา
สงวน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการรวมตัวขึ้นมาของชาวบานในหมูบาน และยื่น
หนังสือตออธิบดีกรมที่ดินในปพ.ศ. 2498 และไดเกิดหนวยงานรัฐ คือ “คณะกรรมการ
การบุกรุกที่ดินอันเปนพื้นที่สาธารณะ (กบส.) เพื่อเขามาแกไขปญหาดังกลาวนี้ และมีการ
ใชมาตรการการออกเอกสาร สค.1 ใหสิทธิชาวบานทํากินแตไมสามารถครอบครองที่ดิน
หรือซื้อขายได และเงื่อนไขที่สําคัญคือ ชาวบานที่ไดสิทธินั้นจะตองเปนผูเขามาตั้งถิ่น
ฐานกอนปที่ประกาศกฎหมายฉบับดังกลาว

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
ในอดีตนอกจากการทําการนาแลว ชาวบานในชุมชนจะใชเวลาวางหลังจาก
การทํานาเดินทางขึ้นไปบนเขาเพื่อเก็บของปาลงมาเก็บไวเปนอาหารบางนํามา
แลกเปลี่ยนกันใหกับคนในชุมชนและนอกชุมชน ในการเดินทางขึ้นไปเก็บของปาบน
เขานั้นชาวบานจะมีการรวมตัวกันขึ้นไปบนเขาหลาย ๆ คน เพราะสมัยกอนบนเขา

เปนปาหนาทึบแสงแดดที่สองลงมายังพื้นดินแทบไมถึง การเดินทางขึ้นไปบนเขาตอง
อาศัยการเดินเทา ซึ่งมีความยากลําบากมากและมีอันตรายมากมายจากสัตวปา ทําให
ชาวบานไมมีใครกลาขึ้นไปบนเขาเพียงลําพังคนเดียว สิ่งที่ชาวบานหาลงมาได อาทิ
เชน สัตวปาตาง ๆ ไดแก นกเขา ชะมด อีเห็น บาง หมูปา กระจง ตะกวด ตอ ผึ้ง
พังพอน กระรอก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีน้ําผึ้งที่หาไดจากรังผึ้งและจากรังตอ มีพืชผัก
ผลไม ไดแก สะตอ ลูกเหรียง ลูกประ ลูกชิ้ง ทองบึ้ง มะปริง สละ ไฟกา หวาย
หลุมพี ระกํา มังคุด ทุเรียน เงาะ เห็ดตางๆ หนอไม ใบกลวยเถื่อน (กลวยปา) เปนตน
นอกจากนี้ก็มี พืชสมุนไพรตางๆ ไดแก ตนสมปอย ตนยานาง ฟาทะลายโจน
สาบเสือ เถาคัน ชะมวง เปนตน เมื่อหาของปาลงมาไดชาวบานก็จะแบงของที่ไดมา
ตามสัดสวนที่ไดตกลงกันกับผูรวมเดินทางไป ชาวบานบางรายก็นํามาประกอบเปน
อาหารหรือนํามาแลกเปลี่ยนกับสินคาอยางอื่นซึ่งในหมูบานไมมี บางรายก็นําไปขาย
ยังหมูบานอื่น ๆ การแลกเปลี่ยนกับสินคาอยางอื่นนั้นมีการแบงโดย ชาวบานนําไป
แลกกับกะป น้ําปลา เกลือ สัตวน้ําตาง ๆ ซึ่งจะเปนสัตวน้ําเค็ม เชน ปลา ปู กุง หอย
การเก็บของปาบนเขาชาวบานยึดถือเปนอาชีพดวยโดยใชเวลาวางจากการทํานาเสร็จ
แลว เพราะในอดีตนั้นบนเขามีปาไมที่อุดมสมบูรณ มีทรัพยากรของชุมชนที่สมบูรณ
อยางมาก ไมวาจะเปนพืชผัก ผลไมจากในปา สัตวปาตาง ๆ นานาชนิด ซึ่งชาวบาน
เลาใหฟงวา “ในสมัยกอนเมื่อขึ้นเขาไปกลับลงมาก็มีของติดไมติดมือมาทุกครั้ง” แต
ในปจจุบันนั้นสภาพพื้นที่ปาบนเขาไดถูกบุกรุกทําลายมีการตัดไมนําไปขาย
และ
พื้นที่บนเขาถูกแผวถางปาเปลี่ยนสภาพเปนสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน ทําให
ความอุดมสมบูรณของปาลดลงอยางมากสงผลกระทบทําใหทรัพยากรของชุมชนอยาง
อื่นลดปริมาณลงดวย อาทิเชน สัตวปา พืชผักผลไมตาง ๆ ก็ลดนอยลงไปดวยทําให
ชาวบานตองหาของปายากลําบากขึ้น บางครั้งขึ้นเขาไปก็แทบจะไมไดอะไรลงมาเลย

ทรัพยากรปาสาคู

นับไดวาสาคูเปนทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนอีกอยางหนึ่ง
สาคูเปนพืช
ตระกูลปาลมที่ขึ้นอยูบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา ในชุมชนจะขึ้นบริเวณริมน้ําลําคลองตาง ๆ
โดยจะมีคลองหลักคือ คลองลําชาน และคลองสาขาตาง ๆ ของชุมชน ผูคนในชุมชน
ไดพึ่งพาอาศัยและจะใชประโยชนโดยตรงจากทุกสวนของตนสาคูแลว ระบบนิเวศ
ของปาสาคูยังกอใหเกิดทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน ไมวาจะเปนเรื่องแหลงน้ําอุปโภค
บริโภค ในแมน้ําลําคลองที่มีปาสาคูขึ้นอยูชาวบานก็ยังไดอาศัยจับสัตวน้ําตาง ๆ อาทิ
เชน กุง หอย ปู ปลา เพื่อไปเปนอาหารเลี้ยงชีพ หรือนําไปขายเปนรายไดแกครอบครัว

ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางไมเดือดรอนขัดสน และพืชผักสมุนไพรตาง ๆ ที่ขึ้น
ในปาสาคูชาวบานก็เก็บมาไวทําอาหารหรือเปนยารักษาโรคได
การถือกรรมสิทธิ์ปาสาคู
แตเดิมมาแลวนั้นตนสาคูและปาสาคูจะมีเจาของ ไมใชทรัพยากร
สวนรวม โดยผูที่ปลูกคือเจาของ แมวาจะมีตนสาคูขึ้นอยูตามธรรมชาติอยูบางแลวก็ตาม แตเมื่อใครจับจองที่
ตรงไหนเปนของตนและปลูกสาคูเพิ่มขึ้นใหมปาสาคูทั้งหมดก็เปนของเจาของที่ดินนั้น หรือกลาวงาย ๆ วาปา
สาคูเปนสมบัติของเจาของที่ดิน ความหมายของเจาของที่ดินดังกลาวหมายถึงที่ดินที่ชุมชนยอมรับวาเปนของ
ใคร แมจะในระยะหลังจะไมมีกฎหมายรองรับก็ตาม เชน ที่ดินบริเวณชายฝงซึ่งถือวาเปนที่สาธารณะตาม
กฎหมาย แตชาวบานก็จะยอมรับวามีผูเปนเจาของ ซึ่งไดแกผูจับจองที่บริเวณที่ติดตอกันนั้นปลูกบานหรือทํานา
มาแตเดิม ดังนั้นหากสาคูขึ้นอยูในที่ดินของใคร หรือสาคูอยูหนานาใครก็เปนของผูนั้น เจาของก็มีสิทธิโดย
สมบูรณที่จะนําสาคูไปทําอะไรก็ไดหรือจะทําอะไรกับปาสาคูก็ได แตสิทธิดังกลาวก็ไมกอใหเกิดสิทธิในการกีด
กันผูอื่นโดยสมบูรณ หรือที่ชาวบานเรียกวา เปนเจาของแบบหลวมๆ เพราะปรากฏวาเพื่อนบานสามารถเขาไป
ใชประโยชนจากปาสาคูได โดยถาหากเก็บพืชผัก สมุนไพร ที่ขึ้นในปาสาคู หรือจับสัตวตางๆ ที่มีอยูในปาสาคู ก็
สามารถทําไดเลยโดยไมตองบอกใหเจาของทราบ แตถาหากตองการใชประโยชนจากสวนใดสวนหนึ่งของตน
สาคูจะตองขออนุญาตเจาของกอน หากนําไปใชโดยไมขออนุญาตก็จะถือวาเปนการขโมย แตในกรณีถาหากเปน
ญาติพี่นองกันการใชประโยชนจากปาสาคูจะทําไดมากขึ้นคือสามารถใชประโยชนไดทั้งจากสิ่งที่มีอยูโดย
ธรรมชาติในปาสาคูและตนสาคูโดยไมตองบอกเจาของ บางสวนที่ใกลชิดกันมากก็สามารถนําสวนของตนสาคู
ไปขายหรือสรางผลผลิตเพื่อขายไดดวย ลักษณะเชนนี้ใกลเคียงกับระบบการถือครองทรัพยสินโดยครัวเรือนแต
วาวงศตระกูลคือผูถือสิทธิ์รวมในการเก็บเกี่ยว
การเชาปาสาคู นอกจากนี้ยังมีระบบการใชประโยชนจากตนสาคูที่ซับซอนขึ้นอีก คือ
ระบบที่เกิดจากการเชา ซึ่งมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกชาวบานเรียกวา “การผูก” คือการเชา
ปาสาคูทั้งปาในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะอยูในชวง 1-2 ป โดยเมื่อเจาของใหเชา
แลวก็จะหมดสิทธิ์ในการใชประโยชนจากตนสาคู และญาติพี่นองก็จะหมดสิทธิ์ที่เคยมีดวย แต
ถาหากเปนพืชหรือสัตวที่มีอยูตามธรรมชาติในปาสาคูชาวบานก็ยังสามารถเขาไปเก็บหรือจับ
ไดตามปกติ กลาวงายๆก็คือผูเชาจะมีสิทธิโดยสมบูรณที่จะกีดกันผูอื่นก็เฉพาะตนสาคูเทานั้น ผู
ที่มาเชาปาสาคูแบบผูกนี้สวนใหญจะเปนคนมาจากขางนอก โดยนําสาคูไปสรางผลผลิตตาง ๆ
เพื่อการคาขาย เชน นําใบไปทําตับจากมุงหลังคา เอาทางสาคูไปทําเครื่องจักสาน กระทั่งนําแปง
จากตนสาคูไปขาย เปนตน การเชาแบบนี้จะจายกันเปนเงินสด จะจายกันตอนไหนก็ขึ้นอยูกับ
การตกลงกันระหวางผูเชากับเจาของสวน กลาวไดวาในชวงที่ตับจากยังเปนเครื่องมุงหลังคาที่
สําคัญ ตับจากที่ทําจากใบสาคูจะไดความนิยมมากเพราะมีความคงทนกวาใบจากมาก ใบสาคูที่
นําไปแชน้ํากอนเย็บตับจากจะมีอายุการใชงานไดถึง 10 ป ตับจากใบสาคูจึงขายไดดี จึงมีคน
ภายนอกเขามาขอเชาพื้นที่ปาสาคูในเขต 2 ตําบลนี้มาก เนื่องจากเปนเขตที่มีปาสาคูอุดม

สมบูรณมาก และชาวบานในสวนที่ไมมีความสันทัดในการสรางผลิตภัณฑจากตนสาคูก็ยินดี
ใหเชา สวนการเชาอีกประเภทหนึ่งเปนลักษณะการเชาเฉพาะครั้ง หรือที่ชาวบานเรียกวา “การ
หวะ”3 คือการขอตัดใบสาคูไปทําตับจากมุงหลังคา เมื่อตัดเฉพาะครั้งนั้นแลวก็ถือวาหมดสัญญา
เชา การเชาลักษณะนี้จะจายคาเชาเปนตับจากที่ผลิตได คือผูที่มาขอเชาตัดใบสาคูนั้นเมื่อนําใบ
สาคูที่ตัดไดไปผลิตเปนตับจากไดเทาไรก็จะนําตับจากมาแบงใหเจาของปาสาคูในสัดสวน
ตามแตจะตกลงกัน สวนใหญจะเปน 6: 4 คือเจาของปาสาคูได 6 สวน ผูที่มาขอเชาได 4 สวน
ปาสาคูในอดีตนั้นผูอาวุโสเลาวาจะมีระบบการจัดการไปพรอม ๆ กับการใชประโยชนจากปา
สาคูของผูคน คือ เริ่มตั้งแตการเลือกใชประโยชนจากตนสาคูวาจะนํามาทําอะไร เลือกตามความเหมาะสม เชน
ถาหากตองการแปงจากตนสาคูก็ตองเลือกตนสาคูที่แตกเขากวาง ซึ่งมีอายุประมาณ 9 – 10 ป หากเลือกใชใบเพื่อ
ทําใบจากก็เลือกใบที่มีขนาดความแกพอสมควร ผูที่เขาไปตัดตนสาคูหรือใชสวนใดสวนหนึ่งนั้น ก็จะถางกาน
ใบสาคูที่รกรางออกเพื่อใหสาคูแตกหนอและเพื่อไมใหกีดขวางทางน้ํา ก็จะมีการแตงสางคลองและตนสาคูไป
พรอม ๆ กันดวย

ทรัพยากรน้ํา

3

ในชุมชนไดพึ่งพาอาศัยน้ําสําหรับการดํารงชีวิตและการทําการเกษตรโดยมีตนกําเนิด
มาจากยอดเขาในเขตเทือกเขาบรรทัดที่ถือไดวาเปนตนกําเนิดตนน้ําที่สําคัญ สําหรับ
ผูคนในแถบ
ผูคนในแถบพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุงและตรังเรียกเทือกเขาบรรทัดวา “เทือกเขาพับผา” เนื่องจากเทือกเขามี
ลักษณะเหมือนผาที่พับไว น้ําที่ไหลจากเทือกเขาบรรทัดจะไหลผานเทือกเขาลงมา
บรรจบเปนสายน้ําตางๆ ไดแก แมน้ําประเหลียน แมน้ําตรัง เกิดเปนลําคลองตาง ๆ
เชน คลองลําชานที่ถือเปนคลองหลัก และคลองสาขา คือ คลองหวยนุย คลองลําลุง
คลองลําพิกุล คลองปด เปนตน ผูคนในเขตพื้นที่การทํานาในชุมชนอําเภอนาโยงได
พึ่งพาอาศัยน้ําจากลําคลองตางๆ เหลานี้เพื่อใชสําหรับในการทํานาและการอุปโภค
บริโภคมาตั้งแตในอดีตจนถึงในปจจุบันนี้
และการที่ทรัพยากรน้ําไดมีความอุดม
สมบูรณหลอเลี้ยงชีวิตผูคนในแถบลุมน้ําปะเหลียนนั้นก็ดวยการที่ยังคงมีปาสาคูที่ชวย
ปกปองดูดซับน้ําไวนั่นเอง
ปจจุบันแหลงน้ําลําคลองในพื้นที่ตําบลโคกสะบาและนาขาวเสีย มีทั้งหมด 10
แหลงน้ํา ในจํานวน 3 ใน 10 แหลงน้ํายังเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ราชการยังไมเขาไป
ทําการกอสรางเหมืองฝาย คือคลอง หนองชุมแสงหนองตาพล และหนองวังหยี พื้นที่

การหวะ เปนภาษาถิ่นของทางภาคใต หมายถึง การแบงปนสวนกัน ซึ่งจะมีสําเนียงที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ เชน การหวา การหวา การหวะ
เปนตน

แหลงน้ําทั้งหมด 10 แหลงน้ํามีความยาวประมาณ 14.5 กิโลเมตร มีความลึกตั้งแต 1.53.6 เมตร โดยคลองที่ลึก 3 เมตร ขึ้นไป จะเปนคลองธรรมชาติ รวมปริมาตรน้ํากักเก็บ
314,807 ลูกบาศกเมตร ใชปลูกขาวในฤดูฝนได 23,700 ไร ปลูกผักฤดูฝนได 80 ไร
ผักฤดูแลง 65 ไร ไมสามารถใชทํานาฤดูแลงได มีครัวเรือนใชประโยชน 565 ครัวเรือน

4. พัฒนาการดานการประกอบอาชีพ
วิถีการเกษตรแบบดั้งเดิม

ตั้งแตดั้งเดิมมาแลวสังคมไทยมีรากฐานของการทําสวนทําไรและการทํานามา
แตสมัยโบราณ จะเห็นไดวาแตละภาคของประเทศไทยซึ่งสวนใหญแลวจะประกอบ
อาชีพ การทําสวนทําไรและทํานา ชุมชนตางๆ ในเขตพื้นที่อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ก็เชนเดียวกันชาวบานประกอบอาชีพทํานาจนชุมชนแหงนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิต
ขาวที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคใต ดังจะเห็นไดจากการที่มีคํานําหนาชื่อหมูบาน ดวย
“นา” และตามแบบแผนโดยทั่วไปของชุมชนที่ประกอบอาชีพการทํานามักจะเลือกตั้ง
ถิ่นฐานในพื้นที่ราบลุมติดกับแมน้ําลําคลอง เพื่อความสะดวกในการทํานาและการ
ดํารงชีวิต ชุมชนตาง ๆ เหลานี้ที่ไดเลือกพื้นที่การทํานาในเขตราบลุมแมน้ําลําคลอง
ลุมน้ําดังกลาวนี้เรียกวา “ลุมน้ําปะเหลียน” โดยจะมีแมน้ําปะเหลียนซึ่งถือเปนแมน้ํา
สายสําคัญที่ไดหลอเลี้ยงชีวิตผูคนในแถบจังหวัดตรังมาแตอดีตจนปจจุบัน แมน้ําปะ
เหลียนเปนแมน้ําที่ไหลทอดตัวลงมาจากเทือกเขาบรรทัดถือเปนปาตนน้ําที่สําคัญที่
กอใหเกิดแมน้ําลําคลองหลายสาย อาทิเชน แมน้ําปะเหลียน แมน้ําตรัง ซึ่งเปนแมน้ําที่
สําคัญของจังหวัดตรัง ไหลผานหุบเขาลงมา ทําใหเกิดพื้นที่ชุมน้ําจืด หนองบึง พรุ ลํา
คลอง สายหวยมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง คลองลําชาน และคลองสาขาตาง ๆ เชน
คลองลําพิกุล คลองลําลุง คลองหวยนุย เนื่องจากชาวบานในชุมชนแหงนี้ไดพึ่งพา
อาศัยน้ําในการทํานา โดยมีตนสาคูที่ขึ้นอยูตลอดตามแนวริมคลองลําชานและคลอง
สาขาตางๆ คอยซับดูดซึมน้ําไวทําใหชาวนามีน้ําใชอยางไมขาดแคลน วิถีชีวิตของชาว
ชุมชุนแหงนี้จึงมีความผูกพันกับปาสาคูอยางมาก เพราะตองพึ่งพิงอาศัยประโยชนจาก
ตนสาคูโดยตรงและระบบนิเวศจากปาสาคู
ทําใหในสมัยกอนนั้นชาวบานเห็น
ความสําคัญของปาสาคูอยางยิ่ง
การประกอบอาชีพของชาวบานในตําบลโคกสะบาและตําบลนาขาวเสียมี
ลักษณะที่ใกลเคียงกัน คือ อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว สวนยางพารา ปลูก
ผลไม ปลูกผัก การเลี้ยงสัตว โดยประเภทการเกษตรจะสัมพันธกับลักษณะพื้นที่ คือที่

ดอนหรือที่ราบใกลเชิงเขาใชสําหรับการทําสวนยางพารา ซึ่งในอดีตการทําสวนยาง
ของชาวบานจะปลูกยางพาราพันธุพื้นเมือง และนิยมปลูกพืชผัก ไมผล ในพื้นที่สวน
ยาง หรือเปนการทําสวนสมรม4 พืชที่ปลูกไดแก สะตอ เหรียง ลองกอง เงาะ เนียง
มะปราง มะปริง เปนตน แตในปจจุบันเมื่อมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมุงเนนการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ทําใหชาวบานเริ่มปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาราพันธุที่ทาง
รัฐบาลสงเสริม มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกปาลมน้ํามัน ผลจากการสงเสริมพืช
เชิงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นทําใหมีความตองการขยายพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก สงผลใหเกิด
การบุกรุกพื้นที่ปาบนเขามากขึ้น
นอกจากปลูกพืชแลวชาวบานจะมีการเลี้ยงสัตวเปนอาชีพรองลง
สัตวที่
ชาวบานเลี้ยงไดแก วัว ควาย ไก เปด หมู โดยชาวบานเลี้ยงไวเพื่อใชแรงงานจากสัตว
และสําหรับไวเปนอาหารในครัวเรือน ในสมัยกอนชาวบานนิยมตัดตนสาคูเอามาผา
กลางลําตนออกเพื่อใชเนื้อแปงจากตนสาคูไวเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว ซึ่งชาวบาน
บอกวา การเลี้ยงสัตวจากตนสาคูนั้นทําใหสัตวมีความสมบูรณและเมื่อนํามาประกอบ
อาหารจะไมมีกลิ่นสาปและเนื้อสัตวมีรสชาติอรอยกวาการเลี้ยงสัตวดวยอาหาร
ประเภทอื่นๆ
นอกจากอาชีพเกษตรแลวประชากรบางสวนที่มีอาชีพรับจาง และรับราชการ
อยางไรก็ตามอาชีพที่ถือเปนอาชีพหลักและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชากรใน
ชุมชน คือ การทํานา

วัฒนธรรมการปลูกขาว
ชาวบานในชุมชนแหงนี้จะเริ่มทํากันในชวงตั้งแตเดือนมิถุนายน(เดือน 6) เปนตนไป
การทํานาซึ่งถือเปนวิถีชีวิตของคนในลุมน้ําแถบนี้ ดังจะเห็นไดวาชุมชนตางๆ นี้มี
ชื่อเสียงและขึ้นชื่อในเรื่องการทํานาขาวตั้งแตในสมัยอดีต การทํานาที่ไดผลผลิตที่ดี
มากทําใหชุมชนไดทําการสงขาวเปนสวยใหแกทางราชการแทนสิ่งของอยางอื่น
สมัยกอนนั้นครัวเรือนในชุมชนตาง ๆ นี้จะมีการทํานากันปละครั้ง ครัวเรือนหนึ่งๆ
อาจมีพื้นที่การทํานามากถึง 30 –40 ไร

วิวัฒนาการวิธีการทํานา
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สวนสมรม เปนภาษาถิ่นของทางภาคใต ที่หมายถึงการปลูกพืชผักผลไมหลายๆ ประเภทรวมในพืน้ ที่เดียวกัน ซึ่งในชุมชนนั้น
ชาวบานจะปลูกพืชสมรมในพื้นทีท่ ี่ปลูกยางของชาวบาน

1) การทํานาหยอด เปนการทํานาแบบแรกที่เกษตรกรเขาไปบุกเบิก
พื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ยังไมเรียบ จึงไมสามารถใชวัวควายไถนาได การทํานา
แบบนี้เกษตรกรจะใชไมทิ่มดินใหเปนรูแลวหยอดเมล็ดรอฝนตก มีการเซน
ไหวเจาที่เพื่อขออนุญาตใชพื้นที่และขอใหคุมครองดูแลพืชที่จะปลูกใหออก
ดอกออกผลดีวิธีการปลูกขาวอาศัยหลักตามความเชื่อและการเคารพธรรมชาติ
การเลี้ยงดูขาวจะมีพิธีแสดงออกถึงการเคารพแมโพสพ ซึ่งถือวาเปนแมของ
ขาว
2) การทํานาหวาน เมื่อมีการบุกเบิกพื้นที่มากขึ้นและปรับพื้นที่ให
เรียบไดแลว จะมีการทําคันนาใหเปนชองๆใชสัตวในการไถดิน และนวดขาว
การปรับตัวของสังคมตางตองการพึ่งพาอาศัยแรงงานในการทํากิจกรรมการ
ปลูกขาว มีการบอกชวยแรงงานพรอมกับการจัดกิจกรรมสังสรรคเลี้ยงฉลอง
หลังการเก็บเกี่ยวขาว ระบบสังคมยังยึดถือวิถีของความเชื่อ พิธีกรรม ยุคนี้เริ่ม
มีผูมีอํานาจ อิทธิพล และการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3) การทํานาดํา นาดําเกิดในชวงของความตองการเพิ่มผลผลิต มีการ
ใชพันธุขาวใหม ใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น พรอมๆกับการเติบโตของ
สังคม ไดมีการพัฒนาสาธารณูปโภคและการคาขาย ผูคนตางมุงไปทํามาหา
กินของตัวเอง ครอบครัวใหญมีการแยกตัว คนตางแสวงหาโอกาสที่จะไดรับ
ความสุขจากความเจริญของบานเมือง แรงงานออกไปรับจาง
เทคนิคการทํานาของชาวบานพื้นที่ตําบลนาขาวเสียและตําบลโคกสะบา
ขั้นตอนการทํานา เริ่มจากการเตรียมดิน ซึ่งทํากัน 2 วิธี คือ การใชวัวควายเหยียบย่ําที่นา โดยมากจะใช
ในพื้นที่นาในที่ลุม มีน้ําขัง สวนนาที่ดอนจะใชการไถ ในขั้นตอนการนําวัวควายมาเหยียบย่ําที่นา หาก
ครัวเรือนหนึ่งๆทํากันเพียงลําพังสองคนก็จะลาชา จึงตองอาศัยการซอแรงเพื่อนบานมาชวยบาง หรือยืม
วัวควายจากเพื่อนบานดวยบ าง เพราะกวา จะได สัก 1 ไร ตอ งใชวั วหลายสิบ ตัวเหยีย บย่ํ า โดยใช เวลา
ในชวงเชาประมาณ 4-5 วัน หากไมมีการซอแรงหรือแลกเปลี่ยนแรงงานกันระหวางเพื่อนบานก็จะทํา
ใหเกิดความลาชามากและเหน็ดเหนื่อยมาก สวนอีก วิธีหนึ่ง ที่ชาวบ านนิย มทําคื อการไถ โดยใช
แรงงานวัว ควาย ซึ่งมีวิธีการใชวัวและควาย ดังนี้คือ หากเปนวัวจะใชวัวจํานวนสองตัวเพื่อเทียมคันไถ
และชาวบานในชุมชนนิยมที่จะใชวัวตัวเมียทั้งสองตัวหรือวัวตัวเมียกับตัวผูในการเทียมคันไถ เนื่องจาก
วัวตัวเมียนิสัยเชื่องกวาวัวตัวผู และไมเกิดปญหาวัวชนกัน ในขั้นตอนการปลูกขาวนิยมใชวิธีปลูกแบบ
ปก ดํา โดยทํา การเพาะกลา ดวยวิ ธีเ อาขา วเปลื อกที่เก็บ ไว จากป กอนมานวดทํา ความสะอาด และนํ ามา
คลุกกับปุ ยขี้คางคาวที่ผสมน้ําพอแฉะๆเพื่อใหปุยติ ดเมล็ดขาว และนําไปบมไวใ นภาชนะที่มีค วามชื้ น
เชนกระสอบปาน ซึ่งจะทําใหไดตนกลาที่งอกออกมามีความสมบูรณแ ข็งแรง หลังจากนั้นจึงนําเมล็ด
ขาวที่แตกหนอไปหวานในแปลงนาที่เตรียมไว เมื่ออายุไดประมาณ 1 เดือน จึงถอนกลามาปกดํา แตถาป

ไหนที่การเตรียมแปลงปกดําลาชาเนื่องจากสภาพฝนไมเอื้ออํานวยจะทําใหกลามีอายุมากขึ้น ชาวบานจะ
แกไขโดยใชวิธีการตัดใบตนขาวใหสั้นกอนนําไปปกดํา การปกดํานอกจากใชสมาชิกในครัวเรือนแลว
จะนิยมการออกปากญาติพี่นองหรือเพื่อนบานมาชวยเหลือกัน
การใชพันธุขาว
ในสมัยนั้นจะเปนพันธุพื้นเมือง พันธุที่นิยมไดแก ขาวไรดอกพะยอม ขาวเบาหิน ขาวเบาขี้ควาย ขาว
สังขหยด และข าวนางหงส ซึ่งในปจจุบันขาวพัน ธุเ หล านี้บางพั นธุได กลายพัน ธุห รือสูญ หายไปจาก
ชุมชนแลว ชาวบานใหเหตุผลวาการเปลี่ยนไปปลูกขาวตามที่รัฐแนะนําขาวที่นิยมกันในทองตลาด ทํา
ใหขาวพันธุตางๆ หลายชนิดไดสูญหายไปจากชุมชน พันธุขาวที่นิยมปลูกมักเปนพันธุขาวหนัก สาเหตุ
ที่เรียกวาขาวหนักเพราะเปนพันธุขาวที่ออกรวงชากวาขาวชนิดอื่นๆ แตจ ะใหผลผลิตที่ดีเมล็ดขาวเต็ ม
รวงไมลีบแบน นอกจากนี้ แลวยังมีความทนทานตอ สภาพดินฟาอากาศ และศัตรูพื ช เชน เพลี้ย หนอน
แมลงตางๆ
พันธุขาวในสมัยกอนตามตําราพิธีการผูกขาวของผูคนในอําเภอนาโยง ไดแก ขาวนางแกว, ขาวนางกอง
, ขาวทองพูน, ขาวพวงหวาย, ขาวนางขาว, ขาวนางปอม, ขาวดอกกระดอม,ขาวทุมพร, ขาวยายยอ, ขาวชอปริง,
ขาวชอพราว, ขาวนางอุหลัน, ขาวขาวชอุมกระดุมพี, ขาวทิศเขียว, ขาวทองรอง, ขาวทองรี, ขาวจุกเทียม, ขาวหยี,
ขาวราน,ขาวชอปริงดํา, ขาวคําหอม, ขาวกระแจะ, ขาวชอไมไผ, ขาวไขมด, ขาวดาวเรือง, ขาวนางหงส, ขาว
เหลืองแดง, ขาวยานไทร, ขาวปากนก, ขาวรวงกอง, ขาวชอไขเปด, ขาวกายเหรียง, ขาวภูเขาทอง, ขาวไขแมงดา,
ขาวกรายแดง, ขาวกายพฤกษ, ขาวนางปุม, ขาวเล็บนก, ขาวชอกอก, ขาวนางงาม,ขาวมะลิซอน
การเลือกใชพันธุขาว ชาวบานแตละรายจะปลูกขาวหลายพันธุ เหตุผลคือใชพันธุขาวใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ กลาวคือหากเปนพื้นนาที่ลุมมีระดับน้ําทวมขังสูงและเปนระยะเวลานานกวาน้ําในนาจะแหงคือชวง
เดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งตรงกับระยะเวลาเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคมชาวบานจะนิยมใชพันธุขาว
หนัก อาทิเชน ขาวเล็บนก ขาวนางกอง ขาวแดง ขาวขาว เปนตน ขาวพันธุเหลานี้เจริญเติบโตไดดีในนาที่มีน้ําขัง
อยูในพื้นที่ชวงประมาณ 3 – 4 เดือนทีเดียว สําหรับพื้นที่นาในที่ดอนนั้นชาวบานก็จะเลือกใชพันธุขาวอายุเบา
หรือขาวอายุปานกลาง ไดแก ขาวเบาหิน ขาวเบาขี้ควาย ขาวเบาลางสาด ขาวเบาแดง เปนตน เพราะขาวเบาจะ
เก็บ เกี่ย วไดเร็วประมาณเดือนธั นวาคม เหมาะกับ พื้ นที่ นาดอนที่ มี น้ําขั ง อยู เพี ย งระยะเวลาสั้ น นอกจากนั้น
ชาวบานก็จะเลือกใชพันธุขาวตามความเหมาะสมของอายุการเก็บเกี่ยวขาว เพราะวาในชวงระยะเวลาการเก็บ
เกี่ย วหากเปนขาวชิดเดียวกันและสุกพร อมกันจะเก็บ เกี่ยวไมทั นรวงขาวที่สุกก็จะยับ เมล็ดขาวจะหลุดรวงออก
จากรวงไดงาย อีกทั้งลําตนของขาวก็จะแหงไมสะดวกตอการเก็บเกี่ยว ดวยเหตุนี้ชาวนาในสมัยกอนจึงนิยมที่จะ
ปลูกขาวหลายชนิด ซึ่งถือเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดตอกันมาของชาวนาในชุมชนอําเภอนาโยง
การดูแลรักษาตนขาว

เนื่องจากสมัยกอ นพื้นที่ดินยัง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ มีแมลงศัตรู
นอยเนื่องจากในธรรมชาติจะมีแมลงหรือสัตวที่ควบคุมศัตรูพืชดวยกัน เอง เชนงูหรือ
นกชวยกินหนู นกหรือปลาชวยกินแมลง ชาวบานจึงไมตองใชสารเคมีในการกําจัดเชน
ปจจุบัน การดูแลรักษาจึงมีเพียงการใชปุยคอกจากมูลวัวมูลควาย หรือปุยขี้คางคาวที่
เอามาจากถ้ําในภูเขาตามที่สามารถเสาะหามาได
การเก็บเกี่ยว
จะอาศัย แรงงานภายในครัว เรือนและเพื่อนบา นซึ่ง มีก ารพึ่ง พาอาศัยแรงงาน
งานกัน ชาวบานเรียกวา การซอแรง หรือการออกปากกินวาน การเก็บเกี่ยวขาวชาวนา
ในพื้นที่แถบลุม แม น้ําประเหลีย นจะมี การเก็บเกี่ยวขา วโดยใช แกระ แทนเคียวเกี่ยว
ขา ว ซึ่ งเป นลักษณะวั ฒนธรรมประเพณีและความเชื่ อของการเก็บ เกี่ย วขาวของทาง
ภาคใต ชาวบานมีความเชื่อวาการที่เลือกใชแกระในการเก็บเกี่ยวขาวนั้นเปนการแสดง
ความเคารพตอพระแมโพสพ กอนเก็บจะมีการบริกรรมคาถาเพื่อบูชาแมโพสพและ
อัญเชิญขาวจากนาสูยุงฉาง รวงขาวที่ตัดที่ดวยแกระใหคอรวงยาวประมาณ 1 ฝามือเมื่อ
เก็บไดประมาณ 1 กํามือ แลว ก็จะมัดรวมกันเปน “เลียง” ซึ่งเลียงหนึ่งนั้นก็ประมาณ
1-2 กิโลกรัม และก็จะชวยกัน หาบเรียงขาวไปเก็บไวยังยุงฉางหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา
ลอมขาว โดยขาวสวนที่เก็บขึ้นมาครั้งแรกจะเก็บลอมแยกไวตางหากอยางสวยงามและ
จะมีการสวดบริกรรมเพื่อบูชาแมโพสพ ขาวสวนนี้ชาวบานจะเก็บไวไมเอาไปใชทั้งนี้
เพื่อความเปน ศิริ มงคลและเปนเครื่องหมายบง บอกวา จะมีขา วอยูบนลอมหรือ บนยุ ง
ฉางขาวตลอดไมมีอดอยาก
วัตถุประสงคการทํานาสวนใหญทําเพื่อไวเพื่อบริโภคโดยในอดีตจะพบเห็นการเก็บรักษาขาวไวในยุง
ฉาง และจะนําขาวมาทยอยสีขาวเทาที่จําเปนตอการบริโภคแตละครั้ง ขาวสวนที่เหลือจากการเก็บไวบริโภคเอง
ในครัวเรือนตอไป สวนหนึ่งเก็บไวทําพันธุ และสวนหนึ่งนําแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอื่นๆ แตตอมาระยะหลังๆเมื่อ
มีการทํานามากขึ้น ชาวนาจะปลูกขาวไวขายเพื่อเปนรายไดเลี้ยงครอบครัว
หลังจากที่ชาวนาไดเก็บเกี่ยวขาวเสร็จสิ้นแลว ชาวบานทุกครัวเรือนก็ไดนําเอาขาวที่เก็บเกี่ยวไดหรือที่
ชาวบานเรีย กวา “ขาวใหม” จะนําวัดคนละ ประมาณ 3-5 เลียง เพื่อรวมกันทํา พิธี เรียกวา “ประเพณีก ารทํ าบุ ญ
ขาวใหม” ซึ่งเปนประเพณีที่สืบทอดกันมาแตสมัยโบราณ เปนพิธีกรรมที่ชาวบานไดแสดงออกถึงความกตัญู
ตอแมโพสพ เพราะตามความเชื่อของผูคนที่ทํานาเชื่อวา ขาวทุกเมล็ดจะมีพระแมโพสพสิงสถิตอยู และเปนการ
ฉลองขา วที่ไ ดจากการทํานา โดยพิธีกรรมการทําบุญขาวใหมนี้จะทํา กันในวันดับ คือ วันแรม 15 ค่ํ า มี การสวด
ตามพิธีทางสงฆ และทํา พิธีก รรมโดยผู อาวุโส หลังจากนั้ นจะนําเลียงขาวที่ ผานพิธีกรรมส วนหนึ่ งไว ที่ฉางรวม
หมูบาน สวนหนึ่งนํามาไวที่ฉางของตนเอง

พัฒนาการและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทําอาชีพเกษตร
การทําการเกษตรของชาวบานคอยๆมีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมไปเปนเกษตรสมัยใหม
แบบปจจุบัน ตามความเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆที่เขามากระทบตอชุมชน ดังนี้

การลมสลายของเกษตรดั้งเดิมและการขยายตัวของการเกษตรเชิงพาณิชย
สังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมากในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมานั้นการ
พัฒนากระแสหลักที่เนนพัฒนาเศรษฐกิจและความทันสมัย ก็คอยๆ เคลื่อนเขามาสูชุมชนอําเภอ
นาโยง ดังเชนเดียวกับชุมชนอื่นในประเทศไทยในการขยายการพัฒนาในสัง คมชนบทมากขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุงเนนถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ การสรางความเปนรัฐชาติ และ
การสร างความทั นสมั ย โดยผ า นการสรา งโครงสร า งพื้ นฐาน อาทิ เช น ถนน ไฟฟ า ระบบ
ชลประทาน ประปา การโหมกระหน่ําขาวสารของสื่อสารมวล เชน ทีวี หนังสือพิมพ วิทยุ ผล
พวงที่ เกิด ขึ้นจากการพั ฒนาตามกระแสหลักดั งกลาวนี้ก็ไ ดสง ผลกระทบตอ สังคมกอ ใหเ กิด
ปญหาของสังคมที่ตามมาในหลายๆ ดาน เชน ปญหาความเลื่อมล้ําไมเทาเทียมกันในทางดาน
สังคมและดานเศรษฐกิจ ในเมืองและในชนบท ปญหาหนี้สิ น ปญหาการเอารัดเอาเปรีย บ
ทางดานแรงงาน ปญหาการแยงชิงพื้นที่ทํากินและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ใน
ชุมชนทองถิ่นดังกลาวนี้ก็เชน กันไดรับผลกระทบกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในชุมชน
ในดานสังคม วัฒนธรรมและการประกอบอาชีพ ซึ่งสังคมชุมชนทองถิ่นตั้งแตดั้งเดิมมาแลว มี
การทํานาผลิต ขา วสํา หรับไวเพื่อการบริโภคภายในครัว เรือนเทานั้น ไม ไดทํานาเพื่อผลิ ตขาว
สํา หรั บเอาไวข าย ผู คนในสมัย กอนสัง คมมีความเปน อยู อย างเรีย บงา ย มีก ารอาศั ยพึ่ง พากัน
ภายในญาติมิตรสหายและในชุมชน ภายในหมูบานจะไมมีการซื้อขายกัน แตจะเปนในลักษณะ
แลกเปลี่ ยนสิ นคาและแลกเปลี่ยนแรงงานกัน เมื่อความเจริญทางดา นเทคโนโลยีได เขามา การ
สรางถนนหนทางขึ้นมาทําใหมีการคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้น อิทธิพลของวัฒนธรรมตาง ๆ ที่
เขามา สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการทําการเกษตร จากสังคมเกษตรแบบดั้งเดิม
ที่มีดังนี้คือ

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํานา
ชาวนาในเขตอําเภอนาโยงถูกกระตุนใหทํานาแบบเขมขนเพื่อเพิ่มผลิตขาวใหมากขึ้น
ใหเพียงพอกับตอบสนองความตองการของตลาด การปฏิบัติที่เปลี่ยนไปมีหลายอยางเชน พันธุ
ขาว ชาวนาเริ่มปรับ เปลี่ยนพันธุขาวจากพันธุดั้งเดิม ไปใชพันธุ กข ตามที่ตลาดตองการและ

ทางราชการเขามาส งเสริม ปรากฏการณก ารสูญหายของขา วพั นธุ พื้นเมืองจึ งค อยๆทวี ความ
รุนแรงขึ้น ขาวพันธุใหมที่ถูกเรียกวาพันธุสงเสริม ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาพันธุพื้นเมืองชัดเจน มี
การขยายพื้ นที่ปลู กอยา งรวดเร็ว ประกอบกับ องคป ระกอบอื่นๆเชน รัฐจัดหาแหลง พัน ธุดี ให
ทํา ให ได เปรีย บพัน ธุพื้ นเมื องที่เ ปน สมบั ติเ ฉพาะของแต ละครัว เรื อนที่ตอ งเก็บ รัก ษาเอง การ
แพรก ระจายของขาวพันธุใหมที่สําคัญตามโครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาวของรัฐ เมื่ อป พ.ศ.
2524 เปาหมายทดแทนพันธุพื้นเมืองที่มีอยูขณะนั้นประมาณ รอยละ 45 ของขาวทั้งหมด เปน
ตน
การเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ นของศั ตรู ข า ว ในระบบนิเวศนนาข า วประกอบดว ยความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเชน ขาว แหนสาหราย ตะใครน้ํา ปลา หอย กุง ปู กบ หนู งู แมลง นก
สัตว อื่น ๆ หลั งจากที่ มีการใชสารเคมี สิ่งที่ตามมาคื อทํ าใหสมดุล การควบคุมตามธรรมชาติ
หายไป เกิดการระบาดของสัตวบางชนิดเชน หนู หอยเชอรี่ และแมลง การเปลี่ยนแปลงดาน
ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น การนํ า ปุ ย เคมี ม าใช แ ทนปุ ย คอกทํ า ให ดิ น เพิ่ ม ความเป น กรด
ไสเดือนไมสามารถมีชีวิตอยูได การใชรถแทรกเตอรไถนาแทนวัวความทําใหดินแนน ไมรวน
ซุย สุดทายชาวนาผลิตขาวไมคุมทุน ซ้ําตองทํางานหนักขึ้นกวาเดิมที่ตองตามแกปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตแบบเดิมสูการผลิตแบบสมัยใหม ภาพปรากฏ อาทิเชน
การขยายตัวของพืชเชิงเดี่ยวเชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ในขณะที่ผลผลิตขาวเริ่มลดลง

ประการที่สองการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
การขับเคลื่อนของสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาแบบสังคมเมือง เชนการกระจาย
ความเจริญทางดานวัตถุ ถนนหนทาง เครื่องมือเครื่องใช สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ
สื่อสาร การแตงกาย และความคิดแบบตะวันตกที่แผขยายจากเมืองใหญสูชนบททําใหสังคม
ชนบทถูกรุกราน คานิยมชาวชนบทเปลี่ยนไปจากคานิยมที่ยึดถือความเอื้อเฟอเผื่อแผพึ่งพา
อาศัยกันเปนคานิยมแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น ในระดับครอบครัวมีการแยกจากครอบครัวใหญ
เปนแบบครอบครัวเล็ก เครื่องมือ เครื่องใช การเกษตรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําให
คนไมสนใจภูมิปญญาทองถิ่น จากวัฒนธรรมการพึ่งพาการชวยแรงงานเปนจางแรงงาน เกิด
การแยงกรรมสิทธิ์ ใชระบบซื้อขายแทนการแลกเปลี่ยน ปลูกพืชเพื่อการมุงหารายได ทําให
ตองมีอาชีพหลายอยางขึ้น เพราะคนตองดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งเงินตรา และมีเวลาวางนอยลง มี
การลงทุนในการทําเกษตรสูงขึ้นสงผลใหขาดทุนและเปนหนี้สิน มีการอพยพแรงงานออกนอก
ภาคเกษตร แรงงานหนุมสาวภายในครัวเรือนและในชุมชนก็ขาดแคลนเพราะวาแรงงานเหลานี้
นิยมออกไปทํางานในเมืองมากกวา โดยการรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ ของระบบทุนนิยมเขามา
และมองวาการทําสวนไรนาเปนงานที่หนักไมมีเกียรติ และที่สําคัญคือผลกระทบตอความ
เปนอยูของชุมชน ที่ตางคนตางดิ้นรนแขงขันเพื่อความอยูรอด เปนผลใหชาวบานมีการ

ปฏิสัมพันธกันลดลง และทวีความไมเขาใจระหวางกันมากขึ้น จนเปนเหตุใหเกิดความแตกแยก
และชุมชนออนแอ ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในบทตอไป

การเปลี่ยนวิถีการใชน้ําสูการจัดการระบบชลประทานแบบใหม
วิถีชีวิตชาวชุมชนดั้งเดิมที่เกิดและอาศัยความอุดมสมบูรณของสายน้ําในปาสาคูตามธรรมชาติ
เปนแหลง ปจจัยสี่ โดยชาวบานรุนกอนๆซึ่งเขา ใจเรื่องการพึ่งพาอาศัย ระหวางธรรมชาติกับมนุษย รูจั กใชและ
รูจักรั กษา ใหคงอยูอยางยั่งยืน ไดคอยๆลดทอนความอุดมสมบูรณลงโดยการกระทํ าของชนรุนหลังพรอมๆกับ
การแพรกระจายความเจริญสมัยใหมเขามานั่นเอง
การเปลี่ ย นแปลงดา นการใช ป ระโยชนแ หล ง น้ํา จากป า สาคู ในพื้ นที่ อํา เภอนาโยง
จังหวัดตรัง เริ่ม จากอาศัยภู มิปญญาของคนในชุมชนที่มี มาตั้งแตใ นอดี ต ซึ่ง เปนวิธีการจัดการ
และบริหารการใชท รัพยากรน้ํารวมกั นของผูค นในชุมชนที่ใช น้ําในการอุปโภคบริโภค โดย
ชาวบานในแถบลุมแมน้ําประเหลีย นจะพึ่งพาอาศัยน้ํ าจากลํา คลองตางๆ ซึ่งเปนลํ าคลองสาขา
ยอยๆ จากคลองหลัก คือ คลองลําชานที่ไหลมาจากป าตนน้ํา โดยมีตนสาคูที่ขึ้นอยูตามแนวลํ า
คลองซึ่งมีความสําคัญในการทําหนาที่ซับน้ําและเก็บรักษาน้ําไว ทั้งน้ําในระดับผิวดินและเก็บ
กั ก รัก ษาน้ําไวใ ตดิน เนื่องมาจากตนสาคู จะมี ลั ก ษณะของรากที่ ส ามารถเก็ บ น้ํา ไวไ ด และ
ลักษณะรากของตนสาคูที่ที่มีรากขนาดใหญ มีจํานวนมากยังปกคลุมพื้นที่ไมใหน้ําระเหยไปได
อยางรวดเร็ว และรวมถึงใบของสาคูที่มีใบปกคลุมมากจนทําใหบริเวณพื้นที่ดังกลาวนั้นเกิดรม
เงาที่มีการปกคลุมของใบสาคู และแสงแดดไมสามารถสองลงไปถึงพื้นที่บริเวณคลองไดทําให
บริเวณคลองที่ มีตนสาคู ขึ้นอยูนั้นมีค วามชุ มชื่ นรมเย็น อยูตลอดเวลา ทํ าใหตลอดทั้งป มีน้ําไม
ขาด ในการทํานานั้นชาวบานไดมีการสรางระบบรับน้ําและสงน้ําเข าสูพื้นที่นา โดยการอาศั ย
หลักวิธีทางธรรมชาติคือ หลักการไหลของน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา นั่นเอง
พัฒนาการของการจัดระบบการสงน้ําจากลําคลองสูพื้นที่นา เริ่มจากการทํา “เหมือง
ดิน” โดยชาวบานจะทําการสํารวจลําคลองและเลือกตําแหนงสําหรับสราง ทํานบ ในลําคลอง
คือเลือกพื้นที่บริเวณที่เปนจุดที่แคบที่สุดของลําคลองเพื่อที่จะไมตองใชเวลาในการสรางทํานบ
และถมดินเปนจํานวนมาก ตาพรอม มีสิน อายุ 81 ป ซึ่งเปนผูที่เคยอยูในชวงเวลาที่มีการขุด
เหมืองดินในสมัยกอนเลาใหฟงวา “เมื่อตอนที่ตาอายุประมาณ 9 ป พอของตาและชาวบานใน
หมูบานประมาณ 30 คนได รวมตัวกันจะขุดเหมืองเพื่อนําน้ําเขามาใชในการทํานา เพราะคอย
อาศัยแตน้ําฝนนั้นไมแนนอนและนาบางบิ้ง(แปลง)ก็อยูไกลจากลําคลองมาก
ชาวบานได
ปรึกษาหารือกันและคิดจะทําการขุดเหมือง
โดยขั้นตอนแรกเมื่อไดพื้นที่บริเวณที่จะสราง
ทํานบแลว
ชาวบานก็จะขุดคลองเล็กๆ ไวอีกดานหนึ่งของบริเวณที่จะสรางทํานบเพื่อใช
สําหรับถายน้ําที่ไหลจากลําคลองลงมายังคลองที่ขุดขึ้นมาใหมหรือที่ชาวบานเรียกวา”เหมือง
ถาย” เพื่อสะดวกในการสรางทํานบ วิธีการสรางทํานบชาวบานจะชวยกันขุดดินถมบริเวณ

ดังกลาวใหเปนเนินสูงขึ้นโดยใชไมไผหรือกิ่งไมอื่นๆวางเรียงซอนและถมดวยดินเปนชั้นๆ
เพื่อใหบริเวณทํานบสูงขึ้นและปดกั้นไมใหน้ําไหลผาน ดวยระดับน้ําที่ถูกปดกั้นจนสูง แรงดัน
ของน้ําจะทําใหน้ําไหลไปยังที่ที่ตองการ ซึ่งชาวบานจะขุดคลองสงน้ําเล็กๆที่เรียกวา เหมืองไส
ไก หรือ เหมืองดิน เพื่อสงน้ําจากคลองสายหลักเขาสูพื้นที่นา
การสรางทํานบ การขุดเหมืองดินหรือเหมืองไสไก ถือเปนวัฒนธรรมการรวมแรงรวม
ใจของคนในชุมชนเพราะเมื่อกอนไมมีเครื่องจักร การทํางานจึงตองอาศัยแรงงานคนจํานวน
มากชวยกันทํางาน โดยแรงงานขุดจะเปนหนาที่ของผูชายสวนผูหญิงก็จะมีหนาที่ในการ
ทําอาหารเลี้ยงผูที่มาทําการขุดเหมือง การขุดเหมืองดินหรือเหมืองไสไกเพื่อลําเลียงน้ําจาก
คลองลงสูแปลงนาชาวบานทั้งหมูบานมารวมแรงกัน หากคลองผานที่นาของใครคนนั้นก็จะมี
หนาที่ทําอาหารเลี้ยงคนที่มาชวยกันขุด
ผูอาวุโสกลาววา “สมัยนี้มันเปลี่ยนไปคนเริ่มเห็นแกตัว เกียจคราน รักความสบายมากขึ้น การที่จะตอง
ไปขุดลอกหรือตกแตงเหมืองดินนั้นจะตองทําบอยครั้งคนจึงมีความรูสึกวาลําบากยากเข็ญ และยุงยาก เมื่อมี
นโยบายการขุดลอก และการทําเหมืองคอนกรีตถาวร ชาวบานบางสวนคิดวาคงจะชวยลดภาระในการขุดลอก
หรือตกแตงเหมืองดิน ทําใหมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นจึงยอมรับและคาดหวังผลจากประสิทธิภาพของ
เหมืองเปนอยางมาก “
เมื่อการกอสรางเหมืองชลประทานแบบคอนกรีตไดขยายเขามาในพื้นที่ ไดทําใหปาสาคู ถูกทําลายไป
จํานวนมาก ในชวงแรกเหมืองคอนกรีตสามารถรับน้ําเขาสูนาไดแตเมื่อระยะเวลาผา นไปลําคลองไดถูกทับถม
และตื้นเขินทําใหทองเหมืองคอนกรีตอยูสูงกวาแมน้ําลําคลองน้ําจึงไมสามารถไหลเขาสูแปลงนาได สภาพคลอง
คอนกรีตที่ไมมีน้ําปรากฏใหเห็นอยูทั่วไป ซึ่งตางจากสมัยกอนเมื่อใดที่เหมืองดินหรือลําคลองตื้นเขินชาวบานก็
จะมาทําการตกแตงเหมืองและขุดลอกโดยตางคนก็ตางมาชวยกัน ซึ่งเปรียบเหมือนเปนหนาที่ของแตละคนโดย
ไมตองใหบอกกลาว สําหรับผูที่ไมมารว มแรงในการขุดลอกตกแตงเหมือง เมื่อชาวบานรูวาผูนั้นเห็นแกตัว ไม
มารวมบอยครั้งก็จะถูกติ ฉินนิน ทา ถูกวา กลาวโดยผูอาวุโสในหมูบาน และไมกลา ที่จะใชน้ําจากเหมืองดิน จึง
เปนที่รูกันทั่วในหมูบาน ซึ่งถื อวา นอกจากจะสรางความสามัคคีแลวยัง เปนการควบคุมจัดการโดยชาวบานเอง
กรณี ข องเหมื อ งคอนกรี ต เมื่ อ ระยะเวลาผ า นไปทํ า ให ไ ม ส ามารถอาศั ย น้ํ า จากเหมื อ งคอนกรี ต ที่ ท างกรม
ชลประทานสรางใหได และชาวบานก็ถือวาเปนสมบัติของราชการไมใชสมบัติของชุมชนจึงไมมีการลงแรงขุด
ลอกแบบกรณีที่ดูแลเหมืองที่กอสรางขึ้นมาดวยตัวเอง ในที่สุดชาวบานตองประสบกับปญหาการขาดน้ําทํานา
และทํ าการเกษตรอยา งอื่น ประกอบกับปา สาคูที่ ถูก ขุดลอกไปหมดทําให ไม มีส าคูที่ค อยซึม ซับ น้ําไว ฤดู ที่น้ํา
มาก จึงเปนการซ้ําเติมใหเกิดการกัดเซาะชะลางเอาโคลนตมลงสูลําคลองและไหลทวมที่นาทําใหพืชผลเสียหาย
ความหมายของคําตางๆ ในระบบชลประทานแบบชาวบาน
ทํานบ

หมายถึง การสรางสิ่งกีดขวางขึ้ นมาในบริเ วณทางน้ําหรือ ลําคลอง
เพื่อที่จะทําหนาที่ในการทดน้ําใหไหลเออเขาสูพื้นที่นาขาว
เหมืองถายน้ํา
หมายถึง เหมืองที่ขุดไวสําหรับการถายน้ํ า เพื่อจะสรางทํานบ และ
การถายน้ํากรณีที่บางฤดูกาลที่มีน้ํามากก็จะถายน้ําลงเหมืองดังกลาว เปนการ
ปองกันไมใหน้ําเขาทวมที่นา
เหมืองสงน้ํา
หมายถึง เปนเหมืองที่ขุดไวเพื่อรับน้ําที่ไหลเออลนจากทํานบเพื่อนํา
น้ําเขาสูพื้นที่นา
เหมืองไสไกหรือเหมืองซอย
หมายถึง เปนลัก ษณะคูเล็ กๆ ที่มีค วามลึกประมาณ 1-2 ฟุต ขุดขึ้ น
เพื่อรับน้ําจากเหมืองสงน้ําเขาสูพื้นที่นาแตละบิ้ง
ชองบอก
หมายถึง เปนการขุดชองพื้นที่บริเวณคันนาเพื่อถายน้ําหรือสงน้ําไป
ยั งพื้ นที่ นาอีก นาหนึ่ง โดยจะมี ข นาดประมาณ 1 ฟุ ต หรือนอ ยกวา นั้น ซึ่ ง
ไมไดกําหนดอยางตายตัว
ซั้ง
หมายถึ ง การทํ าประตูน้ํ าหรื อช องเป ดป ดน้ํา สํ าหรับ การไหลผา น
ของน้ําเขาสูที่นา เพื่อบังคับการไหลของน้ําในปริมาณที่ตองการเขาสูพื้นที่นา
โดยจะปดกันระหวางเหมืองไสไกหรือเหมืองซอย และบิ้งนา

พัฒนาการดานการติดตอและแลกเปลี่ยนกับสังคมภายนอก

เนื่ องจากชุ มชนตั้ งอยูห างไกลตั วเมือ งและมี ลัก ษณะเปน ปา ทึบ ทํา ให การพั ฒนาด าน
การคมนาคมเปนไปคอนขางชา ในสมัยเริ่มแรกชาวบานจึงอาศัยการเดินทางดวยเทาใน
การติดตอระหวางกันทั้งภายในและนอกเขตชุมชน กิจกรรมที่กอใหเกิดการเดินทางไป
ติดตอกับชุมชนมีอยูดวยกันสองประการคือการนําของปาหรือพืชผลไปแลกเปลี่ยนซื้อ
ขาย และการเดินทางเพื่ อการสมาคมหรือ เยี่ยมเยีย นญาติพี่น อง แตใ นอดี ตไมมี ถนน
หนทางที่ส ะดวกสบาย ยั งไมมี ยานพาหนะ ไมมี การใชเกวี ยน ชาวบา นตองอาศั ยการ
เดิ นทางดวยการเดินเท าอยางเดี ยวไปตามเสนทางเดินเปนระยะทางไกลๆที่ มีความ
ยากลํ าบากมาก หากตอ งเดิ นทางไปแลกเปลี่ยนสิน คาหรือ คา ขายสิน คา ในเมือ งและ
หมูบา นอื่นๆ อาจตองใช ระยะเวลาในการเดินทางเปนวันๆ บางคนก็ ตองอาศัย พึ่ง พา

บานของญาติมิตรเพื่อผั กผ อนและถือโอกาสเยี่ยมเยี ยนไปดวยและเดิ นทางกลั บใน
วันรุง ขึ้น สิ่ งที่นาสัง เกตคื อแมชุม ชนตั้งอยูในทําเลที่ติดแมน้ําลํา คลองแตไมมี การใช
เสนทางน้ําในการสัญจร ซึ่งจากการศึกษาพบวาแมน้ําลําคลองในชุมชนจะมีลักษณะลํา
คลองที่แคบและตื้น จึงทําใหการเดินทางดวยเรือไมสามารถกระทําได
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการติดตอสื่อสารเริ่มเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2516
มีการตั ดถนนเชื่ อมตอระหวางชุ มชนกับ ภายนอก ป พ.ศ.2518 เริ่ มมี การใชรถถี บ
(รถจักรยาน) แทนการเดินทางดวยเทา และป2532 มีไฟฟาเขามาในชุมชน ผลของ
การพั ฒนาเสน ทางคมนาคมและสิ่งอํา นวยความสะดวก ทํา ให เกิ ดการติ ดต อสื่ อสาร
ระหวางชุม ชนกับพื้ นที่ใกลเคี ยงทั้ งการเดินทางไปคาขายแลกเปลี่ยนสิน คา การไปมา
หาสูระหวางเครือญาตินอกชุมชน ตลอดจนการไดมีการรับเอาความเจริญกาวหนาของ
ชุมชนเมืองเขามาสูหมูบานมากขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากผลของการพั ฒ นาการติ ด ต อ สื่ อ สารและการ
คมนาคมมี ห ลายประการเช น การมี พ อ ค า นํ า สิ น ค า เข า มาขายในชุ ม ชน ทํ า ให เ กิ ด
วัฒนธรรมการบริโ ภคอาหารแหง อาหารสํ าเร็จ รูป ทดแทนอาหารที่หาไดเอง การ
เปลี่ ย นวั ฒนธรรมการแต ง กายจากแบบเดิ ม ที่ ใ ช ผ า ถุ ง เป นเสื้ อผ า กางเกงสํ า เร็จ รู ป
สมัยใหม ลูกหลานที่ไมไดเรียนหนังสือเริ่มมีชองทางการสงลูกหลานออกไปศึกษาเลา
เรี ยนในเมื องมากขึ้น หนุมสาววัยแรงงานในหมูบานนิยมออกไปทํางานในโรงงาน
ขา วของเครื่ องใช ที่เ ดิม ชาวบ านได อาศัย วัส ดุตา ง ๆ ในป าสาคู นํา มาจัก สานเปน เสื่ อ
ตะกราหรือภาชนะใชสอยตาง ๆ เมื่อความทันสมัย เริ่มเขามาชาวบานก็หันไปนิยมขาว
ของใชตางๆ ที่ผลิตสําเร็จจากโรงงาน การสรางบานจากเดิมที่มุงหลังคาบานดวยใบ
จากสาคูก็หันไปใชกระเบื้องมุงหลังคาแทน และการพัฒนาแบบใหมที่มองวาบานซึ่ง
มุงหลังคาดวยใบไมใบจากนั้นมีความลาหลังมีความไมเจริญ เปนบานของผูคนที่ มี
ฐานะยากจน ทําใหชาวบานจึงพยายามดิ้นรนเพื่อหาเงินมาใชสรางบ านแบบสมัยใหม
มากขึ้น
ผลกระทบเหลานี้สงผลใหวิถีชีวิตแบบเรียบงายกลายเปนวิถีชีวิตที่ตองดิ้นรนทํางานเพื่อใหไดเงินมากๆมาจับจาย
ใชสอยเพื่อการไดมาซึ่ งสิ่ง อํานวยความสะดวกตา งๆที่ เห็นว าทํา ใหมี ความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบายขึ้น หรือ
การหาเงินเพื่ อสงบุต รหลานเขาไปเรี ยนหนัง สือ ในเมือง สิ่ งตางๆเหลานี้ สง ผลทําใหวิถีชีวิ ตและวิ ถีก ารผลิต ที่
พึ่งพาธรรมชาติและการเกษตรของชาวบานเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน

ปาสาคู
การใชประโยชน
และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนชุมชนปาสาคู
ลักษณะทางพฤษศาสตร
สาคูมีชื่อสามัญวา Sago palm ชื่อวิทยาศาสตร : Metroxylon sagus Rottb. ชื่อวงศ : PALMAE เปนพืช
ใบเลี้ ย งเดี่ย วอยูใ นตระกู ล ปาลม มี ถิ่ นกํ า เนิดในเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต ขึ้ นอยู ก ระจัด กระจายทั่ วไปใน
อินโดนีเซีย อเมริกาใต ปาปวนิวกินี เกาะ โซโลมอน และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ หรือ
หนองน้ํา ในที่ลุมน้ําขัง ชื้นแฉะ ริมแหลงน้ํา พื้นที่ที่มีน้ําจืดขังตลอดป หรือปาพรุ เปนพืชที่ตองการปริมาณน้ําสูง
ปริมาณการตกของฝนสม่ําเสมอหรือคอนขางตกชุก ประมาณ 1,000-2,500 มิลลิเมตร สามารถทนตอสภาพน้ํา
ทวม หรือน้ํา แห งเปน ระยะคอนขา งนานได ดี สํา หรั บในประเทศไทยขึ้ นกระจายอยู เฉพาะภาคใตเ ทา นั้น คื อ
กระจายอยูตั้งแต จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา
ลําตน
ลําตนคลายมะพราว มีความสูงประมาณ 20 เมตร อัตราการเจริญเติบโตในสภาพปกติป
ละ 1.67 เมตร เมื่อโตเต็มที่ลําตนมีเสนผาศูนยกลาง 30-60 เซนติเมตร ลําตนจะมี
รองรอย ของใบเปนรูปวงแหวน มีเปลือกหอหุม แตไมมีกิ่งสาขา สาคูจะแตกแขนง
ออกจากรากเหงาของตนเดิม ซึ่งรากเหงานี้จะคอย ๆ โต และทอดยาวอยูเหนือผิวดิน
ทางดานหลังของตนเดิม แขนงรุนหลัง ๆ จึงคอยอยูหางจากแขนงรุนแรก ๆ ในดานที่
อยูคนละทางกับตนเดิมทั้ง 3 ดาน เรียกรากเหงาที่คอย ๆ ลอยตัว และโตขึ้น ตามภาษา
ถิ่นวา “หัวหมก”
ใบ
ใบมีรูปรางคลายขนนก มีความยาว 5-7 เมตร มีใบยอยประมาณ 100 คู ใบยอยมีความยาว 0.5-1.6 เมตร กวาง 3-6
เซนติเมตร มีหนามเล็กๆ อยูตาม บริเวณขอบใบ กานทางใบมีลักษณะแข็งใบสาคูคลายใบมะพราว แตจะยาว
หนา และแข็งกวาใบ ใบยอยมีมาก เรียงชิดกัน เปนระเบียบ รูปเรียวแคบ ปลายเรียวแหลม ขอบมักมีหนามเล็ก

ดอก
เมื่อตนสาคูแกเต็มที่จะมีจั่นดอกแตกออกตรงสวนยอด ชาวบานเรียกวา “แตกเขา
กวาง”เพราะแตละจั่นมีแงคลายเขากวาง เมื่อมีผลดอกและมีผล ชอดอกมีสีน้ําตาล ยาว
ประมาณ 5-7 เมตร แตละดอกมีกานเกสร ตัวเมีย 3 กาน เกสรตัวผู 3 กาน ชอดอกออก
ที่ปลายยอด ชอแผกระจายรูปสามเหลี่ยม ออกดอกครั้งเดียวแลวตนตาย
ผล
มีผลกลมแปนขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5-4.5 เซนติเมตร มีสีน้ําตาลอมเหลือง เปลือกผล
เปนเกล็ดเรียงเกยซอนกัน ผลแกสีน้ําตาลแกมเหลือง รวมกันอยูเปนทะลาย ผลของสาคูจะมีรสฝาด
ระยะเวลาการเปนดอก-ผล ออกดอกเมื่อตนสูงระหวาง 8-10 เมตร บางตนอาจมีผลมากถึง 7,500 8,000 ผล ผลหนึ่งผลมีน้ําหนักประมาณ 42 กรัม สามารถทยอยเลือกเก็บผลไดตลอดทั้งป และในชวง
ชีวิตจะออกดอกออกผลเพียงครั้งเดียว เมื่อผลรวงแลว ตนแมจะตาย ระยะเวลาตั้งแตเริ่มออกดอกจนถึง
ผลสุก ใชเวลา ประมาณ 4 - 5 ป
ผลผลิต
น้ําหนักแปง 110-136 กิโลกรัม/ตน
การขยายพันธุสาคู สามารถขยายพันธุได 2 ลักษณะ คือ
1. การแตก / แยกหนอจากโคนตนเดิม โดยการใชเสียมหรือมีดพรา ขุด แซะ
หนอสาคูออกจากตนแมโดยเลือกหนอ ที่มีขนาดไมโตมากนักแลวนํามาแชน้ําใหสวน
โคนจมน้ํา ภายใตพื้นที่ที่มีความเขมของแสง ประมาณ 50% ใชเวลา ประมาณ 2 เดือน
รากจะงอกออกมาใหมแลวจึงยายไปปลูกในพื้นที่จริง
2. การเพาะดวยเมล็ด โดยใหเก็บเมล็ดสาคูที่สุกเต็มที่ และตองเลือกเอาเฉพาะ
เมล็ดที่สมบูรณ โดยสามารถใชเข็ม หรือเหล็กแหลมแทงเมล็ดดู หากเมล็ดมีความแข็ง
การแทงจะไมทะลุ แสดงวาเมล็ดนั้นมีความสมบูรณ จากนั้นใหเอาเปลือกนอก และเยื่อ
หุมเมล็ดออก นําไปเพาะชําในทราย หมั่นรดน้ําเชาเย็น เมล็ดจะเริ่มทยอยงอก ในชวง
เวลา ประมาณ 20 - 60 วัน หลักการเพาะเมื่อเมล็ดงอกใหทําการยายชําลงถุงดิน ขนาด
5 x 8 หรือ 8 x 10 นิ้ว กลาสาคู มีความสูงเฉลี่ย ประมาณ 50 เซนติเมตร แตสวนใหญ
พบวา การงอกของตนสาคู มีเปอรเซ็นตการงอกต่ํามาก เนื่องจากมีผลที่มีเมล็ดไม
สมบูรณสูงกวาเมล็ดที่สมบูรณ การเพาะเมล็ดใชเวลา 6-12 เดือน

การปลูก ใหขุดหลุมตื้น โดยปลูกใหสวนดานบนของเหงาอยูเหนือผิวดิน และผูกเชือกมัดตนกลากับไม
หลักใหแนน เพื่อปองกันการพัดพาของน้ํา และแรงลม หมั่นตัดใบที่แหงทิ้ง และทําการกําจัดวัชพืชอยาง
สม่ําเสมอ ตนกลาสาคูก็จะสามารถเจริญเติบโตไดดี
ชวงการเจริญเติบโต
ชวงพัฒนาการเจริญเติบโตทางใบ คือระยะชวงแรกปลูกถึง 45 เดือน จะมีใบประมาณ 90 ใบ
ชวงพัฒนาการทางลําตน ประมาณ 54 เดือน ตนจะมีความสูงสูงสุด ชวงนี้จะมีใบ 24-54 ใบ มี
อัตราการแตกใบเดือนละใบ
ชวงพัฒนาการสรางดอก ประมาณ 12 เดือน ชวงนี้จะมีใบเดือนละ 2 ใบ
ชวงพัฒนาผล ประมาณ 24 เดือน รวมระยะเวลาทั้งหมดตั้งแตงอกจนถึงออกผลแลวตาย
ประมาณ 12 ป

ระบบนิเวศนชุมชนปาสาคู
ระบบนิเวศน ( Ecosystem) หมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยูรวมกันบนโลกนี้ ลักษณะทั่วไปของระบบ
นิเวศนประกอบดวย ความหลากหลายของชนิดพืช สัตว (Diversity of species) ความซับซอนของระบบ
(Complexity of ecosystem) ความมีปฏิสัมพันธในระบบ(Interaction in ecosystem) และการคัดเลือกธรรมชาติ
(Natural selection) (กรมวิชาการเกษตร,2540)
ระบบสั ง คมมนุ ษ ย (Human social system) หมายถึ ง ระบบ
ความสัมพั นธ ที่เกิด จากการกระทําระหวา งกั นของคนตั้งแตส องคน
ขึ้นไปดวยจุดมุงหมายที่เปนประโยชนหรือความสนใจรวมกันเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งของชีวิตที่ตองติดตอกัน(พัทยา สายหู ,2540)
แนวคิดวาดวยความสัมพันธระหวางระบบ 2 ระบบนี้ ที่สําคัญไดแกแนวความคิดมนุษยนิเวศวิทยา
(Human Ecology) ที่อธิบายระบบทั้งสองระบบนี้วาเปนระบบยอยกึ่งอิสระ (Semi autonomous) ที่มีการกระทํา
ตอกันขององคประกอบตางๆภายในระบบเอง
ในขณะเดียวกันระบบทั้งสองนี้จะมีความเกี่ยวของและสง
ผลกระทบตอกันเมื่อระบบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง อีกระบบจะไดรับผลกระทบไปดวย
เชน กิจกรรมของ
มนุษยเปนตัวเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
และสังคมมนุษยจะเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมถูก
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธนี้จะมีการปรับเปลี่ยนและวิวัฒนาการไปรวมกันไมจบสิ้น(สมยศ ทุงหวา,2541)
สวนอีกแนวคิดหนึ่งคือระบบนิเวศชุมชน (Community Ecosystem)
ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางมนุษยที่เปนชุมชนกับทรัพยากร โดย
มนุษยใชกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม สรางเปนวิถีชีวิต

และถายทอดออกมาสูรุนหลังตอไปอยางเปนระบบ มนุษยมีระบบ
เชนเกษตร
ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการผลิต
ขณะเดียวกันระบบการผลิตนี้ไดหลอหลอมเปนวิถีชีวิตใหแกชุมชน
ดวย จนกลายเปนแบบแผนการปฏิบัติและวัฒนธรรมที่ถายทอดสูคน
รุนหลังตอไปโดยทางการศึกษาเรียนรู (อานันท กาญจนพันธ ,2543)
สาคูเปนพืชที่มีความสัมพันธอยางมากกับวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในแถบพื้นที่ตําบลนาขาวเสีย
และตําบลโคกสะบา อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ สาคูไดสะทอนใหเห็นถึงการกอใหเกิด
วัฒนธรรม ภูมิปญญาของผูคนในพื้นที่อยางเดนชัด ชาวบานรูจักที่จะใชประโยชนจากตนสาคูมาตั้งแตอดีต ผู
อาวุโสในชุมชนไดบอกถึงความสําคัญของสาคูที่เปนเสมือนสวนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไมได
คําบอกเลาของคนเฒาคนแก กลาววา “คนสมัยกอน ไมวาเขาจะยายไปตั้งรกรากที่ใดจะนําเอา มะพราว
หมาก ไปปลู กพรอ มๆ กั บการสรางที่อยูอาศั ยใหม จะสัง เกตไดง าย เมื่อเราเดินทางไปยั งที่ ใดก็ตามเห็ นตน
มะพราว ตนหมาก ก็จะรูไดทันทีวาที่นั่นตองมีบานคนหรือมีชุมชนอยูอยางแนนอน ก็เปรียบเหมือนสาคูที่ผูคน
ในพื้นที่แถบอําเภอนาโยงมักจะนําติดตัวไปปลูกดวยเสมอเมื่อมีการยายถิ่นตั้งรกรากใหม”

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปาสาคู

สัตวบก ไดแก สัตวจําพวกนก เชน นกกระยาง นกเขา นกเปดน้ํา นกกรงหนานวล นก
พังกะ นกกรงเกร็ก นกขมิ้น นกหวาด นกกวัก นกเคาแมว สัตวเลื้อยคลานและสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม เชน ตะกวด เตา ตะพาบน้ํา กิ้งกา งู หนู พังพอน กระรอก
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ไดแก กบ เขียด จงโครง อึ่งอาง
สัตว น้ํา ไดแก ปลาชอน ปลาไหล ปลาหมอ ปลาดุ ก ปลาตูหนาหูดํา ปลาตูหนาหูขาว
ปลาดุกลําพั น(ปลามัด) ปลาลู กขาว ปลาหลาด ปลาหลด ปลาชอนไซ ปลากริม ปลาตะเพียน
ปลาม อม ปลาโอน ปลาดุก ดาง ปลาแขยง ปลาซิว ปลากัด ปลาเข็ม ปลากระดี่ ปลาแป น ปลา
ขางลาย ปลาขี้ขม ปลาลําปา ปลาแกมชํา กุงนา กุงฝอย กุงกามกาม ปูนา หอยกาบ หอยจุบ หอย
ขาว หอยหวาย หอยโขง หอยทาก
สัตวจําพวกแมลงตางๆ ไดแก ดวง ตั๊กแตน จิ้งหรีด แมงดา
ผลไมพื้นบาน ไดแก กําซํา ปุดชาง ระกํา หวายลิง หวาเล็ก หวาใหญ หลุมพี
พืชผักพื้นบาน ไดแก ชะพลู ขี้เหล็ก แคหางคาง จิก ขี้เหล็ก กระพังโหม กูด กุมน้ํา ขรี
แซะ ตําลึง ชุมเห็ดใหญ ชะมวง เถาคัน ทองหลาง บอนเกียบ บอนทา บอนเขียว น้ํานอง บอน
สม บังบาย บัวบก บอนยายรัด บุกบาน บุกปา บัวครั่ง ปุด ผักชีลอม ผักบุง ผักปลัง ผักปอ ผักริ้น
ผักแวน ผักเสี้ย นผี ผักหนาม ผั กโหม ผักหวานบาน ไผ ปา แฟบ มะกอกปา มะเขือพวง มะเดื่อ

มะแวง มะหาด มะอึก มั นทึง มันธาตุ ยอบาน ลํ าเพ็ง สํ าปะสี(ผักกาดนกเขา) ลังไก ลิ้ นหาน
เล็บเหยี่ยว สมกุง สัมเคา สมเมา สมเส็จ ผักปลอง หนามควายทึก บัวหลวง
สัตวจําพวกผูยอยสลาย ไดแก ไสเดือน และจุลินทรีย ตางๆ

ภาพ แบบจําลองความหลากหลายในพื้นที่ปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

การใชประโยชนปาสาคู
วัฒนธรรมการประโยชนสาคู

การใชประโยชนปา สาคู ในสมัยกอนชาวบานมีความเชื่อวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส ถิตอยู ซึ่ ง
คนเฒาคนแกจะสั่งสอนลูกหลานไมใหเขาไปเลนบริเวณปาสาคู มีเรื่องเลาความเชื่อที่เลากันสืบ
ตอ มาว าบริ เวณแหล งน้ําป าสาคูนั้น มีทวดอยู สิ่งเปนสิ่ งศัก ดิ์สิท ธิ์ที่ค อยปกปกรั กษาคุมครอง
ชาวบาน ผูใดที่ลวงละเมิดหรือทํา ลายลําคลองดังกลาวก็ จะมีอันเป นไป ชาวบานสมั ยกอนจึง
การดูแลรักษาและใชประโยชนอยารูคุณคา
ผูเฒาคนหนึ่งเลาวา ลําคลองบริเวณนบซึ่งผูใหญหามเด็ก ๆ ลงไปเลนน้ํา ใครลงไปเลน
ก็จะถูกผีพายดึงขา ทําใหเด็ก ๆ กลัวไมกลาลงไปเลนน้ํา และบริเวณลําคลองปาสาคูซึ่งเชื่อกัน
วามีทวดอยูนั้นพื้นที่ปาสาคูมีความอุดมสมบูรณไมถูกทําลาย ชาวบานเลาวา “ ตอนที่มีการขุด
ลอกคูคลองนั้น บริเวณแหลงน้ําดังกลาวทางราชการไดเอารถไถมารุนสาคูซึ่งมีทวดอาศัยอยูแต
ไมสามารถกระทําไดสําเร็จเพราะวาจะเกิดอันเปนไปทุก ครั้ง อยางเชน ผูที่ขับรถไถมีอันเปนไป
เจ็บ ปวยไมส บาย หรือบางรายก็ เสียสติไป หรือไม รถไถที่นํ ามาขุดสาคู นั้นก็เสียโดยไมท ราบ
สาเหตุ” ความเชื่อดังกลาวนี้นอกจากจะทําใหแหลงน้ําและปาสาคูไมถูกทําลายแลวยังเปนการ
จัดการการใชปาสาคูไปในตัวเพื่อใหสาคูมีการใชอยางยั่งยืนอีกดวย

ปาสาคูและระบบนิเวศนปาสาคูสามารถใหประโยชน แกผูคนในชุมชนในหลายดาน
ในภาพรวมจังหวัดตรังมีหมูบานที่ใชประโยชนปาสาคู 11 หมูบานจากทั้งหมด 699 หมูบาน คิด
เปนรอยละ 1.57 ซึ่ งนอยมาก ในจํา นวนนี้ใ นพื้ นที่อํา เภอนาโยงจะมี มากที่สุ ด คื อประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจํานวนผูใ ชป ระโยชนพื้น ที่ป าทั้ งหมด จากข อมูลแสดงให เห็ นวาพื้ นที่ อําเภอนา
โยงมีระบบการจัดการทรัพยากรไดคอนขางดีจึงสามารถดํารงปาสาคูไวไดจนถึงปจจุบัน

การใชประโยชนจากตนสาคู
แปงสาคู
ตนสาคูเปนพืชที่มีเนื้อลําตนเปนแปง ชาวบานจึงนํามาใชประโยชนคือ การนําเนื้อของลําตน
ซึ่งมีลักษณะเปนแปงมาใชทําอาหารได ชวงอายุที่สามารถนําลําตนมาทําแปงสาคูไดคือ อายุ 9
– 10 ป โดยสังเกตจากการเริ่มออกดอกของตนสาคู ชาวบานจะเรียกวา “การแตกเขากวาง”
เปนชวงที่แปงสาคูมีความสมบูรณ แตหากเลยชวงดังกลาวไปจนสาคูออกผลทําใหปริมาณแปง
สาคูในลําตนลดลงไมสามารถนํามาใชประโยชนได วิธีการทําแปงคือชาวบานจะโคนตนสาคู
และตัดลําตนเปนทอน ๆ ลอกเปลือกนอกของลําตนออก หลังจากนั้นก็จะเอาเนื้อของตนสาคูมา
ขูดหรือนํามาตําแลวละลายในน้ํา คั้นแยกกากดวยผาขาวบาง นําไปใสภาชนะทิ้งไวให
ตกตะกอน เทสวนที่เปนน้ําออกจะไดแปงสาคูและนําไปผึ่งแดดใหแหงสามารถเก็บไวใชได
เปนปโดยไมเสียสามารถจะนํามาประกอบเปนอาหารไดทั้งคาวและหวาน อาทิเชน กวยเตี๋ยว
ขนมจีน พาสตา ขนมดอกจอก คุกกี้ ลอดชอง ขาวเกรียบปากหมอปาก ขนมปงไสตางๆเปน
ตน
จากคํ าบอกเลาของชาวบ านวา ในชวงสงครามโลกเปนชว งเวลาที่ ขา วยากหมากแพง
ชาวบานทุกแหงหนตองไดรับความยากลําบาก เรื่องอาหารการกิน แตก็ได อาศัยแปงสาคูนํามา
ประกอบอาหารประทังชีวิตไดทําใหไมอดยากสามารถมีชีวิตอยูตอได
เหตุผลสนับสนุนการใชสาคูเปนอาหาร จากขอมูลผลการวิเคราะหสวนประกอบดาน
คุณคาอาหารสาคูเมื่อเปรียบเทียบกับขาวจะพบวาสาคูใหพลังงาน คารโบไฮเดรท ไขมัน
ใกลเคียงกับขาว แตใหโปรตีน ฟอสฟอรัส และวิตามินบี1 นอยกวา แตให ธาตุเหล็ก และ
แคลเซียม สูงกวา 2 เทา

ตาราง สวนประกอบทางเคมี ของแปงสาคูเปรียบเทียบกับขาวและมันสําปะหลัง (ตอ 100 กรัม)
สวนประกอบ
สาคู
ขาว
ความชื้น, กรัม
โปรตีน, กรัม
ไขมัน, กรัม
คารโบไฮเดรท, กรัม

14
0.7
0.2
84.7

12
7.0
0.5
80

พลังงาน, cal
วิตามินบี1, มก.
แคลเซียม, มก.
ฟอสฟอรัส, มก.
เหล็ก, มก.

353
0.01
11
13
1.5

364
0.12
5
140
0.8

ที่มา : Directorate for Nutrient, Department of Health (1972)
ผลสาคู
ผลสาคูมี ลัก ษณะกลม ด านบนแบนผิ วของผลมีเ กล็ ดหุ ม ลัก ษณะคลา ยผลระกํ าหรือ
สละ ผลสาคูมีรสชาติหวานและฝาด สมัยกอนชาวบานรูจักที่จะทําใหผลสาคูไมมีรส
ฝาด โดยนําไปยางไฟ หรือ วาฝงไวในโคลน เมื่อนํ ามารับ ประทานรสฝาดก็จะไม มี
นอกจากนั้นผลสาคูยังนํามาใชเปนยาสมุนไพรในการชวยลดความดันโลหิตสูง และใช
เปนยาบรรเทาอาการของโรคเบาหวานอีกดวย
ยอดออนสาคู
สาคูที่มีอายุตั้งแต 4 – 5 ป ชาวบานสามารถนําเอายอดออนมาประกอบเปนอาหาร
รับประทานไดเชนเดียวกั บยอดมะพรา ว เชน นําไปแกงส ม แกงเลีย ง ผั ดรวมกับ ผัก
ตา งๆ นอกจากนี้ ย อดอ อ นสาคู ยั ง เป น ที่ นิ ย มในภาคใต เพราะในช ว งงานเทศกาล
สําคัญๆ ของมุสลิม เชน งานแตงงาน จะนํายอดออนสาคูมาประกอบอาหารเลี้ยงผูคน
ยอดออนสาคูตนหนึ่งสามารถเลี้ยงคนได 200 – 300 คน
ใบสาคู
ใบสาคูมี ลัก ษณะคลา ยกับใบจาก หรือใบมะพราว ชาวบ านนิยมตัดมาสานเปนวัสดุ
สํา หรับมุ งหลัง คาบา น กั้ นฝาบ าน มุ งหลัง คาคอกสัตว เพราะมี ความทนทานมากกว า
การใชใบจากชนิด อื่น ๆ วิธี การ โดยจะนําใบสาคูแก ไปแชน้ํา ประมาณ 15 วันถึง 1
เดือน แล วนํา มาเย็ บเปนตับจาก การนําใบสาคูไ ปแชน้ําเพื่อให สาคูมี ความเหนีย ว

คงทนตอมอดแมลงตา งๆ ชาวบ า นบอกวาหากแชน้ํา กอนนํา ไปใชเย็ บเปนจากมุ ม
หลัง คาจะมีค วามทนทานอยูได เปนสิบป ทีเดียว นอกจากนี้ก็ มีการนําเอาใบสาคูใ บใช
สําหรับหอขนมพื้นบาน คือ “ขนมจาก” ซึ่งบางพื้นที่ใชใบมะพราว หรือใบจากหอ แต
ผูคนในแถบนี้นิยมใชใบสาคูหอขนมมาตั้งแตสมัยกอนแลว จนถึงปจจุบันพบวายังคงมี
ชาวบานใชใบสาคูหอขนมจากขายอยูในหมูบาน
ทางสาคู

กานสาคู

ทางสาคู หรือ สว นของกา นใบ ชาวบ านจะนําทางสาคู มาตากแดดใหแหงแล ว
นําไปใช แทนไมอื่นๆ ทําเปนรั้วสํา หรับกั้นคอกสั ตวเชน คอกเปด คอกไก หรือนําไป
กั้นสวนผัก อายุการใชงานของทางสาคูอยูไดประมาณ 1 – 2 ป และมีการนําไปใช
เพื่อตกแตงเปนโรงรานในงานพิธีกรรมตางๆ เชน งานศพ งานบวช งานแตงงาน เปน
ตน นอกจากนี้ยั งนําเอาไส ในของทางสาคูม าทํ าเปนจุก ขวด จุก ขา วหลาม และมี การ
นําเอาไปประดิษฐเ ปนเครื่อ งใชหรือ ของเลนเด็ก เช น นําเอาไปทําเปนนกหรือ สัตว
อยางอื่นที่สามารถทําใหเคลื่อนไหวไดดวยการใชเชือกยึดเมื่อโดนลมพัดก็จะทําใหเกิด
การเคลื่อนไหว ทําใหเปนที่ของเลนชื่นชอบของเด็กๆ อยางมาก และเปลือกนอกของ
ทางสาคู ที่ช าวบา นเรียกว า “หนาสาคู ” นั้นสามารถนํามาทํ าเปนอกเพื่อใชใ นการจัก
สาน เชน สานเสื่อ สานสอนสํา หรับดักปลา ดัก กุง ตามทางน้ําไหล สานทํา เปนแผง
สําหรับใชตากกุง ปู ปลา หรือผลไมตางๆ ที่จะตากแหง เปนที่นิยมของชาวบาน เพราะ
สามารถนํามาสานไดงายกวาไมไผและมีความทนทานพอๆ กับไมไผ มีการนํามาสาน
ทําเปนฝาบานเพราะมีน้ําหนักเมาและทนทานตอมอดและแมลงที่จะมากัดกิน

กา นใบยอ ย ชาวบ านนําเอามาเหลาใบออกให หมดและใช สําหรับ เป นไมไ ล
แมลงตางๆ และนํามาทําเปนไมกวาด และนํามาใชในงานจักสานเปนภาชนะใชสอย
ครัวเรือน
น้ําเลี้ยงทางสาคูหรือ ยางสาคู
ชาวบานจะตัดทางสาคู สดจากลํ าตน แลวตัดเปนทอนๆ มีความยาวประมาณ
ทอนละ 1 คืบ ทิ้งไวประมาณ 20 – 30 นาที ก็จะมีน้ํายางไหลออกมาน้ํายางมีลักษณะ
เปนสีน้ําตาลใสอมชมพู จะมีความเหนียวหนืด ชาวบานรูจักที่จะนํายางสาคูมาใชทํา
เปนกาว และใช เปนยาพื้ นบ านเพื่อรักษาโรคเริม และการนํายางสาคู มาใช ทาใบหน า
เพื่อรักษาสิว ฝา ของผูหญิงในสมัยกอน
ลําตนสาคูสําหรับเลี้ยงสัตว
ลําตนสาคูนอกจากการทําแปงแลว ชาวบานนิยมนําไปเปนอาหารสัตว โดยตัดสาคูเปน
ทอนๆ ผาซีกวางไวใหเปด ไก จิกกินเอง หรือถากเปลือกออกสับเปนชิ้นๆ ใชสําหรับ

เลี้ ยงปลา หรืออาจจะนํา ไปบดหรื อโมใหล ะเอี ยดเพื่อนํ าไปผสมกับ รํา ขาว หรือ ผัก
ต า งๆ แล ว นํ า ไปใช เ ลี้ ย งหมู สั ต ว ที่ เ ลี้ ย งด ว ยแป ง สาคู เ มื่ อ นํ า มาประกอบอาหาร
รับประทานจะไมมีกลิ่นสาบ จึงเปนที่นิยมของชาวบานในชุมชน
ตนสาคูไปใชเลี้ยงดวง
“ดว งสาคู ” เปนดวงที่มี โปรตีนสู งมาก ชาวบ านนําดวงมาคั่ วกั บเกลื อเพื่อ
รับประทาน มีรสชาติอ รอย เนื้อ นิ่มและมันกวา ดวงชนิดอื่นๆ การเพาะเลี้ยงดวงมี 2
วิธี คื อ วิธี แรกเป นการเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติ คื อ ตัด ตน สาคูทิ้ งไวในปา สาคู จะมี
“แมลงหวั ง” มาเจาะกัดกิ นเนื้อในลํ าตนสาคูและวางไข เจริ ญเติบ โตเปนดวงสาคู
ชาวบานก็จะเขาไปเก็บดวงสาคูในปาสาคู ชาวบานบอกวา “ ตองหมั่นไปวังๆ (เฝาดู)
หรือไมก็ทําป กกําไว5 (ทําเครื่ องหมายแสดงความเปนเจาของ) เดี๋ยวคนอื่นจะเอาไป
กอนเพราะไมมีใครเปนเจาของ” วิธีที่สองโดยการตัดลําตนสาคูเปนทอนๆ วางไว
บนที่ แหง รดน้ําให เป ย กชุ ม อยู เสมอ เพื่ อ ใหแมลงมาวางไข เร็วขึ้ นชาวบ า นจะหยด
น้ําปลาเพื่อลอแมลงใหมาวางไข เมื่อผานไปประมาณ 1 ถึง 2 เดือน ก็จะมีแมลงปก
แข็งมาวางไขแลวเจริญเติบ โตเปนตัวออน เรีย กวา “ดวงสาคู” แตละตัวมีความยาว
ประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร มีขนาดโตเทาหัวแมมือ ลักษณะสีน้ําตาลออน สาคูตนหนึ่ง
สามารถจะเก็บตัวดวงไดประมาณ 3 – 5 กิโลกรัม โดยในปจจุบันราคาขายกิโลกรัมละ
200 - 300 ชาวบานในอําเภอนาโยงจึงเพาะเลี้ยงดวงเปนอาชีพเสริมในปจจุบัน
ลําตนสาคูใชทําปุย
ชาวบ านจะเอากากที่เหลือ จากการทําแปง และสว นที่ไ มไ ดนําไปเลี้ยงสัต ว นํา ไปใส
โคนตนไม ผลไมที่ปลูกไวเพื่อเปนปุย
รากสาคู
ชาวบานในทองถิ่นภาคใต จะนําเอารากแขนง (Secondary root) มาใชสําหรับเปนยา
สมุนไพรเพื่อรัก ษาอาการปวดศีรษะ ซึ่งจะนําเอารากแขนงของสาคูมาแชในน้ําทิ้ง ไว
เมื่อนําไปใชจะเอาน้ํามารดหรือพรมใหทั่วศีรษะ และพบวาในปจจุบันก็ยังมีการใชเปน
ยาพื้นบานอยู
การใชประโยชนทางดานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
โดยทั่วไปแลวชาวบานในชุมชนทองถิ่นภาคใตจะมีวัฒนธรรม อําเภอนาโยง ทานเจ า
อาวาส ไดเลาถึงการใชสาคูในพิธีกรรมของชาวบาน โดยเปนพิธีการรํามโนราหแกบน
การรํามโนราหแกบนเปนพิธีกรรมอยางหนึ่งของประเพณีที่นิยมกันในจังหวัดตรัง ซึ่ง
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ปกกํา เปนคําภาษาถิ่นของภาคใต หมายถึง การแสดงความเปนเจาของ วามีเจาของแลว โดยจะเปนที่รูกันของชาวบานใน
หมูบานจะไมมีใครไปยุงเกี่ยวหรือเอาไป

ในสมัย ก อนนั้นใช สวนตา ง ๆ ของตน สาคู เปนส วนประกอบในพิ ธี กรรม อาทิ เช น
การทํ าโรงมโนราหดวยสวนตาง ๆ ของตนสาคู เชน ตน ทางสาคู ใบจากสาคู แม
ปจ จุบั นโรงมโนราหได เปลี่ยนแปลงไปแตก็ ยัง คงถื อว าสาคู เปน สิ่ง ที่สํา คัญและขาด
ไมได ชาวบานก็จะนําเอาใบสาคูหรือทางสาคูมาๆปกไวที่โรงมโนราห การแกบนนั้น
ชาวบานเชื่อกันวา หากพิธีการแกบนไมขาด (ไมสําเร็จ) ชวงแทงเข (การรําแทงจระเข)
จะใชตนกลวยทําเปนรูปจระเข เมื่อเสร็จพิธีจ ะเอาต นกลวยดั งกลาวไปทิ้ ง หากวาตน
กลวยที่ใชนั้นงอกใบแสดงวาไมขาด (การแกบนไมสําเร็จ ) จะตองกระทําพิธีใหม แต
เจาอาวาสบอกวา “มันอยูที่จิตสํานึก เกิดนิมิตรขึ้นในใจตางหาก” เปนความรูสึกของ
คน ซึ่งหากไมกังวลใจอะไรหรือรูสึกโลงปลอดโปรงการแกบนนั้นก็จะสําเร็จเสร็จสิ้น
แตหากยังมีความกังวลใจกันอยู มีความรูสึกวายังแกบนไมสําเร็จ ก็จะมีความไมสบาย
กายไมสบายใจ ทุกขรอนรน ก็จะมีการทําพิธีการรํามโนราหแกบนใหม
พิธีการทําบุญบาน หรือชาวบานเรียกวา การทําขวัญบาน ซึ่งจะเปนพิธีกรรมการทําบุญเพื่อปดเปาสิ่งชั่ว
รา ยหรือสิ่งที่ไ ม ดี อยางเช น กรณีที่ มีคนในบ านเจ็บ ไขไ ดปวย หรือประสบเคราะหภัย ตา ง ๆ โดยพิ ธี กรรม
ดังกล าวนั้นจะใชท างสาคู ก านสาคู ในการนํามาทําเปนรูปโครงสรางของบ านและนําใบสาคู มาทํา เปนกระทง
สําหรับใสขาวปลาอาหารหรือของสําหรับเสนไหวในพิธีกรรม
การใชประโยชนจากระบบนิเวศนปาสาคู
ระบบนิเวศป าสาคู ไ ดใ หค วามมั่ นคงทางดา นอาหารแก ผู ค นในชุ ม ชน รวมถึ ง การ
ประกอบอาชีพ เนื่องจากบริเวณที่ตนสาคูขึ้นจะเปนแหลงน้ําที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว จึงสามารถใหประโยชนไดมากมายเชน ผลไมพื้นบาน พืชผัก
พื้นบาน สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวบก และสัตวจําพวกแมลงตางๆ
ประโยชนในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ชุมชนตางๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดยเฉพาะบริเวณแถบลุมน้ํา ลําคลอง พรุ หนอง
บึง ตา งๆ ในพื้นที่ อําเภอนาโยงที่มี ลัก ษณะเดน คือมีพื้ นที่แหลง น้ํา จืดตามธรรมชาติ ที่
สํา คัญ เรีย กว า “พื้นที่ ชุม น้ํา ” (Wetland) จะเป นลั กษณะของพื้น ที่ลุ ม บางแห งก็ มี
ลักษณะเปนแกมลิ งหรือแองกะทะ พื้นที่ชุมน้ํานี้จะรับน้ําที่เกิด จากเทือกเขาบรรทัด ที่
ถื อ เป น แหล ง ต น น้ํ า และดู ด ซั บ น้ํ า เก็ บ เอาไว ทั้ ง บริ เ วณชั้ น ใต ดิ น และผิ ว ดิ น ตาม
ธรรมชาติ ผูคนในแถบพื้นที่อําเภอนาโยง แถบลุมแมน้ําปะเหลียน และบริเวณพื้นที่
ใกลเคียงไดพึ่งพาอาศัยน้ําจืดจากแหลงแมน้ํา ลําคลองเพื่อใชในการดํารงชีวิตหลายๆ
ดานดวยกั น อาทิเชน เรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทํานา ทําสวน ทําไร
การสรา งระบบชลประทานขึ้น มาเพื่ อผั นน้ํ าไปใช ในการทํ าเกษตรกรรม ในบริ เวณ
ใกลกับคลองซึ่งมีปาสาคูอยูจะมีการขุดบอน้ําไวใชอุปโภคบริโภค

ดวยลักษณะการเจริญเติบโตของปาสาคูที่เจริญงอกงามอยูในพื้นที่ริมคลองหรือแหลงน้ําจึงทําใหปาสาคู
เปรียบเสมือนปากันชนระหวางพื้นที่ทําการเกษตรที่อยูรอบๆ เชน นาขาวและสวนยาง พื้นที่เหลานี้จะเกิดการชะ
ลา งของหนาดินสูงเนื่ องจากเปนพื้นที่ที่ไดเปลี่ยนจากสภาพความหลากหลายของพืชพรรณเปนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว มีการไถหนาดิน รากของพืชอยูในระดับตื้น มีการปุยเคมี สารเคมีมาก เมื่อเกิดฝนตกจึงทําให เกิดการชะ
ลางเอาของเสีย และธาตุอาหารลงสูลําคลองซึ่งเปนพื้นที่ลุม ในพื้นที่ที่มีปาสาคูสิ่งที่ชะลางมากับน้ําจะถูกกักกัน
ไวไมใหแพรกระจายลงไปในแหลงน้ํา ซึ่งจะเปนปญหาใหเกิดการตื้นเขินของแหลงน้ํา สภาพความเปนกรดดาง
จากปุ ยเคมี ทําใหสั ตวน้ํา เปลี่ย นแปลงลดนอยลง เกิดการแพรก ระจายของสารพิษทางการเกษตรไปสูแ หล งน้ํ า
อื่นๆ
นอกจากนั้นบริเวณปาสาคูจะมีความหลากหลายของพืชและสัตวในระบบนิเวศนอยางสมดุล คือมี
ประกอบด ว ยความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง ในแนวราบและแนวดิ่ ง ทั้ ง ในน้ํ า บนบก และในอากาศ
ประกอบดวยผูผลิตไดแก สาคู พืชยืนตน ลมลุก ทั้ง ในน้ําและบนดิน ผูบริโภคขั้นที่1 คือสัตวกินพืช ไดแก ปลา
หอย กุง ปู แมลง นก หนู ผูบริโภคขั้นที่2 คือสัตว กินสั ตว ไดแก กบ งู แมลง นก สัตว อื่นๆ ผูบ ริโภคขั้นที่ 3 คือ
มนุ ษ ย ซึ่ ง กิ น ทุ ก อย า ง และผู ย อ ยสลาย ที่ ย อ ยของเสี ย ต า งๆเพื่ อ แปรสภาพเป นอาหารแก จุ ลิ น ทรี ห รื อ เป น
สารอาหารแกพืช ในระบบที่มนุษยรูจักการบริโภคและไมทําลายความสมดุลของระบบนิเวศน ระบบจะสามารถ
ดํารงอยูได สามารถผลิตอาหารและสงผลไมใหเกิดการระบาดทําลายของศัตรูพืชที่ปลูก

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนปาสาคู
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของปาสาคูเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบตัว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมวาจะเริ่มจากสวนใดก็จะสงผลกระทบถึงกันและกัน โดยภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการสูญหายของพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งมีปจจัยเกี่ยวของดังนี้

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนปาสาคู
นโยบายการพัฒนาประเทศสูอุตสาหกรรม
ดวยนโยบายการพัฒนาแบบทุนนิยมและระบบเสรีของการแขงขัน ทําใหไทยกําหนด
แนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสรางรายไดโดยเรงเพิ่มผลผลิตจากเกษตรกรรมซึ่งเปนรากฐาน
เดิมของสังคม และใชตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาคือผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ รัฐจึง
พยายามเรงใหชนบทใชทรัพยากร แตก็กําหนดคาแรงและราคาพืชผลใหต่ํา เพื่อใหอาหารใน
เมืองมีราคาต่ํา นักลงทุนจะไดเห็นกําไรชัดเจน จึงเปนสาเหตุใหเกิดการลมสลายของชุมชนและ

ทรัพยากร ขณะเดียวกันก็เรงพัฒนาเมืองเพื่อใหประชาชนขวนขวายหารายไดเพื่อสรางความ
สะดวกสบาย

การแพรกระจายเทคโนโลยีการผลิตแบบการปฏิวัติเขียว(Green revolution)
การปฏิวัติเขียวเปนความพยายามในการเพิ่มผลผลิตตอเนื้อที่ทําการเกษตร โดยเนนการ
ใชเทคโนโลยีใหม เชน พันธุ เคมีภัณฑ เครื่องจักรกล และการชลประทาน การปฏิวัติเขียวได
ทําใหวิถีการเกษตรแบบดังเดิมของไทยสูญหายไปพรอมกับความสงบสุขของชีวิตและสังคม
ชนบท ทําใหเกิดการพึ่งพาระบบตลาด การผลิตเนนการใสปจจัยการผลิตจึงทําใหเกิดมลพิษ
ตอสภาพแวดลอมสูง
โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการพัฒนาระบบ
ชลประทาน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการบุกรุกและทําลายปาสาคูอยางมาก

การเปลี่ยนวิถีการดํารงชีพของชาวบาน
ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย ทําใหชาวบานยอมรับวัฒนธรรมทางวัตถุ
เขามามาก เพื่อเพื่อใหไดมาซึ่งเงินตราซื้อสิ่งเหลานั้นชาวบานตองขายทรัพยากรจากชุมชนทั้ง
เปนสวนที่ผลิตเองและหาไดจากธรรมชาติ จึงไมแปลกที่จะมีการเลือกวิธีการใชปุยเคมี พันธุ
พืชใหม ความกาวหนาทางเทคนิคที่จะนํามาปรับปรุงการผลิตใหมีรายไดมากขึ้น รวมทั้งการไม
เห็นความสําคัญของปาสาคูซึ่งไมสามารถสรางรายไดเปนตัวเงินอยางชัดเจนและมากพอ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ปจจัยของสภาพแวดลอมที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก แสงแดด อุณหภูมิ
ความชื้น แรธาตุ ดิน และน้ํา โดยธรรมชาติ เชน กรณีการเกิดภัยแลงจากปรากฏการณ เอล
นิโญ(El Nino) ที่สงผลใหปริมาณฝนตกนอยกวาปกติ การเกิดอุทกภัย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกรอน(Green house effect ) การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลให
สภาพที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของสาคูเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่ที่ที่เคยเปนแหลงชุมน้ํา
เปนที่แหงแลง ตนสาคูจึงไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนปาสาคู
การเกิ ดการเปลี่ยนแปลงของปาสาคูจะมี ความเกี่ยวของสัมพั นธกับ ระบบสองระบบ คือตัว ของระบบ
นิเ วศน ป า สาคู เ อง และระบบสั ง คมมนุ ษ ย ซึ่ ง ทั้ ง สองระบบเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบใดอี ก ระบบก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเกิดจากสวนของปาสาคูหรือเกิดจากการเปลี่ยนสภาพสังคม
ชุมชน ก็จะสงผลกระทบตอกันและกัน

การตอบสนองพืชชนิดใหมและไมใหความสนใจตอปาสาคู
ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ อิ ท ธิ พ ลการพั ฒนาประเทศแบบใหม ที่ มุ ง ให
เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดขยายเขา
ไปถึ ง พื้ น ที่ ดั ง กล า ว การตอบสนองอาชี พ แบบใหม แ ละการพั ฒ นาแบบใหม ข องรั ฐ ก็ มี
ผลกระทบตอปาสาคูมากขึ้นเปนลําดับ โดยเริ่มตนจากการปลูกขาวของชาวนาในยุคการพัฒนา
แบบใหมเกิดภาวะที่ตนทุนไมสมดุลกับรายไดมากขึ้น คือตนทุนการผลิตสูงในขณะที่ผลผลิ ต
ราคาต่ํา พรอมๆกั บชาวนาไดเคลื่ อนตัวเองไปสู การพึ่ง พิ ง ตลาดมากขึ้นในดา นการบริโภค
อุป โภคและการใช บ ริก ารจากเมื อง ความตองการเงิ นจึง มี มากขึ้นเป นลํ า ดับ ชาวนาจึง เริ่ม
เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นแทนที่แพรหลายอยางรวดเร็วคือการทําสวนยางพารา เพราะ
ในชวงนั้นราคาดีก วาขา ว การปลูก ยางพาราไม ตองอาศั ยความชุม ชื้นของป าสาคูเปน ตัวชว ย
ชาวบานจึงเริ่มหมดความสนใจเรื่องปา สาคูไ ปในตัวดวย และสุด ทา ยคื อการปล อยให สาคูถู ก
ทําลายไปจากธรรมชาติ

ชลประทานแบบใหมตองไมใหมีปาสาคู
นอกจากนี้การชลประทานที่ขยายเขามาในเขตพื้นที่ดังกลา วไดก อใหเกิด การขุดลอก
คลองที่เคยเต็มไปดวยปาสาคู โดยอางระบบวิชาการสมัย ใหมที่ ตองการให ลําคลองมีลั กษณะ
เปนลําคลองสงน้ําที่น้ําไหลสะดวกตลอดสายลําคลอง ถึงแมจะมีเสียงชาวบานที่ยังคงทํานาอยู
คัดคานอยูบางแตก็ไมเขมแข็งนักเพราะผูที่เปลี่ยนไปทํายางพาราแลวก็ไมสนใจคัดคาน ชาวน
อี ก ส ว นหนึ่ ง ก็ หั น ไปเชื่ อ ข อ อธิ บ ายของทางราชการที่ ว า การจั ด การน้ํ า แบบใหม ข องกรม
ชลประทานจะทําใหน้ําสํา หรับทํานาอุดมสมบูรณขึ้น โดยทางกรมชลประทานไดสรา งเหมือง
คอนกรีตแทนเหมืองไสไกของชาวบาน และสรางทํานบคอนกรีตกั้นน้ําเปนระยะเพื่อทดน้ําเขา
นาแทนระบบป า สาคู รวมทั้ ง เจา หนา ที่ ที่ ม าขุ ด ลอกคลองก็ มั ก จะทํ า ไปโดยชาวบ า นไม รู
ลวงหนา โดยถือวาลําคลองและชายฝงคลองเปนที่สาธารณะที่อยูภายใตการดูแลของรัฐอยูแลว
ผลที่เกิดขึ้นคือตนสาคูบริเวณฝงคลองลดลงมาก ในขณะที่ระบบชลประทานของรั ฐก็ลมเหลว
ในการจัดการน้ําหรับทํานา ก็ยิ่งสงผลใหชาวนาเลิกทํานามากขึ้นอีก

สมดุลระบบนิเวศนเปลี่ยนไปทําใหลดความอุดมสมบูรณและศัตรูพืชระบาด
การที่ชาวนาเลิกทํานา วิถีชีวิตและความสั มพันธของชาวนากับปาสาคูที่เคยอยูตามหัว
ไรปลายนาก็หมดบทบาทไปมาก เมื่อการทํานาเหลือนอยชาวนาก็ตองเผชิญกับกองทัพหนูที่เคย
กระจายตัวอยูในที่ ตางๆไดมารวมกัน จูโจมที่นาที่เหลืออยูนอยนั้นอยางรวมศูนย ซึ่งแนนอนวา

ปาสาคูก็ เปนแหล งอาศั ยสําคั ญของหนูนาดวย ชาวบ านบางส วนจึงตองเผาป าสาคู ทิ้ง เพื่อขจัด
แหล งที่ อยูของหนูนาดังกลา ว ตน สาคู และสิ่ งมีชี วิตตา งๆในป าสาคู จึง หายไปจากบริเวณ 2
ตํา บลนี้อยางมาก ที่เหลืออยูก็เพียงเล็กนอยและไมไดรับความเอาใจใสจากเจ าของ ปจจุ บั น
ถึงแมจะยัง เหลือผูทํ านาอยูแ ตก็ ได ผลไม คุม คา การเปลี่ย นที่นาเปนสวนยางจึงยั งคงดําเนินอยู
อย า งต อเนื่ อง บางส วนไม มี เงิ นที่ จ ะลงทุ น ทํ า สวนยางก็ ต องปล อยที่ นาทิ้ ง ไวโ ดยไม ไ ดทํ า
ประโยชนอะไร

คานิยมวัตถุใหม และความสะดวกสบายทดแทนประโยชนใชสอยปาสาคู
ในขณะที่การพัฒนาแบบใหมขยายตัวเขาสูหมูบานดังที่กลาวมา ผลิตภัณฑจากตนสาคู
โดยเฉพาะตับจากสาคูซึ่ง เคยเปนสินคาสํา คัญก็หมดความนิยมไปดวย โดยคนหันไปนิยมใช
สังกะสีมุงหลังคาแทน เพราะมีความคงทนและราคาก็ไมสูงนัก อีกทั้งอาหารและยาจากตนสาคู
และปาสาคูก็กลายเปนเรื่องไมสําคัญไปเมื่อสินคาจากเมืองขยายเขามาแทนที่ โดยเฉพาะความ
สะดวกสบายในการหาซื้ ออาหารที่ มี ก ารบริก ารสิ นค า จากภายนอกเข า มาสู ชุ ม ชนไดอย า ง
งายดายและรวดเร็ว ในจังหวะที่ปาสาคูเสื่อมโทรม
จากผลกระทบตางๆที่เขามากระทบปาสาคูทั้งจากการกระทําของมนุษยและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติล วนเปนผลใหระบบนิเวศนปา สาคูเปลี่ ยนแปลงไปในทางลบ มีความสมบูรณนอยลง ปริมาณลดลง
และอาจสูญหายไปในที่สุดหากชาวบานไมสามารถฟนฟูใหกลับมาได
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ระบบนิเวศนปาสาคู แรงกดดัน การใชประโยชน และการเปลี่ยนแปลง
นิเวศนปาสาคู
ปาสาคู
ปาสาคู สัตวบก สัตวครึ่งบก
ครึ่งน้ํา สัตวน้ํา แมลง ผลไม
พื้นบาน พืชผักพื้นบาน ไมใช
สอย สัตวจําพวกผูยอยสลาย
และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตตางๆ

แรงกดดัน


ชุมชน

การสูญหายของปาสาคูและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน

 การตอบสนองพืชชนิดใหมและไมใหความสนใจตอปาสาคู
 ชลประทานแบบใหมตองไมใหมีปาสาคู
 สมดุ ล ระบบนิ เ วศน เ ปลี่ ย นไปทํ า ให ล ดความอุ ด มสมบู รณ แ ละ
ศัตรูพืชระบาด
 คานิยมวัตถุใหม และความสะดวกสบายทดแทนประโยชนใชสอย
ปาสาคู

นโยบายการพัฒนาประเทศสูอุตสาหกรรม

 การแพรกระจายเทคโนโลยีการผลิตแบบการ
ปฏิวัติ เขียว(Green revolution)
 การเปลี่ยนวิถีการดํารงชีพของชาวบาน
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

การใชประโยชนปาสาคู
 สาคู - ยอดออน ใบ ทาง กาน น้ําเลี้ยง ยาง ลําตน แปง ผล
 การใชประโยชนทางดานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
 การใชประโยชนจากความหลากหลายในระบบนิเวศนปาสาคู



ประโยชนในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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กลุม เครือขาย และกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษฟนฟูปาสาคู
สาเหตุของการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคู
จากความอุดมสมบูรณในระบบนิเวศนปาสาคูตามที่กลาวมาในบทขางตน จึงทําใหเกิดการใช
ประโยชนจากปาสาคูที่มากมายหลากหลาย ซึ่งปาสาคูไมไดแตกตางไปจากทรัพยากรธรรมชาติแหลงอื่นๆที่
เมื่อประชาชนมีการใชประโยชนมากก็ยอมนําไปสูความเสื่อมโทรมและลมสลายของพื้นที่ปา แนวทางการ
ดํารงไวซึ่งความอุดมสมบูรณจึงเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคูขึ้นมาของคนใน
ชุมชน โดยสามารถจําแนกแรงกดดันที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคูดังนี้

ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและวิถีชีวิตชนบทที่เปลี่ยนแปลง
สถานการณปจจุบันที่ผูคนในชุมชนไดประสบกับปญหาตางๆในการดํารงชีวิต
มากมาย กลาวไดวาวิถีชีวิตคนชนบทที่เปนแบบงายๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งรูสึกวา
การใชชีวิตมีความยากลําบากมากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจาก ภาวการณขาดแคลนอาหารที่เคยหา
ไดเองกลับตองใชเงินตราซื้อหามาแทน
ภาวการณมีหนี้สินที่เคยสรางรายไดแบบ
พอประมาณจากปาสาคูเปนภาวการณขาดเงินที่หาเทาไหรก็ไมพอจนเปนทําใหเกิดความ
ยากจนและวงจรของการมีหนี้สินที่ดูวาไมสามารถดิ้นใหหลุดขึ้นสูความเปนไทยใหแก
ตนเองได ภาวการณความขัดแยงกันของคนที่เคยประนีประนอมแบบญาติพี่นองเปนการ
เกิดความไมสงบในชุมชนที่ตองอาศัยการตัดสินจากสถาบันภายนอก
จากภาวการณที่เริ่มตนจากทรัพยากรปาสาคูของชุมชนและสงผลกระทบไปสูวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไป อีกทั้งทุนทางสังคมที่เคยมีมาตั้งแตในอดีตก็ลดหายลงไปตามกาลเวลา ผูคนที่เคยอยูในชวงเวลา
ดังกลาว ไดมีความคิดและมองกลับยอนไปในอดีตถึงยุคที่ยังมีทรัพยากรปาสาคูอุดมสมบูรณ และไดมี
แนวคิดริเริ่มที่จะทําใหคนกลับไปเห็นคุณคาของทรัพยากรปาสาคู
“ใหแมบานถิ้มเครื่องรอไวไดเลย กลับมาก็ไดปลามาแกงอยางแนนอน”
เปนคําบอกเลาของ
ชาวบานที่สะทอนความสมบูรณ และชีวิตที่เปนอยูอยางเรียบงายของชุมชนปาสาคู ในนามีขาวกิน เมื่อ
ตองการสัตวน้ํา พืชผักมาประกอบอาหารก็ไปที่ลําคลองก็จะไดกุง หอย ปู ปลา กลับมาจากปาสาคู
ครูสมนึก โออินทร เลาวา “แตกอนเมื่อเริ่มมีฝนแรกชวงเดือนหก น้ําขังในนา ตอนกลางคืน
จะเห็นแสงไฟจากขี้ใต สองปลา หากบเต็มทอง แมเปนเพราะฤดูแลง ลําหวย คลอง บึง
ยังคงมีน้ําอยูไดเปนแหลงพึ่งพาอาศัยของสัตวน้ํานานาชนิด เมื่อเขาชวงฝนตกใหญก็เปนฤดู
วางไขยามน้ําหลากเดือน 11 – 12 ก็แพรกระจายพันธุสูทองนา ทําใหชาวบานมีอาหารอุดม
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สมบูรณ” ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและวิถีชีวิตชนบทที่เปลี่ยนแปลง เปนผลพวงที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามกระแสหลัก เริ่มเคลื่อนยายเขามาสูชุมชนอําเภอนาโยงเรื่อยมา
จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เห็นไดชัดเจนเมื่อประมาณป พ.ศ. 2537 ทางกรม
ชลประทานไดสรางคลองชลประทานขึ้นเพื่อสนับสนุนใหชาวบานมีน้ําสําหรับการทํา
เกษตรกรรมที่เขมขนขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนการทํา
การเกษตรแบบดั้งเดิมของชาวบานเปนรูปแบบของการเกษตรแบบใหมที่เนนการกอใหเกิด
รายไดมากขึ้น การขยายพื้นที่ทําการเกษตร การใชปุยเคมีเรงผลผลิต การใชยาปราบ
ศัตรูพืช โดยการขุดลอกคูคลองและโคนตนสาคูขึ้นอยูริมสองฝงคลองและในลําคลองทิ้ง
ไป ดวยวิธีคิดของรัฐที่มองวาตนสาคูกีดขวางทางน้ําทําใหน้ําไหลไมสะดวกและยังมองดู
ไมสวยงาม ทําใหปาสาคูในชุมชนถูกทําลายไปถึง 70% แตผลที่ไดกลับตรงกันขามเพราะ
การสรางระบบชลประทานเหมืองคอนกรีตของรัฐแทนเหมืองดินของชาวบาน เมื่อใชไป
ไดสักระยะหนึ่งเหมืองคอนกรีตเปนเพียงคลองระบายน้ําเทานั้น เพราะทําใหน้ําในลําคลอง
ไมสามารถไหลเขาสูเหมืองคอนกรีตได เพราะเมื่อน้ําในลําคลองแหงอยูในระดับต่ํากวา
เหมืองคอนกรีต แตถาหากเปนเหมืองดินชาวบานจะรวมกันขุดลอกเหมืองดินได เมื่อน้ํา
ไมสามารถไหลผานเหมืองคอนกรีตเขามายังพื้นที่นาขาวไดเปนผลใหชาวบานขาดน้ําใน
การทํานาและการปลูกพืชตางๆ นอกจากนี้ยังพบวาเหมืองคอนกรีตไมสามารถกักเก็บน้ํา
ไวไดดังเชนเหมืองดินที่จะมีตนไมใบหญาขึ้นปกคลุมและเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา ทําให
ชาวบานไดจับสัตวน้ําไปเปนอาหารได เพราะเมื่อถึงเดือนแปดเปนชวงที่ฝนเริ่มตกชุกทําให
น้ําไหลลงคลองชลประทาน
และไหลสูแมน้ําตรังหรือแมน้ําประเหลียนอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะในชวงหนาแลงชาวบานไดรับผลกระทบอยางหนักเพราะลําคลองแหงขอดไมมี
น้ํา
จากคํ าบอกเลาของ นายเอิบ จันทร ชาวบา นคนหนึ่ งพู ดใหเห็นภาพไดอยางชั ดเจนวา “หนาแลง เอา
สาด ปูล งบนทองคลอง นอนไดบาย” จากสภาพปญ หาดังกล าวที่ เกิดขึ้นนี้ทําใหพื้ นที่นาหลายแหงของ
ชาวบานไดรับผลกระทบกลายสภาพเปนพื้นที่ขาดน้ําและสะสมเรื่อยมาทําใหพื้นที่ชุมน้ํากลับกลายเปนพื้นที่
ขาดน้ําอยางถาวรชาวนาไมสามารถทํานาไดจนตองปลอยพื้นที่นาทิ้งใหรกรางเพราะไมสามารถใชประโยชน
ได สวนชาวนาบางรายที่มีเงินทุนก็เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจตามที่รัฐมุ งเนนใหการสนับสนุนอยู เชน ทํา
สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
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กระแสการอนุรักษทรัพยากร และกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภายนอก
ทามกลางความเจริญทางดานวัตถุที่แพรกระจายจากเมืองสูชนบททําใหสังคมแหง
การบริโภคขาวสารไดเติบโตขึ้นชุมชนทั้งจากสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน การเสวนาใน
รานน้ําชากาแฟ และที่สําคัญคือการไดรับรูขาวสารผานเครือขายหรือหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ไดทําใหผูคนไดรับรูเรื่องราว ความเปนไปของกระแสโลกาภิวัตน นโยบาย
และกระแสการพัฒนา ตลอดจนปญหาตางของสังคมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ศึกษาเปรียบเทียบของคนในชุม โดยกระแสขาวสารที่เปนประเด็นสําคัญคือปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปาไม ปาชายเลน การเกิดภัยพิบัติตางๆ เรื่อง
ของความยากจน ตลอดจนกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนของชนบท
กรณีตัวอยางและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากที่อื่นนําไปสูแนวคิดที่จะนํามา
ประยุกตใชในชุมชนของตนเองบาง ดังเชนกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจที่มีการรวมตัวกัน
ขึ้นมา เพื่อตองการหารายไดมาจุนเจือครอบครัว เพราะครอบครัวไดประสบปญหาจากการ
ขาดแคลนขาวปลาอาหาร ขาวที่ไดจากการทํานาก็นอย บางรายไมสามารถทํานาไดเลย
เพราะขาดแคลนน้ํา พืชผัก สัตวน้ําตางๆจากปาสาคูและทองนาที่เคยไดอาศัยนํามาประกอบ
อาหารโดยไมตองซื้อหา ก็ไมสามารถหาไดเพราะพื้นที่ปาสาคูไดถูกทําลายและทองนาก็ถูก
ทิ้งใหรกราง
เมื่อสมาชิกในกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ชุมชนอื่นๆที่มีการรวมกลุมกันขึ้นมาเพื่อชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจของครัวเรือน ดวย
สาเหตุที่คลายๆกันคือครอบครัวประสบกับปญหาของรายไดที่จะมาจุนเจือครอบครัว จึงหา
ทางออกดวยการหารายไดเสริมจากการรวมกลุมกันขึ้นมา

แรงสนับสนุนจากองคกรตางๆ สูชุมชน

ชุมชนโคกสะบาและนาขาวเสียอาจกลาวไดวาเปนชุมชนที่ไดรับโอกาสดีกวา
ชุมชนอื่นๆเนื่องจาก ไดมีกลุมองคกรตาง ๆ เขามาใหความรู ขอคิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ สรางความมั่นใจ รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องตางๆ หากพิจารณาจุดเดน
ของชุมชนที่เปนการสรางจุดสนใจและแรงจูงใจใหองคกรภายนอกเขามาสนใจดานการเขา
มามีสวนรวมการพัฒนาชุมชน
คือการเกิดขึ้นและการดํารงอยูของปาสาคูที่มีคอนขาง
มากกวาชุมชนอื่นๆ ซึ่งลักษณะการดํารงอยูของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อยูอาศัยของ
ชุมชนนั้นปจจุบันคอนขางหาไดยาก เพราะชุมชนชนบทดั้งเดิมสวนใหญมักจะลมสลาย
จากกระแสการพัฒนาสมัยใหมที่ชุมชนเติบโตและขยายตัวสวนทางกับการการเติบโตและ
การขยายตัวของทรัพยากรธรรมชาติ
ยิ่งชุมชนมีความเจริญ
ประชากรเพิ่มมากขึ้น
โครงสรางพื้นฐานมีมากขึ้น พื้นที่ปาจะถูกใชสอยใหเหลือลดนอยลงและสูญสิ้นสภาพไป
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ในที่สุดซึ่งภาพเหลานี้พบเห็นไดทั่วไปในชุมชนตางๆโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่มีการติดตอ
กับชุมชนเมือง
การสรางแรงจูงใจที่ทําใหเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวอนุรักษปาสาคูของชุมชน
โดยการรับแรงสนับสนุนที่มาจากองคกรภายนอกนั้น พบวาองคกรที่คอนขางมีอัตลักษณ
โดดเดนและไดรับการกลาวถึงมากที่สุดที่เขามาคือ องคกรพัฒนาเอกชน ”สมาคมหยาด
ฝน” ซึ่งเปนองคที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษไดเขามาในพื้นที่และศึกษาปรากฏการณความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนจนนําไปสู
การคิดหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมา การเขามาของสมาคมหยาดฝนกอใหเกิด
การขยายแนวรวมโดยคนในชุมชน เชนการเคลื่อนไหวของกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจที่ได
ประสบการณจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดขอคิดตางๆ ในการที่จะเขามารวมกลุมเพื่อ
แกไขปญหาที่ตนเองไดประสบ
กอใหเกิดความมั่นใจ จนสามารถเกิดพลังจากการ
รวมกลุมขึ้นมาเพื่อดําเนินกิจกรรมอีกครั้ง
นอกจากนี้ยังมีแกนนําชุมชน กลุมผูสูงอายุที่เปนภูมิปญญาของชุมชน เด็กเยาวชนในชุมชนเมื่อได
มีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวทีของชาวบานในชุมชนทําใหเกิดการขยายเครือขายตอไป
เรื่อยๆในที่สุดก็ไดเกิดกลุมตางๆขึ้นมาในชุมชนเพื่อดําเนินการเคลื่อนไหวเพื่อหาจุดที่ตัวเองจะสามารถอยู
รอดได
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การจัดตั้งกลุม เครือขาย และการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคู
จากปญ หาความเสื่อมโทรมของทรัพ ยากรและวิถีชีวิ ตชนบทที่
เปลี่ยนแปลงบวกกับกระแสการอนุรัก ษทรัพ ยากรและกระแส
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จากภายนอก ตลอดจนแรงสนั บ สนุ น จาก
องคก รตางๆ สูชุมชน ดังที่ไดกลาวมาแลว ไดทําใหเกิดกลุมและ
เครื อขายการเคลื่ อนไหวเพื่ออนุ รักษแ ละฟน ฟูป าสาคูขึ้นมาโดย
เป น กลุ ม เครื อ ข า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในชุ ม ชนและกลุ ม เครื อ ข า ยที่
เกิดขึ้นนอกชุมชน กลุมเครือขายเหลานี้มีฐานะเปนทุนทางสังคม
ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปนี้คือ

กลุมที่เปนสถาบันทางสังคมภายในชุมชน

กลุมที่เปนสถาบันทางสังคมภายในชุมชนไดแก ครอบครัวและเครือญาติ
เพื่อน เกลอ ดอง โรงเรียน และวัด ครอบครัวถือเปนสถาบันทางสังคมลําดับแรกที่
เกิ ด ขึ้นในชุ ม ชน โดยการย า ยถิ่ น ฐานและตั้ง รกรากในชุ ม ชน ตอมาไดมี ข ยาย
ครอบครัวจากรุนสูรุนเปนสายสัมพันธแหงเครือญาติที่มีการนับความเกี่ยวดองกัน
อยู เชน ทวด ปู ยา ตา ยาย พอ แม พี่ นอง ลูก หลาน เหลน โหลน ถัดจากสถาบั น
ครอบครัวก็ จะมีการเชื่อมสานสั มพั นธแ บบ เพื่อ น เกลอ หรือดอง การเกิด เกลอ
หรือดอง เปนวัฒนธรรมที่เกิ ดขึ้นทางภาคใตซึ่งเปนลั กษณะของความเปนเพื่อ น
แสดงออกถึงวาสามารถพึ่งพาอาศัยกันได ในยามที่เดื อดรอ นหรือ ตอ งการความ
ชวยเหลือได โดยผูคนในสมัยกอนมักจะมีการผูกเกลอและดองกัน ซึ่งอาจจะมีทั้ง
ในหมูบานเดียวกัน ตางหมูบาน ตางอําเภอ หรือตางจังหวัด จะมีการชวยเหลือกัน
ในดานแรงงาน เชนการชวยเหลือกันทํา นาและการเก็บเกี่ยวขาว ของชาวบานใน
พื้นที่อําเภอนาโยง บางคนมีญาติ พี่นองและเกลออยูแถบจังหวัดพัทลุง ในชวงฤดู
การเก็บขาวแถบนาโยงขาวจะสุกกอนและจะเก็บขาวกอนก็อาศัยแรงงานจากเพื่อน
และเกลอแถบพัทลุ งมาชว ยเป นการซอแรงกัน และเมื่ อถึง การเก็ บเกี่ ยวข าวของ
แถบพัท ลุ งก็ จะไปช วยเก็บ ข าวทางนั้น พลั ดกั นชวยเหลื อกัน
สถาบั นที่ มี
ความสําคัญอีกอยางหนึ่งซึ่งเปนศูนยรวมทางจิตใจของชาวบานคือ วัด ซึ่งเปนสิ่งที่
อยูคูกั บสั งคมชาวพุท ธ เปนศู นย กลางแห งการเจริญ งอกงามทางวั ฒนธรรม และ
จิต ใจ ใหคนไดปฏิ บัติตนใหอยู ใ นศี ล ธรรมและความดี ในอดี ตวัดเปนเสมื อน
โรงเรี ยน ที่ พัก ผอนหยอนใจ ที่ป ระกอบพิธี กรรมทางศาสนาตา งๆ รวมถึง เป น
แหลงรวมของวัฒนธรรมของชุมชนอีกดวย สถาบันสุดทายที่อยูควบคูกับชุมชน
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ดั้งเดิมคือ โรงเรีย น เปนองคกรหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากโครงสรางทางสังคมที่มาจาก
นโยบายของทางภาครัฐที่ตองการพัฒนาการศึกษาของประชากร และปลูก ฝง ให
เด็กไดมีก ารศึกษา มีค วามรูเพื่อ จะไดนํามาประกอบอาชีพ และเปนพลเมืองดีของ
สังคมในวันขางหนา
กลุมที่เปนสถาบันทางสังคมภายในชุมชนที่กลาวมานี้ มีความสัมพันธแนบแนนกับปาสาคูจัดวาเปน
ความสัมพันธเชิงนิเวศนระหวางปากับชุมชนที่อยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธทั้งเชิงบวกและเชิง ลบเกี่ยวของกับ
การอนุรักษ การดํารงอยู และการทําลายปาสาคูใหสูญหายไปจากระบบนิเวศน
สถาบันทางสังคมเหลานี้จะมีขอไดเปรียบในการอนุรักษปาสาคูมากกวากลุมบุคคลที่ตั้งขึ้นมาใหม
เนื่ องจากไม มี ปญหาที่ เกี่ยวของกับ ปฏิสั มพั นธระหวางบุค คล การสั่ง สอน ใหค วามรู หรือ การถา ยทอด
เจตนารมณทําไดดวยกุศโลบายที่แนบเนียน เชนการที่พอแมสอนลูกโดยชักชวนใหไปเที่ยวปาสาคู ชาวบาน
คนหนึ่งเลาวา
“เมื่อตอนเด็กๆ ก็จะตามพอไปในปาสาคูดวย ก็ชวยพอตัดแตงกิ่ง กานของตนสาคู แตตนเองชอบที่
จะไปเล นน้ําและจับปลาที่อยูใตโคนตนสาคู มีปลาอยูมากที่ซอนอยูในนั้น ตอนนี้ยังจําความสนุกนั้นไดอยู
เลย”

กลุมที่เกิดขึ้นใหมในชุมชน
กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ
การถือกําเนิด
กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจถือวาเปนกลุมแรกที่เกิดขึ้นมาใหมและยังเปนกลุมการเริ่มตนของ
ขบวนการเคลื่อนไหว โดยเกิดขึ้นมาจากการรวมตัว กันของผู หญิงจํา นวนหนึ่งในพื้นที่
ตําบลนาขา วเสีย อําเภอนาโยง ซึ่ง จากการสอบถามทราบวาแรงจูงใจการรวมกลุ มเกิด มา
จากครอบครัว ไดประสบกับความเดื อดรอ นในเรื่ องการทํ ามาหากิน ขาดความมั่นคง
ทางดานอาหารของครอบครัว โดยสาเหตุมาจากขาวที่ไดจากการทํานาลดลง ตนทุนในการ
ทํานาก็เพิ่มมากขึ้น หลายรายพบวาตองมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น กุง ปลาที่อยูตามริมคลอง และ
ตามซอกโคนตนสาคู ปา สาคู หรือ ตามทองทุงนาที่เคยอุดมสมบูรณก็หาไดยากขึ้นกวาแต
กอน
นางโสภา สุขคุม ซึ่งไดเขามาอยูในกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจนี้เลาวา “เมื่อกอน
เรื่องขาวปลาอาหารไมตองซื้อหาเลย อยากจะกินแกงปลาเดินไปชอนที่คลองเดี๋ ยวเดียวก็
ไดม าแกงแลว ระหวางทางนั้น ก็ เดินมาเก็บผักที่ขึ้นอยูในปาสาคูมาเหนาะน้ําชุบ ไมวาผัก
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ปลา กุง หอย ไมตองซื้อแถมคนไหนขยันหาหนอยไดเยอะก็เอาไปขายที่ตลาดได แตชวงนี้
ลําบากมากเลยตองซื้อทุกอยาง”
ชวงที่คุณ โสภาเขามารวมกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจเปนการเขามารวมทํา ขาวซอม
มือ เพราะ ปาเมียด เห็นญาติๆ ของตนเองซึ่งอยูแถบจังหวัดพัทลุงไดมีการรวมกลุมกันทํา
ขาวซอมมือขาย และยังพบวา ในหลายๆคน ที่เขาก็ มีการรวมกลุมกันเพื่อชวยเหลื อในดาน
หารายไดเสริมใหแกครอบครัว เชน การรวมกลุมกันทําผามัดยอมบาง การรวมกลุมกันทํา
ขนมขายบาง การรวมกลุมกันทําเครื่องจักรสานบาง
ปาเมี ยด หรือ นางละเมี ย ด รัต นะ เปนแกนนําในการชั กชวนเพื่ อนบานโดยไป
พูดคุยเรื่องการหารายไดเสริม ให แกค รอบครัวและรวมกลุ มผู หญิงปาสาคูร วมใจนี้ขึ้นมา
ซึ่งตอนนั้นรวมกันไดประมาณ 5-6 คน และรวมกันคิดวาจะทําอะไรดี สุดทายก็มองเห็น
วาพวกผู หญิ งเหล านี้มีอาชีพ การทํ านาอยูแ ลวและคิดกันวาจะรวมกลุ มกั นทําขา วซ อมมือ
ขาย โดยเริ่มจัดตั้งกลุมในป พ.ศ.2542 ในกลุมจะรวมกันทํากิจกรรมคือ การแปรรูปขาวโดย
การตําขาวแทนการสีดวยเครื่องสีขาว ซึ่งเปนขาวซอมมือและเปนที่นิยมในทองตลาด
การขยายไปสูการคิดเรื่องปาสาคูนั้นก็เริ่มมาจากการคิดจะนําเอาแปงสาคูที่ในอดีต
รุนพอแมไดเคยใชทํ าอาหารและทํา ขนมใหกิ น โดยการรื้อ ฟน ความจํ าเมื่อครั้ง ยัง เด็ก ป า
เมียด เลาวา “เมื่อตอนเด็กๆ แมก็จะนําแปงสาคูมากวนกับน้ําตาล ซึ่งทําเปนขนมกวนใหกิน
อรอยมากและเปนขนมที่ตนเองก็ไดกินบอยๆ และคิดจะทําใหลูกๆกินบาง” ปาเมียด และ
ลุง ไข ซึ่ง เปนสามีไ ดไปตัดตน สาคูแ ละนํามาทํ าเปนแปง ตากแหง และเก็บไวทํ าขนมกวน
วันหนึ่งไดทําลอดชองและขาดแปงจึงทดลองใสแปงสาคูลงไปแทน ปรากฏวาสามารถใช
แทนกันได และมีความรูสึกทึ่งมากและคิด วาเปนความบัง เอิญมากที่ตนคิดนําแป งสาคูมา
ใชทําขนมในปจจุบันได จากนั้นเปนตนมาก็ไดทดลองทําขนมตางๆ โดยใชแปงสาคูแทน
และนํ าไปให เพื่อนบ านได ชิม ทุก คนก็รูสึกว ามี รสชาติอ รอยและแปลกใจมากที่ แปง สาคู
สามารถนํามาทํา เปนขนมอื่น ๆ และอาหารไดหลากหลายชนิด นอกเหนือจากขนมกวน
หรือขนมเพียงไมกี่ชนิดดังที่ทํากันในอดีตเทานั้น
กลยุทธการเคลื่อนไหว
ความคิดที่อยากจะใหปา สาคู มีค วามสมบูรณเช นเดิมอยูก อนแลว ไดสรางแรง
บั นดาลใจใหป าเมี ย ดและทางกลุ ม ผู หญิง ป า สาคู รวมใจคิ ดเรื่องสาคู ขึ้ นมาอย า งจริง จั ง
เพื่อใหผูคนไดเห็นความสําคัญและนึกถึงปาสาคู วิธีการสําคัญที่กลุมนี้ไดริเริ่มทําก็คือ การ
ทํา ขนมตา งๆ เชน ลอดชอ งแปงสาคู ขา วเกรีย บปากหม อจากแป งสาคู บัวลอยสาคู ขนม
สาลี่ แ ป ง สาคู เป น ตน โดยนํ า ขนมต า งๆ เหล า นี้ ไ ปเลี้ ย งเป น อาหารกลางวั นใหแ ก เ ด็ ก
โรงเรี ยนประถมใกลๆ ในหมู บานของตน เด็กๆ เมื่ อไดรับ ประทานขนมก็ ชอบและมี
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ความแปลกใจขึ้นดวยเมื่อปาเมียดบอกวาเปนขนมที่ทํามาจากแปงของตนสาคูที่ขึ้นอยูตาม
ริมคลอง การที่กลุ มผูหญิง ปาสาคูรวมใจไดมีการทําขนมไปเลี้ย งเด็ กๆ ในโรงเรี ยนนี้ทํา
ใหเกิดการขยายไปสูความสนใจของคนอื่นไดอยางรวดเร็ว อาทิเชน กลุมผูปกครองพอแม
ของเด็ก ซึ่งไดรับรูเรื่องราวจากการบอกเลาของบุตรหลานก็เกิดการแปลกใจและสนใจขึ้น
สวนบางคนที่พอจะไดรับรูเรื่องราวของประโยชนจากปาสาคูหรือเคยใชประโยชนจากปา
สาคูก็ไดหวนกลับไปคิดอีกครั้งหนึ่งดวย กิจกรรมตางๆ ที่กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจทํา นี้
ยั ง ได มี ก ารขยายเรื่อ งราวของแป ง สาคู กั บ การทํ า ขนมไปสู ต ามงานประเพณีต า งๆ ใน
หมูบานอีกดวย เพราะเปนธรรมเนีย มที่ยึดถือปฏิบัติกันมาของผูคนในหมูบานซึ่งจะมีการ
นํา อาหารไปร วมงานประเพณี พิธีก รรมต างๆ ที่ ได จัด ขึ้น อยู เปน ประจํ าอยูแ ลว เช น งาน
แตงงาน งานศพ งานบวช หรือการทํา บุญบาน เปนตน ซึ่ งงานพิธี กรรมตางๆ นี้ผูที่ จะไป
ช วยเหลื อ งานหรื อเป น เจ า ภาพก็ จะแสดงนํา ใจไมตรีด วยการช ว ยเหลื อในเรื่ องอาหาร
สําหรับ เลี้ยงแขกผูมาในงาน กลุมผู หญิง ปาสาคูรว มใจก็ จะมีก ารรวมเงิน กันและทําขนม
ตางๆ จากแปงสาคูมาเลี้ยงแขกที่มาชวยงาน ผลปรากฏวาไดรับความสนใจจากผูที่ไ ดรับ
ประทานขนมไมนอย และนอกจากนี้กิจกรรมที่กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจทําอีกอยางก็คือ มี
การทําขนมจากแปงสาคู ไปขายตามตลาดในหมูบาน
อุปสรรค และการกอเกิดใหม
แต อ ย า งไรก็ ต ามกลุ ม ผู ห ญิ ง ป า สาคู ร ว มใจนี้ ก็ ส ามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ
เกี่ ยวกับการทํ าขนมจากแปงสาคูดังกลาวไดเพีย งประมาณ 1 ปเ ทานั้นก็ตอ งลมเลิกไป
เพราะข อจํ ากั ดตางๆ ในตัวเอง ทําใหกลุ มผู หญิงปา สาคูรวมใจไมส ามารถสรางเครื อขาย
หรื อ ทุ น ทางสั ง คมที่ ก ว า งขึ้ น ได และคนในหมู บ า นเองถึ ง แม ว า จะเห็ น ว า แป ง สาคู มี
ประโยชนมากมายและใชทําขนมไดหลากหลาย แตก็ยังคงรูสึกแปลกๆ กับการเคลื่อนไหว
ของผูหญิงกลุมดังกลาวอยู เพราะในขณะนั้นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนยังเปนเรื่อง
ใหมสําหรับคนในชุมชน
หลังจากเกิดการยุติการเคลื่ อนไหวของกลุม ผูหญิงปา สาคู รว มใจไดป ระมาณป
กวาๆ สมาคมหยาดฝนซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ ดําเนินงานอยูในพื้นที่จังหวัดตรัง ได
เขามาขยายพื้ นที่การทํา งานในชุมชนเพื่อศึ กษาขอ มูล เกี่ย วกั บน้ํา ไดรับ รูเรื่อ งราวของป า
สาคูที่มีผลเกี่ยวเนื่ องกับน้ําในลําคลองสายตา งๆ และไดมี การศึ กษาอยางจริ ง จัง และได
ทราบขาวการรวมตัวของกลุม ผูหญิงปาสาคูรวมใจในพื้นที่ซึ่ งแตเดิมเคยเปนกลุมที่มีความ
เข มแข็ง แตด วยขอ จํา กัด ของกลุ มผู หญิ งป าสาคู รว มใจที่ มี คือ ขาดประสบการณใ นการ
บริหารงบประมาณของกลุม ทางกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจเองไมสามารถสรางเครือขายเพื่อ
หางบประมาณมาสนั บสนุ นได จึงทํา ให กลุ มผู หญิงป าสาคู รวมใจนี้ ตองยุ ติบทบาทลงไป
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จนกระทั่งสมาคมหยาดฝน ซึ่งถือไดวาเปนตัวเชื่อมประสานในลักษณะที่เปนทุนทางสังคม
แบบสะพานเชื่อม (Bridging Social Capital) เพราะเมื่อสมาคมหยาดฝนได เขามาโดย
สามารถเชื่ อมโยงผูคนกลุ มตา งๆ เขา มาเป นเครือ ข ายอยา งกวา งขวาง คื อในเวลาตอมา
สมาคมหยาดฝนก็ไดเริ่มทํางานกับกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจดังกลาว โดยการตั้งวงสนทนา
พูดคุยกันอยางจริงจัง และชักชวนผูหญิงจากหมูบานอื่นๆ เขามารวมกลุมมากขึ้น มีการให
ขอคิดตางๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน มีการนํากลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจไปศึกษาดูงานยัง
พื้นที่ตางๆ ทําใหกลุมผูห ญิงปาสาคูรวมใจมีประสบการณ มีความรูในดานตา งๆ เพิ่มมาก
ขึ้น อาทิเชน ในการดําเนินงานกลุม การบริหารงานในกลุม การจัดทําบัญชีงบประมาณ ซึ่ง
นอกจากลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจจะไดรับประสบการณความรูแลวยังเกิดความฮึกเหิมที่จ ะ
ทํางานเพราะไดเห็ นตัว อยางจากกลุมผูหญิง ปาสาคูรว มใจต างๆ ที่ไดไปดูงานมา และมี
แนวความคิดเห็นรวมกันวานาจะจัดตั้งกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจขึ้นมาอีก โดยสมาชิกกลุม
ผูหญิงป าสาคูรวมใจที่เคยรวมในกลุ ม ข า วซ อมมื อซึ่ ง ถื อเป นแกนนํา สํ า คั ญในการที่ จะ
ชักชวนญาติมิตรและเพื่อนบานเขามารวมกลุมดวย
นางโสภา สุขคุม เลาวา นางละเมียด รัตนะ ไดมาคุยกับตนเองที่บานและชักชวนใหเขามารวมกลุม
ผูห ญิง ปา สาคูรว มใจ โดยการชั กชวนใหเ ขา รว มประชุ มในในเวทีเ ล็ก ๆ ของหมู บาน ตนเองไปร วมฟง ถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นและมีความสนใจและเกิดแรงกระตุนอยากที่จะเขารวมกลุมบางเพราะวาตนเองก็ประสบกับ
ปญหาเนื่ องจากการขาดน้ําไมสามารถทํานาไดเชนกัน จากนั้ นก็ได มาสมั ครเปนสมาชิ กของกลุมผู หญิง ปา
สาคูรวมใจดวย จากการเขาไปพูดคุยและชักชวนจากผูหญิงที่เปนแกนนําแลวทําใหผูหญิงในหมูบานทุงแก
เจยจํานวนหนึ่งไดเขามารวมเปนสมาชิก ในกลุม ดวย จนในที่ สุดทําใหมีก ารจัดตั้งกลุมผูห ญิงปาสาคูรวมใจ
ขึ้นอยางเปนทางการเมื่อตนป พ.ศ. 2543 ชื่อกลุมวา “กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ” ซึ่งเกิดขึ้นในหมูบานทุง
แกเจย เปนกลุมแรก
การพัฒนาการดํา เนินงานของกลุมไดรับการสนับสนุนจากสมาคมหยาดฝนในการที่จ ะจัดสถานที่
ในการดําเนินกิจกรรมของกลุม โดยทางสมาคมหยาดฝนได ประสานงานกั บทางองคก รพัฒนาเอกชนจาก
ตางประเทศและไดงบประมาณมาจัดตั้งเปนศูนยการเรีย นรู พรอมกับอุปกรณสําหรับทําขนมตางๆ อาทิเชน
เครื่องอบขนม ถวยจาน หมอ เตาแกส เปนตน
เมื่ อกลุ ม ผูหญิงป าสาคูรวมใจได ดํา เนินกิ จกรรมของกลุ ม อย า งต อเนื่องแล ว ยั ง มี ก ารขยายกลุ ม
เครือขายออกไปโดยทางกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจและทางสมาคมหยาดฝนมีแนวความคิดที่ จะใหช าวบาน
ในหมูบานอื่น ๆ ซึ่งมี ปาสาคูอยูไดตระหนักถึงคุณประโยชนและความสําคัญของปาสาคูจึงไดมีการหาแกน
นําในการที่จะไปสรางเครือขายยังหมูบานอื่นๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจหมูที่ 7 บานทุงแกเจย
ซึ่งไดมีญาติมิตรอยูในหมูบานอื่นๆ จึงทําใหเกิดการชักชวนใหเขามารวมดูงานในกลุมและในที่สุดเกิดการ
รวมตัวของกลุมผู หญิงปาสาคู รวมใจขึ้นในแตละหมูบาน ไดแก ตําบลโคกสะบา คือ ม.1 บานเกาะหยี,
ม.10 บานหนองพาบน้ํา และในตําบลนาขาวเสีย คือ ม.5 บานไสขัน, ม.9
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วัตถุประสงคของกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ
ประการแรก เพื่อ ดําเนิ นกิจ กรรมในการช วยเหลือ ในเรื่ องของเศรษฐกิ จ
ของครอบครัว โดยการแปรรู ป ผลิตภั ณฑตา งๆ จากสวนตางๆ ของตน
สาคูเพื่อนําไปจําหนาย
ประการที่สอง ดําเนินการอนุรักษและฟนฟูปาสาคูรวมไปดวย
ประการที่ สาม เผยแพรเ รื่อ งราวความรูเกี่ ยวกับ ปา สาคู และรวมถึง การ
ชักชวนใหผูคนเห็ นความสําคัญของปาสาคูและรว มกันอนุ รัก ษปาสาคู
ของชุมชน
บทบาทและกิจกรรมของกลุม
การดําเนินกิจกรรมของกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจซึ่งไดปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอเรื่อยมา ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ จากสาคู ไมวาจะเปน การทํา
แปงสาคูเพื่อจําหนาย การนําแปงสาคูมาทําเปนอาหารคาวและขนมตางๆ ทั้งที่เปน
ขนมไทยโบราณ ขนมสมัยใหม โดยมีทั้งทําเพื่อจําหนายในตลาดนัดของชุมชน
รวมถึงนอกชุมชนดวย และยังมีการสาธิตทําอาหารและขนมตางๆใหแกผูสนใจที่
เขามาแวะชมหรือเขามาศึกษาดูงานยังศูนยการเรียนรูของกลุม การไปสาธิตและ
สอนนักเรียนในโรงเรียนของชุมชนทําขนมไทย ไมเพียงแตการสาธิตเทานั้นกลุม
ผูหญิงปาสาคูรวมใจยังมีบทบาทที่สําคัญอีกคือ จะเผยแพรเรื่องราวความรูเกี่ยวกับ
คุณคาของปาสาคูที่สามารถนํามาใชประโยชนไดทุกสวนแลวยังมีบทบาทที่สําคัญ
ตอชีวิตของผูคนในชุมชุมดวย โดยกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจก็จะเปนวิทยากร
เผยแพรใหความรูทุกครั้งเมื่อมีผูมาดูงานในพื้นที่ และตัวแทนจากกลุมผูหญิงปา
สาคูรวมใจก็มีบทบาทในการเปนวิทยากรทั้งภายในชุมชนและอยูภายนอกชุมชน
เสมอๆ ไมวาจะเปนในเวทีของชาวบาน การไปอบรมดูงานและแลกเปลี่ยน
ความรูกันระหวางกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจยังตางชุมชนหรือตางจังหวัด การเปน
วิทยากรในเวทีสาธารณะในงานประชุมทางวิชาการ งานสัมมนาตางๆ
กิจกรรมเครือขายกลุมผูหญิงมีแนวทางขยายการดําเนินการประสานความรวมมือของภาคีตางๆ
และขยายผลการอนุรักษฟนฟูและการจัดการใชประโยชนพื้นที่ปาสาคูไปยังเครือขายและผลักดันสูนโยบาย
สาธารณะในจังหวัดตรังและระดับภาคใตตอไป
โดยมองวาหากแนวทางดําเนินการดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลหรือระดับจังหวัดโดยใหความสําคัญและยกระดับใหเปนนโยบายสาธารณะแลว จะ
เกิดประโยชนตอสวนรวมเปนอันมาก
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นอกจากนี้ไดมีการยกระดับความรูความเขาใจในกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุม
น้ําจืดของแกนนํา/กลุมผูหญิง มีการเสริมบทบาทของกลุมผูหญิงใหเกิดการรวมกลุม และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันเปนแกนนําหลักในการจัดการระบบนิเวศปาสาคู มีการเสริมศักยภาพในการจัดการทรัพยากร
และใชประโยชนจากปาสาคู การเพิ่มมูลคาการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากแปงสาคู เปนรายได
เสริมใหกับครอบครัวการหาแนวทางการจัดทําแผนอนุรักษฟนฟูและรวมสมาชิกกลุมผูหญิงเปนเครือขาย
ผูหญิงอนุรักษฟนฟูปาสาคูในระดับลุมน้ําปะเหลียน โดยมีแกนนํากลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ หมูที่ 5 บานใส
ชมพู , หมูที่ 7 บานทุงแกเจย ตําบล นาขาวเสีย อําเภอ นาโยง จังหวัดตรัง
แกนนํากลุมผูหญิงปาสาคู
รวมใจ หมูที่ 1 บานเกาะหยี , หมูที่ 10 บานหนองพาบน้ํา ตําบล โคกสะบา อําเภอ นาโยง จังหวัดตรัง
นอกจากนี้เครือขายังไดขยายไปสู อําเภออื่นๆ ของจังหวัดตรังอีกดวย คือ เกิดแกนนํากลุมผูหญิงปาสาคูรวม
ใจ หมูที่ 9 บานวังตะเคียน ตําบล เกาะเปยะ อําเภอ ยานตาขาว จังหวัดตรัง

ชมรมอนุรักษปาสาคู
การถือกําเนิด
ชมรมอนุรักษปาสาคูเปนกลุมที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ
เกิดขึ้นมาแลว โดยทางสมาคมหยาดฝนและกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจไดพยายามที่
จะสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษปาสาคู ดวยการที่จะ
ทําใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปาสาคูใหมากที่สุด
และพยายามที่จะจัดตั้งกลุมที่สามารถรองรับกลุมคนอื่นๆ ไดกวางขวางมากขึ้น
กลุมบุคคลเปาหมายที่เห็นวามีความสําคัญคือ กลุมผูชาย เด็กเยาวชน และผูสูงอายุ
ในชุมชน ซึ่งกลุมนี้มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ และ
นาจะสามารถสรางเครือขายใหขยายออกไปครอบคลุมทุกกลุมคนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มทุนทางสังคมใหกับขบวนการเคลื่อนไหวตอไป
วิธีการตั้งชมรมอนุรักษปาสาคูขึ้นมา เริ่มตนดวยการเชิญประชุมปรึกษาหารือทั้งกลุมคนที่เปนผูนํา
ที่เปนทางการ มีความนาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับของคนในชุมชนและนอกชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงในเขตพื้นที่ และกลุมผูนําที่ไมเปนทางการ
เชน เจาอาวาสวัดในพื้นที่ อดีตครู อดีตกํานัน ครู ผูอาวุโสที่รูเรื่องปาสาคูดี และชาวบานทั่วไปที่สนใจ ผล
การประชุมครั้งนั้นทําใหไดแกนนําเบื้องตนที่จะรวมกันพัฒนากลุม ซึ่งตอมาทางสมาคมหยาดฝนและแกน
นําดังกลาวไดวางแผนที่จะมีการจัดตั้งกลุมขึ้นมาดําเนินงานอยางเปนทางการ พรอมจัดประชุมครั้งสําคัญ
ขึ้นโดยเชิญนายอําเภอนาโยงมาเปนประธานในการประชุม มีการชี้แจงใหแกผูมาเขารวมประชุมใหไดรับ
ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรมอนุรักษปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรังขึ้นมา พรอมทั้งไดมี
การคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงาน ตางๆ
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โครงสรางกลุม ประธานชมรม รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฎิคม
ประชาสัมพันธ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ซึ่งมีแกนนําจากองคกรตางๆ ไดแก
เจาอาวาส นายอําเภอนาโยง นายกสมาคมหยาดฝน กํานันตําบลโคกสะบา กํานัน
ตําบลนาขาวเสีย นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลนาขาวเสีย ผูอํานวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ผูอํานวยการโรงเรียน
นาโยงวิทยาคม และในที่สุดชมรมอนุรักษปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ก็
เกิดขึ้นในวันนั้น ตรงกับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543
วัตถุประสงค
ประการแรก เพื่อสงเสริมใหชุมชนเรียนรู ตระหนักถึงคุณคาของปาสาคู เพื่อที่จะ
เกิดการอนุรักษฟนฟูและจัดการอยางยั่งยืน
ประการที่สอง เพื่อจัดการปาสาคูใหอุดมสมบูรณมีความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนแหลงน้ําธรรมชาติและเกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ประการที่สาม เพื่อสงเสริมใหเกิดอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับปาสาคู
ประการที่สี่ สงเสริมใหเกิดหลักสูตรทองถิ่นในเรื่อง “สิ่งแวดลอม” ในโรงเรียน
ประการที่หา เพื่อใหเกิดองคกรที่เขมแข็งมีความสามัคคี ความรวมมือระหวาง
สมาชิก เพื่อปกปองปาสาคูและขยายแนวความคิด
กลยุทธการเคลื่อนไหว บทบาทและกิจกรรมของกลุม
วิธีการปฏิบัติงานของชมรมอนุรักษปาสาคูที่สําคัญ ไดแก การจัดกระบวนการ
เรียนรู การประสานงานขอทุนสนับสนุนทั้งจากทางราชการและองคกรเอกชน
รวมทั้งการพยายามดึง คนในตําบลใหเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ทั้งในแงการ
เรียนรูรวมกันเพื่อนําไปกําหนดเปนนโยบายดําเนินการอนุรักษฟนฟูปาสาคูดวย
ตนเอง สําหรับพันธมิตรจากภายนอกทางชมรมใหความสําคัญ 4 ดาน คือ
ดานแรก
คือการเสริมสรางความรูเพิ่มเติมแกใหชาวบานทั้งในรูป
ของการวิจัยแบบมีสวนรวม การจัดเวทีเรียนรูใหแกชาวบานเพิ่มเติม
ดานที่สอง
คือการนํา ความรูเกี่ย วกั บ ปา สาคู วิถี ชีวิตของชาวบ า น
การเคลื่อนไหวของชาวบานไปเผยแพรแกสาธารณะทั้งในรูปของงานวิจัย รายงาน
ทางวิชาการ ขาวและบทความในหนาหนังสือพิมพ รายการวิทยุโทรทัศน เปนตน
ดานที่สาม
คือ การช วยเคลื่อนไหวในพื้นที่ส าธารณะดว ยกิจกรรม
การต างๆ เพื่ อใหเห็ นความสําคั ญของนิเวศปาสาคู เช นการเรีย นการสอนในชั้น
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เรียน การประชุมสัมมนา การกําหนดนโยบายสนับสนุนของหนวยงานและองคกร
ที่เกี่ยวของ เปนตน
ดานที่สี่
คื อ การสนั บ สนุ น งบประมาณให แ ก เ ครื อ ข า ยของ
ชาวบานในการทํากิจกรรมเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคู
การเกิดขึ้นของชมรมอนุรักษปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง นับวาเปน
การจัดขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟู
ปาสาคูอยางเปนรูปเปนรา งและมีความพรอมที่จะดําเนินการอยางจริงจั งครั้งแรก
และชมรมนี้ ได กลายเป นสั ญลั กษณก ารเคลื่อ นไหวฟน ฟูป าสาคู ที่ทั้ งชาวบา นใน
พื้นที่และหนวยงานและองคกรจากภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยอมรับ โดย
ทางชมรมซึ่งมีเจ าหน าที่ข องสมาคมหยาดฝนร วมทํ างานดวยสามารถทํางานได
อยางกวางขวางทั้งในแงสรางความรูความเขาใจใหแกคนในพื้นที่จนสามารถสราง
ปฏิ บั ติ ก ารฟ น ฟู ป า สาคู แ ละระบบนิ เ วศที่ ต อ เนื่ อ งได ม าก และสามารถสร า ง
เครือ ขายกั บคน กลุมคน องคกรและหนวยงานจากภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดอย างกวางขวาง ทําใหขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟู
ปาสาคูของชาว อําเภอนาโยง กลายเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีทั้งพลัง
การทํางานและเปนที่รูจักโดยทั่วไป

กลุมผูสูงอายุ
กลุมนี้เกิดขึ้นมาจากความเห็นรวมกันของการที่ทางชมรมอนุรักษปาสาคู กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ
และทางสมาคมหยาดฝน ไดเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมที่มี และใกลจะสูญหายไป จาก
การที่ผูคนไดหลงไปกับกระแสวัฒนธรรมใหมๆ ที่เขามา จึงคิดที่จะใหผูคนในหมูบานไดหวนกลับมาคิดถึง
คนรุนหลัง จึงเกิดความคิดที่จะตั้งกลุมผูสูงอายุขึ้นมา โดยมีแกนนําคือ ประธานชมรมอนุรักษปาสาคู อําเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง และสมาชิกคือ ผูสูงอายุในหมูบาน จะมารวมตัวกันทุกวันดับ (คือวันแรม15 ค่ํา ) ของ
ทุกเดือน โดยสถานที่ที่นัดหมายมารวมตัวกัน คือ วัดไทรทอง ตําบลโคกสะบา เปนประจํา ซึ่งกลุมผูสูงอายุ
เหลา นี้จะนําขา วปลาอาหารมารวมทํา บุญที่วั ดอยูแ ลว จึงทํ าใหก ารรวมตัวมี ความสะดวกขึ้ นมาก ซึ่ง กลุ ม
ผูสูงอายุนี้ก็จะเปนกลุมที่อยูในเครือขายของชมรมอนุรักษปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
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บทบาทและกิจกรรม
สําหรับกลุมผูสูงอายุนี้จะมีการทํากิจกรรมกันโดยแตละคนก็จะมารวมตัวกันที่วัด
นําขาวปลาอาหารมาทําบุญที่วัด เมื่อเสร็จแลวก็จะมีการมารวมกลุมกันพูดคุย
ปรึกษาหารือกัน จะมีการพูดคุยเลาเรื่องราวในอดีตซึ่งมีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนจากปาสาคู
กลุมผูสูงอายุยังมีกิจกรรมคือ การสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวอีก
ดวย ดวยการทํางานหัตถกรรมตาง ๆ จากสวนตางๆ ของตนสาคู เชน การเย็บตับ
จากสาคูสําหรับมุมหลังคา การจักรสานภาชนะ เครื่องใชสอยในครัวเรือนตางๆ
อาทิเชน ชะลอม ตะกรา กระดง เสื่อ กระเปา เปนตน ซึ่งนอกจากผูสูงอายุจะใช
เวลาวางในการทํางานเหลานี้แลว ยังทําใหรูสึกไมโดดเดี่ยวและไมสรางภาระ
ใหแกครอบครัวดวย เพราะมีการรวมกลุมกันมีเพื่อนพูดคุยกัน และยังมีเด็กๆ
เยาวชนมาศึกษาดูวิธีการทําดวย กลุมผูสูงอายุเหลานี้ ถือไดวาเปนกลุมภูมิปญญา
ทองถิ่นที่สําคัญอีกดวยตอการที่จะชวยใหผูคนในชุมชนไดตระหนักถึงคุณคาของ
ปาสาคูและระบบนิเวศนปาสาคู
นอกจากนี้กลุมผูสูงอายุก็ยังไดมีการถายทอดภูมิปญญาความรูตางๆ ที่มี
ใหแกคนรุนหลังไดรับรูดวย เชน การรักษาโรคในเด็กออน (การปดพยาธิ) การ
รักษาผูถูกงูกัดดวยสมุนไพรตางๆ การรองรํามโนราห

กลุมองคกรบริหารสวนตําบล (กลุมอบต.สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ)
กลุมนี้เกิดขึ้นมาจากการประสานงานการเชื่อมเครือขายของทางชมรมอนุรักษปาสาคู ที่จะขยายแนว
รว มเครือขายไปสู ภาครัฐ จึงไดเชิ ญแกนนํา จาก องค ก ารบริหารส วนตํา บลในแตล ะหมู บ า นมาเข า รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวที ชาวบาน จนในที่สุดทางองคการบริหารสวนตําบลโคกสะบา อํา เภอนา
โยง จังหวัดตรัง จึงคิดจั ดทําโครงการ อบต.สีเ ขียวและความหลากหลายทางชีว ภาพขึ้นมา เพื่อเขา รว ม
ดําเนินงานในขบวนการเคลื่อนไหวรวมกับกลุมอนุรักษปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรังดวย กลุม อบต. สี
เขียวและความหลากหลายทางชีวภาพไดมีตัว แทนจากในแตละหมูบานเขามารวม คือ หมูที่ 1 บานเกาะหยี
หมูที่ 3 บานไรหลวง หมูที่ 4 บานหนองใหญ หมูที่ 6 บานไสขัน หมูที่ 7 บานโคกสะบา หมูที่ 8 บานในควน
และหมูที่ 10 บานหนองพาบน้ํา
วัตถุประสงคของกลุม
เพื่อประสานงานกับหนวยงานตางๆ และจัดทําโครงการผานองค การบริหารสวน
ตําบลในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษปาสาคู
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บทบาท กิจกรรม และกลยุทธการดําเนินงาน
กลุมอบต.สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สร างใหค นในชุมชนไดตระหนั กถึง คุณ คาของปาสาคูแ ละพรอ มกับไดมี การสงเสริม ให
ความรูในดานการจัดการและการใชประโยชนจากปาสาคูอยางยั่งยืน โดยดําเนินกิจกรรมมี
การประสานงานกับหนว ยงานและองคก รเพื่อนํากิ จกรรมจากภายนอกเขาสูชุ มชน อาทิ
เชน การแตงสางลําคลองในชุมชน การจัดกิจกรรมอนุรักษแหลงเพาะพันธุปลาและสัตวน้ํา
จืด โดยไดดําเนิ นการประสานงานขอความรว มมือจากหนวยงานสถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดตรัง เพื่อขอพันธุสัตวน้ําตางๆ อาทิเชน ปลาตะเพียน ปลาแกมช้ํา ปลากด ปลาขี้ขม
ปลานิ ล ปลาใน ปลายี่ ส ก ปลาแรด เต า ตะพาบน้ํ า เพื่ อ นํ า ไปปล อ ยในพื้ น ที่ ที่ ไ ด ร ว ม
กิจกรรมทั้งหมด 6 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานเกาะหยี ปลอยพันธุปลาและสัตวน้ําบริเวณ
หนองชุมแสง หมูที่ 4 บานหนองใหญ ปลอยพันธุปลาและสัตวน้ําจืดบริเวณสระน้ําบาน
หวยยูง หมูที่ 7 บานโคกสะบา ดําเนินการปลอยพันธุสัตวน้ําจืดที่บริเวณหวยควายหาย
และหมูที่ 9 บานหนองกินตา ดําเนินการปลอยพันธุสัตวน้ําจืดที่บริเวณคลองปด หมูที่ 10
บา นหนองพาบน้ํา ดํา เนินการปล อยพัน ธุสัตวน้ําจืด บริเวณนบต นหยี หมู ที่ 11 บา น
หนองพน ดําเนินการปลอยพันธุสัตวน้ําจืดที่บริเวณหนองปลาตาย พรุหลุมพี
กิจกรรมการปลูกปา สาคู และพื ชรว มปาสาคู บริเ วณริมคลอง และมีการปลูกพืช
รวมในปาสาคูเพื่อเปนพืชผักที่จะสามารถนํามาประกอบอาหารรวมถึงพืชสมุนไพรและพืช
ที่จะนํ ามาใชเปนวัสดุสํ าหรับจัก สานดวย อาทิเชน ตนไทร ขี้เหล็ก ทองหลาง ชะมวง
จิก กุม ตะขรบ คลา คลุม หวาย เปนตน โดยใชพื้นที่บริเวณคลองลําลุง ตั้งแตบริเวณนบ
เตย ไปจนถึง ปากบด รวมระยะทาง 2,500 เมตร
กิจ กรรมการส งเสริม การใชป ระโยชน จากตน สาคู ได แก การจัด ตั้ง กลุมเย็บจาก
กลุมจัก สาน กลุมทํ าแปงสาคู และการทํ าสาคูเม็ด กลุ มแปรรู ปผลิตภั ณฑจากแปงสาคู
เปนตน

คณะกรรมการคลอง
กลุมนี้เกิดขึ้นมาหลังจาก มีการจัดตั้งกลุม อ.บ.ต.สีเขียว โดยทาง อ.บ.ต.สีเขียวเห็นวานาจะมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาคลองที่ไดรับการฟนฟูและการอนุรักษ โดยมีการคัดเลือกสมาชิกในทุก
หมูบานที่มีคลองปาสาคูอยู ทั้งในตําบลโคกสะบาและนาขาวเสีย ไดแก หมูที่ 1 บานเกาะหยี หมูที่3 บานไร
หลวง หมูที่ 4 บานหนองใหญ หมูที่ 6 บานไสขัน หมูที่ 7 บานโคกสะบา หมูที่ 8 บานในควน หมูที่ 9 บาน
วังตะเคียน หมูที่ 10 บานหนองพาบน้ํา หมูที่ 11 บานหนองพล คณะกรรมการคลองนี้ไดถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ทําหนาที่คือ
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- การดูแลรักษา ลําคลองและปาสาคู ทั้งการปลูกเสริม การแตงสาง ปาสาคู
-การปลูกพืชอยางอื่นแซม เชน มะพราว ผักกูด ขี้เหล็ก
-การดูแลการเขามาใชของชาวบานในพื้นที่คลอง
-การจํากัดเครื่องมือสําหรับการจับสัตวน้ําในลําคลอง โดยใหใชเครื่องมือที่ไม
ทําลายระบบนิเวศนปาสาคู เชน เบ็ด ไซ ลอบ หามใชไฟฟาช็อต หรือยาเบื่อ
-กิจกรรมการปกปายอนุรักษปาสาคู
-นอกจากนี้ก็มีหนาที่ในการดูแลการบุกรุกถมที่ลวงล้ํามาในลําคลอง
-การลักลอบสูบน้ําทิ้งเพื่อจับปลา หรือการขโมยสูบน้ําเพื่อรดกลายางของนายทุน

เครือขายโรงเรียนและหลักสูตรทองถิ่น
การเกิดขึ้นของกลุมเครือขายโรงเรียนและหลักสูตรทองถิ่น เกิดจากชมรมอนุรักษปาสาคูไดเขาไป
ขยายเครือขายในโรงเรียน โดยมีเปาหมายใหนักเรียนซึ่งเปนคนรุนใหมของชุมชนไดเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของปาสาคูอันจะนําไปสูการชวยกันดูแลรักษาแลว นัก เรียนยังจะมีสวนสําคัญในการกระตุน
ใหพ อแมรวมกิ จกรรมอนุรัก ษ ฟ นฟู ปา สาคู ซึ่ ง จะทํา ใหข บวนการเคลื่ อนไหวเรื่องนี้ทํ า งานไดป ระสบ
ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นและกวางขวางขึ้น

หนวยงานราชการตางๆ
การเคลื่ อ นไหวชองชาวบ า นโดยมี ช มรมอนุ รั ก ษ ป า สาคู เ ป น แกนนํ า และแนวร ว มหลายฝ า ย
สนับสนุน ไดกอให เกิดการเชื่อ มโยงระหวางเครือข ายการเคลื่ อนไหวกับทางราชการและกับฝา ยการเมือง
ทองถิ่น ซึ่งชวยใหพลังของการเคลื่อนไหวมีมากขึ้นและเกิดความสําเร็จที่เปนประโยชนตอขบวนการหลาย
ดาน โดยการเชื่อมโยงดังกลาวเกิดทั้งในดานที่ทางราชการและฝายการเมืองทองถิ่นเขามาเสนอตอเครือขาย
เอง และดานที่ทางเครือขายเขาไปติดตอขอรับการสนับสนุนการที่ทางราชการและฝายการเมืองทองถิ่นเข า
มาเสนอการสนับสนุนใหแกเครือขาย
กรณีหนวยงานภายนอกจัดทําโครงการสนับสนุน
-กรมส งเสริมสิ่ง แวดลอมสนับสนุ นงบประมาณใหเครือขายดํ าเนินโครงการ อบตําบลสีเขี ยวและ
ความหลากหลายทางชี วภาพ เพื่ อใหเครือขา ยดํา เนินงานฟ นฟูระบบนิเวศป าสาคูพ รอมจัดงบประมาณ
สนับสนุนองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ไดจัดทําโครงการ
-คณะกรรมการลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 กรมทรัพ ยากรน้ํ า สนับ สนุนงบประมาณให
เครือขายดําเนินโครงการพัฒนาน้ํากินนําใช
-องคการบริหารสวนตําบลหลายแหงไดบรรจุแผนการพัฒนาปาสาคูเปนแผนงานประจําปของตน
-หนวยราชการหลายหนวยในอําเภอนาโยง เชน หนวยงานดานเกษตร ปาไม ไดสนับสนุนการสราง
ปาสาคูชุมชนและบรรจุไวเปนแผนงานของหนวยงาน
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กรณีเ ครือ ขายภายในเสนอแผนขอรั บ การสนับ สนุน จากทางราชการหรื อองค ก ารบริหารส ว น
ทองถิ่น เชน ทางเครือขายไดทําโครงการอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชนปาสาคูอยางยั่งยืนในเขต ตําบล
โคกสะบา เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ CEO จังหวัดตรัง และไดรับการ
สนับสนุนตามที่เสนอ จัดทําโครงการแหลงเพาะพันธุปลาในปาสาคูเสนอขอพันธุปลาจากสถานีประมงน้ํ า
จืดจังหวัดตรังมาเพาะเลี้ยงในคลองปาสาคู

กลุมและสถาบันภายนอกชุมชน
เครือขายมหาวิทยาลัย
กลุมนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากชมรมอนุรักษปาสาคู สมาคมหยาดฝน และ
เครือขายพันธมิตรตางๆไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มหาวิทยาลัยตางๆจัดประชุมและสัมมนาขึ้น โดย
แกนนําของกลุมไดมีโอกาสไปนําเสนอเรื่องราวและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปา
สาคู ซึ่งเปนกระแสของการพัฒนาที่หลายภาคสวนกําลังรณรงคและใหความสนใจ
ความสําเร็จจากการเสนอผลงานและแนวคิดทําใหกลุมอาจารย นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยสนใจเขามาศึกษาเรียนรู ประกอบกับชุมชนเองตองการที่ขยายการ
เชื่อมโยงกับแหลงความรูมาสนับสนุน
จึงทําใหเกิดการประสานเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยหลายแหงทั้งในภาคใตและในสวนกลาง โดยมหาวิทยาลัยหลักๆ เชน
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทรวิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รู ป แบบการเชื่ อ มโยงของกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย อาทิ เ ช น การจั ด ทํ า
โครงการวิ จั ย การส ง นั ก ศึ ก ษาเข า มาศึ ก ษางานหรื อ ฝ ก งานในพื้ น ที่ การจั ด
ประชุมสัมมนาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึก ษาตางๆ การเขามาศึกษาดูงาน
จากมหาวิท ยาลัยตา งๆ นอกจากนี้ก็มี อาจารยจ ากมหาวิ ทยาลัย นักวิชาการ หรือ
นักศึกษาไดเขามาศึกษาวิจัยในพื้นที่ เชน การวิจัยเรื่องภูมิปญญาชาวบานเรื่องการ
รักษาโรค ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแปง
สาคูกับแปงชนิดอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
เปนตน
การสรา งเครือข า ยกั บ มหาวิท ยาลั ย ดัง กล า วทํ า ใหเกิ ดทุ นทางสั ง คมแก
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคูอยางมาก คือ
ประการแรก ทํ า ให ค วามรู ข องชาวบ า นได รั บ การยื น ยั น ด ว ยหลั ก
วิช าการที่ เชื่ อถือได ทําใหคนทั่วไปเชื่ อถือข อมู ลที่ ทางเครือ ขายเผยแพรม ากขึ้น
เชน เกี่ยวกับคุณคาอาหารของแปงสาคู ความสําคัญของระบบนิเวศปาสาคู
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ประที่สอง
ทําใหชาวบานตระหนักถึงภูมิปญญาของคนในชุมชน
เชน การอธิบายภูมิปญญาการรั กษาโรคโดยอาศั ยสมุนไพรจากปาสาคู การรู เรื่อง
ของตนเองไดลึกซึ้งทําใหชาวบานเกิดกําลังใจและมีความหวังที่จะทํางานตอไป
ประการที่สาม อาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาที่เขามาศึกษางาน
ฝ ก งาน หรื อ ทํ า วิ จั ย ในพื้ น ที่ ไ ด นํ า เรื่ อ งราวจากพื้ น ที่ ไ ปเสนอมากมายทั้ ง ผ า น
งานวิจัย รายงานทางวิช าการ บทความทางวิช าการ การประชุ ม สั มมนา ทํ า ให
เรื่องราวของปาสาคูและการเคลื่ อนไหวของเครือขายเปนที่รับรู ไดรับความเขาใจ
และไดรับการสนับสนุนตามมาอยางตอเนื่อง

เครือขายลุมน้ําปะเหลียน
พื้นที่ปาสาคูและพื้นที่ทํานาในเขต อําเภอนาโยง เปนสวนหนึ่งของพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน ซึ่งมีแมน้ํา
ปะเหลียนเปนสายน้ําหลักของลุมน้ํา โดยแมน้ําปะเหลียนเปนแมน้ําขนาดสั้นยาวประมาณ 85 กิโลเมตร จัด
วา เปนแมน้ําที่ มีคุณคา ในเชิ งระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพมาก เนื่ องจากพื้น ที่ตน น้ําอุด ม
สมบูรณไปดวยปา ในพื้นที่ราบลุมก็อุดมสมบูรณไปดวยปาสาคู สวนพื้นที่ปลายน้ํามีพื้นที่ปาชายเลน
การเกิดขึ้นของเครือขายลุมน้ําปะเหลียนเกิดจาการเชื่อมโยงระหวางสมาคมหยาด
ฝนกับชุมชน ทําใหเกิดการผลักดันใหช าวบานทั้ง 3 ภูมินิเวศรวมกันเคลื่อนไหวเพื่อฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในสภาพที่เสื่อมโทรม เครือขายตางระบบนิเวศ 3 พื้นที่ดังกลาวนี้
ไดเขามารวมเครือขายกันบนพื้นฐานของการใชความคิดเรื่อง “เกลอ” (ในภาคใตหมายถึง
ความสัมพันธข องผูคนที่มากกวาความเปนเพื่อน สามารถพึ่งพาไดในยามทุ กขยากหรือ
เดื อดรอนโดยไมท อดทิ้ ง กั น ) คื อ เกลาเขา เกลอนา เกลอเล เป นแกนหลั ก ในการสื่ อ
ความหมายของการเคลื่อนไหว โดยสรางความสัมพั นธของคนในพื้นที่ ปาตนน้ํา ปาสาคู
ปาชายเลน เขา ดวยกัน ดวยการจัดตั้ง เปนเครือขายลุม น้ําปะเหลีย น เพื่ออนุรักษ และฟ นฟู
ทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ข องตน ในการเข า มาทํ า งานร ว มกั น เครื อ ข า ยได ชู ว าทกรรมที่ มี
ความหมายแสดงถึงผลประโยชนรวมกัน คือ “ตนน้ําดี ปลายน้ําก็ดีดวย” ทําใหการทํางาน
ตา งๆของเครือข ายดังกลา วถึงจะอยูตา งที่กันก็ มีความเข าใจตรงกั นวาแม น้ําทั้งสายตอ ง
ชวยกันดูแล แตละพื้นที่ที่ประสบปญหาไดรวมกันเคลื่อนไหว ทําใหการเคลื่อนไหวมีพลัง
มากกวาตางคนตางเคลื่อ นไหว ดังจะเห็นวาทางเครือขายไดทําโครงการรวมกั นในการ
แก ปญหารวมกัน หลายโครงการ เช น โครงการนโยบายสาธารณะที่ ได รับ การสนับสนุน
จากมู ล นิ ธิ ส าธารณสุ ข แห ง ชาติ โครงการการจัด การลุ ม น้ํา ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุน จาก
งบประมาณผู วา ซี อี โ อ เป น ตน ดั ง นั้ น เครือ ข า ยลุ ม น้ํ า ปะเหลี ย นจึ ง มี ส ว นสํ า คั ญ ทํ า ให
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคูมีพลังมากขึ้นทั้งในแงที่ทําใหเครือขายมี
ความมั่นใจ และในแงที่สามารถตอรองเพื่อนําไปสูการแกปญหาตางๆ ไดดีขึ้น
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กลุมนักวิชาการและคนชั้นกลางในเมือง
เปนกลุ มคนที่ ไม มีก ารรวมตั วกั นอยา งเปนทางการ หรื อกลา วอี กนั ยหนึ่ง คือ เป น
กลุมสนใจรวม และมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูแลว เมื่อกลุมคนเหลานี้ไดรับรู
ขาวจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อ วิท ยุใ นเมือง หนังสือ พิม พ วารสาร บทความตางๆ ฯลฯ
หรื อ การที่ ส มาคมหยาดฝนเข า ไปประสานงานโดยตรง ทํ า ให ค นกลุ ม นี้ เข า มาร ว ม
สนับสนุนเครือขาย เชน การเขารวมเวทีประชุมสัมมนาของเครือขาย ไดเสนอแนวความคิด
ในการแกไขปญหา หรือ รวมรับฟงแลกเปลี่ยนแนวความคิดในเวทีประชุมนั้นดวย เมื่อไป
ในที่ตางๆคนกลุมนี้ก็มักจะนําเรื่องราวการเคลื่อนไหวของเครือขายไปเผยแพรดวย เช น
การประชุ ม โตะ กลมระดมความคิ ดกั น ในเรื่อง การอนุรัก ษ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปาสาคู การใชประโยชนจากสาคูทั้งทางตรงและทางออม (ทั้งที่เปนภูมิปญญา
ชาวบาน และเทคโนโลยีใหม) และการสรางเครือขายความรวมมือ โดยมีผูเขามารวม ไดแก
ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี น.ส.เครือวรรณ โพธิ
สมบัติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และนายอรัญ หันพงศกิตติกูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเสนอ แนวทางการอนุรักษปาสาคู จะตองประกอบไปดวย
ปจจัยตางๆ ไดแก
1. การวางแผน ระยะสั้น เผยแพรความรูระหวางชุมชน ระยะกลาง สื่อการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะยาว สรางงานวิจัย
2. การอนุรักษ
รักษาของเดิม รักษาปาสาคูที่มีอยู ใหมีการใชประโยชนอยา
คุมคา การเพิ่มของใหม ปจจุบันมีการประโยชนจากปาสาคูอยางมากมาย การ
ปลูกทดแทนที่ใชไปจึงมีความจําเปน นอกจากนี้การขยายพื้นที่ปลูกก็มีความสําคัญ
เพื่อใหสาคูมีเพียงพอตอการนําไปใชประโยชนและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. การใชประโยชน
4. เครือขาย ระหวางชุมชน ระหวางหนวยงาน
5. ความรู การนําความรูที่มีอยูแลวมาเผยแพรในวงกวาง การหาความรูใหมเพิ่มเติม
6. การจัดการ การมีสวนรวมของชุมชน และ การมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก

สื่อสารมวลชนตางๆ

สื่ อ สารมวลชนเป น กลุ ม ที่ เ ข า มาร ว มสนั บ สนุ น ขบวนการเคลื่ อ นไหวของ
ประชาชน ซึ่งมี ทั้งโทรทั ศนที่เขามาจัด ทํา รายการในพื้น ที่หลายครั้ง เชน รายการทุงแสง
ตะวัน รายการเวทีชาวบาน มีหนังสือพิมพหลายฉบับที่นําเรื่องราวการเคลื่อนไหวไปเขียน
ทั้งในรูปสารคดีและบทความทางวิช าการ ในท องถิ่นก็ มี รายการวิทยุ หลายแหง ที่ นํา
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เรื่องราวของชาวบ านไปบอกเล าอยูเป นประจํา รวมทั้ง มีหนวยราชการและหนวยงาน
เอกชนหลายแหงไดเขามาถายทําสารคดีบันทึกเปนวีซีดี เผยแพรในวงกวาง เชนการทําสื่อ
การเรียนทางไกลของ สสวท.และโรงเรียนไกลกังวล การทําสารคดีของมูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ เปนตน

องคกรตางประเทศ
การมีสวนรวมขององคกรตางประเทศ จะเปนกลุมที่ทํางานดานสภาพแวดลอม
เดินทางเขามาโดยการประสานงานของเครือขายสมาคมหยาดฝนในประเทศไทยที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณอยู โดยการเดินทางเขามาเปนลักษณะการเยี่ยมเยียนและศึกษาดู
งานในพื้นที่การเคลื่อนไหวของเครือขายที่มีปฏิสัมพันธอยู เชนองคกรจากประเทศคานาดา
ฝรั่งเศส กลุมองคกรดังกลาวมีศักยภาพในเรื่องการระดมเงินทุนเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขาย ไมวาจะเปนเงินสนับสนุนในการจัดทําโครงการเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เงินสนับสนุนจัดหาอาสาสมัครเขามาทํางานรวมกับชาวบานในโครงการการ
อนุรักษและฟนฟูปาสาคู เปนตน
ที่กลาวมาทั้งหมดสรุป ไดวาชาวบานในหลายชุม ชนที่มีปาสาคูอยู ในพื้นที่สามารถสรางเครือขายที่
กอใหเกิดทุนทางสังคมทั้งทุนทางสังคมแบบพันธะผูกพัน และทุนทางสังคมแบบสะพานเชื่อม ขึ้นมา ทําให
เครือขายดังกลาวสามารถเคลื่อนไหวเพื่อใหสังคมและฝายตางๆที่เกี่ยวของเห็น ความสําคัญที่จะสนับสนุน
ใหเกิดการอนุรัก ษและฟนฟูปาสาคูอยางจริงจัง เครือข ายฯสามารถสรางใหเกิดทั้งการอนุรักษฟนฟูปาสาคู
และการยกระดับชีวิตโดยสวนรวมของชาวบานดวย กลาวไดวาเครือขายที่เกิดขึ้นไดกลายเปนทุนทางสังคม
ที่สําคัญของชาวบาน เนื่องจากเครือขายทําใหชาวบานสามารถสรางตัวตนและสรางพื้นที่ทางสังคมไดอยาง
ตอเนื่อง รูปธรรมที่เห็นไดชัดเจนในปจจุบันคือชาวบา นและเครือขา ยของชาวบา นในพื้ นที่ อําเภอนาโยง
เป น ที่ รู จั ก ของสั ง คมมากขึ้ น ได รั บ การสนั บ สนุ น จากฝ า ยต า งๆอย า งกว า ง คุ ณ ภาพความคิ ด และการ
แสดงออกของชาวบานไดรับการพัฒนาขึ้นมาก จนกระทั่งการสรางอาชีพและรายไดก็ไดรับการยกระดับให
ดีขึ้นกวาเดิมดวย
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กระบวนการและกลยุทธเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคู

ในองคประกอบการขับเคลื่อนของชุมชนและเครือขายเพื่อนําไปสูการ
อนุรักษปาสาคูดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา ในระบบของการอนุรักษปาสาคู ได
เกิดความเกี่ยวของสัมพันธกัน ระหวางสวนที่เปนโครงสรางทางสังคม ซึ่งหมายถึง
คน ชุมชน สถาบัน กลุม องคกร และเครือขายตางๆ กับสวนที่เปนกระบวนการ
คือวิธีการ กิจกรรม กลยุทธ เทคนิค ทั้งสองสวนนี้หากดําเนินไปดวยกันอยาง
เหมาะสมจะทําใหเกิดการสรางทุนทางสังคม เกิดเปนบทเรียน องคความรู และ
แบบแผน โดยในสวนของกระบวนการเคลื่อนไหวที่มีความหลากหลาย และ
แตกตางกันตามอัตลักษณของกลุม ดังจะกลาวถึงดังตอไปนี้

การเคลื่อนไหวโดยการสรางวาทกรรมการสรางวาทกรรมการเคลื่อนไหว
หมายถึงรูปแบบของการเชื่อมโยง การสราง การสื่อ และการใหความหมายใหแกสิ่งตาง ๆ ในสังคม เพื่อให
เกิดผลเปนไปตามวัตถุประสงคของผูนิยามความหมาย โดยมีการใชกลไกตาง ๆ เพื่อใหสิ่งที่นิยาม หรือ
สราง และสื่อความหมายนั้นเปนความจริง เปนความชอบธรรมและเปนที่ยอมรับในสังคมที่กวางขวาง ซึ่ง
ในการเคลื่อนไหวของกลุมเครือขายเพื่อการอนุรักษและฟนฟูปาสาคูไดมีการใชเทคนิคการสรางวาทกรรม
ตางๆดังนี้
วาทกรรมกรรมปาสาคูกับความมั่นคงดานอาหาร
ในการเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษปาสาคูในประเด็นของการสรางความมั่นคงทางอาหาร
เกิดขึ้นในกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ โดยการใชกลยุทธตางๆ ในการเคลื่อนไหว และ การ
สรางวาทกรรมของกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจนี้นอกจากจะใหกลุมเครือขายซึ่งอยูภายใตการ
ดําเนินงานของชมรมอนุรักษปาสาคูไดมีความรู มีความเขาใจ มีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในเครือขายแลว ยังมีการสรางการยอมรับใหแกสาธารณะภายนอกเกี่ยวกับเหตุผล
การเคลื่อนไหวตอรองของชาวบาน
วาทกรรม “เสนหอาหารจานใหมโดยใชแปงสาคู”
การสรา งความหมายใหม ใ ห แก อาหารจากแป ง สาคู ถื อ เป นจุ ดเริ่ม ตน ของการ
เคลื่ อนไหวของกลุมผูหญิง ซึ่งนับ วาเปนการเอาจุดเด นของกลุมมาใชใหเกิดประโยชนได
อยางชาญฉลาด ดวยสั ง คมชนบทถื อวา การทํ า อาหารเปนหนา ที่ ข องเพศหญิง ที่ จะตอง
จัดการเพื่อดูแลความเปนอยูของครอบครัว ดังคําโบราณที่ วา เสนหปลายจวักผัวรักจนตาย
ภรรยาคนใดที่ทําอาหารเกงถือวาเปนเสนหจูงใจใหสามีหลงรัก ยิ่งไปกวานั้นสังคมชนบท
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ยังมี การเอื้อเฟอเผื่อแผขาวปลาอาหารแกบานใกลเรือนเคียง การจัดทําอาหารมื้อพิ เศษเพื่อ
รวมทําบุญเลี้ยงพระ การเลี้ยงแขกที่มาชวยเหลือแรงงาน สิ่งเหลานี้ลวนเปนการแสดงออก
ถึงความสามารถและเสนหใ นการปรุง อาหารเฉพาะบุคคลที่ไมมี ใครอาจปฏิเสธไดเมื่ อ
แมบ านหรือผูหญิงไดทํ าอาหารมาใหลิ้ม ลอง กลุม ผูหญิงปา สาคู รวมใจเองไดตระหนั กถึง
ขอนี้เปนอยางดีและมีความคิดริเริ่มที่จะนําเสนออาหารที่มาจากแปงสาคู โดยเนนอาหารที่
ไดรับความนิยมและเปนที่รูจั กกันดีในปจจุบัน ทั้งขนมไทยและขนมเทศ แตเ ดิมแป งสาคู
สามารถทําไดเพียงขนมประเภท สาคูกวน บัวลอยสาคู อาหารที่ถูกผลิตสรางชื่อใหม เชน
ขนมจากสาคู ขนมจีนสาคู ก วยเตี๋ยวแปงสาคู ลอดช องสาคู คุก กี้แ ฟนซี ขนมป งไสต าง ๆ
ขนมดอกจอก ครองแครงกรอบ พาสต า และอาหาร อื่น ๆ อีกหลายชนิด การแปรรูปเปน
ขนมฝรั่งที่ทันสมัย ทําใหเปนที่สนใจ ในความแปลกใหม และเปนที่ยอมรับ ทําใหสาคูเปน
ที่รูจักมากขึ้น มีการพูดถึงในชีวิตประจําวัน ตลอดจนมีก ารจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรู การทํา
ขนม อาหารจากแป ง สาคู การสาธิ ต การทํ า ขนม การสอนการทํ า ขนม เพื่ อ ให มี
ความสามารถถึงขั้นที่จะนําเอาไปการประกอบอาชีพอีกดวย อาหารตาง ๆ เหลานี้ถูกนําไป
เผยแพรเปนที่รูจักของเครือขายตาง ๆ ทั้งใกลและไกล
วาทกรรม “แปงสาคู อาหารเพื่อคนรักสุขภาพ”
ในกระแสที่ผู คนรักสุ ขภาพ เลือกการบริโภคอาหารที่มีคุณคา กลุมผูหญิงปา สาคู
รว มใจไดชูวาทกรรมเรื่ องคุ ณค าอาหารของแปง สาคู ใหเปนอาหารที่มี ค วามหมายเรื่ อง
คุณคา คือเปนแปงที่ มีไ ฟเบอรสูง มีป ระโยชนตอรางกายมากกวาแปง ชนิดอื่นๆ ในขณะที่
ราคาถูกและสงเสริมความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ
วาทกรรม “สาคู พืชสารพัดประโยชน”
ตนสาคูเปนพื ชที่ใ ชประโยชน ได ทุกสว น เช น ใบสาคู นํา มาทําใบจากมุม หลัง คา
ทางสาคู นํามาสานเปนเสื่ อ ผลสาคูและรากสาคู สามารถนํามาทํา เปนยาได เปนตน โดยมี
การเคลื่อนไหวสรางผลผลิตเหลานี้ขึ้นมาอยางจริงจัง จนผล ผลิตบางอยางที่ไดกลับมา เปน
ที่นิยมและมีผูซื้ อหาไปใชกั นมากขึ้น เชนในปจจุบันหากใครไปที่ อําเภอนาโยง ก็ จะเห็น
ตับใบสาคู สํา หรั บใชมุง หลั งคาวางขายอยู ทั่ว ไป พรอมๆกับคํ าเชิญ ชาวนในลั กษณะที่ว า
ราคาถูก คง ทน ใหความรมเย็น และชวยรักษาปา
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วาทกรรม “ปาสาคูกับความหลากหลายทางชีวภาพ”
นอกจากอาหารแลวมีการนําเสนอเรื่องสัตวและพืชผักในระบบนิเวศปาสาคูมาเปน
ประเด็น โดยมีการศึกษารวบรวมสัตวและพืชตาง ๆ ที่มีอยูในปาสาคูวาเปนอาหาร
และเปนพืชสมุนไพรที่สําคัญ และเผยแพรใหเปนที่รูจักแกสาธารณะโดยทั่วไป
วาทกรรม “ปาสาคูกับดนตรี”
ขณะนี้มีการแตงเพลงเกี่ยวกับปาสาคูขึ้นมาหลายเพลงและเปดแพรหลายทั่วไปตาม
สถานีวิทยุในทองถิ่นและตามงานประเพณีตางๆ ซึ่งเนื้อหาก็แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของปาสาคูตอชีวิตและดุลธรรมชาติ ไดแก
บทเพลงชาวนาอยูไหน ซึ่งแตงขึ้นมาใหผูคนไดหวนกลับไปเห็นความสําคัญของ
ชาวนา บรรยากาศของทองทุงนาที่เริ่มหายไป
เพลงชาวนาอยูไหน
เจาทุยตัวใหญ
วัตถุเจริญกาวหนา
ภาพหลังครั้งเกา
ภาพที่คนขี่หลังควาย
ผืนนากวางใหญ
เหลือแตผูคนแกเฒา
พากันเขาเมือง
หนีหนาจากทํานาป
สัญญาณนี้มันชักอันตราย

หายไปจากนา
รถไถนาเขามาแทนควาย
โอเรานั้นแสนเสียดาย
ไดเลื่อนหายแลวหลายป
มองไปใจเหงา
คนหนุมสาวหอบเงาหลีกลี้
อยากไปรุงเรืองไดดี
เบื่อเต็มทีแลงที่ทองนา
ทายาทชาวนาหาไม

ใครชวยไดชวยไวเถิดหนา

ปลอยไวอยางนี้

ไมกี่ปไมมีชาวนา

พอสิ้นรุนปูรุนตา

อนิจจาชาวนาอยูไหน

เรานี้ขายขาวใหชาวตางเมือง

ขาวไทยขึ้นชื่อลือเลื่อง

ดังกระเดื่องไมวาเมืองไหน

ปลอยไวอยางนี้

อีกกี่ปที่มีขาวไทย

ไมอยากใหสูญหายไป

เชิญพี่นองไทยรวมใจทํานา
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บทเพลงสาคู
ประโยชนมากมาย

จากตนไมที่อยูชายคลอง

บางก็ขึ้นรึมบึงหนอง

ไดหันมองทุกคนตองรู

วาตนนั้นหนา

ไมชื่อวาตนสาคู

เดี๋ยวนี้เบาบางจังหู

เพราะคนดูไมรูคุณคา

หลังคามุงจาก

หลายหลากมาจากสาคู

ขนมมากมายไดรู

ก็สาคูดวยกันนั้นหนา

เปนที่อาศัย

ปลานอยใหญฟกไขออกมา

ชวยกันเถิดครับทานจา

ชวยกันมารวมใจประสาน

สืบทอดกันมา

ตั้งแตบรรพบุรุษ

อยาใหสาคูมาหยุด

สะดุดตรงจุดลูกหลาน

มาชวยตอเติม

มาชวยสงเสริมเพาะพันธุ

อยาใหสาคูเรานั้น

ตองสูญพันธุชวยกันเถิดหนา

เมืองตรังนางประหลาด

ประกาศใหชนชาติรู

วาเรารวมกันเปนหมู

เพื่อเชิดชูสาคูนี่หนา

ใหโลกไดรู

วารุนปูใหสาคูมา

สาคูตองอยูคูฟา

ดวยศรัทธาเรารักสาคู

วาทกรรม “ปาสาคูกับความอุดมสมบูรณของน้ํา” “มีปาสาคูที่ไหน ที่นั่นไมขาดน้ํา”
ถูกทําใหยอมรับโดยทั่วไป ดวยขออธิบายที่ชี้ใหเห็นวา ปาสาคูสามารถรักษาน้ําใหอุดม
สมบูรณทั้งในลําคลองและน้ําใตดิน รวมทั้งการเปนสวนสําคัญของระบบสงน้ําสําหรับทํา
นาในระบบภูมิปญญาของชาวบานดวย
วาทกรรม “ปาสาคูกับวัฒนธรรม”
การเชื่อมโยงเขากับการแสดงมโนราหและหนังตะลุง โดยการสรางเนื้อเรื่องหรือ
บทรองที่แสดงใหเห็นวาปาสาคูมีความสําคัญตอชีวิตหลายดาน
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การเคลื่อนไหวโดยการจัดหลักสูตรการศึกษาทองถิ่น
นั่งชายคลองมองดูสาคูเขียว

ใบเลี้ยงเดี่ยวเขียวขจีมีมากหลาย

รากนั้นใชทํายารักษากาย
เปลือกนอกใชสารพันบรรดามี
เนื้อในนั้นออนนุมตนพุมดอก
เขากวางออกสลางตางตางสี
บดทําแปงปรุงขนมอรอยดี
สาคูมีควรรักษาอยาทําลาย
ใบเย็บจากตากแหงกันแสงแดด
ตับละแปดบาทเบี้ยชวยเชียรขาย
กันฝนดวยชวยกั้นอันตราย
ทุกบานใชกันมาคามากมาย
เปลือกของทางตางลอกปอกเปนซี่
สานถี่ถี่เปนเสื่อสวยเหลือหลาย
ลายลูกแกวลายสองของลวดลาย
นํามาใชปูนอนกอนหลับตา
กานนั้นทําไมกวาดประหลาดนัก
ผลนารักมากมายเนื้อในหวาน
ดวงสาคูมาอยูดูนาทาน
ผัดน้ํามันจานสองรอยอรอยใจ
ทั้งปูปลามาอยูดูหลากหลาย
สัตวมากมายเหลือลนหวยชลใส
จงชวยกันอนุรักษสาคูไว
อยูตอไปเปนปาสาคูเรา
บทกลอนแหงโรงเรียนบานไรหลวง ตําบลโคกสะบา อําเภอนาโยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 จังหวัดตรัง ไดผานสายตาเยาวชนรุนแลวรุนเลาเพื่อบอกกลาวถึงความผูกพันระหวางวิถีชิวิตของคน
ในพื้นที่กับปาสาคูที่อยูคูกันมายาวนาน บทกลอนนี้เปนสวนหนึ่งของการสรางวาทกรรมการอนุรักษปาสาคู
ในโรงเรียนหรือการนําปาสาคูเขาสูหลักสูตรการศึกษาทองถิ่น
การเกิดขึ้นของโครงการนี้ มาจากทางหนวยงานศึกษานิเทศกสํานักงานประถมการศึกษาจังหวัดตรัง
ไดสงเสริมใหมีการเรียนการสอน โดยเริ่มจากกลุมงานอาชีพในโรงเรียนมัธยม ซึ่งในการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรปจจุบันมีการใชอยู 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร พ.ศ. 2521 ปรับปรุง พ.ศ. 2533 กับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยใหโรงเรียนมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นขึ้นมาเองสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น การนําเอาเรื่องปาสาคูเขามาจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่น โดยใหมีการครอบคลุมทั้งหมด
7 วิชาดวยกัน คือ
-วิชาวิทยาศาสตร ไดจัดใหเรียนเรื่องเกี่ยวกับ พืช สัตวและระบบนิเวศปาสาคู
-วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ เรียนเรื่อง การปลูกตนสาคู การปลูกพืชรวมในปาสาคู
การใชประโยชน อาทิเชน การจักสาน การแปรรูปสาคู
-วิชาสังคมศึกษา เรียนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตรของทองถิ่น
-วิชาคณิตศาสตร เรียนเกี่ยวกับการคํานวณพื้นที่ การแจงนับตนสาคู
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-วิชาฟสิกส เรียนในเรื่องของ การวัดความเร็วของกระแสน้ํา
-วิชาเคมี การวัดคุณภาพน้ํา ชีวะ การสํารวจแมลง สัตวตางๆ
- วิชาภูมิศาสตร เรียนเรื่อง สภาพทางกายภาพ ที่ตั้งของหมูบาน แมน้ําลําคลอง
ตางๆ ที่มีการเชื่อมโยงกันแตละหมูบาน
-วิชาภาษาไทย เรียนเรื่อง การเรียงความ การแตงบทกวี กาพย กลอนตางๆ
-วิชาภาษาอังกฤษ เรียนเรื่อง การใชคําศัพท การแตงประโยค จาก ชื่อตนไม พืช
สมุนไพร สัตวปา การเขียนบทความ ที่เกี่ยวกับปาสาคู โดยการสอดแทรกไวยากรณเขาไป
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ
-วิชาสุขศึกษา เรียนเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพ การใชยาสมุนไพร
-วิชาศิลปะ เรียนเรื่อง การวาดภาพ การสรางจินตนาการ
นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมของนักเรียนตางๆ เชน กิจกรรมการอนุรักษของนักเรียน ชมรม
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 2 เรื่อง คือการ
ผลิตเยื่อกระดาษจากตนสาคู และการผลิตขาวเกรียบจากแปงสาคู การจัดกระบวนการเรียนรูปาสาคูของ
เยาวชน โดยเปนกิจกรรมการอนุรักษจากนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ซึ่งไดศึกษาสภาพภูมิศาสตร
ของปาสาคู โดยแบงพื้นที่ของจังหวัดตรัง แบงเปน 4 เขต ไดแก
1. ตรังเขา เทือกเขาบรรทัด กั้นระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง เปนแหลงตน
น้ําของแมน้ําตรัง
2. ตรังเมือง
ที่อยูอาศัยของประชาชน
3. ตรังนา พื้นที่นา
4. ตรังเล เปนที่อาศัยของพืชพันธุธรรมชาติ ไดแก ปาจาก หญาทะเล เตยปาหนัน
ปาโกงกาง และปะการัง
กิจกรรมตางๆ ทําใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญและประโยชนของปาสาคู
หลายประการ ไดแกตนสาคู เมื่อออกดอก (แตกเขากวาง) แสดงวาตนเติบโตเต็มที่แลว
สามารถนํามาทําแปงได เพราะเมื่อออกดอก ก็กลายเปนผล เมื่อผลรวง สาคูจะยืนตน
ตาย การโคนมาทําแปง เปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาปาสาคู เปนแหลงของพืช
สมุนไพร ทางชมรมฯ ไดรวบรวมขอมูลปาสาคู วามีความสมบูรณเพียงใด การสราง
ถนน ถมที่ สรางผลกระทบตอปาอยางไร โดยการจัดคาย ที่ บ.เกาะปุด อ.นาโยง จ.ตรัง
เปนพื้นที่อนุรักษของชมรม ความสัมพันธระหวางชุมชนกับนักเรียน จะใชปาสาคูเปน
ตัวเชื่อม การศึกษาของนักเรียนพบวาปาสาคูถูกทําลายจากหลายสาเหตุ เชน การขุด
ลอกคูคลอง การขยายตัวของชุมชน ไฟไหมทุงนา เปนตน

135
อาจารยถรงค สิ งตะสุวรรณโณ อาจารยจากโรงเรียนบา นไรหลวง กลา วว า
“สํา หรั บโรงเรี ยนบ านไรห ลวงนั้น ได มีกิ จกรรการเรี ยนการสอนในการแปรรู ปขนม
ไทยจากแปงสาคู โดยเชิญ ตัวแทนจากกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจรวมใจปาสาคู มาเปน
วิทยากรในการสอนใหเด็กไดเรียนรู เด็กๆ ไดเรียนทําขนมไยจากแปงสาคู ทําใหเด็กๆ
ไดลองผิดลองถูก รว มกัน นอกจากนี้ทางโรงเรี ยนเองก็ ไดบูรณาการใหเข าไปสูวิช า
ตางๆ ที่สอนอยู ไดแก วิช า สัง คม วิชาภาษาไทย วิช างานบา น วิช างานประดิษฐ วิชา
งานเกษตร โดยไดวิเคราะหใหตรงกับหลักสูตรแมบทดวย”
อาจารยอารี สิงตะสุวรรณโณ อาจารยจากโรงเรียนบานนางประหลาด เล า
กิจ กรรมของทางโรงเรีย นว า “ทางโรงเรี ยน ไดเ นน การดึง ชุม ชนเข ามามี สว นร วม
โดยการสํารวจภูมิปญญาในทองถิ่น โดยใหชุมชนเสนอวาอยากใหนักเรียนเรียนรูอะไร
ในชุ ม ชน ผลที่ ไ ด จ ากการนํ า เสนอของชุ ม ชน ที่ เ ป น กิ จกรรมที่ ส อดคล องกั บ ทาง
โรงเรี ย น คื อ โครงการสิ่ ง แวดล อ มน อ มเกล า โดยให นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล อม และพบวา ในชุม ชน ป าสาคู เปนทรัพยากรที่สํ าคั ญ โรงเรียนจึงได จัดทํา
เปนหลักสูตรทองถิ่นในเรื่องการเย็บจากสาคู เปนตน”
นายวิโรจน ศรีวราพันธุ
กลาววา การนําเด็กนักเรียนออกไปเรียนรูนอก
โรงเรียนในวันเสาร-อาทิตย โดยใชปาสาคูเปนหองเรียนธรรมชาติ ใหนักเรียนได
เรียนรูจากชุมชน และเรียนรูการปฏิบัติจริง พบวาใหผลดีมากมาย เกิดความรวมมือกัน
ระหวางนักเรียนกับชุมชน สรางใหเด็กเกิดกระบวนการคิด ซึ่งเด็กๆ ไดคิดถึงการจัด
คายเยาวชนขึ้น โดยคิดรูปแบบกันเอง มีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ มาเขารวม โดยให
นักเรียนกลุมนี้เปนพี่เลี้ยงในการถายทอดใหนองๆ ไดรับทราบคุณคาและการอนุรักษ
ปาสาคู เด็กๆ ก็จะไดเรียนรูกันเอง และในบางโอกาสสามารถเรียนรูจากชาวบานใน
ชุมชนที่มารวมสอน เชนการทําขนม เปนตน เกิดการแบงปนกัน เด็กๆ ไดรูถึงความมี
น้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน ปจจุบันมีนักเรียนจากโรงเรียนตางจังหวัดสนใจมา
เขารวม เชนจาก จ.สตูล จ.สงขลา เปนตน ทําใหเกิดเครือขายขึ้น สามารถเปนการ
กระตุนการศึกษาโดยรวมไดนอกจากนั้นยังมีการจัดคายสื่อธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น โดยกิจกรรมมีการใหความรูเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศจากภูเขาสูทะเล มีการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น การแสดงความคิดเห็นและสรุปแนวทางการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทองถิ่น ใชสื่อ vcd, แผนภาพ บอรดความรู โดยมีนักเรียนโรงเรียน
มัธยมเขารวมกิจกรรม ซึ่งจะมี อาจารย นักเรียนไดรับรูเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ
ระบบนิเวศทรัพยากรทองถิ่น โดยเฉพาะปาสาคูและการใชแประโยชนจากปาสาคู มี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต ตรังรวมกิจกรรมเปนพี่เลี้ยงคาย มีเจาหนาที่
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สมาคมหยาดฝน ตัวแทนกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ ตัวแทนจาก อบตําบลสีเขียวเขารวม
เปนวิทยากร

การเคลื่อนไหวโดยการสรางอัตลักษณและอัตลักษณรวม
กลุม เครือขาย แตละกลุมที่ทําการเคลื่อนไหวจะมีการสรางอัตลักษณหรือจุดเดน
ขึ้นมาเพื่อใหสังคมไดเขาใจและเขาถึงความเปนกลุม ตลอดจนบทบาทหนาที่และ
รวมตัวที่เหนียวแนนของกลุม
กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ จะมีการสรางอัตลักษณคือการเนนในเรื่องของบทบาท
ของผูหญิงที่มีศักยภาพไมแพผูชาย ทั้งในเรื่องของงานบานและในการทํางานเพื่อ
สวนรวมผูหญิงสามารถเปนผูนําได
กลุมผูใชประโยชน จะมีการสรางอัตลักษณของกลุมคือเปนผูไมเพียงแตใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาสาคูเทานั้นแตมีการอนุรักษฟนฟูเพื่อการใชประโยชน
อยางยั่งยืนดวย
กลุมอบตําบลสีเขียว ไดสรางอัตลักษณที่แสดงถึงความเปนผูนํา เปนผูอนุรักษ
ปกปองฟนฟูทรัพยากรของชุมชน
กลุมผูสูงอายุ ไดสรางอัตลักษณขึ้นมาโดยแสดงถึงศักยภาพของผูมีอายุที่ไมได
สรางภาระตอคนในครอบครัวแตยังสามารถชวยเหลือสวนรวมได
กลุมเครือขายตาง ๆ นี้นอกจากจะมีการสรางอัตลักษณเฉพาะกลุมขึ้นมาแลวยังมีการสรางอัตลักษณ
รวมเพื่อสรางความชอบธรรมและตอรองกับอํานาจตางๆ ในพื้นที่สาธารณะดวย คือ อัตลักษณของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่แสดงออกตอสาธารณชนวา กลุมพวกเขามีสิทธิ มีความชอบธรรมและ
มีศักยภาพในการที่จะรวมกันอนุรักษฟนฟูทรัพยากรของทองถิ่นเพื่อใหมีใชอยางยั่งยืน เปนตน
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การเคลื่อนไหวโดยการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เครื อข า ยทุ ก ระดับ จะใช เ วที ก ารเรี ย นรูร ว มกั น ของทุ ก ฝ า ยที่ เกี่ ย วข อ งเป น เวที
เคลื่อนไหวในทุก ๆเรื่อ ง ตั้งแตเรื่ องการสรา งความรู การสรางขอ ตกลงตางๆรวมกั น การ
แสวงหาทางออกสําหรับปญหาตางๆ แมกระทั่ง การตอเจรจาตอ รองกับทางราชการหรือคู
ขัดแยงอื่นๆก็ใชเวทีดังกลาวเชนกัน โดยเชิญ ตัวแทน ฝ ายตางๆที่เกี่ย วของเขา มาพูดคุย ใน
ชุมชน หรือไมก็จัดเวทีในที่ใดที่หนึ่งที่ทุกฝายไปสะดวกเชนที่โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ
เปนตน การใชกระบวนการเรียนรูระหวางกันของผูเกี่ยวของในเวทีดังกลาวนอกจากจะเปน
การลดการเผชิ ญหนา โดยตรงแล ว ยั ง สามารถนํา ไปหาขอสรุปสํ า หรับ ทางออกในการ
แกปญหาหรือการคิดสิ่งใหมๆไดเสมอ โดยเฉพาะในระยะหลังเวทีก ารเรียนรูระดับตางๆ
ของเครือขายเปนเวทีที่มีคุณภาพมาก
ปจจุบันจะพบว าการเคลื่อนไหวของขบวนการไดใ หความสําคัญกันกระบวนการ
เรี ย นรูและการสรางองค ค วามรูใ หมๆ ขึ้ นตลอดเวลา เพื่อใหส มาชิ ก ของเครือข า ยไดมี
ความรูความเขาใจเรื่องราวตางๆทั้ง ในมิติของการถู กครอบงําและการปลดปลอย และการ
พยายามสรางพื้ นที่ ท างสั ง คมดวยการเจรจาตอรองโดยการใช ค วามรู จึง เห็นไดวา การ
รวมกลุ ม พู ด คุ ย การเชิ ญ คนข า งนอกเข า มาแลกเปลี่ ย น การออกไปเรี ย นรู กั บ กลุ ม คน
ภายนอก กระทั่ง การรวมกัน สรางงานวิจัย กับ พัน ธมิ ตรตางๆลว นเปนกิจ กรรมที่เปนปกติ
ของชาวบานในเครือขายนี้
การสรางเวทีการเรียนรูในชุมชน
ขบวนการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ อนุรั ก ษ ป า สาคู อํ า เภอนาโยง จัง หวั ด ตรั ง และทาง
สมาคมหยาดฝน ไดใชวิธีการนี้ในการเคลื่อนไหวงานตางๆ ของทางเครือขาย การจัดเวที
ในชุ ม ชน โดยมี ก ารจั ด เวที ก ารพู ด คุ ย กั น ระหว า งสมาชิ ก ในเครื อ ข า ย ซึ่ ง เข า มาร ว ม
ปรึกษาหารือรวมกัน ถึง ปญหา อุปสรรคตางๆ ตอการดําเนินงานการเคลื่อ นไหว สมาชิ ก
สวนใหญก็จะเปนแกนนําชาวบ านในชุมชน ไดแก กํานัน ผู ใหญบ าน สมาชิ กองคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งจะมีการรวมประชุมโดย กําหนดเดือนละ 1 ครั้ง และบางครั้งก็จะมี
การเชิญวิทยากรหรือบุคคลภายนอกเขา มารวมพูด คุย ปรึกษาป ญหารวมดวย การประชุ ม
ของเวทีชาวบา นนี้ ทํ าใหสมาชิก ชาวบา นและแกนนํา ในชุม ชนไดมี โอกาสพูดคุย แสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที เพราะทุกฝายที่เขารวมสามารถถกเถียงประเด็นปญหาตางๆ ได ไม
วาจะเปน กลุมผูชาย กลุมผูหญิง กลุมผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน ผูนําจากทางราชการ ครูจาก
โรรงเรียนในชุมชน โดยอยูบนพื้น ฐานของความสั มพั นธ แบบแนวราบ มี อํานาจในการ
ตัดสินใจโดยเทาเทียมกัน
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การจัดใหมีเวทีกลุมยอย
เนื่ องจากขบวนการเคลื่ อ นไหวเพื่ ออนุ รัก ป า สาคู ได ก อ ให เกิ ดเครื อข า ยตา งๆ
มากมายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของชมรมอนุรักษปาสาคู
ไมวาจะเปน กลุมผูหญิงรปาสาคูรวมใจ กลุมคณะกรรมการคลอง กลุมผูสูงอายุ กลุมอ.บ.ต.
สีเขียว กลุมโรงเรียนและหลักสูตรทองถิ่น กลุมการทํานาเกษตรอินทรีย เปนตน แมพบวา
สมาชิก บางคนจะอยู ในหลายๆ กลุ มก็ต าม ในการประชุมกลุ มยอ ยนี้ก็ จะเปนการพู ดคุย
ปรึก ษาหารือกันในกลุ ม โดยเฉพาะ ซึ่ งจะมีขึ้ นหลั ง จากที่ ไดเขา รวมประชุ ม ในเวที ข อง
ชุมชนแลว ก็จะมีการนําเอาผลการประชุม ขอเสนอแนะตางๆ เขามารวมหารือและรวมกัน
ดําเนินงานอีกครั้งภายในกลลุม เพื่อใหกลุมสามารถดําเนินงานตอไปอยางราบรื่นได
การประชุมเครือขาย
การดํา เนินงานเคลื่อนไหวของชมรมอนุรักษปา สาคู โดยมีการเชื่อ มโยงเครือขายรวมจาก
สมาคมหยาดฝน ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวที่ขยายวงกวางออกไป เปนพื้นที่เขตลุมน้ําประ
เหลียน โดยมีการแบงเขตพื้นที่ เปน 3 เขต คือ เขตปาตนน้ํา เขตพื้นที่ราบลุม (เขตปาสาคู)
และเขตน้ํา กรอย(เขตปาชายเลน) มีก ารจัดเวทีการรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็ นกั นทั้ง 3
เขตที่รวมกันวา เขตลุมน้ําประเหลียน ซึ่งในการประชุมในระดับนี้ ก็จะมีแกนนําที่เขารวม
พูดคุยจากเขตตางๆ และบางครั้งก็เปนการประชุมของชาวบานทั่วไปดวย
การประชุมกับทางราชการ
ในการประชุมระดับนี้เกิดขึ้นเพื่อคลี่คลายปญหา ซึ่งตางจากการประชุมรวมพูดคุย
เสนอขอคิดเห็น ของแกนนํา หรือชาวบานที่ผานมา ไมไดเปนการประชุมเพื่อพูดคุยปญหา
ทั่วๆ ไป แตมีเ ปาหมายเพื่ อการแกไขปญหาโดยตรง ซึ่งผูเขารวมในการประชุมระดับนี้ก็
จะมีแกนนําชาวบาน ขาราชการที่มีสวนเกี่ยวของ ชาวบานที่มีความสนใจ
การเรียนรูในงายวิจัย
ขบวนการเคลื่ อนไหวดั งกลา วซึ่ งไดรั บการสนั บสนุน จากนั กวิ ชาการ นั กศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ที่ เ ข า มา ทํ า วิ จั ย ในชุ ม ชน โดยชาวบ า นได ร ว มเรี ย นรู กั บ นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ นักศึกษาตางๆ ไดรับรูเรื่องที่ชาวบานไมเคยคิดมากอน ทําใหชาวบานสามารถ
มีความรูแ ละสามารถสื่อสารการเคลื่ อนไหวกับภายนอกได นอกจากนี้ก็ยังเปนการรื้อฟน
ภูมิปญญาของชาวบานที่มีมาใหกลับ ฟนคืนขึ้นมา ไมวาจะเปน ภูมิป ญญาเรื่องการจัดการ
น้ําในอดีต เรื่องการใชสมานไพรตางๆ ในปาสาคู การรักษาโรค การสรางรายไดตางๆ
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การเคลื่อนไหวโดยกระบวนการสรางขาวสาร
การเผยแพรขาวสารแกสาธารณะถือเปนสิ่งสําคัญที่เครือขายนํามาใชเพื่อใหสังคม
ได รับ รูทั้ งความคิด และกิ จกรรมการเคลื่อ นไหวต างๆ ของเครือ ขาย เพื่ อสรา งพื้ นที่ทาง
สังคมใหแกเครือขาย ดังนั้นในเสนทางการเคลื่อนไหวที่ผานมาของเครือขายจึงมีขาวคราว
และเรื่ อ งราวของป า สาคู แ ละกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานของเครื อ ข า ยปรากฏผ า น
สื่อสารมวลชนอยูเสมอทั้ง หนังสื อพิ มพ วิทยุ โทรทัศ น การผลิตแผ นวีซีดีสารคดี ทั้ง นี้
เพราะเครือขายการเคลื่อนไหวสามารถเชื่อมโยงเครือขายกับสื่อสารมวลชน และหนวยงาน
หรือองคที่มี หนาที่ และมีค วามเชี่ย วชาญในการผลิตสื่ อเหลา นี้ได โดยมีหนังสื อพิม พ ที่
ตีพิมพขาวสารของเครือขายออกมาไมต่ํากวา 10 ฉบับ รวมประมาณ 25 เรื่อง วารสารไมต่ํา
กว า 30 ฉบั บ ประเภท VCD ไม ต่ํากว า 20 เรื่ อง ประเภทบทความไมต่ํ ากวา 30 เรื่อง
บทความและหนังสือภาษาตางประเทศประมาณ 20 เรื่อง อินเตอรเ น็ตกวา 30 เรื่อง โดย
ขาวสารที่ เผยแพรออกไปเปนการเป นการเสนอถึ งการจั ดการทรัพ ยากรของชุมชนโดย
ชุมชน ความสําคัญและคุณประโยชนของสาคูนาดานตางๆที่จะชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดในสถานการณปจจุบัน เมื่อขาวสารไดเผยแพรออกไปทําใหไดรับความสนใจจาก
สาธารณะ และสงผลตอ เนื่ องมาอีก มาก เช น มีการเขามาศึกษาดูงานจากหนวยงานหรือ
องคกรตางๆ อาทิ โรงเรีย น มหาวิทยาลัย กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจจากตางจังหวัด องคก ร
จากตางประเทศ เปนตน

การเคลื่อนไหวโดยการสรางกระบวนการเคลื่อนไหวตอรอง
กลยุทธการเคลื่อนไหวที่จะขาดเสียมิไดก็คือการเคลื่อนไหวตอรองกับฝายอื่นๆที่มี
อํานาจมากกว า ซึ่ง การมีอํานาจดังกลา วอาจมีทั้ง ผลกระทบดานลบและด านบวก ดานลบ
เชน การใชอํานาจในการทํ าลายนิเวศปา สาคู เช น การที่ทางราชการสรางทํ านบถาวรกั้ น
คลอง การนํา ระบบเหมืองไสไกซีเมนตมาแทนระบบคูดินของชาวบาน การขุดลอกคลอง
และโคนปาสาคูทิ้ง เปนตน ดานบวก เชน หนวยราชการอาจใหงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนิ นงานของชาวบ าน หรือยอมรับใหชาวบ า นมี สิท ธิ ในการจัด การทรัพ ยากร ดัง นั้น
ชาวบานจึงมีการเคลื่อนไหวจริงเพื่อยุติการใชอํานาจในทางลบ และเรียกรองการสนับสนุน
ในทางบวก โดยในการเคลื่ อ นไหวดั ง กล า วจะพบทั้ ง กระบวนการของการช ว งชิ ง
ความหมาย และกระบวนการของการเจรจาตอรอง
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไดมี
การเคลื่ อนไหวตอรองตอ ทางราชการและกับ สังคมทั่วไปอยูตลอดเวลา ทํ าใหสามารถ
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แกปญหาตางๆที่ประสบอยูไดใ นอยางตอเนื่อง เชน การยื่นหนังสือเพื่อเชิญหนวยงานของ
รัฐเขามารวมประชุมกับทางเครือขาย การเรียกรองคัดคาน อาทิ การเรียกรองใหทางราชการ
เลิ ก ขุดลอกคูคลองทํ า ลายป า สาคู การคั ดค า นการขุ ดคลองส ง น้ํา สายใหม ข ององค ก าร
บริหารสวนจังหวัด การเรียกรองใหหนวยจัดการน้ํา ฯสนับ สนุนงบประมาณใหชุ ม ชน
แกปญหาเรื่องน้ําของตนเอง เปนตน ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกลาวทางเครือขายกระทําอยา ง
จริงจังและตอเนื่อง จึงประสบผลสําเร็จเปนสวนใหญ

การเคลื่อนไหวโดยการชวงชิงความหมาย
ประเด็ น การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ การช ว งชิ ง ความหมายเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ข องการ
เคลื่ อนไหวตอสู เรื่องความหมายและแนวคิ ดของการพั ฒนาชุ ม ชน ระหวา งหนวยงาน
ภาครั ฐ กั บ ชุ ม ชน โดยชุ ม ชนเข า ใจถึ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในอดี ต ตั้ ง แต
แผนพั ฒนาฉบั บที่1-9 ชวงต นๆของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ได เกิด ผล
กระทบทํา ใหมี การขยายตั วด านเศรษฐกิ จที่ไ มสมดุล ทอ งถิ่น ถูก กระตุน ใหใ ชทรั พยากร
สําหรับการผลิ ตเพื่ อขาย ส งผลใหทรัพยากรในชุ มชนถูก ใช อย างสิ้นเปลื อง การพัฒนา
กระแสหลักที่รัฐจัดทําโครงการแบบ TOP-DOWN คือคิดและสั่งการมาจากฝายนโยบาย
โดยขาดการสอบถามหรือ ฟง ความเห็ นคิ ดเห็น จากภาคประชาชนอยา งเพีย งพอ การนํา
ระบบการจั ดการโครงการแบบเบ็ ดเสร็ จ ของรั ฐเข า มาแทนที่ ระบบของชุ ม ชนที่ มี ก าร
ปรึกษาหารือกัน ระบบของรัฐเปนระบบที่มุงเนนการใชประโยชนมากกวาการอนุรักษ ได
สงผลกระทบตอระบบความรู ความคิ ดของชุ มชนในการจัด การทรัพ ยากร และ ทํ า ให
ทรัพยากรในชุมชนถูกทําลายและเกิดความเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วมาก
การพัฒนาของรัฐที่สงผลเสียหายตอชุมชนทองถิ่นดังกลาว ไดกอใหเกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของ
ทองถิ่นเอง ดวยการผสานพลังสรางทุนทางทางสังคมขึ้นมาเพื่อเคลื่อนไหวสรางความชอบ
ธรรมในการไดรับอํานาจการจัดการทรัพยากรชุม ชนคื นมา ขบวนการเคลื่อนไหวอนุรักษ
และฟนฟูปาสาคูพยายามเสนอประเด็นสําคัญมาในการเคลื่อนไหวทางสังคม เชนกรณีของ
การขุ ดลอกคูคลองโดยการขุดโค นปา สาคูใ นชุมชน ขบวนการเคลื่อนไหวเสนอว าเป น
ตนเหตุการณทําลายทรัพยากรปาสาคูมาจากรัฐจัดทําโครงการโดยไมศึกษาความเหมาะสม
ของพื้ นที่ หรือรับ ฟ งความเห็นของชุ ม ชน และพยายามที่ จะสื่ อออกมาวา แนวทางการ
พัฒนาของรัฐหากเนนแตการผลิตสมัยใหมที่มุงไปที่เงินทองอยางเดียวโดยไมปรับวิธีคิดให
สอดคลองกับวิถีชิวิตชุมชน จะเปนเหตุใหชุมชนไดรับความเดือดรอน ไมวาจะเปนการทํา
ใหระบบนิเวศปาสาคู เปลี่ยนแปลงไป การขาดความมั่นคงดานป จจั ยสี่ ปญหาการขาด
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แคลนทรัพยากรน้ําในชุมชนที่สง ผลกระทบตอชุมชนอยางมาก นอกจากนี้การพัฒนาของ
รัฐยังทําลายชุดความรูของทองถิ่น ทั้งนี้ชุมชนจะตองปรับเปลี่ยนความเขาใจโดยตองเห็น
ความสํา คัญของฐานทรัพยากรและฟนฟูภู มิปญญาที่จะทํา ใหชุมชนสามารถใชประโยชน
จากทรัพยากรไดอยางเหมาะสมและยั่ง ยืน ซึ่ งรวมไปถึง การปรับเปลี่ย นการผลิ ตโดยการ
ยกเลิกการทํานาแบบใชสารเคมี และหันกลับมาใชเทคโนโลยีที่จะชวยรักษาระบบนิเวศปา
สาคู และสรางอาหารที่มีคุณภาพสําหรับการบริโภค
การเคลื่อนไหวในแงมุมของการชวงชิงความหมาย หรือการสรางความหมายใหม
ในเรื่องการพัฒนาชุมชนได สะทอนใหรัฐปรับวิ ธีคิ ดแบบเดิมเปนแบบใหมที่ใ หโครงการ
เริ่ มมาจากแผนชุ มชน และหากโครงการมี ผลกระทบตอ สิ่ง แวดล อมจะตอ งมีการศึกษา
ผลกระทบก อนและชุ ม ชนตองมี ส วนรวม การสามารถสรา งความหมายใหม ๆ นี้ทํ า ให
ชาวบานสามารถมีทางเลือกและมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น
นอกจากการสรางขบวนการเคลื่อนไหวจนสามารถฟนฟูพื้นที่ปาสาคูและนําความ
อุดมสมบูรณของแหลงน้ํากลับมาไดมากขึ้นเปนลําดับแลว การเคลื่อนไหวครั้งสําคัญลาสุด
คือการพลิ กฟ นพื้นที่ทํา นา หลัง จากที่ ถูก ปล อยทิ้ง มานานแลว หรือทํา ก็ทํ าอยา งไมจริงจัง
เพราะไมคุมทุ น โดยชาวนาที่ เป นสมาชิก ของเครือข ายจํานวนหนึ่งไดรวมกลุ มกั นเป น
“กลุ มการทํ านาปลอดสารพิ ษ” รว มกั นศึ กษาวิธี การทํ านาแบบไมต องลงทุนมาก ไมใ ช
สารเคมี แตใหผลผลิตสูง โดยใชหลักการของการคัดเลือกพันธุขาว ซึ่งไดเรียนรูจากมูลนิธิ
ขาวขวัญที่ปฏิบัติการเรื่องนี้อยู ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมชาวนาดังกลาวนําความรูที่ไ ดมา
ปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถสรางความรูใ หมขึ้นมาจนทางกลุมมีความมั่นใจ
วาจะนําไปสูก ารทํา นาแบบยั่ งยื น และทํา ให การทํานาสามารถเปนที่พึ่ง พิง ของชาวนาได
ขณะนี้กลุมการทํา นาดัง กลาวกําลังนําความรูที่สรางขึ้นใหมไ ปสรางปฏิบั ติการจริงคือการ
ลงมือทํานาตามความรูดังกลาว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกพันธ และการนําเม็ดพันธุ
ที่คัดเลือกไดไปปลูกสําหรับเปนพันธุขาวที่จะใชสําหรับการทํานาตอไป
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ทุนทางสังคมกับการอนุรักษทรัพยากรปาสาคู
ปจจัยที่สงผลตอการสรางทุนทางสังคม
สําหรับ ทุนทางสั งคม (social capital) ซึ่ งเปนรู ปแบบหนึ่ งของเครือ ขา ยทางสัง คม (social network) ที่
สะทอ นใหเ ห็นถึงความสั มพันธ ในสั งคม (social relations) โดยคนในระดับ ชุม ชน หรือระดับที่กวางกวา ชุม ชน
สามารถที่จะผลิต/ผลิตซ้ําความเป นกลุมขึ้นมาในแบบใหม เพื่อระดมทุน ทรัพ ยากร ความรู ศักยภาพในการพัฒนา
ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเพื่อแกปญหาของชุมชน โดยอยูบนพื้นฐานของการอาศัยความรวมมือ ความ
ไวว างใจและพันธะผู กพันระหวางกัน โดยทุนทางสังคมนี้จะรวมเอาคนที่มีพื้นฐานและภูมิหลัง ทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับเดียวกัน และในระดับที่มีความเลื่ อมล้ํา ตางกัน ใหส ามารถเขามาอยูใ นเครือ ขายได และทุ นทาง
สังคมที่ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคู อํา เภอนาโยง จังหวัดตรัง สรางขึ้นมานั้น ไดอาศั ยปจจัย
ตางๆ ที่มีอยู ภายในชุ มชนเองและจากปจจัยภายนอกชุมชนเพื่อนํามาใชในการเคลื่อนไหวเพื่ ออนุรั กษและฟนฟูปา
สาคูใ นชุ มชนทั้ งในสวนของทุนที่ มีอยูแตเดิมอาทิเ ชน ความรู ภูมิ ปญญา วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมความเชื่อของ
ชุมชน การระดมเงินทุน แรงงาน ความสัมพันธทางเครือญาติ เพื่อนเกลอ การแลกเปลี่ย นและผลตอบแทนซึ่งกันและ
กัน ของชุมชน รวมถึงการสรางทุนประเภทตางๆ ขึ้นมาใหมจากกลุ มเครือขา ยภายนอกชุมชนเพื่ อใหเกิดการขยาย
เครือขายในวงกวางมากขึ้นเพื่อสรางทุนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะสงผลใหขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
อนุรักษและฟนฟูปาสาคูสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนตางๆ ที่ชุมชนจะไดรับ รวมถึง
การมีส วนรวมในการจัด การทรัพยากรของชุม ชนเอง โดยจากการศึก ษาพบวามีการสรางทุนทางสั งคมขึ้น มาโดย
อาศัยปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ คือ

ปจจัยภายในชุมชน
ระบบความสัมพันธทางเครือญาติ ซึ่งเปนระบบความสัมพันธของครอบครัว

ญาติพี่นอง เพื่อนเกลอ ระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ไดเกิดขึ้นและพบเห็นไดใน
ชุ ม ชนชนบทดั้ ง เดิ ม โดยทั่ ว ไปซึ่ ง เป น ระบบสั ง คมการเกษตรที่ ต อ งอาศั ย ระบบการ
แลกเปลี่ยนแรงงานกัน การพึ่งพาอาศัย การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสังคมชนบท
ทางภาคใตซึ่งระบบความสัมพันธการนับญาติ การผูกเกลอดองกันนั้นทําใหเกิดความแนบ
แนน สามัคคีกันพึ่ง พาอาศัยยามเดือดรอนไดเสมอ การเคารพผูอาวุโส ดังจะเห็น ไดวา ใน
การสรางกลุมเครือขายพบวาแต ละกลุมเครือขาย ไดมีการนําเอาระบบความสัม พันธทาง
เครือญาติไปใชเพื่อสรางเครือขายและก อใหเกิดทุนทางสัง คมเพื่อนําไปใชในการอนุรัก ษ
และฟ นฟู ปาสาคู นั้ นได มีก ารกลับไปเอาระบบความสั มพั นธท างเครือญาติ มาใชใ นการ
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สรางเครือขาย อยางเชนกรณีของการรวมกลุมผูหญิงขึ้นมานั้นก็ไดอาศัยความสัมพันธทาง
เครือญาติ ในการรวมกลุม กันขึ้นมา ที่เปนลั กษณะแบบพันธะผูกพันธ (Bonding Social
Capital) ซึ่ งไดรอยรั ด ผู คนในชุม ชนในหมูบานเขาดวยกั น โดยเปน ทุนทางสัง คมที่เปน
แนวราบโดยอยูบนพื้นฐานของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชนบท ซึ่ง ไดแก
ระบบครอบครัว ระบบความสัมพันธทางเครือญาติ ระบบความสัมพันธของเพื่อนบาน การ
แลกเปลี่ยนแรงงานกัน ซึ่งไดกอใหเกิดความสัมพันธที่ใกลชิด เอื้อเฟอเผื่อแผ ความสามัคคี
ความรูจักไวเนื้อเชื่อใจซึ่ งกันและกัน มี ความคาดหวัง ตอกัน ซึ่ งเห็น ไดจากการรวมกลุม
การชักชวนเครือญาติ เพื่อ นบานเขามารวมกลุมกันเพื่อแกปญหาที่ตนเองเผชิญอยูนั่นก็คือ
เรื่องรายไดของครอบครัวและก็ไดเชื่อมโยงไปโดยเห็นความสําคัญของทรัพยากรปาสาคูที่
เคยพึ่งพาอาศัยมาตั้งแตใ นอดีตครั้งบรรพบุรุษ กลุมผูหญิงที่เกิดขึ้นมานี้แมจะเกิดการสราง
ทุนทางสังคมในลักษณะที่กอใหเ กิดความแนบแนนกลมเกลีย วกันและมีความเขมแข็ง ใน
ตัวเองสูง แตก็มีขอจํากัดจึงตองอาศัย การสรางทุน ทางสังคมในลักษณะของการเชื่ อมโยง
กับเครือข ายภายนอกดวย กรณีข องชมรมอนุรักษปาสาคูและกลุม ผูสูง อายุ โดยไดอาศัย
ทุนทางสังคม ของคานิยมที่ถือเปนวัฒนธรรมของคนในชุมชนซึ่งใหความเคารพ เชื่อฟงผู
อาวุ โส ใหค วามเกรงอกเกรงใจ ดัง เช น ประธานของชมรมซึ่ ง เป นบุค คลที่มีค วามรู มี
ความสามารถ เปนผูนํา และมีทุนมนุษยที่เปนทุนเดิมอยูดวย เมื่อมีการขอความรวมมือจาก
ผูคนในชุมชนหรือญาติพี่นองมักจะไดรับความรวมมือ

สถาบันการศึกษาและโรงเรียน
บทบาทของโรงเรีย นมีสวนที่จะกอใหเกิดการสรางทุนทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ทาง
เครือขายไดเคลื่อนไหวโดยใหกลุมผูห ญิงเขาไปรวมสาธิตการทํา ขนมตางๆ จากแปงสาคู
การสาธิตใหนักเรียนฝกเย็บจากสาคู การจักรสานตางๆ จากวัสดุสาคู พรอมทั้งการปลูกฝง
ใหเด็กมีจิตสํ านึกในการอนุรั กษและฟ นฟูปาสาคู ดวยการใหตัวแทนจากกลุ มผู หญิงเปน
วิทยากรและเปนครูสอนเด็กๆ มีเจาอาวาสวัดรัตนาภิมุ ขเทศนาสอนเด็กนั กเรียนในเรื่อง
ประโยชนจ ากป าสาคูตั้ งแตอ ดีตจนป จจุบันและตัวแทนจากสมาคมหยาดฝนที่เขา มาให
ขอคิด แกเด็กในดา นการอนุรัก ษป าสาคู โดยกิ จกรรมตางๆ นี้ทางเครือขายไดดําเนิน การ
อยางตอเนื่องและเขาไปในทุกโรงเรียนในชุมชนและชุมชนใกลเคียง การเขามาโดยอาศัย
บทบาทของโรงเรียนนั้นสามารถที่จะกระทําไดสะดวกกวา เพราะอาศัยเด็กนักเรียนในการ
เชื่อมโยงใหผูปกครอง พอแมไดหันมาตระหนักถึ งความสําคัญของปาสาคู เพราะเด็กๆ มี
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กิจกรรมตางๆ มากมายและตองอาศั ยความรว มมือกับทางผูปกครองดว ย เชน การเรียน
การสอนโดยใชปาสาคูเปนหองเรียนก็ทําใหชาวบาน ผูปกครองของเด็กๆ ไดรวมถายทอด
ความรู ภูมิปญญาตางๆ ที่มี ไดร วมเปนครูส อนเด็กนักเรียน ทําใหผูปกครองหลายคนเกิด
ความรูสึกภาคภูมิใ จ และเห็นวาการอนุรักษและฟนฟู ปาสาคูก็จะเปนประโยชนตอตนเอง
และชุมชนดวยจึงมีการปรับเปลี่ยนความคิดและหันเขามารวมกับกลุมการเคลื่อนไหวดวย

ผูนําชุมชน

ผูนําที่เกิดขึ้นมาในการเคลื่อนไหวนั้นเริ่มตนถือไดวาเกิดจากผูนําโดยธรรมชาติ
และในชุมชนอําเภอนาโยงนั้นมีผูนําซึ่งเกิดขึ้นมาหลายทานดวยกัน ไดแก
นางละเมียด รัตนะ สิ่งที่ทําใหนางละเมียดเริ่มตนในการเปนผูนําคือ ความ
ตองการที่จะใหครอบครัวสามารถดํารงอยูได ดวยการคิดหารายไดเสริมใหกับครอบครัว
เพราะวาการทํานานั้นไมสามารถไดผลผลิตที่สมบูรณดังเชนแตกอน นางละเมียดจึงได
ปรึกษากับครอบครัวและคิดจะ ทําขาวซอมมือขาย หลังจากนั้นก็ไดชักชวนญาติพี่นองและ
เพื่อนบานเขามารวมกลุมกัน โดยจัดตั้งเปนกลุมขาวซอมมือ เพื่อทําการผลิตขาวซอมมือ
ขายในชุชนและนอกชุมชน นางละเมียดมีความเปนผูนําและไดรับการไววางใจจากสมาชิก
ในกลุมและชาวบานในชุมชน ไมเพียงเทานั้นยังไดมีความคิดที่จะแกไขปญหาของการขาด
น้ําในการทํานาและปญหาความเสื่อมโทรมของปาสาคู นางละเมียดมีความคิดอยากจะให
ปาสาคูกลับมาสมบูรณดังเชนในอดีต จึงมีการพูดคุยกับญาติพี่นองเพื่อนบานในชุมชน ซึ่ง
ก็มีหลายคนที่มีความคิดที่จะใหปาสาคูกลับมาสมบูรณเชนกันแตก็เปนเพียงความคิดไมได
มีการดําเนินการใดๆ แตนางละเมียดไดคิดทําอาหารที่ผลิตมาจากแปงสาคูนําไปใหกับ
เพื่อนบานไดชิมและมีความคิดที่จะจัดทําอาหารและขนมจากแปงสาคูขึ้นมาขายและให
ผูคนเล็งเห็นความสําคัญของปาสาคู มีการกลับไปใชประโยชนปาสาคูเชนในอดีต แมวา
ทางกลุมผูหญิงจะดําเนินงานไดเพียงแคปเดียวก็ตองยุติบทบาทลงเนื่องจากขอจํากัดในดาน
ของประสบการณในการเคลื่อนไหว ประสบการณของการรวมกลุมและการเชื่อมโยงกับ
เครือขายภายนอก แตก็ไดเห็นถึงบทบาทความเปนผูนําที่มีอยู
นายสมนึก โออินทร เปนอีกบุคคลหนึ่งในชุมชน ซึ่งเปนอดีตครู จากโรงเรียนใน
ชุมชน เปนผูมีประสบการณ ความรู ความสามารถและเปนที่เคารพยกยองของผูคนใน
ชุมชน และถือไดวาเปนอีกบุคคลที่มีทุนทางสังคมอยู เพราะความไวเนื้อเชื่อใจความ
เคารพนับถือจากผูคนในชุมชน จนมีการเลือกใหเปนประธานของธนาคารหมูบาน ครู
สมนึก เปนผูที่มีจิตสาธารณะในการที่จะชวยเหลือชุมชน ดวยการกตระหนักถึงปญหา
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรของชุมชนที่สงผลกระทบกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมานั้น
ครูสมนึกอยากใหผูคนในชุมชนไดตระหนักถึงปญหานี้ เมื่อไดมีการเชิญเขารวมประชุม
ระดมความคิดเห็นจากทางสมาคมหยาดฝนและกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ เพื่อพูดคุยและหา
ทางออกกับปญหาที่เกิดขึ้น ครูสมนึกก็ไมรีรอที่จะเขารวมดวย และดวยทุนทางสังคมที่มี
ทําใหครูสมนึกไดรับเลือกเปนประธานชมรมอนุรักษปาสาคูอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง และ
ครูสมนึกยังมีการชักชวนเครือญาติ เพื่อนบานใหมาเขารวมดวย ก็ไดรับการตอบรับเปน
อยางดี แมจะมีบางคนที่ยังนิ่งเฉยอยูบาง เพราะคิดวาตัวเองจะไมไดประโยชนอะไร หรือ
บางคนที่ยังเห็นแกตัวอยู แตครูสมนึกก็ไมยอทอ ยังคงดําเนินงานและกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ครูสมนึกเลาวา
“……ตอนแรกๆ ที่มาดําเนินงานเคลื่อนไหวทางนี้ ก็ถูกผูคนวาบา ไมรูจะทําทําไม เสีย เวลาเหนื่อยเปลาๆ
เดี๋ยวนี้ไมมีใครใชกันแลวตนสาคูใหคนกลับมาใชรักษาคงยากทําไมไดหรอก แตเมื่อหลายคนที่ไดเขามารวมพูดคุย
กันก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดไปบางแลว แตก็ยังมีอีกบางคนที่ยังคงนิ่งเฉยอยูไมรูรอนรูหนาว แตก็คิดและตั้งใจวาจะทํา
ตอไปเรื่อยๆ ”
นายสมนึก เปนมีความเปนผูนําที่มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ ไมยอทอกับ
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งตนเองไดเล็งเห็นความสําคัญของปาสาคูที่จะเปนประโยชนตอ
ชุมชนทั้งในเรื่องของการมีน้ําในการอุปโภคบริโภค การทําการเกษตร การมีปาสาคู
ปกปองคลื่นลมพายุที่แรง การมีปาสาคูที่จะใหรมเงาความรมเย็น เปนตน แมวาตนเองจะ
ไมไดพึ่งพาอาศัยปาสาคูโดยตรงก็ตามแตก็มองวาตนเองโตมาไดเนื่องจากพอแมไดอาศัย
ปาสาคูในการดํารงชีวิตและตนเองก็ไดนึกถึงชีวิตในวันเด็กที่ไดเที่ยวเลนหาปลาในปาสาคู
พระครูสุทธิโสภน เจาอาวาสวัดรัตนาภิมุข ซึ่งเปนพระนักพัฒนาอีกทานหนึ่งซึ่งมี
บทบาทกับชุมชนมาตั้งแตครั้งอดีต ซึ่งใหความชวยเหลือผูคนในชุมชน คือ ทานไดจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดตั้งมูลนิธิวิสุทธิโสภณ เพื่อชวยเหลือดานการศึกษาแกเยาวชน บํารุง
การศึกษาพระปริยัติธรรม การจัดกิจกรรมฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน ซึ่ง
บทบาทของทานมีมากมายและไดรับความเคารพศรัทธาจากชาวบานในชุมชนเปนอยาง
มาก และทานก็ไดเล็งเห็นความสําคัญของสภาพความเสื่อมโทรมของปาสาคูที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกขณะ ทานไดเขามารวมเปนที่ปรึกษาของชมรมอนุรักษปาสาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นอกจากนี้ทานก็เขามารวมในการถายทอดภูมิปญญาความรูในเรื่องของประโยชนจากปา
สาคูใหแกผูคนที่มารวมทําบุญที่วัด โดยการเทศนาใหคําสอน การเทศนาแกเด็กนักเรียน
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ของโรงเรียนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อใหผูคนหันมาตระหนักเห็นคุณคาของปา
สาคูมากขึ้น
นางจิต ชุมเชื้อ เปนอีกบุคคลหนึ่งที่ไดรับการถายทอดลักษณะความเปนผูนํามา
จากบิดาคือ นายเมา ชุมเชื้อ ซึ่งในสมัยกอน นายเมา ชุมเชื้อ ซึ่งเคยเปนผูนําชุมชนที่ไดรับ
การเคารพยกยองมากคนหนึ่ง ในสมัยกอนนายเมาเปนคนใหญคนโตในชุมชน เมือ
ชาวบานเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นมาก็จะใหนายเมา ตัดสินความ เพราะนายเมาเปนบุคคล
ที่มีความเปนธรรม มีคุณธรรมในตัว มีจิตใจที่ดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และในชวงของทาง
ราชการมาขดลอกลําคลอง นายเมาก็เปนอีกผูหนึ่งที่ไดมีการขัดขวางและยังมีการชักชวน
บานบานใหคัดคานโครงการดวย แตปจจุบันดวยอายุที่มาก ทําใหนายเมาไมสามารถเขา
มารวมดําเนินการเคลื่อนไหวได แตก็ไดมีการถายทอดความคิด ความเปนผูนําผานนางจิต
ซึ่งก็ไดเขามาทํางานการเคลื่อนไหวอยางจริงจัง เปนประธานของกลุมผูหญิงรวมใจปาสาคู
ในตําบลโคกสะบา
นายวีระพล เกิดผล ซึ่งถือไดวาเปนผูนําที่เปนทางการ โดยนายวีระพล ไดเปน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะบา ไดเขามาทํางานการเคลื่อนไหวกับทางกลุม
เครือขายในการจัดตั้ง กลุม อ.บ.ต สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนอีก
บุคคลหนึ่งซึ่งชาวบานในชุมชนใหการยอมรับ ไววางใจ นายวีระพลไดรับการเรียกจาก
ชาวบานวา อ.บ.ต.โชค ซึ่งเปนที่รูจักทั่วกันทั้งในชุมชนและตางชุมชน โดยเขามาทํางาน
อยางจริงจังและมีผลงานเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมการเพาะพันธปลาใน
บานไสขัน ทําใหชาวบานไดเพาะเลี้ยงปลาเพื่อเปนอาชีพ การรวมเปนวิทยากร ในงาน
สัมมนาวิชาการตางๆ มากมาย เนื่องจากเปนผูที่ขวนขวายหาความรู มีความคิดริเริ่ม เปนผู
ที่มีอัธยาศัยดีทําใหเกิดการเชื่อมโยงกับเครือขายและบุคคลอื่นๆ ไดดี
นอกจากนี้ก็ยังมีผูนําที่เกิดขึ้นมามากมายในชุมชนทั้งที่เปนผูนําทางธรรมชาติและ
ผูนําที่เปนทางการ อาทิเชน นายปรีชา จันทรเริก, นางละมาย นวลนิ่ม, นางโสภา สุขคุม,
นายชวน เกตุดํา, นายบุญรัตน รัตนะ เปนตน

ปจจัยภายนอก

นักวิชาการและมหาวิทยาลัย

การเขามาของเครือข ายนี้ได รับ การเชื่อมโยงและสรางเครื อข ายขึ้น มาจากกรณี
ต า งๆ คื อ ประการแรก การที่ ท างสมาคมหยาดฝนได ทํ า หน า ที่ ใ นการประสานกั บ
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นัก วิช าการ อาจารย นัก ศึก ษาจากมหาวิท ยาลัยใหเขามารวมในโครงการตา งๆ และการ
สนับสนุนงานตางๆ ของชุมชน
ประการที่ส อง การที่นักศึกษาไดรั บทราบขาวการเคลื่อนไหวทางดา นงานอนุรัก ษของ
สมาคมหยาดหยาดฝนและทางเครือขายการเคลื่อนไหวเพื่ ออนุรักษปาสาคู จากสื่อตางๆ
อาทิเชน โทรทัศน วิทยุ วารสารหนังสือพิมพตางๆ อินเตอรเน็ท รวมถึงการจัดงานสัมมนา
ตางๆ ที่ ทางมหาวิทยาลัย สถาบันการศึ กษาตางๆไดจั ด ขึ้น และทางเครือข า ยพรอ มดวย
สมาคมหยาดฝนก็เขาไปรวมดวย
ประการที่สาม การไดรับขาวการเคลื่อนไหวของเครือขาย ทําใหมีนักวิชาการ อาจารยจาก
มหาวิทยาลัย นักศึกษาไดเขามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความ
สนใจอยู

องคกรตางประเทศ
การเขามาของเครือขายนี้เกิดขึ้นมาจากการที่สมาคมหยาดฝนเขาไปประสานงาน
เพื่อขอทุนมาสนับสนุนในการดําเนินงานเคลื่อนไหว
และการเขามาศึกษาพื้นที่ของ
ชาวตางชาติที่ทํางานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยไดรับทราบขาวเรื่องราวจากสื่อที่
เผยแพรออกไป และองคกรตางประเทศก็เขามาสนับสนุนในเรื่องของทุนที่จะใชในงาน
เคลื่อนไหวตางๆ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และแมวาทางสมาคมหยาดฝนจะเปนผู
ประสานงานตางๆ แตก็มีชาวบานที่จะนําเสนอใหเห็นถึงสิ่งที่พวกเขากําลังเคลื่อนไหวอยู
เพราะเมื่อชาวตางชาติที่เขามานั้นก็จะลงพื้นที่ไปเพื่อศึกษาขอมูลตางๆ เพื่อที่จะใหเงินมา
สนับสนุนชาวบาน

สื่อสารมวลชน
การเขามาของเครือขายนี้ไดมีการสรางขึ้นมาจาก 2 กรณี คือ จากกลุมการ
เคลื่อนไหวโดยการที่ทางสมาคมหยาดฝนไดประสานงานใหมาเขารวมและจากการที่
องคกร หนวยงานอื่นๆ ไดเขามาจัดทํารายการเอง การประสานงานของสมาคมหยาดฝน
คือ ไดเชิญสื่อสารมวลชนในแขนงตางๆ ใหเขามารวมในการประชุมของเวทีตางๆ ไมวา
จะเปนการเสนองานที่ทางสมาคมหยาดฝนไดจัดขึ้นเอง หรือการเขารวมในเวทีตางๆ จาก
การจัดขึ้นของเครือขายพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งไดรวมกับทางสมาคมหยาดฝนดวย การเสนอ
เรื่องราวโดยผานสื่อทางเครือขาย NGO ดวยกัน การเชิญมาเพื่อเผยแพรขาวสารงาน
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เคลื่อนไหวตางๆ ในชุมชน การเชิญสื่อโทรทัศนที่จัดทําเกี่ยวกับการเสนองานทางดาน
สิ่งแวดลอม เชน รายการทุงแสงตะวันที่ไดรับความนิยมจากผูคนทั่วประเทศในเรื่องเนื้อหา
สาระที่นําเสนอ เมื่อมีการนําเรื่องราวเผยแพรทางสื่อตางๆ ออกไปก็ทําใหหลายรายการเขา
มาจัดทํารายการของตนเอง อาทิเชน หนังสือพิมพจากสํานักตางๆ ที่มีคอลัมน ซึ่งเขียนใน
เรื่องสิ่งแวดลอมเขามาทําขาวและนําไปเขียนขาวดวย สื่อจาก สสวท. ที่ไดจัดทําสื่อการ
เรียนรูใหแกนักเรียนก็มีการจัดทําและเผยแพรเรื่องราวของหลักสูตรทองถิ่นดวย

การสรางทุนทางสังคมของเครือขายอนุรักษปาสาคู
การสรางทุนเครือขาย
ทุนทางสังคม (social capital) ที่เคยมีอยูในชุมชนตําบลนาขาวเสียและตําบลโคกสะบาได
ลดนอยลงไป เนื่องจากปจจัยตางๆ เชน ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม กระแส
โลกาภิวัฒนที่เขามา ทําใหบทบาทของทุนที่เปนลักษณะของตัวเงินเขามาแทนที่ความสัมพันธตางๆ
ที่ชาวบานในชุมชนเคยมี คือทุนทางสังคม ซึ่งไดแก ความเอื้ออาทรกัน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ความไวเนื้อเชื่อใจกัน ความสามัคคีกัน สามารถที่จะพึ่งพาตัวเอง พึ่งพาภูมิปญญาของทองถิ่นแต
เมื่อความเจริญทางดานวัตถุ ความทันสมัยที่เขามาทําใหชุมชนไดละทิ้งทุนทางสังคมเดิมที่เคยมีอยู
ไปและลดนอยลงไปเรื่อยๆ สงผลใหชุมชนขาดความเขมแข็งไมสามารถพึ่งพิงตนเองไดอยางเชน
แตกอน จนกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและทรัพยากรใน
ชุมชน จนกระทั่งไดเกิดความคิดของกลุมคนในชุมชนไดหวนกลับไปคิดถึงจุดที่จะทําใหตัวเองอยู
รอดไดและเกิดกลุมการเคลื่อนไหวของชาวบานขึ้นในชุมชนเพื่อหาทางออกและแกไขปญหาที่
ชุมชนประสบอยู ในการเกิดกลุมการเคลื่อนไหวนั้นทําใหมีการกลับไปดึงเอาทุนทางสังคมที่เคยมี
อยูมาใช และนอกจากนี้ก็ยังไดมีการสรางทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นมาดวย เพื่อใชสรางกลุมเครือขาย
การเคลื่อนไหว ทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นมานั้นตั้งแตการเริ่มตนสรางกลุมเครือขายขนาดเล็กของ
ชาวบานขึ้นมาและไดมีการขยายเครือขายออกไปจนเกิดเปนทุนทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นดวย จาก
การสรางเครือขายและกลุมตางๆ ของชุมชน ไดแก กลุมผูหญิงรวมใจปาสาคู ชมรมอนุรักษปาสาคู
อ.บ.ต.สีเขียว คณะกรรมการคลอง คณะกรรมการสิ่งแวดลอมตําบลโคกสะบา กลุมผูสูงอายุ กลุม
โรงเรียนและเยาวชน และนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงและสรางกลุมเครือขายภายนอกขึ้นมาดวย
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เชน มหาวิทยาลัย กลุมคนชั้นกลางในเมือง กลุมเครือขายตางระบบนิเวศ ขาราชการ
สื่อสารมวลชน องคกรตางประเทศ การเชื่อมโยงและการสรางกลุมตางๆ ขึ้นมานั้น ไดอาศัยทุน
ตางๆ ที่มีอยูในชุมชนและการสรางขึ้นมาใหมดวยกระบวนการตางๆ โดยอาศัยทุนทางสังคมทั้งที่มี
อยูเดิมในชุมชนและมีการตอยอดจากทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม รวมถึงการสรางทุนทางสังคมขึ้นมา
ใหม โดยขบวนการเคลื่อนไหวไดสรางทุนทางสังคมในลักษณะเครือขายขึ้นมา เพราะวาทุนทาง
สังคมนั้นจะถูกสรางและสะสมขึ้นมาจากการทํางานรวมกันของกลุมคน การเขารวมกิจกรรมตางๆ
ซึ่งกอใหเกิดทุนทางสังคมในลักษณะตางๆ ขึ้นมา รวมถึงทุนประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการสราง
เครือขายการเคลื่อนไหวของกลุมตางๆ มีดังตอไปนี้
1) กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ
กลุมนี้เกิดขึ้นมาจากการสรางทุนทางสังคมในลักษณะแบบพันธะผูกพันธ
(Bonding Social Capital) ซึ่งไดรอยรัด ผูคนในชุมชนในหมูบานเขาดวยกัน
โดยเปนทุนทางสังคมที่เปนแนวราบโดยอยูบนพื้นฐานของบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนชนบท
ซึ่งไดแก ระบบครอบครัว ระบบ
ความสัมพันธทางเครือญาติ
ระบบความสัมพันธของเพื่อนบาน
การ
แลกเปลี่ยนแรงงานกัน ซึ่งไดกอใหเกิดความสัมพันธที่ใกลชิด เอื้อเฟอเผื่อแผ
ความสามัคคี ความรูจักไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีความคาดหวังตอกัน ซึ่ง
เห็นไดจากการรวมกลุม การชักชวนเครือญาติ เพื่อนบานเขามารวมกลุมกัน
เพื่อแกปญหาที่ตนเองเผชิญอยูนั่นก็คือ เรื่องรายไดของครอบครัวและก็ได
เชื่อมโยงไปโดยเห็นความสําคัญของทรัพยากรปาสาคูที่เคยพึ่งพาอาศัยมา
ตั้งแตในอดีตครั้งบรรพบุรุษ กลุมผูหญิงที่เกิดขึ้นมานี้แมจะเกิดการสรางทุน
ทางสังคมในลักษณะที่กอใหเกิดความแนบแนนกลมเกลียวกันและมีความ
เขมแข็งในตัวเองสูง
แตก็ยังมีขอจํากัดในการการสรางศักยภาพในการ
ดําเนินงานและการเชื่อมโยงยังเครือขายหรือกลุมคนภายนอกอื่นๆ
ที่จะ
กอใหเกิดทุนทางดานอื่นๆ เชน ทุนเครือขาย ทุนการเงินเพื่อเขามาสนับสนุน
ยังกลุมเครือขายนั้นไมสามารถกระทําได อยางเชน
ทางกลุมผูหญิงไม
สามารถที่จะทําการเผยแพรขอมูลใหชาวบานรับรูวาพวกตนเองนั้นไดทํา
อะไร และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนไดอยางไร การหาเงินทุนเพื่อมาสนับสนุน
บริหารจัดการกลุม ในสวนของประสบการณความรู ความชํานาญตางๆ ซึ่ง
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เห็นไดชัดเจนเมื่อกลุมผูหญิงไมสามารถดําเนินงานตอไปได และทางกลุมก็
ไดยุติบทบาทลงไปจนกระทั่งการเขามาประสานงานจากสมาคมหยาดฝน ซึ่ง
เปนองคกรพัฒนาเอกชน
ทํางานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดตรัง โดยทํางานดานการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนอยูและมองเห็นวา
พื้นที่ปาสาคูที่เปนชุมน้ําก็อยูในระบบนิเวศซึ่งมีความสัมพันธกัน ทางสมาคม
หยาดฝนมีความตองการจะขยายพื้นที่การทํางานและหาแกนนําในชุมชน เมื่อ
ทางสมาคมหยาดฝนไดทราบขาวเรื่องราวของกลุมผูหญิงที่เคยมีความเขมแข็ง
และขอจํากัดตางๆ จึงไดเขามาประสานโดยสรางความสัมพันธกับทางอดีต
ผูนํากลุมผูหญิง มีการเชิญเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนนํา
กลุมผูหญิง จนไดทราบถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนไมวาจะเปนเรื่อง
ของปญหาเรื่องรายได ปญหาหนี้สิน การขาดแคลนน้ําสําหรับการทํานา การ
เขามาของระบบชลประทาน
ทางสมาคมหยาดฝนจึงมองเห็นปญหาวา
เนื่องมาจากทรัพยากรปาสาคูไดถูกทําลายลงปาสตมีความคิดที่จะเชื่อมโยง
กลุมผูหญิงเขากับการอนุรักษและการฟนฟูปาสาคูจัดการทรัพยากรและมี
แนวความคิดที่จะจัดตั้งกลุมผูหญิงขึ้นมาใหม ทางสมาคมหยาดฝนไดมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งกลุมผูหญิงขึ้นมา ดวยการเชิญตัวแทนและอดีตสมาชิก
จากกลุมผูหญิง ผูใหญบาน กํานัน อ.บ.ต และผูอาวุโสในชุมชนเขามารวมรับ
ฟงการประชุมถึงปญหาความเสื่อมโทรมของปาสาคูในชุมชน
และมี
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกัน และในที่สุดก็มีการจัดตั้งกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ
ขึ้นมาอีกครั้ง

2) ชมรมอนุรักษปาสาคู
การสรางการเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดชมรมอนุรักษปาสาคูขึ้นมานี้
เนื่องจาก
แนวความคิดของทางกลุมผูหญิงและสมาคมหยาดฝนซึ่งทํางานรวมกันและมี
ความตองการที่ขยายเครือขายใหกวางออกไป จึงคิดวานาจะมีกลุมที่มารองรับ
หรือเปนตัวแทนในการเคลื่อนไหวกับทางภายนอกได ทางสมาคมหยาดฝนจึง
ไดสรางเวทีการเรียนรูขึ้นมาในการใหความรูแกผูคนในชุมชนเกี่ยวกับการจะ
อนุรักษและฟนฟูปาสาคู เริ่มตนดวยการหาแกนนําจากกลุมผูหญิง ผูนําทาง
ศาสนา ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูอาวุโส ครู เด็กและ
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เยาวชน โดยมีสมาชิกในกลุมผูหญิงและเจาหนาที่จากสมาคมหยาดฝนเปนผู
ประสานงาน การเชิญเขามารวมประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู
กัน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันและเพื่อแจงใหผูคนไดรับรู
ถึงการทํางานการเคลื่อนไหวอยูในขณะนั้นดวย ทําใหไมเปนที่เคลือบแคลง
สงสัยจากชาวบานในชุมชน จนในที่สุดก็ไดมีการจัดตั้งกลุมชมรมอนุรักษปา
สาคู อําเภอนาโยง จังหวัดตรังขึ้นมา อยางเปนทางการ

3) กลุม อ.บ.ต.สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุมนี้เปนอีกกลุมที่ทางเครือขายมองวานาจะมีศักยภาพและเปนองคกร
ภาครัฐ อาจจะมีสวนในการเชื่อมตอกับองคกรของรัฐไดในนโยบายตางๆ ใน
การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวเพื่อสรางกลุมนี้ขึ้นมานั้น ก็มีการพยายามเชิญ
แกนนํา องคกรบริหารสวนตําบลในแตละหมูบานเขามารวมพูดคุยและหา
แนวรวมในการจะเขามาอนุรักษปาสาคูดวย โดยจัดทําโครงการอ.บ.ต.สีเขียว
และความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอโครงการตอ
กรมสงเสริม
สิ่งแวดลอม และไดการอนุมัติงบประมาณมา และไดจัดตั้งกลุมอ.บ.ต.สีเขียว
และความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นมา
โดยสมาชิกก็จะเปนสมาชิกจาก
องคการบริหารสวนตําบลในแตละหมูบานของตําบลนาขาวเสียและตําบล
โคกสะบา
แตก็ไมสามารถมีสมาชิกไดจากทุกหมูบานเพราะบางหมูบาน
อ.บ.ต.ก็ยังคงนิ่งเฉยไมเขารวมดวย แตทางเครือขายก็ไมไดมีการตอวาแต
อยางใด

4) คณะกรรมการคลอง
การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อใหเกิดกลุมนี้ขึ้นมานั้น เกิดจากแนวคิดจากกลุม
อ.บ.ต.สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อดูแล
รักษาลําคลองที่ไดรับการฟนฟูและอนุรักษไว
โดยทางเครือขายก็จะให
ตัวแทนอ.บ.ต.แตละหมูบานไปรวมพูดคุยในเวทีของชาวบานแตละหมูบาน
เสนอแนะใหความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบาน พรอมทั้งได
คัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครจากแตละหมูบานที่เขารวมโครงการเพื่อมาเปน
คณะกรรมการคลอง ดูแลรักษาเรื่องลําคลอง การใชน้ํา การจับสัตวน้ํา ใน
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หมูบานที่ตนเองอาศัยอยู การคิดเลือกคณะกรรมการคลองโดยอาศัยโครงการ
จาก อ.บ.ต. เพราะตองอาศัยอํานาจทางกฎหมายเขามาใชในการดูแลลําคลอง
สาธารณะที่อาจจะมีบุคคลบางกลุมบางพวกเขาไปใชประโยชน

5) กลุมผูสูงอายุ
การสรางกลุมนี้ขึ้นมานั้นทางเครือขายตองการใหมีความเชื่อมโยงกับกรม
สงเสริมสุขภาพ ซึ่งเปนองคกรของทางภาครัฐ โดยการจัดตั้งกลุมผูสูงอายุ
ขึ้นมาเพื่อใหเขากับนโยบายของทางกรมสงเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) เพื่อลด
ปญหาทางดานสังคม การเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดกลุมนี้ขึ้นทางเครือขายโดยมี
ประธานของชมรมเขาไปรวมพูดคุยกับชาวบานในชุมชน โดยเฉพาะกลุม
ผูสูงอายุซึ่งมาทําบุญที่วัดเปนประจําอยูแลว เครือขายและทางสมาคมหยาด
ฝนก็ใชวัดเปนเวทีการพูดคุยกับชาวบาน และรับสมัครสมาชิกในการจัดตั้ง
กลุมผูสูงอายุขึ้น

6) กลุมเกษตรอินทรียคลองลําชาน
การเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดกลุมนี้นั้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวทางดานตางๆ
ทําใหทรัพยากรปาสาคูของชุมชนไดฟนคืนกลับมาในระดับหนึ่ง
และ
สามารถสรางจิตสํานึกของผูคนในชุมชนไดพอสมควร แตชุมชนก็ยังประสบ
ปญหาทางดานการทํานาที่ไดผลผลิตนอย
ที่นารกรางในชุมชนก็ยังมีอยู
จํานวนมาก ประกอบกับผูคนในชุมชนก็มีความตองการที่จะทํานา เครือขาย
ไดจัดเวทีใหความรูและกระตุนใหชาวบานหันมาทํานา ซึ่งเปนรูปแบบการทํา
นาแบบใหมโดยไมใชปุยและสารเคมี และมีการเชิญวิทยากรจากมูลนิธิขาว
ขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรีมาใหความรู นอกจากนี้ก็ยังมีการใหชาวบานผูที่มี
ความสนใจในดานการทํานาเกษตรอินทรียไดไปศึกษาดูงานยังพื้นที่จริงอีก
ดวย

7) เครือขายขาราชการ
การสรางเครือขายนี้ขึ้นมาโดยที่ทางกลุมการเคลื่อนไหวไดมีการติดตอ
ประสานงานกับหนวยราชการในเรื่องตางๆ อาทิเชน การเชิญเขารวมประชุม
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ปรึกษาหารือการจัดตั้งกลุมชมรมอนุรักษปาสาคู อําเภอนาโยง การขอคํา
ปรึกษาหารือในสวนของการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก การ
สงเสริมการประกอบอาชีพ
การขอความรวมมือในการจัดทําปายรณรงค
ตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูปาสาคู ไดแก ปายอนุรักษปาสาคูเฉลิม
พระเกียรติ ปายโครงการน้ําใสดุจน้ําพระทัยพระราชินี เปนตน การเชิญเขา
มารวมในการ ของบประมาณมาสนับสนุนตามแผนของการพัฒนาชุมชน
ไดแก
นายอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
หลังจากที่
หนวยงานราชการเริ่มมีความคุนเคยกับเครือขายก็ไดมีการขยายความรวมมือ
ดานตางๆ มากขึ้น เชน การเขารวมเวทีเสวนา การจัดประชุมทางวิชาการ
อยางไรก็ตามก็มีการสรางปฏิสัมพันธในทางลบ เชน การยื่นหนังสือคัดคาน
โครงการของสวนราชการที่เขามาและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชุมชน
เชน การคัดคานการขุดลอกลําคลองเพื่อสรางระบบชลประทาน ผลที่เกิดจาก
การที่ขบวนการเคลื่อนไหวเขาไปปฎิสัมพันธกับทางหนวยงานราชการตางๆ
ไดกอใหเกิดการสรางความเขาใจ ความรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจน
หาแนวทางปฎิบัติรวมกันในการหาทางออกถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ผลของการรวมมือนอกจากจะทําใหชุมชนไดรับประโยชน
แลว หนวยงานราชเองจะไดประโยชนจากการเขามามีสวนรวมคือ การจัด
โครงการตางๆ ของเครือขายการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคู เขา
ไปในแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับหนวยราชการนั้นๆ และทําใหงาน
โครงการของภาครัฐที่เขามาสูชุมชนสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายดวยดี
เนื่องจากชุมชนใหความรวมมือและมีสวนรวมมือ

8) เครือขายลุมน้ําประเหลียน
เครือขายนี้เกิดขึ้นมาจากดําเนินงานเคลื่อนไหวที่เครือขายการเคลื่อนไหวได
เล็งเห็นความสําคัญของระบบนิเวศนน้ํา ซึ่งมองวาหากทํางานดานการอนุรักษ
ปาสาคู ซึ่งปาสาคูจะเปนพื้นที่ชุมน้ําซึ่งอยูถัดจากปาตนน้ําและถัดไปก็จะเปน
ปาชายเลน หากทั้ง 3 ระบบนิเวศนไมมีความสัมพันธกันก็จะทําใหระบบใด
ระบบหนึ่งเสียไปดวย การเชื่อมโยงเครือขายนั้นทางสมาคมหยาดฝนซึ่งได
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ทํางานทางดานการอนุรักษในพื้นที่ปาชายเลนอยูกอนแลวจึงไดเชื่อมโยงให
แตละเครือขายที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนเครือขายปาตนน้ํา เครือขายปาชายเลน
เครือขายการอนุรักษปาสาคู ไดมีความสัมพันธกัน โดยการเชิญแกนนํา และ
สมาชิกในแตละเครือขายเขามารวมในเวทีการเรียนรู พบปะพูดคุยสรางสาย
สัมพันธกัน และรวมกันคิดหาแนวทางในการเคลื่อนไหวรวมกัน

ทุนทางสังคมกับการกอเกิดทุนประเภทตางๆ
การสรางทุนมนุษย (human capital)

ทุนมนุษย (human capital) คือทักษะความรู ความสามารถ ความคิด ทักษะฝมือ มี
ความเปนผูนํา ความมีสุขภาพดี ซึ่งบุคคลสามารถที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นได เมื่อ
ทางขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาสาคูไดมีการสรางทุนทางสังคม
ขึ้นมานั้นยังสงผลใหเกิดการสรางความเปนผูนํา สรางทุนภูมิปญญาขึ้นมาอีกดวย
ไดแก สรางผูนํา การเคลื่อนไหวของเครือขายตางๆ
โดยมีกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เชน การไดรวมฝกแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบาน ในเวทีสัมมนาของวงวิชาการตางๆ การเขารวม
อบรมและศึกษาดูงานยังพื้นที่ตางๆ การไดมีโอกาสเปนวิทยากรถายทอดความรู
แกเด็กนักเรียน การถายทอดความรูแกผูมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สิ่งเหลานี้ได
กอใหเกิดประสบการณและการเรียนรูขึ้นมา ทําใหชาวบานในชุมชนหลายคนได
เกิดทักษะและมีความเปนผูนํา ที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายคน
จากเดิมซึ่งไมกลาพูดแสดงความคิดเห็นก็มีความกลาแสดงออกมาขึ้น หลายคนมี
ความรูเพิ่มเติมในเรื่องราวของงานวิชาการ และบางคนกมีวามสามารถจนพัฒนา
ถึงขั้นเปนตัวแทนของกลุมเพื่อไปเปนวิทยากรใหความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เปนตัวแทนในการเจรจา ตกลงกับทางราชการ ซึ่งเปนปากเปนเสียงแทนชาวบาน
ในชุมชนได
การสรางทุนทางดานภูมิปญญาในการรวมกลุมผูหญิงปาสาคู ซึ่งก็
เชนเดียวกันความสามารถในดานการประกอบอาหารของครัวเรือนที่ผูหญิงตองมี
หนาที่ในการประกอบอาหาร ประสบการณความรู ความชํานาญไดถูกนําขึ้นมาใช
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ในการรวมกลุมขึ้นมา คือ กลุมผูหญิงรวมใจปาสาคู การนําความรูทางดานอาหาร
มาใช คือ การรูจักที่จะปรับเปลี่ยนและประยุกต ความรู ความสามารถที่ไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษมาใชแกไขปญหาในครัวเรือน กลุมผูหญิงไดมีการ
นําเอา แปงสาคูที่ในอดีตสามารถทําเปนขนม อาหารไดไมกี่ชนิดมาประยุกตใช
โดยการลองผิดลองถูกจนสามารถทําอาหารทั้งคาวหวานไดหลายชนิด รวมถึง
อาหารที่มีความแปลกใหม ซึ่งไมเพียงเปนอาหารของไทยเทานั้นยังรวมถึงอาหาร
ที่เปนของตางประเทศอีกดวย การนําทุนทางสังคมในเรื่องภูมิปญญาขึ้นมาใชนี้
เปนการตอยอดทุนทางสังคมที่สมาชิกกลุมผูหญิงแตละคนไดมีพื้นฐาน
ประสบการณในดานนี้มากอนแลวและปรับใชใหเขากับสถานการณในปจจุบันได
การสรางทุนปญญา ในชุมชนอําเภอนาโยงก็เปนอีกชุมชนชนบทซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกับชุมชนอื่นๆ ที่ผูคนในชุมชนมีการอาศัย ดํารงชีวิตอยูโดยการ
พึ่งพาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน
วิถีการดํารงชีวิตที่อาศัย
ประสบการณการเรียนรู การเอาตัวรอด ในการเผชิญกับปญหาตางๆ ทั้งที่ไดรับ
การถายทอดมาจากบรรพบุรุษและการเรียนรูขึ้นมาจากประสบการณดวยตนเอง
ไมวาจะเปนการลองผิดลองถูก การรูจักวิเคราะหแกปญหาตางๆ ซึ่งสามารถทําให
ตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูได ไดแก การนําทุนทางดานภูมิปญญามาใช ในเรื่อง
ของการรวมกลุมผูสูงอายุ ซึ่งกลุมนี้จะมีการการใชประสบการณ ความรู ในอดีตที่
มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากปาสาคู ทั้งในแงของการนําเอาสวนตางๆ
ของตนสาคูมาใชในการจักรสานเปนวัสดุและอุปกรณตางๆ ในครัวเรือน กลุมนี้
ไดรวมตัวโดยเอาผูสูงอายุในชุมชนที่มีความรู ความสามารถที่จะถายทอดองค
ความรูในเรื่องของการผลิตวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชแกคนรุนหลัง
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนในชุมชน และยังมีการนําภูมิปญญาในเรื่องอื่นๆ ถายทอด
อีกดวย อาทิเชน การทํานาโดยอาศัยการสรางระบบชลประทานแบบชาวบานที่
บรรพบุรุษได ยึดถือมา แตปจจุบันที่มีวิธีคิดแบบใหมเขามาเพื่อพัฒนาชุมชนจน
เกิดผลกระทบตอชาวนาไมสามารถทํานาได ก็มีการรื้อฟนภูมิปญญาการทํานาดวย
การอาศัยเหมืองดินของชาวบานขึ้นมา เพื่อใหชุมชนไดเห็นคุณคาของภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษ เห็นผลดีของการทํานาดวยการอาศัยเหมืองดิน จนทําใหชาวบาน
เกิดการรับรูและเกิดการสํานึกขึ้นมา และมีการตอรองกับทางราชการขึ้นมาเพื่อ
ไมใหโคนทําลายปาสาคูเพื่อสรางระบบชลประทานคอนกรีตไดสําเร็จ

156

การสรางทุนการเงิน (financial capital)
เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของเครือขายขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ
และฟนฟูปาสาคู
ไดกอใหเกิดทุนการเงินขึ้นมาทั้งในเรื่องของรายไดของ
ครัวเรือน การจัดการเงินในครัวเรือนและการเกิดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตางๆ ที่
จะสรางความมั่นคงของทุนการเงินใหแกครัวเรือนในชุมชน
และรายไดที่
ครัวเรือนไดรับเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการเคลื่อนไหว
การเกิดกลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ ในการดําเนินกิจกรรมการผลิต
อาหารจากแปงสาคู การผลิตแปงจากตนสาคู เพื่อนํามาจําหนายในทองตลาด ทํา
ใหสมาชิกในกลุมสามารถสมีรายไดเสริมที่นอกเหนือจากการทํานาและการทํา
สวนยางพารา เพราะวานอกจากกลุมผูหญิงจะผลิตอาหาร ขนมเพื่อจําหนายใน
ชุมชน และผูที่มาเยี่ยมศึกษาดูงานในพื้นที่แลว เมื่อทางกลุมไดเดินทางไปรวม
กิจกรรมตางๆ ยังพื้นที่อื่นๆ หรือการเขารวมเวทีสัมมนาการประชุมตางๆ ทาง
กลุมผูหญิงและเครือขายไมเพียงไปรวมงานเทานั้น ยังไดนําผลิตภัณฑตางๆ ที่
ผลิตจากสาคูไปรวมวางจําหนายอีกดวย
และในเขตพื้นที่อําเภอนาโยงเมื่อมี
กิจกรรมตางๆ ของทางอําเภอหรือจังหวัด ทางกลุมก็ไปเขารวมกิจกรรมและวาง
ผลิตภัณฑจําหนายดวย
- การที่ทรัพยากรปาสาคูสมบูรณมากขึ้น ระบบนิเวศนก็เริ่มมีความสมดุลมาก
ขึ้น ทําใหแมน้ําลําคลอง มีสัตวน้ําตางๆ เขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ในปา
สาคูก็เชนเดียวกันมีสัตวปามาอาศัยอยูเพิ่มมากขึ้น มีพืชผักสมุนไพรตางๆ ขึ้น
อยางอุดมสมบูรณ ซึ่งชาวบานนอกจากจะพึ่งพาอาศัยสัตวปา สัตวน้ําและ
พืชผักตางๆ ไปประกอบอาหารกันในครัวเรือนชวยลดคาใชจายในเรื่องการ
ซื้ออาหารเพื่อมาบริโภคในครัวเรือนแลวยังกอใหเกิดอาชีพเสริม ในการหาผัก
หาปลาเพื่อไปขายในทองตลาด มีรายไดมาจุนเจือครอบครัวไดอีกทาง และก็
พบวามีชาวบานหลายรายที่ไดใชพื้นที่ปาสาคูในการปลูกพืชไวเพื่อขาย เชน
ผักกูด โหระพา ผักหวาน ซึ่งผักตางๆ เหลานี้ก็ขึ้นไดดีและสมบูรณมากในปา
สาคู
- การเขามาเยี่ยมชมหรือเขามาทองเที่ยวของผูคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ เขามาผัก
ผอนหยอนใจหรือเขามาทองเที่ยวเชิงนิเวศนแมจะยังคงมีรูปแบบที่ไมชัดเจน
และไมเปนรูปเปนรางเทาไรนัก แตทางเครือขายก็ไดมีการดําเนินกิจกรรมที่
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พอใหเห็นบาง เชน การสรางทางเดินเทาแบบคอนกรีตขึ้นมาเพื่อใหผูที่เขามา
ดูงานหรือเขามาทองเที่ยวไดมีความสะดวกที่จะเดินชมลํา-คลอง ปาสาคูและ
สัตวปาตางๆ การเขามาเยี่ยมชมนั้นทําใหชาวบานก็มีรายไดจากการนําไป
ทองเที่ยวหรือการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ จากตนสาคูเชนกัน
- นอกจากชาวบานจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของ
เครือขายแลวดวยความไวเนื้อเชื่อใจกันและความสัมพันธที่เกิดขึ้นมานั้นทํา
ใหมีการจัดตั้งกลุมกองทุนตางๆ ขึ้นมา โดยชาวบานในชุมชนและเครือขาย
สมาชิกจากหมูบานตางๆ ที่เชื่อใจไวใจกัน อยางเชน กลุมธนาคารผูหญิงปา
สาคูรวมใจ กลุมกองทุนซอ(แชรพี่นอง) ซึ่งสมาชิกที่มาเขารวมกับกลุมตางๆ
นี้จะมีการรูจักและมีความสัมพันธผานการเขามาเปนเครือขายการอนุรักษ
โดยจะมีสมาชิกในหลายหมูบานเชน บานหนองพาบน้ํา บานทุงแกเจย บาน
เกาะเปยะ บานหนองกินตา เปนตน ซึ่งจะมีการนําเงินมาฝากไว มีดอกเบี้ยให
สําหรับผูที่ฝากเงินและผูที่มากูเงิน พรอมกันยังไดมีการกําหนดกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ไวอยางชัดเจนอีกดวย
การเกิดขึ้นมาของกองทุนนี้สามารถชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจครอบครัวของชุมชนไดเปนอยางดี อยางเชน
กรณีที่ครอบครัวประสบกับปญหาตางๆ เชน เงินไมพอที่จะสงเปนคาเลาเรียนใหลูก เพราะอยูในชวงหนาฝนไม
สามารถกรีดยางได การทํานาก็ไดผลไมดี กรณีการเจ็บปวยฉุกเฉินก็สามารถกูเงินได โดยกลุมกองทุนตางๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นมานั้นมีความเขมแข็งและสามารถชวยเหลือชาวบานไดเปนอยางดี ซึ่งในปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน

การสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติถือเปนลักษณะของทุนที่มีอยูตามธรรมชาติ ไมวา
จะเปน ที่ดิน ปาไม แมน้ําลําคลอง พืช สัตวปาตางๆ ชุมชนในอําเภอนาโยงก็
เชนเดียวกัน ผูคนไดพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติเปนทุนในการดํารงชีวิต
ในอดีตทุนเหลานี้เคยมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานในชุมชนมีระบบการใชและ
จัดการทรัพยากรโดยชุมชนเอง แตการพัฒนาตามกระแสหลักที่เขามายังชุมชนสง
ผลกระทบทําใหทุนทรัพยากรของชุมชน อาทิเชน ปาไม ลําคลอง สัตวปา ฯลฯ ได
เกิดความเสื่อมโทรมลง เพราะมีการใชทรัพยากรอยางขูดรีด เพื่อผลประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจ
ปาสาคูถูกขุดโคนทําลายเพื่อลอกคลองสําหรับสราง
ชลประทานในการสงเสริมการทําเกษตรกรรมแผนใหม การเรงใชสารเคมีปราบ
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ศัตรูพืช ปุยเคมีและเทคโนโลยีตางๆ ที่สงผลตอระบบนิเวศ ลําคลอง ปาสาคูใน
ชุมชน การรับคานิยมในแบบใหม มองวาปาสาคูไมไดกอใหเกิดประโยชนตอ
การสรางรายได ความมั่งคั่งทางทางเศรษฐกิจเทากับพืชอยางอื่นจึงละเลยไมเห็น
ความสําคัญ จนมาถึงจุดหนึ่งซึ่งชาวบานตองประสบกับปญหาตางๆ ชุมชนเกิด
ความออนแอขาดความเขมแข็งอยางเชนในอดีตเนื่องจากการพัฒนาดังกลาว
เปนไปอยางไรทิศทางและขาดความยั่งยืน ทําใหผูคนไดหันกลับไมมองถึงสิ่งที่
พวกเขาเคยอยูรอดไดและไดเห็นความสําคัญของทรัพยากรในชุมชน นํามาซึ่งการ
รวมตัวขึ้นมาเพื่อสรางกลุมในการเคลื่อนไหว จนสามารถพลิกฟนทรัพยากรปา
สาคูของชุมชนขึ้นมาไดประมาณ 60%
น้ําในลําคลองไดกลับคืนความอุดม
สมบูรณมา ชาวบานสามารถพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศปาสาคูเพื่อเปนฐานในการ
ดํารงชีวิตและความมั่นคงทางดานอาหาร
สามารถสรางอาชีพจากการใช
ประโยชนจากตนสาคู เชน การทําขนมจากแปงสาคูขาย การเพาะเลี้ยงดวยสาคู
การทํานาแบบชีวภาพ การอนุรักษพันธสัตวน้ําตางๆ เปนตน

การสรางทุนการเมือง
ในการเคลื่อนไหวเพื่อสรางทุนทางสังคมในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรของชุมชนนั้น พบวาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
เครือขาย โดยอาศัยการสรางทุนทางสังคมเขามาเปนพลังในการขับเคลื่อน จน
ไดรับความรวมมือ การสนับสนุนจากผูคนในชุมชน จากเครือขายตางๆ ทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชน และสามารถสรางอํานาจในการตอรองกับทางรัฐในการมี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนไดในดับหนึ่ง เนื่องจากในการ
เคลื่อนไหวดังกลาวนั้นตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เปนคูขัดแยงตอการ
ดําเนินงานของเครือขาย การเคลื่อนไหวของเครือขายพบวาไมสามารถที่จะ
ดําเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยปราศจากการมีสวนรวมของรัฐได เพราะใน
บางครั้งตองอาศัยอํานาจทางดานกฎหมายเขามาในการสนับสนุนในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนที่ไมสามารถใชวิธีการพูดจาตกลงกันได การอาศัยอํานาจรัฐ
ในการสนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับแผนนโยบายของทางภาครัฐ
การใหอํานาจแกชุมชนในการจัดการทรัพยากรกรของชุมชน อยางเชนกรณีของ
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การรุกล้ําพื้นที่ลําคลองที่ตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายเขามาใชในการจัดการ
ปญหาที่เกิดขึ้น การจัดทําปาสาคูชุมชน การจัดทํานโยบายสาธารณะในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการของทางภาครัฐ ดังเชนกรณี การคัดคานการสรางคลองชลประทาน การ
เขารองเรียนของชาวบานตอผูวาราชการจังหวัดตรังในการจัดจางผูรับเหมาเพื่อทํา
การสรางทางเทา การสรางสะพานในปาสาคู การแตงสางลําคลองปาสาคูเพื่อการ
อนุรักษ ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งทําให
ชาวบานในชุมชนนั้นสามารถที่จะรูจักใชกระบวนการของสิทธิตามหลัก
ประชาธิปไตยเขามาจัดการกับปญหาในการดํารงชีวิตของตนเอง ชาวบานหลาย
คนไดหันมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการเมืองทองถิ่น
การเลือกตั้ง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล การเลือกตั้งผูใหญบานในหมูบาน
ตางๆ เปนตน

ทุนทางสังคมกับความสามารถในการจัดการปญหาสังคม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ทุนทางสังคมกับความสามารถในการจัดการปญหาสังคม
ปญหาการความขัดแยงในชุมชน
เนื่องจากชุมชนมีแหลงน้ําธรรมชาตินอยมีน้ําจํากัด คือ ลําคลองปาสาคูที่ไหลทอด
ยาวผานหมูบานตางๆ ที่มีทั้งพื้นที่ทํานา แปลงปลูกผัก พื้นที่สวนยางพารา แปลง
เกษตรเพื่อการคาของนายทุนรายใหญคือแปลงเพาะกลายาง ซึ่งสวนที่ตองใชน้ํา
มากคือ แปลงผัก แปลงนา แปลงเพาะกลายาง สวนแปลงสวนยางมีการใชน้ํานอย
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากน้ําคือแปลงเกษตรของนายทุนจะสูบน้ําไปใชในปริมาณ
ที่มาก จนไมเพียงพอกับการปลูกพืชแปลงอื่นของชาวบานจึงทําใหเกิดกรณีพิพาท
เรื่องการใชน้ําขึ้นมา นอกจากนั้นยังพบวามีชาวบานบางสวนทําการสูบน้ําจากลํา
คลองเพื่อจับปลาเปนเหตุใหน้ําหมดไปจากลําคลอง กรณีดังกลาวไดรับการแกไข
โดยอาศัยกลุมและเครือขาย กลาวคือ กลุม อ.บ.ต.สีเขียว ไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการคลองขึ้นมา เพื่อดูแลรักษาคลอง โดยมีการคัดเลือกสมาชิกในทุก
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หมูบานที่มีคลองปาสาคูอยู
เพื่อทําหนาที่คือดูแลปญหาการเขามาใชน้ําของ
ชาวบาน รวมทั้งออกกฎระเบียบหามการลักลอบสูบน้ําทิ้งเพื่อจับปลา หรือการ
ขโมยสูบน้ําเพื่อรดกลายางของนายทุนใหลุลวงไปไดในระดับหนึ่ง

ปญหาเศรษฐกิจ
ทามกลางการบีบคั้นของสภาพทางเศรษฐกิจที่คนตองใชจายสูงทั้งคา
สิ่งจําเปนตามปจจัยสี่ คาการศึกษาลูก คาภาษีสังคม สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ทําใหชาวบานมีรายไดไมพอรายจายจนเกิดภาวะหนี้สินนอกระบบและในระบบ
จํานวนมาก ปญหานี้ชุมชนดําเนินการจัดการแกไขดวนการจัดตั้งกองทุนออม
ทรัพย และธนาคารหมูบานขึ้นมา โดยรับสมัครชาวบานที่สนใจเปนสมาชิก และ
คัดเลือกบุคคลขึ้นมาจํานวนหนึ่งเปนกรรมการบริหารเงิน พรอมกําหนดระเบียบ
การออมเงินและการกูเงินขึ้นมาปจจุบันไดเกิดกองทุนออมทรัพยขึ้นมาหลาย
ชุมชน
มีการดําเนินกิจกรรมการออมเงินและใหสมาชิกกูเงินดอกเบี้ยถูกเพื่อ
นําไปใชจายแกปญหายามขาดแคลนเงิน

ปญหาเยาวชนและยาเสพติด
ชุมชนมีปญหาเยาวชนเกี่ยวกับการใชเวลาวางและการยุงเกี่ยวกับยาเสพ
ติดเชนเดียวกับชุมชนอื่นๆ ที่มีพื้นที่อยูใกลเมือง การแกปญหาของชุมชนโดยการ
ชักนําเชื่อมโยงใหเยาวชนเขารวมเครือขายโรงเรียน
และทํากิจกรรมในกลุม
เยาวชน ซึ่งมีการปลูกฝงความคิดใหเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิต การใหเห็น
คุณคาของการอนุรักษทรัพยากรปาสาคูและรวมกิจกรรมกับเครือขายอื่นๆ
ตลอดจนไดรับการสอดสองดูแลจากผูหลักผูใหญหรือแกนนําจากกลุมตางๆ ใน
ชุมชนดวย เชน จากสมาชิกในชมรมอนุรักษปาสาคู หรือ จากสมาชิกกลุม
อ.บ.ต. สีเขียว จึงทําใหปจจุบันสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นได

ปญหาผูสูงอายุ

เดิม ผูสูงอายุไม คอยไดรับการสนใจจากครอบครัวเนื่องจากไมสามารถชวยเหลือ
ในการทํางานได จึงกลายเปนปญหาทางครอบครัวที่คนสูงอายุดูเหมือนไมมีคุณคาและเปน
ภาระ การดําเนินการแกปญหาผูสูงอายุของชุมชนไดใชกระบวนการกลุมเขามาแกไข โดย
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ชมรมอนุ รั ก ษ ป า สาคู กลุ ม ผู ห ญิ ง ป า สาคู ร ว มใจ และสมาคมหยาดฝน ได เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของแหลงภูมิปญญาทองถิ่นจากคนกลุมนี้ และตั้งกลุมสูงอายุขึ้นมา ผูสูงอายุจึง
มีเวทีของการมารวมตัวกันทุกวันแรม 15 ค่ํา ของเดือน ที่วัดไทรทอง ตําบลโคกสะบา จะ
มีการนําขาวปลาอาหารมารวมทําบุญ มีการพูดคุย เล าเรื่ องราวในอดีต ทํางานหัตถกรรม
จากสวนตางๆ ของตนสาคู พรอมกับการถายทอดใหเด็กๆ เยาวชนมาศึกษาดูวิธีการทํา
อยางไรก็ตามชุมชนก็พบปญหาที่ยังไมสามารถจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะเรื่องการใชประโยชน
พื้นที่ทําการเกษตรที่มีการทําสวนยางเพิ่มขึ้นในพื้นที่นา แมหลายฝายเปนหวงวาตอไปในอนาคตพื้นที่ปลูก
ขาวจะลดลง ชาวนาอาจตองซื้อขาวกิน ปญหานี้เกิดจากการปรับตัวดานอาชีพของเกษตรกรที่เห็นวาขณะที่
ราคาขาวไมสูงขึ้น การปลูกขาวทําดวยความเหน็ดเหนื่อยและยากลําบาก ขณะที่ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น
จาก 20 บาท เปน 70-90 บาทตอกิโลกรัม จึงเปนแรงจูงใจใหชาวนาหันมาขยายการปลูกยางเพิ่มขึ้น ปจจัย
สนับสนุนนอกจากราคาแลวปจจุบันสภาพความอุดมสมบูรณของน้ําลดนอยลงจากผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมโลกทําใหฝนตกนอยหรือบางปตกมากจนทวม ทําใหพื้นที่ที่เคยมีน้ําขังเหมาะกับการทํานา
กลายเปนพื้นที่ดอน มีชวงน้ําขังนอยลงการทํานาจึงไมไดผลดีมีปญหาภัยแลงหรือน้ําทวมเสียหายอยูเสมอ
ชาวนาจึงจําเปนตองเลือกพืชที่ความเสียงนอยและมีโอกาสสรางรายไดใหมากกวา แตดวยมีพื้นที่เฉพาะ
แปลงนาไมมีพื้นที่ดอนอื่นๆใหใชประโยชน จึงจําเปนตองขยายการปลูกยางลงในพื้นที่นาแมรูดีวาอาจไม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยาง ปญหาดังกลาวมีความสลับซับซอนของหลายปจจัยเกินที่จะใชทุน
ทางสังคมมาแกปญหา และที่สําคัญไมมีใครบอกไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเปนทางออกที่ถูกหรือ
ผิด
โดยภาพรวมบทบาทของการนําทุนทางสังคมมาชวยแกปญหาในชุมชนหากมองภายนอก
จะเห็นวามีการใชกระบวนการกลุ มเครือขา ยมาเปนตัวขับเคลื่อนในการแกปญหาที่เ กิดขึ้น แตภายในลึ กๆ
ของความสําเร็จในการแกปญหาตา งๆ ที่ สามารถดําเนินการใหลุลวงไปไดเนื่องจากชุม ชนมีทุน ทางสังคม
ดานอื่นๆ อยูภายใน ไดแก ความรวมมือ การรูจัก ความไววางใจและพันธะผูกพันระหวางกัน กิจกรรมรวม
และมีระบบคุณ คา ที่ยึด ถือรวมกันอยางเขม ขน วัฒ นธรรมชุม ชน ที่ ผูก พันแนบแนนกับวิ ถีชี วิตของคนใน
ชุมชน ความเชื่อ จิตสํานึกที่รักตอชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ มีความรู สติปญญา
และทักษะ ความมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และระบบความสัมพันธของครอบครัว เครือญาติ
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ทุนทางสังคมกับความสามารถในการจัดการทรัพยากรและปาสาคู

ประการแรก พื้นที่ลําคลองปาสาคู แมว าทรัพยากรปาสาคูมีเสื่อมโทรมมากเพราะถูกโคน
ทําลาย ลําคลองถูก บุกรุก และถมเป นพื้ นที่ ทางการเกษตร แมวาการฟนฟูนั้นยากที่จะให
กลับมาเปนเชนดังเดิม แตการเคลื่อนไหวของเครือข ายสามารถทําใหพลังของการฟนฟูมี
ความเขมแข็ง เนื่องจากไมใชทําเพียงลักษณะของการพัฒนา แตเปนการเคลื่อนไหวที่เริ่ม
ตั้งแตการชวงชิงความหมายซึ่งหมายถึงเป นการเคลื่อนไหวดว ยระบบความรูความเขาใจ
และอุดมการณ ทําใหการเคลื่อนไหวเชิงปฏิบัติการมีความจริงจัง ตอเนื่อง และใชความรูที่
มีพัฒนาการตลอด ดังนั้นถึงแมจะยากแตก็พบวามีการฟนฟู กลับ มาไดมากพอสมควร เช น
สามารถเพิ่มพื้นที่ปาสาคูไดมากขึ้น ฟนฟูคลองใหมีน้ําและมีเสนทางการไหลไดดีขึ้น ฟนฟู
สัต วน้ํา ในคลองใหอุดมสมบู รณขึ้น กระทั่งพยายามฟ นฟู ระบบชลประทานแบบเดิมไป
พรอมๆ กับ การทํ านาแบบยั่ง ยืน ซึ่ง ณ วันนี้ในพื้ นที่ ปฏิบัติการของเครื อขายจะเห็ นภาพ
การฟน ฟูสิ่ งดั งกลาวอย างชัด เจน แมวาจะพอรับรูไดวาการฟ นฟู ดัง กลาวยั งทําไดเพีย ง
บางสวนก็ตาม
พร อมๆ กั บ การฟ น ฟู ท รั พ ยากรทางเครื อข า ยสามารถสร า งระบบการจั ด การ
ทรัพยากรของชุมชนดวย โดยเฉพาะการจัดการปาสาคู ลําคลอง และน้ํา ไดแก การกําหนด
กฎเกณฑจั บสั ตว น้ําในลํ าคลองขึ้ น เนื่องจากมีบุ คคลบางกลุมไดใ ชวิธีการจับ สัต วน้ํ าซึ่ ง
กอใหเกิดผลในการทํ าลายพันธุสั ตวน้ําและทํ าลายลําคลองและปาสาคู เชน ผู ที่ใชวิธีการ
จับสัตวน้ําโดยใชไฟฟาซ็อต การใชยาเบื่อ การสูบน้ําจากคลองทิ้งเพื่อจับปลา นอกจากจะ
สง ผลกระทบตอชาวบานซึ่ง ทําใหช าวบานในพื้ นที่ ขาดน้ําในการอุปโภคบริโภคและทํ า
การเกษตรแลวยังสงผลกระทบตอชาวบานที่อยูบริเวณปลายน้ําถัดไปทําใหเกิดน้ําเขาทวม
ขั งพื้ นที่บา นเรือนและพื้น ที่ ทํา การเกษตรทํา ใหเ กิด ปญหาความเดือดรอนขึ้นและเป น
ป ญ หาความขั ด แย ง กั น ในการแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ท างคณะกรรมการ
สิ่ง แวดลอมตํา บลโคกสะบ า ซึ่ งมีการจัด ทํา โครงการอนุรั กษ คลองลําชาน โดยเสนอขอ
งบประมาณสนับ สนุน จากผูว า ซี อีโอ และมี การจั ด ตั้ง คณะกรรมการคลองขึ้ น มา โดย
สมาชิกคณะกรรมการคลองนั้นมาจากบุคคลซึ่งทํางานอยูในกลุมขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะบาในหมูบานตางๆ และไดรับคัดเลือกเขามาเปนคณะกรรมการคลองเพื่อดูแล
รักษาการใชลําคลองของชุม ชน ทั้งนี้ไ ดมีการกําหนดกฎเกณฑการใชลํา คลอง คือ การ
กําหนดเครื่องมื อในการจับสัต วน้ํา ซึ่ งเครื่องมือ ที่สามารถจะจับ สัต วน้ําได เป นเครื่ องมือ
พื้นบ านและไมทําลายพันธุสัตว น้ํา คือ แห เบ็ด ลอบ ไซ ซั้ง เปนตน และหามไมใหมี การ
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สูบน้ําจากลําคลองทิ้งโดยประสานกับทางราชการและมีการนําขอกฎหมายเขามาใช มีการ
ปกปายหามอยางชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดการใชคลองและปาสาคู โดยการจัดการปาสาคูนั้นหาก
เปนในสวนพื้นที่สาธารณะทางเครือขายก็ออกกฎระเบียบ กฎเกณฑการเขาถึ งและการใช
ประโยชนอยางชัดเจน ทั้งการใชสวนตางๆ ของตนสาคู การเก็บพืช ผักในปาสาคู สวนปา
สาคูใ นพื้นที่ สว นตัวก็มีแนวทางปฏิบัติที่ถือเปนขอ ตกลงรวมกัน ของผูคนในชุม ชนอยาง
ชัดเจน เชน ชาวบา นจะไมตั ดต นสาคู โดยทิ้ง สว นตางๆ ลงในลํา คลองทํา ใหกี ดขวาง
ทางเดินของน้ํา ไมตัดตนสาคูที่ยังไมสามารถที่จะใชแปงจากลําตนได ตองรอให (แตกหู
กวาง)กอน สวนลําคลองก็มีแนวปฏิบัติรวมกันจากการเขารวมประชุมในเวที ของชุมชน
ในหมู บานตางโดยการจัดประชาสัมพั นธ และการชี้แจงโดยผูนําชุมชน อ.บ.ต. ในชุ มชน
พรอมทําขอตกลงรวมกันในการรวมกันดูแลรักษาคลองและไมทําใหคลองสกปรก เปนตน
รวมถึ ง การกํ า หนดแหล ง เพาะพั น ธ สั ต ว น้ํ า ขึ้ น ในชุ ม ชนต า งๆ ซึ่ ง ทางคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมตําบลโคกสะบาไดประสานงานกับทางกรมประมงในการขอสนับสนุน พันธ
สัตวน้ําตางๆ มาปลอยในแหลงน้ําลํา คลองในชุมชน เชน แหลงเพาะพันธุปลา ในหมู ที่6
บานไสขัน ตําบลโคกสะบา เขตอภั ยทานแลงเพาะพันธปลาและน้ําจือหนองวังหยี ตําบล
นาขาวเสีย การปกปายปาสาคูชุมชน บานไสขัน ตําบลนาขาวเสีย
ประการที่สอง ระบบชลประทานของชุมชน การฟนฟูที่เกิดขึ้นโดยทําใหผูคนได
เห็นความสําคัญของระบบชลประทานแบบชาวบานที่มีมาแตดั้งเดิมแลว ทางเครือขายฯ ยัง
ไดมีการหันกลับไปรณรงคใหชาวบานใชฟนที่หรือระบบชลประทานแบบเดิมที่ยัง
หลงเหลือและไมไดปรับเปลี่ยนเปนระบบชลประทานแบบเหมืองซีเมนตโดย มีโครงการ
ขุดลอกและรื้อฟนการสรางระบบชลประทานแบบชาวบานใหสามารถใชไดอยางเดิม

ทุนทางสังคมกับการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ชุมชนปาสาคู มีลักษณะของความเปนชุมชนเขมแข็ง คือมีการแสดงออกของ
ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันดวยความสมัครใจเปน “กลุม/องคกร” ซึ่งกลุมคนเหลานี้จะ
มีวัตถุประสงคและอุดมคติรวมกัน มีมิตรภาพและความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูกัน
อยางตอเนื่องในการทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม มีผูนําตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการทํางานรวมกัน โดยมีการ
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เรียนรู การจัดการและการแกไขปญหารวมกันของชุมชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในชุมชน ตลอดจนมี
ผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีขึ้น โดยจะชุมชนมีการรวมตัวกันในความหมายที่แสดงถึง
การรวมมือชวยเหลือกันเพื่อผลประโยรวมกัน และดวยความเอื้ออาทรตอชุมชนอื่น ๆ ใน
สังคมดวย
1) ลักษณะที่สําคัญที่แสดงออกถึงความเปนชุมชนเขมแข็งของชุมชนปาสาคู
ตามหลักการพิจารณาชุมชนเขมแข็ง 8 ลักษณะ ของคณะอนุกรรมเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ภายใตคณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ พบวาชุมชนปาสาคูมี
ลักษณะที่แสดงออกตรงตามหลักเกณฑ ดังนี้คือ
i. สมาชิก รวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการ
พัฒนาของชุมชนผานกระบวนการชุมชน
ii. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน
iii. มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจน เปนวิถีของชุมชน ภายใต
การสนับสนุนของผูนําองคกรชุมชน ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกทั้งมวลเขามา
มีสวนรวม
iv. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแกไขปญหาและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง
v. สมาชิกของชุมชนพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน
vi. มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุก ๆ ดานของชุมชน ที่มุงการพึ่งตนเอง
เอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คนและมุงหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
vii. การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดใน
ที่สุดไมใชการพึ่งพาตลอดไป
viii. มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา เปนหมูบานชุมชนอื่น ๆ ทองถิ่น ภาค
ราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่น ๆ
ลักษณะตางๆ ที่กลาวมาขางตน ชุมชนปาสาคูไดแสดงออกผานกระบวนการของกลุมและเครือขาย ที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต การรวมคิด รวมตัดสินใจรวมดําเนินงาน รวมติดตามผลในกิจกรรมและกําหนดบทบาทหนาที่ของกลุม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนเครือขาย มีการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน เชน การสรางผลิตภัณฑอาหาร
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จานใหมจากแปงสาคูหรือจากตนสาคู มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนเปนวิถีและเอกลักษณของชุมชนที่ทําใหคน
ทั่วไปรูจักความสําคัญของสาคู คนในชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพชุมชนที่จะแกไขปญหาปาสาคู มีความพรอม
ที่จะรวมกันจัดการกับปญหา มีแผนพัฒนาของชุมชน การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอกในชวงเริ่มตนจนนําไปสู
การเคลื่อนไหวกันเองและมีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนาจากภายนอกอยางกวางขวาง
องคประกอบของความเขมแข็งในชุมชนปาสาคู
พบวาชุมชนมีองคประกอบ
ความเขมแข็งเปนตามหลักการคณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ ดังนี้ มีบุคคล
หลากหลายที่รวมตัวกันเปนองคกรชุมชนอยางเปนทางการหรือไมก็ตาม เห็นไดจากการ
รวมตัวของชาวบานธรรมดา พอบาน แมบาน เด็ก คนชรา ผูนํา ครู ขาราชการทองถิ่น
นักการเมือง พระสงฆ และอื่นๆ มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันดวยประโยชน
สาธารณะและของสมาชิก
เห็นไดจากเปาหมายรวมกันคือการอนุรักษปาสาคู และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันดานเศรษฐกิจ
1. มีจิตสํานักของการพึ่งตนเอง เอื้ออาทรตอกัน และมีความรักทองถิ่น รักชุมชน เห็นไดจากชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องกองทุน การลงแรงชวยงาน การพัฒนาคลองและปาสาคู
2. มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ เห็นไดจากเขาไปมีสวนรวมใน
โครงการอนุรักษตางๆที่กลุมคิดขึ้น เชน บทบาทของกรรมการคลองที่รวมกันดูแลคลอง
3. มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
และมีการจัดทํากิจกรรมที่เปน
สาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาปาสาคู การแปรรูปอาหาร และการทําหัตกรรม เปนตน
4. มีการจัดการบริหารกลุมที่หลากหลายและเครือขายที่ดี มีการเรียนรู เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายและ
ติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ เห็นไดจากการจัดตั้งที่หลากหลายบุคคลและหนาที่เชน กลุมผูหญิง กลุมผูสูงอายุ
กลุมอบต. กลุมคลอง เครือขายโรงเรียน วัด ชมรม ซึ่งทุกกลุมมีการเชื่อมโยงเครือขายการทํางานรวมกัน
5. มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป เห็นไดจากสราง
ผูนํากลุมใหมๆที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

2) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนปาสาคู
ชุมชนปาสาคูนอกจากจะมีลักษณะความเขมแข็งในชุมชนแลว ชุมชนยังมีการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อเปนฐานรองรับการแกไขปญหา
สามารถเผชิญปญหาวิกฤตตางๆ และการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
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และทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งนี้ชุมชนได
อาศัยทุนทางสังคมมาชวยขับเคลื่อนอยางผสมผสานกัน กลาวคือ
- ความรวมมือ ความไววางใจ พันธะผูกพันระหวางกัน กิจกรรมรวม และระบบ
คุณคาที่ยึดถือรวมกัน ไดเกิดกิจกรรมใหคนในชุมชนรวมกลุมกัน รวมคิด รวมทํา รวม
รับผิดชอบ และรวมรักษาผลประโยชนของชุมชนดวยตนเอง
- ทรัพยากรบุคคล ทุนมนุษย วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ความเชื่อ จิตสํานึก พิธีกรรม และประเพณีตาง ๆ ที่หลอหลอมจากประสบการณของ
คนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
สงเสริมการปรับวิธีคิดของคนในชุมชน ปรับวิธีคิดของ
บุคลากรภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนแทนการสั่งการ และการจัดทําแผนความตองการของ
ชุมชน
- ระบบความสัมพันธที่มีลักษณะของการเปนสถาบัน เชน ครอบครัวเครือ
ญาติ โดยมีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันในยามตกทุกขไดยาก ซึ่งเปน
โครงสรางสําคัญที่จะยึดโยงชุมชนใหเขมแข็ง รวมกันสงเสริมและสนับสนุนชุมชนไดมี
การเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การ
พัฒนาสวัสดิการสังคม การฟนฟูอนุรักษ และจัดการทัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ภูมิปญญาทองถิ่น มีการคนหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นจากคน
สูงอายุ ผูนําชาวบาน ผูอาวุโส ผูนําเกษตรกร และปราชญชาวบาน ชวยกันสรางสรรคให
เกิดองคความรูและผลิตภัณฑใหม
- กลุมเครือขายของชุมชน มีการสราง ขยายแนวรวมทั้งจากภายในและภายนอก
กลุมและเครือขาย ทุนทางสังคมดานกลุมและเครือขายถือวาเปนทุนที่มีบทบาทที่สุด
ตอการจัดการปาสาคู เนื่องจากองคประกอบทั้งสองสวนนี้มีความสัมพันธกันที่ตางก็เปน
สวนที่ชวยสรางกันและกัน กลาวคือสาคูเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่อยูคูวิถีชีวิตชุมชนตั้งแต
คนรุนดั้งเดิม และปาสาคูที่ยังสามารถดํารงอยูไดในปจจุบันก็ดวยการรวมตัวเพื่อการรักษา
ไวของคนรุนปจจุบัน เมื่อรวมจํานวนกลุมเครือขายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการอนุรักษปา
สาคูพบวามีจํานวนไมนอยกวา 13 กลุมแมจะเปนพื้นที่เพียงสองตําบลก็ตาม แตการ
เคลื่อนไหวของกลุมไดขยายพลังจากภายในออกสูภายนอกใหรับรูถึงความสําคัญ และ
นําไปสูการเปนบทเรียนใหกับพื้นที่อื่นๆไดอยางกวางขวาง ดังเห็นไดจากบทบาทแตละ
กลุมที่ไดดําเนินการเชน
-กลุมที่เปนสถาบันทางสังคมภายในชุมชน มีการสั่งสอน ใหความรู หรือการ
ถายทอดเจตนารมณทําไดดวยกุศโลบายที่แนบเนียนจากรุนปูสูรุนพอจากรุนพอสูรุน
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-กลุมผูหญิงปาสาคูรวมใจ ดําเนินกิจกรรมในการชวยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจ
ของครอบครัว โดยการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ จากสวนตางๆ ของตนสาคูเพื่อนําไป
จําหนาย ควบคูกับการอนุรักษ ฟนฟูปาสาคู เผยแพรเรื่องราวความรูเกี่ยวกับปาสาคู และ
รวมถึงการชักชวนใหผูคนเห็นความสําคัญของปาสาคูและรวมกันอนุรักษปาสาคูของ
ชุมชน
-ชมรมอนุรักษปาสาคู ทําหนาที่สงเสริมใหชุมชนเรียนรู ตระหนักถึงคุณคาของ
ปาสาคู เพื่อที่จะเกิดการอนุรักษฟนฟูและจัดการอยางยั่งยืน จัดการปาสาคูใหอุดมสมบูรณ
มีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงน้ําธรรมชาติและเกิดความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน สงเสริมใหเกิดอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับปาสาคู สงเสริมใหเกิดหลักสูตรทองถิ่นใน
เรื่อง “สิ่งแวดลอม” ในโรงเรียน และสนับสนุนองคกรใหเขมแข็งมีความสามัคคี ความ
รวมมือระหวางสมาชิก เพื่อปกปองปาสาคู
-กลุมผูสูงอายุ จะมารวมตัวกันที่วัด และถายทอดดานหัตกรรมตาง ๆ จากสวน
ตางๆ ของตนสาคู
-กลุมองคกรบริหารสวนตําบล(กลุมอบต.สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ)
ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และจัดทําโครงการผานองคการบริหารสวน
ตําบลในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษปาสาคู
-คณะกรรมการคลอง ดูแลรักษา ลําคลองและปาสาคู ทั้งการปลูกเสริมตนสาคู
การแตงสาง ปาสาคู ปลูกพืชอยางอื่นแซม ดูแลการเขามาใชของชาวบานในพื้นที่คลอง
จํากัดเครื่องมือสําหรับการจับสัตวน้ําในลําคลอง การปกปายอนุรักษปาสาคู ดูแลการบุก
รุกถมที่ลวงล้ํามาในลําคลอง การลักลอบสูบน้ําทิ้งเพื่อจับปลา หรือการขโมยสูบน้ําเพื่อรด
กลายางของนายทุน
-เครือขายโรงเรียนและหลักสูตรทองถิ่น ใหความรูกับนักเรียนซึ่งเปนคนรุนใหม
ของชุมชนไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของปาสาคูอันจะนําไปสูการชวยกันดูแล
รักษาแลว นักเรียนยังจะมีสวนสําคัญในการกระตุนใหพอแมรวมกิจกรรมอนุรักษฟนฟูปา
สาคู ซึ่งจะทําใหขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ทํางานไดประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นและ
กวางขวางขึ้น
-หนวยงานราชการตางๆ ใหการสนับสนุนการงบประมาณจากราชการสูทองถิ่น
-เครือขายมหาวิทยาลัย ออกใหความรูหลักวิชาการที่เชื่อถือได กระตุนชาวบาน
ตระหนักถึงภูมิปญญาของคนในชุมชน เชน การอธิบายภูมิปญญาการรักษาโรคโดยอาศัย
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สมุนไพรจากปาสาคู
การรูเรื่องของตนเองไดลึกซึ้งทําใหชาวบานเกิดกําลังใจและมี
ความหวังที่จะทํางานตอไป อาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาที่เขามาศึกษางาน ฝกงาน
หรือทําวิจัยในพื้นที่ไดนําเรื่องราวจากพื้นที่ไปเสนอมากมายทั้งผานงานวิจัย รายงานทาง
วิชาการ บทความทางวิชาการ การประชุมสัมมนา ทําใหเรื่องราวของปาสาคูและการ
เคลื่อนไหวของเครือขายเปนที่รับรู ไดรับความเขาใจ และไดรับการสนับสนุนตามมาอยาง
ตอเนื่อง
-เครือขายลุมน้ําปะเหลียน
รวมเคลื่อนไหวในการจัดทําโครงการรวมกันของ
ระบบนิเวศทั้งสาม คือ เขา นาและเล
-กลุมนักวิชาการและคนชั้นกลางในเมืองเขารวมเวทีประชุมสัมมนาของเครือขาย
ไดเสนอแนวความคิดในการแกไขปญหา หรือรวมรับฟงแลกเปลี่ยนแนวความคิดในเวที
ประชุมและนําเรื่องราวการเคลื่อนไหวของเครือขายไปเผยแพร
-สื่อสารมวลชนตางๆ สรางและเผยแพรสื่อในวงที่กวางออกไป
-องคกรตางประเทศ เขามาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานในพื้นที่ ใหการสนับสนุน
เงินทุนผานเครือขาย ในพื้นที่ เปนตน

เงื่อนไขที่มีผลตอการสรางและพัฒนาทุนทางสังคม
ถึงแมวาโดยภาพรวมแลวขบวนการเคลื่อนไหวของเครือขายอนุรักษและฟนฟูปาสาคูจะประสบผลสําเร็จ
ตางๆ อยางมาก ทั้งในเรื่องของการจัดการปญหาทางสังคม การจัดการทรัพยากรและปาสาคู การสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น แตในความเปนจริงแลวนั้น การเคลื่อนไหวดังกลาวไดพบอุปสรรค
มากมายที่สงผลใหเครือขายสรางการเคลื่อนไหวในบางสิ่งไดลาชา และในบางที่เคลื่อนไหวไดในบางที่เคลื่อนไหว
ไมได ก็เพราะมีทั้งเงื่อนไขที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวและเงื่อนไขที่เปนอุปสรรค

เงื่อนไขที่สนับสนุน
- การมีปญหาปรากฏอยูจริงในชุมชน
การที่ชาวบานในชุมชนดํารงชีวิตอยูดวยการพึ่งพาฐานทรัพยากรของชุมชน แตเมื่อชุมชน
ตองประสบปญหาตางๆ อาทิเชน การเห็นความสําคัญของปาสาคูลดนอยลง การแยงชิง
ทรัพยากรน้ําในชุมชน การบุกรุกพื้นที่ลําคลอง การทํานาที่ไดผลนอยลงและบางรายก็ไม
สามารถทําไดเลย การขาดแคลนน้ําและอาหารสําหรับครัวเรือน เปนตน ปญหาตางๆ
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เหลานี้ลวนมีความเชื่อมโยงกับความเสื่อมโทรมของปาสาคูดวยกันทั้งนั้น คือ เมื่อผูคนใน
ชุมชนเห็นความสําคัญของปาสาคูลดนอยลง ก็มีการทําลายปาสาคูถมพื้นที่ลําคลองเพื่อ
ปลูกพืชเศรษฐกิจอยางอื่น เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน สวนนาขาวก็ปรับเปลี่ยนไปปลูก
ยางพาราเพราะเห็นวายางพาราราคาดีกวาขาว สวนผูที่ยังคงทํานาอยูก็ไมสามารถทํานา
ไดผลผลิตอยางแตกอน เพราะเมื่อตนยางโตทําใหรมเงาไปบดบังตนขาว ทําใหขาวไม
สามารถออกรวงได ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูคนในชุมชนขึ้น ในกรณีที่ทาง
ราชการมาเสนอใหมีการสรางระบบชลประทานเพื่อใหเกิดความสะดวกในการทํา
การเกษตร ชาวบานก็ยอมรับจนกระทั่งเมื่อเกิดปญหาขึ้นเพราะระบบชลประทานของรัฐ
ไมสามารถใชงานไดตามที่ทางภาครัฐเสนอ เมื่อขาดน้ําชาวนาก็ไมสามารถทํานาได ตอง
ทิ้งนาใหรกราง บางรายมีเงินทุนก็ไปลงทุนปลูกยางพาราแทน สวนในพื้นที่ที่ยังเปนลํา
คลองพอมีน้ําสําหรับทํานาไดก็ถูกนายทุนสูบน้ําเพื่อไปรดกลายาง
ทําใหน้ําไมเพียง
พอที่จะใหชาวนาทํานา และไมเพียงแตน้ําสําหรับการทําเกษตรกรรมเทานั้นในชุมชนตอง
ประสบปญหาภัยแลงอีกดวย เพราะไมมีน้ําใชในการอุปภคบริโภค เนื่องจากแตละ
ครัวเรือนไดขุดบอน้ําไวเพื่อใชโดยน้ําที่ซึมมาจากลําคลองปาสาคูแตเมื่อ ปาสาคูลดนอยก็
ไมสามารถรักษาน้ําทั้งในระดับผิวดินและใตดินไวได จึงทําใหบอน้ําที่เคยมีน้ําใชไดตลอด
ทั้งปอยางในอดีตก็แหงเหือดไมมีน้ํา จะเห็นไดวาปญหาตางๆที่ชาวบานประสบนี้เมื่อมี
การรวมพูดคุยใหตระหนักถึงความสําคัญของปาสาคู จากแกนนําชุมชน ผูนําในชุมชนและ
องคกรที่เขามาชวยเหลือทําใหชาวบานสวนใหญไดหวนกลับไปคิดและเห็นความสําคัญ
ของปาสาคู
จนเขามารวมในการสรางเครือขายจนเกิดเปนขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
อนุรักษปาสาคูอําเภอนาโยง จังหวัดตรังอยางในปจจุบัน

- การที่ชุมชนยังอยูในชนบทหางไกลเมือง
ดวยชุมชนซึ่งมีความหางไกลจากเมืองพอสมควร ทําให วัฒนธรรมจากกระแส
โลกาภิวัฒน การบริโภคนิยมไดเขามาครอบงําชุมชนไดไมเต็มที่เทาที่ควร ดังจะเห็นได
จากการที่ชาวบานในชุมชนยังตองพึ่งพาอาศัยตนเองในการดํารงชีวิตอยู ไมวาจะเปนการ
เก็บพืชผักในปาสาคู การจับสัตวน้ําตางๆ เชน กุง หอย ปู ปลา ในลําคลองปาสาคูนํามา
ประกอบอาหารในครัวเรือน และบางรายก็ยึดเปนอาชีพเสริมในการจับสัตวน้ําเพื่อไปขาย
ทําใหเกิดการเห็นถึงคุณคา ประโยชนที่พวกเขาจะไดรับจากปาสาคู
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- วัฒนธรรมชุมชนยังมีหลงเหลืออยู
ทําใหเครือขายสามารถเกิดขึ้นไดและขยายตัวไดอยางมั่นคงโดยการอาศัยฐาน
วัฒนธรรมเดิมบางประการของชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ดังจะเห็นไดจากการเลือกผูนําที่
เหมาะสมทําใหชมรมอนุรักษปาสาคูที่เกิดขึ้นสามารถสรางและขยายเครือขายไดมาก โดย
บุคคลดังกลาวอดีตเปนครูที่คนเคารพนับถือมาก และเปนคนที่มีเครือญาติอยูในชุมชน
ตางๆมาก เมื่อขอความรวมมือจากใครก็มักไดรับความเกรงใจ งานตางๆจึงดําเนินไปได
อยางดี เปนตน หรือการนําพระภิกษุเขามารวมใหความรูและสรางความสํานึกเชิงอนุรักษก็
ไดผลมาก เพราะชาวบานในชุมชนยังคงเคารพนับถือพระภิกษุมาก

- ความสามารถเชื่อมตอกับองคกรสนับสนุนตางๆ

องคกรแรกที่เขาสนับสนุนในการเคลื่อนไหวของชาวบานในชุมชน คือ องคกร
พัฒนาเอกชน แมวาผูคนในชุมชนจะมีการเคลื่อนไหวดวยตัวเองแตก็ไมสามารถดําเนินการ
เคลื่อนไหวไดเต็มที่ กลาวไดวาจุดหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญของการเคลื่อนไหวของเครือขาย
ชาวบานคือการติดตอสัมพันธกับเครือขายสนับสนุนได เนื่องจากชาวบานมีประสบการณ
จํากัด
ถึงจะมีปญหารุมเราตนเองเทาไดก็สามารถสรางการเคลื่อนไหวทางสังคมไดใน
วงจํากัด เมื่อเครือขายชาวบานสามารถเชื่อมตอกับสมาคมหยาดฝนซึ่งเปนองคกรพัฒนา
เอกชนที่ทํางานดานสิ่งแวดลอมอยูในจังหวัดตรังและเปนองคกรที่มีเครือขายกวางขวาง ก็
ทําใหเครือขายของชาวบานสามารถสรางเครือขายที่กวางขวางและกลายเปนทุนทางสังคม
ที่เขมแข็ง กอใหเกิดการเคลื่อนไหวที่สรางความสําเร็จใหแกขบวนการอยางมาก ทั้งการ
สรางประสบการณใหแกขบวนการเคลื่อนไหวและการแกปญหาบางอยางของชุมชน

เงื่อนไขที่เปนอุปสรรค
- การขยายตัวของระบบสิทธิแบบปจเจกมากขึ้น
ทําใหมีคนในชุมชนบางกลุมพยายามรุกเขาไปในพื้นที่คลองและปาสาคูเพื่อ
ประโยชนสวนตน เชน การถมดินเขาไปในคลอง การขุดเจาะคลองเพื่อใหปลาเขาไปในที่
นาของตน เปนตน การเกิดปญหาเชนนี้ทําใหการเคลื่อนไหวของเครือขายมีปญหา
พอสมควร เชน การฟนฟูปาสาคูและลําคลองในบางที่ทําไดยาก ชาวบานบางสวนรูสึกทอ
ใจในการเคลื่อนไหว เพราะเห็นวาบางคนไดประโยชนจากที่ดินสาธารณะโดยไมมีใครทํา
อะไรได
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- ปญหาจากนโยบายของรัฐบาลและการปฏิบัติการของทางราชการ
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สามารถสรางรายไดเฉพาะหนา
ขึ้นได แตเดิมก็สนับสนุนการปลูกยาง ปจจุบันก็มีการสนับสนุนการทําสวนปาลมเพิ่มขึ้น
ซึ่งนโยบายลักษณะดังกลาวทําใหการเคลื่อนไหวของชางบานเพื่อฟนฟูปาสาคูทําไดไมงาย
นัก เพราะเปนวิธีคิดที่ขัดแยงกัน นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลยังสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระหวางความสัมพันธของขาราชการในทองถิ่นกับเครือขายของชาวบาน เชน
แตเดิมเครือขายสามารถเคลื่อนไหวตอรองใหทางราชการสนับสนุนการพัฒนาการทํานา
พรอมกับการฟนฟูปาสาคู แตเมื่อรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการปลูกปาลม ทางราชการก็
เปลี่ยนทาทีไปโดยทันที โดยหันมาสนับสนุนการปลูกปาลมแทนการทํานาเปนตน

- โครงสรางสังคมของชุมชนแบบเดิมบางประการ
ในการเคลื่อนไหวของเครือขายนี้แมสวนสําคัญจะอาศัยวัฒนธรรมเดิมของชุมชน
เปนฐานสนับสนุนการเคลื่อนไหว อาทิเชน สถาบันทางเครือญาติ ที่มีการใชในการดึง
ผูคนเขามารวมในการเคลื่อนไหวซึ่งจะอาศัยความใกลชิดลักษณะเครือญาติในการชักชวน
โนมนาวเขามารวมกิจกรรม วัฒนธรรมของชุมชนชนบทที่ใหความเคารพนับถือผูอาวุโส
กวา
แตก็มีวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนโครงสรางสังคมแบบเดิมที่เปนอุปสรรคการ
เคลื่อนไหวเชนกัน เชน ระบบอุปถัมภ สถาบันครอบครัว อยางกรณีที่พบวามีคนบุกรุก
ถมที่ดินเขาไปบริเวณในคลองและโคนตนสาคูทิ้ง โดยบริเวณลําคลองซึ่งเปนที่สาธารณะ
และทางเครือขายก็ไมสามารถขอใหผูนั้นยุติการบุกรุกถมที่ลําคลองดังกลาวนั้นได วิธีการ
สําหรับที่จะแกปญหานี้ไดจึงมีอยูทางเดียวคืออาศัยการดําเนินการตามกฎหมาย แตในความ
เปนจริงแลวนั้นในทางปฏิบัติเครือขายก็ไมสามารถดําเนินการเชนนั้นได เนื่องมาจากผูที่
บุกรุกดังกลาวลวนเปนเครือญาติของคนที่เคลื่อนไหวอยูในเครือขายนี้ดวย
เพราะใน
ชุมชนชนบทนี้ผูคนสวนใหญมักจะเกี่ยวของและมีความสัมพันธกันในลักษณะของเครือ
ญาติพี่นอง หรือไมก็เพื่อนบาน ดวยลักษณะเชนนี้ทําใหการเคลื่อนไหวหลายอยางของ
เครือขายไมกาวหนาเทาที่ควร
กรณีของแมบานที่เขามารวมกลุมผูหญิงและการ
เคลื่อนไหวของเครือขาย ซึ่งมีบางรายที่สามียังคงนิ่งเฉยอยูกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เมื่อฝายภรรยาออกมาทํางานดานการเคลื่อนไหวจึงไมยอมรับเพราะมองวาเปนเรื่อง
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เปลาประโยชน และเสียเวลา เพราะตนเองนั้นมีจิตใจที่คับแคบ เห็นแกตัว ทําใหฝายภรรยา
ทํางานการเคลื่อนไหวไดไมเต็มที่เทาที่ควร

- การพึ่งพิงองคกรพันธมิตรมากเกินไป
ถึงแมวาองคกรเครือขายจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหเครือขายของชาวบานสามารถ
เชื่อมตอกับเครือขายอื่นๆ ไดอยางกวางขวางและเกิดพลังในการขับเคลื่อน แตในบาง
โอกาส องคกรเครือขายซึ่งมีบทบาทสูงตอเครือขายของชาวบานนี้ ไดกอใหเกิดอุปสรรคที่
จะสามารถกอใหเกิดทุนทางสังคมขึ้นมาไดดวยเชนกัน ในลักษณะดังนี้เชน การเกิดขึ้นมา
ของโครงการตางๆ เพื่อเคลื่อนไหวและอนุรักษปาสาคูสวนหนึ่งเกิดจากองคกรเครือขาย
อาทิเชน เมื่อองคกรเครือขายมีโครงการที่ไดรับการเสนอใหทุนมาก็จะหาโครงการหรือ
จัดทําโครงการตางๆ เพื่อใหเชื่อมโยงกับแหลงทุนนั้นๆ ซึ่งบางครั้งนั้นโครงการไดเกิดขึ้น
แลวและสิ้นสุดโครงการผลที่ไดรับนั้นจะเปนเพียงแคระยะเวลาสั้นๆ ไมมีความตอเนื่อง
และก็มีโครงการอื่นเขามาอีกทําใหกลุมเครือขายก็หันไปจับโครงการอื่นๆ ซึ่งเปนความไม
ยั่งยืนของโครงการ และบางครั้งโครงการตางๆ มีลักษณะเปนอุดมคติมากเกินไป การปลุก
จิตสํานึกใหชาวบานเห็นความสําคัญของปาสาคู การเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษปาสาคู เมื่อมี
ความสมบูรณขึ้นมาของระบบนิเวศน มีการสนับสนุนใหชาวบานหันไปทํานา มีการ
รณรงคการทํานาแบบชีวภาพ แมจะมีการศึกษาอยางจริงจัง แตในความเปนจริงชาวนาไม
สามารถกลับไปปลูกขาวเพื่อใหไดผลดีตามที่ตั้งเปาหมายไว
เพราะอีกดานหนึ่งปญหา
ระหวางชาวนาและการทําสวนยางที่รุกล้ําเขามายังพื้นที่นานั้นไมไดรับการแกไข ยังคงมี
การทําสวนยางพาราเพิ่มมากขึ้นรมเงาจากตนยางเมื่อโตขึ้นก็บดบังแสงแดด
ขาวไม
สามารถออกรวงได แมชาวนาบางรายยังมีความตองการจะทํานาอยูแตก็ไมสามารถทําได
เพราะชาวนาก็ตองเลือกใหครอบครัวอยูรอดกอนแมจะซื้อขาวสารก็ตาม
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ความขัดแยงอันเนื่องมาการเคลื่อนไหวเพื่อสรางทุนทางสังคม

การสรางกระบวนการเคลื่อนไหวของเครือขายถึงแมจะมีผลในเชิงสรางสรรควิถีชีวิตของชาวบานดังที่กลาว
มาแลว แตวาในขณะเดีย วกันก็ส รางความขัด แยงบางประการกับ คนบางกลุม ขึ้นมาดวย ทั้งนี้เพราะคนในหมูบ านก็
ไมมีกลุมเดียวที่กลมกลืนเหมือนกัน แตมีแตกตางกันไปหลายกลุม กลุมคนที่ชาวบ านติดตอดวยก็ไมไดมี กลุม เดียว
เชนกัน
ความขัดแยงสําคัญที่เกิดขึ้น คือความขัดแยงในแตละชุ มชน โดยเงื่อนไขสําคัญอยู
ที่วาแตเดิมการพัฒนาแบบใหมของรัฐไดสรางความไมเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นแลวในชุมชน
โดยมี ค นบางส ว นมี ฐ านะดีก ว า คนอื่น โดยฐานะดี ดั งกล า วมัก จะได ม าจากการเข า ถึ ง
ทรั พ ยากรได มากกว า คนอื่ น หรื อเข า ถึ ง อํ านาจรั ฐ มากกวา คนอื่น ซึ่ ง ทั่ง สองส ว นนี้ จ ะ
สัม พันธกันในทางบวก คื อผูเข าถึงทรัพยากรได มากก็ จะเข าถึงอํ านาจรัฐได มาก หรื อผู ที่
เขาถึงอํานาจรัฐไดมากก็จะเขาถึงทรัพยากรไดมากเชนเดียวกัน ดังจะเห็นวาคนกลุมนี้มักจะ
สามารถบุ ก รุ กที่ ดิ น สาธารณะ ทั้ ง คลอง หนอง บึง และต อ มาได รั บ เอกสารสิ ท ธิ์ ด ว ย
หรือไมก็ เป นกลุม ที่ป ระกอบอาชีพในเชิงธุ รกิจขนาดที่คอนขา งใหญ เชน เพาะพั นธุ กลา
ยางขาย หรือไมก็เปน กลุมที่มีประโยชนจากการเปน พอคาคนกลางหรือนายทุนเงิน กู เมื่อ
เกิดการเคลื่อนไหวของเครือข ายไมวาจะเปนการฟน ฟูระบบนิเ วศหรื อการสรางระบบ
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง คนกลุมตางๆเหลานี้ก็เสียประโยชน จึงไมใหค วาม
รวมมือ รวมถึงบางสวนเคลื่อนไหวตอตานดวย เชน การไปกลาวโจมตีในบางที่ ทําใหการ
ดํา เนินงานของชาวบา นมี ความติด ขัด อยู พอสมควรเชน คลองบางแห งฟน ฟูไมไ ดเ ต็ม ที่
เพราะมีผูถมดินบุรุกเขาไปมาก และผูบุกรุกดังกลาวไมใหความรวมมือกับการเคลื่อนไหว
ของชาวบา น ชาวบา นฝา ยเคลื่อนไหวบางส ว นรูสึ กท อแทเพราะเห็นวา จะเคลื่ อนไหว
อยางไรก็คงสําเร็จยากเพราะผูมีอิทธิพลในทองถิ่นไมใหความรวมมือ
อยา งไรก็ตามทางเครือข ายก็พยายามแกป ญหานี้ แตตั้งใจอยางยิ่งที่จะใชสั นติวิธี
ผลจึ งยั ง เห็น ไม ชัด เจน โดยใชวิธี ใช กระบวนการเรีย นรูไปส ง ผลกระทบตอ คนเหล า นี้
ถึงแมไมสามารถสรางการพูคุยไดโดยตรงแตก็หวังวาขอมูลจะสงผานคนอื่นไปถึงได เชน
ใชกระบวนการเรียนรูของนักเรีย นนําขอมูลไปสูผูปกครอง หรือ การเรียนรูของเครือญาติ
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อาจจะนําขอมูลไปสูญาติพี่นองที่ยังไมใหค วามรวมมือได อีกทั้งหวังวา หากคนในชุมชน
ใหความรวมมือกันมากขึ้นในที่สุดคนกลุมนี้ก็จะฝาฝนไมได
ความขัด แยงอีก ประการหนึ่ง ที่ยังเกิด อยูใ นบางชุมชน คือความขัด แยงระหวา ง
เครือขา ยกั บสมาชิก องคก ารบริหารสวนตําบล ซึ่ งในกรณีนี้พ บวาถึงแมใ นหลายหมูบาน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจะใหความรวมมือดี แตในบางหมูบานกลับไมสนับสนุน
ซึ่งมีตั้งแตวางตัว เฉยและตอตาน การตอตานก็คือการไม ยอมสนับ สนุน โครงการตางและ
การพู ด ให เสี ย หาย ซึ่ ง ในป ที่ ผา นมาทางเครือข า ยพยายามแก ป ญ หาด ว ยการส ง คนใน
เครือข ายลงสมัครเปนสมาชิก อบต. ซึ่ งก็ประสบผลสํ าเร็จในบางพื้นที่ แ ตบ างพื้ นไม
ประสบผลสําเร็จ ซึ่ งในกรณี หลั งนี้ ความขั ดแยง ยิ่ง มากขึ้น แตท างเครือขายก็ พยายามแก
โดยการไมไ ปยุ ง เกี่ ยวดว ยในลัก ษณะตา งคนตา งทํา งานของตน แต หวังวา เมื่องานของ
เครือข ายเกิ ดรู ปธรรมมากขึ้นสมาชิก อบต.กลุ มนี้ก็ คงจะฝนความจริง ไปไม ได เพราะ
จะตองฟงเสียงของประชาชนเปนสําคัญ
ความขัดแยงที่เคยขึ้นมากแตในปจจุบันเบาบางมากแลวคือความขัดแยงกับทาง
ราชการ ทั้งนี้แตเดิมทางราชการจะมองวาชาวบานไมรูเรื่องอะไร ทางราชการคือผูที่จะนํา
ความทันสมัยไปให
การดําเนินงานของขาราชการจึงเปนไปในลักษณะของการไมฟง
ชาวบาน เชน กรณีของการขุดลอกคลองและโคนปาสาคู และการประชุมรวมกันไมวาจะ
เรื่องะไรก็มักจะมีลักษณะนี้ แตสถานการณเหลานี้คลี่คลายลงเรื่อยๆเมื่อชาวบานพยายาม
สรางความรูของตนเองขึ้นอยางชัดเจนและใชความรูดังกลาวในเวทีการประชุมรวมกัน
หรือการยื่นขอเสนอตอรองตางๆ
ประกอบกับเครือขายสามารถสรางพื้นที่ทางสังคม
ไดมาก การเคลื่อนไหวของเครือขายเปนที่รับรูและยอมรับโดยทั่วไป ในที่สุดทางราชการก็
เปลี่ยนทาทีไปมากโดยทํางานในลักษณะรวมมือกันมากขึ้น มีเรื่องอยู 2 ลักษณะที่มักจะ
ยังคงความขัดแยงอยู คือเรื่องที่จะทําใหขาราชการสูญเสียผลประโยชน เชนจะไมได
ควบคุมการใชจายงบประมาณ หรือจะไมไดรับงบประมาณลงมาในหนวยงานของตน และ
ในกรณีที่สวนกลางมีนโยบายเฉพาะเรื่องกําหนดลงมาถึงจะเปนนโยบายที่ขัดแยงกับการ
เคลื่อนไหวของชาวบาน ขาราชการก็จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นความขัดแยง
ในสวนนี้จึงยังคงมีอยูบางในบางโอกาสและบางเรื่อง
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