
การศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวมดัวยเคร่ืองมือ PRA เพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นท่ีอยางยั่งยนื 

กรณีศึกษา: บานคลองไมแดง อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 

 
1.   หลักการและเหตุผล 
 
  นโยบายภาครัฐในการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพอยางเรงดวน ทําใหเกิดการประกาศพ้ืนที่
คุมครองที่ขยายพื้นที่อยางรวดเร็ว การประกาศพ้ืนที่ดังกลาวดําเนินขึ้นโดยขาดการมีสวนรวมของประชาชนที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่น้ันๆ  เปนผลใหเกิดการขําไลชุมชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่น้ันเปนเวลานาน จนทําใหเกิดปญหาความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต  การเขาถึงทรัยพยากรสามารถทําไดอยางจํากัด เน่ืองจากตามกฎหมายอุทยานแลว ชุมชน
ไมสามารถดําเนินกิจกรรม เก็บหาของปาของปาหรือตกปลาในเขตอุทยานได     ทั้งหมดน้ีกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงระหวางชุมชนและภาครัฐที่ไมไดสรางหลักประกันที่จะอนุรักษความหลากหลายธรรมชาติและสรางความ
ยั่งยืนในการดํารงชีวิตได    การศึกษาครั้งน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในเขตอุทยาน    และประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นจากการประกาศพ้ืนที่อุทยาน   โดยจะทําการศึกษาในหมูบานเปาหมายไดแก บานคลองไมแดง ต. บอนํ้า
รอน อ. สิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม   แนวทางการศึกษาเนนการใชเครื่องมือ
การศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม ไดแก  การจัดทําปฏิทินฤดูกาล   กราฟกาลเวลาเพ่ือศึกษาประวัติชุมชน  ทั้งน้ี

การศึกษาจะเนนการใชเครื่องมือแผนที่ทรัพยากรชุมชนเปนหลัก1 เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ใชที่ดินที่นํามาซึ่งจากกําหนดเขตชุมชนในพื้นที่อุทยาน    
 
 วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีไดแก 
 

เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพ้ืนที่หมูหบานเปาหมาย 1. 

เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพ่ือหาตัวช้ีวัดถึงศักยภาพชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรในพื้นที่อุทยาน 

2. 

เพ่ือจัดกทําแนวเขตชุมชนหรือแนวเขตหมูบาน ตลอดจนถึงขอบเขตการใชทรัพยากรของชุมชนในเขต
อุทยาน  

3. 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ไดเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชุมชนและเจหานาที่ถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น 1. 
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 แผนท่ีชุมชนคือระบบแผนท่ีเชิงภูมิศาสตร นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีผสมผสานเขากับแผนท่ีรัฐบาล  ซึ่งแตกตางจาก
แผนท่ีท่ัวไปเพราะเนนการมีสวนรวมของชุมชน ภาครัฐและ องคกรพัฒนาเอกชนในการนําเสนอขอมูลขั้นตอนการผลิตแผนท่ีเนนการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนโดยการสรางกระบวนการเรียนรู วิเคราะหประเด็นปญหาโดยการอภิปรายและแลกเปล่ียนของทุกฝายท่ีเก่ียวของกับปญหา  ผลท่ี
ไดรับคือการผลิตแผนท่ีชุมชนที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับการจัดทําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและใชในการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนเพื่อการประสงคของแผนท่ีชุมชนคือการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันท้ังภายในชุมชน และ
เจาหนาท่ี นักพัฒนา ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  และเพ่ือศึกษาและจัดระบบขอมูลเชิงนิเวศน
วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิไดมีการสรางกระบวนการจัดทําแนวเขตแบบมีสวนรวม อันเปนการทํางานรวมกับเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของกับองคกรชาวบาน โดยคาดหวังใหนําไปสูการแกไขปญหากรณีความขัดแยง ในขณะเดยีวกันกระบวนการทําแผนท่ียังสงเสริม
ใหชมุชนมศีักยภาพในการส่ือสารเรือ่งราวและประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดดวยตัวเอง 
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กรณีศึกษา บานคลองไมแดง ต.บอนํ้ารอน อ. สิเกา จ. ตรัง 
สภาพท่ัวไป 

             ตลอดแนวชายฝงทะเลของจังหวัดตรังและเกาะแกงนอกฝงนับจากปากอาวทางดานเหนือในทองที่อําเภอ
สิเกาถึงอําเภอกันตังอยูในเขต อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม มีเน้ือที่ 144,292.35 ไร ไดรับการประกาศจัดต้ังเปน
อุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2524    โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 19 ตอนที่ 170 นับเปนอุทยาน
แหงชาติลําดับที่ 36 ของประเทศไทย     อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ต้ังอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันตกของ
ประเทศไทยมีอาณาเขตดังน้ี 

ทิศเหนือ จดเขาจองจันทร อําเภอกันตัง คลองเมง และคลองลํายาว ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
ทิศใต จดชองแคบมะละกา อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
ทิศตะวันออก จดควนดินแดง ควนเม็ดจูน ควนลุ และควนแดง  
ทิศตะวันตก จดเกาะไหง เกาะมัง ชองแคบมะละกา  

 
 สามารถแบงพ้ืนที่ออกไดเปน 2 สวน ไดแก  
 

 ก. พื้นท่ีดินชายฝงทะเลรวมทั้งเกาะ
มุกต เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะ
เชือก เกาะเมง เกาะปลิง และเกาะเจา
ไหม บริเวณชายฝงน้ี ประกอบดวย
เขาหินปูนสูงชัน ทางตอนเหนือดาน
ตะวันออกมีเทือกเขาจองจันทร 
เทือกเขาควนเม็ดจูน เทือกเขาควน
แดง ฯลฯ ซึ่งเปนแหลง  กําเนิดตน
นํ้าลําธารหลายสายที่มารวมกันเปน
คลองบางลัก ไหลลงสูแมนํ้าตรังโดย
เปนพ้ืนดิน 58,530  

ข. พื้นนํ้า ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
85,762.5 ไร เปนหวงนํ้าลึก มีความ
ลึกเฉล่ีย 20 เมตร 

 
(แหลงขอมูล) 
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2. ทรัพยากรธรรมชาติ: พืชพรรณและสัตวปา 
 

พืชพรรณไมบริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมแบงเปน 2 ประเภทไดแกทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ไดแก ปาดิบช้ืน ปาผสม  ปาชายหาด ปาชายเลน และปาทางทะเลไดแก หญาทะเล ประเภทที่สองคือ 
ประเภทสังคมพืชที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  ไดแก พืชเกษตรเชน มะพราว ยางพารา 
 

สัตวที่พบอยูในอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จําแนกออกไดเปน สัตวเล้ียงลูกดวยนม นก สัตวเล้ือยคลาน 
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวนํ้า (รายละเอียด ชนิดพืชและสัตวในภาคผนวก ก)  
 
3.   ชุมชน 

ชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ที่อยูทั้งนอกและในพ้ืนที่ จํานวน 15 หมูบาน ครอบคลุม
พ้ืนที่ 6 ตําบล 2 อําเภอ โดยมีหมูบานที่อยูในพ้ืนที่อุทยาน 1 หมูบาน คือ หมูบานเจาไหมและหมูบานในเขต
ตอเน่ืองอีก 14 หมูบานซึ่งมีทั้งหมด 1,739 หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น 9,623 คน เปนชาย 4,933 คนและหญิง 
4,690 คน        หมูบานสวนใหญต้ังอยูในพ้ืนที่ดังกลาวเกือบหน่ึงรอยป  การจัดต้ังบานเรือนเปนแบบกระจัด
กระจาย หรือรวมเปนหยอมๆ มีบางหมูบานเรียงรายตามแนวถนนสองขางทางสวนใหญมีการพัฒนาระดับปาน
กลาง  (รายละเอียดประชากรในภาคผนวก ข)   
 

3.1. การประกอบอาชีพ 
 

ดวยสภาพอากาศแบบมรสุม ทําใหพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเปนพ้ืนที่ช้ืนจากอาวทะเลอาวไทยและอันดามัน 
และเอื้อตอการทําสวนยางพารา สวนผลไม ปลูกผักใชในครัวเรือนและประการท่ีสําคัญผูที่อยูอาศัยอยูริมฝงทะเล 
มักมีอาชีพประมงซึ่งทํารายไดดี จากการสํารวจในจํานวน 441 คน พบวา รอยละ 49.89ประกอบอาชีพเก่ียวกับ
การเกษตร  รอยละ 20.18 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปในภาคเกษตร เชน รับจางกรีดยาง ถางวัชพืชในแปลง และ 
รอยละ 13.15 ประกอบอาชีพจับสัตวนํ้า (ประมง) โดยเฉพาะบานหาดเจาไหม บางสัก และบานควนตุงกู 
 
4. สภาพปญหาหมูบานอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
 
 สภาพปญหาที่พบในเขตอุทยานแหงชาติมีมากมายไดแก ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติที่โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการทําลายปะการัง ที่เกิดจากปรากฎการณธรรมชาติ อยางเชน ประชากรท่ีเพีมขึ้นของปลาดาวหนามที่กิน
ปะการัง  และสาเหตุที่เกิดขึ้นจากมนุษส อยางเชน  การจับปลาในเขตปะการังโดยการวางระเบิด   การท้ิงสมอลง
ในแนวปะการัง การขาดความระมัดระวังของนักทองเที่ยว โดยการเหยียบ การยืน หรือการเตะ ตีนกบ ถูกแนว
ปะการัง การท้ิงขยะ หรือการชะลางนํ้ามันลงสูทะเล และตะกอนทรายฟุงกระจายจากแรงใบพัด เรือเปนตน    
 

นอกเหนือจากน้ีปญหาที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของพ้ืนที่อุทยานคือ ชุมชนที่อาศัยอยูในและนอกเขต
อุทยานสวนใหญหมูบานรอบอุทยานแหงชาติจะมีปญหาในเรื่องกรรมสิทธีดินทํากินที่อยูในพ้ืนที่อุทยานที่มีการ
ประกาศเมื่อประมาณป พ.ศ. 2524 ครอบคลุม 15 หมูบาน 6 ตําบล 2 อําเภอและนอกเหนือจากปญหานี้แลวยังมี
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนลักษณะเฉพาะในพื้นที่หมูบานเอง  นอกเหนือจากน้ียังมีประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือ
เรื่องแนวเขตอุทยานทับที่ทํากินชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานในพ้ืนที่มานานกวา 100 ป ชุมชนจึงกลายเปนผูบุกรุกและเปนผู
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อยูอาศัยอยางผิดกฎหมายและขาดการยอมรับในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ในปจจุบัน
ชุมชนที่อาศัยอยูทั้งในและนอกเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมประสบปญหาและมีหลายครัวเรือนที่ถูกเจาหนาที่
อุทยานจับกุมในขณะที่เขาไปกรีดสวนยาง   ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงเกิดขึ้น  แนวทางการแกปญหานั้นคือการ
สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่อุทยานและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางไรก็ตาม
ควรมีการศึกษารูปแบบการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเปนฐานในการ
วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตอไป



กรณีศึกษา  หมูท่ี 8   ตําบลบอนํ้ารอน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

1. ประวัติศาสตร 
 

ชุมชนบานคลองไมแดง หมูที่ 8   ตําบลบอนํ้ารอน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปน คุมบานหน่ึงของ
หมูบานเคี่ยมงาม ซึ่งมีหมูบานยอย 5 หมุบาน ไดแก บานเหนือ บานพรุชิง บานเคี่ยมงามและบานคลองไมแดง   
บานเคี่ยมงามเปนแหลงทรัพยากรนํ้าที่สําคัญใหกับตําบลบอนํ้ารอน     

บานคลองไมแดงเปนหมูบานหลักของการศึกษาเน่ืองจากในปจจุบัน เปนหมูบานศูนยรวมของสมาชิก
ชุมชนจาก 5 หมูบานที่ประสบปญหาเน่ืองจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม   มีการรวมตัวของ
ชุมชนผูประสบปญหาเน่ืองจากการ มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ซับซอนยาวนานกวา 150 ป  สืบเน่ืองจากการ
อพยพเขาออกของกลุมคนตางศาสนาและเผาพันธุจากอดีตถึงปจจุบัน   โดยในป พ.ศ. 2510 ไดมีกลุมคนจํานวน 13 
ครอบครัวมุสลิมอพยพเขามาจากจังหวัดพัทลุง และไดทําการจับจองที่ดินทํากินบนที่ราบเพ่ือใชทํานา ทําสวนยาง
และปลูกไรผลไม       ในขณะเดียวกันไดมีกลุมคอมมิวนิสไดเขามาอาศัยอยูในพ้ืนที่ทําใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่
ไมมีชุมชนอื่นกลาเขาไกลเพราะคิดวาเปนที่หลบซอนของกลุมคอมมิวนิส        

ในชวงน้ัน สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่คลองไมแดงมีความอุดมสมบูรณ
มาก ทําใหมีสัตวใหญ อยางเชน หมีควาย หมีขอ นกหวา คางดํา เสือโครง เสือดํา หมานัย ชะนี จงควาน นกหัวขวาน 
นกเงือก ไกปา เมน อีแกะ งูจงอาง งูเหลือม สมเสร็จ พราวแมว ควายปา กบไฟ    ตลอดจนเสือโครงและชางปาซึ่งมี
ประมาณชุกชุม  ชุมชนที่เขาไปต้ังถ่ินฐานมีที่ดินทํากินและสามารถหาอาหารจากปา แตปรากฎวาตองประสบปญหา
เน่ืองจากมีชางปาและเสือโครงเขามาทําลายผลผลิตในที่นาและบานเรือนของชุมชน  ผลคือชาวบานบางกลุมที่อาศัย
อยูกอนหนาน้ีตองอพยพออก และไปสรางชุมชนใหมในพ้ืนที่อื่นๆ     

วิถีชีวิตของชุมชนสมัยน้ันพ่ึงพิงพาการทําไรนา ปลูกสวนยางและหาของปาเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเจาะน้ํายางจากตนยางที่กระจายอยูรอบๆพ้ืนที่ปาที่อุดมสมบูรณ ความมั่นคงทางอาหารนั้นหาไดจากการหาของ
ปา อยางเชน สตอ เหลียง หนอไม ฝาสาน ตลอดจนการลาสัตวปา อยางเชน ตะพาบนํ้า ควาน จง หมูปา ไกปาและ
หาปลาในคลอง ซึ่งทรัพยากรเหลาน้ีสามารถนําไปขายที่ตลาดเพ่ือสรางรายไดแกครอบครัว 

กอนจะมีการพัฒนาระบบคมนาคมบานคลองไมแดงเปนหมูบานที่อยูหางไกลความเจริญ โดยสวนมาก
ชุมชนจะเดินหรือใชมา  ในบางกรณีตองไปซื้อยา อยางเชน ยาแกไขมาเลเลีย แกหวัด หรือนําของปาไป อยางเชน 
ตอเรียง หรือยาสมุนไพรชนิดอื่นๆ ไปขายที่ตลาด    ชาวบานจะตองเริ่มออกเดินทางต้ังแต ตี 4 และ เดินตัดแนวสัน
เขาตางๆเปนระยะทาง   x กิโลเมตร และตองรีบกลับมาใหทันกอนพระอาทิตยตกดินเน่ืองจากมีสัตวปาชุกชุม  

การปกครองชุมชนในสมัยกอนเนนความเช่ือเรื่องบุญกรรม ผีบรรพุรุษ และหมอเฒา   หมอเฒาเปน
ผูดูแลชางหรือที่เรียกทั่วไปวา ควานชาง หรือนายพราน  เปนผูที่มีความรูและความเช่ียวชาญในการแสวงหาของ
วิเศษในปาและเปนปฏิบัตธรรมะอยางเครงครัด ชุมชนเช่ือวาเขาผูน้ีเปนผูที่มีวาจาศักด์ิสิทธิ์และสามารถควบคุมชาง
ปาไมเขามาทํารายชุมชน  ดวยความที่มีอํานาจและองคความรูเก่ียวกับธรรมชาติจึงมีบทบาทสําคัญในการรักษาปา
ตามความเช่ือเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ  ในชวงประเพณีสําคัญ ชาวบานนิยมประกอบพีกรรมและบนตอหนาตาหมอเฒา จะ
ประสบความสําเร็จ หากเดินปาหรือหาของปาจะไดปลอดภัย ความศักด์ิสิทธิดังกลาวทําใหสมาชิกชุมชนเคารพและ
นับถือ มีบทบาทในการไกลเกล่ียความขัดแยงในชุมชนตลอดมา 
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เหตุการณสําคัญที่กอใหเกิดจุดเปล่ียนในชุมชนสามารถสรุปความไดวาวิถีชีวตการพึ่งพิงทรัพยากรปาได

เปลี่ยนไปต้ังแตมีการประกาศพ้ืนที่ปาเปนพ้ืนที่สัมปทาน  อยางไรก็ตามการเขาถึงทรัพยากรน้ันเริ่มมีการจํากัด
มากขึ้นหลังจากมีการประกาศพ้ืนที่อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม   เหตุการณตางและผลกระทบที่มีตอชุมชน
สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

 
ชวงเวลา เหตุการณท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในชุมชน 

ทรัพยากรปาไมใหญขนาด 10-15 คนโอบที่สําคัญ ไดแก ตะเคียน สัด
ทอง งาชาง หลุมพอ เทียมถูกทําลายเปนจํานวนมาก ทําใหชุมชนที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่ไมสามารถหาของปาไดอยางเคย  

ป พ.ศ. 2512 หนวยงานราชการไดเปดใหนายทุนเขาใช
ประโยชนโดยการใหสัมปทานปา นําโดย นาย
หนอม นายจํารัส นายเชียร นายคม 

หลังจากการสัมปทานเสร็จสิ้น มชุีมชนอื่นๆ อพยพเขามาจับจองที่ดิน
เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีที่โลงเตียนมากข้ึน 

ป พ.ศ. 2516-
2518 

ทางราชการเปดสัมปทานครั้งที่สอง นําโดย
นานสงวน นายหนู นายสมพงษ 

ทรัพยากรปาขนาดใหถูกทําลายในพื้นที่ใหญกวาเดิม แตปริมาณไมที่
ถูกทําลายไมมากเทาแตเดิมเน่ืองจากขนสงไมลงมาจากภูเขาไมคุม
ตนทุน  
และเน่ืองจากการทําลายปาไดเกิดขึ้นมาหลายป  ทําใหชาวบานชินชา
กับการกระทําของภาครัฐ  และสวนมากเห็นวาเปนโอกาสดีที่จะใช
ประโยชนจากพื้นที่ปาที่ถูกทําลายในการทํามาหากิน 

ป พ.ศ. 2524 ราชการประกาศพื้นที่อุทยานหาดเจาไหม การประกาศพ้ืนที่อุทยานขาดการมีสวนรวมของชุมชนทําใหเกิดการ
ทับที่ทํากินของชาวบานจากชุมชนคลองไมแดง ดังน้ันชุมชน
กลายเปนที่บุกรุก สิทธิในที่ดินทํากินไมมั่นคงและตองเผชิญกับ
ปญหาการถูกจับโดยเจาหนาที่อุทยาน  ผลคือบางครอบครัวที่ไมมี
เอกสารสิทธิตัดสินในยายออกจากหมูบาน  คนที่ยังคงอาศัยอยูที่เดิม
คือ คนที่มีเอกสารสิทธิ ภ.ทบ.(ภาษีที่ดิน)  5 10 และ 11 

ป พ.ศ. 2530 หนวยพิทักษรักษาปา (ควนแคง) ทําสายลวด
หนามก้ันรอบภูเขาที่ชุมชนมักเขาไปหาของ
ปา ไดแก เนินยานเชือก คลองนํ้าเค็ม และเนิน
ขวาง เพ่ือปองกันไมใหชาวบานเขาไปเก็บ
ของปา 

การปดก้ันการเขาถึงทรัพยากระรมชาติของชุมชนทําใหชุมชน
ประสบปญหาเน่ืองจากไมหาของปาที่เปนแหลงอาหารและรายไดที่
สําคัญที่หน่ึงของชุมชน ผลคือ การรวมตัวกันของชาวบาน 3 หมูบาน
ไดแกบานเคี่ยมงาม บานคลองไมแดงเหนือและใตเพ่ือเรียกรองให
เพิกถอนหลักสายหนาม  ซึ่งเปนการรวมตัวครั้งแรกของชุมชนเอง 

ป พ.ศ. 2532 ชาวบานถูกจับขอหาตัดไมเพ่ือนํามาใช
ประโยชนในชุมชน อยางเชนนําไมไปทํา
สะพานเช่ือมตอถนนสายหลัก 

มีการรวมตัวเพื่อยืนขอเสนอพรอมกับเสียคาปรับ 

ป พ.ศ. 2539-
2540 

ทางราชการสงเจาหนาที่เขามาดําเนินการและ
จัดทํา แผนที่การใชที่ดิน และออกเอกสาร ส.
ปก 4-01  

ผลของการสํารวจการใชประโยชนที่ดินคือการออกโฉนดเพิ่มมากขึ้น 
ทําใหเปนมีชุมชนจากที่อื่นเขามาจับจองที่ดินเพ่ืมมากขึ้น 
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2.  บานคลองไมแดง จาก ป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน 

 
2.1. สภาพพ้ืนท่ี 

 
บานคลองไมแดงมีอาณาเขต 
 

ทิศเหนือ   ติดกับ บานสวางคีรี ต โคกยาง อ. กันตัง จ. ตรัง 
ทิศใต   ติดกับ บานควนแคงและบานไสหนุน ต. บอนํ้ารอน อ. กันตัง จ ตรัง 
ทิศตะวันตก   ติดกับ บานคลองไมแดงใตและบานปาแก ต. บางสัก อ. กันตัง จ. ตรัง 
ทิศตะวันออก   ติดกับ บานเคี่ยมงาม ต. บอนํ้ารอน อ.กันตัง จ. ตรัง 
 

บานคลองไมแดงต้ังอยูใจกลางพื้นที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 300 
เมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบสลับเนินเขาเต้ียๆ   ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 6,320 ไร ต้ังอยูในเขตปาตนนํ้าที่ไหล
สูคลองที่สําคัญ 4 สายไดแก คลองลุ คลองเคี่ยมงาม คลองควนแดง และคลองบางสัก ทําใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่
เปราะบางทางระบบนิเวศน    ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ฐานทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก คลองไมแดง 
ปาตนนํ้า ตําแหนงที่ต้ังชุมชนต้ังอยูระหวางภูเขา 3 ลูก ไดแก  

ก)  เทือกเขาควนแดง ซึ่งชุมชนทองถ่ินแบงเปน 3 สวนและเรียกตากภาษาทองถ่ินวา เนินยานเฮือก อาว
ยุเล และ เขาเนินสันปลา   มีความสูงโดยเฉลี่ย 250 เมตร  มีปาปกคลุมหนาทึบทําใหเปนแหลงอาหารและที่อยู
อาศัยของสัตวปานานาชนิด    

ข) ภูเขากลาง ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของเนินยานเฮือก มีความสูงโดยเฉลี่ย 200 เมตรสภาพทรัพยากร
เปนพ้ืนที่ปาทึบและสามารถพบพันธไมพ้ืนบาน ไดแก ตนเหรียง  

ค) ภูเนินขวาง   
 
3. การปกครอง 
 
 3.1. โครงสรางระบบการปกครองและประเด็น 
 
ระบบการปกครองใชระบบแบบผูใหญบาน องคการบริการสวนตําบล ของกระทรวงมหาไทย  องคกร

ประกอบแตละสวนมีวาระการทํางาน 5 ป    และ เปลี่ยนบุคคลประจําตําแหนงที่มาจากการเลือกต้ังในเดือน
ธันวาคมจากสมาชิกชุมชนโดยใชระบบเลือกต้ัง ประเด็นที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่คือ   การขาดการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและการขาดความเขาใจระหวางผูนําทางการของหมูบานและชุมชน ทําใหชุมชนไมใหความ
เช่ือใจและเคารพผูนําทางการเทาที่ควร   นําไปสูปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางสองกลุม   ที่
ผานมาการรวมตัวของชุมชนในกิจกรรมตางๆ   อยางเชน งานบุญ งานประเพณีหรือกิจกรรมอนุรักษเนนการ
ปรึกษาหารือกับผูนําธรรมชาติหรือ ประธานองคกรบริหารสวนตําบลที่มีแนวคิดและแนวทางในการทํางาน
สอดคลองกับเปาหมายของชุมชน  แตเปนเรื่องดีวาในชุมชนคลองไมแดงไมมีกลุมผูมีกลุมอิทธิพลเขามามีบทบาท
หรือจํากัดการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกชุมชน 
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3.2. บทบาทของแตละกลุม 

 
ตําแหนง จํานวน (คน) บทบาทหนาท่ีและความสัมพันธกับชุมชน 

ผูใหญบาน 1 ดูแลความเปนอยู และรับแจงเกิดแจงตายใหแกสมาชิกในชุมชน 

อนุมัติกฎระเบียบในชุมชน อยางเชน กฏระเบียบในการเก็บของ
ปา   ตามกฎหมายแลวผูใหญบานน้ันมีอํานาจสูงสุดในชุมชน   
แตจากการศึกษาชุมชนพบวา มีความขัดแยงในแนวคิดและ
วิธีการทํางานระหวางสองกลุม และเน่ืองดวยชุมชนคลองไมแดง
เปนชุมชนที่เขมแข็ง ทําใหชุมชนดําเนินการทํางานเชิงอนุรักษได
ดวยตนเองแตไมไดรับความรวมมือจากผูใหญบาน  
ความสัมพันธระหวางผูใหญบานและชุมชนจากหมูบานคลอง
ไมแดงยังยังไมถือวาเปนไปอยางราบรื่น  

ผูชวยผูใหญบาน 2 เปนผูชวยผูใหญบานและทําหนาที่รักษาการแทนเมื่อผูใหญบาน
ออกราชการที่อื่น 

องคการบริหารสวนตําบล 2 พัฒนาระบบสาธารณูประโภคโดยการรับนโยบายและโครงการ
พัฒนาหมูบานมาจากอําเภอ และนําเสนอตอผูใหญและ
คณะกรรมการหมูบาน   

กรรมการหมูบาน 15 จัดทําแผนงานดานการพัฒนาชุมชน อยางเชน ถนน แหลงนํ้า วัด 
และนําแผนงานเสนอตอองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

กรรมการบริหาร 8 กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2546 ทําหนาที่บริหารและจัดการกองทุนเงิน
ลาน ปลอยเงินกูใหชุมชนที่ตองการเงินทุน คิดดอกเบี้ย 6 บาทตอ
ป 

เหรัญญิก 2 ทําหนาที่เปนฝายตรวจสอบการเงินและกองทุนตางๆในชุมชน 

 

 
4. เศรษฐกิจสังคม 
 
บานคลองไมแดงเปนหมูบานขนาดเล็ก  มีประชากรรวมท้ังสิ้น 1,261 คน แบงเปนชาย 669 คน 

และ หญิง 591 คน รวม 249 ครัวเรือน สถานท่ีต้ังครัวเรือนจะกระจายตามพ้ืนที่ทํากินแตจะอยูไกลชิดกับสมาชิก
ครอบครัว ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธและใชภาษาทองถิ่นคือภาษาใต ระดับการศึกษาโดยรวมคือมัธยม
ตนแตมีประมาณ 9 ครอบครัวที่สามารถสงบุตรศึกษาปริญญาอยูในขณะนี้ อาชีพหลักคือการปลูกสวนยาง
และอาชีพรองคือการออกไปหาอาชีพเสริม อยางเชนการรับเปนลูกเรือประมงในชวงหนาแลง และการเขา
ไปทํางานในโรงงานในเมืองซึ่งโดยสวนมากจะเปนคนหนุม รายไดโดยเฉล่ียจากการทําสวนยางคือเดือน
ละ 12000 บาท (ปละประมาณ 140,000 บาท) ซึ่งเปนอาชีพและรายไดที่ไมสามารถไดประจําทุกเดือนเน่ืองจาก
สามารถกรีดยางไดแค เดือนละ 20 วันและตองพักอีก 3 เดือน  
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ในบางฤดูชุมชนสวนใหญจะหาของปาโดยเฉพาะสมุนไพรเพ่ือมาทํายารักษาโรคและลาสัตวปาจําพวก 
กระรอก ตระกวด นก ตัวน่ิม รายไดจากการเก็บของปาน้ันสําคัญมาสําหรับบางครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นํ้าผ้ึงปา ซึ่งจะถูกบรรจุใสขวดและนําไปขายที่ตลาดหรือสงไปขายในเมือง มีราคาขวดละ 350-400 บาทซึ่งนับวา
สูงมากสําหรับราคาน้ําผ้ึงทั่วไป  รายไดโดยเฉล่ียจากการขายนํ้าผ้ึงประมาณ 100,000 บาทตอป    การเก็บสตอ 
สรางรายไดใหแกครอบครัวและเปนอาหารบริโภคในครัวเรือน รายไดโดยเฉลี่ยจากการขายสตออยูระหวาง 
15,000 – 20,000 บาท ตอป (ราคาฝกละ 1.50-2.00 บาท) อยางไรก็ตามการศึกษาพบวารายไดดังกลาวกระจุกตัวแค
บางครัวเรือนเนื่องจากไมสามารถทําไดทุกคนเน่ืองจากเปนงานท่ีตองใชทักษะและมีความสเยงเสี่ยง  เชนเดียวกับ
การเก็บนํ้าผ้ึง แมนจะมีรายไดดีแตก็มีแค 10 ครวัเรือนเทาน้ันที่สามารถประกอบอาชีพน้ีไดเน่ืองจากอันตราย   

โดยภาพรวมแลวสมาชิกชุมชนมีรายไดสวนใหญจากการปลูกสวนยาง  มีรายไดประมาณ 240,000 บาท
ตอป หรือ 12,000 บาทตอเดือน ซึ่งถือวาดีกวาชุมชนในภาคอีสานที่มีรายไดไมสม่ําเสมอและไมทุกเดือนจากการ
ปลูกขาว     การศึกษาพบวาภายใตนโยบายสงเสริมกองทุนตางๆของรัฐบาล  ทําใหของชุมชนพ่ึงปจจัยภายนอก
มาก ดังจะเห็นไดจากการโทรทัพยมือถือ การซื้อรถมอรเตอรไซดด การซื้ออาหารสําเร็จรูปเน่ืองจากไมมเีวลา การ
ใชจายดังกลาวทําใหเกิดรายจายมากกวารายรับดังแสดงใหเห็นในตารางตอไปน้ี       

 
การประมาณรายรับและรายจายในแตละเดือน:  กรณีศึกษาจากครอบครัวทําสวนยาง  

รายการ/รายได ราคา (บาท)ตอ
เดือน 

รายการ/รายจาย ราคา (บาท)
ตอเดือน 

กาแฟ 10 x 30 วัน 300 2
8000-12000

3
 สวนยาง  (วันละ 400 * 20 

นํ้ามันรถ  3000 วัน)  
  คาขนมลูกไปโรงเรียน (50 บาทตอวัน)  1200 

  คากับขาว วันละ 100 บาท 3000 

  ตลาดนัดวันจันทร 
บาท ตอครอบครัว (ซื้อขาวสาร กะป)  500 

1000 

  งานสังคม (งานบวช งานแตง งานศพ) งานละ 200 บาท 1000-2000 

  คาไฟฟา 300 

  คาบัตรเติมเงินโทรศัพทมือถือ (300 บาทตอเครื่อง)  300 

  เหลาและบุหรี่ 1000 

  หวย (3 ครั้งตอเดือน) 450 

  ผอนมอเตอรไซด 1,200 

  ถังแก็ส 350 

  คาปุย  800 บาท 

รวม รวม 12, 000 14, 900 4 

 
 

                                                 
2
 ยาง 1 ไรสามารถผลิตยางได 2 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 40 บาท  ดังน้ันมีสวนยางจํานวน 10 ไร สามารถผลิตได 20  กิโลกรัม ขายไดวันละ 400

บาท  เดือนหน่ึง ตัดยางได 20 วัน  ดังน้ัน 400*20 =  8000   
3
  พักตัดยาง 3 เดือนในฤดูพักรอน  

4
 ไมรวมผอนหนี้ ธกส./กองทุนเงินลานและหน้ีนอกระบบ ทุกๆ 3 เดือน ครั้งละประมาณ 15000 บาทและไมรวมคาใชจายประจําเดือน อยางเชน 

เสื้อผาและเครื่องนุงหม 
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บทบาทหญิงชาย 

   ดวย

บทบาทข

อาหารกลางวัน และอาหารเย็นใหสามีและลูกๆ นอกเหนือจากน้ี ผูหญิงยังทําหนาที่ในการดูแล
สัตวเล้ียง ักผา  

รัพยากรธรรมชาติ 

ทําใ บ

เน่ืองจาก

เร็วในพ้ืนที่ที่มีความแหงแลงจัด
นานกวา 

ต
อยล ือ 

ือ

ผนวก ค)  นอกเหนือจากน้ียังมีบอนํ้ารอนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงรักษาโรค
สําหรับชุ    

 
ผูหญิงและผูชายลวนทํางานรวมกันในสวนยางแตบทบาทของผูใหญในระดับครัวเรือน อยาเชนการซื้อ

กับขาว การทําความสะอาดบาน การทําอาหารตอนรับแขกและการเล้ียงดูบุตร การแบงบทบาทหนาที่ของหญิง
ชายในชุมชนบานไมแดงต้ังอยูบนฐานลักษณะธรรมชาติของงาน โดยสวนมากผูชายที่มีความเช่ียวชาญและมีองค
ความรูทางดานทรัพยากรปามากกวาผูหญิง เพราะตนมีหนาที่ไปเก็บของปาเน่ืองจากเปนงานท่ีเสี่ยงและตองมี
ทักษะและประสบการณ อยางเชนการปนตนยางเพ่ือเก็บสตอหรือนํ้าผ้ึงที่พบบนตนยางสูงถึง 50 -70 เมตร
เหตุเหลาน้ีทําใหกิจกรรมหาของปาเปนงานของผูชายทําใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับนิเวศนปามาก 

องผูหญิงในชิวิตประจําวันน้ันเนนอยูกับการทํางานในสวนยางและทํากับขาวใหแกสมาชิกในครอบครัว 
ในแตละวันผูหญิงจะต่ืนต้ังแต ตี 3 เพ่ือไปกรีดยางในสวนและกลับเขาบานประมาณ 6 โมงเชาเพ่ือ

เตรียมอาหารเชา 
 ซ
 
ท
 
บานคลองไมแดงต้ังอยูบนพ้ืนที่ตนนํ้าที่สําคัญ มีปาตนนํ้าและคลองหลักไหลจากหมูบานสูทะเล 4 สาย 

ไดแก คลองลุ คลองเคี่ยมงาม คลองควนแดง และคลองบางสัก หพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่เปราะบางทางระบ
นิเวศน นอกเหนือจากน้ียังมีบอนํ้ารอนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สภาพทรัพยากรปาอยูในสภาพเส่ือมโทรม

การสัมปทานมาแลวถึง 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2510 และ ป พ.ศ. 2516 และการถางปาจากการทําสวนยาง   
ชนิดปาที่พบในปจจุบันสามารถแบงได 2 ชนิดคือ ปาผลัดใบ (Dipterocrapaceae) และปาดิบช้ืน (Dry 

Evergreen Forest) ในสวนของปาผลัดใบสามารถจําแนกไดเปน ปาเต็งรังซึ่งจัดอยูในกลุมผลัดใบและ เปนไมดัชนี
ในตระกูลยาง ไดแก เต็ง รัง เหียง ยางพลวง นางกราด และไมดังกลาวเจริญเติบโต

4 เดือน มีสภาพดินกักเก็บนํ้าเร็วและมีปริมาณนํ้าฝน 900 -120 มม/ป     
ในสวนของปาดิบช้ืนซึ่งมีลักษณะโครงสรางประกอบดวยไมขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการแตกหนอและ

เรือนยอดสวนใหญมีเถาวัลยปกคลุม  พรรณไมสังคมน้ีเปนการผสมกันระหวางไมผลัดใบและไมผลัดใบในอัตรา
สวยที่ใกลเคียงกัน ไมผลัดใบมักมีการเปล่ียนแปลงใบคอนขางสูงในชวงฤดูแลง แ เรือนยอดปายังคงรักษาความ
เขียวไวตลอด   ความหลากหลายของทรัพยากรสัตวปาลดน งจากแตกอน สัตวปาที่ยังพบในปจจุบันค
สมเสร็จ จง ควาน คาง เส ดํา นกหวา หมีขอ เมน อีแกะ กบไฟ นอกจากน้ียังพบสมุนไพรที่ชุมชนใชทํายา
มากกวา  20-ชนิด ซึ่งสวนมากกระจายอยูตามเนินเขาหรือที่สูงเน่ืองจากมีสภาพปาที่หนาแนนกวาพ้ืนราบ   
นอกเหนือจากน้ียังมีนํ้าผ้ึงและสตอซึ่งเปนแหลงอาหารและรายไดสําหรับชุมชน (โปรดดูรายช่ือและสรรพคุณของ
สมุนไพรในภาค

มชน
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การใชทรัพยากรธรรมชาติ  
 

อไปน้ีสรุปลักษณะการใชทรัพยากรและการกระจาย
ตัวของท ิที่ชุมชนพ่ึงพาเพ่ือการดํารงชีพ 

ตารางท่ี 1   การใชทรัพยากรชนิดตางๆของชุมชนบานคลองไมแดง 

ประเภท ชนิดของทรัพยากร 
 

รใช กลุมผูเขาไปใชประโยชน 

การใชทรัพยากรของชุมชนบานคลองไมแดงเนนเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและขายเพ่ือหารายได โดย
จะเปนสมากชิกจากชุมชนสวนใหญที่เขามาหาทรัพยากร   การเขามาหาทรัพยากรโดยชุมชนภายนอกทําไดแต
จะตองเคารพกฎระเบียบของชุมชนโดยการไมหาเพ่ือนําไปขาย นอกเหนือจากน้ีแลวชุมชนคลองไมแดงยังไมไดมี
กฎระเบียบในการเก็บของปาอยางเปนรูปธรรม    ความถ่ีของการหาน้ันขึ้นอยูกับฤดูกาลโดยเฉพาะอยางยิ่ยหนา
ฝนซึ่งจะทําใหเห็ดและหนอไมมีมาก    พ้ืนที่เก็บเก่ียวทรัพยากรจะกระจุกอยูที่อาวปูเลและเนินขวางเปนหลัก
เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ๆ มีปารกทึบทําใหมีทรัพยากรมา ตารางต

รัพยากรธรรมชาต
 

 

บริเวณท่ีใช ลักษณะกา
ประโยชน ประโชน 

ไมใชสอย  แ
ล ไป 

าง 

ินสัน
พรา อาวปูเล 

คอกไก โรงจักร ชาวบานในหมูบาน คอแหง เม็ดขุต ดง
ขาว ปงตา
กระดูกค

ตีนควน เน

ของปา 
ปา 

หนอไม เหลียง  
ปลักหมู หวยนํ้าเค็ม ื่อเปน

รายไดเสริม 
ปขาย 

น

คนในชุมชนและคนดาน
นอก (หามหาออกไ
นอกจากไวบริโภคใ

อาวปูเล เนินขวาง นํามากินเปนอาหาร
ที่เหลือขายเพ

ทองบึ้ง สะตอ 
เหนียง ผักหวาน

ครัวเรือนเทาน้ัน)  
สัตวปา หมูปา าวปูเล 

 
ิโภคเปน ชาวบานในหมูบาน กระรอก เนินขวาง อ นํามาบร

แลนไกเถ่ือน เขื่อนบางสัก อาหาร 
สัตวนํ้า 

ิง  
าบนํ้า 

 
ม

องพรุ
ื่อเปน

รายไดเสริม 

ชาวบานในหมูบาน ชองเณรสอ คลอง 
เครี่ย งาม หวยนํ้า
ผุด เหนือคล

ปลาดูก ปลากชอน 
กระท ตูหนา อี
กอง ตะพ

ชิง พรุอินินท โสด สับ กบ 

นํามากินเปนอาหาร
ที่เหลือขายเพ

สมุนไพร 
ข 

ายเปน 
ไผเล่ือย 

ักหมู หวย
นํ้าเค็ม 

บ

 ย
 และ

นําไปขาย 

รี 
หมอเลียบ ตาเล่ืยง นาขิง) 

ทํายาแผนโ ราณ 
อยางเชน ยาบํารุง
เลือด ยาดอง าแก
กระสัยเสน

เนินขวาง พรุอิน นิ
นท กล

ชิงดอกเดียว ฝน
แสนหา เหล็กฟกไ
ตนตายปล

หมอพ้ืนบาน (หมออา
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การใชประโยชนท่ีดินในระดับหมูบานและระดับครัวเรือน 

ระดับหมูบาน 

ซึ่งจะเริ่มออกหานํ้าผ้ึง ระหวางเดือน มกราคมถึงเมษายน และเก็บสตอระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน 
เมษายน  

ระดับครัวเรือน 

ด ตระไคร ขา พริกช้ีฟา ผักหวาน ตําลึง มะละกอ เผือก ผักบุง ผักเขียว มะเขือ เพ่ือใชในกาประกอบ
าหาร  

     

 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนผังการใชประโยชนจากที่ดินในระดับครัวเรือน 

ารถือคลองท่ีดิน 
 

นมาแบงเปนสองลักษณะ ไดแก ที่ดินที่ไดจากบรรพบุรุษและการซื้อที่ดินจาก
ุมชนเขามาและเขามาอาศัย  

การทําสวนยางในชุมชนคลองไมแดง 

ัง ี่
สําคัญ แตเมื่อเกิดปญหากาฝากระบาด ทําใหจํานวนตนเคียมลดนอยลง  พระยาริฎดาฯ จึงคิดถึงนโยบาย

 
ใน
 
         ในปจจุบันหมูบานดังกลาวมีพ้ืนที่ทําการเกษตร (สวนยาง) ประมาณ 1,570 ไรบนพ้ืนที่ราบและมี

ปาธรรมชาติหนาทึบอยูบนภูเขาเทาน้ัน   การปลูกตนปาลมมีปรากฎนอยและสวนมากจะเปนรายไดเสริมจากสวน
ยางเน่ืองจาก จึงมีไมถึง 20 ไร   นอกเหนือจากน้ีชุมชนใชทรัพยากรจากปา โดยเฉพาอยางยิ่ง สตอ ผึ้งและ
สมุนไพร 

 
ใน
 

 ในแตละคัวเรือนนอกจากจะมีสวนยางแลวใกลกับที่อยูอาศัย ยังมีการปลูกพืชสวนครัว อยางเชน ขมิ้น 
มะนาว มะกรู
อ
 

 
    
 
 
 

 
ก

การถือครองที่ดินที่ผา
ช
 

 
การทําสวนยางเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2445  โดยเจาเมืองพระยาริฎดานสดิสเปนผูสงเสริมการปลูกยาง

หลังจากการไปศึกษาดูงานท่ีประเทศมาเลเซีย  สมันกอนพ้ืนที่อําเภอ กันต เปนแหลงผลิตและขายตนเคียมท

สวนยางพารา 

สวนผลไม 

เลาไก 

ผักสวนครัว 

บาน 
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เพ่ือทดแทนการขายตนเคียม   โดยการสงเสริมการปลูกสวนยางและไดกลายเปนอาชีพคูบานคูเมือง
จังหวัดตรัง ในปจจุบันการทําสวนยางเปนอาชีพหลักของคนในอําเภอกันตังเปนสวนใหญ   

ในอดีต การปลูกสวนยางเปนแบบพ้ืนบาน  ไมมีการใสปุยและปลูกแซมกับตนไมในปาขนาดใหญ  และ
ไมตองทําตามระบบ ทําใหเกิดสวนยางในลักษณะปายางที่มีขนาดใหญ แตดวยการพัฒนาตลาดยางพารา
ในประเทศและตางประเทศ ระบบและรูปแบบการผลิตยางจึงไดเปลี่ยนไป จากการขายแบบพอเพียงในตลาด
ในประเทศไปสูการผลิตเพ่ือการสงออกไปสูประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาเลเซีย ต้ังแตน้ันเปนตนมาชาว
เกษตรกรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหปลูกสวนยาง  ในปจจุบันภาครัฐไดจัดต้ังกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยางโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือผลผลิตเน้ือยาง  มีการใหทุนสนับสนุนจํานวน 6900 บาทตอไร  ผูที่เปน
สมาชิกกองทุนดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ และตองทําการปลูกตนยางตามกฎระเบียบ อยางเชน การใส
ปุยตามระยะเวลาท่ีกําหนด  การปลูกเวนระยะหาง การกําจัดวัชพืช ขนาดของตนยางในปจจุบันมีขนาดเล็กลง
เพราะการดัดแปลงพันธุกรรมตนยาง   เพ่ือชวยใหเปลือกบางขึ้น กรีดงาย มีนํ้ายางเยอะและมีภูมิปองกันโรค  การ
ปลูกยางมีความคลายคลึงกับการทําไรหมุนเวียน ซึ่งตนยางจะมีอายุประมาน 20 ปและเจาของสวนจะโคนทิ้งและ
ปลอยใหดินฟนตัว  หลังจากน้ันจะเอาตนกลาที่ปลูกไวในแปลอื่นมาปลูกแทน  มีการใชสารเคมีหลากหลายชนิด 
รวมไปถึงปุยอินทรียและปุยผสม  จากการสํารวจพบวาไดมีการใชสาเคมีที่ไดรับการยกเลิกในตางประเทศ
เน่ืองจากผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม ในขณะนี้การศึกษายังไมไดศึกษาเชิงลึกถึงปริมานการใชดังกลาว
 แตภาพรวมแลวสมาชิกชุมชนมากกวารอยละ 50 ยังคงใชสารเคมีอยู  
 การดูแลรักษาตนยางที่เริ่มปลูกจะตองมีการใหปุยที่ชวยบํารุงและตองถางใหโลงเพราะจะไดรับแสงแดด 
และปองกันไมใหตนไมอื่นมาแยงปุย จนกวาอายุจะได 3- 4  ปซึ่งกรีดยางไดแลว ถึงจะสามารถปลอยใหไมอื่นขึ้น
ไดและใสปุยปละ 2 ครั้ง แตพืชผักสวนครัวก็สามารถปลูกแซมไดต่ังแตแรกปลูกไดพวก พริก ตระไคร ขา  ถั่ว 
หรือพืชที่มีอายุสั้นแตตองดูความเหมาะสมของพ้ืนที่ดวย ซึ่งจะชวยในเรื่องของคาใชจายในระหวางที่ยางยังไมได
กรีด อีกทางเน่ืองจากพ้ืนที่เปนเขตอุทยานที่ชาวบานเขามาทํากินเดิมแตยังไมไดรับเอกสารสิทธิในการทํากินตาม
กฎหมายดังน้ันคนในชุมชนจึงไมไดรับการชวยเหลือจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จะกูเงินนอกระบบ
บาง กองทุนหมูบานจากบานเดิมที่อยูแตยังไมแจงยายบาง หรือถารายไหนมีทุนเก็บสวนตัวบาง  การปลูกสวนยาง
ที่ตองรอเวลากวาจะไดผลผลิตดังน้ันจึงตองพยายามประหยัดคาใชจายใหมากที่สุดและการดูและรักษาตนยางของ
ตัวเองยางดี วิธีไหนที่เคยทํามาแลวใหนํ้ายางมากก็จะนํามาปฎิบัติ ยกตัวอยางการทําสวนยางใหโลงเตียนไมมีพืช
ชนิดอื่นขึ้น ซึ่งมีแนวความคิดบางสวนเช่ือวาถาสวนไหนรกมีตนไมอื่นขึ้นเยอะแสดงวาขี้เกียจ หรือแมกระทั้งมี
การใชสารเคมีในการฆาหญาเพ่ือความสะดวกในการทํางาน ซึ่งผูศึกษาเองเพียงแตไดพูดคุยในบางรายเทาน้ันยัง
ไมเห็นภาพทั้งหมดวามีการใชสารปริมาณมากนอยแคไหนและดวยสาเหตุที่แทจริงเพราะอะไร 
 สวนในพ้ืนที่สวนยางที่มีสภาพเปนปาคือมีไมชนิดอื่นขึ้นแซมมาดวย จากการพูดคุย คือ เปนสวนท่ีจาง
ใหคนอื่นดูแลและเอารายไดมาแบงกันและตนยางมีอายุมากเกือบ 20 ป ซึ่งไมที่เปนไมเน้ือแข็งสามารกเอาไปทํา
บาน ซอมแซมรั่ว มียาสมุนไพรดวยแตชาวบานถาเจ็บปวยจะไปหาหมอมากกวา นอกจากนี้ยังมีสัตว พวกนก หนู 
กระรอก กระแต อีเห็น หมูปา ลิงฯลฯ ที่มักจะพบเห็นเสมอ ซึ่งก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงดวยของชาวบานเรื่องกลัว
อันตรายจากสัตวปา  หรือมีบางรายที่พยายามหาไมผลปลูกแตไมไดผลนอกจากจะแยกปลูกอีกแปลงเปนสวนๆ 
ไป   

การขายผลผลิตยางในหมูบานคลองไมแดงมี 2 ลักษณะคือ การขายแผนยางและการขายนํ้ายาง โดย
รอยละ 70-80 นิยมขายแผนยางมากกวาในกรณีที่มีเวลาและไมทําอาชีพเสริม แตมีขอเสียคือตองใชเวลาในการ
เตรียมและแปลงเปนแผนประมาณ 1 วันในชวงแดดจัด แตจะไดราคาดีกวาประมาณ 10 บาทเทาน้ัน  โดยเฉล่ีย
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แลวรายไดโดยเฉล่ียจากการกรีดและขายน้ํายางอยูระหวาง 300-550 บาทตอวัน   โดยสวนมากผูผลิตยางจะขายนํ้า
ยางในราคา 30 บาทตอกิโลตอนํ้ายาง 30 เปอรเซน็ ซึ่งนับวามีราคาที่ดี   
 
ประเด็นความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบานคลองไมแดง 

 
ก) การลักลอบตัดไม 

 
มีการลักลอบตัดไมในพ้ืนที่ภูเขาที่อยูในเขตการดูแลของเจาหนาที่อุทยาน 

 
ข) แนวเขตและการยอมรับสิทธิชุมชนในการอยูในเขตอาศัยอยูมนเขตอุทยาน 
 
ประเด็นเรื่องแนวเขตอุทยานและแนวเขคชุมชนเปนประเด็นที่ละเอียดออนเน่ืองจากที่ผานมาไดมีกรณี

ความรุนแรงเกิดขึ้นจนทําใหชุมชนตองถูกจับกุม การประกาศอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมต้ังแตป 1981 เปนการ
ประกาศเขตอนุรักษดังเชนพ้ืนที่อื่นๆในประเทศไทยท่ี ขาดการมีสวนรวมของชุมชน จึงทําใหเกิดปญหาการ
ประกาศพ้ืนที่อุทยานทับซอนพ้ืนที่ทํากินชุมชนท่ีอาศัยอยูเดิมและกลายเปนผูอยูอาศัยอยางผิดกฎหมาย ผลกระทบ
ของการประกาศพื้นที่ดังกลาวทําใหเกิดการจับคุมชาวบาน 10 คนขณะทํางานอยูในสวนยาง มีกรณีการขับไล
ชุมชนโดยการรื้อถอนกระทอมหรือที่อยูอาศัยชาวบาน และ วันที่ 18 เมษายน 2547   ไดมีการทําลายสวนมะพราว
ของชุมชนเกาะมุกขเปนจํานวน 50 ไร และไดมีความพยายามดําเนินการดังกลาวในพ้ืนที่หมูบานคลองไมแดง ซึ่ง
ชุมชนไดรวมตัวกันและขัดขวางการปฎิบัติการของเจาหนาที่จนสําเร็จ     

ที่ผานมาชุมชนไดมีการรวมกันอภิปรายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นวา การทําลายสวนมะพราวของชุมชนใชวาเปน
การสงเสริมการอนุรักษพ้ืนที่ปาแตเปนการทําลายทรัพยากรท่ีทําใหวัชพืชปกคลุมหนาดินลดนอยลงไปอีกและยัง
เปนการตัดเสนเลือดของชุมชน นอกเหนือจากน้ีชาวบานไมเขาใจวาทําไมพ้ืนที่ทั้งหมดน้ีจึงถูกประกาศใหเปน
อุทยานแหงชาติเพราะสถาพพื้นที่ในชวงแรกนั้นเปนพ้ืนที่เสื่อมโทรมมากสืบเน่ืองจากการเปดสัมปทานถึงสอง
ครั้ง  น้ันแสดงใหเห็นวาชุมชนไดเขามาจับจองพ้ืนที่ๆ  ไมใชพ้ืนที่ปาต้ังแตตนจึงไมใชผูที่ทําลายปาอยางแทจริง     
                  ดังน้ันการพิสูจนสิทธิและสรางความชอบธรรมใหชุมชนเพ่ือใหสามารถอยูอาศัยในพ้ืนที่เดิมอาจตอง
ดําเนินการสองประการคือ สรางรูปธรรมการจัดการอนุรักษ ฟนฟทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพิสูจวาชุมชนสามารถ
อยูกับปาได และพัฒนาเครื่องมือหรือระบบขอมูล อยางเชน การใชภาพถายดาวเทียมในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติกอนและหลังเขามาอยูอาศัยของชุมชน การเปรียบเทียบความหนาแนนของปา
กอนป พ.ศ. 2510   และระหวาง ป พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2516  พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบัน  เพ่ือเปนการหาหลักฐานใน
การอางอิงวาชุมชนมิใชผูทําลายทรัพยากรปาแตแรกเริ่มและยังมีบทบาทในการรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณมากกวาเดิมกอน ทั้งน้ีประเด็นเรื่องความชัดเจนและการเขาถึงขอมูล
เรื่องการขยายพ้ืนที่อุทยานของชุมชนน้ันมีอยูอยางจํากัด ทําใหไมสามารถทราบไดวาที่ทํากินของใครอยูในเขต
หรือนอกเขตอยางไร ทําใหการวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานน้ันเปนไปอยาง
ยากลําบากเพราะขาดขอมูลพ้ืนฐานที่สอดคลองกับสถานการณจริง       

นอกเหนือจากน้ีมีความจําเปนอยางยิ่งที่ที่ฝายเจาหนาที่อุทยานจะตองปรับแนวความคิดและทัศนะคติที่
มีตอชุมชนวาเปนผูทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผานมาดูเหมือนวาขาดความกระตือรือรนจากเจาหนาที่อุทยานใน
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การเขามาไกลเกล่ีย สรางความเขาใจและแสดงความพยายามในการทํางานรวมกับชาวบานในการอนุรักษ
ทรัพยากร  ดังน้ันที่ผานมาจึงเกิดการแกไขปญหาดวยวิธีเผชิญหนาและไมใชการแกไขปญหาที่ตนเหตุ 

 
 

กิจกรรมชุมชนและการดําเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
 

ในแงของการออมทรัพยในชุมชน ไดมีการจัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือป พ.ศ. 2540 โดยมีสมาชิกเริ่มตน
ถึง 100 คน มีเงินหมุนเวียน 1 แสนอยางไรก็ตามปจจุบันจํานวนสมาชิกกลุมออมทรัพยดังกลาวลดลงเหลือ 60 คน 
เน่ืองจากไมสามารถสง หน้ีสินโดยเฉลี่ยตามครัวเรือนคือ 30,000 บาทโดยสวนใหญเปนหน้ีนอกระบบที่เกิดจาก
การกูเงินภายในชุมชน การเจ็บไขไดปวย อุบัติเหตุและ การประกันตัวเมื่อถูกเจาหนาที่อุทยานจับคุมในขอหาบุก
รุก 

ชาวบานมีความกังวลเรื่องทรัพยากรนํ้าเพราะในหมูบานไมมีนํ้าประปาและไฟฟาเน่ืองจากอยูในเขต
อุทยาน จึงตองบริโภคนํ้าฝนหรือใชนํ้าจากลําคลองในการดํารงชีพ   ที่ผานมามีปรากฎการนํ้าแลงในฤดูแลง
กอใหเกิดความเดือดรอนมากมาย     ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการพูดคุยในชุมชนถึงการอนุรักษทรัพยากรนํ้า
โดยการรักษาปา โดยเฉพาะอยางยิ่งปาตนนํ้าโดยการวางกฎระเบียบหามตัดไมโดยเด็ดขาด (เปนบริเวณที่มีนํ้าตก
ซึ่งเช่ือมกับลําคลองในหมูบาน  ไดมีการประกาศปดคลองหน่ึงปเพ่ือฟนฟูสภาพทรัพยากรโดยหามการจับสัตวนํ้า 
อยางเชนปลาไหล ตะพาบนํ้า ทูนาอูดํา ปลาดุก  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนคลองไมแดงยังไม
ปรากฎเปนแผนที่เดนชัดและยังไมไดมีการจัดต้ังเขตอนุรักษหรือปาชุมชนอยางใด    

 
การแกไขปญหาของชุมชนบานคลองไมแดง 

 
ชุมชนคลองไมแดงในปจจุบันมีเจตนารมท่ีจะพิสูจนใหรัฐบาลตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาในการ

จัดการ อนุรักษ พ้ืนฟู ทรัพยากร และเปล่ียนแปลงทัษนคติวาชาวบานเปนผูทําลายปา  ที่ผานมากการตอสูของ
ชาวบานในการขัดขวางเจาหนาที่อุทยานและการสรางความชอบธรรมในการอาศันอยูในพ้ืนที่อนุรักษน้ันยังขาด
นํ้าหนักพอเน่ืองจากชาวบานยังไมสามารถแสดงใหเห็นถึงการจัดการ อนุรักษพ้ืนฟูทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม   

นอกเหนือจากน้ี เพ่ือใหเกิดระบบฐานขอมูลในระดับชุมชนเรื่องพ้ืนที่ทํากินและแนวเขตอุทยาน แกน
นําชุมชนบานคลองไมแดงจึงไดวางแผนการจัดเก็บขอมูลเรื่องขอบเขตที่ดินทํากินและรายช่ือผูถือคลองที่ดิน
ประจําหมูบานเพื่อเปนหลักฐานวาที่ดินใครอยูตรงใหน อยางไร ทั้งน้ีเพ่ือนําขอมูลดังกลาวเปนเครื่องมือในการ
เจรจาตอรองกับทางฝายอุทยานตอไป 
 
ขอคิดเห็น 

การศึกษาพบวาการเสริมสรางจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรและการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในการแสดงศักยภาพของตนในการจัดการทรัพยากรน้ันเปนสิ่งที่จําเปนมากในขณะน้ี  ในปจจุบันแมนจะมี
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรในระดับชุมชน แตโดยสวนมากแลวจิตสํานึกตอความสําคัญในสการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมน้ันมีอยูอยางจํากัดเน่ืองจากเปนชุมชนที่ทํามาหากินจากสวนยาง และเห็นความสําคัญตอที่ดินหมู
นอกเหนือจากน้ียังขาดการรวมตัวของชุมชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูหญิงและเยาวชนที่ไมคอยไดรับการ
สงเสริมบทบาทใหเปนมากกวาแมบาน การพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในแตละวันยังดําเนินอยูแตขาด
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การจัดการที่เปนระบบ และการประเมินสภาพทรัพยากรรวมกันจะไมสามารถไปสูการตระหนักถึงความจําเปน
ในการสรางแผนการจัดการอยางเปนรูปธรรม  เมื่อถึงจุดน้ันแลวชุมชนสามารถประกาศเขตอนุรักษของชุมชน
โดยมีกฎระเบียบ และเวรยามคอยควบคุมการลักลอบตัดไมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม เหตุผลที่การรวมตัว
เปนไปอยางลาชาอาจเปนเพราะน่ีเปนตัวอยางของชุมชนที่มิไดพ่ิงพาทรัพยากรปา 100 เปอรเซ็น เพราะทุก
ครัวเรือนปลูกสวนยางซึ่งทุกวันน้ีการขยายจํานวนประชากรทําใหเกิดความตองการในการหาที่ทํากินมากขึ้น 
แสดงใหเห็นถึงแนวโนมวาจะมีการบุกเบิกพ้ืนที่ปาที่อยูบนเนินเขาขึ้นไปอีกเพราะสภาพในขณะท่ีคือที่ราบไดถูก
จับจองเปนพ้ืนที่ปลูกสวนยางไปเกือบหมดแลว   การปลูกสวนยางยังเปนอาชีพทางการเกษตรที่สงผลในแงลบตอ
ระบบนิเวศนเน่ืองจากการใชสารเคมีในชวงแรกของการปลูกตนกลา มีชาวบานสวนนอยที่สามารถพัฒนาสวน
ยางอินทรยเน่ืองจากปจจัยการปรับเปล่ียนไมเอื้ออํานวยและยังมีการแขงขันทางการตลาดตอไป   จะเห็นไดวา
ชุมชนยังมีหน้ีสินและยังขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิตโดยสวนหน่ึงสืบเน่ืองจากความขัดแยงระหวางกฎหมาย
อุทยานและวิถีชีวิตของชุมชน   
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ภาคผนวก ก  
 
ตารางที่  1     ประเภทสังคมท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (Natural Plant Community) สามารถจําแนกไดเปนพืช
พรรณไมปาบก 4   ประเภท และพรรณพืชท่ีขึ้นในน้ํา 1 ประเภท 

 
ปาดิบช้ืนและปา
ผลัดใบ 
(Evergreen 
Forest) 

ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝงตอนในบริเวณเขานํ้าราบ บอนํ้ารอน ทิศตะวันออกของหาดทรายเปนสวน
ใหญ รวมทั้งบน เกาะมุกต พันธุไมที่พบไดแก ยางวาด ยางมันใส ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ตําเสา 
หลุมพอ คอแลน ไมพ้ืนลางเปนพวกหวายและเถาวัลย 

ปาผสมบริเวณ
ภูเขาหิน 
(Limestone 
Forest) 

พบดานทิศตะวันตกของเกาะมุกต เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะปลิง เขาแบนะ เขาหยงหลิง เขาเมงและ
เขาเจาไหม ประกอบดวยพืชพรรณเฉพาะพ้ืนที่ เชน จันทนผา เปง สลัดได ยอปา เตยเขา ปรงเขา 
กลวยไมชนิดตางๆ และบอน เปนตน 

ปาชายหาด 
(Beach Forest) 

ขึ้นอยูเปนบริเวณแคบๆ ตามชายหาดและโขดหินที่นํ้าทะเลทวมไมถึง พันธุไมที่สําคัญ เชน หูกวาง 
สนทะเล กระทิง เมา ปอทะเล พ้ืนที่ราบตอจากชายหาดเปนปาโปรงประกอบดวยไมแคระแกรน 
พันธุไมสําคัญไดแก เคี่ยม นนทรี เสม็ดแดง ยอปา หนามแทง ชองแมว พืชช้ันลางเปนพวกหญาชนิด
ตางๆ 

ปาชายเลน 
(Mangrove 
Forest) 

พบในพ้ืนที่ถัดจากชายหาดเขามาในบริเวณหลังที่ทําการอุทยานแหงชาติตลอดแนวจากหาดปากเม
งถึงหาดเจาไหม และมีการกระจายอยูตามอาวของเกาะมุกต พันธุไมที่สําคัญไดแก โกงกางใบเล็ก 
โกงกางใบใหญ โปรง ตะบูน ตะบัน ถั่ว ตาตุมทะเล เปงทะเล เหงือกปลาหมอ จากและหวายลิง เปน
ตน 

สังคมพืชนํ้า 
(Aquatic Plant 
Community) 

ไดแก หญาทะเล และสาหรายทะเล ซึ่งอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมเปนแหลงหญาทะเลขนาดใหญ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3,975 ไร ระหวางแหลมหยงหลิงและเกาะมุกต จากการสํารวจพบหญาทะเลขึ้นอยู 8 
ชนิด ไดแก หญาเตา หญาชะเงาใบยาว หญาชะเงาใบสั้น สีนํ้าตาล หญาชะเงาใบสั้นสีเขียว หญาชะ
เงาใบสั้นปลองยาว หญาใบสน หญาผมนาง และหญาใบมะกรูด 

 
 
ตารางที่ 2: แสดงชนิดสัตวตางๆในแตละประเภทที่พบในเขตอุทยาน 

 
สัตวเล้ียงลูก
ดวยนม 

51 ชนิด ไดแก พะยูน เลียงผา คางดํา เกง กระจงเล็ก เสือไฟ แมวดาว นากเล็กเล็บสั้น 
ชะมดแผงหางสั้น หนูฟานสีเหลือง และคางคาวชนิดตางๆ ฯลฯ 

นก 137 ชนิด ไดแก นกกระสาคอดํา นกตะกรุม นกยางจีน นกทะเลขาเขียวลายจุด นกนางนวล
แกลบพันธุจีน นกกก นกแตวแลว และนกแซงแซวหางบวงใหญ ฯลฯ 

สัตวเล้ือยคลาน 29  ชนิด ไดแก เตาบึงหัวเหลือง แย เหี้ย งูเหลือม งูไซ และงูพังกา เปนตน 
สัตวสะเทินนํ้า
สะเทินบก 

9 ชนิด ไดแก จงโครง คางคกบาน กบออง ปาดบาน อึ่งอางบาน เปนตน 

สัตวนํ้า  ปูแสม ปูมา หอยนางรม หอยชักตีน ปลาเกา ปลาผีเสื้อ และปลาโลมา เปนตน 

 17



 
 
 
ภาคผนวก ข 

 
ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดประชากรรายหมูบานในอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
 

เขตการปกครองทองท่ี จํานวนประชากร (คน) ชื่อหมูบาน อายุการต้ัง
หมูบาน 

จํานวน 
ครัวเรือน ชาย หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด หญิง                    รวม 

บานหวยตอ 1 ไมฝาด สิเกา ตรัง < 100 ป 154 322 309 631 
บานหวยตอนอย 2 ไมฝาด สิเกา ตรัง < 100 ป 180 419 393 812 
บานหาดปากเมง 4 ไมฝาด สิเกา ตรัง < 100 ป 330 781 775 1556 
บานฉางหลาง 5 ไมฝาด สิเกา ตรัว < 100 ป 295 649 654 1303 
บานเกาะมุกด 2 เกาะลิบง กันจัง ตรัง < 100 ป     
บานเจาไหม 6 เกาะลิบง กันตัง ตรัง < 100 ป     
บานทาดาน 2 คลองลุ กันตัง ตรัง < 100 ป 118 243 238 481 
บานคลองเคยีน 6 คลองลุ กันตัง ตรัง < 100 ป 143 323 290 613 
บานควนแคง 7 บอน้ํารอน กันตัง ตรัง < 100 ป 249 669 591 1260 
          
บานคลองไมแดง 8 บอน้ํารอน กันตัง ตรัง      
บานเคี่ยมงาม 2 บอน้ํารอน กันตัง ตรัง 18 ป 130 349 339 688 
บานบางสัก 3 บางสัก กันตัง ตรัง < 100 ป 418 1059 1022 2081 
บานควนตุงกู 4 บางสัก กันตัง ตรัง 30 ป 161 471 445 916 
บานน้ําราบ 6 บางสัก กันตัง ตรัง < 100 ป 245 658 585 1243 
บานเขาพลู 6 บางสัก กันตัง ตรัง 30 ป 96 256 237 493 
บานสวางคีรี  โคกยาง กันตัง ตรัง 29 ป 106 215 183 398 
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ภาคผนวก ค 

 
ตารางท่ี 4 แสดงรายชือ สรรพคณ และลักษณะของสมุนไพรที่สํารวจพบในพ้ืนที่เปาหมาย ระหวางวันที่ 18-20 

เมษายน 2547   

 
ช่ือสมุนไพร สรรพคุณ วิธีใช รูป 

1. คนแสนหา เปนยาชูกําลังและแกเจ็บคอ ตมหรือตากแหง  
 
 

2. ฤษีสม เปนยาชูกําลังและแกเจ็บคอ ตมหรือตากแหง  
 
 

 
4. สตอ    

 
 

 
5. พิกุลปา เปนผลไมรสหวาน รับประทานสด  
6. ตนไหลเผือก บํารุงเลือด   
7. โสมวาย แกเมื่อย   

 
 

 
8. หวยเสิก บํารุงเลือด ปวดหัว   
9. กําลังหนุมาร ยาชูกําลัง   

 
 
 

10. ไผเล้ือย บํารุงเลือด ตม  
11. หมากเมลา    
12. สายหยุด    
13. เมาเลิก แกปวดเอว ตมดองยา แกะเปลือก

ไม 
 

14. ตนกอ แกเจ็บคอ กินรากใบดอกและ
ผล 

 

15. สาบเสือ    
16. ตนตายปลายเปน ขับเลือด ผสมกับหญาชาติใบ  
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17. คนแสนหา อมดับกล่ินปาก   
18. ขิงดอกเดียว แกปวดเมื่อย   
19.คนเดือนหาฟาเดือน
หก 

   

20.คนเดือนหาฟาเดือน
หก 

   

21. ไมมอนตีหมา แกพิษสุนัข   
22. ผาขี้ริ้วหอทอง บํารุงสายตา ใชดองเหลา  
23. สาวเหลา ขับประจําเดือนมาไมปรกติ   
24.  ชุมเห็ดเทศ ยาระบายทอง ขับพยาธิ   
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