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คำ�นำ�
หน่วยวิชาโครงงานบูรณาการสังคมศึกษา ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับชัน้ มัธยมปลาย โรงเรียนรุง่ อรุณ เป็นหน่วยการเรียนทีเ่ ปิดพืน้ ทีก่ ารเรียน
รู้ให้นักเรียนได้เป็นผู้ผลิตสื่อเอง ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่าสื่อที่ดีมีคุณภาพนั้น
เป็นอย่างไร และคุณภาพของสื่อย่อมสัมพันธ์กับเจตนารมณ์ของผู้ผลิตและเบื้องหลังการ
ผลิต อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเท่าทันสื่อในฐานะผู้บริโภคหรือผู้เสพสื่อได้อีกเช่นกัน
ในด้านเนือ้ หานักเรียนจะท�ำการศึกษาปรากฏการณ์จริงของพืน้ ทีห่ นึง่ เป็นการศึกษา
Area Based Content ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสังคมและเท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้เนื้อหาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือชุมชนหนึ่ง
มีหลายมิติ การท�ำความเข้าใจในเรือ่ งราวดังกล่าวให้รอบด้านท�ำได้ยาก นักเรียนจ�ำเป็นต้อง
ท�ำความรู้จักชุมชนด้วยตนเอง ออกแบบ หาวิธีเก็บประเด็น ให้ความหมายและวิเคราะห์
คุณค่าจนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาและสื่อได้
กระบวนการดั ง กล่ า วยั ง ช่ ว ยกระตุ ้ น ส� ำ นึ ก พลเมื อ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในนั ก เรี ย น
เมื่อนักเรียนเล็งเห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก เข้าใจปรากฏการณ์และความ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ แล้วจะท�ำอะไรได้บา้ ง เช่น การน�ำเสนอความจริง แนวคิดทีด่ งี าม หรือ
แนวทางอันเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักเรียนพึงกระท�ำได้
ส�ำหรับการศึกษาในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส�ำนักสือ่ สร้างสรรค์และภาษาเพือ่ สังคมได้ทำ� การศึกษาในหัวข้อ “การศึกษาการจัดการ

เพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งระบบของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.ลันตา จ.กระบี่”
ซึ่งภายหลังนักเรียนได้รวบรวมองค์ความรู้และผลิตเป็นหนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น
ป่าเย็น” ฉบับนี้
โดยในการประสานงานกับชุมชนในเบื้องต้น ชุมชนมีความประสงค์ให้นักเรียน
ผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ รวบรวมองค์ ค วามรู ้ ข องชุ ม ชน ประเด็ น ทางสั ง คมที่ ชุ ม ชนให้
ความส�ำคัญ วิสยั ทัศน์ แนวคิด และการด�ำเนินการในโครงการต่างๆ ของชุมชน เพือ่ ชุมชนจะ
ขอใช้ประโยชน์จากสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนในชุมชนเพื่อหันกลับมา
ศึกษาคุณค่าในตนเอง เป็นบันทึกเรื่องราว และความเป็นมาของชุมชน อีกทั้งวิธีคิดของ
ผู้คนในช่วงเวลาหนึ่งที่คนในรุ่นถัดไปสามารถศึกษาได้
นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าหนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” ฉบับนี้
จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชุม เสวนา เพื่อประกอบการ
ท�ำงานในชุมชน และประสานงานเครือข่ายต่อไป
ส�ำหรับการศึกษาโครงงานของนักเรียนในครั้งนี้ ด�ำเนินการภายใต้โครงการ

“สร้างต้นแบบสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
ของสถาบันอาศรมศิลป์ และได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัย
และสร้างสรรค์ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
เปรมปรีติ หาญทนงค์
ครูประจ�ำหน่วยวิชา

“ ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน
ป่าไม้ แม่น้ำ� ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง
สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับ
การดำ�รงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษา
อนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย ”
พระราชดำ�รัสในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ 25 ธ.ค. 2521

ภาพวาดโดย : ปรมา เหล่าปิยะสกุล
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“ บทนำ� ”
หนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” เป็น
ผลงานจากการท�ำโครงงานในหัวข้อ “การศึ ก ษาการ

จัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งระบบของชุมชน
บ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่” ของนักเรียน

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�ำนักสือ่ สร้างสรรค์และภาษาเพือ่
สังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ
ทัง้ นี้ บ้านทุง่ หยีเพ็งเป็นกรณีศกึ ษาทีด่ ี ในแง่ทคี่ วรเป็น
ต้นแบบของชุมชนในสังคมไทย ทีล่ ว้ นต้องเผชิญสถานการณ์
ของความเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย โดยได้รบั ผลกระทบไม่วา่
จะเป็นจากปัจจัยภายนอกชุมชนหรือภายในชุมชนเองก็ตาม
ซึง่ ชุมชมได้แสดงความพยายามในการตัง้ รับ และปรับตัวอย่าง
สอดคล้องกับฐานทรัพยากรเดิมของชุมชน
บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นชุมชนชาวมุสลิม มีความเป็นมา
ในการตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตาร่วมร้อยปีหากนับถอยหลัง
ไป ชุมชนมีสายน�้ำล�ำคลองที่มีต้นน�้ำในพื้นที่ของป่าบก และ
ไหลผ่านที่ราบและป่าชายเลนจนลงสู่อ่าวและทะเล ดังนั้น
จึงมีคลอง ป่า อ่าว และทะเลเป็นฐานทรัพยากรหลัก ชาวบ้าน
ต่างใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการด�ำรงชีวิตตลอดมาด้วยศรัทธา
โดยตระหนักว่าทรัพยากรดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อชีวิตและ
การด�ำรงอยู่ของชุมชน

อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในระยะ
หลัง เช่น การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้เร่งน�ำคนภายนอก
จ�ำนวนมากมาสูพ่ นื้ ที่ ความเสือ่ มโทรมในสภาพแวดล้อมของ
เกาะลันตา และเฉพาะที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งเอง
ล้วนน�ำมาซึ่งความเสื่อมทางศรัทธา และทางกายภาพมาสู่
ทรัพยากรของชุมชน ส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจ
และความเข็มแข็งของชุมชน ที่อาจมองย้อนลึกได้ถึงสถาบัน
ครอบครัวเลยทีเดียว
กระทั่งมีบุคคลในชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้น และพยายามสร้างสรรค์การจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ทัง้ ระบบ ซึง่ คือการพึง่ พาตนเองทัง้ ในด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ
และสังคม ผ่านการใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญ
และแม้ความพยายามในวันนี้ของชุมชนยังอยู่ในขั้น
ของการพัฒนา สังเกตผลและปรับปรุง อีกทั้งยังเพิ่งริเริ่ม
การสร้าง และขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนกัน
อย่างเป็นระบบ แต่กม็ คี วามชัดเจนในวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กระบวนการ
และการวิเ คราะห์ทิศทางในการด�ำเนินงานจนสมควรแก่
การศึกษาดังที่กล่าวไป
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำ�นักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม
โรงเรียนรุ่งอรุณ
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สัญลักษณ์
คลอง

1. คลองดาว
2. คลองพระแอะ
3. คลองไซแตก
4. คลองโดบ
5. คลองโขง
6. คลองโตบ
7. คลองนิน
8. คลองน�้ำจืด
9. คลองหิน
10. คลองควายตาย
11. คลองบากันเตียง
12. คลองจาก
13. คลองปอ
14. คลองสังกาอู้
15. คลองศรีรายา

ถ�้ำ

1. ถ�้ำไม้แก้ว
2. ถ�้ำเสือ

เกาะลันตา

หาด

1. หาดคอกวาง
2. หาดคลองดาว
3. หาดพระแอะ
4. หาดคลองโขง
5. หาดคลองนิน
6. หาดบากันเตียง
7. หาดนุ้ย
8. หาดคลองจาก
9. หาดไม้ไผ่

น�้ำตก

1. น�้ำตกคลองหิน
2. น�้ำตกคลองจาก
3. น�้ำตกพรุบอน

ถนน

มีฐานะเป็นอ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เป็นเกาะในภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย แยกออกเป็น 2 เกาะ คือ
เกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตามีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 339.8 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรอยู่ 34,799 คนในปี พ.ศ. 2560
เกาะลันตามีชื่อในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด
อยูบ่ นเกาะลันตาใหญ่ ทีม่ คี วามยาวของเกาะประมาณ 30 กิโลเมตร และความกว้าง
ประมาณ 6 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตกมีความโดดเด่นด้วยชายหาดยาวเรียงราย
ต่อเนื่องกันถึง 9 หาด ซึ่งมีทั้งหาดหิน หาดทราย และปะการัง
ฝั่งตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่มีพื้นที่ส่วนมากเป็นป่าชายเลน ใน
ปัจจุบนั มีชมุ ชนทีย่ งั มีวถิ พี งึ่ พาป่าทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ บ้านทุง่ หยีเพ็ง เป็นตัวอย่างพืน้ ที่
ศึกษาของการจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งระบบ นอกจากนี้ยังมีชุมชนชาวเล
และเมืองเก่าของชาวจีนคือบ้านศรีรายา ซึง่ มีเสน่หด์ งึ ดูดผูค้ นให้มาเยือนได้ไม่นอ้ ย
ที่ตั้งท�ำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาอยู่ที่เกาะลันตาใหญ่บริเวณ
แหลมโตนด ซึ่งมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะการดูนก และจุดชมวิว
ที่สวยงาม บนเกาะลันตาใหญ่มีคลองหลัก 3 สาย คือ คลองจาก คลองน�้ำจืด
และคลองหินที่มีน�้ำไหลตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีป่าไม้สมบูรณ์ ทั้งป่าดิบชื้น
ป่าชายเลน และป่าชายหาด ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนบกที่ส�ำคัญ ยังรวมไปถึง
น�้ำตก ถ�้ำบนเกาะ ได้แก่ ถ�้ำไม้แก้วและถ�้ำเสือ
เกาะลันตามีเกาะบริวารอยู่ทั้งหมด 52 เกาะ เกาะที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่
เกาะตะละเบ็ง เกาะก�ำ เกาะบูบู เกาะปอ และเกาะสวยงามส�ำหรับกิจกรรมด�ำน�ำ้
ได้แก่ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะกองหินม่วง เกาะกองหินแดง
ในปัจจุบันเกาะลันตามีความครบครันในเรื่องของความสะดวกสบาย
รวมทั้ ง มี เ ส้ น ทางถนนรอบเกาะ ท� ำ ให้ เ กาะลั น ตายั ง คงเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่น่าสนใจเรื่อยมา
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“เกาะสวรรค์ลันตา”
ความเงี ย บสงบที่ ร ายล้ อ มด้ ว ยทะเลสี ค ราม และ
หาดทรายที่สะอาดตาท�ำให้เกาะลันตา จังหวัดกระบี่เป็น
ทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก เกาะลันตาถูกเปรียบเป็นดัง่ “เกาะสวรรค์”
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ โ ดยเฉพาะชาวสแกนดิ เ นเวี ย
ที่ต่างร�่ำลือถึงความสวยงามและความเงียบสงบของเกาะ
แห่งนี้ หลายครอบครัวมาพักผ่อนทีละหลายเดือน จนต้อง
เปิดโรงเรียนเฉพาะคราวให้แก่ลูกหลานได้ร�่ำเรียนภาษาและ
วิชาต่างๆ ในช่วงเวลาที่พ่อแม่ท�ำกิจกรรมอื่น
ความงดงามของเกาะลันตาไม่เพียงแต่เป็นความงาม
ทางธรรมชาติเท่านัน้ อัตลักษณ์ของกลุม่ ชนแห่งเกาะลันตาที่
หลากหลาย มีประวัติการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ยิ่งเพิ่มความ
น่าสนใจและดึงดูดให้ผู้คนได้มาเยือนเกาะแห่งนี้สักครั้งหนึ่ง
ของชีวิต ที่นี่มีกลุ่มคนชาวจีน ชาวมุสลิม ชาวไทยพุทธ และ
ชาวเล ทีต่ า่ งมีวฒ
ั นธรรมเฉพาะตน อันเป็นอีกหนึง่ เสน่หข์ อง
เกาะลันตา
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เกาะเล็ก เกาะน้อย
เกาะลั น ตาเป็ น เกาะขนาดใหญ่ ใ นทะเลอั น ดามั น
ประกอบด้ ว ยเกาะบริ ว ารน้ อ ยใหญ่ ร ายรอบอยู ่ จ� ำ นวน
52 เกาะ และมีเขตพืน้ ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ในปัจจุบันแบ่งเป็น 5 เขตต�ำบลได้แก่ ต�ำบลเกาะลันตาใหญ่
ต�ำบลเกาะลันตาน้อย ต�ำบลเกาะกลาง ต�ำบลคลองยาง
และต� ำ บลศาลาด่ า น ซึ่ ง เป็ น ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนทั้ ง หมด
36 หมู่บ้าน

ลันตา ที่ย่างปลา
ชื่ อ “ลั น ตา” นั้ น มาจากค� ำ ว่ า “ลั น ตาส”
เป็ น ภาษาชวาแปลว่ า “ที่ ย ่ า งปลา” เนื่ อ งจากในอดี ต
ชาวเรือชวามักมาหยุดพัก และย่างปลาทีเ่ กาะแห่งนี้ เวลาต่อมา

เกาะลันตากลายเป็นเมืองท่าทีค่ กึ คักของชาวจีนและชาวอาหรับ
ผูแ้ ล่นเรือค้าขายในน่านน�ำ้ ภูเก็ต ปีนงั สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ซึ่งมักจะแวะพักและท�ำการค้าขายกันที่นี่
นอกจากนี้ เ กาะลั น ตายั ง ถื อ ว่ า เป็ น เกาะที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพพื้นที่เป็นเนินควนสลับกับที่ราบอยู่
ทั่วไป ในอดีตชาวลันตาจะท�ำไร่ข้าวแทรกตัวในเขตป่าบก
บนพื้ น ที่ ค วน ซึ่ ง ในระยะหลั ง มี ก ารปลู ก ยางพาราเข้ า มา
ทดแทน และยังปรับวิธีการปลูกข้าวเป็นการท�ำนาลุ่มใน
ทีร่ าบ ซึง่ ได้ถกู แทนทีด่ ว้ ยนากุง้ ถึงแม้จะร้างไปแล้วในปัจจุบนั
แต่ก็น�ำจุดเปลี่ยนมาสู่เกาะอยู่ไม่น้อย
เกาะลั น ตามี พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนถึ ง 50,373.67 ไร่
ในฝั ่ ง ตะวั น ออกของเกาะ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท� ำ กิ น ที่ ส� ำ คั ญ
ของชาวเกาะลันตา ทั้งการหาของป่าและประมงพื้นบ้าน
มาอย่างเนิน่ นาน อีกทัง้ ในบางชุมชนยังออกหากินโดยการท�ำประมง
ในทะเลลึก
ป่าชายเลน อ่าว และทะเล จึงเป็นแหล่งทรัพยากร
ที่ส�ำคัญของชาวเกาะลันตามาตั้งแต่อดีต

เกาะ 2 ฤดู
นอกจากนี้การท�ำมาหากินของคนบนเกาะจะได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ประจ� ำ ฤดู ก าล ได้ แ ก่ อิ ท ธิ พ ลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ พัดผ่านตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน
เกาะลั น ตาจึ ง มี เ พี ย ง 2 ฤดู คื อ ฤดู ร ้ อ นอั น เป็ น
ช่ ว งเดื อ นที่ มี ท ้ อ งฟ้ า และผื น น�้ ำ ที่ ส ดใส ในอดี ต ชาวบ้ า น
ท�ำประมงน�ำ้ ลึกกันมาก แม้ในปัจจุบนั ก็ยงั ถือเป็นช่วงทีด่ งึ ดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็น High Season ของที่นี่
และฤดู ฝ นที่ มี ฝ นตกมากที่ สุ ด ในเดื อ นกั น ยายน
ในช่วงนี้สายฝนและความชุ่มชื้นตามลักษณะของเขตร้อนชื้น
ได้น�ำความเขียวชะอุ่มและความสมบูรณ์ของสรรพชีวิตเล็กๆ
มาสู่เกาะ เช่น ไลเคน ตะไคร่ สู่พื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์
ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือแม้แต่
ช่วยเติมความสมบูรณ์กลับสูส่ ายน�ำ้ ล�ำคลอง ป่าชายเลนและ
ทะเล ถือเป็นช่วงเวลาทีธ่ รรมชาติได้พกั ฟืน้ ในฤดูกาลทีม่ ผี คู้ น
มาเยี่ยมเยียนน้อยลง
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หาดลานตา
โครงสร้างหลักทางธรณีสณ
ั ฐานของเกาะลันตาทีเ่ ป็น
ภูเขาหินสลับกับหุบเขาในตอนกลางของเกาะ ลาดลงเป็น
ที่ราบชายฝั่งทะเลโดยรอบเกาะ ท�ำให้เกาะลันตามีชายหาด
ที่ยาวเกือบ 30 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามและวาง
เรียงรายต่อเนือ่ งตลอดชายฝัง่ ตะวันตก โดยมีหาดชือ่ ดัง ได้แก่
“หาดคอกวาง” เป็นหาดแรกทีอ่ ยูท่ างเหนือสุดของเกาะลันตา
หาดพระแอะที่รู้จักกันในชื่อ “หาดลองบีช” เป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งของหาดที่มีชื่อเสียง หาดพระแอะมีจุดเด่น
อยู่ที่ชายหาดซึ่งมีความยาวสุดสายตา และเป็นสถานที่นิยม
ชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยงาม
นอกจากนี้ เ กาะลั น ตายั ง มี ห าดส� ำ คั ญ ไม่ น ้ อ ยกว่ า
9 หาด ท� ำ ให้ เ กาะลั น ตาแห่ ง นี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสี สั น ของ
นักท่องเที่ยว และแม้เกาะลันตาจะมีทิวเขาคั่นกลางเกาะ
แต่ก็มีถนนสายหลักที่ทอดยาวรอบเกาะ ท�ำให้ผู้คนสามารถ
เดินทางไปมาหาสู่หรือท่องเที่ยวได้ทั่วทั้งเกาะอย่างง่ายดาย
ซึ่งน�ำพาความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มาสู่เกาะลันตา
ในเวลาต่อมา
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“กลุ่มชน”
แห่งลันตา

เกาะลันตาเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ซึ่งแยกย้ายตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งอ�ำเภอ
เกาะลันตา โดยมีมากถึง 36 ชุมชน ซึ่งในอดีตชุมชนคนจีน
มักเป็นแหล่งค้าขายสินค้าจากเมืองใหญ่ที่ส�ำคัญ รวมทั้งมี
สะพานปลาส�ำหรับการซื้อขายปลาของชาวประมงและพ่อค้า
ส� ำ หรั บ ชุ ม ชนของชาวมุ ส ลิ ม จะท� ำ การเพาะปลู ก
หาของป่าในป่าชายเลน และท�ำประมงชายฝั่ง มักมีถิ่นฐาน
ลึ ก เข้ า มาตอนกลางของเกาะ ขณะที่ ชุ ม ชนชาวเล
“อู รั ก ลาโว้ ย ” จะอาศัยไกลออกไปบริเวณหัวและท้าย
ของเกาะ กลุม่ ชนนีม้ คี วามช�ำนาญเรือ่ งของประมงน�ำ้ ลึกมากทีส่ ดุ

ความเป็ น มาของเกาะลั น ตานี้ อ าจย้ อ นความไป
ได้ไกลถึง 500 กว่าปีก่อน เป็นเวลาเดียวกับที่กรุงศรีอยุธยา
ก�ำลังรุ่งเรือง ตามต�ำนาน “ฆูนุงฌึรัย” มีคนกลุ่มหนึ่ง
จากรัฐคีดาห์ (ส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน)
อพยพ เร่ร่อน และอาศัยท�ำกินบริเวณช่องแคบของทะเล
เรี ย กตนเองว่ า “อู รั ก ลาโว้ ย ” ซึ่ ง แปลว่ า “คนของ
ทะเล” ซึ่งในที่สุดได้ตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่เกาะลันตา
นับแต่นนั้ เกาะลันตาจึงกลายเป็นเมืองหลวงของชาวอูรกั ลาโว้ย
และอูรกั ลาโว้ยนีเ่ องคือคนกลุม่ แรกทีต่ งั้ ถิน่ ฐานบนเกาะลันตา
ต�ำแหน่งที่ตั้งของเกาะลันตายังเป็นจุดแวะพักเรือ
ที่ดี เพราะเป็นบริเวณอับลม ช่วยให้หลบมรสุมได้ ครั้นเมื่อ
การค้าขายทางทะเลของกรุงศรีอยุธยารุ่งเรือง เรือส�ำเภา
มากมายแล่นข้ามทะเลและมหาสมุทร เพื่อมาค้าขายกัน
ทางตอนใต้ ข องไทยในเวลานั้ น จึ ง คึ ก คั ก เพราะอยู ่ บ น
เส้นทางการเดินเรือ เป็นชุมทางจุดพักเรือ และด่านเก็บภาษี
ทีส่ ำ� คัญ ผูค้ นหลากหลายเชือ้ ชาติไม่วา่ จะเป็นจีน มลายู สิงคโปร์
ปีนัง อินโดนีเซียได้ทยอยมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตานี้
เกาะลันตาประกอบด้วย 2 เกาะส�ำคัญ คือ เกาะลันตา
น้ อ ยและเกาะลั น ตาใหญ่ โดยที่ เ กาะลั น ตาน้ อ ย
ในปัจจุบนั เป็นทีต่ งั้ ของท่าเรือคลองหมากและทีว่ า่ การอ�ำเภอ
ขณะที่เกาะลันตาใหญ่มีชุมชนทางวัฒนธรรมหลายชุมชน
ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของเกาะลันตา
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ชุมชน

”ชาวเล”

ชาวเล “อูรก
ั ลาโว้ย” ทีแ่ ปลว่า “คนของทะเล”
ในปัจจุบันรัฐบาลไทยให้เรียกว่า “ชาวไทยใหม่” เป็นกลุ่มชน
ที่อพยพมาจากมาเลเซีย ในอดีตพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในเรือ
ที่ลอยล�ำกลางทะเลคราวละเป็นเวลานาน และจะขึ้นเกาะ
เพื่ อ มาเก็ บ ของป่ า และหาน�้ ำ จื ด เมื่ อ ชาวเลอู รั ก ลาโว้ ย
ตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตา ท�ำให้เกาะลันตากลายเป็นเมือง
หลวงของชาวอู รั ก ลาโว้ ย ในแถบนั้ น และเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของการประกอบพิธีส�ำคัญ เช่น พิธีลอยเรือ
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“บ้านโต๊ะบาหลิว”
ชุมชนของชาวเลกลุม่ แรกทีเ่ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานบนเกาะลันตา
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลศาลาด่าน และมีอายุร่วมร้อยปี ชุมชนแห่งนี้
มีศาลเจ้าโต๊ะบาหลิวเป็นศาลของบุคคลส�ำคัญซึง่ เป็นทีเ่ คารพ
ของผูค้ น และเป็นทีม่ าของชือ่ ชุมชนว่า “โต๊ะบาหลิว” ชุมชน
นี้มีความเชื่อในเรื่องของ “ผีบรรพบุรุษ” และมีประเพณี
ส�ำคัญ “ลอยเรือ ปลาจั๊ก” เป็นประเพณีที่สืบทอดมา
บ้านโต๊ะบาหลิวเป็นชุมชนชาวประมง จึงมีบ้านเรือน
หลังเล็กๆ ตัง้ เรียงรายไปตามชายทะเล วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
จึงเกี่ยวพันอยู่กับทะเล

“บ้านสังกาอู้”
บ้านสังกาอู้อยู่ใต้สุดของเกาะลันตาใหญ่ เป็นชุมชน
ชาวเลที่เก่าแก่ชุมชนหนึ่ง มีลักษณะเด่นในการตั้งบ้านเรือน
ห้ อ งแถวเรี ย งตามหน้ า หาด ผู ก เรื อ หางยาวไว้ ห น้ า บ้ า น
และหันสูท่ ะเล เพือ่ ให้งา่ ยต่อการท�ำประมง ชาวเลบ้านสังกาอู้
นิ ย มท� ำ “ประมงน�้ ำ ลึ ก ” ซึ่ ง แตกต่ า งจากชุ ม ชนอื่ น
ในเกาะลันตาที่ท�ำ “ประมงชายฝั่ง” เป็นหลัก
ปลาและสัตว์ทะเลทีจ่ บั ได้จะถูกน�ำไปขายทีแ่ พปลาหรือ
ขายส่งให้เถ้าแก่ชาวจีน ซึ่งถูกส่งไปขายทั่วเกาะ กล่าวได้ว่า
หลายชุมชนบนเกาะต้องพึ่งพาชาวเลแห่งสังกาอู้อยู่ไม่น้อย
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ชุมชน

“ชาวมุสลิม”

ในยุ ค ล่ า อาณานิ ค มของชาวอั ง กฤษและฝรั่ ง เศส
ชาวมุ ส ลิ ม จากรั ฐ กลั น ตั น ได้ อ พยพมายั ง เกาะลั น ตา
ถือเป็นชนชาติกลุ่มที่สองที่อพยพเข้ามาสู่เกาะ

“บ้านทุ่งหยีเพ็ง”

“บ้านเกาะปอ”

บ้านทุ่งหยีเพ็งอยู่ทางตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่
เดิมทีเป็นชุมชนเดียวกันกับบ้านเจ๊ะหลี แต่ปัจจุบันได้แยก
เป็นสองชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็งมีป่าชายเลนเป็นทรัพยากร
ส� ำ คั ญ ในยุ ค หนึ่ ง มี ก ารท� ำ สั ม ปทานป่ า เพื่ อ การค้ า ถ่ า น
ป่ า ชายเลนเป็ น ทั้ ง แหล่ ง อาหารและแหล่ ง รายได้ ที่ ส� ำ คั ญ
ของชุมชน ปัจจุบนั ได้รบั การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
นักท่องเที่ยวที่รักและชื่นชมธรรมชาตินิยมมาเที่ยวกันมาก

ชุมชนแห่งนีเ้ ป็นเกาะหนึง่ ในเกาะบริวารของเกาะลันตา
บ้ า นเกาะปอเป็ น ชุ ม ชนที่ ส ามารถรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต เดิ ม ไว้ ไ ด้
มีความเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก โดยเฉพาะในเรื่องวิถีชีวิต
อันเรียบง่าย และพอเพียงของชาวมุสลิม เกาะแห่งนีม้ จี ดุ เด่น
อยู่ที่ความอุดสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีนกเงือกอาศัย
อยู่ ชายหาดของเกาะปอเป็นหาดโขดหิน ทั้งยังเป็นแหล่ง
ของต้นปอป่า จนถูกเรียกว่า ‘เกาะปอ’

“บ้านโล๊ะดุหยง”

“บ้านหัวแหลม”

ชือ่ ของชุมชนนีเ้ ป็นภาษามลายู ค�ำว่า “โล๊ะ“ แปลว่า
“แหล่ง” หรือ “อ่าว” vส่วนค�ำว่า “ดุหยง” แปลว่า
“พะยู น ” จึ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า ในอดี ต ที่ นี่ อ าจเป็ น แหล่ ง
พะยูนที่ส�ำคัญ ซึ่งนั่นหมายความว่าบ้านโล๊ะดุหยงนี้คงมี
ความอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่น้อย เนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ที่เป็น
ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของทะเล

บ้านหัวแหลมมีทงั้ ชาวมุสลิมและชาวจีนอาศัยอยูร่ ว่ มกัน
อาณาเขตของชุมชนนั้นครอบคลุมตั้งแต่เชิงควนยาวลงไป
จนถึ ง ทะเล และนั่ น ท� ำ ให้ ชุ ม ชนมี วิ ถี ท� ำ กิ น ที่ ห ลากหลาย
ตั้งแต่การท�ำเกษตร สวนยาง สวนมะพร้าว การท�ำนาข้าว
และการท�ำประมง

“บ้านศาลาด่าน”
บ้านศาลาด่านมีทงั้ ชาวมุสลิมและชาวเลอาศัยอยูร่ ว่ มกัน
เดิมเป็นชุมชนที่มีความมั่งคั่ง เพราะเป็นด่านเก็บภาษีเรือ
และสินค้าต่างชาติ

“บ้านเจ๊ะหลี”
เป็นชุมชนเก่าที่มีบรรพบุรุษชาวมุสลิมอพยพมาจาก
ไทรบุรี ชุมชนแห่งนีเ้ คยได้ชอื่ ว่าเป็นอูข่ า้ วอูน
่ ำ�้ ของเกาะลันตา
เพราะท�ำการเกษตรและปลูกข้าวเป็นหลัก ขณะที่ชุมชนอื่น
บนเกาะลันตาส่วนมากมักท�ำประมง
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ชุมชน

“ชาวจีน”

ชาวจี น ฮกเกี้ ย นและชาวจี น ไหหล� ำ
เป็ น กลุ ่ ม ชนที่ ส ามที่ อ พยพมาอาศั ย อยู ่ ที่
เกาะลันตา คนกลุม่ นีอ้ พยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
ซึง่ ก�ำลังเกิดภัยสงครามและขาดแคลน ในช่วงราว
พ.ศ. 2490 ชาวจีนในสมัยนัน้ จะอพยพมากับ
เรือสินค้าและมาตัง้ ถิน่ ฐานทีเ่ กาะลันตาส่วนหนึง่
รวมทัง้ เดินทางเลยไปยังเกาะปีนงั อีกส่วนหนึง่

“บ้านศรีรายา”
บ้านศรีรายาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะลันตา
ใหญ่ เคยเป็นตลาดและเมืองท่าทีส่ ำ� คัญของชาวจีน ในปัจจุบนั
ยังคงเป็นตลาดของเกาะที่ผู้คนต่างมาซื้อสินค้า
ปั จ จุ บั น บ้ า นศรี ร ายาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คั ญ
ของเกาะลันตา และเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในนาม “Lanta Old Town” เนือ่ งจากชาวบ้านเองยังคง
พยายามทีจ่ ะรักษารูปแบบวัฒนธรรมเดิม โดยเฉพาะในเรือ่ งของ
บ้านเรือนไม้ที่ยังคงสืบทอดไว้

ชาวไทย - พุทธ
ส�ำหรับคนไทยชาวพุทธ เดินทางมาอาศัยอยูท่ เี่ กาะลันตา
ในระยะหลัง ในฐานะข้าราชการทีร่ บั ราชการดูแลความเป็นอยู่
ของผูค้ นบนเกาะ รวมทัง้ ครูทเี่ ข้ามาให้การศึกษา และในปัจจุบนั
ก็เริ่มมีชาวตะวันตกที่แต่งงานสร้างครอบครัวกับคนบนเกาะ
ปัจจุบนั เกาะลันตาจึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย
ของผู ้ ค นต่ า งเชื้ อ ชาติ แ ละวั ฒ นธรรมที่ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น
อย่างสงบสุข อันเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของเกาะลันตา
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เกาะลันตา กับ

ทาเรือบานหัวหิน

โลกภายนอก
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สมัยก่อนช่วงที่การคมนาคม
บนเกาะยั ง ไม่ ส ะดวกนั ก ในยามที่
ชาวบ้านต้องการซือ้ สินค้าทีเ่ กินกว่าจะ
หาได้จากชุมชนบนเกาะ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องนั่งเรือไปยังแผ่นดินใหญ่ (กระบี่)
โดยทุกชุมชนบนเกาะจะมีเรือรับส่ง
ประจ�ำอยู่ 2-3 ล�ำ เป็นเรือหางยาว
ไม่มหี ลังคา ทีก่ ระบีจ่ ะมีทา่ ขึน้ เรือส�ำคัญ
อยูท่ บ
ี่ า้ นบ่อม่วง ทีน่ จี่ ะมีตลาดนัดใน
วันพฤหัสบดี โดยชาวบ้านจะออกจาก
ฝั่งชุมชนของตนตั้งแต่ตี 1-2 เดินทาง
ไปแวะพักเรือทีเ่ กาะตะละเบ็ง ราวๆ
ตี 4-5 และเดินทางต่อจนถึงท่าเรือ
ฝั่งกระบี่ตอนเช้ามืด ราว 6 โมงเช้า
ซึ่งจะพอดีกับเวลาที่ตลาดเปิด

2510
ในสมัยก่อน ชาวบ้านเดินทาง
ข้ า มทะเลไปฝั ่ ง แผ่ น ดิ น ใหญ่
โดยเรือหางยาว เพื่อจับจ่ายซื้อ
ของจากตลาดนัดใหญ่ที่ท่าเรือ
“บ้านบ่อม่วง” โดยแต่ละ
ชุมชนจะมีเรือข้ามฟากและเส้น
ทางเดินเรือเป็นของตัวเอง

2560
การเดิ น ทางที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว
ท� ำ ให้ มี ผู ้ ค นต่ า งถิ่ น เดิ น ทางมา
ท่ อ งเที่ ย วที่เกาะมากขึ้น จึง มีการ
ขยายตัวด้านการลงทุนทางธุรกิจ เช่น
มีการลงทุนสร้างรีสอร์ท โรงแรม
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น
เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ� ำ นวน
ที่มากกว่าเดิม

2533

2522

ประกาศให้เกาะลันตาเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติชื่อ “อุทยาน

มีพระราชบัญญัตสิ นับสนุนการท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ฝง่ั ตะวันตก เกาะลันตา
จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ
และได้รับความนิยม

2558

2540

แห่งชาติหมู่เกาะลันตา”
ท�ำให้ผู้คนให้ความส�ำคัญและ
ระมัดระวังในการใช้ และดูแล
ทรัพยากรมากขึ้น

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เปิ ด สะพานสิ ริ ลั น ตา ที่ เ ชื่ อ ม
เกาะลั น ตาน้ อ ยและลั น ตาใหญ่
ท�ำให้การเดินทางด้วยรถสะดวกขึน้
สะพานมี ค วามยาว 750 เมตร
ใช้งบประมาณการสร้างกว่า 400
ล้านบาท จากทีใ่ นอดีตต้องเดินทาง
โดยใช้แพขนานยนต์และเรือข้ามฟาก
ปัจจุบันจึงไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป

เริ่ ม มี ก ารใช้ แ พขนานยนต์ ข ้ า ม
ระหว่างท่าเรือคลองหมากฝัง่ เกาะลันตา
กับท่าเรือบ้านหัวหินฝั่งแผ่นดินใหญ่
และเดินทางระหว่างเกาะลันตาใหญ่กบั
เกาะลันตาน้อย ซึง่ สะดวกกว่าการเดิน
ทางข้ามฟากทางเรือมาก ตลาดนัดใหม่
ที่ ช าวบ้ า นมั ก ไปจั บ จ่ า ยซื้ อ ของ
จึงเปลี่ยนจากที่บ้านบ่อม่วงไปเป็นที่
“บ้านหัวหิน” แทน
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เริม่ มีการสร้างถนนเชือ่ มพืน้ ที่
บนเกาะ ท�ำให้การเดินทางบน
เกาะมีความสะดวกสบาย และ
รวดเร็วมากขึ้น
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ทุ่งหยีเพ็ง

“ผังชุมชน“
บ้านทุง่ หยีเพ็งอยูค่ อ่ นไปทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออก
ของเกาะลันตาใหญ่ เป็นชุมชนมุสลิมซึง่ ตัง้ รกรากอยูท่ นี่ มี่ ากว่า
100 ปี “โต๊ะหยีเพ็ง” เป็นบรรพบุรุษรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาสร้าง
บ้านเรือนในทุ่งหญ้ากว้างบนลานทรายขาวละเอียด เดิมมี
ต้นมะม่วงหิมพานต์ขึ้นอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่เป็น
สนามกีฬา
ทิศเหนือของบ้านทุง่ หยีเพ็งติดกับบ้านโล๊ะดุหยง ทิศใต้
ติดกับบ้านเจ๊ะหลี มีประชากรราว 1,065 คน และมีครัวเรือน
ทั้งสิ้น 300 ครัวเรือน
ทางตะวันตกของชุมชนเป็นแนวควนอันเป็นพื้นที่
ของป่าบก ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับท�ำการเกษตร ได้แก่ การปลูกยาง
ถั ด มาเป็ น ที่ ร าบเชิ ง เขาต่ อ เนื่ อ งไปสู ่ ที่ ร าบซึ่ ง เหมาะแก่
การปลูกยาง และปาล์มน�ำ้ มันในปัจจุบนั ทีร่ าบยังเป็นบริเวณ
ที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชน ซึ่งมีโรงเรียน สนามกีฬา มัสยิด
รวมทั้งร้านค้าภายในชุมชน

บริเวณควนต่อเนื่องมาสู่ที่ราบนี้ยังเป็นแหล่งน�้ำผุด
ต้นน�้ำของสายธารเล็กๆ ที่ไหลรวมเป็นคลองต่างๆ ในเขต
ป่าชายเลนทางด้านตะวันออกของชุมชน เช่น คลองโต๊ะเมตา
คลองกล้วย คลองก�ำนัน และคลองราปูทไี่ หลลงสูค่ ลองเตาถ่าน
อันเป็นเส้นทางหลักในการล่องเรือออกสู่ทะเลของชุมชน
ป่าชายเลนของชุมชนทุง่ หยีเพ็งประกอบไปด้วยพันธุไ์ ม้
ไล่ตำ� แหน่งจากชายทะเลลึกเข้ามาสูแ่ ผ่นดินภายในตามล�ำดับ
โดยต้นโกงกางใบใหญ่จะเป็นพืชที่อยู่ด้านนอกสุดติดทะเล
ต้นปีปี ต้นล�ำแพน ต้นแสม ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นตะบูนด�ำ
ต้นตะบูนขาว และต้นถั่วขาวจะอยู่ถัดเข้ามา อดีตเป็นพื้นที่
ส�ำคัญในการท�ำสัมปทานเผาถ่าน
ป่าชายเลนของบ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นป่าชุมชน ที่ชุมชน
จัดการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน
ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าฟื้นฟู และพื้นที่ป่าใช้สอย

สัญลักษณ์
บ้าน
บ่อน้ำ�
นาข้าว
บ่อกุ้ง
บ่อกุ้งร้าง
สวนปาล์ม
แหล่งเก็บหอย
แหล่งเตาถ่านเก่า
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ถนน

26

“ทุงหยีเพ็ง”
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เพลงทุ่งหยีเพ็ง
ณ ที่หนึ่งซึ่งไกลห่างเมือง
ไกลจากเรื่องขุ่นเคืองมากมาย
ล�ำธารเรื่อยรินไหล ปลาน้อยใหญ่ แหวกว่ายเวียนวน
กระเต็นล้อเล่นลม บินสูงชมธรรมชาติกว้างไกล
สายลมเรื่องเอื่อยไหว บรรเลงกล่อมใจคล้ายเป็นบทเพลง
ทะเลสร้างพลัง สร้างความหวัง ไม่ย่อท้อ
ล้มแล้วลุกขึ้นต่อ สู้ต่อไปให้จีรัง
ภูผาเจ้าสูงใหญ่ ทะเลไกลงามจับตา
คือพลังจากพนาให้คืนมาสู่ใจคน
ทะเลสร้างพลัง สร้างความหวัง ไม่ย่อท้อ
ล้มแล้วลุกขึ้นต่อ สู้ต่อไปให้จีรัง
ภูผา เจ้าสูงใหญ่ ทะเลไกลงามจับตา
พลังจากพนาให้คืนมาสู่ใจคน
ณ ที่หนึ่งกลางทะเลใหญ่ แสงวันใหม่เปิดฟ้าในยามเช้า
ให้พลังผู้คนให้พ้นเรื่องราว มีแรงก้าวสู้ฝันต่อไป
โกงกางเจ้าเอนไหว แผ่รากไกลทั่วไพรกว้าง
ต�ำนานเก่าเล่าขาน บ้านแห่งนี้ที่หยีเพ็ง
โกงกางเจ้าเอนไหว แผ่รากไกลทั่วไพรกว้าง
ต�ำนานเก่าเล่าขาน บ้านแห่งนี้ที่หยีเพ็ง
- อัครพล คนึงเหตุ

“บ้านทุ่งหยีเพ็ง”

ชุมชนมุสลิมทางตะวันออก
ของเกาะลั น ตาใหญ่ สร้ า งบ้ า นเรื อ นในที่ ร าบระหว่ า งควน และ
แนวป่าชายเลน ถิ่นฐานของชุมชนจึงอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินวางตัว
ทอดยาวตามแนวชายฝั่งทะเล
สภาพภูมิประเทศของที่ราบชายฝั่งทะเล ท�ำให้ชุมชนมีวิถีท�ำกิน
ที่ ส อดคล้ อ งไปกั บ สภาพพื้ น ที่ ท่ี ล ดหลั่ น มาตามความสู ง ของพื้ น ที่
เริม่ ตัง้ แต่ควน ทีร่ าบเชิงเขา ทีร่ าบ ป่าชายเลน คลอง และชายฝัง่ ปากอ่าว
รวมทั้ ง ทะเล การท� ำ กิ น ของชุ ม ชนจึ ง มี ค วามหลากหลายตั้ ง แต่
การท�ำเกษตร หาของป่าจนถึงการท�ำประมง

พื้นที่ทำ�กิน

“ ควน “
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ควน เป็นภาษาใต้มีความหมายว่า “เนิน
เขาสูง” เป็นแหล่งของป่าบกของชุมชนที่มีพื้นที่
ราว 1,000 ไร่ ในอดีตชาวบ้านที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง
จะปลูกข้ า วไร่แทรกในเขตป่าบกนี้ ป่าบกบน
ควนนีย้ งั พบตาน�ำ้ ต้นก�ำเนิดของสายน�ำ้ ล�ำคลอง
และน�้ ำ บาดาลแหล่ ง น�้ ำ จื ด ที่ ช าวบ้ า นใช้ ใ น
การอุปโภคบริโภค

“ ที่ราบเชิงเขา“

ลักษณะทั่วไปของสภาพพื้นที่ตรงเชิงเขา
จะมีหน้าดินบางกว่าพื้นที่บริเวณอื่นของชุมชน
การเก็บกักน�ำ้ เป็นไปได้นอ้ ย จึงเหมาะแก่การปลูก
พืชประเภทยางพารา ที่ชอบวิธีการปลูกแบบที่
เรียกว่า “หัวเปียก โคนแห้ง”
บ้านทุง่ หยีเพ็งปลูกยางพารามานานแล้ว
ควบคูไ่ ปกับการท�ำสัมปทานป่าชายเลน แต่วา่ ราคา
ไม่ดี จนเมือ่ หมดสัมปทานชาวบ้านจึงกลับมาปลูก
ยางพาราอย่างจริงจัง

“ ที่ราบ “

ทีร่ าบเป็นทีต่ งั้ “บ้านเรือน” ของชุมชน ซึง่
ทิศตะวันตกติดกับควน ส่วนทิศตะวันออกเป็น
พื้ น ที่ ท� ำ นาข้ า วมาแต่ อ ดี ต เป็ น การปลู ก ข้ า ว
เพื่อกินกันเองในครัวเรือน เพราะในสมัยนั้นมี
รายได้ จ ากการท� ำ ป่ า เผาถ่ า น และการประมง
ทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็งปลูกข้าวนาปี อาศัยน�ำ้ ฝน
และน�้ำบาดาลในการปลูกข้าว ต่อมาพื้นที่นาข้าว
ถูกแทนที่ด้วยนากุ้ง ซึ่งการปรับพื้นที่แปลงนาเก่า
ให้เป็นบ่อกุง้ รวมทัง้ การดึงน�ำ้ ทะเลมาใส่บอ่ กุง้ ท�ำได้
ง่ายในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลของบ้านทุ่งหยีเพ็งนี้

“ ป่าชายเลน คลอง และ ชายฝั่งปากอ่าว ”
ป่าชายเลนทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็งมีเนือ้ ทีร่ าว 1,900 ไร่
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลน คลอง และชายฝัง่ ปากอ่าวจะเป็น
พื้นที่ต่อเนื่องกันไป ซึ่งมีระบบนิเวศที่หลากหลาย
และเชื่ อ มโยงกั น ชาวบ้ า นหากิ น ในพื้ น ที่ ด ้ ว ย
การเก็บของป่าตามค�ำที่ชาวบ้านเรียก ซึ่งก็คือ
การท�ำประมงชายฝั่งนั่นเอง

หอยเข็ม หอยตาแดง หอยแครง
หอยแว่น และปูม้า เป็นตัวอย่างอาหารทะเล
ที่ ช าวบ้านเก็บ และน�ำมาท�ำอาหารได้ พบมาก
ในพื้นที่ป่าต่อเนื่องจนไปถึงหาดเลนที่ปากอ่าว
พื้ น ที่ นี้ ถื อ เป็ น “หั ว ใจของชุ ม ชน”

และความยั่งยืนของชุมชนก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นี้
นอกจากการท� ำ ประมง ยั ง รวมไปถึ ง
การท�ำกะปิจากกุ้งเคย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่
ขึ้นชื่อของชุมชนและการท�ำกระชังปลา ในอดีต
พื้นที่นี้มีการท�ำสัมปทานป่าชายเลนเพื่อการท�ำ
ถ่านไม้ซงึ่ ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากกิจกรรม
เผาถ่านไม้นี้
ท�ำให้ชุมชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้น
อยูไ่ ม่นอ้ ย ในปัจจุบนั แม้จะหมดยุคสัมปทานไปแล้ว
แต่ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ของชุมชนจะ
ยังท�ำให้พื้นที่นี้เป็นหัวใจของชุมชนต่อไป

“ ทะเล “
ทะเลที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกั บ พื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง
ปากอ่าวของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ชาวบ้านจึงท�ำ
ประมงได้ทงั้ ประมงน�ำ้ ตืน
้ และประมงน�ำ้ ลึก
ป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลทีห่ าดเลนปากอ่าว
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล น�ำความสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรทะเลมาสู่ทะเลเอง รวมทั้งการท�ำกิน
ในระดับครัวเรือนที่มีมาแต่ในอดีต เพราะหาก
จะขายปลาที่ มี ม ากมาย และจั บ ได้ ง ่ า ยก็
ไม่ ไ ด้ ร าคาอยู ่ ดี แต่ ห ากอยากเพิ่ ม รายได้
ก็ให้ออกเรือไปลึกอีกหน่อย เพื่อให้ได้ปลาทะเล
น�้ำลึก เช่น ปลาอินทรีและปลากะพง ปลาตัวใหญ่
เหล่านี้จะขายได้ราคาดีกว่า
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“ศรัทธา”

ต่อป่า คลอง อ่าว ทะเล
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งให้ความหมายกับการใช้ชีวิต
อยู่กับป่า คลอง อ่าว ทะเลว่าเป็นไปด้วยศรัทธา ชาวมุสลิม
เชื่ อ ว่ า พระเจ้ า ได้ ส ร้ า งทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ ให้ ทุ ก คน
ได้เป็นเจ้าของ ความหมายของค�ำว่า “ศรัทธา” จึงไม่ใช่
เพื่อการกราบไหว้บูชา
ความศรัทธาต่อป่า คลอง อ่าว และทะเลของชาว
บ้านทุ่งหยีเพ็ง จึงหมายถึงความเข้าใจในความจริงของชีวิต
ที่ว่า ชีวิตต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ด�ำรงอยู่ได้
เพราะในอดี ตปัจจัย 4 ที่จ�ำเป็นต่อชีวิตของชาวบ้า นนั้น
ได้มาจากป่า คลอง อ่าว และทะเลนี้โดยเกือบทั้งหมด ดังนั้น
ป่า คลอง อ่าว และทะเลจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อชีวิต
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บ้าน

ยา

บ้านทุ่งหยีเพ็งมีการจับจองที่ดินเพื่อการตั้งรกราก
ของแต่ละครัวเรือน จนกระทัง่ ได้เอกสารสิทธิใ์ นการถือครอง
ที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จากนั้นจึงมีการสร้างบ้านเรือน
ถาวรกันเรื่อยมา ในอดีตบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นบ้านไม้
ชั้นเดียว ซึ่งไม้ที่ใช้สร้างบ้านสามารถหาได้จากป่าชายเลน
แม้ในปัจจุบนั ชาวบ้านก็ยงั คงสามารถน�ำ ไม้โกงกาง ไม้แสม
มาท�ำโครงสร้างบ้าน ซึง่ ให้ความแข็งแกร่งทนทานไม่นอ้ ย

ยาบางขนานสามารถหาได้ จ ากป่ า ชายเลน เช่ น
เหงือกปลาหมอ ที่หากน�ำทั้งต้นทั้งรากมาต้มอาบ ก็จะ
สามารถใช้รักษาแผลน�้ำเหลือง ฝีและหนองได้ หรือ ไม้ปีปี
ที่เป็นไม้หายาก ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดกระบี่ เป็นไม้ที่น�ำ
มาใช้เผาไฟเพื่อกันยุง
ทัง้ ยังมีแม่หอบ สัตว์ทมี่ แี หล่งอาศัยอยูใ่ นป่าชายเลน
รู ป ร่ า งลั ก ษณะคล้ า ยกั้ ง หากเข้ า ไปในป่ า ชายเลนจะพบ
กองดินเหมือนจอมปลวกนั่นคือที่อยู่ของแม่หอบ ชาวบ้าน
ไม่จับแม่หอบมาท�ำอาหาร แต่สามารถน�ำมาท�ำยาบรรเทา
อาการหอบหืดได้

อาหาร
ที่นี่มีความสมบูรณ์ทางอาหาร หากนับรวมถึงพื้นที่
ลึกเข้าไปในแผ่นดินที่เป็นที่ราบ และไล่ย้อนขึ้นไปถึงพื้นที่
ควน ชาวบ้านสามารถปลูกข้าวเลีย้ งตัวเองได้ รวมทัง้ ได้พชื ผัก
และยอดไม้มาจากพื้นที่นั้น ส่วนอาหารอื่นสามารถหากินได้
จากป่าชายเลนและทะเล ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู และปลา
เมนูอาหารท้องถิ่นมีความผสมผสานของวัตถุดิบจาก
แผ่นดินและทะเล เช่น ผัดสะตอใส่กุ้ง แกงส้มปลากระบอก
ปลาทรายทอดขมิ้น น�้ำชุบจากกะปิที่เลื่องชื่อ อาหารที่นี่มี
รสชาติจดั แต่อร่อย ดีตอ่ สุขภาพเพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติ
คนบ้านทุ่งหยีเพ็งจึงแข็งแรงทุกคน

เสื้อผ้า
การแต่งกายของชาวมุสลิมบ้านทุ่งหยีเพ็งมีรูปแบบที่
เรียบร้อย สวยงาม ผูห้ ญิงคลุมฮิยาบและแต่งกายอย่างมิดชิด
บางครั้งเมื่อชาวบ้านอยากเพิ่มสีสันให้กับเสื้อผ้า สามารถน�ำ
ส่วนต่างๆ ของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนมาย้อมผ้าและอวนได้
เช่น ไม้โกงกาง และไม้แสมจะให้สีส้ม

ภาพในอดีตของชีวิตที่พึ่งพิงป่า คลอง อ่าว และทะเล
ของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็งเช่นนี้ ท�ำให้ชุมชนสามารถ “พึ่งพา
ตนเองทั้งระบบ” เวลานั้นในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ยั ง คงมี ค วามสมบู ร ณ์ ด้ า นความเป็ น อยู ่ แ ละการท� ำ กิ น
ไม่ เ คยขาดแคลน รวมทั้ ง ครอบครั ว และสั ง คมยั ง มี ค วาม
อบอุ่นแน่นแฟ้น ทั้งหมดนี้เป็นความมั่นคงของชีวิต ที่ชุมชน
ทุ่งหยีเพ็งยังคงให้ความส�ำคัญตลอดมา
แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด มีความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
ตลอดเวลาและรวดเร็ว ป่าถูกใช้ประโยชน์เพือ่ การท�ำสัมปทาน
ต้นไม้ในป่าน้อยลง การท่องเที่ยวคืบคลานมาภายหลัง ผู้คน
ละทิ้งชุมชนสู่อาชีพแบบใหม่ กระนั้นชุมชนยังพยายามตั้งรับ
กับความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ทนั สถานการณ์ ด้วยยัง
คงยึดหลัก “การพึง่ พาตนเองทัง้ ระบบ” โดยใช้ความ

ศรัทธาทีม่ ตี อ่ ป่า คลอง อ่าว และทะเลเป็นเครือ่ งมือ
น�ำทาง ทีเ่ หลือนัน้ จะน�ำไปสูว่ ธิ กี ารทีเ่ หมาะสมได้เอง
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การท�ำถ่านไม้ในชุมชนทุง่ หยีเพ็งนัน้ มีทมี่ าจากชายชาว
มุสลิมจากบ้านคลองยางคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “กูหย๋า” ได้เข้า
มาเก็บเปลือกไม้แสมและโกงกาง เพื่อน�ำไปใช้เป็นสีย้อมผ้า
เพราะตัวเปลือกไม้เหล่านีน้ นั้ ให้สแี ดงสวย แต่ในภายหลังพบ
ว่าเมื่อน�ำเปลือกไม้ออกจากต้นแล้ว ต้นไม้ต้นนั้นจะเสีย และ
ตายในที่สุด เขาจึงตัดไม้น�ำมาเผาถ่าน
รัฐบาลเปิดให้ทำ� สัมปทานป่าไม้ในปี พ.ศ. 2504 เตา
เผาถ่านจึงเริม่ เข้ามา ในช่วงนีน้ นั้ เถ้าแก่จำ� เป็นต้องพึง่ ชาวบ้าน
มาก เพราะกระบวนการเผาถ่านนั้นต้องใช้คนมาก

1.

ชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ในป่าโกงกาง ก่อนที่จะล�ำเลียง
ลงมาในล�ำเรือที่จอดรออยู่แล้วบริเวณล�ำคลอง และเมื่อได้ไม้
เต็มล�ำเรือก็จะล่องเรือขนไม้ไปยังเตาเผา แต่ถา้ วันไหนตัดไม้
มาเกิน ก็จะคัดแยกไว้แล้วแล้วค่อยขนส่งไปในล�ำเรืออืน่ ในวัน
ถัดๆ ไป โดยจะได้ค่าขนไม้ล�ำเรือละ 20 บาท

2.

การเผาถ่าน 1 เตา จะต้องใช้ไม้ราวๆ 300 หาบหรือ
ราวๆ 18,000 กิโลกรัม ใช้เวลาเผาทัง้ หมด 15 วัน แล้วจึง
ดึงไฟออก การดึงไฟออกนัน้ คือการดึงเอาฟืนออกมา ซึง่ ขัน้ ตอน
นีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญมากต้องใช้ทงั้ ความรูแ้ ละการสังเกตมาก เพราะ
เราสามารถรูไ้ ด้วา่ ต้องเอาฟืนออกเมือ่ ไหร่จากกลิน่ และลักษณะ
ควันไฟ ถ้าดึงไฟออกไม่เป็น ถ่านนัน้ ก็จะกลายเป็นเถ้า หน้าทีน่ ี้
ต้องใช้คนที่ท�ำเป็นหรือมีประสบการณ์ ถ้าใครท�ำไม่เป็นก็จะ
ถูกไล่ออก เพราะราคาของถ่านนั้นสูงไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงอีก

นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ี่อื่นๆ อย่าง เสมียนจดค่าแรง แม่บ้าน
แม่ครัว จะเห็นได้วา่ การเผาถ่านนีน้ นั้ ใช้คนมากมาย เรียกได้วา่
ยกมากันทัง้ หมูบ่ า้ นเลยก็วา่ ได้ ดังนัน้ ในช่วงสัมปทานป่าไม้การ
เผาถ่านนัน้ เลยกลายเป็น อูข่ า้ วอูน่ ำ�้ ของชาวบ้านอย่างแท้จริง

3.

หลังจากดึงไฟออกแล้วก็ต้องรอให้ขึ้นไฟ
อีก 6-7 วัน จึงจะได้ถ่านที่ต้องการ แต่ถ่านใน
นั้นมีความร้อนสูงมาก ต้องใช้เวลากว่า 10 วัน
รอจนกว่าถ่านเย็นลงจึงจะน�ำถ่านออกมา ซึ่งมัก
เป็นหน้าที่ของผู้หญิง 4 คนต่อเตา แล้วให้
ผู้ชายหาม 2 คนต่อ 1 หาม แล้วจึงส่งให้เรือ
ส�ำเภาทีม่ ารับซือ้ และน�ำไปขายยังประเทศต่างอๆ
อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย

35

“วิถีที่เปลี่ยนไป”

“ข้าวไร่”
บ้านทุ่งหยีเพ็งมีสภาพพื้นที่เหมาะต่อการเพาะปลูก
หรือท�ำการเกษตร ทั้งในที่ดอน หรือ “ควน” ลดหลั่นไล่
มาสู่ “ที่ราบเชิงเขา” และลงมาสู่ “ที่ราบ”
ในอดีตบริเวณควนซึ่งเป็นที่สูงชัน เมื่อฝนตกน�้ำจึง
ไม่กักขัง ทั้งยังมีป่าบกปกคลุมหนาทึบ ซึ่งส่งผลให้ยังคงเป็น
แหล่งตาน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ ตาน�ำ้ เหล่านีเ้ ป็นต้นน�ำ้ ของสายน�ำ้ ล�ำคลอง
ที่ไหลเลาะลงไปในเขตที่ราบเบื้องล่าง สู่ป่าชายเลนออกปาก
อ่าวและลงทะเลไป
นับย้อนไปเท่าที่ผู้เล่าจะจ�ำได้ ราวเมื่อสัก 50 ปีก่อน
ชาวบ้านก็ยังคงปลูกข้าวไร่กันอยู่บนควนโดยอาศัยน�้ำฝน
ชาวบ้านจึงมักเริ่มเตรียมพื้นที่ และปลูกข้าวเมื่อต้นฤดูฝน
ข้าวทีป่ ลูกเป็นข้าวไร่พนั ธุพ์ นื้ เมือง ชือ่ พันธุ์ “โนรา”
เวลาจะปลูกผู้ชายจะ “แทงสัก“ คือการเอาไม้เนื้อแข็ง
ขุดท�ำหลุม ส่วนผู้หญิงจะสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่เมล็ดข้าว
แล้วเดินตามหยอดเมล็ดข้าวลงไปในหลุม แล้วใช้เท้ากลบ
ในสมัยนัน้ แต่ละครัวเรือนจะไปจับจองพืน้ ทีใ่ นการปลูก
ข้าวไร่บนควนกันเอง ซึ่งจะแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ป่า สมัยนั้น
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ต้องเดินเท้าขึน้ ไปตามล�ำคลอง และไปสร้างกระต๊อบไว้ เมือ่ ข้าว
เริ่มโตจึงจะมีการไปค้างแรมเพื่อเฝ้าข้าว แม้จะเหนื่อยเพราะ
ไร่ข้าวอยู่ไกล แต่ก็เป็นที่สนุกสนานของชาวบ้านที่ได้ร่วมกัน
ท�ำงานและช่วยเหลือกัน จนถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของทั้งข้าวไร่และข้าวปี (ชาวบ้านท�ำนาด้วย)
จะถูกน�ำไปเก็บไว้ในยุ้ง เพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือน ชาวบ้าน
จะไม่ขายข้าวและไม่เคยต้องซื้อข้าวกิน
ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งมีข้าวเป็นอาหารหลัก ส�ำหรับ
อาหารการกินอื่นมักได้จากป่าชายเลนและทะเล มีอาหาร
อร่อย คือกุ้งทะเลตัวนิ่มๆ
ส�ำหรับรายได้ ชาวบ้านจะได้จากการรับจ้างตัดไม้และ
เผาถ่านอยูใ่ นเขตป่าชายเลน ตลอดชีวติ ของชาวบ้านจึงผูกพัน
อยู่กับควน ป่า และทะเล
อย่างไรก็ตามชาวบ้านเลิกปลูกข้าวไร่ไปนานแล้ว
โดยเฉพาะเมื่อเลิกท�ำถ่านไม้ก็หันมาปลูกยางพาราบนพื้นที่
ควนกันมากขึ้น ส�ำหรับข้าวนายังปลูกกันมาอย่างต่อเนื่องมา
อีกสักระยะหนึ่ง
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“ยางพารา”
บนพืน้ ทีค่ วนซึง่ เป็นป่าบก ชาวบ้านเริม่ ปลูกยางพารา
มานานแล้วควบคู่กับการปลูกข้าวไร่ แต่ปลูกกันไม่มากนัก
เนื่องจากยางมีราคาไม่ดี ซึ่งในตอนนั้นเศษยางขายได้เพียง
กิโลกรัมละ 6 บาท ส่วนแผ่นยางนั้นกิโลกรัมละ 10-12 บาท
จนเมือ่ หมดยุคสัมปทานป่าชายเลน ในปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้าน
จึงหันมาท�ำสวนยางกันอย่างจริงจัง และเพิม่ มากขึน้ ถึง 50%
ของชุมชน เพราะมูลค่าของยางเพิ่มขึ้นมาก จนถึงปัจจุบัน
ชาวบ้านก็ยังปลูกยางกันอยู่ แม้จะเลิกปลูกข้าวไร่ไปแล้ว
ต้นยางพารานั้นจะปลูกได้ดีในบริเวณที่มีความสูง
ไม่เกิน 600 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล มีความชันไม่เกิน
35 องศา และมีดินร่วนปนทราย บริเวณที่ปลูกยางพารา
กันมากในบ้านทุ่งหยีเพ็งคือบริเวณที่ราบเชิงเขา แต่ก็พบว่า
มีการปลูกต่อเนื่องไปจนถึงที่ราบด้วย
วิธีการปลูกยางพาราในสมัยก่อนนั้น จะเตรียมพื้นที่
โดยการเผา มี อุ ป กรณ์ เ พี ย งแค่ มี ด พร้ า ที่ ใ ช้ เ ป็ น อุ ป กรณ์
ในการตัดไม้ ถางพง ขุดหลุม และกลบดิน จากนัน้ จึงคอยดูแล
เรื่องวัชพืช และการใส่ปุ๋ย ซึ่งมักเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

เมื่อยางพาราเติบโตมีอายุประมาณ 7-8 ปี จึงจะเริ่ม
กรีดยาง ซึ่งจะท�ำกันในฤดูร้อน การกรีดยางจะเริ่มตั้งแต่ช่วง
ตี 1-2 โดยชาวบ้ า นจะใช้ มี ด กรี ด ยางกรี ด เปลื อ กต้ น ยาง
เป็นรอยเฉียงกับล�ำต้น ให้เป็นรอยกรีดบางๆ เพราะหากกรีดลึก
เกินไปจะท�ำให้น�้ำยางหมดเร็ว
ที่ปลายแนวกรีดจะมีลิ้นยางปักไว้รองรับน�้ำยางให้
ไหลลงมาสูก่ ะลา จนถึงช่วงเช้าประมาณ 6 โมงเช้า หรือเลยไปถึง
8 โมงเช้า ชาวบ้านจึงจะมาเก็บน�้ำยาง น�้ำยางที่เหลืออยู่
ในกะลาแล้วแห้งคือ เศษยาง ซึง่ ในภายหลังสามารถน�ำไปขายได้
ต้นยางพาราแต่ละต้นสามารถแบ่งหน้ากรีดออกเป็นสามหน้า
แต่ละหน้าเรียกว่า “พอน” ชาวบ้านสามารถกรีดยาง 1
พอนได้ถึง 3 ปี เมื่อกรีดยางจนถึงโคนต้นแล้ว จะย้ายไป
กรีดอีกพอนหนึ่ง
ชาวบ้านจะไม่กรีดและเก็บน�ำ้ ยางในฤดูฝน เพราะมีฝนตก
ท� ำ ให้ ล� ำ ต้ น ยางชื้ น และน�้ ำ ยางแผ่ อ อกไหลทิ้ ง ลงพื้ น
ส่วนในฤดูหนาวต้นยางพาราจะผลัดใบ ต้นยางร้อนและ
ไม่มนี ำ�้ ยาง ต้นยางพาราหนึง่ ต้นมีอายุสำ� หรับการท�ำยางได้ถงึ
9-30 ปี ทีส่ ดุ เมือ่ น�ำ้ ยางหมด ชาวบ้านจึงจะตัดต้นยางไปขาย
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“นาข้าว นากุ้ง”
ชาวบ้ า นบ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง ยั ง ปลู ก ข้ า วในที่ ร าบที่ อ ยู ่
ระหว่างควนซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกของชุมชน และป่าชายเลน
ซึ่ ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ออก เป็ น การ ท� ำ นาด� ำ โดยอาศั ย
น�ำ้ ฝนปีละครัง้ หรือบางครัวเรือนก็อาจใช้นำ�้ บาดาล เริม่ จากการ
เตรียมแปลงนาเพื่อเพาะต้นกล้า เมื่อต้นกล้าโตได้ประมาณ
1-2 สัปดาห์จึงน�ำกล้าไปด�ำ จากนั้นอีกประมาณ 3 เดือน
ข้าวจะเติบโตออกรวงจนสามารถเกี่ยวข้าวได้ ชาวบ้านจะเริ่ม
ปลู ก ข้ า วประมาณเดื อ น 7 โดยข้ า วพั น ธุ ์ ที่ ใ ช้ ป ลู ก คื อ
“ข้าวหนุนห้อง” เป็นข้าวแดงพันธุ์พื้นบ้าน
ชาวบ้ า นมั ก ปลู ก ข้ า วพอให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ประมาณ
20 เฌอ (ภาชนะจักสานจากเตย) เพราะมีที่ดินและแรงงาน
พอที่จะปลูกข้าวได้ราวๆ นั้น 20 เฌอนี้หากขายจะได้ราคา
ประมาณ 1,000 บาท
ชาวบ้านท�ำนาปลูกข้าวเลีย้ งตัวเรือ่ ยมา จนถึงช่วงเวลา
ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของชุมชนในปี พ.ศ. 2543 เมื่อมี
นายทุนได้เข้ามากว้านซื้อที่ดิน ชักชวนให้ชาวบ้านลงทุนไป
กับการท�ำนากุ้ง ด้วยการชี้แจงเหตุผลว่าการท�ำนากุ้งจะได้
ผลผลิตปีละสองครัง้ แต่ละครัง้ มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท
ต่างจากการท�ำนาทีไ่ ด้ผลผลิตปีละหนึง่ ครัง้ และมีรายได้เพียง
ไม่กี่พันบาทต่อปี ท�ำให้การท�ำนากุ้งเป็นที่นิยม

กุ้งที่ชาวบ้านเลี้ยงคือ กุ้งกุลาและกุ้งแชบ๊วย การท�ำ
บ่อเลี้ยงกุ้งต้องทลายคันนาเดิมถึง 4-5 คันนา เพื่อให้ได้
บ่อกุง้ หนึง่ บ่อ ชาวบ้านต้องสูบน�ำ้ เค็มเข้ามาให้เต็มนาข้าวเดิม
และก่อนทีจ่ ะน�ำกุง้ ลงบ่อจะต้องใส่กากชาลงไปเพือ่ ก�ำจัดริน้ ไร
ทะเลทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ การปล่อยน�ำ้ จากบ่อกุง้ ซึง่ มีกากชานีจ้ ะท�ำให้
ปลาในล�ำน�ำ้ ธรรมชาติตาย การท�ำนากุง้ เป็นสิง่ ทีล่ ะเอียดอ่อน
และน�้ำที่เลี้ยงกุ้งต้องสะอาด ชาวบ้านจึงต้องดูแลและใส่ใจ
นอกจากนีก้ ารท�ำนากุง้ จะท�ำให้ดนิ เสียกลายเป็นดินเค็ม เพราะ
การที่ต้องใช้น�้ำเค็มในการเลี้ยงกุ้ง
ที่ บ ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง ในเวลานั้ น นาข้ า วของเกื อ บทุ ก
ครัวเรือนได้แปลงสภาพมาเป็นนากุ้งหรือบ่อกุ้ง แต่ด้วย
การที่ขาดชุดความรู้ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงดูและการตลาด
รวมทั้งผลผลิตและราคาไม่เสถียร จึงท�ำให้กิจการการท�ำ
นากุง้ ไม่นำ� ไปสูค่ วามร�ำ่ รวยดังทีห่ วัง ปัจจุบนั ทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็ง
ไม่มใี ครท�ำนาข้าวแล้ว รวมทัง้ การท�ำนากุง้ ก็เลิกราไปแล้วเช่น
กัน จึงปรากฏนากุ้งร้างอยู่มากในพื้นที่
ชาวบ้านกล่าวว่า “นาข้าวหมด วิธีคิดของคน
ก็หมดไปด้วย” ชีวิตผู้คนหลังจากช่วงนั้นพึ่งตนเองได้
น้อย และต้องพึ่งเงินเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้เงินมากขึน้ ตัวอย่างเช่นเมือ่ มีไฟฟ้าเข้ามา ก็ตอ้ งจ่ายค่าไฟ
ชีวติ จึงมีภาระยิง่ ขึน้ ในระยะหลังเมือ่ การท่องเทีย่ วทีเ่ กาะลันตา
ขยายตัว ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งจึงออกจากชุมชนเพื่อไป
ท�ำงานในภาคการท่องเทีย่ ว ครัวเรือนเงียบเหงาขึน้ และชุมชน
ก็หลอมรวมคนไม่ได้
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“ปาล์มน้ำ�มัน”
ปาล์มน�้ำมัน เป็นพืชใหม่ที่ปลูกกันมากในระยะ
หลังทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็ง หากมองจากภาพถ่ายดาวเทียมพืน้ ที่
ในการปลูกปาล์มน�้ำมันมีมากใกล้เคียงกับพื้นที่สวนยาง
ทีเดียว
ปาล์มน�ำ้ มันควรปลูกในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงจากระดับ
น�้ำทะเลไม่เกิน 300 เมตร และมีความลาดเอียงไม่เกิน
28 องศา พืน้ ทีไ่ ม่มนี ำ�้ ท่วมขัง มีการระบายน�ำ้ ดีและมีดนิ
เป็นดินร่วนเหนียว ส�ำหรับฤดูกาลทีเ่ หมาะสมในการปลูก
ปาล์มน�ำ้ มัน คือ ช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถนุ ายน ควรปลูกเมือ่ ฝนเริม่ ตกเพราะดินจะมีความชืน้
ให้ต้นกล้าโตได้ ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งจะปลูกราวๆ เดือน 7
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ในการปลูกปาล์มน�้ำมัน จะน�ำต้นกล้ามาปลูก
เป็นแถว และปลูกห่างกันต้นละ 8 เมตร ปาล์มน�้ำมัน
จะดูดน�้ำมาก เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 2 เดือนก็ใส่ปุ๋ย
และจะต้องใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง โดยจะเพิ่มปริมาณปุ๋ย
ตามขนาดต้น อีกทัง้ ต้องคอยก�ำจัดวัชพืช เมือ่ ปาล์มเริม่ ออกผล
ชาวบ้านจะใช้ไม้เสียมหรือมีดเคียวปาล์มแทงทะลายปาล์ม
ให้ร่วงลงมา ทะลายปาล์มหนึ่งทะลายจะมีน�้ำหนักราว
30-50 กิโลกรัม โดยจะขายได้กิโลกรัมละ 35 บาท
ปาล์มน�้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน�้ำมาก

“ป่าชายเลน”

พื้นที่ด้านตะวันออกของบ้านทุ่งหยีเพ็งที่ติดทะเลเป็น
พื้นที่ป่าชายเลนที่กว้างใหญ่ต่อเนื่องกินพื้นที่ร่วม 1,995 ไร่
เป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ และเหลืออยู่เพียงไม่กี่ผืน
ของประเทศไทย
ป่าชายเลน คือระบบนิเวศที่หลากหลายด้วยพันธุ์พืช
พันธุส์ ตั ว์ดำ� รงชีวติ ร่วมกันและพึง่ พิงกันในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็น
ดินเลนและน�้ำกร่อย เพราะมีน�้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม�่ำเสมอ
ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็น
ชายฝั่งทะเล ปากแม่น�้ำ ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ
ส�ำหรับผืนป่าชายเลนของบ้านทุ่งหยีเพ็งมีสายน�้ำ
ล�ำคลองไหลซอกซอนในผืนป่าอยู่หลายสาย ได้แก่ คลอง
โต๊ะเมตา คลองราปู คลองก�ำนัน คลองใหญ่ คลองมิลหลัง
และที่ส�ำคัญคือ คลองเตาถ่าน ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยล�ำคลอง
เหล่านี้ในการล่องเรือออกหากุง้ หอย ปู และปลาในป่า จนเลยไป
ถึงปากอ่าวและทะเล
พันธุไ์ ม้ทมี่ มี ากและมีบทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ในป่าชายเลน
คือ ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชอื่ เรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง
ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นเขตอ่าวที่คลื่นลมสงบ ตะกอนที่มากับ
สายน�้ำจะตกตะกอนลงสู่แผ่นดินสะสมรวมตัวเป็นหาดเลน

กว้างใหญ่ต่อเนื่องออกไปจากแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นนิเวศของ
แหล่งหญ้าทะเลอีกกว่า 1,000 ไร่
ลู ก ไม้ ช ายเลน เช่ น โกงกาง ตามธรรมชาติ มั ก
ลอยไปตามน�้ำ ที่สุดจะปักลงในพื้นเลน และเติบโตขึ้นมา
กลายเป็นพันธุไ์ ม้เบิกน�ำในเขตชายฝัง่ ซึง่ ทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็งมักจะเป็น
ไม้โกงกางใบใหญ่ ไม้ร�ำแพน และยังมีไม้ปีปี พันธุ์ไม้

ป่าชายเลนที่หายาก แต่ยังพบได้ที่จังหวัดกระบี่

พื ช เหล่ า นี้ มี ร ากส� ำ หรั บ ดั ก ตะกอนสะสมเพิ่ ม ขึ้ น
จนกลายเป็นสันดอน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของกุ้ง หอย ปู
ปลา ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งจะพบหอยแครง หอยแว่น หอยชักตีน
หอยหวาน หอยโข่งอยู่มาก รวมทั้ง ปูก้ามดาบ ที่ปัจจุบัน
กลายเป็นสัญลักษณ์เชิงนิเวศของบ้านทุ่งหยีเพ็ง
พันธุไ์ ม้ของป่าชายเลนจะพบอยูเ่ ป็นบริเวณ นอกจาก
ไม้โกงกางใบใหญ่ ไม้ปปี ี และไม้รำ� แพน ซึง่ เป็นพันธุไ์ ม้บริเวณ
นอกของป่าชายเลนตามที่กล่าวไป ขยับเข้ามาด้านในจะเป็น
ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้แสม ไม้ตะบูนด�ำ และไม้ตะบูนขาว ส�ำหรับ
บริเวณลึกสุดจะเป็นไม้ถั่วขาวและไม้ตาตุ่มซึ่งจะผลัดใบสีส้ม
ในฤดูร้อน ชาวบ้านสังเกตว่าพันธุ์ไม้ยิ่งอยู่ลึกเข้ามายิ่งเป็น
ไม้เนื้อแข็ง
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“เผาถ่าน”

พันธุ์ไม้ชายเลนโดยทั่วไปเมื่อเผาท�ำถ่านไม้จะเป็น
ถ่านที่ให้ความร้อนสูง ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งจะใช้เพียงไม้แสม
ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้โกงกางใบใหญ่ และไม้ถวั่ ขาว พันธุไ์ ม้ทเี่ หลือ
ชาวบ้านใช้ประโยชน์เป็นฟืน
บ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง มี ก ารท� ำ สั ม ปทานถ่ า นไม้ เ มื่ อ ปี
พ.ศ. 2504 ชาวบ้านส่วนใหญ่รบั จ้างท�ำกินอยูท่ นี่ ี่ ตามหน้างาน
ในกระบวนการท�ำถ่านที่มีอยู่มากมาย ทั้งการรับจ้างตัดไม้
ขนไม้ขึ้นเรือ ขนไม้พิงเตา เอาไม้เข้าเตา เอาฟืนออกจากเตา
เอาถ่านออกจากเตา ขนถ่านขึ้นเรือ และรวมไปถึงแม่บ้าน
แม่ครัว เสมียน และคนเผาถ่านซึ่งเรียกว่า “ไซฮู้”
แม้ในตอนนัน้ ชาวบ้านยังปลูกข้าวกินเอง และท�ำประมง
ส�ำหรับความต้องการทางอาหารในครัวเรือน รายได้จากการ
เผาถ่านในช่วงนั้น ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ส�ำหรับการใช้จ่าย
ทีจ่ ำ� เป็น เช่น เมือ่ ต้องซือ้ ข้าวเพิม่ ในกรณีทเี่ ป็นครอบครัวใหญ่มาก
ท�ำให้ข้าวที่ปลูกได้นั้นไม่พอบริโภค
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แม้วนั นีจ้ ะไม่มหี ลักฐานหลงเหลือมากนักทีจ่ ะแสดงให้
เห็นถึงการท�ำอาชีพเผาถ่านของชาวบ้านบ้านทุง่ หยีเพ็งในเวลานัน้
แม้แต่เตาเผาถ่านเองก็ผพุ งั ไปหมดแล้ว แต่ชาวบ้านยังคงจดจ�ำ
ต�ำแหน่งของเตาเผา และในปัจจุบันได้น�ำเรือขนถ่าน 2 ล�ำ
ที่เหลืออยู่ มาดัดแปลงเป็นเรือน�ำเที่ยวพานักท่องเที่ยวล่อง
คลองเตาถ่าน พร้อมเรือ่ งเล่าในอดีตทีน่ า่ จดจ�ำจากค�ำบอกเล่า
ของเจ้าของเรือ
จนเมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อหมดสัมปทานป่าชายเลน
ชาวบ้ า นหั น มาท� ำ ประมงมากกว่ า เดิ ม เพราะสั ต ว์ ท ะเล
เริ่มมีราคาสูงขึ้น เพราะหาได้ยากขึ้น ซึ่งชาวบ้านที่นี่มักท�ำ
ประมงชายฝัง่ เนือ่ งจากใช้ทนุ น้อยกว่าท�ำประมงน�ำ้ ลึก นอกจากนี้
ชาวบ้านยังหัน มาท�ำอาชีพอื่นอีก เช่น ท�ำนากุ้ง รับจ้าง
กรีดยาง และออกนอกชุมชนไปท�ำงานที่อื่น
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“ประมง”

ภูมิปัญญาการท�ำประมงที่บ้านทุ่งหยีเพ็งนี้ขึ้นอยู่กับ

น�้ำเกิด น�้ำตาย
น�้ำเกิด หรือน�้ำใหญ่ คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์
โลก และดวงอาทิตย์เคลือ่ นทีเ่ ป็นแนวเดียวกัน ตรงช่วงระหว่าง
11 ค�่ำ ถึง 3 ค�่ำ เป็นช่วงระดับน�้ำขึ้นและลงมากในช่วงวัน
น�ำ้ จึงมีความเชีย่ ว ซึง่ จะพบปลา กุง้ ปู หมึกทีม่ กั มากับสายน�ำ้
โดยชาวบ้านมีอุปกรณ์อวนปลา อวนกุ้งใหญ่ อวนกุ้งแชบ๊วย
ไซปูดำ� ไซหมึกในการจับสัตว์เหล่านี้ ซึง่ มักจะท�ำในช่วงน�ำ้ ใหญ่
เพราะในการล่องเรือซอกแซกไปตามผืนป่าพร้อมอุปกรณ์
ในช่วงน�้ำใหญ่ซึ่งมีน�้ำขึ้นสูงนั้นจะท�ำได้สะดวกกว่า
น�้ำตาย คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ โลก และ
ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ตั้งฉากกัน เป็นช่วงระหว่าง 3 ค�่ำ ถึง
10 ค�่ำ เป็นช่วงระดับน�้ำขึ้นและลงไม่ต่างกันมากในช่วงวัน
เมื่ อ น�้ ำ ลงจะลงต�่ ำ ที่ สุ ด ในรอบเดื อ น ชาวบ้ า นกล่ า วว่ า
“น�้ำจะขอดทะเล” เหมาะกับการหาหอย เพราะมันชอบ
ฝังตัวอยู่ในโคลนเลน เช่น หอยแครง หอยกัน หอยแว่น
ซึ่งย่างไฟอร่อยดี

อย่ า งไรก็ ต ามมี ห อยบางชนิ ด ที่ จั บ ตอนน�้ ำ ใหญ่
ได้ง่ายกว่า เนื่องจากเป็นหอยที่ตัวเล็กมาก ถ้าน�้ำแห้งมักจะ
ซ่อนตัวอยู่ในโคลนเลนท�ำให้หายาก แต่เมื่อน�้ำขึ้นหอยจะหนี
ขึน้ ต้นไม้ทำ� ให้จบั ได้งา่ ยกว่า เช่น หอยตาแดงทีม่ รี สชาติอร่อย
หากเอามาคัว่ เกลือก่อนรับประทาน และหากขายสดจะได้ราคา
กิโลกรัมละ 150 บาท
หอยต่าง ๆ เหล่านี้พบมากในป่าชายเลน ซึ่งชาวบ้าน
จะไปหาหอยกันมากในบริเวณป่าที่ใกล้กับคลองเตาถ่าน
และคลองก�ำนัน เพราะไม่ต้องเข้าป่าไปลึกมาก และพบหอย
อยู่ไม่น้อย รวมทั้งหอยยังพบมากที่หาดเลนปากอ่าวอีกด้วย
บ้านทุ่งหยีเพ็งยังมีชื่อเรื่องกะปิ ซึ่งท�ำจาก “เคย”
ซึ่ ง เป็ น แพลงก์ ต อนนํ้ า เค็ ม ที่ มี รู ป ร่ า งลั ก ษณะคล้ า ยกุ ้ ง
แต่ตัวเล็กกว่า ชาวบ้านจึงเรียกว่า “กุ้งเคย” เคยมีความยาว
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ชอบหากินเป็นฝูงใกล้ชายฝั่งห่าง
จากฝั่งไม่เกิน 2 กิโลเมตร เคยเป็นสัตว์นํ้าที่ชอบลอยตัวขึ้น
มาบนผิวนํ้า ชาวบ้านจึงสามารถมองเห็นฝูงเคยได้ตั้งแต่ไกล
โดย “กุ้งเคย” ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งมักพบลอยน�้ำมาตามล�ำคลอง
และทะเลใกล้ปากอ่าว แต่ก่อนมีเคยมากจนใช้ผ้าขาวบาง
ก็จับได้ หรืออาจใช้อวนจับด้วยวิธีที่เรียกว่า “ทับตลิ่ง” คือ
การเอาตาข่ายละเอียดสีฟ้าเรียกว่า “ซีริง” มาพาดทับตลิ่ง
ยาวกว่า 20-30 เมตร เมื่อน�้ำลงเคยที่อยู่ในป่าชายเลนจะ
ไหลลงมากองในตาข่าย ชาวบ้านจะคัดแยกปลาที่ติดตาข่าย
ออกทั้งหมด เพื่อให้กะปิไม่มีกลิ่นเหม็น
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ส�ำหรับวิธีท�ำกะปิให้น�ำเคยที่ได้มาตากแดดให้หมาด
ไม่ให้แห้งจนเกินไป กุง้ ทีไ่ ด้จะเป็นสีแดง หากท�ำตอนกลางคืน
ให้เอาไปหมักกับเกลือ กุ้งจะได้เป็นสีด�ำ รสชาติไม่ต่างกัน
แต่กลิ่นจะหอมมากกว่า จากนั้นเอามาต�ำในครก หมักต่ออีก
2 คื น ผึ่ ง แดดพอประมาณ เพราะถ้ า แห้ ง เกิ น ไปจะขม
แล้ ว ต� ำ ให้ ล ะเอี ย ด สุ ด ท้ า ยหมั ก ใส่ ใ นโอ่ ง แแล้ ว จึ ง น� ำ มา
ประกอบอาหาร ซึ่งที่บ้านทุ่งหยีเพ็งชาวบ้านมีฝีมือท�ำกะปิ
อร่อยเกือบทุกครัวเรือน จนเมื่อปี พ.ศ. 2547 เกิดสึนามิ
ในทะเลอันดามันท�ำให้เคยหายไป
อีกทัง้ ระยะหลัง กรมประมงประกาศว่า “ทับตลิง่ ”
เป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย เพราะจะมีปลาเล็กปลาน้อยติดตาข่าย
มาด้วย ชาวบ้านส่วนมากจึงไม่ได้ทำ� กะปิกงุ้ เคยกันสักเท่าไหร่
ในระยะหลัง
อย่างไรก็ตามนั่นเป็นความไม่เข้าใจของทางราชการ
โดยปกติ ใ นการท� ำ กะปิ จ ะต้ อ งไม่ มี สั ต ว์ ท ะเลใดนอกจาก
“กุ้งเคย” ปะปนอยู่แล้ว เพราะหากมีสิ่งอื่นปะปนกะปิจะเสีย
เหม็นและขม ดังนัน้ หากมีสตั ว์นำ�้ ใดติดมากับอวน ชาวประมง
ก็จะต้องคัดออกและปล่อยลงทะเลไป
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ในวั น นี้ ไ ด้ มี ช าวบ้ า นพยายามรวมกลุ ่ ม เพื่ อ ผลิ ต
กะปิ ข ายอี ก ครั้ ง เหมื อ นในอดี ต ซึ่ ง สามารถสร้ า งรายได้
แก่บ้านทุ่งหยีเพ็งได้ดี
ปากอ่าวของบ้านทุง่ หยีเพ็ง ยังเป็นแหล่งปลากระบอก
รวมทั้ ง ปลากะพงแดง ที่ นิ ย มอยู ่ ร วมกั น เป็ น ฝู ง ใน
ป่าชายเลน ปลากะพงขาวเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่าง
ทะเลกับน�้ำจืด โดยพ่อแม่ปลาจะว่ายจากชายฝั่งเข้ามาวางไข่
ในป่าชายเลนหรือปากแม่นำ�้ จนกระทัง่ ลูกปลาฟักและเติบโต
แข็งแรงดีแล้ว จึงจะว่ายกลับสูท่ ะเล และกุง้ แชบ๊วย ทีเ่ ติบโต
ในทะเล แต่สามารถหาได้ตามริมชายฝั่ง
ถั ด ออกไปในทะเลอี ก หน่ อ ยจะพบ ปลาอิ น ทรี
ที่ มั ก จะอาศั ย อยู ่ แ ถวผิ ว น�้ ำ เพราะมี นิ สั ย ชอบล่ า สั ต ว์
ที่ เ ล็ ก กว่ า กิ น ปลาส� ำ ลี ที่ พ บมากบริ เ วณหน้ า ดิ น
และระดับน�้ำลึกตั้งแต่ 20-150 เมตร รวมทั้ง ปลาหมึก
หากชาวบ้านลงแรงล่องเรือไปอีกนิดก็จะสามารถจับสัตว์ทะเล
ได้อีก สามารถน�ำไปขายได้ที่ศาลาด่านซึ่งมีโรงโป๊ะรับซื้อ
สัตว์ทะเลอยู่ถึง 3 แห่ง

-

-

อุปกรณ์ประมงพืน้ บ้านของบ้านทุง่ หยีเพ็ง
เป็นภูมิปัญญาต้องอาศัยประสบการณ์ และ
ความเชีย่ วชาญในการจับปลา ซึง่ เป็นอุปกรณ์ที่
มีลกั ษณะแตกต่างตามการใช้งานทีต่ า่ งกัน เช่น

หยอง ใช้จับปูด�ำ วางหันด้านข้าง
ขวางกระแสน�ำ้ ให้ปเู ข้ามากินเหยือ่
ทีท่ างเข้ามีงา ท�ำให้ปกู ลับออกจาก
หยองไม่ได้
ไซตัวกลม ท�ำจากไม้ไผ่ ใช้จับปู
ด�ำใต้รากโกงกาง ปัจจุบนั ไม่ใช้แล้ว
ไซสีเ่ หลีย่ ม เป็นโครงเหล็กห่ออวน
ใช้จับปูม้าในทะเลกว้าง
บัวะ / ซ�ำปัง ใช้แทงปูและปลา
บัวะเล็ก ใช้แทงกุ้งขาว
สวิง ใช้ตกั จับปลา ขนาดไม่ใหญ่มาก
เรือโละ เป็นเรือขนาดเล็กนั่งได้
คนเดียวใช้ในป่าโกงกางช่วงน�้ำขึ้น
เรือหัวโทง ใช้จับปลากลางทะเล
และยังมีอปุ กรณ์อนื่ ๆ เช่น แห อวน
และเบ็ดราว

สึนามิ กับ

การฟื้นฟูทะเล
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในปี พ.ศ. 2547 ท�ำให้
การท่องเทีย่ วทีเ่ กาะลันตาชะงัก ชาวบ้านทีอ่ อกไปท�ำงานตาม
รีสอร์ท โรงแรม หรือร้านอาหารนอกชุมชนก่อนหน้านี้ จ�ำเป็น
ต้องหวนกลับคืนชุมชน ชาวบ้านจ�ำนวนมากลับเข้าชุมชน
มารับจ้างกรีดยาง แต่มีสวนและงานให้ไม่มากพอ รวมทั้ง
การท�ำประมง ซึง่ ทะเลก็ไม่สามารถให้ผลผลิตได้มากพออีกเช่นกัน
เนือ่ งจากทะเลเองก็เสียหายไปไม่นอ้ ย จากค�ำบอกเล่าของชาว
บ้าน ช่วงนั้นสัตว์ทะเล เช่น กุ้งเคย กุ้งแชบ๊วย หอยชักตีน
หอยแครงน้อยลงมาก แผ่นดินใต้ทะเลถูกพลิกด้วยพลัง
คลื่ นยั ก ษ์ จนของเสียฟุ้ง ไปทั่ว มีแ ต่ปูม้าเท่า นั้น ที่เพิ่มขึ้น
เพราะคงเข้ามากินของเสียเหล่านั้น
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ชาวบ้านทุ่งหยีเพ็งริเริ่มโครงการฟื้นฟูทะเลและป่า
พร้อมๆ กับแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาบ้านทุง่ หยีเพ็งเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการเกิดภัยสึนามิ
ชาวบ้านบางคนจับกลุม่ กัน และร่วมมองอนาคตของชุมชนว่า
ควรจะมีทิศทางเป็นอย่างไร
เมือ่ ย้อนดูชมุ ชนของตนเองในเวลานัน้ พบว่าทรัพยากร
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือป่าชายเลนก็เสื่อมโทรมลง
การท�ำมาหากินทีพ่ งึ่ พิงทรัพยากรเหล่านัน้ ท�ำได้ยาก การด�ำรงชีวติ
ล�ำบากขึ้น ครอบครัวและชุมชนขาดความมั่นคง ชาวบ้าน
จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มจ�ำนวนสัตว์ทะเลขึ้น

โครงการ

ปลูกหญ้าทะเล
ในบริเวณทะเลน�้ำตื้นที่ปากอ่าวบ้านทุ่งหยีเพ็งเป็น
แหล่งหญ้าทะเลที่ส�ำคัญ ซึ่งที่นี่มีหญ้าทะเลอยู่ 5 ชนิด คือ
ชนิดใบกุด ใบยาว ใบบาง ที่ชาวบ้านสามารถพบได้ ส่วนอีก
2 ชนิดเติบโตในทะเลทีล่ กึ กว่า ชาวบ้านพบได้ยาก ต้องอาศัย
นักวิชาการที่ลงส�ำรวจพื้นที่ให้ข้อมูล หญ้าทะเลเหล่านี้นี่เอง
ที่เป็นแหล่งส�ำคัญในการอนุบาลสัตว์น�้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลาเก๋า
กุ้งแชบ๊วย ม้าน�้ำหรือปูทะเล
หญ้าทะเลยังเป็นอาหารของพะยูน สัตว์ที่เป็นดัชนี
ชี้ วั ด ความสมบู ร ณ์ ข องทะเล แต่ พ ะยู น จะกิ น หญ้ า ทะเล
พันธุ์น�้ำลึก ดังนั้นพะยูนจึงมักไปกินหญ้าทะเลที่เกาะลิบง
และเกาะศรีบอยา โดยใช้เส้นทางผ่านทะเลลันตานี่เอง
ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งริเริ่มโครงการปลูกหญ้าทะเล
โดยน�ำเมล็ดของหญ้าทะเลไปเพาะจนเป็นต้นกล้า แล้วจึงน�ำ
ต้นกล้ามาปลูกอีกที
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ฟื้นฟูป่า กับ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ก่อนปี พ.ศ. 2546 ป่าชายเลนของบ้านทุ่งหยีเพ็ง
เป็นป่าเสื่อมโทรม โครงการฟื้นฟูป่าของบ้านทุ่งหยีเพ็งจึง
เริ่มในปี พ.ศ. 2546 ชาวบ้านและหน่วยงานรัฐได้มีโอกาส
คุยแลกเปลีย่ นกันผ่านเวทีประชาคม โดยชาวบ้านให้เหตุผลว่า
อยากช่วยรัฐดูแลป่า ด้วยความคิดเช่นนี้ท�ำให้หน่วยงานรัฐ
ให้ความสนใจและการสนับสนุน จึงเป็นครัง้ แรกทีน่ ายอ�ำเภอได้
เข้ามาดูงานในพืน้ ทีจ่ ริง การฟืน้ ฟูปา่ จึงเป็นไปโดยความร่วมมือ
ของทั้งฝ่ายชาวบ้านและหน่วยงานราชการ
กิจกรรมฟืน้ ฟูปา่ ทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็ง เน้นการ “ปลูกป่า
ลงในหัวใจคน” โดยการปลูกฝังความรักในผืนป่า กิจกรรม
ทีอ่ อกแบบขึน้ เป็นกิจกรรมทีเ่ น้นให้ความรู้ ให้เห็นความส�ำคัญ
ของป่า และให้ได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับป่า
นอกจากนี้ ชาวบ้ า นเองมี แ นวคิ ด ของการพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน แทนที่ จ ะให้ ช าวบ้ า นออกนอก
ชุ ม ชนไปท� ำ งานเดี ย วกั น นี้ ที่ อื่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ

56

ทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็งถูกใช้เป็นอีกกลยุทธ์หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ชาวบ้าน เยาวชน
และนักท่องเที่ยวเห็นความส�ำคัญของป่า

“ประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีน่ ี่ จ�ำเป็นต้องได้
รับการออกแบบ” ชาวบ้านกล่าวไว้อย่างนัน้ “ท�ำอย่างไร
จึงจะท�ำให้นักท่องเที่ยวได้รับพลังจากธรรมชาติ”
ชาวบ้า นบ้า นทุ่งหยีเพ็งยังท�ำงานร่วมกับโรงเรียน
ในท้ อ งที่ ให้ โ รงเรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลธรรมชาติ
ทัง้ เรือ่ งของการแยกขยะในโรงเรียน และการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในการรักป่า เริม่ จากให้ครูในระดับชัน้ ประถมปลายพานักเรียน
มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องการรักป่า และรักชุมชนกับชาวบ้าน
อีกทัง้ ชาวบ้านยังมีการท�ำงานประสานกับผูป้ ระกอบการ
และสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว เพือ่ ร่วมพิจารณาจัดท�ำแพ็คเกจ
กิจกรรมท่องเที่ยวให้น่าสนใจ
ในวันนี้ 80% ของรายได้ของชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็ง
มาจากการท่องเทีย่ ว ชาวบ้านประมาณ 30 ราย ร่วมน�ำเทีย่ ว
พวกเขาพายเรือและสอดส่องดูแลป่าไปพร้อมกัน

โครงการบ้านปลา
และ

ธนาคารปู

โครงการบ้านปลาและธนาคารปู เป็นแนวคิด
ในการเพิม่ จ�ำนวนสัตว์ทะเลให้กบั ทะเล รวมทัง้ ให้ชวี ติ แก่ชาวบ้าน
ทุ่งหยีเพ็งเอง ข้อสังเกตที่ว่าเมื่อใช้อวนสามชั้นจับกุ้งทีไร
ก็จะมีปมู า้ และปลาดาวติดมาด้วยทุกที ท�ำให้เริม่ คิดว่าอุปกรณ์
ใดที่ท�ำร้ายสัตว์ทะเลและทะเลอย่างไม่จ�ำเป็น ก็จะยกเลิก
การใช้ไป และควรจะหาวิธีเพิ่มจ�ำนวนสัตว์ทะเลด้วย
ชาวบ้านจึงทดลองท�ำโครงการบ้านปลา และธนาคารปู
ส�ำหรับ “ธนาคารปู” นั้นปัจจุบันยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
ชาวบ้านคิดว่าต้องมีความรูท้ างวิชาการเข้ามาสนับสนุนอีกมาก
เนื่องจากชาวบ้านยังไม่เข้าใจถึงสภาวะของสภาพแวดล้อมที่
ลูกปูจะเติบโตเมื่อออกจากไข่ได้ดีนัก
แต่โครงการ “บ้านปลา” ท�ำไม่ยาก เพียงสร้าง
“ซั้ง” ขึ้นมา ซึ่งซั้งท�ำจากการสุมทางมะพร้าว กิ่งปีปี และ
เต่าร้างไว้ในทะเลปากอ่าว นานวันไม้เหล่านี้จะมีรสเปรี้ยว
สัตว์ทะเลจะเข้ามากิน หรือแม้กระทัง่ เข้ามาวางไข่และอยูอ่ าศัย
โดยจะไม่ใช้ไม้ถวั่ ขาวเพราะมีกลิน่ ทีแ่ รงท�ำให้ปลาหนี ซึง่ ทะเล
บริเวณ “ซั้ง” มักจะจับได้ปลาใหญ่ เช่น ปลาเก๋า ซึ่งจึงเป็น
อีกกุศโลบายหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้จบั ปลาใหญ่ได้ เพียงแค่ลอ่ งเรือไป
จับปลาทีป่ ากอ่าว และโดยไม่ตอ้ งออกทะเลลึก ท�ำให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของน�้ำมัน น�้ำแข็ง และอาหารได้
โครงการบ้านปลายังอยูใ่ นขัน้ ตอนทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจ
กับส่วนรวม เพราะชาวประมงบางคนยังไม่เข้าใจ คิดว่า “ซัง้ ”
กีดขวางเส้นทางล่องเรือและอุปกรณ์ ทั้งที่ในปัจจุบันปลา
ที่ชาวบ้านจับได้ มักเป็นปลาที่เติบโตมาจาก “ซั้ง” นั้นเอง
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อดีต
ปัจจุบัน. .

เรื่องราวใน
ถึง
อดีต

2504

ชาวบ้ า นท� ำ มาหากิ น ปลู ก ข้ า วไร่
ท�ำนา ท�ำประมง เพื่อกินกันในครัวเรือน

รัฐบาลเปิดสัมปทานป่าชายเลน เถ้าแก่

ซึ่งชาวบ้านมีภูมิปัญญาและความรู้ในการ
ท�ำมาหากินด้วยตัวเอง

จากนอกชุมชนจึงเข้ามาท�ำธุรกิจค้าถ่านไม้
ท�ำให้มกี ารตัดไม้ในป่าชายเลนเป็นจ�ำนวนมาก
และมีการจ้างงานคนในชุมชน เพราะการท�ำ
ถ่านไม้นนั้ ใช้คนจ�ำนวนมาก นีถ่ อื เป็นรายได้
หลักของคนในชุมชนช่วงนั้น

2535

เมื่อปิดสัมปทานป่า ชาวบ้านส่วนใหญ่
ขาดรายได้ ชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ จึ ง หั น มา
ปลูกยางพาราอย่างจริงจัง มากกว่า 50%
ของชุมชน

2543

การทีช่ าวบ้าน เลิกท�ำนาข้าวเปลีย่ นมา
ท�ำนากุง้ คือจุดเปลีย่ นครัง้ ใหญ่ของชุมชนนี้
เริม่ จากการทีน่ ายทุนนอกเกาะเข้ามากว้านซือ้
ทีด่ นิ บนเกาะเพือ่ ท�ำนากุง้ ชาวบ้านหลายคน
ขายที่ บางส่ ว นปรั บ พื้ น ที่ น าข้ า วของตน
มาท�ำนากุ้ง เนื่องจากเห็นว่ามีบริษัทที่รับซื้อ
และมีรายได้ทดี่ ี เพราะเหตุนวี้ ถิ ชี วี ติ และวิธคี ดิ
ของของชาวบ้านก็เปลี่ยนตามไปด้วย จากที่
เคยปลูกข้าวกินเองได้กต็ อ้ งเปลีย่ นไปท�ำงาน
หาเงินไปซื้อข้าวแทน ชีวิตมีความต้องการ
และพึ่งพาเงินมากกว่าเดิม

2546
ริเริ่มท�ำเวทีประชาคม ของคนในชุมชน
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากกรมป่ า ไม้ แ ละข้ า ราชการ
ท้องถิ่น ในวันที่ 22 มิถุนายน
เนื่องจากชาวบ้านต้องการที่จะฟื้นฟู
ป่ า ของตน จึ ง ขอมี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ล
ป่าชายเลน ทางรัฐเห็นศักยภาพของชุมชน
และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จึงยอม
อนุญาตให้ชมุ ชนดูแลป่าชายเลนผืนนีไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง ชาวบ้านจึงคิดโครงการต่างๆ เพือ่ ดูแล
และฟื้นฟูป่ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงริเริ่ม
ท�ำกิจกรรมท่องเที่ยว

2547

2552

2554

คลื่นยักษ์สึนามิ ได้ถล่ม 6 จังหวัดใน

ขึน้ ทะเบียนป่าชุมชน ชาวบ้านเข้ามาดูแล

วิสาหกิจชุมชน การดูแลผืนป่าชายเลนได้

ฝัง่ อันดามันในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
แต่บา้ นทุง่ หยีเพ็งไม่ได้รบั ความเสียหายมาก
นักเมื่อ UNDP ได้เข้ามาช่วยในการฟื้นฟู
ชุมชนต่างๆ บนเกาะ ทุ่งหยีเพ็งได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 700,000 บาท เพราะ UNDP
เห็นว่าชุมชนมีีโครการที่ชัดเจนในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอีกทัง้ เหตุการณ์
ภัยพิบัติสึนามินี้ ท�ำให้ทรัพยากรทางทะเล
น้อยลงไปมาก

พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอย่างเต็มตัว มีการแบ่งพืน้ ที่
ป่าชายเลนออกเป็น 3 ส่วน คือ ป่าอนุรักษ์
ป่าใช้สอยและป่าฟื้นฟู นอกจากนี้ชาวบ้าน
ยังพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ข้ า มาสั ม ผั ส บรรยากาศ
ป่ า ชายเลน ทั้ ง นี้ ชุ ม ชนได้ เ ห็ น ว่ า ป่ า ช่ ว ย
สร้างรายได้ จึงเห็นคุณค่าของป่าและหันมา
ดูแลป่ากันมากขึ้น

ด�ำเนินการต่อยอดเป็น “กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง”

ป่าชุมชน
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การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

จุดเริ่มต้น

“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

ความโด่ ง ดั ง ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในฝั ่ ง ตะวั น ตก
ของเกาะลันตา ดึงดูดคนภายนอกทัง้ นายทุนและนักท่องเทีย่ ว
มาสู่พื้นที่ ท�ำให้เกิดรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวก
ซือ้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ผุดขึน้ อย่างรวดเร็วมากมาย
น�ำไปสู่ความต้องการในบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานจ�ำนวน
มาก เพือ่ การด�ำเนินกิจการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวไปอย่างรวดเร็ว
ผูค้ นในชุมชนรายรอบทัว่ เกาะต่างปรับเปลีย่ นการท�ำกินจากที่
เคยหาอยูห่ ากินในชุมชนของตน คนจ�ำนวนมากหันมารับจ้าง
ในธุรกิจภาคบริการและบ้านทุ่งหยีเพ็งก็ไม่ต่างไปจากนี้
ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน

มีทงั้ ความไม่รจู้ กั และการไม่มคี วามรูต้ อ่ กระแสการ
พัฒนานี้ ซึง่ นัน่ หมายถึงการทีช่ มุ ชนจะไม่มโี อกาส
ได้ก�ำหนดทิศทางของตนเอง และจะถูกกลืนหาย
ไปในที่สุด จึงเกิดค�ำถามขึ้นว่า ชุมชนจะคงอยู่ได้อย่างไร
ความสุขและความสงบจะยังเหลืออยู่หรือไม่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือEcotourism
เป็นทางเลือกของชุมชนบ้านทุง่ ยีเ่ พ็งอันหมายถึงการท่องเทีย่ ว
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นการด�ำเนินการที่ต้องอาศัย
การเรียนรู้ร่วมกันของทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
ถื อ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วแนวใหม่ ที่ จ ะสามารถป้ อ งกั น และ

ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยเน้นให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัส
และเรียนรูจ้ ากธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมโดยตรง ซึง่ นัน่ หมายถึง
ชุมชนยังต้องรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์และงดงามต่อไป
การด�ำเนิน การภายใต้การจัดการของชุมชนนี่เ อง
ที่ช่วยให้เกิดจิตส�ำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ทั้งแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งเริ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน
หันกลับมามองว่าชุมชนมีอะไรเป็นทุนบ้าง ซึง่ ชุมชนต้องการให้
“ป่า” เป็นตัวชูโรง
จากนั้ น จึ ง ศึ ก ษาว่ า การท่ อ งเที่ ย วคื อ อะไรกั น แน่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ รงจู ง ใจอะไรจึ ง มาที่ นี่ และเริ่ ม ออกแบบ
แนวการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับชุมชนเป็นล�ำดับต่อมา

ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง
จะต้ อ งมี ส ่ ว นช่ ว ยดู แ ลรั ก ษาป่ า ของชุ ม ชนให้
คงความอุดมและร่มเย็น
อีกทั้งยังน�ำรายได้มาสู่ชาวบ้าน ผู้คนไม่จ�ำเป็นต้อง
ออกไปนอกชุ ม ชนจนปล่ อ ยให้ ค รั ว เรื อ นเงี ย บเหงา และ
ในด้ า นสั ง คมคื อ การคื น ความอบอุ ่ น มาสู ่ ค รอบครั วและ
ความแน่นแฟ้น เข้มแข็งมาสู่ชุมชน
ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2546 การสร้างท่าเรือที่
คลองเตาถ่าน คือจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง ชาวบ้านกลุ่มผู้ริเริ่มร่วมกันสร้างท่าเรือ
และสะพานไม้เดินชมป่าชายเลน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในระยะ
เริม่ ต้น เพราะนอกจากชาวบ้านบางส่วนจะไม่เห็นด้วย และไม่ให้
ความร่วมมือ ยังได้กล่าวหาว่าการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นการ
บุกรุกพื้นที่ป่า เพราะตัดไม้จากป่ามาท�ำสะพาน
ชุมชนจึงขอขึ้นทะเบียนป่าชายเลนของตนให้เป็น
ป่าชุมชน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 5–6 ปีต่อมากว่าที่รัฐ
จะรับรอง จนเมือ่ เกิดเหตุการณ์สนึ ามิ ในปี พ.ศ. 2547 ชุมชน
ทุง่ หยีเพ็งแม้ไม่ได้รบั ความเสียหายมาก แต่วา่ ก็ได้รบั เงินช่วย
เหลือจากUNDPมา 700,000 บาท จึงได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้
สร้างสะพานให้มีความยาวขึ้นและแข็งแรงมากขึ้น รวมทั้งได้
สร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนขึ้นมาด้วย
ท่ า เรื อ ของชุ ม ชนแห่ ง นี้ เป็ น หนึ่ ง ในสามท่ า เรื อ
ส� ำ คั ญ ของเกาะลั น ตา ที่ ร องรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ออกไป
เที่ยวเกาะอื่นรอบเกาะลันตา ในหนึ่งวันท่าเรือแห่งนี้จะมี
นักท่องเทีย่ วมาใช้บริการประมาณ 200-300 คน แต่ถา้ เป็นช่วง
High Season อาจมีนักท่องเที่ยวถึง 1,000 คน
นักท่องเที่ยวมักมาชมป่าชายเลนที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง
และรับประทานอาหาร รวมทั้งท�ำกิจกรรมตามโปรแกรม
การท่องเทีย่ วทีช่ มุ ชนออกแบบไว้ วันนีบ้ า้ นทุง่ หยีเพ็งกลายเป็น
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วแห่งใหม่ของเกาะลันตาทีด่ ำ� เนินการโดยคนใน
ชุมชนเอง
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ป่าชุมชนป่าเย็น
ป่าชายเลน คือทรัพยากร
ที่ ส� ำ คั ญ ของบ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง
ชาวบ้ า นหาอยู ่ ห ากิ น กั บ ป่ า
มาแต่ ใ นอดี ต โดยพึ่ ง พิ ง ทั้ ง
อาหารการกิ น ยา และไม้
ส�ำหรับท�ำโครงบ้านหรือเชือ้ เพลิง
ในครัวเรือน แม้เสือ้ ผ้ายังอาศัย
สียอ้ มจากป่าได้ แต่วถิ เี ช่นนัน้
ท�ำได้นอ้ ยลงในปัจจุบนั เพราะ
ป่าไม่สมบูรณ์ดงั เดิม สภาพป่า
อยูใ่ นช่วงก�ำลังฟืน้ ฟูตวั เองจาก
การท� ำ สั ม ปทานป่ า ชายเลน
เพือ่ การเผาถ่านเมือ่ หลายสิบปี
มาแล้ว อีกทัง้ ไม้ในป่าชายเลน
โตช้า ต้นไม้ทเี่ ห็นได้ในป่าวันนี้
มีความสูงใหญ่สัก 40% ของ
ความสามารถในการเติ บ โต
ทั้งหมด ข้อสังเกตนี้ของชาว
บ้านท�ำให้เกิดความตระหนักว่า
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ไม่ควรมีการท�ำลายป่าอีกเลย
นั บ แต่ นี้ ห ากชุ ม ชนยั ง คง
ต้องการตกทอดมรดกนีแ้ ก่ลกู
หลาน แนวคิดในการดูแลและ
อนุรกั ษ์ปา่ อย่างจริงจังจึงเกิดขึน้
เกิดข้อตกลงเป็นระเบียบของ
ชุมชนในการจัดสรรพืน้ ทีป่ า่ เพือ่
การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้สอย
เพื่อให้เกิดการรับรองโดยรัฐ
ชุมชนจึงขอขึ้นทะเบียนเป็น
ป่าชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยัง
รวมกลุม่ วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าชายเลน
อันเป็นทุนของชุมชนร่วมกัน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชน
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และอยู ่ บ นฐาน
แนวคิดทางวัฒนธรรมเดียวกัน

ป่าชุมชน คือ การจัดการ
ที่ตั้งป่าชุมชน
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ต.ศาลาด่าน
อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่
เนื้อที่ : 1,955 ไร่

การจัดการทรัพยากรป่า
ชายเลนบ้านทุง่ หยีเพ็งมีความ
น่าสนใจตรงที่ได้ด�ำเนินการ
ร่ ว มมื อ กั บ กรมป่ า ไม้ ร่ ว ม
ทั้ ง หน่ ว ยงานราชการระดั บ
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งอาศั ย การพู ด
คุ ย และท� ำ ความเข้ า ใจกั น
ชุมชนให้ความส�ำคัญในการระวัง
ทุกเหตุที่น�ำไปสู่ความขัดแย้ง

ทรัพยากรป่าไม้ทชี่ มุ ชนด�ำเนิน
การกับทางภาครัฐ ซึ่งจะได้
รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์
จากป่าได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อตกลง
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
ท้องถิน่ ด้วย เป้าหมายหลักของ
ป่าชุมชนเป็นไปเพือ่ การอนุรกั ษ์
ป่าแห่งนี้ต้อง
และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์
น�ำความร่มเย็น
จากป่าอย่างยั่งยืน
มาสู่ทุกคน
ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
ขึน้ ทะเบียนเมือ่ ปี พ.ศ. 2552 มี
ทุกภาคส่วนจึงร่วมกันฟืน้ ฟู
เนือ้ ที่ 1,955 ไร่ อยูใ่ นประเภท สภาพป่า จัดสรรพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนใน
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะลันตา 2 ด้าน ได้แก่ เพือ่ การอนุรกั ษ์
ใหญ่ จ.กระบี่ เคยได้รบั รางวัล และเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ชนะเลิศ ระดั บ ประเทศ ป่าชุมชน เพื่อการใช้สอยและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ถ้วยรางวัลพระราชทาน
อีกทั้งยังได้แบ่งพื้นที่
สมเด็จพระเทพรัตนราช ป ่ า อ อ ก เ ป ็ น 3 เ ข ต คื อ
สุ ด าฯ สยามบรมราช เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าใช้สอย
กุมารี ภายใต้โครงการ และเขตป่าฟื้นฟู

“

”

คนรักษ์ปา่ ป่ารักษ์ชมุ ชน
ปีที่ 10
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เขตป่าอนุรกั ษ์

เป็ น พื้ น ที่ ป ่ า ที่ ไ ด้ รั บ การคุ ้ ม ครอง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามบุคคลเข้าไป
ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต กินพื้นที่
ผื น ป่ า ชายเลนของชุ ม ชนเกื อ บทั้ ง หมด
ซึ่งมีพื้นที่ถัดจากแนวถิ่นฐานบ้านเรือนของ
ชุมชนจนถึงชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออก

เขตป่าใช้สอย

เป็ น เขตที่ ช าวบ้ า นสามารถเข้ า ไป
ใช้ประโยชน์จากไม้ได้ แต่ต้องมีการกรอก
ใบขออนุ ญ าตและปลู ก ไม้ ท ดแทนด้ ว ย
โดยถ้าหากตัดต้นไม้ไป 1 ต้น จะต้องปลูกคืน
10 ต้น ส่วนมากชาวบ้านจะใช้ประโยชน์จากป่า
เพียงเล็กน้อย เช่น ตัดไม้แสมไปท�ำโครงสร้างบ้าน
เขตป่าใช้สอยถูกก�ำหนดให้อยู่ตรงบริเวณ
ปากคลองใหญ่
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เขตป่าฟื้นฟู

เป็ น หย่ อ มป่ า ที่ เ คยเป็ น พื้ น ที่ ท� ำ
สัมปทานเก่าซึ่งถูกใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น
ในอดีต โดยเฉพาะบริเวณป่าในส่วนที่เป็น
ท่าเรือท่องเที่ยวของชุมชนในปัจจุบัน การ
ก�ำหนดเขตป่าฟืน้ ฟูมเี ป้าหมายทีจ่ ะปล่อยให้
พันธุไ์ ม้ในป่าฟืน้ ฟูตวั เองจากการท�ำสัมปทาน
ในอดีต รวมทัง้ มีการปลูกป่าเพือ่ เพิม่ จ�ำนวน
พันธุ์ไม้
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน
เป็นการจัดการด้วยวิสยั ทัศน์ทเี่ ฉียบแหลมของ
คนในชุมชน โดยมุง่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกรักษ์ปา่ ให้
แก่คนในชุมชนและนักท่องเทีย่ ว ซึง่ อาจกล่าว
ได้วา่ ความหวงแหนในผืนป่าเกิดได้จากการที่
ท�ำให้ชาวบ้านรับรูว้ า่ ป่านีไ้ ด้สร้างประโยชน์ให้
กับพวกเขามาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมี
ความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ มากมายในชีวติ และ
สังคม ป่าชายเลนแห่งนี้ยังคงเป็นที่พึ่งพิงให้
แก่ชาวบ้านได้
“เงินและรายได้” อาจคือความจ�ำเป็น
ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันของผู้คน แต่มิได้
มีความส�ำคัญมากไปกว่าการดูแลผืนป่าให้
คงสภาพแห่ ง การเป็ น ที่ พึ่ ง พาอย่ า งยั่ ง ยื น
ให้แก่คนในชุมชน

กฏระเบียบป่าชุมชน
-

ห้ามตัดไม้ในป่าชุมชนก่อนการได้รับอนุญาต
ห้ามจับสัตว์น�้ำในพื้นที่อนุรักษ์
ห้ามจับสัตว์น�้ำวัยอ่อนในป่าชุมชน
ห้ า มท� ำ กิ จ กรรมใดๆ ในพื้ น ที่ ป ่ า ชุ ม ชน
เว้นแต่ได้มมี ติรว่ มในคณะกรรมการป่าชุมชน
- การประกอบกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
ป่าชุมชนต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ต้องเสียค่าบ�ำรุงสถานทีใ่ ห้กบั ชุมชนเมือ่ มีการ
ก�ำหนดอัตราที่เหมาะสม
- บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คนในชุมชนห้ามจัด
กิ จ กรรมใดๆ เช่ น การท่ อ งเที่ ย ว หรื อ
งานรื่นเริงต่างๆ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ
ในคณะกรรมการชุมชน

แนวคิดของรัฐว่าด้วยเรือ่ ง
“วิสาหกิจชุมชน” ได้ให้ความส�ำคัญ
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคูไ่ ปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก
เพื่อสนับสนุนกิจการของชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตสินค้า
หรือให้บริการ ทีม่ คี วามสอดคล้อง
หรืออยูบ่ นฐานของทุนของชุมชน
ทัง้ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
หรือวัฒนธรรม
ชุ ม ชนที่ เ รี ย นรู ้ แ ละมี
ความเท่าทันในหลักการ สามารถ
ด�ำเนินการร่วมกันในการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าว ทัง้ นี้
เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อ
ความแน่นแฟ้นของชุมชนยิง่ ขึน้

วิสาหกิจชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทุ่งหยีเพ็ง เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั โดย
มีการบริหารงานร่วมกันระหว่าง
ชุ ม ชนและกรมป่ า ไม้ และมี
ชาวบ้านเข้าร่วมด�ำเนินการ 130
ครัวเรือน จากทัง้ หมด 300 ครัวเรือน แม้ครัวเรือนทีไ่ ม่ได้เข้าร่วม
ก็มีรายได้ทางอ้อมจากการไหล
เข้ามาของนักท่องเที่ยวเช่นกัน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็น บ้านทุง่ หยีเพ็งไม่นำ� ความเสียหาย
หนึ่งในชุมชนที่ได้น�ำต้นทุนทาง มาสู่ป่าชายเลน อ่าว และทะเล
ธรรมชาติ อันได้แก่ ทรัพยากร เพราะชุมชน เน้นเรื่องการ
ป่าชายเลนอันสมบูรณ์และแหล่ง สัมผัสธรรมชาติอย่างลึก
อาหารทะเลอันอุดม ไปด�ำเนิน
ซึ้ง และแนวคิดธรรมชาติ
การต่อยอดในชื่อของ “กลุ่ม
บ� ำ บั ด เช่น อาบแสงตะวัน
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยง การฟังเสียงป่า และแม้แต่เสียง
เชิงอนุรกั ษ์บา้ นทุง่ หยีเพ็ง” หัวใจของตนเอง ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ของ
ซึง่ ขึน้ ทะเบียนเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 การทดลองและพัฒนา

บ้านอุ่น

ด้ ว ยการด� ำ เนิ น การ
ท� ำ นองนี้ ป ่ า บ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง ยั ง
คงความสมบู ร ณ์ จ นเป็ น ศู น ย์
เรียนรูใ้ นเรือ่ งของป่าชุมชนได้ดี
ขณะเดียวกันป่าก็ยงั คงท�ำหน้าที่
ป่าเช่นเดิม ทั้งการป้องกันการ
กั ด เซาะชายฝั ่ ง จากคลื่ น ลม
เป็ น แหล่ ง อนุ บ าลสั ต ว์ ท ะเล
ที่ ยั ง มี ม ากพอที่ จ ะเป็ น แหล่ ง
อาหารส�ำหรับชาวบ้าน
ยั ง มี ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของ
เยาวชนในพืน้ ทีม่ าร่วมท�ำกิจกรรม
ท่องเทีย่ ว เช่น เป็นไกด์นำ� เทีย่ ว
เพือ่ เป็นการปลูกฝังให้รกั และดูแล
รักษาผืนป่าให้คงอยู่สู่รุ่นต่อไป
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นอกจากนี้ยังมีการสร้างรายได้จาก
การน�ำสัตว์ทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น เคยที่น�ำมาท�ำกะปิ การท�ำ
ไตปลาแห้ง ปลากระบอกแดดเดียว ปลาอบ
สมุนไพร น�้ำพริกทอด น�้ำมันกุ้ง เป็นต้น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ของ
บ้านทุ่งหยีเพ็งคือ กะปิตราลันตาซึ่งมี
ความพิเศษตรงที่เป็นกะปิเคยแท้ ที่ไม่ปรุง
แต่งสีใดๆ กะปิ 22,000-25,000 ตั น
ต่อปีได้ถูกส่งขายไปยังร้านค้ากว่า 90 ร้าน
ในจังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ตในปี
พ.ศ. 2557 กะปิตราลานตาสามารถสร้าง
รายให้แก่บา้ นทุง่ หยีเพ็งราว 1,952,250 บาท
ซึ่งนับเป็นความส�ำเร็จอย่างหนึ่ง
เมื่อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
จากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทาง
ภูมิปัญญา แนวคิดที่จะดึงคนกลับสู่ชุมชน
ดูเหมือนจะเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
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โครงการบ้านบวก (Home Plus)

เป็นการด�ำเนินธุรกิจในครัวเรือน โดยปรับบ้าน
เรือนบางส่วนให้สามารถรับรองนักท่องเที่ยว
ได้อย่างเหมาะสม อาศัยอัธยาศัยไมตรีเป็น
ตัวดึงดูดใจ บ้านบวกเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ บ ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง
ครัวเรือนใดพร้อมด้วยความเห็นของสมาชิก
ในครอบครัว มีความร่วมแรงร่วมใจ ก็ให้ปรับ
แต่งสถานทีพ่ อประมาณเพือ่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ ว

ชุมชนมีหลักการในการท�ำงานเชิง “รับ”
ไม่รกุ เร้า และบังคับให้คนในชุมชนลุก
ขึ้นมาท�ำ หน่วยเล็กๆ ในระดับครอบครัว
หน่วยใดพร้อมท�ำสิ่งใดก็เริ่มที่ตรงนั้น สิ่งที่
เป็นสาระ คือความอบอุ่นในสัมพันธ์
ของคนในครอบครัว ไม่ใช่เงินทอง
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การท่องเทีย่ ว โดยชุมชน

บ้านทุง่ หยีเพ็งจดทะเบียนเป็นกลุม่
วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
บ้านทุง่ หยีเพ็งจึงได้รบั สิทธิใ์ ห้กเู้ งิน
หากชุมชนต้องการกูแ้ ละได้รบั การ
สนับสนุนจากรัฐในรูปแบบต่างๆ
เช่ น การที่ ก ลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บา้ นทุง่ หยีเพ็ง
มีวงเงินประกัน 180,000 บาท
ซึง่ หากชุมชนท�ำรายได้ไม่ถงึ 180,000
บาท/ปี ไม่จ�ำเป็นต้องเสียภาษี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็งมีระบบ
ระดมเงินลงทุนของคนในชุมชน
ในรูปแบบของการซื้อหุ้น และรับ
เงินปันผลในปีตอ่ ไปเมือ่ ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสร้างก�ำไรให้แก่ชุมชน
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หุ้น และ
เงินปันผล
โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เงินปันผล
เป็ น สั ด ส่ ว นเดี ย วกั บ หุ ้ น ที่ ต นถื อ
ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2561
วิสาหกิจชุมชนนั้น สร้างก�ำไรกว่า
120,000 บาท และมีผถ้ ู อื หุน้ จ�ำนวนกว่า
2,350 หุน้ ท�ำให้เมือ่ แบ่งเงินปันผล
จะได้รับเงินหุ้นละ 50 บาท ดังนั้น
ถ้าถือหุ้น 100 หุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้
รับเงินปันผล 5,000 บาทในปีนั้น

การซือ้ หุน้ จะมีการเซ็นต์สญ
ั ญาเป็นลายลักษณ์
อักษรและเสียค่าธรรมเนียม 200 บาทในครั้งแรก
โดยจะได้ถอื หุน้ 1 หุน้ แต่ถา้ หากต้องการทีจ่ ะซือ้ หุน้
เพิ่ม จะซื้อได้ในราคาหุ้นละ 100 บาท หุ้นนี้ไม่มีวัน
หมดอายุ แต่หากผู้ถือหุ้นนั้นเสียชีวิต หุ้นจะตกแก่
ผู้รับมรดกตามชื่อที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก
การทีจ่ ะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บา้ นทุง่ หยีเพ็งได้นนั้ มีเงือ่ นไขว่า
ผูท้ สี่ ามารถถือหุน้ ได้ตอ้ งเป็นคนในชุมชน มีทะเบียนบ้าน
อยู่ที่ หมู่ 4 ต�ำบลศาลาด่าน อ�ำเภอเกาะลันตา
จั ง หวั ด กระบี่ เ ท่ า นั้ น และต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เช่น การประชุมและเสวนาในวาระต่างๆ เพื่อให้รับ
ทราบความเป็นไปในการด�ำเนินการของกลุม่ วิสาหกิจ
และเพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
พัฒนากลุม่ วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บา้ น
ทุ่งหยีเพ็งนี้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ยังมีความพิเศษในระเบียบ
เรื่องเงินปันผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์บา้ นทุง่ หยีเพ็งตรงที่ ก�ำไรจากการด�ำเนิน
กิจการธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่ม จะถูกดึงออก
มาเพียง 60% เพื่อใช้เป็นเงินปันผลคืนแก่ผู้ถือหุ้น
อีก 40% จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน
ส่วนละ 10% และน�ำไปใช้จ่ายในค่าด�ำเนินธุรกิจ
ในค่าจ้างหรือเบีย้ เลีย้ งของผูท้ ำ� งาน ในการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการและการบริ จ าคให้ แ ก่ มั ส ยิ ด
ด้วยแนวคิดที่ว่า เมื่อได้ “รับ” แล้วจึงต้อง “ให้”
คืนแก่ชุมชนด้วย

ตาราง : แสดงจำ�นวนหุ้นและเงินปันผล พ.ศ.2561
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“เที่ยวที่ทุ่งหยีเพ็ง”
“...การท่องเที่ยวที่ดีควรให้มากกว่า
ความผ่อนคลายและความสนุก
การเที่ยวที่ทุ่งหยีเพ็งให้มากกว่านัน้ ...”

ป่าบำ�บัด
เมื่อนักท่องเที่ยวล่องเรือตามคลองล่องเข้าไปในป่า
จนถึงจุดที่เป็นอุโมงค์ร่มไม้ใจกลางป่า ก็ให้ดับเครื่องเรือเพื่อ
ให้เกิดความเงียบ นักท่องเที่ยวลองหลับตา และฟังเสียง
ธรรมชาติให้ได้ยนิ เสียงธรรมชาติในป่าชายเลน นักท่องเทีย่ ว
จะได้ยนิ เสียงลมพัด เสียงสายน�ำ้ ในคลองทีไ่ หลกระทบฝัง่ เลน
เสียงใบไม้กง่ิ ไม้ไหวกระทบ เสียงนกร้องและเสียงของสรรพสิง่
เล็กๆ หรือแม้แต่เสียงหัวใจของตนเอง ที่ชีวิตนี้หลายคน
อาจไม่ เ คยได้ ยิ น มาก่ อ นเลย เป็ น การให้ เ วลากั บ ตนเอง
คิดและทบทวนว่าแท้จริงแล้วใจของตนเป็นอย่างไร
หรือแม้แต่การที่นักท่องเที่ยวนั่งเรือล่องตามคลอง
ไปจนถึงปากอ่าวเพือ่ รอชมแสงแรกของพระอาทิตย์ และปล่อย
เวลาไปกับการอาบแสงตะวันในเวลานั้น ก็เป็นการช่วยฟื้นฟู
พลังและก�ำลังใจในการใช้ชวี ติ ได้อย่างมาก ก่อนทีจ่ ะต้องกลับ
ไปเจอกับความวุ่นวายในชีวิตเหมือนเช่นเคย แนวคิดเช่นนี้
ของการท่องเทีย่ วโดยชุมชนทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็งสอดรับกับ กระแส

ใหม่ของการดูแลตัวเอง
Biophilia คือคนที่รักสิ่งมีชีวิต คนที่อยากเห็นการ

เจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคน ต้นไม้ ความคิด หรือสังคม
Biophilia Hypothesis คือสมมติฐานที่บอกว่า
วิวัฒนาการของคนเราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ความผูกพัน
กั บ ธรรมชาติ กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต รู ป แบบอื่ น ๆ มี ม าแต่ ก� ำ เนิ ด
เพราะความผู ก พั น กั บ ธรรมชาติ เ ป็ น หนึ่ ง ในพฤติ ก รรม
ของมนุษย์ มนุษย์ในยุคแรกๆ ให้ความส�ำคัญกับสิง่ เร้าในธรรมชาติ
เช่น งูทำ� ให้เรากลัว น�ำ้ และต้นไม้ทำ� ให้เรารูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะพัก

ในปัจจุบันความผูกพันกับธรรมชาติอาจมีความส�ำคัญมาก
ขึ้น เพราะเราใช้เวลามากไปกับการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการท�ำงานหรือเพื่อความบันเทิง
ปัจจุบนั มีการท�ำวิจยั ของหน่วยงานป่าไม้ประเทศญีป่ นุ่
และเกาหลีใต้ ที่ผลการศึกษาแสดงว่าการเข้าไปอยู่ในพื้นที่
สีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด
และความรูส้ กึ มีความสุข ท�ำให้ลดพฤติกรรมเห็นแก่ตวั เพราะ
เรารูว้ า่ เราเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่า รวมทัง้ ช่วย
เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และยิ่งใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติมาก
เท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
นักวิจัยจึงแนะน�ำว่า “การใช้ชีวิตในป่า การ

ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อรับรู้สิ่งกระตุ้นในป่าอย่าง
บ้านทุงุ่ หยีเพ็งคิดจะท�ำ จะช่วยบ�ำบัด ป้องกันและ
รักษา เป็นภูมิคุ้มกันโรค และช่วยลดความเครียด
ให้เราได้” แนวคิด “ป่าบ�ำบัด” ของบ้านทุง่ หยีเพ็งจึงทันสมัย
อยู่ไม่น้อย

จิตสำ�นึกต่อธรรมชาติ

แสง สี และเสียงจากธรรมชาติที่บ้านทุ่งหยีเพ็งตาม
โปรแกรมการพาเที่ยวของชุมชน ช่วยให้ร่างกาย จิตใจ รวม
ทัง้ จิตวิญญาณของผูท้ ไี่ ด้เข้าไปสัมผัสรูส้ กึ ได้ถงึ การเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ รวมทั้งเกิดจิตส�ำนึกต่อคุณค่าของ
ธรรมชาติ น�ำไปสูก่ ารเห็นความส�ำคัญของการร่วมดูแลรักษา

ผืนป่าและพืน้ ทีส่ เี ขียว ไม่วา่ จะเป็นผืนป่าหรือพืน้ ทีส่ เี ขียวของ
ที่ใด
ซึ่งหวังว่าการท่องเที่ยวไปในผืนป่า ได้สัมผัสสายน�้ำ
และวิถขี องชุมชนทีใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติจะช่วยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ในใจของผู้คนได้ เมื่อกลับบ้านอาจช่วยให้ใครสักคนเริ่มปลูก
ต้นไม้ต้นเล็กๆ เพิ่มขึ้นอีกสักต้น

ชุมชนยั่งยืน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด�ำเนินการ

อย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน
ท�ำให้ชุมชนเกิดความรักและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ทั้ง
ยังเป็นการปลูกฝังให้ชาวบ้านเกิดส�ำนึกรักในผืนป่าที่มีคุณ
ต่อชีวิต และเกิดความพยายามที่จะรักษาฟื้นฟูผืนป่าและวิถี
อันงดงามของชุมชนให้ยั่งยืน
นักท่องเทีย่ วจะสัมผัสได้ถงึ วิถคี วามเป็นอยูข่ องชาวบ้าน
อาหารที่รับประทานมีวัตถุดิบจากท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ
และหากสนใจทีจ่ ะฟังเรือ่ งราวในอดีตก็มผี เู้ ล่าได้อย่างเห็นภาพ
ชาวบ้านเองยังน�ำเรือแจวทีใ่ ช้ขนถ่านในสมัยหนึง่ มาซ่อมแซม
และปรับปรุง เพือ่ พานักท่องเทีย่ วล่องคลองพร้อมฟังเรือ่ งเล่า
จากอดีตที่ยุคหนี่งการเผาถ่านท�ำมากที่นี่
ด้วยเหตุเหล่านีท้ ำ� ให้ชมุ ชนทุง่ หยีเพ็งยังคงด�ำเนินชีวติ
ไปอย่างช้าๆ ไม่พรวดพราดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ
ท่องเที่ยวของเกาะลันตา
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“บ้านบวก”
เพื่อ “บ้านอุ่น ป่าเย็น”

บ้านบวกหรือ “Home Plus” ที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง
คือโครงการทีต่ อ้ งการสร้างบ้านให้อบอุน่ ด้วยสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว
บ้านบวกหรือ “Home Plus” เชื่อมโยงกับการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนตรงที่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถปรับปรุงครัวเรือนให้เป็น “โฮมสเตย์” ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว

เริ่มที่ครอบครัว

เมื่อการท่องเที่ยวเกาะลันตาได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ฝั่งตะวันตกของเกาะจึงเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อ
ขึ้นมากมาย ผู้คนต่างสนใจและให้ความส�ำคัญต่อการท�ำงาน
บริการในธุรกิจการท่องเที่ยว
ผูค้ นทิง้ บ้านออกไปท�ำงานนอกชุมชนจึงเป็นปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทวั่ ไปทุกชุมชน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ทีเ่ คยมีความใกล้ชดิ ต่อกันลดน้อยลง บ้านจึงขาดชีวติ และความ
อบอุ่น ชุมชนจึงมีลักษณะของการต่างคนต่างอยู่
การไม่เป็นหนึง่ เดียวกันในบ้านของตนน�ำไปสูค่ วามไม่
เป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน และไม่ว่าจะชวนกันท�ำอะไรเพื่อ
พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นก็เป็นไปได้ยาก
บ้านบวก หรือ “Home plus” เป็นโครงการ
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ที่คาดหวังให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทิศทางใหม่
การพัฒนาครัวเรือนใน 3 มิติ คือ ด้านครอบครัว
และสังคม ด้านเศรษฐกิจเองและด้านธรรมชาติสงิ่
แวดล้อมไปพร้อมกัน เป็นการเริม่ ทีห่ น่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของ
ชุมชน และหวังว่าจากหน่วยเล็กๆ จะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ของสังคมที่ใหญ่ขึ้น

โฮมสเตย์

เมื่ อ เข้ า โครงการบ้ า นบวก ครั ว เรื อ นจะพยายาม
ปรับปรุงบ้าน และจัดส่วนของบ้านให้เหมาะสมส�ำหรับเป็นทีพ่ กั
หลั บ นอนของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ อาจรวมไปถึ ง เรื่ อ งของ
อาหารการกิน และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามที่จะตกลงกัน
แนวคิดของการขยายบ้านออกไปให้เป็นร้านกาแฟ การผลิต
ของที่ ร ะลึ ก การปลู ก ผั ก และผลไม้ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตามมา
หากครัวเรือนมีความพร้อม ซึง่ นัน่ หมายถึงทีม่ าของรายได้ของ
ครัวเรือนโดยไม่จ�ำเป็นต้องออกนอกชุมชน
ความคาดหวังต่อการต้ อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้
เกิดความประทับใจ เพื่อการบอกต่อหรือกลับมาเที่ยวใน
ครั้งต่อไป ท�ำให้ครัวเรือนต้องหันมาให้ความสนใจต่อการ
ดูแลสภาพแวดล้อม เช่น เสียง กลิ่น ขยะ น�้ำเสีย เป็นต้น
เพือ่ ให้ถกู สุขลักษณะยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสะท้อนความใส่ใจทีม่ ตี อ่
นักท่องเที่ยว อันเป็นสาระส�ำคัญของภาคบริการ

เงื่อนไข
ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “บ้านบวก” ต้องพร้อม
ยอมรับเงื่อนไข 10 ประการ คือ
1. รักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้าน
เรือนให้สวยงาม
2. เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับองค์ความรู้
และการบริการจากทางชุมชน
3. ไม่ใช้ระบบเงินกู้มาต่อยอดหรือพัฒนา
4. ไม่ทิ้งฐานอาชีพเดิม
5. พร้อมเข้าสูก่ ระบวนการท�ำแผนพัฒนาครัวเรือนสู่
การพึ่งตนเอง
6. แบ่งปันสังคมตามอัตราเงือ่ นไขทีท่ างกลุม่ ก�ำหนด
เมื่อเกิดรายได้
7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม
8. ลดการใช้พลังงานในครัวเรือน
9. ปลูกฝังจิตส�ำนึกและพัฒนาคนภายใต้การดูแลใน
ครอบครัว
10. ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ไม่สนับสนุนส่งเสริม
สิ่งที่ท�ำลายสุขภาพ
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี บ ้ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการนี้ 4 หลั ง
และท�ำเป็นโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้รวมทั้งหมดไม่
เกิน 30 คน ในอนาคตคาดหวังว่าจะมีบา้ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
“บ้านบวก” มากขึ้นเรื่อยๆ จนท�ำให้ชุมชนมีชีวิต
โดยมี “บ้านทีอ่ น
ุ่ และป่าทีเ่ ย็น” เป็นฐานในการ
อยู่ร่วมกัน

“หากมีบ้านสักหลังหนึ่ง ที่พ่อ แม่ ลูก ร่วมกันสร้าง
เศรษฐกิจครอบครัวขึ้นมาจนพึ่งพาตนเองได้ จากรากฐาน
ที่ตนเองมี โดยไม่ทิ้งบ้านไปไหน ไม่ทิ้งอาชีพดั้งเดิม
วันนี้ปัญหาสังคมในหลาย ๆ ด้านก็คงไม่เกิด
บ้านก็คงไม่เหงา หมู่บ้านก็จะมีชีวิตชีวา”

“โปรแกรมการท่องเที่ยว”

ล่องเรือแจว
ในป่าชายเลน
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เรือแจวนี้น�ำเรือขนถ่านไม้ในอดีตมาต่อเติมหลังคา
การล่องเรือนั้นกินเวลาราว 1 ชั่วโมง เพื่อชมความงามของ
ผืนป่าชายเลน โดยในระหว่างทีน่ งั่ อยูใ่ นเรือแจวนัน้ จะสามารถ
สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและสงบ มีการเตรียมผลไม้ ชา
กาแฟ และของทานเล่นเอาไว้ให้ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นชม
บรรยากาศหมู่บ้าน แวะซื้อของฝากจากกลุ่มต่างๆ และจบที่
การทานอาหารกลางวันหรือเย็นในชุมชน

การล่องเรือแจวนี้ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์
ชุมชนอีกด้วย ทัง้ จากเรือแจวและเรือ่ งเล่าในอดีตของเจ้าของ
เรือ

ช่วงเวลา : 8:30-12:30 น. , 14:30-16:30 น.
ราคา : 1,500 บาท/ท่าน

ล่องเรือหางยาว
ในป่าชายเลน

การล่องเรือหางยาวเพื่อชมบรรยากาศป่าชายเลนใน
ทุ่งหยีเพ็งนั้นกินเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นแวะชมการผลิตกะปิ
และการท�ำเกษตรกรรมรอบ ป่าชายเลน ก่อนที่จะจบทริป
ด้วยการรับประทานผัดไทแบบท้องถิ่น

ช่วงเวลา : 9:30-14:00 น.
ราคา : 1,500 บาท/ท่าน
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พายเรือคายัค
ในป่าชายเลน
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การพายเรือคายัคชมป่าชายเลนแบบใกล้ชิด โดย
มีไกด์คอยน�ำทางเพื่อกันหลงกินเวลาราว 1 ชั่วโมง ก่อน
ที่จะพาไปชมการผลิตกะปิซึ่งถือเป็นธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
ที่มีชื่อเสียงของชุมชนนี้ และสุดท้ายจบทริปด้วยการแวะรับ
ประทานอาหารกลางวันเมนูผัดไทในแบบท้องถิ่น

ช่วงเวลา : 9:30-14:00 น.
ราคา : 1,350 บาท/ท่าน

ชมปูก้ามดาบ

ชมบรรยากาศป่าชายเลน และเหล่าปูกา้ มดาบสีฟา้ สด
ซึง่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของผืนป่านี้ แวะชมเกาะลิง
ทีม่ ลี งิ แสมฝูงใหญ่อาศัยอยู่ แต่ตอ้ งคอยระวังทรัพย์สนิ ของตน

ช่วงเวลา : 1 วัน
ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

และสัตว์ในป่า
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โปรแกรม

อาบอรุณ
โปรแกรม

อาบแสงจันทร์

ตื่ น แต่ เ ช้ า เพื่ อ ไปล่ อ งเรื อ ออกสู ่ ป ากอ่ า ว รอชม
แสงตะวันตอนช่วงเช้ามืด ซึ่งจะมีบริการรถรับ-ส่งจากที่พัก
บริการเรือหางยาวแบบพืน้ บ้านหรือแพและไกด์ทอ้ งถิน่ รวมไปถึง
รับประทานอาหารเช้าและขนมท้องถิ่นบนเรือ

ช่วงเวลา : 05:00-09:00 น.
ราคา : 1,000 บาท/ท่าน

ในทุกคืน 15 ค�ำ่ ล่องเรือออกสูป่ ากอ่าวเพือ่ ชมแสงจันทร์
ซึ่งจะมีบริการรถรับ-ส่งจากที่พัก บริการเรือหางยาวแบบ
พืน้ บ้านหรือแพและไกด์ทอ้ งถิน่ รวมไปถึงรับประทานอาหาร
เย็นใต้แสงจันทร์

ช่วงเวลา : 18:00-21:00 น.
ราคา : 1,500 บาท/ท่าน
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“สมดุล”
แห่งชุมชน

ความมั่นคงของชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนมี
ทุนที่ส�ำคัญคือทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีตชุมชนทุ่งหยีเพ็ง
พึ่งพาทรัพยากรป่าชายเลน อ่าว ทะเลเป็นแหล่งอาหารและ
ปัจจัยพื้นฐานอื่นของชีวิต และอาศัยปลูกข้าวกินในครัวเรือน
ในทีร่ าบไม่ไกลจากบ้านเรือน ครอบครัวมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
เพราะต้องช่วยกันท�ำมาหากิน อย่างไรก็ตามชุมชนสามารถ
พึง่ พาตนเอง ได้ทงั้ ทางด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคม
ป่าชายเลนนี้เป็นหัวใจของชุมชน ในสมัยหนึ่งถือเป็น
แหล่งรายได้ที่ส�ำคัญเมื่อรัฐเปิดให้ท�ำสัมปทานป่าชายเลน
เพื่อการท�ำถ่านไม้ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินใช้บ้าง
เพื่อซื้อหาสิ่งที่จ�ำเป็น แม้รายได้จะไม่มั่นคง แต่ชาวบ้าน
ยังท�ำมาหากินอยู่ในพื้นที่ของตน เป็นช่วงเวลาที่ทรัพยากร
ยังคงเป็นฐานชีวติ ทีส่ ำ� คัญ จนเมือ่ หมดยุคสัมปทาน ชาวบ้าน
มองหาหนทางอื่นในการสร้างรายได้ ได้แก่ การท�ำนากุ้ง
การปลูกยาง ปลูกปาล์มน�ำ้ มัน และเรือ่ ยมาเมือ่ การท่องเทีย่ ว
เข้ามาสู่เกาะลันตา
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ทรัพยากร

เศรษฐกิจชุมชน

ครอบครัวและสังคม

เกาะลันตาคราคร�่ำด้วยผู้คน ขณะเดียวกันรายได้
ในชุมชนจากอาชีพที่มีอยู่เดิมไม่มากพอเลี้ยงชีพ ท�ำให้คน
ในชุมชนต้องออกไปท�ำงานนอกชุมชน โดยเฉพาะในฝัง่ ตะวัน
ตกของเกาะลันตา ที่ทะเลและหาดทรายกลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของเกาะ ขณะเดียวกันนัน้ เป็นแหล่งรายได้
ของชาวบ้านบ้านทุง่ หยีเพ็งทีท่ รัพยากรป่าชายเลนเสือ่ มโทรม
ไปมากหลังสัมปทาน และจ�ำเป็นต้องออกมาท�ำมาหากินนอก
ชุมชน ชาวบ้านกล่าวว่าชุมชนเวลานั้นเป็นชุมชนที่ “ไร้ชีวิต“
และครัวเรือนก็ “เงียบเหงา”
“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งใช้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนของเขา
และกลายเป็นต้นทุนส�ำหรับการท่องเที่ยว ท�ำให้ชาวบ้าน
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งออกนอกชุ ม ชนและสามารถสร้ า งรายได้
จากกิจกรรมการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การท�ำกินอย่างอืน่ ในชุมชน
การเข้ามามีสว่ นร่วมของแต่ละครัวเรือนนอกจากจะท�ำให้ชมุ ชน
หลอมรวมกันได้ ครัวเรือนยังมีความอบอุ่นใกล้ชิด เพราะ
พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกัน
วันนีบ้ า้ นทุง่ หยีเพ็งจึงกลับมา พึง่ พาตนเองทัง้ ระบบ
ได้อกี ครัง้ เพราะมี “บ้านทีอ่ น
ุ่ ” และ “ป่าทีเ่ ย็น”
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“มุมมองของ”
ชาวบ้าน

คุณนราธร หงษ์ทอง
“ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง”
“...วันนี้จะเห็นได้ว่า ช่วง Low Season ที่นี่มีนักท่องเที่ยว
ตลอด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเกาะลันตา
ที่ไม่ได้ช่วยเหลือชุมชนอย่างเดียวให้เกิดรายได้
แต่มันกลับช่วยผู้คนทั้งหมดในเกาะลันตา ไม่ว่าจะเป็น
ด้านของโรงแรม ด้านของบริษัททัวร์ มีขายโปรแกรม
การท่องเที่ยวได้ในในช่วง Low Season… ”
“…ถ้าเราดูแลป่า ดูแลทะเล และพยายามรณรงค์ให้
ชาวบ้านไม่ทิ้งอาชีพดั้งเดิมของเขา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่
เป็นฐานที่รองรับเขา เวลาที่ไม่มีการท่องเที่ยวแล้ว
แต่ชาวบ้านก็ยังคงอยู่ได้ กับฐานเดิมที่เขามีอยู่...”
“ ...แม้เรือที่คนแก่แจว
ก็มีความสุขไปกับการเล่าเรื่องราวเก่าๆ ของชุมชน...”
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คุณหมาดด้า แสวงผล
“กรรมการหมู่บ้าน ประธานป่าชุมชน”
“...เป็นการท�ำเพื่อชุมชน ท�ำให้ชุมชนมีงานท�ำ
มีจิตส�ำนึกในการอยู่ร่วมกัน
สามารถท�ำงานต่อยอดกับอาชีพของคนในชุมชน
หรือเป็นงานอดิเรก… ”

“…ไม่ได้คิดเรื่องเงิน ไม่รู้จักด้วยซ�้ำ
พอท�ำไปท�ำมา ก็ไม่ยากอย่างที่คิด
และก็ได้ความสุขเป็นส่วนใหญ่ ท�ำท่องเที่ยวเพราะมี
ความสุข ส�ำหรับบังเงินไม่ใช่ความสุข
เป็นสิ่งที่ ‘เป็นเรา’ เมื่อเราได้เป็นเรามันมีความสุข
งานนี้ท�ำความสุขให้เราได้และความสุขแก่ทุกคน
นี่คือความส�ำเร็จที่ต้องการ...”
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คุณริต สิทธิมนต์
“ผู้ใหญ่บ้าน”
“…สิ่งที่ได้จากการทำ�การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตอนนี้คือเยาวชนในชุมชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
เขาก็หวงแหนอยากดูแลต่อ ซึ่งในชุมชนอื่นยังมีการ
ตัดไม้อยู่บ้าง แต่ที่นี่ไม่มีเลย มีแต่การปลูกเพิ่ม
ในพื้นที่เดิม และฟื้นฟูป่าที่มีอยู่ให้อุดมสมบูรณ์...”
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คุณเสนีย์ ธรรมศรี
“รองประธานชุมชนท่องเที่ยว”
“ …การทำ�การท่องเที่ยวนี้ขึ้นมา เป็นการช่วยเพิ่ม
รายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน เพราะว่าพนักงานเป็นคน
ท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งผมเองก็ทำ�หน้าที่หา
นักท่องเที่ยวมาให้ โปรโมทที่นี่ และติดต่อกับ
ทางโรงแรมต่างๆ ซึ่งก็ทำ�ให้รายได้ของบริษัทและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนกันภายใน
ชุมชน...”
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คุณอุเทน หมุ่มาก
“สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง”
“...หลังจากให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ชาวบ้านก็หันมาช่วยกันดูแลป่า
และฟื้นฟูป่ากันมากขึ้น ทั้งลดการตัดไม้
และมีการปลูกเพิ่ม ทำ�ให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
ชาวบ้านมีรายได้ที่มากขึ้น...”

“…การท่องเที่ยวไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันเหมือน
การทำ�งานประจำ� ทำ�ให้เมื่อเลิกงานสามารถกลับบ้าน
ได้เร็วและมีเวลากับครอบครัวมากขึ้น คนในชุมชน
ไม่ต้องออกไปทำ�งานข้างนอกชุมชน
ทำ�ให้มีการพบปะ เจอหน้ากันมากขึ้น...”
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คุณก่อหรัด บุตรสมัน
“สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง”
“..เวลาที่ทำ�งานในชุมชนผมรู้สึกสบายใจ
ที่ได้พานักท่องเที่ยวล่องเรือชมบ้านเรา
และชมวิถีชีวิต ผมอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาได้เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า และรู้สึกสบาย
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ชอบความเงียบสงบของที่นี่ด้วย
ผมรู้สึกดีที่ชาวบ้านได้มาทำ�งานด้วยกัน...”

95

“เราร่วมงานกัน”

BANANA beach resort
คุณ อัมพุชินี อุดมทรัพย์
“ผุ้จัดการรีสอร์ท”
เจ้าของ Banana Beach Resort เป็น
คนต่ า งพื้ น ที่ แ ต่ ม องเห็ น ศั ก ยภาพของเกาะลั น ตา
ว่ า สามารถท� ำ การท่ อ งเที่ ย วได้ และรู ้ จั ก กั บ
ชาวบ้านบ้านทุง่ หยีเพ็งมาก่อน เมือ่ เรียนรูแ้ นวคิดเรือ่ ง
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศของบ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง ว่ า
คืออะไรจึ ง ท� ำ งานร่ ว มกั น โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว
ของชุ ม ชนจึ ง ถู ก บรรจุ ไ ว้ ใ นแพ็ ก เกจท่ อ งเที่ ย วของ
Banana Beach Resort ความเป็นเจ้าของรีสอรท์ที่มี
แพ็กเกจให้ลกู ค้าได้เลือกอย่างหลากหลายเป็นการสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลกู ค้าได้ดี และยังเป็นการสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งด้วย
ซึง่ ต่างก็มองว่าเป็นการพึง่ พากัน บ้านทุง่ หยีเพ็งได้ลกู ค้า
ขณะที่ผู้ประกอบการได้ค่าด�ำเนินการ
โดยส่วนใหญ่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วเป็นครอบครัว
จะชอบโปรแกรมของบ้านทุง่ หยีเพ็ง เพราะเป็นกิจกรรม
ที่เหมาะกับเด็กๆ และยังได้ความรู้ด้วย
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lanta resort
Alisara Jit-aksorn / Aey
“Sales & Marketing Manager”

Lanta Resort มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
ชาวยุโรปและชาวสแกนดิเนเวียที่รักธรรมชาติ
ส�ำหรับลูกค้าคนไทยมักเป็นหน่วยงานรัฐหรือองค์กร
ต่างๆ ที่มาเที่ยวเป็นคณะ
Value Add หรือการเพิ่มคุณค่าให้กับ
ธุรกิจของที่น่ีคือ Nature Unfold นั่นคือแนวคิด
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญของธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม
เพราะมองว่ า ความหรู ห ราเป็ น เรื่ อ งชั่ ว คราว
แต่ธรรมชาติยงั่ ยืนกว่า ซึง่ ตรงกับแนวคิดในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านทุ่งหยีเพ็งเช่นกัน
Lanta Resort ต้องการให้นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาพักนี้ ไม่ต้องเดินทางไปที่อื่น ให้อยู่
ที่นี่และได้เที่ยวเกาะลันตาทั้งหมด กิจกรรมของ
บ้านท่งุ หยีเพ็งทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการอนุรกั ษ์
ได้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มีใจรักในด้านนี้และ
ตอบโจทย์ Lanta Resort เช่นกัน ลูกค้าควรมี
ความสุข แม้มคี า่ ใช้จา่ ยไม่มากแต่ได้รบั ประสบการณ์
ที่มีคุณภาพมากขึ้น
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เสียงสะท้อนจาก

“ คนนอก ”
เมื่ อ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาในชุ ม ชนมากขึ้ น
ความคิดเห็นจากนักท่องเทีย่ วจึงเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ามารถ
น�ำมาพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วและปรับปรุงต่อยอด
ให้กิจการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งได้รับ
ความนิยมมากขึ้น
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ชื่อ : Chen Family

ชื่อ : Sekal Family

ครอบครัวเฉิน

ครอบครัวเซกัล

ประเทศ : จีน

ประเทศ : เช็กเกีย

นักท่องเทีย่ ววัย 19 ปี เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
กับครอบครัว เป็นครัง้ แรกทีพ่ วกเขามาเทีย่ วทีเ่ กาะลันตา ซึง่
เป็นเกาะทีเ่ พือ่ นแนะน�ำให้มาเทีย่ ว ซึง่ พวกเราเดินทางมาถึงได้
3 วั น แล้ ว วั น นี้ ไ ด้ เ ห็ น ป่ า ชายเลนของจริ ง ตามที่ ไ ด้ เ ห็ น
จากในอินเตอร์เน็ต ชอบอัธยาศัยของผูค้ นทีน่ ี่ และกัปตันเรือ
ที่มีเรื่องราว ประสบการณ์ ต ่ า งๆ มาเล่ า ให้ ฟ ั ง ที่ ส� ำ คั ญ
อาหารอร่ อ ยมาก กิ จ กรรมที่ ไ ด้ ท� ำ ทั้ ง นั่ ง เรื อ จั บ ปู ป ลา
พายเรื อ คายั ค ก็ ส นุ ก มาก เป็ น การเที่ ย วที่ ป ระทั บ ใจมาก
ไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุง

ครอบครัวจากประเทศเช็กเกียครอบครัวนี้ เป็นแฟน
ที่เหนียวแน่นของเกาะลันตา เพราะมาเที่ยวที่นี่ถึง 5 ครั้ง
แล้ว ในแต่ละครั้งจะมาพักผ่อนที่เกาะลันตานานถึง 1 เดือน
พวกเขาประทับใจผู้คนที่นี่ รวมไปถึงอากาศ อาหาร และ
วัฒนธรรมของที่นี่
กิ จ กรรมที่ ช อบของพวกเขาคื อ ขี่ จั ก รยาน และ
กินอาหารของทีน่ ี่ และในครัง้ นีพ้ วกเขาได้มาเทีย่ วทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็ง
ป่าชายเลนของทีน่ เี่ ป็นทีป่ ระทับใจของพวกเขาไม่นอ้ ยเลยทีเดียว

ชื่อ : Seisas Family

ชื่อ : Philipp, Markus, Sacah and Jason

ครอบครัว ซีซาส

ฟิลิป, มาร์คัส, ซาคาร์ และเจสัน

ประเทศ : ออสเตรเลีย

ประเทศ : เยอรมันนี

คูส่ ามีภรรยาผูม้ คี วามรักในธรรมชาติทเี่ รียบง่าย สงบ
การมาทีน่ ที่ งั้ ทีเ่ กาะลันตาและทีบ่ า้ นทุง่ หยีเพ็ง เป็นสิง่ ทีเ่ ลือก
ไม่ผิด พวกเขาประทับใจความ เงียบสงบ บรรยากาศสบาย
ไม่มีมลพิษและยังมีธรรมชาติทีที่สวยงาม ชาวบ้านเเถบนี้
ยังมีความเป็นกันเองมากจนรู้สึกรักที่นี่

นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็น
สายรักการผจญภัย ได้ไปเทีย่ วป่าฝน น�ำ้ ตก และพายเรือคายัค
มาแล้ว สิ่งที่ประทับใจของพวกเขามากที่สุดก็คือธรรมชาติ
ของป่าที่นี่ แต่แนะน�ำว่าบ้านทุ่งหยีเพ็งควรท�ำประชาสัมพันธ์
มากขึ้น

ชื่อ : Ciara o Brien, Harry Monaghan,

Valenie Vissel and Abejan Ferwarda
เคียร่า โอ ไบรอัน, แฮร์รี่ โมแนกฮาน, วาเลนี่ วิซเซล
และอาเบแจน เฟอร์วาร์ด้า
ประเทศ : ฮอลแลนด์
เดิ น ทางมาจากประเทศฮอลแลนด์ พวกเขารู ้ จั ก
บ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง จากภาพอิ น สตราแกรม เมื่ อ มาถึ ง ที่ นี่ ไ ด้
ท� ำ กิ จ กรรมหลายอย่ า ง เช่ น การพายเรื อ คายั ค ดู ลิ ง
ซึง่ เป็นทีเ่ ขาประทับใจ และอีกสิง่ หนึง่ ทีป่ ระทับใจ คือเส้นทาง
เดินชมธรรมชาติที่สวยงามและสะอาดมาก
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“กระบวนการ
ศึกษา”
102

Input
- นักเรียนรับโจทย์และท�ำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับเกาะลันตาและบ้านทุ่งหยีเพ็ง
- นักเรียนจัดหมวดหมู่ข้อมูล แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงและระบุความส�ำคัญของการศึกษา

process
- นักเรียนวางแผนการศึกษาชุมชน
และออกแบบโครงสร้างสื่อ
- นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ครั้งที่ 1
- จัดการความรู้ วิเคราะห์ช้อมูล
(ความสัมพันธ์ และเหตุปัจจัย/ผลกระทบ)
- ผลิตสื่อต้นแบบร่างแรก
- นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ครั้งที่ 2
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยชุมชน
- นักเรียนจัดท�ำสื่อต้นแบบฉบับสมบูรณ์
- นักเรียนประสานงานโรงพิมพ์และจัดพิมพ์เล่ม

output
- นักเรียนร่วมงานแถลงข่าว น�ำเสนอความรู้
และมอบหนังสือให้ชุมชน
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เสียงสะท้อนจาก

“ ผู้จัดทำ� ”
ชนิดาภา เลิศธนสาร (เอม)

ปาณิศา ขัตติโยทัยวงศ์ (พิม)
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“...จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ท�ำให้ได้เห็นวิธีคิดใหม่ๆ
ที่แตกต่าง ท�ำให้ได้เพิ่มมุมมองกับชีวิต ยกตัวอย่าง
เช่น การท่องเที่ยวที่เข้ามาในเกาะลันตา ท�ำให้วิถี
ชีวิตของคนในชุมชนทุ่งหยีเพ็งนั้นเปลี่ยนไป การท�ำ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน เป็นการน�ำสิ่งที่มี
สิ่งที่เป็นมาใช้ประโยชน์เพื่อให้ชุมชนมั่นคงขึ้น ไม่ใช่
คอยวิ่งตามกระแสอย่างเดียว โดยฉันจะเอาเรื่องราว
เหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างในการท�ำงาน ที่จะพยายาม
ดึงเอาจุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสิ่งที่ตัวเองมีมาเป็น
ทุ น ในการท� ำ งานมากกว่ า ที จ ะท� ำ ตามเทรนด์ ต ่ า งๆ
ที่อยู่ในกระแสในปัจจุบัน...”

“...เมือ่ ได้ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล พูดคุยและท�ำความเข้าใจกับ
เรือ่ งราวทีน่ ่ี ท�ำให้ฉนั สัมผัสได้ถงึ ความศรัทธาของพวก
เขาที่มีต่อป่า รู้สึกเชื่อและรักป่าผืนนี้ไปด้วย ที่ผ่านมา
ในหมูบ่ า้ นนีม้ คี วามเปลีย่ นแปลงมากมายทีท่ ำ� ให้ปริมาณ
ทรัพยากรลดน้อยลง มีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมารักษา
ผื น ป่ า นี้ ไ ว้ และปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ กระแสการท่ อ ง
เที่ยว โดยมีแนวคิดที่จะรักษาป่า ท�ำให้คนอื่นรักป่า
ไปด้วย จากที่เห็นในกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ชุมชนนี้
ได้ให้คุณค่าและการดูแลเอาใจใส่กับพื้นที่ ที่เป็นหัวใจ
หลักของชุมชน ยังได้ประโยชน์จากป่าอีกด้วย ก่อนที่
พวกเขาจะท�ำทุกอย่างนี้ พวกเขาเชือ่ ในป่า เชือ่ ในชุมชน
ก่อน ไม่บังคับหรือตั้งกฏเกณฑ์ แต่ให้ความศรัทธา
นั้นออกมาจากใจทุกคน เหมือนกับการท�ำงานอื่นๆ
ที่เราไว้ใจงาน เชื่อในตัวคนอื่น ท�ำทุกอย่างร่วมกัน
ช่วยเหลือกัน...”

ปรมา เหล่าปิยะสกุล (อาโป)
“...สิ่งที่ฉันประทับใจ คือวิธีคิดของกลุ่มผู้น�ำชุมชน
ที่ ม องเห็ น ปั ญ หาที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด และสิ่ ง ที่ จ ะเข้ า มา
กระทบหมูบ่ า้ น มีการวางแผนรอบคอบ ปรับเปลีย่ นให้
เท่าทันกับกระแสการท่องเที่ยว ไม่ทิ้งวิถีเดิม แต่ก็เอา
สิ่งที่มีมาพัฒนาให้เกิดรายได้ ฉันคิดว่าปัญหาต่างๆ
ที่ชุมชนก�ำลังเผชิญเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนัก แต่กลับ
มีกลุ่มคนที่ยอมสละความเป็นอยู่เดิมๆ ไม่อยู่นิ่งเฉย
ลุกขึน้ มาน�ำชุมชนทัง้ ชุมชนให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้า
เป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าทีจ่ ะลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลง
สิง่ ไม่ดที เี่ ราเคยชิน มองภาพรวมของปัญหาอย่างละเอียด
แล้วลงมือแก้ไข...”

ณัฐชา ตังวัชรินทร์ (ฟ้า)

สิตานัน พรรณพูนศักดิ์ (ซิน)

“...บ้ า นทุ ่ ง หยี เ พ็ ง ถ้ า ไม่ ไ ด้ ไ ปก็ จ ะไม่ มี วั น รู ้ จั ก
แต่ ว ่ า เมื่ อ ได้ รู ้ จั ก เราก็ ไ ด้ เ ห็ น ด้ า นที่ ไ ม่ คิ ด ว่ า
จะเห็นได้จากหมูบ่ า้ นอย่างนี้ พวกเขาไม่ใช่หมูบ่ า้ นทีด่ ที สี่ ดุ
แต่ พ วกเขาคื อ คนที่ รั ก บ้ า นที่ สุ ด กลุ ่ ม หนึ่ ง และ
พลังความเชื่อมั่นของเขาก็ท�ำให้เราคิดว่าสิ่งที่เขาเจอ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พวกเขาก็ยังสู้ไม่ถอย เราเองที่
มีชีวิตสะดวกสบายเราเองก็ควรจะท�ำอย่างนั้นเช่นกัน
ไม่ยอมแพ้ สู้เพื่อเป้าหมายเพื่อสิ่งที่เรารัก...”

“...เรือ่ งราวของบ้านทุง่ หยีเพ็งสอนให้เรารูถ้ งึ ความพยายาม
ที่จะผ่านอุปสรรคไปให้ได้ การที่ไม่ยอมเเพ้ เเละคิดหา
วิธตี า่ งๆ เพือ่ ช่วยชุมชนให้รอดผ่านไปได้ ชาวบ้านทีน่ นั่
ถึงเเม้จะพึ่งทรัพยากรในชุมชนเพื่อท�ำรายได้ เเต่ก็มี
การดูแลทรัพยากรเหลานั้นเป็นอย่างดี...”

ชัยบัญชา เอมอมรจิต (กู๊ด)
“...เรื่องราวของชุมชนเเละคนในหมู่บ้านได้สอนผม
ในเรื่องของการที่เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เเละการคิด
ในเเง่บวกไม่ยอมเเพ้ง่ายๆ ...”

นันทวัฒน์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ (พาย)
“...การไปภาคสนามทีท่ งุ่ หยีเพ็งสอนให้ผมรูเ้ กีย่ วกับความ
เปลีย่ นแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบนั อย่างฉลาด
เช่นการเปลีย่ นแปลงของอาชีพจากการท�ำถ่านขาย แล้วมีเหตุ
ให้ตอ้ งเปลีย่ นอาชีพไปท�ำอย่างอืน่ เช่น ท�ำนากุง้ และปลูกยาง
หรือการออกไปท�ำงานรับจ้างนอกชุมชนแล้วสร้างผลกระทบ
หลายอย่าง ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการน�ำจุดเด่นของ
บ้านทุง่ หยีเพ็งคือป่าชายเลนมาเป็นจุดขาย การท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ท�ำให้ชาวบ้านนั้นได้ดูแลป่าและมีรายได้ไป
ด้วย ผมได้รวู้ า่ ทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้จากสถานการณ์
และค่อยๆ แก้ปัญหาไป...”

พชร ดีมั่นคงวณิช (แก๊ง)
“...บ้านทุ่งหยีเพ็งสอนผมว่า การลงมือท�ำ จะท�ำให้
เรามี โ อกาสได้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ มากกว่ า การคิ ด
แล้ ว ไม่ ลงมือท�ำ จากที่ผมได้พูดคุยและฟังมะ(แม่)
และคนอืน่ ๆ ที่เริ่มทุกอย่างและลงมือท�ำหลายๆ อย่าง
จนท�ำให้กินอยู่สบายในทุกวันนี้ ผมพยายามใช้เป็น
บทเรียนของตนเองทีจ่ ะลงมือท�ำ และแก้ไขปัญหาอย่าง
รอบคอบ...”
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วัลย์ลดา ศุภทรงกลด (นุ่น)

สุธาแก้ว กัจฉมาภรณ์ (มัดหมี่)

ฟ้าสร้าง วัฒนศัพท์ (ฟ้า)

“...เรื่องราวของชุมชนทุ่งหยีเพ็ง ท�ำให้ฉันได้เห็น
มุมมองใหม่ของการท�ำการท่องเที่ยว ที่แตกต่างจาก
ที่ฉนั เคยได้เห็นมา พวกเขารูว้ า่ ชุมชนของพวกเขามีอะไรดี
ซึ่งก็คือป่าชายเลน และน�ำมาเป็นจุดขายของชุมชน
แต่ถงึ อย่างนัน้ พวกเขาก็ยงั คงความเป็นชุมชนและรักษา
ฟื้นฟูป่าชายเลนของพวกเขา ไม่ได้ตามกระแสของ
การท่องเที่ยวภายนอก ที่ก�ำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนให้ ก ้ า วต่ อ ไปในเส้ น ทางของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ และสิ่งที่ฉันจะน�ำไปปรับใช้
ในชี วิ ต จริ ง คื อ เรื่ อ งของการไม่ ต ามกระแสสั ง คม
แต่ยดึ ในมุมของการรักษาและพัฒนาเพือ่ ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัว...”

“...ตอนที่ไปภาคสนาม เราเห็นทั้งความตั้งใจของคน
ในชุมชน และเห็นถึงความพยายามที่จะไม่ทิ้งหมู่บ้าน
ป่ า ชายเลนและ ภู มิ ป ั ญ ญาของตนเองไว้ ข ้ า งหลั ง
แล้ ว ก้ า วไปตามสมั ย นิ ย ม พวกเขาเห็ น คุ ณ ค่ า บ้ า น
ของเขาเอง นั่นก็คือป่าชายเลน เขาได้น�ำเอาคุณค่า
ตรงนีม้ าพัฒนาต่อให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบนั นัน้ ก็คอื การท�ำ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความตั้งใจ และใจพร้อมจะ
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราได้สมั ผัสจากชุมชน และเราจะ
เอาไปปรับใช้กบั ตัวเราคือ จะคอยอ่านข่าวสาร เรียนรูร้ บั ฟัง
ความคิดใหม่ๆ ที่อาจท�ำให้เราเกิดไอเดียต่อยอดได้
เหมือนกับบ้านทุง่ หยีเพ็งทีท่ ำ� ทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี ขามี
ไปใช้ในการจัดการท่องเทีย่ วซึง่ เป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับชุมชน...”

“...ท� ำ ให้ ไ ด้ รู ้ ว ่ า ยั ง มี ชุ ม ชนที่ พ ยายามแก้ ไ ขปั ญ หา
พัฒนาหาทางให้คนในชุมชนได้กลับมาอยูด่ ว้ ยกันและมี
รายได้ ซึ่งวิธีการท�ำงานนั้นก็มีความน่าสนใจ เป็น
การคิดที่มีความหมาย และสามารถช่วยให้สังคมหรือ
คนรอบข้างให้ดขี นึ้ ท�ำได้จริงและเห็นผลของมันทีท่ ำ� ให้
ชุมชนสามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน และฟ้าจะแนะน�ำ
คนรู้จักหรือคนในครอบครัว ว่าทุ่งหยีเพ็งเป็นชุมชน
ที่ก�ำลังสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นที่รู้จักและ
พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนและเกาะลันตาอาจ
จะท�ำให้คนที่ฟังสนใจและอยากไปเที่ยวที่ทุ่งหยีเพ็ง...”

ปณิธาน ตั้งศตนันท์ (เจเจ)

ชัญญา บรรยงค์กุล (ฟอง)

“...ผมได้ศึกษาเเละคลุกคลีกับชาวบ้านมาหลายวัน
ท�ำให้ผมซึมซับความเป็นคนรักป่า ก่อนนี้ผมถือเป็น
คนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจธรรมชาติว่าจะเป็นยังไง เเต่เมื่อ
ผมได้ลองไปบ้านทุ่งหยีเพ็งมันท�ำให้ผมมองป่าเป็น
อีกเเบบหนึง่ ผมกลับอยากให้มนั สวย อยากให้มนั ไม่มขี ยะ
อยากท� ำ อะไรก็ ไ ด้ ถึ ง จะเล็ ก น้ อ ยที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ่ า นั้ น
ออกมาดี...”

“...ทุ่งหยีเพ็งสอนเราว่าให้มองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และ
โดดเด่นของเราแล้วท�ำให้มนั ดีขนึ้ มา เช่น ป่าชายเลนของ
บ้านทุ่งหยีเพ็ง ถ้าเรามองทุกอย่างในมุมมองที่กว้างขึ้น
เราจะสามารถเห็นข้อดีของสิ่งต่างๆ ได้ สิ่งบางอย่าง
เราชินไปกับมันแล้ว แต่หากเราสามารถหาและมองมัน
ด้วยข้อดีก็จะท�ำให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นได้....”

ศุภฤกษ์ ประรักกะโม (เอก)
“...การที่ เ ราจะแก้ ป ั ญ หาในชุ ม ชนได้ นั้ น ก็ ต ้ อ งให้
คนชุ ม ชนมี ความคิด หรือ เล็ง เห็นเป้าหมายเดียวกัน
และเมื่ อ เล็ งเห็นถึง เป้าหมายเดียวกันแล้ว ทั้งชุมชน
ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปหาเป้าหมายนั้นได้ โดยมี
คนทุกคนในชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อน...”

นัทธิ์ เลาหระวี (จีฟ)
“...เรื่องราวที่บ้านทุ่งหยีเพ็งสอนให้รู้ว่า แม้แต่คนเล็ก
คนน้อย ก็สามารถท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ อย่างชาวบ้าน
บ้านทุง่ หยีเพ็ง ทีเ่ ริม่ พัฒนาชุมชนของตัวเองตัง้ แต่ศนู ย์
จนมาถึงทุกวันนี้ที่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้และ
สร้างแรงกระเพื่อมไปสู่สังคม
ส�ำหรับตัวผมเองก็เป็นคนเล็กคนน้อยไม่ต่าง
จากชาวบ้าน ก็จะพยายามท�ำหน้าทีข่ องตัวเองอย่างสุด
ความสามารถ เพื่อที่สักวันเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงและแรงกระเพื่อมให้กับสังคมได้...”

ไพสิฐ เกวลิน (จิ้น)
“...ทุ่งหยีเพ็งสอนจิ้นหลายเรื่อง แต่เรื่องหนึ่งที่จิ้นชอบ
แล้วเห็นด้วยมากที่สุด ก็คงจะเป็นเรื่องความอดทน
บังหมาดเล่าให้ฟงั ว่า คนกรุงเทพน่ะ มีความอดทนน้อย
ไม่เข้มแข็ง แต่ถ้าเกิดมีความอดทนมาก ก็จะท�ำงาน
ต่างๆ ให้ส�ำเร็จได้ง่าย...”
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ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งทุกท่าน ที่ได้ต้อนรับ
ดูแลช่วยเหลือและมอบความรู้ให้พวกเราอย่างเต็มที่
จนสามารถดำ�เนินการผลิตหนังสือ
เรื่อง “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” จนสำ�เร็จ
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