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 หน่วยวชิาโครงงานบรูณาการสงัคมศึกษา ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดบัชัน้มธัยมปลาย โรงเรยีนรุง่อรณุ เป็นหน่วยการเรยีนทีเ่ปิดพ้ืนทีก่ารเรยีน

รู้ให้นักเรียนได้เป็นผู้ผลิตสื่อเอง ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่าสื่อที่ดีมีคุณภาพนั้น

เป็นอย่างไร และคุณภาพของสื่อย่อมสัมพันธ์กับเจตนารมณ์ของผู้ผลิตและเบื้องหลังการ

ผลิต อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเท่าทันสื่อในฐานะผู้บริโภคหรือผู้เสพสื่อได้อีกเช่นกัน 

 ในด้านเนือ้หานกัเรียนจะท�าการศกึษาปรากฏการณ์จรงิของพืน้ท่ีหนึง่ เป็นการศกึษา 

Area Based Content ซึ่งช่วยให้นักเรียนมคีวามเข้าใจในสังคมและเท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้เนื้อหาเป็นเรื่องจริงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ หรือชุมชนหนึ่ง 

มหีลายมติิ การท�าความเข้าใจในเรือ่งราวดงักล่าวให้รอบด้านท�าได้ยาก นกัเรยีนจ�าเป็นต้อง

ท�าความรู้จักชุมชนด้วยตนเอง ออกแบบ หาวิธีเก็บประเด็น ให้ความหมายและวิเคราะห์

คุณค่าจนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาและสื่อได้ 

 กระบวนการดังกล่าวยังช่วยกระตุ ้นส�านึกพลเมืองให้เกิดขึ้นในนักเรียน 

เมื่อนักเรียนเล็งเห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก เข้าใจปรากฏการณ์และความ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ  แล้วจะท�าอะไรได้บ้าง เช่น การน�าเสนอความจรงิ แนวคดิทีด่งีาม หรอื

แนวทางอันเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักเรียนพึงกระท�าได้ 

 ส�าหรบัการศึกษาในเทอม 1 ปีการศกึษา 2561 นี ้นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 

ส�านกัส่ือสร้างสรรค์และภาษาเพ่ือสงัคมได้ท�าการศกึษาในหัวข้อ “การศึกษาการจดัการ

เพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งระบบของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.ลันตา จ.กระบี่” 

ซึ่งภายหลังนักเรียนได้รวบรวมองค์ความรู้และผลิตเป็นหนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น 

ป่าเย็น” ฉบับนี้

 โดยในการประสานงานกับชุมชนในเบื้องต้น ชุมชนมีความประสงค์ให้นักเรียน

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้ของชุมชน ประเด็นทางสังคมที่ชุมชนให ้

ความส�าคญั วิสัยทศัน์ แนวคดิ และการด�าเนินการในโครงการต่างๆ ของชมุชน เพ่ือชมุชนจะ 

ขอใช้ประโยชน์จากส่ือส่ิงพิมพ์ดังกล่าวให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนในชุมชนเพ่ือหันกลับมา

ศึกษาคุณค่าในตนเอง เป็นบันทึกเรื่องราว และความเป็นมาของชุมชน อีกทั้งวิธีคิดของ

ผู้คนในช่วงเวลาหนึ่งที่คนในรุ่นถัดไปสามารถศึกษาได้  

 นอกจากน้ียังคาดหวังว่าหนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” ฉบับนี ้

จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประชุม เสวนา เพื่อประกอบการ

ท�างานในชุมชน และประสานงานเครือข่ายต่อไป

 ส�าหรับการศึกษาโครงงานของนักเรียนในครั้งนี้ ด�าเนินการภายใต้โครงการ 

“สร้างต้นแบบสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”  

ของสถาบนัอาศรมศลิป์ และได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั

และสร้างสรรค์ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

เปรมปรีติ หาญทนงค์
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“ ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน 
ป่าไม้ แม่น้ำ  ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง
สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำ เป็นสำ หรับ
การดำ รงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษา
อนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย ”

ภาพวาดโดย : ปรมา เหล่าปิยะสกุล

พระราชดำารัสในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ 25 ธ.ค. 2521
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“�บทนำ��”
 หนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” เป็น 

ผลงานจากการท�าโครงงานในหัวข้อ “การศึกษาการ

จัดการเพ่ือการพึ่งพาตนเองทั้งระบบของชุมชน 

บ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่” ของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 ส�านกัส่ือสร้างสรรค์และภาษาเพ่ือ

สังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ

 ทัง้นี ้บ้านทุง่หยเีพง็เป็นกรณศีกึษาทีดี่ ในแง่ทีค่วรเป็น 

ต้นแบบของชมุชนในสงัคมไทย ทีล้่วนต้องเผชญิสถานการณ์

ของความเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั โดยได้รบัผลกระทบไม่ว่า

จะเป็นจากปัจจัยภายนอกชุมชนหรือภายในชุมชนเองก็ตาม  

ซึง่ชมุชมได้แสดงความพยายามในการตัง้รบั และปรบัตวัอย่าง

สอดคล้องกับฐานทรัพยากรเดิมของชุมชน

 บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นชุมชนชาวมุสลิม มีความเป็นมา

ในการตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตาร่วมร้อยปีหากนับถอยหลัง

ไป ชุมชนมีสายน�้าล�าคลองที่มีต้นน�้าในพื้นที่ของป่าบก และ

ไหลผ่านที่ราบและป่าชายเลนจนลงสู่อ่าวและทะเล ดังนั้น 

จึงมคีลอง ป่า อ่าว และทะเลเป็นฐานทรพัยากรหลกั ชาวบ้าน

ต่างใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการด�ารงชีวิตตลอดมาด้วยศรัทธา 

โดยตระหนักว่าทรัพยากรดังกล่าวมีความส�าคัญต่อชีวิตและ

การด�ารงอยู่ของชุมชน

 อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในระยะ

หลงั  เช่น การพฒันาด้านการท่องเทีย่วทีไ่ด้เร่งน�าคนภายนอก

จ�านวนมากมาสูพ่ืน้ที ่ความเสือ่มโทรมในสภาพแวดล้อมของ

เกาะลันตา และเฉพาะที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งเอง 

ล้วนน�ามาซึ่งความเสื่อมทางศรัทธา และทางกายภาพมาสู่

ทรัพยากรของชุมชน ส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจ 

และความเข็มแข็งของชุมชน ที่อาจมองย้อนลึกได้ถึงสถาบัน

ครอบครัวเลยทีเดียว  

 กระทั่งมีบุคคลในชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิด

ขึ้น และพยายามสร้างสรรค์การจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ทัง้ระบบ ซ่ึงคอืการพ่ึงพาตนเองทัง้ในด้านทรพัยากร เศรษฐกจิ

และสังคม ผ่านการใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์เป็นเครื่องมือ

ส�าคัญ  

 และแม้ความพยายามในวันนี้ของชุมชนยังอยู่ในขั้น

ของการพัฒนา สังเกตผลและปรับปรุง อีกทั้งยังเพิ่งริเริ่ม 

การสร้าง และขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการเกื้อหนุนกัน 

อย่างเป็นระบบ แต่กม็คีวามชดัเจนในวสิยัทศัน์ เป้าหมาย กระบวนการ  

และการวิเคราะห์ทิศทางในการด�าเนินงานจนสมควรแก่ 

การศึกษาดังที่กล่าวไป 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ส�านักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม

โรงเรียนรุ่งอรุณ 7
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คลอง
1. คลองดาว

2. คลองพระแอะ

3. คลองไซแตก

4. คลองโดบ

5. คลองโขง

6. คลองโตบ

7. คลองนิน

8. คลองน�้าจืด

9. คลองหิน

10. คลองควายตาย

11. คลองบากันเตียง

12. คลองจาก

13. คลองปอ

14. คลองสังกาอู้

15. คลองศรีรายา

ถ�้า
1. ถ�้าไม้แก้ว

2. ถ�้าเสือ

หาด
1. หาดคอกวาง

2. หาดคลองดาว

3. หาดพระแอะ

4. หาดคลองโขง

5. หาดคลองนิน

6. หาดบากันเตียง

7. หาดนุ้ย

8. หาดคลองจาก

9. หาดไม้ไผ่

น�้าตก
1. น�้าตกคลองหิน

2. น�้าตกคลองจาก

3. น�้าตกพรุบอน

ถนน

สัญลักษณ์ � เกาะลันตา มีฐานะเป็นอ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

เป็นเกาะในภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย  แยกออกเป็น 2 เกาะ คือ 

เกาะลนัตาน้อยและเกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตามีพืน้ทีท่ัง้หมด 339.8 ตารางกิโลเมตร 

มีประชากรอยู่ 34,799 คนในปี พ.ศ. 2560

 เกาะลันตามีชื่อในเรื่องของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวท้ังหมด 

อยูบ่นเกาะลนัตาใหญ่ ทีม่คีวามยาวของเกาะประมาณ 30 กโิลเมตร และความกว้าง

ประมาณ 6 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตกมีความโดดเด่นด้วยชายหาดยาวเรียงราย

ต่อเนื่องกันถึง 9 หาด ซึ่งมีทั้งหาดหิน หาดทราย และปะการัง  

 ฝั่งตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่มีพื้นที่ส่วนมากเป็นป่าชายเลน ใน

ปัจจบุนัมีชมุชนทีย่งัมีวิถพีึง่พาป่าทีส่�าคญั ได้แก่ บ้านทุง่หยเีพง็ เป็นตวัอย่างพืน้ที่

ศึกษาของการจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งระบบ นอกจากน้ียังมีชุมชนชาวเล  

และเมืองเก่าของชาวจนีคอืบ้านศรรีายา ซึง่มีเสน่ห์ดงึดดูผูค้นให้มาเยอืนได้ไม่น้อย

 ที่ตั้งท�าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาอยู่ที่เกาะลันตาใหญ่บริเวณ 

แหลมโตนด ซึ่งมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะการดูนก และจุดชมวิว 

ที่สวยงาม บนเกาะลันตาใหญ่มีคลองหลัก 3 สาย คือ คลองจาก คลองน�้าจืด 

และคลองหินที่มีน�้าไหลตลอดทั้งปี นอกจากน้ียังมีป่าไม้สมบูรณ์ ทั้งป่าดิบชื้น  

ป่าชายเลน และป่าชายหาด ส�าหรับแหล่งท่องเที่ยวบนบกที่ส�าคัญ ยังรวมไปถึง

น�้าตก ถ�้าบนเกาะ ได้แก่ ถ�้าไม้แก้วและถ�้าเสือ

 เกาะลันตามีเกาะบริวารอยู่ทั้งหมด 52 เกาะ เกาะที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ 

เกาะตะละเบง็ เกาะก�า เกาะบบู ูเกาะปอ และเกาะสวยงามส�าหรบักจิกรรมด�าน�า้ 

ได้แก่ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะกองหินม่วง เกาะกองหินแดง 

 ในปัจจุบันเกาะลันตามีความครบครันในเรื่องของความสะดวกสบาย  

รวมทั้งมีเส้นทางถนนรอบเกาะ ท�าให้เกาะลันตายังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่น่าสนใจเรื่อยมา
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 ความเงียบสงบที่รายล้อมด้วยทะเลสีคราม และ 

หาดทรายท่ีสะอาดตาท�าให้เกาะลันตา จังหวัดกระบี่เป็น 

ท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก เกาะลนัตาถกูเปรยีบเป็นดัง่ “เกาะสวรรค์”  

ของนักท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉพาะชาวสแกนดิเนเวีย  

ที่ต่างร�่าลือถึงความสวยงามและความเงียบสงบของเกาะ 

แห่งนี้ หลายครอบครัวมาพักผ่อนทีละหลายเดือน จนต้อง

เปิดโรงเรียนเฉพาะคราวให้แก่ลูกหลานได้ร�่าเรียนภาษาและ

วิชาต่างๆ ในช่วงเวลาที่พ่อแม่ท�ากิจกรรมอื่น

 ความงดงามของเกาะลันตาไม่เพียงแต่เป็นความงาม

ทางธรรมชาติเท่านัน้ อัตลกัษณ์ของกลุม่ชนแห่งเกาะลนัตาที่

หลากหลาย มีประวัติการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ยิ่งเพิ่มความ

น่าสนใจและดึงดูดให้ผู้คนได้มาเยือนเกาะแห่งนี้สักครั้งหนึ่ง

ของชีวิต ที่นี่มีกลุ่มคนชาวจีน ชาวมุสลิม ชาวไทยพุทธ และ

ชาวเล ท่ีต่างมวีฒันธรรมเฉพาะตน อันเป็นอกีหนึง่เสน่ห์ของ

เกาะลันตา

 เกาะลันตาเป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน  

ประกอบด้วยเกาะบริวารน้อยใหญ่รายรอบอยู ่จ�านวน  

52 เกาะ และมเีขตพ้ืนทีอ่ยูใ่นอ�าเภอเกาะลนัตา จังหวดักระบี่  

ในปัจจุบันแบ่งเป็น 5 เขตต�าบลได้แก่ ต�าบลเกาะลันตาใหญ่ 

ต�าบลเกาะลันตาน้อย ต�าบลเกาะกลาง ต�าบลคลองยาง  

และต�าบลศาลาด่าน ซึ่งเป็นถิ่นฐานของชุมชนทั้งหมด 

36 หมู่บ้าน

 ชื่อ “ลันตา” นั้นมาจากค�าว ่า “ลันตาส”  

เป็นภาษาชวาแปลว่า “ท่ีย่างปลา” เนื่องจากในอดีต 

ชาวเรอืชวามกัมาหยดุพกั และย่างปลาทีเ่กาะแห่งน้ี เวลาต่อมา

เกาะลนัตากลายเป็นเมอืงท่าทีค่กึคกัของชาวจนีและชาวอาหรบั 

ผูแ้ล่นเรอืค้าขายในน่านน�า้ภเูกต็ ปีนงั สงิคโปร์ และอนิโดนเีซยี  

ซึ่งมักจะแวะพักและท�าการค้าขายกันที่นี่

 นอกจากน้ีเกาะลันตายังถือว่าเป็นเกาะท่ีมีความ 

อุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพพ้ืนที่เป็นเนินควนสลับกับท่ีราบอยู่

ทั่วไป ในอดีตชาวลันตาจะท�าไร่ข้าวแทรกตัวในเขตป่าบก 

บนพ้ืนที่ควน ซึ่งในระยะหลังมีการปลูกยางพาราเข้ามา

ทดแทน และยังปรับวิธีการปลูกข้าวเป็นการท�านาลุ ่มใน

ทีร่าบ ซึง่ได้ถูกแทนทีด้่วยนากุง้ ถึงแม้จะร้างไปแล้วในปัจจบุนั  

แต่ก็น�าจุดเปลี่ยนมาสู่เกาะอยู่ไม่น้อย

 เกาะลันตามีพ้ืนที่ป่าชายเลนถึง 50,373.67 ไร่ 

ในฝั ่งตะวันออกของเกาะ ซึ่งเป ็นแหล่งท�ากินท่ีส�าคัญ 

ของชาวเกาะลันตา ทั้งการหาของป่าและประมงพื้นบ้าน 

มาอย่างเน่ินนาน  อีกทัง้ในบางชมุชนยงัออกหากนิโดยการท�าประมง 

ในทะเลลึก 

 ป่าชายเลน อ่าว และทะเล จึงเป็นแหล่งทรัพยากร 

ที่ส�าคัญของชาวเกาะลันตามาตั้งแต่อดีต

เกาะเล็ก�เกาะน้อย

ลันตา�ที ่ย ่างปลา

“เกาะสวรรค์ลันตา”
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 นอกจากนี้การท�ามาหากินของคนบนเกาะจะได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมประจ�าฤดูกาล ได้แก่ อิทธิพลของ  

ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ซ่ึงพดัผ่านต้ังแต่เดอืนพฤษภาคม

ถึงเดือนตุลาคม และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

พัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน  

 เกาะลันตาจึงมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนอันเป็น

ช่วงเดือนที่มีท้องฟ้าและผืนน�้าที่สดใส ในอดีตชาวบ้าน 

ท�าประมงน�า้ลกึกนัมาก แม้ในปัจจุบันกย็งัถือเป็นช่วงทีด่งึดดู 

นักท ่องเ ท่ียว โดยเฉพาะระหว ่างเดือนพฤศจิกายน 

ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็น High Season ของที่นี่  

 และฤดูฝนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน  

ในช่วงนี้สายฝนและความชุ่มชื้นตามลักษณะของเขตร้อนชื้น

ได้น�าความเขียวชะอุ่มและความสมบูรณ์ของสรรพชีวิตเล็กๆ 

มาสู่เกาะ เช่น ไลเคน ตะไคร่ สู่พื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์

ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือแม้แต่

ช่วยเติมความสมบรูณ์กลบัสูส่ายน�า้ ล�าคลอง ป่าชายเลนและ

ทะเล ถอืเป็นช่วงเวลาท่ีธรรมชาติได้พกัฟ้ืนในฤดกูาลทีม่ผีูค้น

มาเยี่ยมเยียนน้อยลง  

เกาะ�2�ฤดู
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 โครงสร้างหลกัทางธรณีสณัฐานของเกาะลนัตาทีเ่ป็น

ภูเขาหินสลับกับหุบเขาในตอนกลางของเกาะ ลาดลงเป็น

ที่ราบชายฝั่งทะเลโดยรอบเกาะ ท�าให้เกาะลันตามีชายหาด 

ที่ยาวเกือบ 30 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามและวาง 

เรยีงรายต่อเน่ืองตลอดชายฝ่ังตะวันตก โดยมีหาดชือ่ดงั ได้แก่  

“หาดคอกวาง” เป็นหาดแรกทีอ่ยูท่างเหนอืสดุของเกาะลนัตา 

 หาดพระแอะท่ีรู้จักกันในชื่อ “หาดลองบีช” เป็น

อีกตัวอย่างหนึ่งของหาดที่มีชื่อเสียง หาดพระแอะมีจุดเด่น

อยู่ที่ชายหาดซ่ึงมีความยาวสุดสายตา และเป็นสถานที่นิยม

ชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยงาม

 นอกจากนี้เกาะลันตายังมีหาดส�าคัญไม่น้อยกว่า 

9 หาด ท�าให ้ เกาะลันตาแห ่ง น้ี เต็มไปด ้วยสีสันของ 

นักท่องเที่ยว และแม้เกาะลันตาจะมีทิวเขาคั่นกลางเกาะ  

แต่ก็มีถนนสายหลักที่ทอดยาวรอบเกาะ ท�าให้ผู้คนสามารถ

เดินทางไปมาหาสู่หรือท่องเที่ยวได้ท่ัวทั้งเกาะอย่างง่ายดาย 

ซึ่งน�าพาความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มาสู่เกาะลันตา 

ในเวลาต่อมา

หาดลานตา
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“กลุ่มชน”
แห่งลันตา

 เกาะลันตาเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ซึ่งแยกย้ายต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชนกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งอ�าเภอ

เกาะลันตา โดยมีมากถึง 36 ชุมชน ซึ่งในอดีตชุมชนคนจีน 

มักเป็นแหล่งค้าขายสินค้าจากเมืองใหญ่ที่ส�าคัญ รวมทั้งมี

สะพานปลาส�าหรับการซื้อขายปลาของชาวประมงและพ่อค้า

 ส�าหรับชุมชนของชาวมุสลิมจะท�าการเพาะปลูก  

หาของป่าในป่าชายเลน และท�าประมงชายฝั่ง มักมีถิ่นฐาน 

ลึ ก เข ้ ามาตอนกลางของ เกาะ ขณะที่ ชุ มชนชาว เล  

“อูรักลาโว้ย” จะอาศัยไกลออกไปบริเวณหัวและท้าย 

ของเกาะ กลุม่ชนนีม้คีวามช�านาญเรือ่งของประมงน�า้ลกึมากทีส่ดุ



 ความเป็นมาของเกาะลันตาน้ีอาจย้อนความไป 

ได้ไกลถึง 500 กว่าปีก่อน เป็นเวลาเดียวกับที่กรุงศรีอยุธยา

ก�าลังรุ่งเรือง ตามต�านาน “ฆูนุงฌึรัย” มีคนกลุ่มหน่ึง

จากรัฐคีดาห์ (ส่วนหน่ึงของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน) 

อพยพ เร่ร่อน และอาศัยท�ากินบริเวณช่องแคบของทะเล 

เรียกตนเองว่า “อูรักลาโว้ย” ซึ่งแปลว่า “คนของ

ทะเล” ซึ่งในที่สุดได้ตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่เกาะลันตา   

นบัแต่นัน้เกาะลนัตาจงึกลายเป็นเมอืงหลวงของชาวอรูกัลาโว้ย 

และอูรกัลาโว้ยน่ีเองคอืคนกลุม่แรกทีต่ัง้ถ่ินฐานบนเกาะลนัตา

 ต�าแหน่งท่ีตั้งของเกาะลันตายังเป็นจุดแวะพักเรือ 

ที่ดี เพราะเป็นบริเวณอับลม ช่วยให้หลบมรสุมได้ ครั้นเมื่อ 

การค้าขายทางทะเลของกรุงศรีอยุธยารุ่งเรือง เรือส�าเภา

มากมายแล่นข้ามทะเลและมหาสมุทร เพ่ือมาค้าขายกัน  

ทางตอนใต้ของไทยในเวลานั้นจึงคึกคัก เพราะอยู ่บน 

เส้นทางการเดินเรือ เป็นชุมทางจุดพักเรือ และด่านเก็บภาษ ี

ทีส่�าคญั ผูค้นหลากหลายเชือ้ชาตไิม่ว่าจะเป็นจนี มลาย ูสงิคโปร์ 

ปีนัง อินโดนีเซียได้ทยอยมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตานี้

 เกาะลนัตาประกอบด้วย 2 เกาะส�าคญั คอื เกาะลนัตา

น้อยและเกาะลันตาใหญ่ โดยที่ เกาะลันตาน้อย 

ในปัจจบุนั เป็นท่ีตัง้ของท่าเรือคลองหมากและทีว่่าการอ�าเภอ  

ขณะที่เกาะลันตาใหญ่มีชุมชนทางวัฒนธรรมหลายชุมชน  

ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของเกาะลันตา
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ชุมชน

”ชาวเล”
 ชาวเล “อรูกัลาโว้ย” ท่ีแปลว่า “คนของทะเล” 

ในปัจจุบันรัฐบาลไทยให้เรียกว่า “ชาวไทยใหม่” เป็นกลุ่มชน

ที่อพยพมาจากมาเลเซีย ในอดีตพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในเรือ 

ที่ลอยล�ากลางทะเลคราวละเป็นเวลานาน และจะขึ้นเกาะ 

เพ่ือมาเก็บของป่าและหาน�้าจืด เมื่อชาวเลอูรักลาโว้ย  

ตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตา ท�าให้เกาะลันตากลายเป็นเมือง

หลวงของชาวอูรักลาโว้ยในแถบนั้น และเป็นศูนย์กลาง 

ของการประกอบพิธีส�าคัญ เช่น พิธีลอยเรือ
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 ชมุชนของชาวเลกลุม่แรกทีเ่ข้ามาตัง้ถิน่ฐานบนเกาะลนัตา 

ตั้งอยู่ที่ต�าบลศาลาด่าน และมีอายุร่วมร้อยปี ชุมชนแห่งนี ้

มีศาลเจ้าโต๊ะบาหลวิเป็นศาลของบุคคลส�าคญัซ่ึงเป็นทีเ่คารพ

ของผูค้น  และเป็นทีม่าของชือ่ชมุชนว่า “โต๊ะบาหลวิ” ชมุชน

นี้มีความเชื่อในเรื่องของ “ผีบรรพบุรุษ” และมีประเพณี

ส�าคัญ “ลอยเรือ ปลาจั๊ก” เป็นประเพณีที่สืบทอดมา

 บ้านโต๊ะบาหลิวเป็นชุมชนชาวประมง จึงมีบ้านเรือน

หลงัเลก็ๆ ต้ังเรยีงรายไปตามชายทะเล วถิชีวีติและวฒันธรรม

จึงเกี่ยวพันอยู่กับทะเล

 

 บ้านสังกาอู้อยู่ใต้สุดของเกาะลันตาใหญ่ เป็นชุมชน 

ชาวเลที่เก่าแก่ชุมชนหนึ่ง มีลักษณะเด่นในการตั้งบ้านเรือน 

ห้องแถวเรียงตามหน้าหาด ผูกเรือหางยาวไว้หน้าบ้าน 

และหนัสูท่ะเล เพือ่ให้ง่ายต่อการท�าประมง ชาวเลบ้านสงักาอู้ 

นิยมท�า “ประมงน�้าลึก” ซึ่งแตกต่างจากชุมชนอื่น 

ในเกาะลันตาที่ท�า “ประมงชายฝั่ง” เป็นหลัก 

 ปลาและสตัว์ทะเลทีจ่บัได้จะถกูน�าไปขายทีแ่พปลาหรอื

ขายส่งให้เถ้าแก่ชาวจีน ซ่ึงถูกส่งไปขายทั่วเกาะ กล่าวได้ว่า 

หลายชุมชนบนเกาะต้องพึ่งพาชาวเลแห่งสังกาอู้อยู่ไม่น้อย

“บ้านสังกาอู้”

“บ้านโต๊ะบาหลิว”
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ชุมชน

“ชาวมุสลิม”
 ในยุคล่าอาณานิคมของชาวอังกฤษและฝรั่งเศส  

ชาวมุสลิมจากรัฐกลันตันได ้อพยพมายังเกาะลันตา  

ถือเป็นชนชาติกลุ่มที่สองที่อพยพเข้ามาสู่เกาะ



 ช่ือของชุมชนนีเ้ป็นภาษามลาย ูค�าว่า “โล๊ะ“ แปลว่า  

“แหล่ง” หรือ “อ่าว” vส่วนค�าว่า “ดุหยง” แปลว่า

“พะยูน” จึงสันนิษฐานว่าในอดีตที่นี่อาจเป็นแหล่ง

พะยูนที่ส�าคัญ ซึ่งนั่นหมายความว่าบ้านโล๊ะดุหยงนี้คงมี 

ความอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่น้อย เนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ที่เป็น

ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของทะเล

 บ้านทุ่งหยีเพ็งอยู่ทางตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่ 

เดิมทีเป็นชุมชนเดียวกันกับบ้านเจ๊ะหลี แต่ปัจจุบันได้แยก

เป็นสองชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็งมปี่าชายเลนเป็นทรัพยากร

ส�าคัญ ในยุคหนึ่งมีการท�าสัมปทานป่าเพื่อการค้าถ่าน  

ป่าชายเลนเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่ส�าคัญ 

ของชมุชน ปัจจบุนัได้รบัการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ  

นักท่องเที่ยวที่รักและชื่นชมธรรมชาตินิยมมาเที่ยวกันมาก

 เป็นชุมชนเก่าที่มีบรรพบุรุษชาวมุสลิมอพยพมาจาก

ไทรบรีุ ชมุชนแห่งน้ีเคยได้ชือ่ว่าเป็นอูข้่าวอูน่�า้ของเกาะลนัตา 

เพราะท�าการเกษตรและปลูกข้าวเป็นหลัก ขณะที่ชุมชนอื่น

บนเกาะลันตาส่วนมากมักท�าประมง

 บ้านหวัแหลมมทีัง้ชาวมสุลมิและชาวจนีอาศยัอยูร่่วมกนั 

อาณาเขตของชุมชนน้ันครอบคลุมตั้งแต่เชิงควนยาวลงไป 

จนถึงทะเล และนั่นท�าให้ชุมชนมีวิถีท�ากินที่หลากหลาย   

ตั้งแต่การท�าเกษตร สวนยาง สวนมะพร้าว การท�านาข้าว 

และการท�าประมง

 บ้านศาลาด่านมทีัง้ชาวมสุลมิและชาวเลอาศัยอยูร่่วมกนั 

เดิมเป็นชุมชนที่มีความมั่งคั่ง เพราะเป็นด่านเก็บภาษีเรือ 

และสินค้าต่างชาติ

 ชมุชนแห่งน้ีเป็นเกาะหน่ึงในเกาะบรวิารของเกาะลนัตา 

บ้านเกาะปอเป็นชุมชนที่สามารถรักษาวิถีชีวิตเดิมไว้ได้ 

มีความเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก โดยเฉพาะในเรื่องวิถีชีวิต

อนัเรยีบง่าย และพอเพยีงของชาวมุสลมิ เกาะแห่งนีมี้จดุเด่น

อยู่ที่ความอุดสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีนกเงือกอาศัย

อยู่ ชายหาดของเกาะปอเป็นหาดโขดหิน ทั้งยังเป็นแหล่ง 

ของต้นปอป่า จนถูกเรียกว่า ‘เกาะปอ’ 

“บ้านโล๊ะดุหยง”

“บ้านทุ่งหยีเพ็ง”

“บ้านเจ๊ะหลี”

“บ้านหัวแหลม”

“บ้านศาลาด่าน”

“บ้านเกาะปอ”
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 ชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนไหหล�า     

เป็นกลุ ่มชนที่สามที่อพยพมาอาศัยอยู ่ที่

เกาะลนัตา คนกลุม่น้ีอพยพมาจากจนีแผ่นดนิใหญ่  

ซ่ึงก�าลงัเกดิภัยสงครามและขาดแคลน ในช่วงราว  

พ.ศ. 2490 ชาวจนีในสมยันัน้จะอพยพมากบั

เรอืสนิค้าและมาต้ังถ่ินฐานทีเ่กาะลนัตาส่วนหน่ึง 

รวมทัง้เดนิทางเลยไปยงัเกาะปีนังอกีส่วนหน่ึง

ชุมชน

“ชาวจีน”



ชุมชน

“ชาวจีน”
 บ้านศรีรายาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะลันตา

ใหญ่ เคยเป็นตลาดและเมอืงท่าทีส่�าคญัของชาวจนี ในปัจจุบนั

ยังคงเป็นตลาดของเกาะที่ผู้คนต่างมาซื้อสินค้า

 ปัจจุบันบ้านศรีรายาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ 

ของเกาะลันตา และเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

ในนาม “Lanta Old Town” เนือ่งจากชาวบ้านเองยงัคง

พยายามทีจ่ะรกัษารปูแบบวัฒนธรรมเดมิ โดยเฉพาะในเรือ่งของ 

บ้านเรือนไม้ที่ยังคงสืบทอดไว้

“บ้านศรีรายา”

 ส�าหรบัคนไทยชาวพทุธ เดนิทางมาอาศยัอยู่ทีเ่กาะลนัตา

ในระยะหลงั ในฐานะข้าราชการทีร่บัราชการดูแลความเป็นอยู่ 

ของผูค้นบนเกาะ รวมทัง้ครูทีเ่ข้ามาให้การศกึษา และในปัจจบุนั

ก็เริ่มมีชาวตะวันตกที่แต่งงานสร้างครอบครัวกับคนบนเกาะ

 ปัจจบุนัเกาะลันตาจึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย 

ของผู ้คนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมท่ีอาศัยอยู ่ร ่วมกัน 

อย่างสงบสุข อันเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของเกาะลันตา

ชาวไทย�-�พุทธ
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บ้านสังกาอÙ้

บ้านศรีรายา

บ้านหัÇáหลม

บ้านทุ่งหยีเพ็ง

ºŒÒ¹à¨�ÐËÅÕ

ºŒÒ¹âÅ�Ð´ØËÂ§
ºŒÒ¹ÈÒÅÒ´‹Ò¹

สะพานสิริลันตาºŒÒ¹âµ�ÐºÒËÅÔÇ

ทาเรือคลองหมาก

ทาเรือบานหัวหิน

ชอง
แคบต

ะละเบ็ว

N
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S
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เกาะลันตากับ

โลกภายนอก
 สมัยก่อนช่วงที่การคมนาคม

บนเกาะยังไม่สะดวกนัก ในยามท่ี 

ชาวบ้านต้องการซือ้สนิค้าทีเ่กนิกว่าจะ

หาได้จากชมุชนบนเกาะ จงึจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องนั่งเรือไปยังแผ่นดินใหญ่ (กระบี่) 

โดยทุกชุมชนบนเกาะจะมีเรือรับส่ง

ประจ�าอยู่ 2-3 ล�า เป็นเรือหางยาว 

ไม่มหีลงัคา ทีก่ระบีจ่ะมท่ีาขึน้เรอืส�าคญั  

อยู่ทีบ้่านบ่อม่วง ทีน่ีจ่ะมีตลาดนดัใน
วันพฤหัสบดี โดยชาวบ้านจะออกจาก

ฝั่งชุมชนของตนตั้งแต่ตี 1-2 เดินทาง

ไปแวะพักเรอืทีเ่กาะตะละเบง็ ราวๆ  
ตี 4-5 และเดินทางต่อจนถึงท่าเรือ

ฝั่งกระบี่ตอนเช้ามืด ราว 6 โมงเช้า  

ซึ่งจะพอดีกับเวลาที่ตลาดเปิด



บ้านสังกาอÙ้

บ้านศรีรายา

บ้านหัÇáหลม

บ้านทุ่งหยีเพ็ง

ºŒÒ¹à¨�ÐËÅÕ

ºŒÒ¹âÅ�Ð´ØËÂ§
ºŒÒ¹ÈÒÅÒ´‹Ò¹

สะพานสิริลันตาºŒÒ¹âµ�ÐºÒËÅÔÇ

ทาเรือคลองหมาก

ทาเรือบานหัวหิน

ชอง
แคบต

ะละเบ็ว

N

W E

S

àÊŒ¹·Ò§à´Ô¹àÃ×Í

á¾¢¹Ò¹Â¹µ�

ÊÑÞÅÑ¡É³�
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ในสมัยก่อน ชาวบ้านเดินทาง

ข้ามทะเลไปฝั ่งแผ่นดินใหญ ่

โดยเรือหางยาว เพื่อจับจ่ายซื้อ

ของจากตลาดนัดใหญ่ที่ท่าเรือ  

“บ้านบ่อม่วง” โดยแต่ละ

ชมุชนจะมเีรอืข้ามฟากและเส้น

ทางเดินเรือเป็นของตัวเอง

2510

มพีระราชบัญญตัสินบัสนนุการท่องเทีย่ว

ในพืน้ทีภ่าคใต้ฝ่ังตะวนัตก เกาะลนัตา

จึงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญ  

และได้รับความนิยม

ประกาศให้เกาะลันตาเป็นเขต

อุทยานแห่งชาติชื่อ “อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะลันตา” 

ท�าให้ผู้คนให้ความส�าคัญและ

ระมัดระวังในการใช้ และดูแล

ทรัพยากรมากขึ้น

เริ่มมีการใช้แพขนานยนต์ข้าม

ระหว่างท่าเรอืคลองหมากฝ่ังเกาะลนัตา

กับท่าเรือบ้านหัวหินฝั่งแผ่นดินใหญ่ 

และเดนิทางระหว่างเกาะลนัตาใหญ่กบั

เกาะลนัตาน้อย ซึง่สะดวกกว่าการเดนิ

ทางข้ามฟากทางเรอืมาก ตลาดนัดใหม่ 

ที่ ช าวบ ้ าน มักไป จับจ ่ าย ซ้ือของ 

จึงเปลี่ยนจากที่บ้านบ่อม่วงไปเป็นที่  

“บ้านหัวหิน” แทน

เริม่มกีารสร้างถนนเชือ่มพืน้ท่ี

บนเกาะ ท�าให้การเดนิทางบน

เกาะมีความสะดวกสบาย และ

รวดเร็วมากขึ้น

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

เปิดสะพานสิริลันตาที่เชื่อม

เกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่

ท�าให้การเดินทางด้วยรถสะดวกข้ึน 

สะพานมีความยาว 750 เมตร  

ใช้งบประมาณการสร้างกว่า 400 

ล้านบาท จากทีใ่นอดตีต้องเดนิทาง

โดยใช้แพขนานยนต์และเรือข้ามฟาก 

ปัจจุบันจึงไม่จ�าเป็นอีกต่อไป

2522
2533

2540

2543

2558

การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว

ท�าให ้มี ผู ้คนต ่าง ถ่ินเดินทางมา 

ท่องเท่ียวที่เกาะมากข้ึน จึงมีการ

ขยายตวัด้านการลงทนุทางธรุกจิ เช่น 

มีการลงทุนสร้างรีสอร์ท โรงแรม 

ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น 

เพื่อรองรับนักท ่องเ ท่ียวจ�านวน 

ที่มากกว่าเดิม

2560
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ทุ่งหยีเพ็ง



 บ้านทุ่งหยเีพง็อยูค่่อนไปทางทศิเหนอืและทางทศิตะวนัออก 

ของเกาะลนัตาใหญ่ เป็นชมุชนมสุลมิซึง่ตัง้รกรากอยูท่ีน่ีม่ากว่า 

100 ปี “โต๊ะหยีเพ็ง” เป็นบรรพบุรุษรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาสร้าง

บ้านเรือนในทุ่งหญ้ากว้างบนลานทรายขาวละเอียด เดิมมี 

ต้นมะม่วงหิมพานต์ขึ้นอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่เป็น

สนามกีฬา

 ทศิเหนอืของบ้านทุ่งหยเีพ็งติดกับบ้านโล๊ะดหุยง ทศิใต้ 

ติดกบับ้านเจ๊ะหล ีมปีระชากรราว 1,065 คน และมคีรวัเรอืน

ทั้งสิ้น 300 ครัวเรือน 

 ทางตะวันตกของชุมชนเป็นแนวควนอันเป็นพ้ืนที่ 

ของป่าบก ซึง่เป็นพืน้ท่ีส�าหรับท�าการเกษตร ได้แก่ การปลูกยาง  

ถัดมาเป็นที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องไปสู ่ที่ราบซึ่งเหมาะแก ่

การปลกูยาง และปาล์มน�า้มนัในปัจจบุนั ท่ีราบยงัเป็นบรเิวณ

ที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชน ซึ่งมีโรงเรียน สนามกีฬา มัสยิด  

รวมทั้งร้านค้าภายในชุมชน 

  

 บริเวณควนต่อเนื่องมาสู่ที่ราบนี้ยังเป็นแหล่งน�้าผุด 

ต้นน�้าของสายธารเล็กๆ ที่ไหลรวมเป็นคลองต่างๆ ในเขต 

ป่าชายเลนทางด้านตะวนัออกของชมุชน เช่น คลองโต๊ะเมตา 

คลองกล้วย คลองก�านนั และคลองราปูทีไ่หลลงสูค่ลองเตาถ่าน 

อันเป็นเส้นทางหลักในการล่องเรือออกสู่ทะเลของชุมชน  

 ป่าชายเลนของชมุชนทุง่หยเีพ็งประกอบไปด้วยพันธ์ุไม้  

ไล่ต�าแหน่งจากชายทะเลลึกเข้ามาสูแ่ผ่นดนิภายในตามล�าดบั 

โดยต้นโกงกางใบใหญ่จะเป็นพืชท่ีอยู่ด้านนอกสุดติดทะเล  

ต้นปีปี ต้นล�าแพน ต้นแสม ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นตะบูนด�า 

ต้นตะบูนขาว และต้นถ่ัวขาวจะอยู่ถัดเข้ามา อดีตเป็นพ้ืนที่

ส�าคัญในการท�าสัมปทานเผาถ่าน

 ป่าชายเลนของบ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นป่าชุมชน ที่ชุมชน

จัดการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วนด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน

ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าฟื้นฟู และพื้นที่ป่าใช้สอย

“ผังชุมชน“
สัญลักษณ์
บ้าน

บ่อน้ำ 

นาข้าว

บ่อกุ้ง

บ่อกุ้งร้าง

สวนปาล์ม

แหล่งเก็บหอย

แหล่งเตาถ่านเก่า

มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง

โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านทุ่งหยีเพ็ง

ถนน
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ณ ที่หนึ่งซึ่งไกลห่างเมือง

ไกลจากเรื่องขุ่นเคืองมากมาย

ล�าธารเรื่อยรินไหล 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�านานเก่าเล่าขาน บ้านแห่งนี้ที่หยีเพ็ง

โกงกางเจ้าเอนไหว แผ่รากไกลทั่วไพรกว้าง

ต�านานเก่าเล่าขาน บ้านแห่งนี้ที่หยีเพ็ง

เพลงทุ่งหยีเพ็ง

- อัครพล คนึงเหตุ



 “บ้านทุ่งหยีเพ็ง” ชุมชนมุสลิมทางตะวันออก 

ของเกาะลันตาใหญ่ สร้างบ้านเรือนในที่ราบระหว่างควน และ 

แนวป่าชายเลน ถิ่นฐานของชุมชนจึงอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินวางตัว 

ทอดยาวตามแนวชายฝั่งทะเล 

 สภาพภูมิประเทศของท่ีราบชายฝั่งทะเล ท�าให้ชุมชนมีวิถีท�ากิน 

ที่สอดคล้องไปกับสภาพพื้นที่ที่ลดหลั่นมาตามความสูงของพื้นที่  

เริม่ตัง้แต่ควน ทีร่าบเชงิเขา ทีร่าบ ป่าชายเลน คลอง และชายฝ่ังปากอ่าว  

รวมทั้งทะเล การท�ากินของชุมชนจึงมีความหลากหลายตั้ งแต ่

การท�าเกษตร หาของป่าจนถึงการท�าประมง



 ควน เป็นภาษาใต้มีความหมายว่า “เนิน

เขาสูง” เป็นแหล่งของป่าบกของชุมชนที่มีพื้นที่

ราว 1,000 ไร่ ในอดีตชาวบ้านท่ีบ้านทุ่งหยีเพ็ง 

จะปลูกข้าวไร่แทรกในเขตป่าบกนี้ ป่าบกบน 

ควนนีย้งัพบตาน�า้ ต้นก�าเนดิของสายน�า้ล�าคลอง  

และน�้ าบาดาลแหล ่งน�้ าจืดที่ชาวบ ้านใช ้ ใน 

การอุปโภคบริโภค

 ทีร่าบเป็นทีต่ัง้ “บ้านเรอืน” ของชุมชน ซ่ึง 

ทิศตะวันตกติดกับควน ส่วนทิศตะวันออกเป็น

พื้นที่ท�านาข้าวมาแต่อดีต เป็นการปลูกข้าว

เพื่อกินกันเองในครัวเรือน เพราะในสมัยน้ันมี

รายได้จากการท�าป่าเผาถ่าน และการประมง   

 ทีบ้่านทุง่หยเีพง็ปลูกข้าวนาปี อาศยัน�า้ฝน 

และน�้าบาดาลในการปลูกข้าว ต่อมาพ้ืนที่นาข้าว 

ถูกแทนที่ด้วยนากุ้ง ซึ่งการปรับพื้นที่แปลงนาเก่า 

ให้เป็นบ่อกุง้ รวมทัง้การดงึน�า้ทะเลมาใส่บ่อกุง้ท�าได้

ง่ายในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลของบ้านทุ่งหยีเพ็งนี้

“�ที่ราบ�“

“�ควน�“

พื้นที่ทำ�กิน
 ลักษณะทั่วไปของสภาพพื้นที่ตรงเชิงเขา 

จะมีหน้าดินบางกว่าพื้นที่บริเวณอื่นของชุมชน  

การเกบ็กกัน�า้เป็นไปได้น้อย จงึเหมาะแก่การปลกู

พืชประเภทยางพารา ที่ชอบวิธีการปลูกแบบที ่

เรียกว่า “หัวเปียก โคนแห้ง”

 บ้านทุง่หยเีพง็ปลูกยางพารามานานแล้ว 

ควบคูไ่ปกบัการท�าสมัปทานป่าชายเลน แต่ว่าราคา

ไม่ด ีจนเมือ่หมดสมัปทานชาวบ้านจงึกลบัมาปลกู

ยางพาราอย่างจริงจัง

“�ที่ราบเชิงเขา“
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 ทะเลที่มีความต่อเน่ืองกับพ้ืนท่ีชายฝั ่ง

ปากอ่าวของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ชาวบ้านจึงท�า

ประมงได้ทัง้ประมงน�า้ตืน้ และประมงน�า้ลกึ  

ป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลทีห่าดเลนปากอ่าว 

เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล น�าความสมบูรณ์ทาง

ทรัพยากรทะเลมาสู่ทะเลเอง รวมทั้งการท�ากิน

ในระดับครัวเรือนที่มีมาแต่ในอดีต เพราะหาก 

จะขายปลาที่ มีมากมาย และจับได ้ ง ่ ายก็

ไม ่ ได ้ราคาอยู ่ดี  แต ่หากอยากเพิ่มรายได ้  

ก็ให้ออกเรือไปลึกอีกหน่อย เพ่ือให้ได้ปลาทะเล

น�้าลึก เช่น ปลาอินทรีและปลากะพง ปลาตัวใหญ่

เหล่านี้จะขายได้ราคาดีกว่า

“�ป่าชายเลน�คลอง�และ�ชายฝั่งปากอ่าว�”

“�ทะเล�“
 ป่าชายเลนทีบ้่านทุง่หยเีพง็มเีนือ้ทีร่าว 1,900 ไร่  

พืน้ทีป่่าชายเลน คลอง และชายฝ่ังปากอ่าวจะเป็น 

พื้นที่ต่อเนื่องกันไป ซึ่งมีระบบนิเวศที่หลากหลาย

และเชื่อมโยงกัน ชาวบ้านหากินในพื้นที่ด ้วย

การเก็บของป่าตามค�าท่ีชาวบ้านเรียก ซึ่งก็คือ 

การท�าประมงชายฝั่งนั่นเอง

 หอยเข็ม หอยตาแดง หอยแครง 

หอยแว่น และปูม้า เป็นตัวอย่างอาหารทะเล

ท่ีชาวบ้านเก็บและน�ามาท�าอาหารได้ พบมาก 

ในพื้นที่ป่าต่อเนื่องจนไปถึงหาดเลนที่ปากอ่าว

 พื้นที่นี้ถือเป็น “หัวใจของชุมชน”  

และความยั่งยืนของชุมชนก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นี้

 นอกจากการท�าประมง ยังรวมไปถึง 

การท�ากะปิจากกุ้งเคย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที ่

ขึ้นชื่อของชุมชนและการท�ากระชังปลา ในอดีต

พื้นที่นี้มีการท�าสัมปทานป่าชายเลนเพื่อการท�า

ถ่านไม้ซึง่ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากกจิกรรม 

เผาถ่านไม้นี้ 

 ท�าให้ชุมชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้น

อยูไ่ม่น้อย ในปัจจบุนัแม้จะหมดยคุสมัปทานไปแล้ว 

แต่ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ของชุมชนจะ

ยังท�าให้พื้นที่นี้เป็นหัวใจของชุมชนต่อไป
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“ศรัทธา”
ต่อป่า�คลอง�อ่าว�ทะเล

 ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งให้ความหมายกับการใช้ชีวิต 

อยู่กับป่า คลอง อ่าว ทะเลว่าเป็นไปด้วยศรัทธา ชาวมุสลิม

เชื่อว่าพระเจ้าได้สร้างทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ทุกคน 

ได้เป็นเจ้าของ ความหมายของค�าว่า “ศรัทธา” จึงไม่ใช ่

เพื่อการกราบไหว้บูชา

 ความศรัทธาต่อป่า คลอง อ่าว และทะเลของชาว

บ้านทุ่งหยีเพ็ง จึงหมายถึงความเข้าใจในความจริงของชีวิต

ท่ีว่า ชีวิตต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ด�ารงอยู่ได้  

เพราะในอดีตปัจจัย 4 ที่จ�าเป็นต่อชีวิตของชาวบ้านนั้น  

ได้มาจากป่า คลอง อ่าว และทะเลนี้โดยเกือบทั้งหมด ดังนั้น

ป่า คลอง อ่าว และทะเลจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อชีวิต
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 บ้านทุ่งหยีเพ็งมีการจับจองที่ดินเพื่อการตั้งรกราก 

ของแต่ละครวัเรอืน จนกระทัง่ได้เอกสารสทิธิใ์นการถอืครอง

ที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จากนั้นจึงมีการสร้างบ้านเรือน

ถาวรกันเรื่อยมา  ในอดีตบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นบ้านไม ้

ชั้นเดียว ซึ่งไม้ที่ใช้สร้างบ้านสามารถหาได้จากป่าชายเลน  

แม้ในปัจจบุนัชาวบ้านกย็งัคงสามารถน�า ไม้โกงกาง ไม้แสม 

มาท�าโครงสร้างบ้าน ซึง่ให้ความแข็งแกร่งทนทานไม่น้อย

บ้าน

อาหาร

ยา

เสื ้อผ้า

 ท่ีน่ีมีความสมบูรณ์ทางอาหาร หากนับรวมถึงพ้ืนที่

ลึกเข้าไปในแผ่นดินที่เป็นที่ราบ และไล่ย้อนข้ึนไปถึงพื้นที่

ควน ชาวบ้านสามารถปลกูข้าวเล้ียงตวัเองได้ รวมท้ังได้พืชผกั 

และยอดไม้มาจากพื้นที่นั้น ส่วนอาหารอื่นสามารถหากินได้

จากป่าชายเลนและทะเล ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู และปลา

 เมนูอาหารท้องถิ่นมีความผสมผสานของวัตถุดิบจาก

แผ่นดินและทะเล เช่น ผัดสะตอใส่กุ้ง แกงส้มปลากระบอก  

ปลาทรายทอดขมิ้น น�้าชุบจากกะปิที่เลื่องช่ือ อาหารที่นี่มี

รสชาตจิดัแต่อร่อย ดต่ีอสขุภาพเพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติ 

คนบ้านทุ่งหยีเพ็งจึงแข็งแรงทุกคน

 ยาบางขนานสามารถหาได้จากป่าชายเลน เช่น  

เหงือกปลาหมอ ท่ีหากน�าท้ังต้นทั้งรากมาต้มอาบ ก็จะ

สามารถใช้รักษาแผลน�้าเหลือง ฝีและหนองได้ หรือ ไม้ปีปี 

ที่เป็นไม้หายาก ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดกระบ่ี เป็นไม้ท่ีน�า

มาใช้เผาไฟเพื่อกันยุง 

 ท้ังยงัมแีม่หอบ สัตว์ท่ีมแีหล่งอาศัยอยูใ่นป่าชายเลน 

รูปร่างลักษณะคล้ายกั้ง หากเข้าไปในป่าชายเลนจะพบ 

กองดินเหมือนจอมปลวกนั่นคือที่อยู่ของแม่หอบ ชาวบ้าน

ไม่จับแม่หอบมาท�าอาหาร แต่สามารถน�ามาท�ายาบรรเทา

อาการหอบหืดได้

 การแต่งกายของชาวมุสลิมบ้านทุ่งหยีเพ็งมีรูปแบบที่

เรยีบร้อย สวยงาม ผูห้ญงิคลุมฮิยาบและแต่งกายอย่างมดิชดิ 

บางครั้งเมื่อชาวบ้านอยากเพิ่มสีสันให้กับเสื้อผ้า สามารถน�า

ส่วนต่างๆ ของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนมาย้อมผ้าและอวนได้  

เช่น ไม้โกงกาง และไม้แสมจะให้สีส้ม

 ภาพในอดีตของชีวิตที่พึ่งพิงป่า คลอง อ่าว และทะเล

ของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็งเช่นน้ี ท�าให้ชุมชนสามารถ “พึ่งพา

ตนเองทั้งระบบ” เวลาน้ันในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ยังคงมีความสมบูรณ์ ด้านความเป็นอยู ่และการท�ากิน 

ไม่เคยขาดแคลน รวมทั้งครอบครัวและสังคมยังมีความ

อบอุ่นแน่นแฟ้น ทั้งหมดนี้เป็นความมั่นคงของชีวิต ที่ชุมชน 

ทุ่งหยีเพ็งยังคงให้ความส�าคัญตลอดมา 

 แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

ตลอดเวลาและรวดเรว็ ป่าถกูใช้ประโยชน์เพือ่การท�าสมัปทาน 

ต้นไม้ในป่าน้อยลง การท่องเที่ยวคืบคลานมาภายหลัง ผู้คน

ละทิ้งชุมชนสู่อาชีพแบบใหม่ กระนั้นชุมชนยังพยายามตั้งรับ

กบัความเปลี่ยนแปลง และปรบัตัวใหท้นัสถานการณ์ ด้วยยงั

คงยดึหลกั “การพึง่พาตนเองทัง้ระบบ” โดยใช้ความ

ศรทัธาทีมี่ต่อป่า คลอง อ่าว และทะเลเป็นเครือ่งมอื 

น�าทาง ทีเ่หลือนัน้จะน�าไปสูว่ธีิการทีเ่หมาะสมได้เอง
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 ชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ในป่าโกงกาง ก่อนที่จะล�าเลียง

ลงมาในล�าเรือที่จอดรออยู่แล้วบริเวณล�าคลอง และเมื่อได้ไม้

เตม็ล�าเรอืกจ็ะล่องเรอืขนไม้ไปยงัเตาเผา แต่ถ้าวนัไหนตัดไม้

มาเกนิ กจ็ะคัดแยกไว้แล้วแล้วค่อยขนส่งไปในล�าเรืออืน่ในวัน

ถัดๆ ไป โดยจะได้ค่าขนไม้ล�าเรือละ 20 บาท

1.
 การท�าถ่านไม้ในชมุชนทุง่หยเีพง็นัน้มทีีม่าจากชายชาว

มุสลิมจากบ้านคลองยางคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “กูหย๋า” ได้เข้า

มาเก็บเปลือกไม้แสมและโกงกาง เพื่อน�าไปใช้เป็นสีย้อมผ้า 

เพราะตัวเปลอืกไม้เหล่านีน้ัน้ให้สแีดงสวย แต่ในภายหลงัพบ

ว่าเมื่อน�าเปลือกไม้ออกจากต้นแล้ว ต้นไม้ต้นนั้นจะเสีย และ

ตายในที่สุด เขาจึงตัดไม้น�ามาเผาถ่าน

 รฐับาลเปิดให้ท�าสมัปทานป่าไม้ในปี พ.ศ. 2504 เตา

เผาถ่านจงึเริม่เข้ามา ในช่วงนีน้ัน้เถ้าแก่จ�าเป็นต้องพ่ึงชาวบ้าน

มาก เพราะกระบวนการเผาถ่านนั้นต้องใช้คนมาก



 การเผาถ่าน 1 เตา จะต้องใช้ไม้ราวๆ 300 หาบหรือ 

ราวๆ 18,000 กโิลกรมั ใช้เวลาเผาทัง้หมด 15 วัน แล้วจงึ

ดงึไฟออก การดงึไฟออกนัน้คือการดงึเอาฟืนออกมา ซึง่ขัน้ตอน

นีเ้ป็นส่วนส�าคัญมากต้องใช้ทัง้ความรูแ้ละการสังเกตมาก เพราะ

เราสามารถรูไ้ด้ว่าต้องเอาฟืนออกเมือ่ไหร่จากกลิน่และลกัษณะ

ควนัไฟ ถ้าดงึไฟออกไม่เป็น ถ่านนัน้กจ็ะกลายเป็นเถ้า หน้าทีน่ี ้

ต้องใช้คนที่ท�าเป็นหรือมีประสบการณ์ ถ้าใครท�าไม่เป็นก็จะ

ถูกไล่ออก เพราะราคาของถ่านนั้นสูงไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงอีก

 หลังจากดึงไฟออกแล้วก็ต้องรอให้ขึ้นไฟ

อีก 6-7 วัน จึงจะได้ถ่านที่ต้องการ แต่ถ่านใน

นั้นมีความร้อนสูงมาก ต้องใช้เวลากว่า 10 วัน 

รอจนกว่าถ่านเย็นลงจึงจะน�าถ่านออกมา ซึ่งมัก

เป็นหน้าที่ของผู้หญิง 4 คนต่อเตา แล้วให้

ผู้ชายหาม 2 คนต่อ 1 หาม แล้วจึงส่งให้เรือ

ส�าเภาทีม่ารบัซือ้ และน�าไปขายยงัประเทศต่างอๆ 

อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย

นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ี่อื่นๆ อย่าง เสมียนจดค่าแรง แม่บ้าน  

แม่ครัว จะเห็นได้ว่าการเผาถ่านนีน้ัน้ใช้คนมากมาย เรียกได้ว่า

ยกมากนัทัง้หมูบ้่านเลยกว่็าได้ ดงันัน้ในช่วงสมัปทานป่าไม้การ

เผาถ่านนัน้เลยกลายเป็น อูข้่าวอูน่�า้ ของชาวบ้านอย่างแท้จรงิ

2.
3.
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“วิถีที่เปลี่ยนไป”





 บ้านทุ่งหยีเพ็งมีสภาพพื้นที่เหมาะต่อการเพาะปลูก 

หรือท�าการเกษตร ท้ังในท่ีดอน หรือ “ควน” ลดหลั่นไล่

มาสู่ “ที่ราบเชิงเขา” และลงมาสู่ “ที่ราบ” 

 ในอดีตบริเวณควนซึ่งเป็นท่ีสูงชัน เมื่อฝนตกน�้าจึง

ไม่กักขัง ทั้งยังมีป่าบกปกคลุมหนาทึบ ซึ่งส่งผลให้ยังคงเป็น

แหล่งตาน�า้ท่ีส�าคญั ตาน�า้เหล่านีเ้ป็นต้นน�า้ของสายน�า้ล�าคลอง

ที่ไหลเลาะลงไปในเขตที่ราบเบื้องล่าง สู่ป่าชายเลนออกปาก

อ่าวและลงทะเลไป 

 นับย้อนไปเท่าที่ผู้เล่าจะจ�าได้ ราวเมื่อสัก 50 ปีก่อน  

ชาวบ้านก็ยังคงปลูกข้าวไร่กันอยู่บนควนโดยอาศัยน�้าฝน 

ชาวบ้านจึงมักเริ่มเตรียมพื้นที่ และปลูกข้าวเมื่อต้นฤดูฝน

 ข้าวทีป่ลูกเป็นข้าวไร่พนัธุพ์ืน้เมอืง ชือ่พันธุ ์“โนรา” 

เวลาจะปลูกผู้ชายจะ “แทงสัก“ คือการเอาไม้เนื้อแข็ง 

ขุดท�าหลุม ส่วนผู้หญิงจะสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่เมล็ดข้าว 

แล้วเดินตามหยอดเมล็ดข้าวลงไปในหลุม แล้วใช้เท้ากลบ

 ในสมยันัน้แต่ละครวัเรอืนจะไปจบัจองพืน้ทีใ่นการปลกู

ข้าวไร่บนควนกันเอง ซ่ึงจะแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ป่า สมัยนั้น 

ต้องเดนิเท้าขึน้ไปตามล�าคลอง และไปสร้างกระต๊อบไว้ เม่ือข้าว

เริ่มโตจึงจะมีการไปค้างแรมเพื่อเฝ้าข้าว แม้จะเหนื่อยเพราะ

ไร่ข้าวอยู่ไกล แต่ก็เป็นที่สนุกสนานของชาวบ้านที่ได้ร่วมกัน

ท�างานและช่วยเหลือกัน จนถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

 ผลผลิตของทั้งข้าวไร่และข้าวปี (ชาวบ้านท�านาด้วย)

จะถูกน�าไปเก็บไว้ในยุ้ง เพ่ือเก็บไว้กินในครัวเรือน ชาวบ้าน

จะไม่ขายข้าวและไม่เคยต้องซื้อข้าวกิน

 ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งมีข้าวเป็นอาหารหลัก ส�าหรับ

อาหารการกินอื่นมักได้จากป่าชายเลนและทะเล มีอาหาร

อร่อย คือกุ้งทะเลตัวนิ่มๆ 

 ส�าหรบัรายได้ ชาวบ้านจะได้จากการรับจ้างตัดไม้และ

เผาถ่านอยูใ่นเขตป่าชายเลน ตลอดชวีติของชาวบ้านจงึผกูพนั

อยู่กับควน ป่า และทะเล

 อย่างไรก็ตามชาวบ้านเลิกปลูกข้าวไร่ไปนานแล้ว  

โดยเฉพาะเมื่อเลิกท�าถ่านไม้ก็หันมาปลูกยางพาราบนพื้นที่

ควนกันมากขึ้น ส�าหรับข้าวนายังปลูกกันมาอย่างต่อเนื่องมา

อีกสักระยะหนึ่ง

“ข้าวไร่”
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 บนพ้ืนท่ีควนซึง่เป็นป่าบก  ชาวบ้านเร่ิมปลกูยางพารา

มานานแล้วควบคู่กับการปลูกข้าวไร่ แต่ปลูกกันไม่มากนัก 

เนื่องจากยางมีราคาไม่ดี ซึ่งในตอนนั้นเศษยางขายได้เพียง

กิโลกรัมละ 6 บาท ส่วนแผ่นยางนั้นกิโลกรัมละ 10-12 บาท 

จนเมือ่หมดยคุสมัปทานป่าชายเลน ในปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้าน 

จึงหนัมาท�าสวนยางกนัอย่างจรงิจงั และเพิม่มากขึน้ถงึ 50% 

ของชุมชน เพราะมูลค่าของยางเพิ่มข้ึนมาก จนถึงปัจจุบัน 

ชาวบ้านก็ยังปลูกยางกันอยู่ แม้จะเลิกปลูกข้าวไร่ไปแล้ว

 ต้นยางพารานั้นจะปลูกได้ดีในบริเวณที่มีความสูง 

ไม่เกิน 600 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล มีความชันไม่เกิน  

35 องศา และมีดินร่วนปนทราย บริเวณที่ปลูกยางพารา 

กันมากในบ้านทุ่งหยีเพ็งคือบริเวณที่ราบเชิงเขา แต่ก็พบว่า 

มีการปลูกต่อเนื่องไปจนถึงที่ราบด้วย

 วิธีการปลูกยางพาราในสมัยก่อนนั้น จะเตรียมพื้นที่

โดยการเผา มีอุปกรณ์เพียงแค่มีดพร้าที่ใช้เป็นอุปกรณ์ 

ในการตดัไม้ ถางพง ขุดหลมุ และกลบดนิ จากน้ันจงึคอยดแูล 

เรื่องวัชพืช และการใส่ปุ๋ย ซึ่งมักเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

   

 เมื่อยางพาราเติบโตมีอายุประมาณ 7-8 ปี จึงจะเริ่ม

กรีดยาง ซึ่งจะท�ากันในฤดูร้อน การกรีดยางจะเริ่มตั้งแต่ช่วง 

ตี 1-2 โดยชาวบ้านจะใช้มีดกรีดยางกรีดเปลือกต้นยาง 

เป็นรอยเฉยีงกบัล�าต้น ให้เป็นรอยกรดีบางๆ เพราะหากกรดีลึก

เกนิไปจะท�าให้น�้ายางหมดเร็ว 

 ที่ปลายแนวกรีดจะมีล้ินยางปักไว้รองรับน�้ายางให ้

ไหลลงมาสูก่ะลา จนถงึช่วงเช้าประมาณ 6 โมงเช้า หรอืเลยไปถงึ  

8 โมงเช้า ชาวบ้านจึงจะมาเก็บน�้ายาง น�้ายางท่ีเหลืออยู่ 

ในกะลาแล้วแห้งคือ เศษยาง ซึง่ในภายหลงัสามารถน�าไปขายได้   

ต้นยางพาราแต่ละต้นสามารถแบ่งหน้ากรีดออกเป็นสามหน้า  

แต่ละหน้าเรียกว่า “พอน” ชาวบ้านสามารถกรีดยาง 1 

พอนได้ถึง 3 ปี เมื่อกรีดยางจนถึงโคนต้นแล้ว จะย้ายไป

กรีดอีกพอนหนึ่ง  

 ชาวบ้านจะไม่กรดีและเกบ็น�า้ยางในฤดฝูน เพราะมีฝนตก  

ท�าให ้ล�าต ้นยางชื้น และน�้ายางแผ ่ออกไหลทิ้งลงพื้น  

ส่วนในฤดูหนาวต้นยางพาราจะผลัดใบ ต้นยางร้อนและ 

ไม่มนี�า้ยาง ต้นยางพาราหนึง่ต้นมีอายสุ�าหรบัการท�ายางได้ถงึ  

9-30 ปี ทีส่ดุเม่ือน�า้ยางหมด ชาวบ้านจงึจะตัดต้นยางไปขาย

“ยางพารา”
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 ชาวบ้านบ้านทุ ่งหยีเพ็งยังปลูกข้าวในที่ราบที่อยู ่ 

ระหว่างควนซึง่อยู่ทางทศิตะวนัตกของชมุชน และป่าชายเลน 

ซึ่งอยู ่ทางทิศตะวันออก เป็นการท�านาด�า โดยอาศัย 

น�า้ฝนปีละครัง้ หรอืบางครวัเรอืนกอ็าจใช้น�า้บาดาล เริม่จากการ  

เตรียมแปลงนาเพื่อเพาะต้นกล้า เมื่อต้นกล้าโตได้ประมาณ 

1-2 สัปดาห์จึงน�ากล้าไปด�า จากน้ันอีกประมาณ 3 เดือน

ข้าวจะเติบโตออกรวงจนสามารถเกี่ยวข้าวได้ ชาวบ้านจะเริ่ม 

ปลูกข ้าวประมาณเดือน 7 โดยข้าวพันธุ ์ที่ ใช ้ปลูกคือ 

“ข้าวหนุนห้อง” เป็นข้าวแดงพันธุ์พื้นบ้าน 

 ชาวบ้านมักปลูกข้าวพอให้ได ้ผลผลิตประมาณ         

20 เฌอ (ภาชนะจักสานจากเตย) เพราะมีที่ดินและแรงงาน

พอที่จะปลูกข้าวได้ราวๆ นั้น 20 เฌอน้ีหากขายจะได้ราคา

ประมาณ 1,000 บาท 

 ชาวบ้านท�านาปลกูข้าวเลีย้งตวัเรือ่ยมา จนถงึช่วงเวลา

ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของชุมชนในปี พ.ศ. 2543 เมื่อมี

นายทุนได้เข้ามากว้านซื้อท่ีดิน ชักชวนให้ชาวบ้านลงทุนไป

กับการท�านากุ้ง ด้วยการช้ีแจงเหตุผลว่าการท�านากุ้งจะได้

ผลผลิตปีละสองครัง้ แต่ละครัง้มรีายได้มากกว่า 10,000 บาท

ต่างจากการท�านาทีไ่ด้ผลผลิตปีละหนึง่ครัง้ และมีรายได้เพยีง

ไม่กี่พันบาทต่อปี ท�าให้การท�านากุ้งเป็นที่นิยม

 กุ้งที่ชาวบ้านเลี้ยงคือ กุ้งกุลาและกุ้งแชบ๊วย การท�า

บ่อเลี้ยงกุ้งต้องทลายคันนาเดิมถึง 4-5 คันนา เพื่อให้ได ้

บ่อกุง้หนึง่บ่อ ชาวบ้านต้องสบูน�า้เคม็เข้ามาให้เตม็นาข้าวเดมิ 

และก่อนทีจ่ะน�ากุง้ลงบ่อจะต้องใส่กากชาลงไปเพือ่ก�าจดัริน้ไร

ทะเลทีอ่ยูใ่นน�า้ การปล่อยน�า้จากบ่อกุง้ซึง่มกีากชานีจ้ะท�าให้

ปลาในล�าน�า้ธรรมชาตติาย การท�านากุง้เป็นสิง่ทีล่ะเอยีดอ่อน 

และน�้าที่เลี้ยงกุ้งต้องสะอาด ชาวบ้านจึงต้องดูแลและใส่ใจ 

นอกจากน้ีการท�านากุง้จะท�าให้ดนิเสียกลายเป็นดินเคม็ เพราะ

การที่ต้องใช้น�้าเค็มในการเลี้ยงกุ้ง

 ท่ีบ้านทุ่งหยีเพ็งในเวลาน้ัน นาข้าวของเกือบทุก

ครัวเรือนได้แปลงสภาพมาเป็นนากุ้งหรือบ่อกุ ้ง แต่ด้วย

การที่ขาดชุดความรู้ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงดูและการตลาด  

รวมทั้งผลผลิตและราคาไม่เสถียร จึงท�าให้กิจการการท�า 

นากุง้ไม่น�าไปสูค่วามร�า่รวยดงัทีห่วงั ปัจจบุนัทีบ้่านทุง่หยเีพง็

ไม่มีใครท�านาข้าวแล้ว รวมทัง้การท�านากุ้งก็เลกิราไปแล้วเช่น

กัน จึงปรากฏนากุ้งร้างอยู่มากในพื้นที่

 ชาวบ้านกล่าวว่า “นาข้าวหมด วิธีคิดของคน

ก็หมดไปด้วย” ชีวิตผู้คนหลังจากช่วงนั้นพึ่งตนเองได้

น้อย และต้องพึ่งเงินเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความจ�าเป็นต้อง

ใช้เงินมากขึน้  ตวัอย่างเช่นเม่ือมีไฟฟ้าเข้ามา ก็ต้องจ่ายค่าไฟ  

ชวิีตจึงมีภาระยิง่ข้ึน ในระยะหลงัเม่ือการท่องเทีย่วทีเ่กาะลันตา 

ขยายตัว ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งจึงออกจากชุมชนเพ่ือไป

ท�างานในภาคการท่องเทีย่ว ครวัเรอืนเงยีบเหงาขึน้ และชมุชน 

ก็หลอมรวมคนไม่ได้

“นาข้าว�นากุ้ง”
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 ปาล์มน�้ามัน เป็นพืชใหม่ท่ีปลูกกันมากในระยะ

หลงัท่ีบ้านทุง่หยเีพง็ หากมองจากภาพถ่ายดาวเทยีมพืน้ที่

ในการปลูกปาล์มน�้ามันมีมากใกล้เคียงกับพื้นที่สวนยาง 

ทีเดียว 

  ปาล์มน�า้มนัควรปลกูในพืน้ทีท่ีม่คีวามสงูจากระดบั

น�้าทะเลไม่เกิน 300 เมตร และมีความลาดเอียงไม่เกิน 

28 องศา พืน้ทีไ่ม่มนี�า้ท่วมขงั มกีารระบายน�า้ดแีละมดีนิ

เป็นดนิร่วนเหนยีว ส�าหรบัฤดกูาลทีเ่หมาะสมในการปลูก

ปาล์มน�า้มนั คอื ช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม

ถงึมถุินายน ควรปลกูเมือ่ฝนเริม่ตกเพราะดนิจะมคีวามชืน้

ให้ต้นกล้าโตได้ ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งจะปลูกราวๆ เดือน 7

“ปาล์มน้ำ�มัน”
 ในการปลูกปาล์มน�้ามัน จะน�าต้นกล้ามาปลูก 

เป็นแถว และปลูกห่างกันต้นละ 8 เมตร ปาล์มน�้ามัน

จะดูดน�้ามาก เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 2 เดือนก็ใส่ปุ๋ย  

และจะต้องใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง โดยจะเพ่ิมปริมาณปุ๋ย 

ตามขนาดต้น อกีท้ังต้องคอยก�าจดัวชัพชื เมือ่ปาล์มเริม่ออกผล  

ชาวบ้านจะใช้ไม้เสยีมหรอืมดีเคยีวปาล์มแทงทะลายปาล์ม

ให้ร่วงลงมา ทะลายปาล์มหนึ่งทะลายจะมีน�้าหนักราว  

30-50 กิโลกรัม โดยจะขายได้กิโลกรัมละ 35 บาท 

ปาล์มน�้ามันเป็นพืชที่ต้องการน�้ามาก
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 พื้นที่ด้านตะวันออกของบ้านทุ่งหยีเพ็งที่ติดทะเลเป็น

พื้นที่ป่าชายเลนที่กว้างใหญ่ต่อเนื่องกินพื้นที่ร่วม 1,995 ไร่ 

เป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ และเหลืออยู่เพียงไม่กี่ผืน

ของประเทศไทย 

 ป่าชายเลน คือระบบนิเวศที่หลากหลายด้วยพันธุ์พืช 

พนัธุส์ตัว์ด�ารงชวีติร่วมกนัและพึง่พิงกนัในสภาพแวดล้อมทีเ่ป็น

ดินเลนและน�้ากร่อย เพราะมีน�้าทะเลท่วมถึงอย่างสม�่าเสมอ 

ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็น 

ชายฝั่งทะเล ปากแม่น�้า ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ

 ส�าหรับผืนป่าชายเลนของบ้านทุ่งหยีเพ็งมีสายน�้า

ล�าคลองไหลซอกซอนในผืนป่าอยู่หลายสาย ได้แก่ คลอง

โต๊ะเมตา คลองราปู คลองก�านัน คลองใหญ่ คลองมิลหลัง  

และที่ส�าคัญคือ คลองเตาถ่าน ซ่ึงชาวบ้านได้อาศัยล�าคลอง

เหล่านี้ในการล่องเรอืออกหากุง้ หอย ป ูและปลาในป่า จนเลยไป

ถงึปากอ่าวและทะเล

 พนัธ์ุไม้ทีม่มีากและมบีทบาทส�าคญัทีส่ดุในป่าชายเลน 

คอื ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมชีือ่เรยีกอกีอย่างว่า ป่าโกงกาง 

ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นเขตอ่าวที่คลื่นลมสงบ ตะกอนที่มากับ

สายน�้าจะตกตะกอนลงสู่แผ่นดินสะสมรวมตัวเป็นหาดเลน

กว้างใหญ่ต่อเน่ืองออกไปจากแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นนิเวศของ

แหล่งหญ้าทะเลอีกกว่า 1,000 ไร่

 ลูกไม้ชายเลน เช่น โกงกาง ตามธรรมชาติมัก

ลอยไปตามน�้า ที่สุดจะปักลงในพ้ืนเลน และเติบโตข้ึนมา 

กลายเป็นพนัธ์ุไม้เบกิน�าในเขตชายฝ่ัง ซึง่ทีบ้่านทุง่หยเีพง็มกัจะเป็น 

ไม้โกงกางใบใหญ่ ไม้ร�าแพน และยังมีไม้ปีปี พันธุ์ไม ้

ป่าชายเลนที่หายาก แต่ยังพบได้ที่จังหวัดกระบี่  

 พืชเหล่านี้มีรากส�าหรับดักตะกอนสะสมเพิ่มขึ้น 

จนกลายเป็นสันดอน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของกุ้ง หอย ปู 

ปลา ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งจะพบหอยแครง หอยแว่น หอยชักตีน  

หอยหวาน หอยโข่งอยู่มาก รวมทั้ง ปูก้ามดาบ ที่ปัจจุบัน

กลายเป็นสัญลักษณ์เชิงนิเวศของบ้านทุ่งหยีเพ็ง

 พนัธ์ุไม้ของป่าชายเลนจะพบอยูเ่ป็นบรเิวณ นอกจาก

ไม้โกงกางใบใหญ่ ไม้ปีปี และไม้ร�าแพน ซ่ึงเป็นพนัธ์ุไม้บรเิวณ

นอกของป่าชายเลนตามที่กล่าวไป ขยับเข้ามาด้านในจะเป็น 

ไม้โกงกางใบเลก็ ไม้แสม ไม้ตะบนูด�า และไม้ตะบนูขาว ส�าหรบั

บริเวณลึกสุดจะเป็นไม้ถั่วขาวและไม้ตาตุ่มซึ่งจะผลัดใบสีส้ม

ในฤดูร้อน ชาวบ้านสังเกตว่าพันธุ์ไม้ยิ่งอยู่ลึกเข้ามายิ่งเป็น 

ไม้เนื้อแข็ง

“ป่าชายเลน”
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 พันธุ์ไม้ชายเลนโดยทั่วไปเมื่อเผาท�าถ่านไม้จะเป็น

ถ่านที่ให้ความร้อนสูง ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งจะใช้เพียงไม้แสม  

ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้โกงกางใบใหญ่ และไม้ถัว่ขาว พันธุไ์ม้ทีเ่หลือ 

ชาวบ้านใช้ประโยชน์เป็นฟืน

 บ ้านทุ ่งหยีเพ็งมีการท�าสัมปทานถ่านไม ้เมื่อป ี  

พ.ศ. 2504 ชาวบ้านส่วนใหญ่รบัจ้างท�ากนิอยูท่ีน่ี ่ตามหน้างาน 

ในกระบวนการท�าถ่านที่มีอยู่มากมาย ทั้งการรับจ้างตัดไม้  

ขนไม้ขึ้นเรือ ขนไม้พิงเตา เอาไม้เข้าเตา เอาฟืนออกจากเตา 

เอาถ่านออกจากเตา ขนถ่านขึ้นเรือ และรวมไปถึงแม่บ้าน 

แม่ครัว เสมียน และคนเผาถ่านซึ่งเรียกว่า “ไซฮู้”

 แม้ในตอนนัน้ชาวบ้านยงัปลกูข้าวกนิเอง และท�าประมง

ส�าหรับความต้องการทางอาหารในครัวเรือน รายได้จากการ

เผาถ่านในช่วงนั้น ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ส�าหรับการใช้จ่าย 

ทีจ่�าเป็น เช่น เมือ่ต้องซ้ือข้าวเพิม่ในกรณท่ีีเป็นครอบครวัใหญ่มาก 

ท�าให้ข้าวที่ปลูกได้นั้นไม่พอบริโภค 

 แม้วนันีจ้ะไม่มหีลกัฐานหลงเหลอืมากนกัทีจ่ะแสดงให้

เหน็ถงึการท�าอาชีพเผาถ่านของชาวบ้านบ้านทุง่หยเีพง็ในเวลานัน้  

แม้แต่เตาเผาถ่านเองกผ็พุงัไปหมดแล้ว แต่ชาวบ้านยงัคงจดจ�า 

ต�าแหน่งของเตาเผา และในปัจจุบันได้น�าเรือขนถ่าน 2 ล�า

ที่เหลืออยู่ มาดัดแปลงเป็นเรือน�าเที่ยวพานักท่องเที่ยวล่อง

คลองเตาถ่าน พร้อมเรือ่งเล่าในอดตีทีน่่าจดจ�าจากค�าบอกเล่า 

ของเจ้าของเรือ

 จนเมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อหมดสัมปทานป่าชายเลน 

ชาวบ้านหันมาท�าประมงมากกว่าเดิม เพราะสัตว์ทะเล 

เริ่มมีราคาสูงขึ้น เพราะหาได้ยากขึ้น  ซึ่งชาวบ้านที่นี่มักท�า

ประมงชายฝ่ัง เนือ่งจากใช้ทนุน้อยกว่าท�าประมงน�า้ลกึ นอกจากน้ี 

ชาวบ้านยังหันมาท�าอาชีพอื่นอีก เช่น ท�านากุ ้ง รับจ้าง 

กรีดยาง และออกนอกชุมชนไปท�างานที่อื่น

“เผาถ่าน”
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“ประมง”



 ภูมิปัญญาการท�าประมงที่บ้านทุ่งหยีเพ็งนี้ขึ้นอยู่กับ

น�้าเกิด น�้าตาย 

 น�้าเกิด หรือน�้าใหญ่ คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ 

โลก และดวงอาทติย์เคลือ่นทีเ่ป็นแนวเดยีวกนั ตรงช่วงระหว่าง  

11 ค�่า ถึง 3 ค�่า เป็นช่วงระดับน�้าขึ้นและลงมากในช่วงวัน  

น�า้จงึมคีวามเชีย่ว ซึง่จะพบปลา กุง้ ป ูหมกึทีม่กัมากบัสายน�า้  

โดยชาวบ้านมีอุปกรณ์อวนปลา อวนกุ้งใหญ่ อวนกุ้งแชบ๊วย  

ไซปดู�า ไซหมกึในการจบัสตัว์เหล่านี ้ซึง่มกัจะท�าในช่วงน�า้ใหญ่ 

เพราะในการล่องเรือซอกแซกไปตามผืนป่าพร้อมอุปกรณ์ 

ในช่วงน�้าใหญ่ซึ่งมีน�้าขึ้นสูงนั้นจะท�าได้สะดวกกว่า

 น�้าตาย คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ โลก และ

ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ตั้งฉากกัน เป็นช่วงระหว่าง 3 ค�่า ถึง 

10 ค�่า เป็นช่วงระดับน�้าข้ึนและลงไม่ต่างกันมากในช่วงวัน  

เมื่อน�้าลงจะลงต�่าที่ สุดในรอบเดือน ชาวบ้านกล่าวว ่า  

“น�้าจะขอดทะเล” เหมาะกับการหาหอย เพราะมันชอบ

ฝังตัวอยู่ในโคลนเลน เช่น หอยแครง หอยกัน หอยแว่น  

ซึ่งย่างไฟอร่อยดี

 อย ่างไรก็ตามมีหอยบางชนิดที่จับตอนน�้าใหญ่ 

ได้ง่ายกว่า เน่ืองจากเป็นหอยท่ีตัวเล็กมาก ถ้าน�้าแห้งมักจะ

ซ่อนตัวอยู่ในโคลนเลนท�าให้หายาก แต่เมื่อน�้าขึ้นหอยจะหนี

ขึน้ต้นไม้ท�าให้จบัได้ง่ายกว่า เช่น หอยตาแดงท่ีมรีสชาตอิร่อย

หากเอามาคัว่เกลอืก่อนรบัประทาน และหากขายสดจะได้ราคา

กิโลกรัมละ 150 บาท

 หอยต่าง ๆ  เหล่านี้พบมากในป่าชายเลน ซึ่งชาวบ้าน 

จะไปหาหอยกันมากในบริเวณป่าที่ใกล้กับคลองเตาถ่าน 

และคลองก�านัน เพราะไม่ต้องเข้าป่าไปลึกมาก และพบหอย

อยู่ไม่น้อย รวมทั้งหอยยังพบมากที่หาดเลนปากอ่าวอีกด้วย

 บ้านทุ่งหยีเพ็งยังมีชื่อเรื่องกะปิ ซึ่งท�าจาก “เคย”  

ซ่ึงเป็นแพลงก์ตอนน�้าเค็ม ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกุ ้ง 

แต่ตัวเล็กกว่า ชาวบ้านจึงเรียกว่า “กุ้งเคย” เคยมีความยาว

ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ชอบหากินเป็นฝูงใกล้ชายฝั่งห่าง

จากฝั่งไม่เกิน 2 กิโลเมตร เคยเป็นสัตว์น�้าที่ชอบลอยตัวขึ้น

มาบนผิวน�้า ชาวบ้านจึงสามารถมองเห็นฝูงเคยได้ตั้งแต่ไกล 

โดย “กุ้งเคย” ที่บ้านทุ่งหยีเพ็งมักพบลอยน�้ามาตามล�าคลอง

และทะเลใกล้ปากอ่าว แต่ก่อนมีเคยมากจนใช้ผ้าขาวบาง 

ก็จับได้ หรืออาจใช้อวนจับด้วยวิธีที่เรียกว่า “ทับตลิ่ง” คือ

การเอาตาข่ายละเอียดสีฟ้าเรียกว่า “ซีริง” มาพาดทับตลิ่ง

ยาวกว่า 20-30 เมตร เมื่อน�้าลงเคยที่อยู่ในป่าชายเลนจะ 

ไหลลงมากองในตาข่าย ชาวบ้านจะคัดแยกปลาที่ติดตาข่าย

ออกทั้งหมด เพื่อให้กะปิไม่มีกลิ่นเหม็น 
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 ส�าหรับวิธีท�ากะปิให้น�าเคยที่ได้มาตากแดดให้หมาด 

ไม่ให้แห้งจนเกนิไป กุง้ทีไ่ด้จะเป็นสแีดง หากท�าตอนกลางคืน 

ให้เอาไปหมักกับเกลือ กุ้งจะได้เป็นสีด�า รสชาติไม่ต่างกัน 

แต่กลิ่นจะหอมมากกว่า จากนั้นเอามาต�าในครก หมักต่ออีก 

2 คืน ผึ่งแดดพอประมาณ เพราะถ้าแห้งเกินไปจะขม  

แล้วต�าให้ละเอียด สุดท้ายหมักใส่ในโอ่งแแล้วจึงน�ามา

ประกอบอาหาร ซ่ึงท่ีบ้านทุ่งหยีเพ็งชาวบ้านมีฝีมือท�ากะปิ

อร่อยเกือบทุกครัวเรือน จนเมื่อปี พ.ศ. 2547 เกิดสึนามิ 

ในทะเลอันดามันท�าให้เคยหายไป 

 อกีท้ังระยะหลงั กรมประมงประกาศว่า “ทบัตล่ิง” 

เป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย เพราะจะมีปลาเล็กปลาน้อยติดตาข่าย

มาด้วย ชาวบ้านส่วนมากจงึไม่ได้ท�ากะปิกุง้เคยกนัสักเท่าไหร่

ในระยะหลัง

 อย่างไรก็ตามนั่นเป็นความไม่เข้าใจของทางราชการ  

โดยปกติในการท�ากะปิจะต้องไม่มีสัตว์ทะเลใดนอกจาก  

“กุ้งเคย” ปะปนอยู่แล้ว เพราะหากมีสิ่งอื่นปะปนกะปิจะเสีย  

เหมน็และขม ดงันัน้หากมสีตัว์น�า้ใดตดิมากบัอวน ชาวประมง

ก็จะต้องคัดออกและปล่อยลงทะเลไป 

 

 ในวันนี้ได ้มีชาวบ้านพยายามรวมกลุ ่มเพื่อผลิต 

กะปิขายอีกคร้ังเหมือนในอดีต ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ 

แก่บ้านทุ่งหยีเพ็งได้ดี

 ปากอ่าวของบ้านทุ่งหยเีพ็ง ยงัเป็นแหล่งปลากระบอก 

รวมทั้ งปลากะพงแดงที่นิยมอยู ่รวมกันเป ็นฝูงใน 

ป่าชายเลน ปลากะพงขาวเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่าง

ทะเลกับน�้าจืด โดยพ่อแม่ปลาจะว่ายจากชายฝั่งเข้ามาวางไข ่

ในป่าชายเลนหรอืปากแม่น�า้ จนกระทัง่ลกูปลาฟักและเตบิโต

แขง็แรงดแีล้ว จงึจะว่ายกลบัสู่ทะเล และกุง้แชบ๊วย ทีเ่ตบิโต

ในทะเล แต่สามารถหาได้ตามริมชายฝั่ง

 ถัดออกไปในทะเลอีกหน่อยจะพบปลาอินทร ี

ที่มักจะอาศัยอยู ่แถวผิวน�้า เพราะมีนิสัยชอบล่าสัตว ์

ที่ เ ล็ กกว ่ ากิน ปลาส� าลีที่พบมากบริ เ วณหน ้ าดิน  

และระดับน�้าลึกตั้งแต่ 20-150 เมตร รวมท้ัง ปลาหมึก 

หากชาวบ้านลงแรงล่องเรอืไปอกีนิดกจ็ะสามารถจบัสตัว์ทะเล

ได้อีก สามารถน�าไปขายได้ที่ศาลาด่านซ่ึงมีโรงโป๊ะรับซ้ือ 

สัตว์ทะเลอยู่ถึง 3 แห่ง

 

-

-

-

-

-

-

-

-
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 อปุกรณ์ประมงพืน้บ้านของบ้านทุง่หยเีพง็ 

เป็นภูมิปัญญาต้องอาศัยประสบการณ์ และ

ความเชีย่วชาญในการจบัปลา ซึง่เป็นอปุกรณ์ที่

มลีกัษณะแตกต่างตามการใช้งานทีต่่างกนั เช่น 

หยอง ใช้จับปูดำา วางหันด้านข้าง

ขวางกระแสนำา้ให้ปเูข้ามากนิเหยือ่  

ทีท่างเข้ามงีา ทำาให้ปกูลบัออกจาก

หยองไม่ได้

ไซตัวกลม ทำาจากไม้ไผ่ ใช้จับปู

ดำาใต้รากโกงกาง ปัจจบุนัไม่ใช้แล้ว 

ไซสีเ่หลีย่ม เป็นโครงเหลก็ห่ออวน

ใช้จับปูม้าในทะเลกว้าง 

บัวะ / ซ�าปัง ใช้แทงปูและปลา

บัวะเล็ก ใช้แทงกุ้งขาว

สวงิ ใช้ตกัจับปลา ขนาดไม่ใหญ่มาก

เรือโละ เป็นเรือขนาดเล็กนั่งได้

คนเดียวใช้ในป่าโกงกางช่วงนำ้าขึ้น

เรือหัวโทง ใช้จับปลากลางทะเล 

และยงัมอีปุกรณ์อ่ืนๆ เช่น แห อวน 

และเบ็ดราว

 



 เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในปี พ.ศ. 2547 ท�าให้ 

การท่องเทีย่วทีเ่กาะลนัตาชะงกั ชาวบ้านทีอ่อกไปท�างานตาม

รสีอร์ท โรงแรม หรอืร้านอาหารนอกชมุชนก่อนหน้านี ้จ�าเป็น

ต้องหวนกลับคืนชุมชน ชาวบ้านจ�านวนมากลับเข้าชุมชน 

มารับจ้างกรีดยาง แต่มีสวนและงานให้ไม่มากพอ รวมทั้ง 

การท�าประมง  ซึง่ทะเลกไ็ม่สามารถให้ผลผลติได้มากพออกีเช่นกนั  

เนือ่งจากทะเลเองกเ็สยีหายไปไม่น้อย จากค�าบอกเล่าของชาว

บ้าน ช่วงนั้นสัตว์ทะเล เช่น กุ้งเคย กุ้งแชบ๊วย หอยชักตีน  

หอยแครงน้อยลงมาก แผ่นดินใต้ทะเลถูกพลิกด้วยพลัง

คลื่นยักษ์จนของเสียฟุ้งไปทั่ว มีแต่ปูม้าเท่านั้นที่เพ่ิมข้ึน  

เพราะคงเข้ามากินของเสียเหล่านั้น

สึนามิ�กับ�
การฟื้นฟูทะเล

 ชาวบ้านทุ่งหยีเพ็งริเริ่มโครงการฟื้นฟูทะเลและป่า 

พร้อมๆ กบัแนวคดิทีจ่ะพฒันาบ้านทุง่หยเีพง็เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการเกิดภัยสึนามิ 

ชาวบ้านบางคนจับกลุ่มกนั และร่วมมองอนาคตของชุมชนว่า

ควรจะมีทิศทางเป็นอย่างไร

 เมือ่ย้อนดชูมุชนของตนเองในเวลานัน้ พบว่าทรัพยากร

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือป่าชายเลนก็เส่ือมโทรมลง  

การท�ามาหากนิท่ีพึง่พิงทรพัยากรเหล่านัน้ท�าได้ยาก การด�ารงชวีติ 

ล�าบากข้ึน ครอบครัวและชุมชนขาดความมั่นคง ชาวบ้าน 

จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มจ�านวนสัตว์ทะเลขึ้น
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 ในบริเวณทะเลน�้าตื้นที่ปากอ่าวบ้านทุ่งหยีเพ็งเป็น

แหล่งหญ้าทะเลท่ีส�าคัญ ซ่ึงท่ีน่ีมีหญ้าทะเลอยู่ 5 ชนิด คือ

ชนิดใบกุด ใบยาว ใบบาง ที่ชาวบ้านสามารถพบได้ ส่วนอีก 

2 ชนดิเตบิโตในทะเลทีล่กึกว่า ชาวบ้านพบได้ยาก ต้องอาศยั

นักวิชาการที่ลงส�ารวจพ้ืนที่ให้ข้อมูล หญ้าทะเลเหล่านี้นี่เอง

ที่เป็นแหล่งส�าคัญในการอนุบาลสัตว์น�้า ไม่ว่าจะเป็นปลาเก๋า 

กุ้งแชบ๊วย ม้าน�้าหรือปูทะเล 

 หญ้าทะเลยังเป็นอาหารของพะยูน สัตว์ที่เป็นดัชนี

ชี้ วัดความสมบูรณ์ของทะเล แต่พะยูนจะกินหญ้าทะเล

พันธุ์น�้าลึก ดังน้ันพะยูนจึงมักไปกินหญ้าทะเลที่เกาะลิบง 

และเกาะศรีบอยา โดยใช้เส้นทางผ่านทะเลลันตานี่เอง

 ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งริเริ่มโครงการปลูกหญ้าทะเล 

โดยน�าเมล็ดของหญ้าทะเลไปเพาะจนเป็นต้นกล้า แล้วจึงน�า

ต้นกล้ามาปลูกอีกที

โครงการ

ปลูกหญ้าทะเล
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 ก่อนปี พ.ศ. 2546 ป่าชายเลนของบ้านทุ่งหยีเพ็ง 

เป็นป่าเสื่อมโทรม โครงการฟื้นฟูป่าของบ้านทุ่งหยีเพ็งจึง

เริ่มในปี พ.ศ. 2546 ชาวบ้านและหน่วยงานรัฐได้มีโอกาส 

คุยแลกเปลีย่นกนัผ่านเวทปีระชาคม โดยชาวบ้านให้เหตุผลว่า 

อยากช่วยรัฐดูแลป่า ด้วยความคิดเช่นนี้ท�าให้หน่วยงานรัฐ 

ให้ความสนใจและการสนบัสนนุ จงึเป็นครัง้แรกทีน่ายอ�าเภอได้

เข้ามาดงูานในพืน้ท่ีจริง การฟ้ืนฟปู่าจงึเป็นไปโดยความร่วมมอื 

ของทั้งฝ่ายชาวบ้านและหน่วยงานราชการ

 กจิกรรมฟ้ืนฟปู่าทีบ้่านทุง่หยเีพง็ เน้นการ “ปลกูป่า

ลงในหัวใจคน” โดยการปลกูฝังความรกัในผืนป่า กจิกรรม

ท่ีออกแบบขึน้เป็นกจิกรรมทีเ่น้นให้ความรู ้ ให้เหน็ความส�าคญั

ของป่า และให้ได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับป่า

 นอกจากนี้ ชาวบ้านเองมีแนวคิดของการพัฒนา 

การท่องเท่ียวในชุมชน แทนที่จะให้ชาวบ้านออกนอก

ชุมชนไปท�างานเดียวกันนี้ที่ อ่ืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ฟื้นฟูป่า�กับ�
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทีบ้่านทุง่หยเีพง็ถกูใช้เป็นอกีกลยทุธ์หนึง่ ทีท่�าให้ชาวบ้าน เยาวชน 

และนักท่องเที่ยวเห็นความส�าคัญของป่า 

 “ประสบการณ์การท่องเทีย่วทีน่ี ่จ�าเป็นต้องได้

รบัการออกแบบ” ชาวบ้านกล่าวไว้อย่างน้ัน “ท�าอย่างไร

จึงจะท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับพลังจากธรรมชาติ”

 ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งยังท�างานร่วมกับโรงเรียน 

ในท้องที่ ให้โรงเรียนมีส ่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติ  

ทัง้เรือ่งของการแยกขยะในโรงเรยีน และการปลกูฝังจติส�านึก 

ในการรกัป่า เริม่จากให้ครใูนระดบัชัน้ประถมปลายพานักเรยีน

มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องการรักป่า และรักชุมชนกับชาวบ้าน 

 อกีทัง้ชาวบ้านยงัมกีารท�างานประสานกบัผูป้ระกอบการ  

และสมาคมธรุกจิการท่องเทีย่ว เพือ่ร่วมพจิารณาจดัท�าแพ็คเกจ

กิจกรรมท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 

 ในวันนี้ 80% ของรายได้ของชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็ง

มาจากการท่องเทีย่ว ชาวบ้านประมาณ 30 ราย ร่วมน�าเทีย่ว  

พวกเขาพายเรือและสอดส่องดูแลป่าไปพร้อมกัน

56



 โครงการบ้านปลาและธนาคารปู เป็นแนวคิด 

ในการเพิม่จ�านวนสตัว์ทะเลให้กบัทะเล รวมทัง้ให้ชวีติแก่ชาวบ้าน 

ทุ่งหยีเพ็งเอง ข้อสังเกตที่ว่าเม่ือใช้อวนสามชั้นจับกุ้งทีไร  

กจ็ะมปีมู้าและปลาดาวตดิมาด้วยทกุท ีท�าให้เริม่คดิว่าอปุกรณ์

ใดที่ท�าร้ายสัตว์ทะเลและทะเลอย่างไม่จ�าเป็น ก็จะยกเลิก 

การใช้ไป และควรจะหาวิธีเพิ่มจ�านวนสัตว์ทะเลด้วย

 ชาวบ้านจงึทดลองท�าโครงการบ้านปลา และธนาคารปู 

ส�าหรับ “ธนาคารปู” นั้นปัจจุบันยังไม่ประสบความส�าเร็จ   

ชาวบ้านคดิว่าต้องมีความรูท้างวิชาการเข้ามาสนับสนุนอีกมาก 

เนื่องจากชาวบ้านยังไม่เข้าใจถึงสภาวะของสภาพแวดล้อมที่

ลูกปูจะเติบโตเมื่อออกจากไข่ได้ดีนัก

 แต่โครงการ “บ้านปลา” ท�าไม่ยาก เพียงสร้าง 

“ซั้ง” ขึ้นมา ซึ่งซั้งท�าจากการสุมทางมะพร้าว กิ่งปีปี และ

เต่าร้างไว้ในทะเลปากอ่าว นานวันไม้เหล่าน้ีจะมีรสเปรี้ยว  

สตัว์ทะเลจะเข้ามากนิ หรอืแม้กระทัง่เข้ามาวางไข่และอยูอ่าศัย 

โดยจะไม่ใช้ไม้ถัว่ขาวเพราะมกีลิน่ทีแ่รงท�าให้ปลาหน ีซึง่ทะเล

บริเวณ “ซั้ง” มักจะจับได้ปลาใหญ่ เช่น ปลาเก๋า ซึ่งจึงเป็น

อกีกศุโลบายหน่ึงทีจ่ะท�าให้จบัปลาใหญ่ได้ เพยีงแค่ล่องเรอืไป

จบัปลาทีป่ากอ่าว และโดยไม่ต้องออกทะเลลกึ ท�าให้สามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของน�้ามัน น�้าแข็ง และอาหารได้

 โครงการบ้านปลายงัอยูใ่นขัน้ตอนทีต้่องท�าความเข้าใจ

กบัส่วนรวม เพราะชาวประมงบางคนยงัไม่เข้าใจ คดิว่า “ซัง้” 

กีดขวางเส้นทางล่องเรือและอุปกรณ์ ท้ังที่ในปัจจุบันปลา 

ที่ชาวบ้านจับได้ มักเป็นปลาที่เติบโตมาจาก “ซั้ง” นั้นเอง 

โครงการบ้านปลา�
และ�ธนาคารปู
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เรื่องราวในอดีต
ถึงปัจจุบัน...

รฐับาลเปิดสมัปทานป่าชายเลน เถ้าแก่

จากนอกชุมชนจึงเข้ามาท�าธุรกิจค้าถ่านไม้ 

ท�าให้มกีารตดัไม้ในป่าชายเลนเป็นจ�านวนมาก  

และมกีารจ้างงานคนในชมุชน เพราะการท�า

ถ่านไม้นัน้ใช้คนจ�านวนมาก นีถ่อืเป็นรายได้

หลักของคนในชุมชนช่วงนั้น

2504

เมื่อปิดสัมปทานป่า ชาวบ้านส่วนใหญ่

ขาดรายได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมา

ปลูกยางพาราอย่างจริงจัง มากกว่า 50%  

ของชุมชน

2535

ชาวบ้านท�ามาหากินปลูกข้าวไร ่  

ท�านา ท�าประมง เพื่อกินกันในครัวเรือน  

ซึ่งชาวบ้านมีภูมิปัญญาและความรู้ในการ 

ท�ามาหากินด้วยตัวเอง 

อดีต

การทีช่าวบ้าน เลกิท�านาข้าวเปลีย่นมา

ท�านากุง้ คอืจดุเปลีย่นครัง้ใหญ่ของชมุชนนี้ 

เริม่จากการทีน่ายทนุนอกเกาะเข้ามากว้านซือ้

ทีด่นิบนเกาะเพือ่ท�านากุง้ ชาวบ้านหลายคน 

ขายที่ บางส่วนปรับพ้ืนที่นาข้าวของตน 

มาท�านากุ้ง เนื่องจากเห็นว่ามีบริษัทที่รับซื้อ 

และมรีายได้ทีด่ ีเพราะเหตนุีวิ้ถชีวิีตและวิธีคดิ

ของของชาวบ้านก็เปลี่ยนตามไปด้วย จากที่

เคยปลกูข้าวกนิเองได้กต้็องเปลีย่นไปท�างาน

หาเงินไปซื้อข้าวแทน ชีวิตมีความต้องการ

และพึ่งพาเงินมากกว่าเดิม

2543



ริเริ่มท�าเวทีประชาคม ของคนในชุมชน 

เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และข้าราชการ 

ท้องถิ่น ในวันที่ 22 มิถุนายน

 เน่ืองจากชาวบ้านต้องการที่จะฟื้นฟู

ป ่าของตน จึงขอมีส ่วนร่วมในการดูแล 

ป่าชายเลน ทางรัฐเห็นศักยภาพของชุมชน

และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จึงยอม

อนุญาตให้ชมุชนดแูลป่าชายเลนผนืนีไ้ด้ด้วย

ตนเอง ชาวบ้านจงึคดิโครงการต่างๆ เพือ่ดแูล

และฟื้นฟูป่ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงริเริ่ม 

ท�ากิจกรรมท่องเที่ยว

2546
คลื่นยักษ์สึนามิ ได้ถล่ม 6 จังหวัดใน 

ฝ่ังอนัดามนัในวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 

แต่บ้านทุง่หยเีพง็ไม่ได้รบัความเสยีหายมาก

นักเมื่อ UNDP ได้เข้ามาช่วยในการฟื้นฟ ู

ชุมชนต่างๆ บนเกาะ ทุ่งหยีเพ็งได้รับเงิน

ช่วยเหลือ 700,000 บาท เพราะ UNDP 

เห็นว่าชุมชนมีีโครการที่ชัดเจนในการฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนอกีท้ังเหตกุารณ์

ภัยพิบัติสึนามินี้ ท�าให้ทรัพยากรทางทะเล

น้อยลงไปมาก

2547
ข้ึนทะเบยีนป่าชุมชน ชาวบ้านเข้ามาดูแล

พืน้ทีป่่าชายเลนอย่างเตม็ตวั มกีารแบ่งพืน้ท่ี

ป่าชายเลนออกเป็น 3 ส่วน คือ ป่าอนุรักษ์ 

ป่าใช้สอยและป่าฟื้นฟู นอกจากน้ีชาวบ้าน

ยังพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให ้

นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ 

ป่าชายเลน ทั้งนี้ชุมชนได้เห็นว่าป่าช่วย 

สร้างรายได้ จึงเห็นคุณค่าของป่าและหันมา

ดูแลป่ากันมากขึ้น

2552

ป่าชุมชน

วสิาหกจิชุมชน การดแูลผนืป่าชายเลนได้

ด�าเนินการต่อยอดเป็น “กลุ่มวิสาหกจิชมุชน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง”

2554

59





การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ



จุดเริ่มต้น

“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”



 ความโด่งดังของแหล่งท่องเที่ยวในฝั ่งตะวันตก 

ของเกาะลนัตา ดึงดดูคนภายนอกทัง้นายทนุและนกัท่องเท่ียว

มาสู่พื้นที่ ท�าให้เกิดรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวก

ซือ้ สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ผุดขึน้อย่างรวดเรว็มากมาย 

น�าไปสู่ความต้องการในบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานจ�านวน

มาก เพือ่การด�าเนนิกิจการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัไปอย่างรวดเรว็ 

ผูค้นในชมุชนรายรอบทัว่เกาะต่างปรบัเปลีย่นการท�ากนิจากท่ี

เคยหาอยู่หากินในชมุชนของตน คนจ�านวนมากหนัมารบัจ้าง

ในธุรกิจภาคบริการและบ้านทุ่งหยีเพ็งก็ไม่ต่างไปจากนี้

 ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน  

มทีัง้ความไม่รูจ้กั และการไม่มคีวามรูต่้อกระแสการ

พฒันานี ้ซ่ึงนัน่หมายถงึการทีช่มุชนจะไม่มโีอกาส

ได้ก�าหนดทิศทางของตนเอง และจะถูกกลืนหาย

ไปในท่ีสุด จึงเกิดค�าถามข้ึนว่า ชุมชนจะคงอยู่ได้อย่างไร  

ความสุขและความสงบจะยังเหลืออยู่หรือไม่

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือEcotourism  

เป็นทางเลอืกของชมุชนบ้านทุง่ยีเ่พง็อนัหมายถงึการท่องเทีย่ว

อย่างมคีวามรบัผดิชอบในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรม

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน เป็นการด�าเนินการที่ต้องอาศัย 

การเรียนรู้ร่วมกันของท้ังผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 

ถือเป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ที่จะสามารถป้องกันและ 

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยเน้นให้นักท่องเทีย่วได้สมัผัส

และเรยีนรู้จากธรรมชาตส่ิิงแวดล้อมโดยตรง ซึง่นัน่หมายถึง

ชุมชนยังต้องรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์และงดงามต่อไป

 การด�าเนินการภายใต้การจัดการของชุมชนนี่เอง  

ที่ช่วยให้เกิดจิตส�านึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ

ทั้งแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว 

 ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งเริ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน 

หนักลบัมามองว่าชมุชนมอีะไรเป็นทุนบ้าง ซึง่ชุมชนต้องการให้ 

“ป่า” เป็นตัวชูโรง

 จากนั้นจึงศึกษาว่าการท่องเที่ยวคืออะไรกันแน่  

นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจอะไรจึงมาที่นี่ และเริ่มออกแบบ 

แนวการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับชุมชนเป็นล�าดับต่อมา 

 ทั้งน้ีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง 

จะต้องมีส ่วนช่วยดูแลรักษาป่าของชุมชนให้ 

คงความอุดมและร่มเย็น 

 อีกทั้งยังน�ารายได้มาสู่ชาวบ้าน ผู้คนไม่จ�าเป็นต้อง

ออกไปนอกชุมชนจนปล่อยให้ครัวเรือนเงียบเหงา และ 

ในด้านสังคมคือ การคืนความอบอุ ่นมาสู ่ครอบครัวและ 

ความแน่นแฟ้น เข้มแข็งมาสู่ชุมชน

 ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2546 การสร้างท่าเรือที่  

คลองเตาถ่าน คือจุดเร่ิมต้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง ชาวบ้านกลุ่มผู้ริเริ่มร่วมกันสร้างท่าเรือ

และสะพานไม้เดินชมป่าชายเลน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในระยะ 

เร่ิมต้น เพราะนอกจากชาวบ้านบางส่วนจะไม่เหน็ด้วย และไม่ให้ 

ความร่วมมอื ยงัได้กล่าวหาว่าการด�าเนนิการดังกล่าวเป็นการ

บุกรุกพื้นที่ป่า เพราะตัดไม้จากป่ามาท�าสะพาน 

 ชุมชนจึงขอขึ้นทะเบียนป่าชายเลนของตนให้เป็น 

ป่าชุมชน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 5–6 ปีต่อมากว่าที่รัฐ 

จะรบัรอง จนเม่ือเกดิเหตกุารณ์สึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 ชมุชน

ทุง่หยเีพ็งแม้ไม่ได้รบัความเสยีหายมาก แต่ว่ากไ็ด้รบัเงนิช่วย

เหลือจากUNDPมา 700,000 บาท จึงได้น�าเงินจ�านวนน้ี

สร้างสะพานให้มีความยาวขึ้นและแข็งแรงมากขึ้น รวมทั้งได้

สร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนขึ้นมาด้วย

 ท่าเรือของชุมชนแห่งน้ี เป็นหน่ึงในสามท่าเรือ

ส�าคัญของเกาะลันตา ที่รองรับนักท่องเที่ยวเพื่อออกไป

เที่ยวเกาะอื่นรอบเกาะลันตา ในหนึ่งวันท่าเรือแห่งนี้จะม ี

นกัท่องเทีย่วมาใช้บริการประมาณ 200-300 คน แต่ถ้าเป็นช่วง  

High Season อาจมีนักท่องเที่ยวถึง 1,000 คน 

 นักท่องเที่ยวมักมาชมป่าชายเลนที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง

และรับประทานอาหาร รวมทั้งท�ากิจกรรมตามโปรแกรม 

การท่องเทีย่วทีช่มุชนออกแบบไว้ วนันีบ้้านทุง่หยเีพง็กลายเป็น 

สถานที่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ของเกาะลนัตาทีด่�าเนนิการโดยคนใน

ชมุชนเอง
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 ป่าชายเลน คอืทรัพยากร

ท่ีส�าคัญของบ้านทุ ่งหยีเพ็ง  

ชาวบ้านหาอยู ่หากินกับป่า

มาแต่ในอดีต โดยพ่ึงพิงท้ัง

อาหารการกิน ยา และไม้

ส�าหรบัท�าโครงบ้านหรือเชือ้เพลงิ 

ในครวัเรอืน แม้เสือ้ผ้ายังอาศยั

สีย้อมจากป่าได้ แต่วถีิเช่นนัน้

ท�าได้น้อยลงในปัจจบุนั เพราะ

ป่าไม่สมบูรณ์ดงัเดิม สภาพป่า

อยูใ่นช่วงก�าลงัฟ้ืนฟูตวัเองจาก

การท�าสัมปทานป่าชายเลน

เพือ่การเผาถ่านเมือ่หลายสบิปี 

มาแล้ว อกีทัง้ไม้ในป่าชายเลน

โตช้า ต้นไม้ทีเ่หน็ได้ในป่าวนันี้

มีความสูงใหญ่สัก 40% ของ

ความสามารถในการเติบโต

ท้ังหมด ข้อสังเกตนี้ของชาว

บ้านท�าให้เกดิความตระหนกัว่า 

ป่าเย็น
ป่าชุมชน

ไม่ควรมีการท�าลายป่าอีกเลย 

นับแต ่นี้ ห ากชุมชนยั งคง

ต้องการตกทอดมรดกนีแ้ก่ลูก

หลาน  แนวคดิในการดแูลและ

อนรุกัษ์ป่าอย่างจรงิจังจึงเกดิข้ึน  

เกิดข้อตกลงเป็นระเบียบของ

ชมุชนในการจดัสรรพืน้ทีป่่าเพือ่

การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู และใช้สอย 

เพื่อให้เกิดการรับรองโดยรัฐ 

ชุมชนจึงขอข้ึนทะเบียนเป็น 

ป่าชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยัง

รวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชนท่องเทีย่ว 

เชิงอนุรักษ์ เพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าชายเลน 

อันเป็นทุนของชุมชนร่วมกัน 

เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ชมุชน

อย่างทั่วถึง และอยู ่บนฐาน

แนวคดิทางวฒันธรรมเดยีวกนั
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ป่าชมุชน คอื การจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้ทีช่มุชนด�าเนนิ

การกับทางภาครัฐ ซึ่งจะได้

รับอนุญาตให้ใช ้ประโยชน์

จากป่าได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมาย กฎระเบียบและข้อตกลง  

ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเช่ือ

และวัฒนธรรมของชุมชน 

ท้องถิน่ด้วย เป้าหมายหลกัของ

ป่าชมุชนเป็นไปเพ่ือการอนรุกัษ์ 

และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

จากป่าอย่างยั่งยืน

      ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพง็

ขึน้ทะเบยีนเมือ่ปี พ.ศ. 2552 มี

เนือ้ท่ี 1,955 ไร่ อยูใ่นประเภท

ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเกาะลันตา

ใหญ่ จ.กระบ่ี เคยได้รบัรางวลั

ชนะเลิศระดับประเทศ 

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ภายใต้โครงการ

คนรกัษ์ป่า ป่ารกัษ์ชมุชน 

ปีที่ 10 

   การจัดการทรัพยากรป่า

ชายเลนบ้านทุง่หยเีพง็มคีวาม

น่าสนใจตรงที่ได้ด�าเนินการ

ร่วมมือกับกรมป่าไม้ ร่วม

ทั้งหน่วยงานราชการระดับ 

ท้องถิ่นอย่างอาศัยการพูด

คุยและท�าความเข ้าใจกัน  

ชมุชนให้ความส�าคญัในการระวงั

ทุกเหตุที่น�าไปสู่ความขัดแย้ง

 

    ทกุภาคส่วนจึงร่วมกนัฟ้ืนฟู

สภาพป่า จัดสรรพืน้ทีป่่าชมุชนใน 

2 ด้าน ได้แก่ เพ่ือการอนรุกัษ์

และเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

ป่าชุมชน เพื่อการใช้สอยและ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 อีกทั้งยังได้แบ่งพื้นที่ 

ป ่ า ออก เป ็ น  3  เ ขตคื อ  

เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าใช้สอย

และเขตป่าฟื้นฟู

 ป่าแห่งนี้ต้อง
น�าความร่มเย็น

มาสู่ทุกคน

“

”

ที่ตั้งป่าชุมชน

บ้านทุ่งหยีเพ็ง

ต.ศาลาด่าน 

อ.เกาะลันตา 

จ.กระบี่

เนื้อที่ : 1,955 ไร่
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 เป็นพื้นที่ป ่าท่ีได้รับการคุ ้มครอง

อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ห้ามบคุคลเข้าไป

ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต กินพื้นที่ 

ผืนป ่าชายเลนของชุมชนเกือบทั้งหมด  

ซึ่งมีพ้ืนท่ีถัดจากแนวถ่ินฐานบ้านเรือนของ

ชุมชนจนถึงชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออก 

 เป็นเขตที่ชาวบ้านสามารถเข้าไป

ใช้ประโยชน์จากไม้ได้ แต่ต้องมีการกรอก 

ใบขออนุญาตและปลูกไม ้ทดแทนด้วย  

โดยถ้าหากตดัต้นไม้ไป 1 ต้น จะต้องปลกูคืน 

10 ต้น  ส่วนมากชาวบ้านจะใช้ประโยชน์จากป่า

เพยีงเลก็น้อย เช่น ตดัไม้แสมไปท�าโครงสร้างบ้าน 

เขตป่าใช้สอยถูกก�าหนดให้อยู่ตรงบริเวณ 

ปากคลองใหญ่ 

เขตป่าอนรุกัษ์

เขตป่าใช้สอย

 เป ็นหย่อมป่าที่ เคยเป ็นพื้นที่ท�า

สัมปทานเก่าซึ่งถูกใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น

ในอดีต โดยเฉพาะบริเวณป่าในส่วนที่เป็น

ท่าเรือท่องเที่ยวของชุมชนในปัจจุบัน การ

ก�าหนดเขตป่าฟ้ืนฟมูเีป้าหมายทีจ่ะปล่อยให้

พนัธุไ์ม้ในป่าฟ้ืนฟตูวัเองจากการท�าสมัปทาน

ในอดตี  รวมทัง้มกีารปลูกป่าเพือ่เพิม่จ�านวน

พันธุ์ไม้

 การท่องเทีย่วเชงินเิวศในพืน้ทีป่่าชมุชน 

เป็นการจัดการด้วยวสัิยทศัน์ทีเ่ฉยีบแหลมของ

คนในชมุชน โดยมุง่ปลูกฝังจติส�านกึรกัษ์ป่าให้

แก่คนในชมุชนและนกัท่องเทีย่ว  ซึง่อาจกล่าว

ได้ว่าความหวงแหนในผนืป่าเกดิได้จากการท่ี

ท�าให้ชาวบ้านรบัรูว่้าป่านีไ้ด้สร้างประโยชน์ให้

กับพวกเขามาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมี

ความเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนมากมายในชีวติและ

สังคม ป่าชายเลนแห่งนี้ยังคงเป็นที่พึ่งพิงให้

แก่ชาวบ้านได้  

 “เงนิและรายได้” อาจคอืความจ�าเป็น

ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันของผู้คน แต่มิได้

มีความส�าคัญมากไปกว่าการดูแลผืนป่าให ้

คงสภาพแห่งการเป็นที่พึ่งพาอย่างยั่งยืน 

ให้แก่คนในชุมชน

เขตป่าฟื้นฟู
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ห้ามตัดไม้ในป่าชุมชนก่อนการได้รับอนุญาต

ห้ามจับสัตว์น�้าในพื้นที่อนุรักษ์

ห้ามจับสัตว์น�้าวัยอ่อนในป่าชุมชน

ห้ามท�ากิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ป ่าชุมชน  

เว้นแต่ได้มีมตร่ิวมในคณะกรรมการป่าชุมชน

การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ป่าชุมชนต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและ

ต้องเสยีค่าบ�ารงุสถานทีใ่ห้กบัชุมชนเมือ่มกีาร

ก�าหนดอัตราที่เหมาะสม

บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คนในชุมชนห้ามจัด 

กิจกรรมใดๆ เช่น การท่องเที่ยว หรือ

งานรื่นเริงต่างๆ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ 

ในคณะกรรมการชุมชน

กฏระเบยีบป่าชมุชน
-

-

-

-

-

-





 แนวคดิของรฐัว่าด้วยเร่ือง 

“วสิาหกจิชุมชน” ได้ให้ความส�าคัญ

กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ควบคูไ่ปกบัเศรษฐกจิกระแสหลกั 

เพื่อสนับสนุนกิจการของชุมชน 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตสินค้า

หรอืให้บรกิาร ทีม่คีวามสอดคล้อง

หรอือยูบ่นฐานของทนุของชมุชน

ทัง้ทางด้านทรพัยากรธรรมชาติ

หรือวัฒนธรรม  

 ชุมชนที่ เรียนรู ้และมี

ความเท่าทนัในหลักการ สามารถ

ด�าเนนิการร่วมกนัในการประกอบ

กจิกรรมทางธรุกจิดงักล่าว ทัง้นี้

เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และเพ่ือ

ความแน่นแฟ้นของชมุชนยิง่ข้ึน 

 บ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็น
หนึ่งในชุมชนที่ได้น�าต้นทุนทาง

ธรรมชาติ อันได้แก่ ทรัพยากร

ป่าชายเลนอนัสมบรูณ์และแหล่ง

อาหารทะเลอันอุดม ไปด�าเนิน

การต่อยอดในช่ือของ “กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยง

เชงิอนรุกัษ์บ้านทุง่หยีเพง็” 
ซึง่ขึน้ทะเบยีนเม่ือปี พ.ศ. 2554

วิสาหกิจชุมชน
บ้านอุ่น

 ด ้วยการด�า เนินการ

ท�านองนี้ป่าบ้านทุ ่งหยีเพ็งยัง

คงความสมบูรณ์จนเป็นศูนย์

เรยีนรู้ในเรือ่งของป่าชมุชนได้ดี  

ขณะเดยีวกนัป่าก็ยงัคงท�าหน้าที่

ป่าเช่นเดิม ทั้งการป้องกันการ

กัดเซาะชายฝั ่งจากคลื่นลม  

เป็นแหล่งอนุบาลสัตว ์ทะเล  

ที่ยังมีมากพอที่จะเป็นแหล่ง

อาหารส�าหรับชาวบ้าน

 ยังมีก�าลังส�าคัญของ

เยาวชนในพ้ืนท่ีมาร่วมท�ากจิกรรม

ท่องเทีย่ว เช่น เป็นไกด์น�าเทีย่ว 

เพือ่เป็นการปลกูฝังให้รกัและดแูล

รักษาผืนป่าให้คงอยู่สู่รุ่นต่อไป

         

    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

หรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทุ่ง-

หยีเพ็ง เริ่มด�าเนินการตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2546 จนถงึปัจจบุนั โดย

มกีารบริหารงานร่วมกนัระหว่าง

ชุมชนและกรมป่าไม้ และมี 

ชาวบ้านเข้าร่วมด�าเนินการ 130 

ครวัเรอืน จากทัง้หมด 300 ครวั-

เรอืน แม้ครวัเรอืนท่ีไม่ได้เข้าร่วม 

ก็มีรายได้ทางอ้อมจากการไหล

เข้ามาของนักท่องเที่ยวเช่นกัน 

    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บ้านทุง่หยเีพง็ไม่น�าความเสยีหาย

มาสู่ป่าชายเลน อ่าว และทะเล 

เพราะชุมชน เน้นเรื่องการ

สัมผัสธรรมชาติอย่างลึก

ซึ้ง และแนวคิดธรรมชาติ

บ�าบัด เช่น อาบแสงตะวัน  

การฟังเสียงป่า และแม้แต่เสียง

หัวใจของตนเอง ซ่ึงอยูใ่นข้ันของ

การทดลองและพัฒนา 
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 นอกจากนี้ยังมีการสร้างรายได้จาก

การน�าสัตว์ทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อาหาร เช่น เคยที่น�ามาท�ากะปิ การท�า

ไตปลาแห้ง ปลากระบอกแดดเดยีว ปลาอบ

สมุนไพร น�้าพริกทอด น�้ามันกุ้ง เป็นต้น

 ผลิต ภัณฑ ์ที่ โดดเด ่นที่ สุดของ

บ้านทุ่งหยีเพ็งคือ กะปิตราลันตาซึ่งมี
ความพิเศษตรงที่เป็นกะปิเคยแท้ ที่ไม่ปรุง

แต่งสีใดๆ กะปิ 22,000-25,000 ตัน  

ต่อปีได้ถูกส่งขายไปยังร้านค้ากว่า 90 ร้าน 

ในจังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ตในป ี

พ.ศ. 2557 กะปิตราลานตาสามารถสร้าง

รายให้แก่บ้านทุ่งหยเีพง็ราว 1,952,250 บาท 

ซึ่งนับเป็นความส�าเร็จอย่างหนึ่ง

 เมื่อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

จากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทาง

ภูมิปัญญา แนวคิดที่จะดึงคนกลับสู่ชุมชน 

ดูเหมือนจะเป็นจริงได้ง่ายขึ้น 

 โครงการบ้านบวก (Home Plus) 
เป็นการด�าเนนิธุรกจิในครัวเรอืน โดยปรบับ้าน

เรือนบางส่วนให้สามารถรับรองนักท่องเที่ยว

ได้อย่างเหมาะสม อาศัยอัธยาศัยไมตรีเป็น 

ตัวดึงดูดใจ บ้านบวกเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ ้านทุ ่งหยีเพ็ง  

ครัวเรือนใดพร้อมด้วยความเห็นของสมาชิก 

ในครอบครัว มีความร่วมแรงร่วมใจ ก็ให้ปรับ

แต่งสถานทีพ่อประมาณเพือ่ต้อนรบันกัท่องเทีย่ว 

ชมุชนมหีลกัการในการท�างานเชงิ “รบั”  

ไม่รกุเร้า และบงัคบัให้คนในชมุชนลกุ

ขึ้นมาท�า หน่วยเล็กๆ ในระดับครอบครัว

หน่วยใดพร้อมท�าสิ่งใดก็เริ่มที่ตรงนั้น สิ่งที่

เป็นสาระ คือความอบอุ่นในสัมพันธ์

ของคนในครอบครัว ไม่ใช่เงินทอง
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หุ้น
เงินปันผล

และ

 การท่องเทีย่ว โดยชมุชน
บ้านทุ่งหยเีพง็จดทะเบยีนเป็นกลุม่

วสิาหกจิชุมชนท่องเท่ียวเชงิอนรัุกษ์

บ้านทุ่งหยเีพ็งจงึได้รบัสทิธิใ์ห้กูเ้งิน

หากชมุชนต้องการกูแ้ละได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การท่ีกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 

ท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์บ้านทุ่งหยีเพง็

มีวงเงินประกัน 180,000 บาท  

ซึง่หากชุมชนท�ารายได้ไม่ถงึ 180,000 

บาท/ปี ไม่จ�าเป็นต้องเสียภาษี

 กลุม่วสิาหกจิชมุชนท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็งมีระบบ

ระดมเงินลงทุนของคนในชุมชน

ในรูปแบบของการซื้อหุ้น และรับ

เงนิปันผลในปีต่อไปเมือ่ธรุกจิการ

ท่องเที่ยวสร้างก�าไรให้แก่ชุมชน

 โดยผูถ้อืหุน้จะได้รบัเงนิปันผล

เป็นสัดส่วนเดียวกับหุ ้นที่ตนถือ  

ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2561 

วิสาหกิจชุมชนนั้น สร้างก�าไรกว่า 

120,000 บาท และมผีูถ้อืหุน้จ�านวนกว่า 

2,350 หุน้ ท�าให้เมือ่แบ่งเงนิปันผล

จะได้รับเงินหุ้นละ 50 บาท ดังนั้น 

ถ้าถือหุ้น 100 หุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้

รับเงินปันผล 5,000 บาทในปีนั้น
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   การซ้ือหุ้นจะมีการเซ็นต์สญัญาเป็นลายลกัษณ์

อักษรและเสียค่าธรรมเนียม 200 บาทในครั้งแรก 

โดยจะได้ถอืหุน้ 1 หุน้ แต่ถ้าหากต้องการทีจ่ะซือ้หุ้น

เพิ่ม จะซื้อได้ในราคาหุ้นละ 100 บาท หุ้นนี้ไม่มีวัน

หมดอายุ แต่หากผู้ถือหุ้นนั้นเสียชีวิต หุ้นจะตกแก่

ผู้รับมรดกตามชื่อที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก

 การทีจ่ะเป็นผู้ถอืหุน้ของกลุม่วสิาหกจิชมุชน

ท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์บ้านทุง่หยเีพง็ได้นัน้ มเีงือ่นไขว่า 

ผูท้ีส่ามารถถอืหุน้ได้ต้องเป็นคนในชมุชน มทีะเบยีนบ้าน 

อยู่ที่ หมู่ 4 ต�าบลศาลาด่าน อ�าเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่เท่านั้น และต้องเข้าร่วมกิจกรรม  

เช่น การประชุมและเสวนาในวาระต่างๆ เพื่อให้รับ

ทราบความเป็นไปในการด�าเนินการของกลุม่วิสาหกิจ 

และเพือ่ให้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่อการ

พฒันากลุม่วิสาหกิจชมุชนท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์บ้าน

ทุ่งหยีเพ็งนี้ต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ยังมีความพิเศษในระเบียบ

เรื่องเงินปันผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว 

เชงิอนุรกัษ์บ้านทุง่หยเีพง็ตรงที ่ก�าไรจากการด�าเนิน

กิจการธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่ม จะถูกดึงออก

มาเพียง 60% เพื่อใช้เป็นเงินปันผลคืนแก่ผู้ถือหุ้น  

อีก 40% จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน  

ส่วนละ 10% และน�าไปใช้จ่ายในค่าด�าเนินธุรกิจ  

ในค่าจ้างหรอืเบีย้เลีย้งของผู้ท�างาน ในการด�าเนนิการ 

ของคณะกรรมการและการบริจาคให้แก่มัสยิด  

ด้วยแนวคิดที่ว่า เมื่อได้ “รับ” แล้วจึงต้อง “ให้” 
คืนแก่ชุมชนด้วย

ตาราง : แสดงจำานวนหุ้นและเงินปันผล พ.ศ.2561
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“เที่ยวที่ทุ่งหยีเพ็ง”
“...การท่องเที่ยวที่ดีควรให้มากกว่า

ความผ่อนคลายและความสนุก

การเที่ยวที่ทุ่งหยีเพ็งให้มากกว่านัน้...”



 เมื่อนักท่องเท่ียวล่องเรือตามคลองล่องเข้าไปในป่า 

จนถึงจุดที่เป็นอุโมงค์ร่มไม้ใจกลางป่า ก็ให้ดับเครื่องเรือเพื่อ

ให้เกิดความเงียบ นักท่องเท่ียวลองหลับตา และฟังเสียง

ธรรมชาติให้ได้ยินเสยีงธรรมชาตใินป่าชายเลน  นกัท่องเทีย่ว

จะได้ยินเสยีงลมพดั เสยีงสายน�า้ในคลองทีไ่หลกระทบฝ่ังเลน 

เสียงใบไม้กิง่ไม้ไหวกระทบ เสยีงนกร้องและเสยีงของสรรพสิง่ 

เล็กๆ หรือแม้แต่เสียงหัวใจของตนเอง ที่ชีวิตนี้หลายคน 

อาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย เป็นการให้เวลากับตนเอง  

คิดและทบทวนว่าแท้จริงแล้วใจของตนเป็นอย่างไร 

 หรือแม้แต่การท่ีนักท่องเที่ยวนั่งเรือล่องตามคลอง 

ไปจนถงึปากอ่าวเพือ่รอชมแสงแรกของพระอาทติย์ และปล่อย

เวลาไปกับการอาบแสงตะวันในเวลานั้น ก็เป็นการช่วยฟื้นฟู

พลงัและก�าลงัใจในการใช้ชวิีตได้อย่างมาก ก่อนทีจ่ะต้องกลับ

ไปเจอกับความวุ่นวายในชีวิตเหมือนเช่นเคย แนวคิดเช่นนี ้

ของการท่องเทีย่วโดยชมุชนทีบ้่านทุง่หยเีพง็สอดรบักบั กระแส

ใหม่ของการดูแลตัวเอง

 Biophilia คือคนที่รักสิ่งมีชีวิต คนที่อยากเห็นการ

เจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคน ต้นไม้ ความคิด หรือสังคม 

 Biophilia Hypothesis คือสมมติฐานที่บอกว่า

วิวัฒนาการของคนเราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ความผูกพัน 

กับธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นๆ มีมาแต่ก�าเนิด  

เพราะความผูกพันกับธรรมชาติเป็นหนึ่งในพฤติกรรม 

ของมนษุย์ มนษุย์ในยคุแรกๆ ให้ความส�าคญักบัสิง่เร้าในธรรมชาติ  

เช่น งทู�าให้เรากลวั น�า้และต้นไม้ท�าให้เรารูสึ้กสบายใจท่ีจะพกั  

ในปัจจุบันความผูกพันกับธรรมชาติอาจมีความส�าคัญมาก

ขึ้น เพราะเราใช้เวลามากไปกับการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์

ส�าหรับการท�างานหรือเพื่อความบันเทิง

 ปัจจุบันมกีารท�าวจัิยของหน่วยงานป่าไม้ประเทศญ่ีปุน่

และเกาหลีใต้ ที่ผลการศึกษาแสดงว่าการเข้าไปอยู่ในพื้นที ่

สีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด

และความรูส้กึมคีวามสขุ  ท�าให้ลดพฤตกิรรมเห็นแก่ตวัเพราะ

เรารูว่้าเราเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของสิง่ทีย่ิง่ใหญ่กว่า รวมทัง้ช่วย

เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และยิ่งใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติมาก

เท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น

 นักวิจัยจึงแนะน�าว่า “การใช้ชีวิตในป่า การ

ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อรับรู้สิ่งกระตุ้นในป่าอย่าง       

บ้านทุุง่หยีเพ็งคดิจะท�า จะช่วยบ�าบัด ป้องกนัและ

รักษา เป็นภูมิคุ้มกันโรค และช่วยลดความเครียด

ให้เราได้” แนวคดิ “ป่าบ�าบดั” ของบ้านทุง่หยเีพง็จงึทนัสมยั

อยู่ไม่น้อย

 

 แสง สี และเสียงจากธรรมชาติท่ีบ้านทุ่งหยีเพ็งตาม

โปรแกรมการพาเที่ยวของชุมชน ช่วยให้ร่างกาย จิตใจ รวม

ทัง้จิตวญิญาณของผูท้ีไ่ด้เข้าไปสัมผสัรูส้กึได้ถงึการเข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ รวมทั้งเกิดจิตส�านึกต่อคุณค่าของ

ธรรมชาต ิ น�าไปสู่การเหน็ความส�าคญัของการร่วมดูแลรกัษา

ป่าบ�าบัด

ผนืป่าและพืน้ทีส่เีขยีว ไม่ว่าจะเป็นผนืป่าหรอืพืน้ทีส่เีขยีวของ

ที่ใด 

 ซ่ึงหวังว่าการท่องเที่ยวไปในผืนป่า ได้สัมผัสสายน�้า 

และวิถีของชมุชนทีใ่กล้ชดิกบัธรรมชาตจิะช่วยเพิม่พืน้ทีสี่เขียว

ในใจของผู้คนได้ เมื่อกลับบ้านอาจช่วยให้ใครสักคนเริ่มปลูก

ต้นไม้ต้นเล็กๆ เพิ่มขึ้นอีกสักต้น 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด�าเนินการ

อย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน 

ท�าให้ชุมชนเกิดความรักและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ทั้ง

ยังเป็นการปลูกฝังให้ชาวบ้านเกิดส�านึกรักในผืนป่าที่มีคุณ

ต่อชีวิต และเกิดความพยายามที่จะรักษาฟื้นฟูผืนป่าและวิถี 

อันงดงามของชุมชนให้ยั่งยืน

 นกัท่องเทีย่วจะสมัผสัได้ถงึวถิคีวามเป็นอยูข่องชาวบ้าน  

อาหารที่รับประทานมีวัตถุดิบจากท้องถ่ินเป็นส่วนประกอบ 

และหากสนใจทีจ่ะฟังเรือ่งราวในอดีตกม็ผีูเ้ล่าได้อย่างเหน็ภาพ 

ชาวบ้านเองยงัน�าเรอืแจวทีใ่ช้ขนถ่านในสมยัหนึง่ มาซ่อมแซม

และปรบัปรงุ เพือ่พานกัท่องเทีย่วล่องคลองพร้อมฟังเรือ่งเล่า

จากอดีตที่ยุคหนี่งการเผาถ่านท�ามากที่นี่

 ด้วยเหตเุหล่านีท้�าให้ชมุชนทุง่หยเีพง็ยงัคงด�าเนนิชวีติ

ไปอย่างช้าๆ ไม่พรวดพราดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ

ท่องเที่ยวของเกาะลันตา 

จิตส�านึกต่อธรรมชาติ

ชุมชนยั ่งยืน
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ที่คาดหวังให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทิศทางใหม่ 

การพัฒนาครัวเรือนใน 3 มิติ คือ ด้านครอบครัว

และสงัคม ด้านเศรษฐกจิเองและด้านธรรมชาตสิิง่

แวดล้อมไปพร้อมกนั เป็นการเริม่ทีห่น่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของ

ชุมชน และหวงัว่าจากหน่วยเล็กๆ จะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ของสังคมที่ใหญ่ขึ้น

 เมื่อเข้าโครงการบ้านบวก ครัวเรือนจะพยายาม

ปรบัปรุงบ้าน และจดัส่วนของบ้านให้เหมาะสมส�าหรบัเป็นทีพั่ก  

หลับนอนของนักท่องเที่ยว หรืออาจรวมไปถึงเรื่องของ

อาหารการกิน และกิจกรรมการท่องเท่ียวตามท่ีจะตกลงกัน 

แนวคิดของการขยายบ้านออกไปให้เป็นร้านกาแฟ การผลิต 

ของที่ระลึก การปลูกผักและผลไม้อาจเกิดขึ้นตามมา 

หากครวัเรอืนมคีวามพร้อม ซึง่นัน่หมายถงึทีม่าของรายได้ของ 

ครัวเรือนโดยไม่จ�าเป็นต้องออกนอกชุมชน  

 ความคาดหวังต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้

เกิดความประทับใจ เพื่อการบอกต่อหรือกลับมาเที่ยวใน 

ครั้งต่อไป ท�าให้ครัวเรือนต้องหันมาให้ความสนใจต่อการ

ดูแลสภาพแวดล้อม เช่น เสียง กลิ่น ขยะ น�้าเสีย เป็นต้น 

เพือ่ให้ถกูสุขลักษณะยิง่ข้ึน อกีทัง้ยงัสะท้อนความใส่ใจทีม่ต่ีอ 

นักท่องเที่ยว อันเป็นสาระส�าคัญของภาคบริการ 

  บ้านบวกหรือ “Home Plus” ที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง 

คือโครงการท่ีต้องการสร้างบ้านให้อบอุน่ด้วยสมัพนัธ์ของคนใน

ครอบครัว

 บ้านบวกหรือ “Home Plus” เชื่อมโยงกับการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนตรงที่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถปรับปรุงครัวเรือนให้เป็น “โฮมสเตย์” ในการรองรับ 

นักท่องเที่ยว

 เมื่อการท่องเที่ยวเกาะลันตาได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ฝั่งตะวันตกของเกาะจึงเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือ

ขึ้นมากมาย ผู้คนต่างสนใจและให้ความส�าคัญต่อการท�างาน

บริการในธุรกิจการท่องเที่ยว

 ผูค้นท้ิงบ้านออกไปท�างานนอกชมุชนจงึเป็นปรากฏการณ์

ท่ีเกิดขึน้ได้ท่ัวไปทกุชมุชน ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ในครอบครวั

ทีเ่คยมคีวามใกล้ชดิต่อกนัลดน้อยลง บ้านจงึขาดชวีติและความ

อบอุ่น ชุมชนจึงมีลักษณะของการต่างคนต่างอยู่ 

 การไม่เป็นหนึง่เดียวกนัในบ้านของตนน�าไปสู่ความไม่

เป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน และไม่ว่าจะชวนกันท�าอะไรเพื่อ

พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นก็เป็นไปได้ยาก

 บ้านบวก หรือ “Home plus” เป็นโครงการ

“บ้านบวก”
เพื่อ�“บ้านอุ่น�ป่าเย็น”

เริ ่มที ่ครอบครัว
โฮมสเตย์

เง ื ่อนไข
 ทัง้น้ี บุคคลทีเ่ข้าร่วมโครงการ “บ้านบวก” ต้องพร้อม

ยอมรับเงื่อนไข 10 ประการ คือ

 1. รักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้าน 

    เรือนให้สวยงาม

 2. เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับองค์ความรู้

    และการบริการจากทางชุมชน

 3. ไม่ใช้ระบบเงินกู้มาต่อยอดหรือพัฒนา

 4. ไม่ทิ้งฐานอาชีพเดิม

 5. พร้อมเข้าสูก่ระบวนการท�าแผนพัฒนาครวัเรอืนสู่

    การพึ่งตนเอง

 6. แบ่งปันสงัคมตามอตัราเงือ่นไขทีท่างกลุม่ก�าหนด

    เมื่อเกิดรายได้

 7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม

 8. ลดการใช้พลังงานในครัวเรือน

 9. ปลกูฝังจติส�านกึและพฒันาคนภายใต้การดแูลใน

    ครอบครัว

 10. ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ไม่สนับสนุนส่งเสริม 

      สิ่งที่ท�าลายสุขภาพ

 ซึ่งในปัจจุบันมีบ้านที่เข้าร่วมโครงการนี้ 4 หลัง 

และท�าเป็นโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้รวมทั้งหมดไม่

เกนิ 30 คน ในอนาคตคาดหวังว่าจะมีบ้านทีเ่ข้าร่วมโครงการ  

“บ้านบวก” มากขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้ชุมชนมีชีวิต

 โดยมี “บ้านทีอุ่น่และป่าทีเ่ยน็” เป็นฐานในการ

อยู่ร่วมกัน
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“หากมีบ้านสักหลังหนึ่ง ที่พ่อ แม่ ลูก ร่วมกันสร้าง

เศรษฐกิจครอบครัวขึ้นมาจนพึ่งพาตนเองได้ จากรากฐาน

ที่ตนเองมี โดยไม่ทิ้งบ้านไปไหน ไม่ทิ้งอาชีพดั้งเดิม  

วันนี้ปัญหาสังคมในหลาย ๆ ด้านก็คงไม่เกิด  

บ้านก็คงไม่เหงา หมู่บ้านก็จะมีชีวิตชีวา”





“โปรแกรมการท่องเที่ยว”



 เรือแจวนี้น�าเรือขนถ่านไม้ในอดีตมาต่อเติมหลังคา

การล่องเรือนั้นกินเวลาราว 1 ชั่วโมง เพื่อชมความงามของ 

ผนืป่าชายเลน โดยในระหว่างทีน่ัง่อยูใ่นเรอืแจวน้ัน จะสามารถ

สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและสงบ มีการเตรียมผลไม้ ชา 

กาแฟ และของทานเล่นเอาไว้ให้ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นชม

บรรยากาศหมู่บ้าน แวะซื้อของฝากจากกลุ่มต่างๆ และจบที่

การทานอาหารกลางวันหรือเย็นในชุมชน

ช่วงเวลา : 8:30-12:30 น. , 14:30-16:30 น.

ราคา : 1,500 บาท/ท่าน

�ล่องเรือแจว
ในป่าชายเลน

 การล่องเรือแจวนี้ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส

กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์

ชมุชนอกีด้วย ทัง้จากเรอืแจวและเรือ่งเล่าในอดตีของเจ้าของ

เรือ
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 การล่องเรือหางยาวเพื่อชมบรรยากาศป่าชายเลนใน 

ทุ่งหยีเพ็งนั้นกินเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นแวะชมการผลิตกะปิ  

และการท�าเกษตรกรรมรอบ ป่าชายเลน ก่อนที่จะจบทริป 

ด้วยการรับประทานผัดไทแบบท้องถิ่น
�ล่องเรือหางยาว

ในป่าชายเลน

ช่วงเวลา : 9:30-14:00 น.

ราคา : 1,500 บาท/ท่าน
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 การพายเรือคายัคชมป่าชายเลนแบบใกล้ชิด โดย

มีไกด์คอยน�าทางเพื่อกันหลงกินเวลาราว 1 ชั่วโมง ก่อน

ที่จะพาไปชมการผลิตกะปิซึ่งถือเป็นธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 

ที่มีช่ือเสียงของชุมชนนี้ และสุดท้ายจบทริปด้วยการแวะรับ

ประทานอาหารกลางวันเมนูผัดไทในแบบท้องถิ่น

ช่วงเวลา : 9:30-14:00 น.

ราคา : 1,350 บาท/ท่าน�พายเรือคายัค
ในป่าชายเลน
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 ชมบรรยากาศป่าชายเลน และเหล่าปกู้ามดาบสฟ้ีาสด 

ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึง่ของผนืป่านี ้แวะชมเกาะลงิ

ทีม่ลิีงแสมฝงูใหญ่อาศยัอยู ่แต่ต้องคอยระวังทรพัย์สนิของตน

ช่วงเวลา : 1 วัน

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน�ชมปูก้ามดาบ
และสัตว์ในป่า
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 ตื่นแต่เช ้าเพ่ือไปล่องเรือออกสู ่ปากอ่าว รอชม 

แสงตะวันตอนช่วงเช้ามืด ซึ่งจะมีบริการรถรับ-ส่งจากที่พัก 

บรกิารเรอืหางยาวแบบพืน้บ้านหรือแพและไกด์ท้องถ่ิน รวมไปถึง 

รับประทานอาหารเช้าและขนมท้องถิ่นบนเรือ

ช่วงเวลา : 05:00-09:00 น.

ราคา : 1,000 บาท/ท่าน
�โปรแกรม

อาบอรุณ

 ในทกุคืน 15 ค�า่ ล่องเรอืออกสูป่ากอ่าวเพือ่ชมแสงจนัทร์

ซึ่งจะมีบริการรถรับ-ส่งจากที่พัก บริการเรือหางยาวแบบ 

พืน้บ้านหรอืแพและไกด์ท้องถิน่ รวมไปถงึรบัประทานอาหาร

เย็นใต้แสงจันทร์

ช่วงเวลา : 18:00-21:00 น.

ราคา : 1,500 บาท/ท่าน�โปรแกรม
อาบแสงจันทร์
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 ความมั่นคงของชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนมี

ทุนที่ส�าคัญคือทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีตชุมชนทุ่งหยีเพ็ง

พึ่งพาทรัพยากรป่าชายเลน อ่าว ทะเลเป็นแหล่งอาหารและ

ปัจจัยพื้นฐานอื่นของชีวิต และอาศัยปลูกข้าวกินในครัวเรือน

ในทีร่าบไม่ไกลจากบ้านเรือน ครอบครัวมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ

เพราะต้องช่วยกันท�ามาหากิน อย่างไรก็ตามชุมชนสามารถ  

พึง่พาตนเอง ได้ท้ังทางด้านทรัพยากร เศรษฐกจิ และสงัคม 

 ป่าชายเลนนี้เป็นหัวใจของชุมชน ในสมัยหนึ่งถือเป็น

แหล่งรายได้ที่ส�าคัญเมื่อรัฐเปิดให้ท�าสัมปทานป่าชายเลน 

เพื่อการท�าถ่านไม้  ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินใช้บ้าง 

เพื่อซื้อหาสิ่งท่ีจ�าเป็น แม้รายได้จะไม่มั่นคง แต่ชาวบ้าน

ยังท�ามาหากินอยู่ในพื้นที่ของตน เป็นช่วงเวลาท่ีทรัพยากร 

ยงัคงเป็นฐานชีวติทีส่�าคญั จนเมือ่หมดยคุสมัปทาน ชาวบ้าน

มองหาหนทางอื่นในการสร้างรายได้ ได้แก่ การท�านากุ้ง  

การปลกูยาง ปลูกปาล์มน�า้มนั  และเรือ่ยมาเมือ่การท่องเท่ียว

เข้ามาสู่เกาะลันตา

“สมดุล”
แห่งชุมชน

ทรัพยากร
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 เกาะลันตาคราคร�่าด้วยผู้คน ขณะเดียวกันรายได ้

ในชุมชนจากอาชีพที่มีอยู่เดิมไม่มากพอเล้ียงชีพ ท�าให้คน 

ในชมุชนต้องออกไปท�างานนอกชมุชน โดยเฉพาะในฝ่ังตะวนั

ตกของเกาะลันตา ที่ทะเลและหาดทรายกลายเป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียวทีส่�าคญัของเกาะ ขณะเดียวกนันัน้เป็นแหล่งรายได้

ของชาวบ้านบ้านทุง่หยเีพง็ทีท่รพัยากรป่าชายเลนเสือ่มโทรม

ไปมากหลงัสมัปทาน และจ�าเป็นต้องออกมาท�ามาหากนินอก

ชุมชน ชาวบ้านกล่าวว่าชุมชนเวลานั้นเป็นชุมชนที่ “ไร้ชีวิต“ 

และครัวเรือนก็ “เงียบเหงา”

 “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เป็นเครื่องมือหน่ึงที่

ชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งใช้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนของเขา

และกลายเป็นต้นทุนส�าหรับการท่องเที่ยว ท�าให้ชาวบ้าน 

ไม่จ�าเป็นต้องออกนอกชุมชนและสามารถสร้างรายได ้

จากกจิกรรมการท่องเทีย่ว รวมทัง้การท�ากนิอย่างอืน่ในชุมชน 

การเข้ามามีส่วนร่วมของแต่ละครวัเรอืนนอกจากจะท�าให้ชมุชน

หลอมรวมกันได้ ครัวเรือนยังมีความอบอุ่นใกล้ชิด เพราะ 

พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกัน  

 วันน้ีบ้านทุง่หยเีพง็จึงกลบัมา พึง่พาตนเองทัง้ระบบ 

ได้อีกครัง้เพราะมี “บ้านท่ีอุน่” และ “ป่าทีเ่ย็น”

เศรษฐกิจชุมชน
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คุณนราธร�หงษ์ทอง
“ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง”

“...วันนี้จะเห็นได้ว่า ช่วง Low Season ที่นี่มีนักท่องเที่ยว

ตลอด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเกาะลันตา 

ที่ไม่ได้ช่วยเหลือชุมชนอย่างเดียวให้เกิดรายได ้

แต่มันกลับช่วยผู้คนทั้งหมดในเกาะลันตา ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านของโรงแรม ด้านของบริษัททัวร์ มีขายโปรแกรม 

การท่องเที่ยวได้ในในช่วง Low Season… ”

“…ถ้าเราดูแลป่า ดูแลทะเล และพยายามรณรงค์ให้

ชาวบ้านไม่ทิ้งอาชีพดั้งเดิมของเขา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่

เป็นฐานที่รองรับเขา เวลาที่ไม่มีการท่องเที่ยวแล้ว

แต่ชาวบ้านก็ยังคงอยู่ได้ กับฐานเดิมที่เขามีอยู่...”

“ ...แม้เรือที่คนแก่แจว 

ก็มีความสุขไปกับการเล่าเรื่องราวเก่าๆ ของชุมชน...”

“มุมมองของ”
ชาวบ้าน
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คุณหมาดด้า�แสวงผล
“กรรมการหมู่บ้าน�ประธานป่าชุมชน”

“...เป็นการท�าเพื่อชุมชน ท�าให้ชุมชนมีงานท�า

มีจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน

สามารถท�างานต่อยอดกับอาชีพของคนในชุมชน

หรือเป็นงานอดิเรก… ”

“…ไม่ได้คิดเรื่องเงิน ไม่รู้จักด้วยซ�้า

พอท�าไปท�ามา ก็ไม่ยากอย่างที่คิด

และก็ได้ความสุขเป็นส่วนใหญ่ ท�าท่องเที่ยวเพราะมี

ความสุข ส�าหรับบังเงินไม่ใช่ความสุข  

เป็นสิ่งที่ ‘เป็นเรา’ เมื่อเราได้เป็นเรามันมีความสุข

งานนี้ท�าความสุขให้เราได้และความสุขแก่ทุกคน

นี่คือความส�าเร็จที่ต้องการ...”
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คุณริต�สิทธิมนต์
“ผู้ใหญ่บ้าน”

“…สิ่งที่ได้จากการท�าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ตอนนี้คือเยาวชนในชุมชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

เขาก็หวงแหนอยากดูแลต่อ ซึ่งในชุมชนอื่นยังมีการ

ตัดไม้อยู่บ้าง แต่ที่นี่ไม่มีเลย มีแต่การปลูกเพิ่ม 

ในพื้นที่เดิม และฟื้นฟูป่าที่มีอยู่ให้อุดมสมบูรณ์...”
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คุณเสนีย์�ธรรมศรี
“รองประธานชุมชนท่องเที่ยว”�

“ …การท�าการท่องเที่ยวนี้ขึ้นมา เป็นการช่วยเพิ่ม

รายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน เพราะว่าพนักงานเป็นคน

ท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งผมเองก็ท�าหน้าที่หา 

นักท่องเที่ยวมาให้ โปรโมทที่นี่ และติดต่อกับ 

ทางโรงแรมต่างๆ ซึ่งก็ท�าให้รายได้ของบริษัทและ

ชุมชนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนกันภายใน

ชุมชน...”
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คุณอุเทน�หมุ่มาก�
“สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง”

“...หลังจากให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ชาวบ้านก็หันมาช่วยกันดูแลป่า 

และฟื้นฟูป่ากันมากขึ้น ทั้งลดการตัดไม้

และมีการปลูกเพิ่ม ท�าให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

ชาวบ้านมีรายได้ที่มากขึ้น...”

 

“…การท่องเที่ยวไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันเหมือน 

การท�างานประจ�า ท�าให้เมื่อเลิกงานสามารถกลับบ้าน

ได้เร็วและมีเวลากับครอบครัวมากขึ้น คนในชุมชน 

ไม่ต้องออกไปท�างานข้างนอกชุมชน  

ท�าให้มีการพบปะ เจอหน้ากันมากขึ้น...”
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คุณก่อหรัด�บุตรสมัน
“สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง”

“..เวลาที่ท�างานในชุมชนผมรู้สึกสบายใจ  

ที่ได้พานักท่องเที่ยวล่องเรือชมบ้านเรา 

และชมวิถีชีวิต ผมอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาได้เห็น

ความอุดมสมบูรณ์ของป่า และรู้สึกสบาย  

ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ชอบความเงียบสงบของที่นี่ด้วย  

ผมรู้สึกดีที่ชาวบ้านได้มาท�างานด้วยกัน...”

95



BANANA�beach�resort
คุณ�อัมพุชินี�อุดมทรัพย์
“ผุ้จัดการรีสอร์ท”

 เจ้าของ Banana Beach Resort เป็น

คนต่างพื้นท่ีแต่มองเห็นศักยภาพของเกาะลันตา 

ว ่ าสามารถท� าการท ่อง เ ท่ียวได ้  และรู ้ จั กกับ 

ชาวบ้านบ้านทุง่หยเีพง็มาก่อน เมือ่เรยีนรูแ้นวคดิเรือ่ง 

การท ่อง เที่ ยว เชิ งนิ เ วศของบ ้ านทุ ่ งหยี เ พ็ งว ่ า 

คอือะไรจึงท�างานร่วมกัน โปรแกรมการท่องเที่ยว 

ของชุมชนจึงถูกบรรจุไว้ในแพ็กเกจท่องเที่ยวของ 

Banana Beach Resort ความเป็นเจ้าของรีสอรท์ที่ม ี

แพ็กเกจให้ลกูค้าได้เลอืกอย่างหลากหลายเป็นการสร้าง 

ความประทบัใจให้แก่ลกูค้าได้ด ีและยงัเป็นการสนบัสนนุ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งด้วย 

ซึง่ต่างกม็องว่าเป็นการพึง่พากนั บ้านทุง่หยเีพง็ได้ลกูค้า 

ขณะที่ผู้ประกอบการได้ค่าด�าเนินการ

  โดยส่วนใหญ่นกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วเป็นครอบครวั

จะชอบโปรแกรมของบ้านทุง่หยเีพง็ เพราะเป็นกจิกรรม

ที่เหมาะกับเด็กๆ และยังได้ความรู้ด้วย  

“เราร่วมงานกัน”
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lanta�resort
Alisara�Jit-aksorn�/�Aey
“Sales�&�Marketing�Manager”

 Lanta Resort มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็น

ชาวยุโรปและชาวสแกนดิเนเวียที่รักธรรมชาติ 

ส�าหรบัลกูค้าคนไทยมักเป็นหน่วยงานรฐัหรอืองค์กร 

ต่างๆ ที่มาเที่ยวเป็นคณะ

 Value Add หรือการเพิ่มคุณค่าให้กับ

ธุรกิจของท่ีน่ีคือ Nature Unfold น่ันคือแนวคิด 

ทีใ่ห้ความส�าคญัของธรรมชาติและรกัษาสิง่แวดล้อม 

เพราะมองว่าความหรูหราเป็นเรื่องชั่วคราว  

แต่ธรรมชาตยิัง่ยนืกว่า ซึง่ตรงกบัแนวคดิในการจดัการ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านทุ่งหยีเพ็งเช่นกัน 

 Lanta Resort ต้องการให้นักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาพักนี้ ไม่ต้องเดินทางไปที่อื่น ให้อยู่

ที่น่ีและได้เที่ยวเกาะลันตาทั้งหมด กิจกรรมของ 

บ้านทุ่งหยเีพง็ทีใ่ห้ความส�าคญักบัเรือ่งการอนรุกัษ์

ได้ตอบโจทย์นักท่องเท่ียวที่มีใจรักในด้านน้ีและ 

ตอบโจทย์ Lanta Resort เช่นกัน ลูกค้าควรม ี

ความสขุ แม้มค่ีาใช้จ่ายไม่มากแต่ได้รบัประสบการณ์

ที่มีคุณภาพมากขึ้น
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 ครอบครัวจากประเทศเช็กเกียครอบครัวนี้ เป็นแฟน 

ที่เหนียวแน่นของเกาะลันตา เพราะมาเที่ยวที่นี่ถึง 5 ครั้ง

แล้ว ในแต่ละครั้งจะมาพักผ่อนที่เกาะลันตานานถึง 1 เดือน 

พวกเขาประทับใจผู้คนท่ีนี่ รวมไปถึงอากาศ อาหาร และ

วัฒนธรรมของที่นี่  

 กิจกรรมที่ชอบของพวกเขาคือขี่จักรยาน และ 

กนิอาหารของทีน่ี ่และในครัง้นีพ้วกเขาได้มาเทีย่วทีบ้่านทุง่หยีเพ็ง  

ป่าชายเลนของทีน่ีเ่ป็นทีป่ระทบัใจของพวกเขาไม่น้อยเลยทีเดยีว

ชื่อ : Sekal Family

ครอบครัวเซกัล

ประเทศ : เช็กเกีย

เสียงสะท้อนจาก

“�คนนอก�”
 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมากขึ้น 

ความคิดเห็นจากนักท่องเทีย่วจงึเป็นส่วนหนึง่ทีส่ามารถ

น�ามาพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วและปรบัปรงุต่อยอด

ให้กิจการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งได้รับ

ความนิยมมากขึ้น

 นกัท่องเทีย่ววยั 19 ปี เดินทางมาจากจนีแผ่นดินใหญ่

กบัครอบครวั เป็นครัง้แรกทีพ่วกเขามาเทีย่วทีเ่กาะลนัตา ซึง่

เป็นเกาะทีเ่พือ่นแนะน�าให้มาเทีย่ว ซ่ึงพวกเราเดินทางมาถึงได้ 

3 วันแล้ว วันนี้ได้เห็นป่าชายเลนของจริงตามที่ได้เห็น

จากในอนิเตอร์เนต็ ชอบอธัยาศัยของผู้คนทีน่ี ่และกปัตนัเรือ 

ที่มีเร่ืองราว ประสบการณ์ต่างๆ มาเล่าให้ฟัง ที่ส�าคัญ

อาหารอร่อยมาก กิจกรรมที่ได้ท�าทั้งนั่งเรือ จับปูปลา  

พายเรือคายัคก็สนุกมาก เป็นการเที่ยวที่ประทับใจมาก 

ไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุง

ชื่อ : Chen Family

ครอบครัวเฉิน

ประเทศ : จีน
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 คูส่ามภีรรยาผูม้คีวามรกัในธรรมชาตทิีเ่รยีบง่าย สงบ 

การมาทีน่ีท้ั่งท่ีเกาะลนัตาและทีบ้่านทุง่หยีเพง็ เป็นสิง่ทีเ่ลอืก

ไม่ผิด พวกเขาประทับใจความ เงียบสงบ บรรยากาศสบาย 

ไม่มีมลพิษและยังมีธรรมชาติทีที่สวยงาม ชาวบ้านเเถบนี ้

ยังมีความเป็นกันเองมากจนรู้สึกรักที่นี่

ชื่อ : Seisas Family 

ครอบครัว ซีซาส

ประเทศ : ออสเตรเลีย

 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็น 

สายรกัการผจญภยั ได้ไปเทีย่วป่าฝน น�า้ตก และพายเรอืคายคั 

มาแล้ว ส่ิงที่ประทับใจของพวกเขามากที่สุดก็คือธรรมชาติ 

ของป่าที่นี่ แต่แนะน�าว่าบ้านทุ่งหยีเพ็งควรท�าประชาสัมพันธ์

มากขึ้น 

ชื่อ : Philipp, Markus, Sacah and Jason 

ฟิลิป, มาร์คัส, ซาคาร์ และเจสัน

ประเทศ : เยอรมันนี

 เดินทางมาจากประเทศฮอลแลนด์ พวกเขารู ้จัก 

บ้านทุ ่งหยีเพ็งจากภาพอินสตราแกรม เมื่อมาถึงที่นี่ได้ 

ท�ากิจกรรมหลายอย่าง เช่น การพายเรือคายัค ดูลิง 

ซึง่เป็นทีเ่ขาประทบัใจ และอกีสิง่หนึง่ทีป่ระทบัใจ คอืเส้นทาง 

เดินชมธรรมชาติที่สวยงามและสะอาดมาก

ชื่อ : Ciara o Brien, Harry Monaghan,

Valenie Vissel and Abejan Ferwarda

เคียร่า โอ ไบรอัน, แฮร์รี่ โมแนกฮาน, วาเลนี่ วิซเซล 

และอาเบแจน เฟอร์วาร์ด้า

ประเทศ : ฮอลแลนด์
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- นักเรียนรับโจทย์และท�ำกำรศึกษำข้อมูลเบ้ืองต้น

เก่ียวกับเกำะลันตำและบ้ำนทุ่งหยีเพ็ง

- นักเรียนจัดหมวดหมู่ข้อมูล แสดงควำมสัมพันธ์

เช่ือมโยงและระบุควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ

“กระบวนการ
ศึกษา”

Input
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- นักเรียนวำงแผนกำรศึกษำชุมชน 

และออกแบบโครงสร้ำงสื่อ

- นักเรียนลงพื้นที่ศึกษำชุมชน คร้ังที่ 1

- จัดกำรควำมรู้ วิเครำะห์ช้อมูล  

(ควำมสัมพันธ์ และเหตุปัจจัย/ผลกระทบ)

- ผลิตสื่อต้นแบบร่ำงแรก

- นักเรียนลงพื้นที่ศึกษำชุมชน คร้ังที่ 2  

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลโดยชุมชน

- นักเรียนจัดท�ำสื่อต้นแบบฉบับสมบูรณ์

- นักเรียนประสำนงำนโรงพิมพ์และจัดพิมพ์เล่ม

- นักเรียนร่วมงำนแถลงข่ำว น�ำเสนอควำมรู้ 

และมอบหนังสือให้ชุมชน

outputprocess
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เสียงสะท้อนจาก

“�ผู้จัดทำ��”

“...สิ่งที่ฉันประทับใจ คือวิธีคิดของกลุ่มผู ้น�าชุมชน  

ที่มองเห็นป ัญหาท่ีก�าลั ง เกิดและสิ่ งที่ จะเข ้ามา 

กระทบหมู่บ้าน มีการวางแผนรอบคอบ ปรับเปลีย่นให้ 

เท่าทันกับกระแสการท่องเที่ยว ไม่ทิ้งวิถีเดิม แต่ก็เอา

ส่ิงที่มีมาพัฒนาให้เกิดรายได้ ฉันคิดว่าปัญหาต่างๆ  

ที่ชุมชนก�าลังเผชิญเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนัก แต่กลับ

มีกลุ่มคนที่ยอมสละความเป็นอยู่เดิมๆ ไม่อยู่น่ิงเฉย  

ลกุขึน้มาน�าชมุชนทัง้ชมุชนให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้า  

เป็นแรงบนัดาลใจให้เรากล้าทีจ่ะลกุข้ึนมาเปลีย่นแปลง 

สิง่ไม่ดทีีเ่ราเคยชนิ มองภาพรวมของปัญหาอย่างละเอยีด 

แล้วลงมือแก้ไข...”

“...จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ท�าให้ได้เห็นวิธีคิดใหม่ๆ 

ที่แตกต่าง ท�าให้ได้เพิ่มมุมมองกับชีวิต ยกตัวอย่าง

เช่น การท่องเที่ยวที่เข้ามาในเกาะลันตา ท�าให้วิถี

ชีวิตของคนในชุมชนทุ่งหยีเพ็งนั้นเปลี่ยนไป การท�า 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน เป็นการน�าสิ่งที่มี  

ส่ิงท่ีเป็นมาใช้ประโยชน์เพื่อให้ชุมชนมั่นคงข้ึน ไม่ใช่

คอยวิ่งตามกระแสอย่างเดียว โดยฉันจะเอาเรื่องราว

เหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างในการท�างาน ที่จะพยายาม 

ดึงเอาจุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสิ่งท่ีตัวเองมีมาเป็น

ทุนในการท�างานมากกว่าทีจะท�าตามเทรนด์ต่างๆ  

ที่อยู่ในกระแสในปัจจุบัน...”

“...เมือ่ได้ลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู พดูคยุและท�าความเข้าใจกบั

เรือ่งราวทีน่ี ่ท�าให้ฉนัสมัผสัได้ถงึความศรทัธาของพวก

เขาที่มีต่อป่า รู้สึกเชื่อและรักป่าผืนนี้ไปด้วย ที่ผ่านมา

ในหมูบ้่านนีม้คีวามเปลีย่นแปลงมากมายทีท่�าให้ปรมิาณ

ทรัพยากรลดน้อยลง มีคนกลุ่มหน่ึงที่ลุกขึ้นมารักษา 

ผืนป่านี้ไว ้ และปรับตัวให้ทันกับกระแสการท่อง

เที่ยว โดยมีแนวคิดที่จะรักษาป่า ท�าให้คนอ่ืนรักป่า 

ไปด้วย จากที่เห็นในกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ชุมชนนี้

ได้ให้คุณค่าและการดูแลเอาใจใส่กับพ้ืนที่ ที่เป็นหัวใจ

หลักของชุมชน ยังได้ประโยชน์จากป่าอีกด้วย ก่อนท่ี

พวกเขาจะท�าทกุอย่างนี ้พวกเขาเชือ่ในป่า เชือ่ในชมุชน

ก่อน ไม่บังคับหรือตั้งกฏเกณฑ์ แต่ให้ความศรัทธา

นั้นออกมาจากใจทุกคน เหมือนกับการท�างานอ่ืนๆ  

ที่เราไว้ใจงาน เชื่อในตัวคนอ่ืน ท�าทุกอย่างร่วมกัน  

ช่วยเหลือกัน...”

ปาณิศา ขัตติโยทัยวงศ์ (พิม) 

ชนิดาภา เลิศธนสาร (เอม)

ปรมา เหล่าปิยะสกุล (อาโป) 
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“...เรือ่งราวของบ้านทุง่หยเีพง็สอนให้เรารูถึ้งความพยายาม

ที่จะผ่านอุปสรรคไปให้ได้ การที่ไม่ยอมเเพ้ เเละคิดหา

วิธีต่างๆ เพือ่ช่วยชมุชนให้รอดผ่านไปได้ ชาวบ้านทีน่ั่น

ถึงเเม้จะพึ่งทรัพยากรในชุมชนเพื่อท�ารายได้ เเต่ก็มี 

การดูแลทรัพยากรเหลานั้นเป็นอย่างดี...”

“. . .บ ้านทุ ่งหยีเพ็ง ถ ้าไม ่ได ้ไปก็จะไม ่มีวันรู ้จัก  

แต ่ว ่ า เมื่อได ้รู ้ จัก เราก็ ได ้ เห็นด ้านที่ ไม ่ คิดว ่า 

จะเห็นได้จากหมูบ้่านอย่างนี ้พวกเขาไม่ใช่หมูบ้่านทีด่ทีีสุ่ด  

แต ่พวกเขาคือคนท่ีรักบ ้านที่สุดกลุ ่มหนึ่ ง และ 

พลังความเชื่อมั่นของเขาก็ท�าให้เราคิดว่าส่ิงที่เขาเจอ

มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พวกเขาก็ยังสู้ไม่ถอย เราเองที่

มีชีวิตสะดวกสบายเราเองก็ควรจะท�าอย่างนั้นเช่นกัน 

ไม่ยอมแพ้ สู้เพื่อเป้าหมายเพื่อสิ่งที่เรารัก...” 

“...บ้านทุ่งหยีเพ็งสอนผมว่า การลงมือท�า จะท�าให้

เรามีโอกาสได้ประสบความส�าเร็จมากกว่าการคิด 

แล้วไม่ลงมือท�า จากที่ผมได้พูดคุยและฟังมะ(แม่)  

และคนอ่ืนๆ ที่เร่ิมทุกอย่างและลงมือท�าหลายๆ อย่าง

จนท�าให้กินอยู่สบายในทุกวันนี้ ผมพยายามใช้เป็น 

บทเรยีนของตนเองทีจ่ะลงมอืท�า และแก้ไขปัญหาอย่าง

รอบคอบ...”

“...การไปภาคสนามทีทุ่ง่หยีเพ็งสอนให้ผมรูเ้กีย่วกบัความ

เปล่ียนแปลงและการปรบัตวัให้เข้ากบัโลกปัจจบุนัอย่างฉลาด

เช่นการเปล่ียนแปลงของอาชีพจากการท�าถ่านขาย แล้วมเีหตุ

ให้ต้องเปลีย่นอาชพีไปท�าอย่างอืน่เช่น ท�านากุง้ และปลกูยาง  

หรอืการออกไปท�างานรับจ้างนอกชมุชนแล้วสร้างผลกระทบ 

หลายอย่าง ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการน�าจุดเด่นของ 

บ้านทุง่หยเีพง็คอืป่าชายเลนมาเป็นจุดขาย การท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ท�าให้ชาวบ้านนั้นได้ดูแลป่าและมีรายได้ไป

ด้วย ผมได้รูว่้าทกุคนสามารถเรยีนรูไ้ด้จากสถานการณ์  

และค่อยๆ แก้ปัญหาไป...”

“...เรื่องราวของชุมชนเเละคนในหมู่บ้านได้สอนผม 

ในเรื่องของการที่เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เเละการคิด

ในเเง่บวกไม่ยอมเเพ้ง่ายๆ ...”

ณัฐชา ตังวัชรินทร์ (ฟ้า)

ชัยบัญชา เอมอมรจิต (กู๊ด)

นันทวัฒน์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ (พาย)

สิตานัน พรรณพูนศักดิ์ (ซิน)

พชร ดีมั่นคงวณิช (แก๊ง)
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 “...เรื่องราวของชุมชนทุ่งหยีเพ็ง ท�าให้ฉันได้เห็น 

มุมมองใหม่ของการท�าการท่องเที่ยว ที่แตกต่างจาก

ท่ีฉนัเคยได้เหน็มา พวกเขารู้ว่าชมุชนของพวกเขามอีะไรดี 

ซึ่งก็คือป่าชายเลน และน�ามาเป็นจุดขายของชุมชน  

แต่ถงึอย่างนัน้พวกเขากย็งัคงความเป็นชมุชนและรกัษา 

ฟื้นฟูป่าชายเลนของพวกเขา ไม่ได้ตามกระแสของ

การท่องเที่ยวภายนอก ที่ก�าลังพัฒนาข้ึนไปเรื่อยๆ 

เพื่อการพัฒนาชุมชนให้ก้าวต่อไปในเส้นทางของ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ และสิ่งที่ฉันจะน�าไปปรับใช ้

ในชีวิตจริง คือเรื่องของการไม่ตามกระแสสังคม  

แต่ยดึในมุมของการรกัษาและพัฒนาเพือ่ส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตัว...”

“...ตอนที่ไปภาคสนาม เราเห็นทั้งความตั้งใจของคน 

ในชุมชน และเห็นถึงความพยายามที่จะไม่ทิ้งหมู่บ้าน  

ป่าชายเลนและ ภูมิปัญญาของตนเองไว้ข ้างหลัง  

แล้วก้าวไปตามสมัยนิยม พวกเขาเห็นคุณค่าบ้าน 

ของเขาเอง นั่นก็คือป่าชายเลน เขาได้น�าเอาคุณค่า 

ตรงนีม้าพฒันาต่อให้เหมาะสมกบัโลกปัจจุบนั น้ันกค็อืการท�า 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความตั้งใจ และใจพร้อมจะ 

เรยีนรูส้ิง่ใหม่ เป็นสิง่ทีเ่ราได้สมัผัสจากชมุชน และเราจะ

เอาไปปรบัใช้กบัตวัเราคือ จะคอยอ่านข่าวสาร เรยีนรูร้บัฟัง 

ความคิดใหม่ๆ ที่อาจท�าให้เราเกิดไอเดียต่อยอดได้ 

เหมอืนกบับ้านทุง่หยเีพง็ทีท่�าทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ขามี  

ไปใช้ในการจดัการท่องเทีย่วซึง่เป็นส่ิงใหม่ส�าหรบัชมุชน...”

“...ท�าให้ได้รู ้ว ่ายังมีชุมชนที่พยายามแก้ไขปัญหา 

พฒันาหาทางให้คนในชมุชนได้กลบัมาอยูด้่วยกนัและมี 

รายได้ ซ่ึงวิธีการท�างานน้ันก็มีความน่าสนใจ เป็น 

การคิดที่มีความหมาย และสามารถช่วยให้สังคมหรือ 

คนรอบข้างให้ดขีึน้ ท�าได้จริงและเหน็ผลของมันท่ีท�าให้

ชุมชนสามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน และฟ้าจะแนะน�า 

คนรู้จักหรือคนในครอบครัว ว่าทุ่งหยีเพ็งเป็นชุมชน

ที่ก�าลังสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นที่รู ้จักและ

พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชมุชนและเกาะลนัตาอาจ

จะท�าให้คนที่ฟังสนใจและอยากไปเที่ยวที่ทุ่งหยีเพ็ง...”

วัลย์ลดา ศุภทรงกลด (นุ่น) สุธาแก้ว กัจฉมาภรณ์ (มัดหมี่) ฟ้าสร้าง วัฒนศัพท์ (ฟ้า)
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“...เรื่องราวที่บ้านทุ่งหยีเพ็งสอนให้รู้ว่า แม้แต่คนเล็ก

คนน้อย ก็สามารถท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ อย่างชาวบ้าน 

บ้านทุง่หยเีพง็ ทีเ่ริม่พฒันาชมุชนของตวัเองตัง้แต่ศนูย์ 

จนมาถึงทุกวันน้ีที่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้และ

สร้างแรงกระเพื่อมไปสู่สังคม

 ส�าหรับตัวผมเองก็เป็นคนเล็กคนน้อยไม่ต่าง

จากชาวบ้าน กจ็ะพยายามท�าหน้าทีข่องตวัเองอย่างสดุ

ความสามารถ เพื่อท่ีสักวันเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สร้าง

ความเปลี่ยนแปลงและแรงกระเพื่อมให้กับสังคมได้...”

“...ทุ ่งหยีเพ็งสอนเราว่าให้มองสิ่งที่ตัวเองมีอยู ่และ 

โดดเด่นของเราแล้วท�าให้มนัดข้ึีนมา เช่น ป่าชายเลนของ

บ้านทุ่งหยีเพ็ง ถ้าเรามองทุกอย่างในมุมมองที่กว้างขึ้น 

เราจะสามารถเห็นข้อดีของสิ่งต่างๆ ได้  สิ่งบางอย่าง

เราชนิไปกบัมันแล้ว แต่หากเราสามารถหาและมองมัน

ด้วยข้อดีก็จะท�าให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นได้....”

“...ผมได้ศึกษาเเละคลุกคลีกับชาวบ้านมาหลายวัน  

ท�าให้ผมซึมซับความเป็นคนรักป่า ก่อนนี้ผมถือเป็น 

คนหนึ่งท่ีไม่ได้สนใจธรรมชาติว่าจะเป็นยังไง เเต่เมื่อ

ผมได้ลองไปบ้านทุ่งหยีเพ็งมันท�าให้ผมมองป่าเป็น 

อกีเเบบหนึง่ ผมกลบัอยากให้มนัสวย อยากให้มนัไม่มขียะ  

อยากท�าอะไรก็ได้ถึงจะเล็กน้อยที่จะช่วยให้ป่านั้น 

ออกมาดี...”

“...การที่เราจะแก้ปัญหาในชุมชนได้นั้นก็ต้องให ้

คนชุมชนมีความคิดหรือเล็งเห็นเป้าหมายเดียวกัน  

และเมื่อเล็งเห็นถึงเป้าหมายเดียวกันแล้วทั้งชุมชน 

ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปหาเป้าหมายนั้นได้ โดยม ี

คนทุกคนในชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อน...”

ปณิธาน ตั้งศตนันท์ (เจเจ)

ศุภฤกษ์ ประรักกะโม (เอก)

นัทธิ์ เลาหระวี (จีฟ)

ชัญญา บรรยงค์กุล (ฟอง)

ไพสิฐ เกวลิน (จิ้น)

“...ทุ่งหยีเพ็งสอนจิ้นหลายเรื่อง แต่เรื่องหนึ่งที่จิ้นชอบ 

แล้วเห็นด้วยมากที่สุด ก็คงจะเป็นเรื่องความอดทน  

บงัหมาดเล่าให้ฟังว่า คนกรงุเทพน่ะ มคีวามอดทนน้อย 

ไม่เข้มแข็ง แต่ถ้าเกิดมีความอดทนมาก ก็จะท�างาน 

ต่างๆ ให้ส�าเร็จได้ง่าย...”
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ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านทุ่งหยีเพ็งทุกท่าน ที่ได้ต้อนรับ 

ดูแลช่วยเหลือและมอบความรู้ให้พวกเราอย่างเต็มที่

จนสามารถดำ เนินการผลิตหนังสือ

เรื่อง “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” จนสำ เร็จ
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