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Figure 1 

ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ 

The economic community and balance of swamp Forest. 

สืบพงศ์  สุขสม 

บทคัดย่อ 

เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าพรุที่มีผลต่อวิถิชีวิตของชุมชนและบทบาท
ภาครัฐได้ท าหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวนโยบายที่ได้ก าหนดไว้การได้สะท้อนถึง
ปัญหาและวิธีการแก้ไขของภาครัฐซึ่งสังคมได้รับรู้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการบริหารในการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 25 คน ได้ข้อมูลเชิงลึกของป่าพรุในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่าวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนที่จ าเป็นต้องอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุแห่งนี้
โดยบทบาทของรัฐต้องด าเนินนโยบายเพื่อป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้และความส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่านี้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญและจะต้องรู้และ
เข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ด ารงอยู่ต่อไป 

ค าส าคัญ: ระบบเศรษฐกิจชุมชน, ความสมดุลของป่าพรุ 

Abstract 

This research was to study the natural of environment the swamp 
forest.The government and local communities had  acted to concern of natural 
resources as defined by the policy. To reflect the problems and solutions of 
sectors, which has been recognized as essential to the administration. There 
were 25 experts who have insight into indeep- interview for the research in Pak 
Panang River Basin of Nakhon Si Thammarat .The way of people life in local 
communities had necessary to rely on the bio-diversity of the swamp forest in 
directly.  The role of state to implement of policies to protect and promot the 
public knowledge for concern the natural environment resources. The 
participation of people was vital and must understand to natural resources for 
communities as a whole to be well maintained to continue. 

Key words:  economic community , swamp Forest. 
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บทน า 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและเป็นแหล่งพักพิง ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมา
ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรร์มาก่อนแล้วสิ่งมีชีวิตกับป่าจึงมิอาจแยกออกจากกันได้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้มี
ลักษณที่สิ่งมีชีวิตเป็นฝ่ายพ่ึงพาป่ามากกว่าสิ่งมีชีวิตให้ประโยชน์แก่พืชพรรณไม้ตามธรรมชาติหลังยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรมการเข้ามาล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกในทวีปเอเซียเป้าคือการแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ อันรวมถึงป่าไม้ อันอุดมสมบูรณ์ ในภูมิภาคนี้ และส่งผลให้ เกิดเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ขึ้นในเวลาต่อมาได้ท าให้พ้ืนที่ป่าถูกท าลายและลดจ านวนลงโดยล าดับ ประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาโดยตลอดแต่ดูเหมือนเป็นความล้มเหลวในทาง
ปฏิบัติ พระราชด ารัสด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535  ได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้ว่า “ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนพิภพนี้มีอยู่จ ากัด ในขณะที่ประชากรของโลกนั้น
เพ่ิมจ านวนอย่างมากมายและรวดเร็ว ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขาดแคลนและท าให้การด าเนิน
ชีวิตในโลกนี้ยากล าบากขึ้นทุกวัน ภาวะนี้ก็มิใช่จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราว หากแต่จะต้องเป็นไป
โดยตลอดและอาจทวีความรุนแรงขึ้นต่อๆไปแต่ถ้าหากทุกฝ่ายเห็นใจกัน มีความรอบรู้และเข้าใจว่า
เวลานี้ทั่ วโลกเกิดความยากเข็ญ เพราะภาวะการเงินปั่นป่วนสั่นสะเทือน เพราะขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญๆหลายอย่างแล้วพยายามที่จะอะลุ้มอะล่วยกัน ไม่เห็นแ ก่ประโยชน์ตัว
ด้านเดียว ต่างฝ่ายตั้งใจที่จะค้ าจุนกันช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือ ก็พอที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สะดวกสบาย” นี่คือหลักการส าคัญที่ฝ่ายบริหารได้น ามาก าหนดเป็นนโยบายและแผนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พระราชด ารัสด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ,2535) 

 ชีวิตเริ่มต้นที่มหาสมุทร เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคืบคลานเข้าสู่ฝั่งก็เจริญเติบโตแถบอาณา
บริเวณเขตร้อนที่อบอุ่นชุ่มชื้น ช่วงก่อนยุคน้ าแข็งนั้นพืชพันธุ์เขตร้อนกระจายปกคลุมไปทั่วผืนพิภพ
แล้ว ไดโดเสาร์(dinosaurs) ซึ่งถือเป็นสัตว์ในเขตร้อนก็อาศัยอยู่ทั่วไป แม้แตในทวีปแอนตาร์กติกซึ่ง
ครั้งหนึ่งก็เคยมีพืชและสัตว์เขตร้อนอยู่อย่างสมบูรณ์ ดังหลักฐานคือซากกระดูกไดโนเสาร์ที่พบใต้พ้ืน
น้ าแข็งและซากเม็ดพืชและเกษรดอกไม้ที่พบในเขตอลาสก้า เกือบจะไม่มีพืชพันธ์ชนิดใดในโลกที่ไม่ได้
สืบสายมาจากชีวิตในเขตร้อน แม้แต่ต้นแคคตัส (cactus) พืชตระกูลกระบองเพชรที่พบในถิ่นแถบ
ทะเลทราย สัตว์ส่วนใหญ่รวมทั้งมนุษย์ ก็ล้วนมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายลิง ที่อาศัยใน
ป่าเขตร้อนในทวีปแอฟริกาเมื่อหลายพันปีมาแล้วมีการค้นพบร่องรอยซากศาสนสถานที่ปรักหักพังปก
คลุมไปด้วยเถาวัลย์และรากไม้เกาะเกี่ยวอยู่ในป่าเขตร้อนบางแห่ง เช่น นครวัดในประเทศกัมพูชา ซึ่ง
แสดงถึงอารยธรรมของชนชาติอันเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองนานนับพันปี แม้ว่าอารยธรรมดังกล่าวจะล่ม
สลายไปนานแล้ว แต่ป่าเขตร้อนในเขมรก็ยังคงมีอยู่ (อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ,2545) 
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 ความส าคัญของป่าเขตร้อนในประเทศไทย ในอดีตประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอินโด-พม่า (Indo-Burma) ครอบคลุมอาณาบริเวณตั้งแต่มณีปุระ
และอรุณชาลในอินเดีย จิตตะกองในพม่า ไปจรดเวียดนามแถบตอนใต้ของแคว้นยูนาน กวางสีและ
ไหหล าของประเทศจีนโครงการสวนป่าและอนุรักษ์สัตว์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้
ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าสนส านักทางภาคใต้ของไทย แม้จะเป็นป่าผืนเล็ก ๆ แต่เมื่อยังเป็นป่าที่อุดม
สมบูรณ์ ก็สามารถเป็นที่เกิดของแหล่งต้นน้ าล าธาร เป็นที่อยู่อาศัยอันผาสุกของสัตว์ป่าได้ จึงทร งมี
พระราชด าริที่จะสร้างกลุ่มราษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆเขาส านักแห่งนี้ ช่วยกันดูแลรักษาป่าด้วยตัวเขาเอง
ด้วยพระราชประสงค์ที่จะปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดกับพสกนิกรใน
ท้องถิ่นนั่นเอง ป่าเขาส านัก อาจเป็นเพียงป่าดิบชื้นผืนเล็กๆ ที่มีเนื้อที่เ พียง 1,250 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต
ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทุกตารางนิ้วของผืนป่าดิบแห่งนี้ ก็คือความชุ่มชื้นที่เกิด
จากไม้ทุกต้นช่วยกันสร้างขึ้นตั้งแต่ไม้เล็กผิวหน้าดินไปจนถึงไม้ใหญ่ของป่าที่มีขนาดล าต้นสูงใหญ่ รก
ครึ้ม และสูงตระหง่าน เรียงรายต้นแล้วต้นเล่าไปตลอดพ้ืนที่ป่าที่บางต้นสูงใหญ่ มีล าต้นวัดโดยรอบได้
เกือบ 2 เมตร ด้วยความชุ่มชื้นที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่สร้างสมตัวเองมาเป็นเวลานาน
ท าให้ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่ให้ก าเนิดต้นน้ าให้กับอ่างเก็บน้ าบ้านเขาส านักให้ได้มีน้ าใช้ในหมู่บ้านตลอดปี
(พระราชด ารัสด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ,2535) 

ป่าพรุเขตร้อน (Tropical swamp forest)  

 อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ(2545) ได้อธิบายลักษณะป่าพรุเขตร้อน (Tropical swamp 
forest)ไว้ดังนี้ ป่าพรุเขตร้อน เป็นป่าที่พบบริเวณหุบเขาที่มีสภาพดินเลวและชื้นแฉะเกือบตลอดเวลา 
แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับป่าประเภทที่จมอยูใต้น้ าบางฤดูกาล(seasonally flooded)อาจจะ
นานครั้งละหลายเดือนและราวปีละครั้งเป็นอย่างน้อย ต้นไม้สูงจะมีระดับไม่เท่ากัน และอาจหักโค่น
ง่าย ส่วนไม้ขนาดกลางและเตี้อยมักจะมีไม่กี่ชนิดและเป็นชนิดที่งอกง่าย เช่น ไม้จ าพวกปาล์ม ต้นไม้
ส่วนมากจะมีรากชนิดรากค้ ายัน (still-roots) ป่าพรุจะมีชนิดพันธุ์พืชน้อยกว่า และส่วนใหญ่จะเป็น
พืชจ าพวกไม้ชั้นล่าง หญ้า  หรือเฟิร์น ต้นไม้จะสูงไม่เกิน 30 เมตร และมีโคนรากแบบพูพอน 
(buttresses) และรากค้ าจุน (still-roots) อาจแยกออกได้อีก 2 ชนิด คือ 1)ป่าที่มีไม้จ าพวกใบกว้าง
เป็นส่วนมาก ได้แก่ พืชจ าพวกใบเลี้ยงคู่ (dicoty-ledonous) 2)ป่าที่มีปาล์มเป็นไม้หลัก แต่ยังพบไม้
ชั้นล่างชนิดมีใบกว้างกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

จากลักษณะข้างต้นป่าพรุจึงเป็นประเภทของป่าดิบชื้นประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม เกิด
จากแอ่งน้ าจืดเกิดขังตัวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีการสะสมของชั้นดินอินทรีย์วัตถุ เช่น ซากพืช , 
ซากสัตว์, เศษซากของต้นไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ จนย่อยสลายช้า ๆ กลายเป็นดินพีตหรือดินอินทรีย์ที่มี
ลักษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน้ าที่มีความหนาแน่นน้อยอุ้มน้ าได้มาก และพบว่ามีการสะสมระหว่างดิน
พีตกับดินตะกอนทะเลสลับกันชั้นกัน 2-3 ชั้น เนื่องจากน้ าทะเลเคยมีระดับสูงขึ้นจนท่วมป่าพรุ เกิด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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การสะสมของตะกอนน้ าทะเลถูกขังอยู่ด้านใน พันธุ์ไมใ้นป่าพรุตายลงไป และเกิดเป็นป่าชายเลนขึ้นมา
แทนที่ เมื่อระดับน้ าทะเลลดลง และมีฝนตกลงมาสะสมน้ าที่ขังอยู่จึงจืดจางลง และเกิดป่าพรุขึ้นมาอีก
ครั้ง ดินพรุชั้นล่างมีอายุถึง 6 ,000-7,000 ปี ส่วนดินพรุชั้นบนอยู่ระหว่าง 700-1,000 ปีสภาพ
โดยทั่วไปของป่าพรุ นั้น คือ พ้ืนด้านล่างจะเป็นพรุมีน้ าขังตลอดท้ังปี น้ าจะมีสีเขียวหรือน้ าตาลเข้ม อัน
เกิดจากการหมักหมมตัวมาอย่างยาวนานของซากพืช ซากสัตว์ น้ าจะมีสภาพเป็นกรดมากกว่าค่าของ
น้ าปกติ (pH ต่ ากว่า 7)ระบบนิเวศในป่าพรุนั้นมีความหลากหลาย และเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกัน ไม้ยืนต้น
จะมีระบบรากแขนงแข็งแรงแผ่ออกไปเกาะเกี่ยวกันเพ่ือจะได้ช่วยพยุงล าต้นของกันและกัน และให้ยืน
ตัวทรงอยู่ได้ ดังนั้นต้นไม้ในป่าพรุจึงอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หากต้นใดต้นหนึ่งล้ม ต้นอื่นจะล้มตามไปด้วย
ส าหรับในประเทศไทย พ้ืนที่ที่มีป่าพรุเกิดขึ้นนั้น มักจะเป็นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตั้งแต่จังหวัด
ชุมพรลงไป และพบในบางส่วนบ้างของภาคกลาง ในปัจจุบัน พ้ืนที่ป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย คือ ป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง ในจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่กว่า 125,625 ไร่ในอดีต เคยมี
ป่าพรุในประเทศไทยมากถึงกว่า 400,000 ไร่ กินเนื้อที่กว่า 50 ล้านไร่ แต่ได้ค่อย ๆ ลดปริมาณลงจาก
การถูกบุกรุกแผ้วถางท าการเกษตร จนปัจจุบันเหลือไม่ถึง 60,000 ไร่การคงอยู่ของป่าไม้ที่กล่าวมา
ข้างต้นมิได้หมายถึงความสงบร่มเย็นด้านเดียว อีกด้านหนึ่งของปัญหาก็คือการที่ป่าไม้ถูกบุกรุก 
ท าลายไปทั่วบริเวณกว้างทั่วทั้งประเทศจากสถิติที่ปรากฎให้เห็นว่าพ้ืนที่ป่าลดน้อยลงอย่างน่าตกใจ
จาก ( https://th.wikipedia.org/wiki/ป่าพรุ) 

เมื่อกล่าวถึงภาคใต้ของประเทศไทยไม่ว่าจะในมุมมองด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือ
ประวัติศาสตร์แล้วหนึ่งในสิบห้าจังหวัดที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่
กว้างใหญ่และมีประชากรอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศ  นครศรีธรรมราชมีอาณาเขตทิศเหนือตกทะเล
ในอ่าวไทยใต้หมู่เกาะอ่างทอง ทิศตะวันออกตกทะเลในอ่าวไทย ทิศใต้จดจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสงขลา ทิศตะวันตก จดจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีการเดินทางไปจังหวัด
นครศรีธรรมราชจากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้สะดวกสบายหลายเส้นทางมีระยะทาง 816 
กิโลเมตร ภูมิประเทศของจัวหวัดนครศรีธรรมราชทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสู งเป็นไปด้วยภูเขา 
ตอนกลางส่วนมากเป็นที่ราบเหมาะแก่การท านา ท าไร่และเพาะปลูกทางทิศตะวันออกเป็นที่ลุ่มจน
ใกล้ทะเลแล้วค่อยๆดอนขึ้น ที่ลุ่มลักษณะนี้เหมาะแก่การท านา และสวนมะพร้าวพืชผลทางการเกษตร
ของชาวเมืองนครศรีธรรมราชมีเกือบทุกชนิดที่จังหวัดอ่ืนมี เช่นผลไม้  ปลา  สัตว์ป่า ถ้าหากเดินทาง
ถนนสายร่อนพิบูลย์ – นครศรีธรรมราช จะพบสวนเงาะ  มังคุด ลางสาด และทุเรียน เรียงรายกันเป็น
ทิวแถวทั้งสองฝั่งถนนเรื่อยไปจนสุดสายตา ผลไม้ที่กล่าวมานี้ไม่มีแต่เฉพาะตามถนนสายนี้เท่านั้น ที่
อ่ืนๆก็ยังมีอีกมากมาย สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “กาพย์กลอน” 
เมื่อคราวเสด็จเมืองนครศรีธรรมราชว่า “สังเกตฟังดู ผลไม้เมืองเขา คงดีกว่าเรา ยกแต่ทุเรียน” และ
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในคราวเสด็จ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/PH
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
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เลียบมณฑลปักษ์ใต้ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เตรียมการจับช้างเถ่ือนในเขตอ าเภอฉวางเพ่ือถวาย
ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2458 ครั้งหนึ่ง ในเวลานั้นยังปรากฎว่ามีช้างเถื่อนอยู่ตาม
เชิงเขา ทางตะวันออกของทางรถไฟเป็นจ านวนมาก และสามารถไล่ต้อนเข้าเพนียดได้รวม 16 เชือก
นอกจากพืช สัตว์ต่างๆแล้ว นครศรีธรรมราชยังมีสินแร่อีกเป็นจ านวนมาก เช่นแร่ดีบุกแร่วุลแฟรมซึ่งมี
บริษัทขุดแร่หลายบริษัทเข้ามาตั้งท าการขุดแร่อยู่ในเขตอ าเภอร่อนพิบูลย์มาหลายสิบปี(บรรณาการ
,2515) 

ลุ่มน้ าปากพนังเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ถูกบรรยายไว้ด้วยพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 
5 เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ในปี พ.ศ.2449 แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความ
อุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่แห่งน้อเป็นอย่างดี ในอดีตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเคยรุ่งเรือง และเป็นที่ลุ่มน้ าแห่ง
การสร้างอารยธรรม เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ในฐานะพ้ืนที่ผลิต เป็นเมืองเปิดทางการค้าเป็นอู่ข้าว
อู่น้ าที่ส าคัญของภาคใต้ รวมทั้งมีการส่งออกไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังในอดีตที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และด้านต้นน้ า ปริมาณน้ าในคลองชะอวดที่มีมาก
พอที่จะป้องกันการรุกตัวของน้ าเค็มในฤดูฝน และมีการปรับสภาพน้ าให้เป็นน้ ากร่อยในฤดูแล้ง โดย
ทิศทางการไหลเวียนของน้ าจะไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอ าเภอชะ
อวด เรียกว่าคลองชะอวด ผ่านอ าเภอเชียรใหญ่ เรียกว่าคลองเชียร ผ่านอ าเภอปากพนังเรียกว่าคลอง
ปากพนัง และลงสู่ทะเลที่อ่าวปากพนัง  

ความรุ่งเรืองของกิจการค้าข้าวของชาวจีนที่ ได้สิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงหลังเกิดมหาวาตภัยพัด
ถล่มแหลมตะลุมพุก เมื่อ พ.ศ.2505 มหาวาตภัยครั้งนั้นไม่เพียงกวาดล้างท าลายนาข้าว บ้านเรือน 
ชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน และเครื่องท ามาหากินไปในชั่วพริบตา หากแต่ท าลายวิถีชีวิตและผลการผลิตข้าว
ได้ตกต่ าลงอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้โรงสีข้าวขนาดใหญ่ต้องปิดกิจการลงหลายแห่ง ชาวจีนจ านวนมากจึง
ต้องอพยพแยกย้ายไปหาที่ท ากินและลู่ทางการค้าใหม่ หน าวิกฤตราคาน้ ามันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ไล่เลี่ย ยิ่งตอกย้ าให้กิจการโรงสีไฟและการประมงยิ่งได้รับผลกระทบจนต้องล้มเลิกกิจการ และมีผลท า
ให้ผู้คนเริ่มทยอยอพยบออกจากพ้ืนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนชาวบ้านที่ยังคงปักหลักอยู่ก็เริ่มดิ้นรน หา
ลู่ทางท ามาหากินใหม่ๆด้วยการเริ่มบุกรุก แผ้วถางท าลายพื้นที่ป่าต้นน้ าของลุ่มน้ าเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  พ้ืนที่แห่งนี้ก็คือพ้ืนที่ในอ าเภอปากพนังในจังหวัด
นครศรีธรรมราช นี่คือจุดเริ่มต้นที่ท าให้ “ลุ่มน้ าปากพนัง”ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร้ายแรงอีกครั้ง 
(ด้วยพระเมตตา พลิกฟ้ืน พัฒนา ลุ่มน้ าปากพนัง,2556) 

 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าไม้โกงกางและป่าพรุ ป่าโกงกางในพ้ืนที่อ าเภอ
ปากพนังจะอยู่บริเวณอ่าวปากพนัง ในอดีตมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก แต่ต่อมาได้ถูกท าลาย
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ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นการตัดไม้ไปขาย การบุกรุกท่ีป่า และการท านากุ้ง เป็นต้น ส่งผลให้สภาพป่าชาย
เลนเสื่อมโทรมลง ส่วนป่าพรุที่ส าคัญคือ พรุควนเคร็ง ซึ่งป่าพรุที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับที่ 2 ของ
ประเทศรองจากพรุโต๊ะแดง แต่ในช่วงที่ผ่านมา ป่าพรุได้ถูกไฟป่าเผาผลาญเสียหายไปเป็นจ านวน
มหาศาล ส่งผลให้ป่าพรุเสื่อมโทรมลง ปัจจุบันได้ปกระกาศเป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนในเขตพ้ืนที่ของ 3 
อ าเภอ แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าบก ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ เนื้อที่
ประมาณ 1,525 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุ ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค็อง อ าเภอเชียรใหญ่รวม
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่ประมาณ 28 ,668 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลน ได้แก่ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าชายเลนปากพนังฝั่งตะวันออกและป่าเกาะไชย อ าเภอปากพนัง เนื้อที่ประมาณ 35,156 ไร่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง เนื้อที่ประมาณ 353 ไร่  ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชายยเลนปากพนังฝั่งตะวันตก อ าเภอปากพนัง เนื้อที่ประมาณ 8,162 ไร่ นอกจากนี้ยังมีป่าจากซึ่ง
เป็นพืชตระกูลปาล์ม ในอ าเภอปากพนังอีก ประมาณ 25,954 ไร่ (บรรเลง อินทร์จันทร์,2558) 

จากความรุ่งเรืองในอดีตในเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน  บริบททางสังคม การเมือง การ
ปกครอง และความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดังปรากฏตามข้อมูลข้างต้นในอดีตเป็น
เครื่องยืนยันได้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยหน้าจังหวัดอ่ืนในประเทศไทย 
แต่จากสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันความเสื่อมโทรมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้เหลือ
น้อยลงหรือหมดลงไปแล้ว และไม่สามารถที่จะหามาทดแทนได้ดังเดิมแล้ว ผู้วิจัยมีความประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นตามกระบวนการในระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือหาค าตอบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษานโยบายสาธารณะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติว่าประสบความส าเร็จในระดับใด 

2.เพ่ือศึกษาความต้องการปัจจัยต่อการด ารงชีพของชุมชนที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและ
การเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นหลัง   

3.เพ่ือศึกษาและสะท้อนถึงปัญหาและหาวิถีทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปัญหาความ
ขัดแย้งภายในชุมชนเอง และความขัดแย้งของชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ และใช้เป็นแนวนโยบายด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง  ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหน่วยวิเคราะการวิจัยขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยปรประกอบ
ด้วย 
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1.ศึกษาหน่วยวิเคราะห์ 1) ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าพรุและพืชพันธุ์ทางธรรมชาติ 2) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน 3)นโยบายภาครัฐและการน านโยบายไปปฏิบัติ  4) ระบบเศรษฐกิจชุมชน 5)
ระบบการสร้างความสมดุลของวิถีชีวิตชุมชน 

2.ศึกษาผลกระทบต่อ สภาพเศรษฐกิจชุมชนของป่าพรุที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ได้รับการยอมรับเพ่ือคงอยู่ และยังความผาสุกให้เกิดแก่ชุมชนอย่างแท้จริง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตระยะเวลา ขอบเขตระยะเวลาในการปฏิบัติการงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
ช่วงเวลาไว้ที่ มกราคม – กันยายน 2559 

ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถดุิบ  
ป่าไม้  แม่น้ า ล าคลอง พันธุ์พืช 

และสิ่งแวดล้อม 

ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับวิถี
ชีวิต การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 

กับการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความรู้ความเข้าใจ การร่วม

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
การสร้างเสริมส่วนท่ีหายไป 

 

ป่าพรุเศรษฐกิจชุมชน
สภาพแวดล้อมท่ีลงตัว 

สร้างความสมดุลทางสังคมเพื่อ
การคงอยู่ของชุมชนที่เป็น
ศูนย์กลางในพ้ืนท่ีป่าพร ุ

นโยบายภาครัฐ และการ
ตอบสนองของหน่วยงานของ

รัฐในพ้ืนท่ี เพื่อปรับการท างาน
ให้บรรลเุป้าหมาย 
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 ขอบเขตพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่ท าการวิจัยประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้แก่ อ าเภอปากพนัง อ าเภอหัวไทร อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอร่อนพิบูลย์ และอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีการวิจัย 

การวิจัย ระบบเศรษฐกิจชุมชนการความสมดุลของป่าพรุ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยู่ปัจจุบันซ่ึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ด้วยความรู้ ความ
เข้าใจและความจ าเป็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 25 คน ที่มีความส าคัญต่อการอนุรักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่ายิ่ง การวิจัยเรื่องป่าพรุกับเศรษฐกิจชุมชนในบริบทที่ลงตัวผู้วิจัยใช้หลักแนวคิด
ของ Rice and Ezzy (1999:1) กล่าวคือ 

ให้ความส าคัญแก่การตีความหมาย มุ่งท าความเข้าใจกระบวนการสร้างและธ ารงไว้ซึ่ง
ความหมาย ที่สลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ อยู่ที่การเอาข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์หรือการกระท า โดยคงไว้ซึ่งบริบทของเหตุการณ์หรือการกระท าเหล่านั้นและท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาที่ให้รายละเอียดเป็นบูรณาการ คือการเชื่อมโยงเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์
ในระบบความหมายและแบบแผนทั้งหมด และน าเอาแนวคิดทางทฤษฎีหลากหลายมาใช้ในการศึกษา 
เช่น ทฤษฎีปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์(Symbolic Interactionism) ทฤษฎีว่าด้วยการศึกษา วัฒนธรรม
(Cultural Studies) นอกจากนี้ยังน าเอาวิธีการเก็บข้อมูลหลายอย่างมาใช้ เช่น การสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา วิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณา  

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย เป็นวิธีการทางธรรมชาติใช้หลักการ 4 ข้อต่อไปนี้ในการ
ด าเนินการ กล่าวคือ 1)เลือกตัวอย่างส าหรับศึกษาแบบเจาะจง 2)วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัย 
(inductive analisis) เป็นการศึกษาประเด็นย่อยๆไปหาประเด็นใหญ่  3)หาข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่มี
พ้ืนฐานมาจากข้อมูล (grouned theory) และ 4)มีการออกแบบการวิจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์เฉพาะหน้า คือมีการยืดหยุ่น สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้าในภาคสนาม(emergent design) (ชาย โพธิสิตา,2556) 

สรุปผลการวิจัย 

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มา
โดยตลอดแต่ดูเหมือนเป็นความล้มเหลวในทางปฏิบัติ  แต่ได้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการ
ด าเนินการสิ่งที่ปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ แนวนโยบายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากระดับบน การ
ก าหนดนโยบายไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมหรือเป็นความต้องการของประชาชน จึงไม่ส่งผลต่อเนื่อง
ตามกระบวนการนโยบาย คือการน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลว่าโครงการ
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ต่างๆประสบผลส าเร็จตามนโยบายหรือไม มากน้อยเพียงใด ความขัดแย้งในชุมชนที่เกิดจากการแย่ง
ชิงทรัพยากรในพ้ืนที่และเป็นคดีความระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเองและระหว่างเอกชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งจ านวนพ้ืนที่ผืนป่าที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่ อง ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวของนโยบายของรัฐที่ได้ด าเนินการมาตามที่กล่าวข้างต้น 

ด้านความต้องการของชุมชนที่ต้องอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติและการเรียนรู้ถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นหลังชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่ต้องอาศัย
ทรัพยากรจากแหล่งน้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ า พืชพันธุ์ต่างๆที่ใช้เป็นวัสดุ อาทิเช่น การใช้พ้ืนที่ท านา
กุ้งในเขตอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และในเขตอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา การท านากุ้ง
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในชุมชนอย่างรุนแรง เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต
ที่มีความสัมพันธุ์กับการจัดการน้ าและดิน พื้นที่ก่อนท านากุ้งและหลังท านากุ้งแล้วจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ระบบนิเวศน้ าจืดและน้ ากร่อยที่มีอยู่เดิมจะถูกแทนที่ด้วยระบบนิเวศน้ าเค็มมากข้ึน ชุมชนจะ
สูญเสียพื้นที่ดินตามธรรมชาติที่มีอยู่แต่เดิมหลังจากท านากุ้งแล้ว ไม่สามารถปลูกพืชที่อาศัยน้ าจืดหรือ
น้ ากร่อยได้อีก เป็นการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้การบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุ
โดยวิธีการต่างๆเพ่ือท าให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมเสียก่อนแล้วค่อยเข้าไปจับจองเป็นที่ท ากินภายหลัง 
กรณีเผาป่า ซึ่งเกิดเหตุการณ์เผาป่าทุกปีในหน้าแล้ง 

ในขณะเดียวกันการจัดตั้งหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติก็ยังคงได้รับ
การพัฒนาก้าวหน้ามาโดยล าดับเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมของชุมชน ในพ้ืนที่บ้าน
เคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่ประชาชนในท้องถิ่นได้พัฒนาอาชีพโดย
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมของบรรพบุรุษ ยึดเอาสภาพแวดล้อมในชุมชนดั้งเดิมเป็น
ตัวก าหนดวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนใช้
ทรัพยากรจากพันธุ์พืชจ าพวก “กก” หรือต้นกระจูด ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าพรุ ต้นกระจูดมี
รากเง้าฝังอยู่ใต้ดิน สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ต้นใหม่จะเจริญเติบโตแทนต้นเก่าที่ถูกตัด
ออกไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ชาวชุมชนอาศัยพืชพันธุ์ต้นกระจูดประกอบอาชีพโดยไม่ท าลาย
ธรรมชาติ เป็นการอาศัย พ่ึงพาธรรมชาติที่ลงตัว  

การสะท้อนถึงปัญหาและหาวิถีทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปัญหาความขัดแย้งภายใน
ชุมชนเอง และความขัดแย้งของชุมชนกับหน่อยงานภาครัฐ และใช้เป็นแนวนโยบายด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ชุมชนบ้านเคร็ง เป็นชุมชนในต าบลหนึ่งของอ าเภอชะอวด อยู่
ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าพรุควนเคร็งเป็นพ้ืนที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าพรุ เป็นพ้ืนที่ใน
เขตลุ่มน้ าปากพนังมีเนื้อที่ประมาณ 200 ,000 ไร่ ครอบคลุม 5 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วยอ าเภอชะอวด อ าเภอหัวไหร อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอร่อน
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พิบูลย์ ป่าพรุงเคร็งอยู่ในเขตพ้ืนที่ประเภทของป่าไม้ 1)เขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อย 2)พ้ืนที่เตรียม
ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 3)ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงอยู่ควบคู่ไปกับชุมชนต่อไปท่ามกลางปัญหาอุปสรรคหลายๆด้านดังที่
กล่าวมาแล้ว 

อภิปรายผล 

นโยบายการพัฒนาประเทศของไทยที่ผ่านมาจะให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ ในขณะที่การพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบทกลับไม่ได้
รับความสนใจเท่าที่ควร โดยเฉพาะช่วงแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง
ฉบับที่ 4 ได้ส่งผลทางลบต่อชุมชนในชนบทและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ท าให้ชุมชนอ่อนแอ 
และพ่ึงตนเองได้น้อย ทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการการด ารงชีพบางส่วนถูกท าลายลงและถูก
แย่งชิงโดยนายทุน 

ด้วยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชเพรียบพร้อมไปด้วยข้าวปลา
ธัญญาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เคยปรากฎว่าชาวเมืองนครศรีธรรมราชอดอยากยากแค้นเลย
ตั้งแต่โบราณกาลมาแม้ในปัจจุบันจังหวัดทางปักษ์ใต้หลายจังหวัดจะประสพทุพภิกขภัยและค่าครอง
ชีพของประชาชนจะอยู่ในระดับที่สูงลิ่วสักปานใดก็ตาม นครศรีธรรมราชก็ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องนี้ 
หากเปรียบเทียบค่าครองชีพของจังหวัดทางภาคใต้ นครศรีธรรมราชเมืองเดียวที่ถือว่าค่าครองชีพ
ต่ าสุด นี้คือข้อเท็จจริงในอดีต ในปีหนึ่งๆผลไม้ของนครศรีธรรมราชส่งออกไปขายยังต่างจังหวัดเป็น
จ านวนมาก ทั้งทางบกและทางเรือ ที่แหลมตะลุมพุกในเขตอ าเภอปากพนัง ซึ่งมีหาดทรายขาวยาว
เหยียดเหมาะส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในฤดูร้อน ส่วนทรัพยากรอ่ืนของนครศรีธรรมราชยังมีอีก
เอนกประการ เช่นปลาน้ าจืดมีตลอดฤดูกาล อ าเภอฉวางเป็นที่ ๆมีชื่อว่ามีช้างป่ามากมายในสมับ
โบราณ ช้างจ านวนมากที่ใช้งานอยู่ในเมืองเป็นช้างที่จับได้ในเขตอ าเภอฉวางทั้งสิ้น แต่เมื่อเกิดชุมชน
มากขึ้นช้างที่มีอยู่แต่เดิมเป็นจ านวนมากก็หนีร่นเข้าไปอาศัยอยู่ที่อ่ืนซึ่งเป็นที่ๆห่างไกลชุมชน จนใน
ที่สุดได้หนีรุ่นออกไปอยู่นอกเขตของเมืองนี้ เพราะฉะนั้นช้างของอ าเภอฉวางในปัจจุบันจึงลดจ านวน
ลงไปมาก  จะเห็นได้ว่าการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาใช้เป็นทุนสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและขยายฐานการผลิตโดยขาดการฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผลที่ตามมาคือ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ยังคงถูก
ท าลายลงอย่างต่อเนื่อง น ามาซึ่งความเสียหายอย่างหนักจนกลายเป็นตันทุนทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดความเลื่อมล้ าของคนในสังคม มีความแตกต่างทางฐานะความเป็นอยู่ของ
แต่ละสาขาอาชีพตามมา 
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ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนในชนบทเองได้อาศัยทรัพยากรดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ท า
ให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า การน าเสนอแนวคิดและการน านโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติในชนบทไทย การน านโยบายไปปฏิบัติและ
ผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาชุมชนในชนบทห่างไกลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ไทย ได้แสดงให้เห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11จึงเป็นข้อสังเกตและพิจารณา
ได้ถึงความเหมาะสมและการท้าทายในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมว่าชุมชนที่มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นเกิดจากนโยบายของรัฐหรืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุนในการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 

1.รัฐควรมีนยายที่ชัดเจนสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีองค์กรภาคชุมชนเพ่ือด าเนินกิจกรรมใน
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

2.กระบวนการก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มต้นมาจาก
ชุมชนในชนบทที่เกิดจากความต้องของชุมชนโดยตรงรัฐท าหน้าที่เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงที่คอยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง 

3.มาตรการเข้มงวดเรื่องการลงโทษผู้ท าความผิดด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม
กฏหมายอย่างเคร่งครัด 
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