
อาจารยชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปญหาในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรปาพรุ  
ชวงกอนและหลังการเกิดโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
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กอน หลัง

การใชประโยชน/ 
ความขัดแยง/

ปรับตัว

การใชประโยชน/ 
ความขัดแยง/

การปรับตัว

กลุมคนที่เกีย่วของ

กับการใชประโยชน

ทรัพยากรในปาพรุ

ผลกระทบ
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อาวปากพนัง
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ค.เชียรใหญ
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ค.บางไทร

ค.สุขุม

พรุคลองค็อง

พรุควนเคร็ง

คลองฆอง

อางเก็บน้ํา
หวยน้าํใส

..พื้นที่ศึกษา..
ชุมชนพรคุลองค็อง                 

มีอาณาเขตเชื่อมโยง 7 หมูบาน 

ต.แมเจาอยูหัว  อ.เชียรใหญ  
1. ม. 1 บานคงคาลอม  
2. ม. 2 บานบางดวน 
3. ม. 5 บานเนนิธัมมัง  
4. ม. 6 บานทุงขวัญแกว

ต.สวนหลวง   อ.เฉลิมพระเกียรติ 
5. ม. 6 บานดอนยาง  
6. ม. 10 บานทับแขก   

ต.ชะอวด   อ.ชะอวด
7. ม. 4 บานปากบางกลม
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วัตถปุระสงคการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาลักษณะการเขาไปใชประโยชน

ทรัพยากรในปาพรุของคนกลุมตางๆ  กอนการเกิด

โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง และความขัดแยง

ตางๆ  ที่เกิดขึน้

2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึน้ตอคนกลุมตางๆ  ที่

ใชประโยชนทรัพยากรในปาพรุอันเนื่องมาจากการเกิดขึ้น

ของโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังและการขยายตัวของ

การเกษตรเชิงพาณิชยในเขตปาพรุ
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3. เพื่อศึกษากระบวนการและเงือ่นไขการ

ปรับตัวของผูที่อาศัยทรัพยากรในปาพรุอัน

เนื่องมาจากผลกระทบตามขอ 2

4. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนผูที่มี

ปญหาในการปรับตัว  และตองแบกรับผลกระทบที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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การเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรในปาพรุ        

ชวงกอนการเกิดโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 

ยคุที่ 2  ยคุการผลิตทามกลางความรอยหรอของทรัพยากร 

(พ.ศ. 2505 – 2530)

ยคุที่ 1 ยคุการผลิตทามกลางความอุดมสมบูรณของทรัพยากร      

(กอน พ.ศ. 2505)

ยคุที่ 3 ยคุการผลิตทามกลางการฟนฟูทรัพยากร 

(พ.ศ. 2531-2542)
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การตดัไม

การถอนกระจูด

คนในชุมชน (ทุกหมูบาน) และนอกชุมชน (จาก

หัวไทร ปากพนัง และชะอวด) โดยการตั้ง  “ทับ”

สรางที่อยูอาศัยและจาํหนาย

กระจูดมีนอย   ชาวบานทุกหมูบานใน

ชุมชนจะนํากระจูดมาจากพรุทาชางขาม 

และพรุควนเคร็ง  (สานเสื่อปูนอน)

2485-2495 สัมปทานเผาถานในพื้นที่ ม. 1 บาน  

คงคาลอม , ไมหลาทาํไมฟนรถไฟ  พื้นที่ ม.4 

ปากบางกลม

ยุคที่ 1 ยุคการผลิตทามกลางความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
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การหาของปาและสัตวปา

การใชที่ดิน 

สัตวน้ํา 

บุกเบกิจบัจองสรางที่อยูอาศัยและทําการเกษตร

บรโิภคภายในครัวเรือน

ชุกชุม (ปลา,กุงกามกราม) นําไปแลกขาวเปลือก, 

กะป, น้ําตาลจาก กับชาวปากพนังและหวัไทร

คนในชุมชน (ทุกหมูบาน) และคนนอกชุมชน 

(จากหัวไทร ปากพนัง และชะอวด) ที่มาตัดไม แต

มีจํานวนนอย

คนในชุมชน (ทุกหมูบาน) และคนนอกชุมชน 
(จากหัวไทร ปากพนัง และชะอวด) ที่มาตดัไม 

คนในชุมชน (ทุกหมูบาน) และคนนอกชุมชน 
(จากหัวไทร ปากพนัง และชะอวด) ที่มาตดัไม 
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การตดัไม

การถอนกระจูด

คนในชุมชน (จากทุกหมูบาน) และคนนอกชุมชนโดยเฉพาะ

ชาวบานที่ไดรับความเสียหายจากวาตภัยแหลมตะลมุพุก 

(2505) ชวงปลายยุคคนนอกชุมชนลดนอยลงมาก

สรางที่อยูอาศัยและจาํหนาย

กระจูดมีปริมาณมากขึน้ (เริ่มมีการปลูกกระจดู)

การสานเสื่อและกระสอบจาํหนายใหกับพอคา

แมคา (2505-2520) เพื่อสงไปขายภาคกลาง  กลุม

คนถอนกระจูดจะเปนชาวบานในชุมชนจากทุก

หมูบาน  สวนคนจากภายนอกชุมชนจะไมมี

พ.ศ. 2517 ปาสงวนแหงชาติ 

ยคุที่ 2  ยคุการผลิตทามกลางความรอยหรอของทรัพยากร

© สงวนลิขสิทธิ์ โดย ชลลดา แสงมณ ีศิริสาธิตกิจ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

งานวิจัยยงัไมเสร็จสมบูรณ  โปรดอยานําไปใชอางอิง



การหาของปาและสัตวปา

การใชที่ดิน 

สัตวน้ํา 

บุกเบกิจบัจองสรางที่อยูอาศัยและทําการเกษตร 

 บริโภคภายในครัวเรือน, แจกจาย, จําหนาย

ลดลงแตก็ยังมีความอุดมสมบูรณอยู เนนเพื่อการจาํหนาย

มากขึน้ เริ่มใชกลวิธีการโกงน้ําหนักสินคา                   

(พ.ศ.2519-2521 สรางประตรูะบายน้ําคลองฆอง)

คนในชุมชน (ทุกหมูบาน) และคนนอกชุมชนที่มาตัด

ไม แตคนนอกชุมชนมีจํานวนคอนขางนอยมาก

คนในชุมชน (ทุกหมูบาน) และคนนอกชุมชน 

(จากหัวไทร ปากพนัง และชะอวด) ที่มาตัดไม แต

หลัง 2517  การจบัจองที่ดินเริ่มหมดไป
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การตดัไม

การถอนกระจูด

ใชประโยชนในชีวิตประจําวนัและจําหนาย                   

(การลกัลอบตัดไม)

“ยุคทองของกระจูด” 1 ในโครงการศิลปาชีพ

บานเนินธัมมัง

เริ่มมีการอนุรักษและฟนฟูปาพร ุ(ปลูกปา)

ยคุที่ 3 ยคุการผลิตทามกลางการฟนฟูทรัพยากร 

คนในชุมชนเปนหลัก (จากทุกหมูบาน)

คนในชุมชนเปนหลัก (โดยเฉพาะชาวบานในพื้นที่ 

ม. 1 บานคงคาลอม และ ม. 5 บานเนินธัมมัง)
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การหาของปาและสัตวปา

การใชที่ดิน 

สัตวน้ํา 

มีการซื้อขายมากขึ้น ทั้งมีเอกสารสิทธิ์และไมมี

เอกสารสิทธิ์  โดยขายใหกับคนในชุมชนและ

นายทุน (พ.ศ.2537 ออกเอกสารสิทธิ์ สปก.)

บรโิภคภายในครัวเรือน, เนนจําหนาย

ลดลง  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องมอืจบัสัตวน้ํา

คนในชุมชนเปนหลัก (ทุกหมูบาน โดยเฉพาะในพื้นที่ 

ม.1 บานคงคาลอม และ ม. 5 บานเนินธัมมัง)

คนในชุมชนเปนหลัก (ทุกหมูบาน โดยเฉพาะในพื้นที่ ม.1 

บานคงคาลอม , ม. 5 บานเนินธัมมัง ม. 4 ปากบางกลม และ 

ม. 10 บานทับแขก)
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สิทธิของรัฐ สิทธิของ

ปจเจก 

สิทธิชุมชน

1 2

3

สิทธิทับซอน

สิทธิและการเขาถึงทรัพยากร
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สิทธิและการเขาถึงทรัพยากรแตละประเภท

การถอนกระจูด

การหาปลาและสตัวน้ํา

กระจูดพรุ (เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ)
โดยทั่วไปทุกคนทั้งชาวบานในชุมชนและนอกชุมชนสามารถ

เขาถึงได

กระจูดปลูก (เกิดขึ้นจากการปลูก) 
โดยทั่วไปผูปลูกเปนผูมีสิทธิ์ขาดในการครอบครองกระจูด

การหาปลาและสตัวน้ําในพรุ โดยทัว่ไป
ทุกคนทัง้ชาวบานในชมุชนและนอกชุมชนสามารถ

เขาถึงไดแตตองเคารพในสิทธแิละแนวปฏิบัติรวมกัน 
การหาปลาและสตัวน้ําในบอลอปลา
ผูขุดบอลอปลาจะผูมีสทิธิ์ขาดในการครอบครอง
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การตัดไม

การหาของปา “ผึ้ง”

ในปาสงวนผืนเล็ก (หัวไรปลายนา)
อดีตคือพื้นที่ถือครองของชาวบานที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ แตตอมาได
ประกาศใหเปนพื้นทีป่าสงวนฯ  การตัดไมตองลักลอบตัดและตอง
บอกกลาวหรือขออนุญาตจากผูถือครองที่ดินกอนถึงแมจะถือครอง

แบบไมมีเอกสารสิทธิ์กต็าม

ในปาสงวนผืนใหญ  (ปาสวนรวม)
ไมสามารถตัดไมได (ตองลักลอบ)

ผึ้งในปาพรุ                           
ทุกคนทัง้ชาวบานในชมุชนและนอกชุมชนสามารถเขาถึง

ไดแตตองเคารพในสิทธิและแนวปฏิบัติรวมกัน 

ผึ้งในพื้นทีถ่ือครองสวนบคุคล    
ตองมีการบอกกลาวหรือขออนุญาต

© สงวนลิขสิทธิ์ โดย ชลลดา แสงมณ ีศิริสาธิตกิจ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

งานวิจัยยงัไมเสร็จสมบูรณ  โปรดอยานําไปใชอางอิง



สัญลักษณแหงการแสดงกรรมสทิธิ์ในทรัพยากร

1. การปกกํา  การจับจองทรัพยากรบางอยาง ไดแก  รังผึ้ง

และรังตอ (ในอดีตใชกับไมตะเคียนดวย)

2. การดายหญา “ถางรอง”  การจับจองพื้นที่ทําการ

ประมง

3. การขุดบอลอปลา การจับจองที่ดิน/แสดงแนวเขต

ที่ดิน  (ปจจุบันไมมีการขุดบอลอปลาเพิ่ม เนื่องจากไม
มีที่ดินวางเปลาใหจบัจอง)
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องคประกอบของโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง       
ที่สงผลกระทบตอชุมชนพรุคลองค็อง

1. ประตูระบายน้ําปากพนัง  (อุทกวิภาชประสิทธ)ิ

2. คลองชะอวด-แพรกเมือง 
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อาวปากพนัง

ค.หั
วต
รุด

ค.
บา
งจ
าก

ค.
เเป
ยะ

ค.
บา
งลึ
ก

ค.เชียรใหญ

ค.
ชะ
เม
า

ค.บางไทร

ค.สุขุม

พรุคลองค็อง

พรุควนเคร็ง

คลองฆอง

ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ

แลวเสร็จในป 2542

อางเก็บน้ํา
หวยน้าํใส
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อาวปากพนัง

ค.หั
วต
รุด
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ค.
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ค.เชียรใหญ

ค.
ชะ
เม
า

ค.บางไทร

ค.สุขุม

พรุคลองค็อง

พรุควนเคร็ง

คลองฆอง

คลองระบายน้ําชะอวด-แพรกเมือง

อางเก็บน้ํา
หวยน้าํใส

ประตูระบายน้ําแพรกเมือง
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ผลกระทบจากโครงการพฒันาลุมน้าํปากพนัง

1. ผลกระทบตอระบบนเิวศปาพรุ 
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2. ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนกลุมตางๆ  ที่ทํา

มาหากินโดยพึ่งพิงฐานทรพัยากรปาพรุ 

2.1  ผลกระทบตอระบบการผลิต เนื่องจากความอุดม

สมบูรณลดนอยลง

2.2 ผลกระทบตอระบบความสัมพันธ
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กลุมคนทีไ่ดรับผลกระทบตางกัน 

1. กลุมทีไ่ดรับผลกระทบนอย

2. กลุมคนที่ไดรับผลกระทบปานกลาง

- กลุมถอนกระจูด (ม.1 บานคงคาลอม และ ม. 5 เนินธัมมัง)

- กลุมตัดไม  (ทุกหมูบาน)

- เพาะปลูก  (ทุกหมูบาน)
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3. กลุมคนที่ไดรับผลกระทบมาก

- กลุมหาปลา   (ม.1 บานคงคาลอม , ม. 5 บานเนินธัมมัง         

ม. 4 ปากบางกลม และ ม. 10 บานทับแขก)

- กลุมหาของปา  (ทุกหมูบาน)

- กลุมที่อาศัยผลผลิตจากตนจากเพื่อการดํารงชีพ 

(ม. 2 บานบางดวน , ม. 5 บานเนินธัมมัง  และ             

ม. 4 ปากบางกลม )
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การขยายตัวของการเกษตรเชิงพาณิชย

ผลกระทบ

1. ผลกระทบตอระบบนิเวศ   ปาไมถูกทําลาย  
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2. ผลกระทบตอระบบการผลิต   กลุมหาของปา 

และกลุมเลี้ยงสัตว

3. ผลกระทบตอความสัมพันธ ความขัดแยง

- ความขัดแยงระหวางชาวบานกับชาวบานดวยกัน 

(เรื่องที่ดิน)

- ความขัดแยงระหวางชาวบานกับกลุมนายทุน         

หรือผูมีอิทธิพล (เรือ่งที่ดิน)
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- ความขัดแยงระหวางชาวบานกับเจาหนาที่ของรัฐ             

(เรื่องที่ดินและการเขาถงึและใชประโยชนทรัพยากรในปาพรุ)

พบมากใน ม. 2 บานบางดวน  ถึงรอยละ 32.14

- ความขัดแยงระหวางนายทุนหรือผูมีอิทธิพลกับ

เจาหนาที่ของรัฐ (เรื่องที่ดิน และการลักลอบตัดไม)
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ปจจัยหรือเงื่อนไขอืน่ที่สงผลตอการเขาถึงและใชประโยชน          
ทรัพยากรในปาพรุ

1. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศตามธรรมชาติ

2. การทําลายปา

5. ความเขมงวดกวดขันของเจาหนาที่ของรัฐ

6.ประตูระบายน้ําคลองฆอง

3. ไฟไหม

4. การถือครองที่ดิน 

ถือครองที่ดินที่มี

เอกสารสิทธิ์บางสวน

9%

ไมมีที่ดินถือครอง

5%

ถือครองที่ดินที่มี

เอกสารสิทธิ์ทั้งหมด

63%

ถือครองที่ดินที่

ไมมีเอกสารสิทธิ์

23%
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 กลยทุธการปรับตวั

กลยุทธที่ 2  การปรับรูปแบบและวิธีการผลิต

กลยทุธที่ 1  การปรับตวัดานอาชีพ

กลยทุธที่  3  การบริหารจดัการดานการเงนิ
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1. การปลูกไมเสมด็ขาว   

(ม. 1 , ม. 5, ม. 6)

2.การปลูกบวับก 

(ม. 1 , ม. 5, ม. 6)

3.การปลูกออย   

(ม. 1 , ม. 2, ม. 5)

4. การเลี้ยงผึ้งพนัธุ (ม. 5 และ ม.1) 5. การปลูกปาลมน้าํมัน (ทุกหมูบาน)

1. ครัวเรือนที่ปรับตัวดานอาชีพโดยพึ่งพงิฐานทรัพยากรในชมุชน
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1. การออกไปเชาที่นาทํานาขาวนอกพื้นที่ (ม. 1 บานคงคาลอม)

2. ทํางานกอสรางและรับจางทั่วไป 

(ทุกหมูบาน)

3. ทํางานโรงงานปอกกุง   

(ม. 1 บานคงคาลอม  และ    

ม. 5 บานเนินธัมมัง)

2. ครัวเรือนที่ปรับตัวดานอาชีพโดยไมพึ่งพิงฐานทรัพยากรในชุมชน 
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การปรับตัวดานอาชีพ

เพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพื่อการผลิตที่หลากหลาย
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กลยุทธที่ 2  การปรับรูปแบบและวิธีการผลิต

1. การผลิตที่หลากหลาย

2. การเพิ่มรอบการผลิต

3. การขูดรีดแรงงานและการผลิตเขมขน

4. การรวมกลุมอาชีพ
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กลยุทธที่ 3  การบริหารจัดการดานการเงิน

1. การประหยัดคาใชจาย 

2. การพึ่งพาแหลงเงินกู (75.50 %)

(เฉลี่ย 44,783 บาท/ครัวเรือน)

3.การเลนแชร

แหลงเงินกูระยะสัน้  
(ดอกเบี้ยสูง)

สะสมทรพัย
แหลงเงินกูระยะยาว 

(ดอกเบี้ยต่ํา)

เงินหมุน
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ศักยภาพของครัวเรือนกับการปรับตัว

*ครัวเรือนที่มศีักยภาพสูง (รอยละ 23.18)

*ครัวเรือนที่มศีักยภาพปานกลาง (รอยละ 32.78)

*ครัวเรือนที่มศีักยภาพต่ํา  (รอยละ 44.04)

สวนใหญเปนครัวเรือนที่มีที่ดนิ 20 ไร ขึ้นไป และมีรายไดสูง

สวนใหญเปนครัวเรือนที่มีที่ดนิ 10-20 ไร และมีรายไดปานกลาง

สวนใหญเปนครัวเรือนที่มีที่ดนิต่ํากวา 10 ไร รวมทั้งครัวเรือนที่ไม

มีที่ดนิ และมีรายไดคอนขางต่ํา

ครัวเรือน

ศักยภาพสูง

23%

ครัวเรือน

ศักยภาพปานกลาง

33%

ครัวเรือน

ศักยภาพต่ํา

44%
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ครัวเรือนที่มีศักยภาพสูง (รอยละ 23.18)

กลยุทธที ่1 การปรับตัวดานอาชีพ 
(ปลูกไมเสม็ดขาว  บัวบก  และปาลมน้ํามัน   
เพื่อการผลิตที่หลากหลาย)

กลยุทธที ่2  การปรับรูปแบบและวิธีการผลิต          

(การผลิตที่หลากหลาย  และการรวมกลุมอาชีพ)

กลยุทธที ่3  การบริหารจัดการดานการเงิน             

(การกูเงิน , การเลนแชร ---> การสะสมทรพัย)
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ครัวเรือนที่มีศักยภาพปานกลาง (รอยละ 32.78)

กลยุทธที ่1  การปรับตัวดานอาชีพ 

( ปลูกไมเสม็ดขาว บัวบก ปาลมน้ํามัน ออย เลี้ยงผึ้ง 
และเชาที่นาทํานา  เพื่อการผลิตที่หลากหลาย)

กลยุทธที ่2  การปรับรูปแบบและวิธีการผลิต  

(การผลิตที่หลากหลาย  การเพิ่มรอบการผลิต  
และการรวมกลุมอาชีพ)

กลยุทธที ่3  การบริหารจัดการดานการเงิน             

(การประหยัดคาใชจาย การกูเงิน และการเลนแชร)
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ครัวเรือนที่มีศักยภาพต่ํา (รอยละ 44.04)

กลยุทธที่ 1 การปรับตัวดานอาชีพ                                   

(ทํางานโรงงาน กอสรางและรับจาง   การปรับเปลี่ยน

อาชีพ)

กลยุทธที ่2  การปรับรูปแบบและวิธีการผลิต           

(การผลิตที่หลากหลาย  การเพิ่มรอบการผลิต       
การขูดรดีแรงงานและการผลิตเขมขน และการรวมกลุมอาชีพ)

กลยุทธที ่3  การบริหารจัดการดานการเงิน             

(การประหยดัคาใชจาย การกูเงิน และการเลนแชร)
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ขอเสนอของชาวบานชุมชนพรุคลองค็อง         
เพื่อการปรับตัว

1. ใหมีการสงเสริมการปลูกไมเสม็ดขาว 

2. ใหมีการตั้งโรงสีขาวชุมชนขนาดเล็ก 

3.  ใหมีการสรางบอเพาะพันธุปลา (บอฟกปลา)
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4. ใหมีการปรับปรุงถนนหนทางในบางพื้นที่ 
5. ใหมีการสงเสริมและสนบัสนุนเมล็ดพันธุขาว 

6.  ใหมีการกั้นแนวเขตแดนใหชัดเจนระหวางพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่ถือครองของชาวบาน 

7. ใหมีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน                               

(ครัวเรือนที่ยังไมมีเอกสารสิทธิ์ รอยละ 32.45)
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อาจารยชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปญหาในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรปาพรุ  
ชวงกอนและหลังการเกิดโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 
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