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บานแลง  ชุมชนบานแกลง และชุมชนบานตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซ่ึงในแตละกลุม
ประกอบดวยผูนําชุมชน  ผูรูชุมชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีและท่ีอพยพเขามาดวยวิธีการทํามาหากินใน  3 
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ไม  นอกจากนี้  ยังพบวาปญหาอ่ืน  ๆ  ท่ีปรากฏอยูในวิถีชีวิตชุมชนใน 4 ชวง  ดังนี ้

1. ชวงบุกเบิก : ปญหาการตัดไมในพ้ืนท่ีท่ีเปนตนน้ําของคนพ้ืนเมือง  สงผลใหดิน
ไมสามารถเก็บกักน้ําทําใหเสนทางน้ําเปล่ียนทิศทาง  การปลูกพืชเชิงเดี่ยวซํ้า  ๆ  กันเปนระยะเวลา
ยาวนานทําใหดินเปรี้ยว หนาดินเส่ือมสภาพไมเหมาะแกการเพาะปลูก และในพ้ืนท่ีท่ีติดกับชายฝง
ทะเลอาวไทยมีสภาพเค็ม 

2. ชวงขยายตัว : ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาซ่ึงเปนตนน้ําเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินสงผลให
น้ําไหลเปล่ียนทิศทางทํากินของชุมชน  และท่ีอยูอาศัยก็เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วตามจํานวนของ
ประชากร  นอกจากนี้การนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวยังทําใหธาตุอาหารในดินเส่ือมคุณภาพ  

3. ชวงปรับเปล่ียน : ทุกชุมชนตองปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากการทํานามาทําสวน  และ
การคาขาย การใชปุยเคมีแทนปุยชีวภาพ  การใชสารเคมีสําหรับเรงดอก และผล จึงทําใหสารตกคาง  
นอกจากนี้ยังไมสามารถนําน้ํามาบริโภคไดดังแตกอน ส่ิงท่ีพบอีกประการ คือ โรงงานอุตสาหกรรม
ไดกอใหเกิดปญหา ดิน น้ํา และปาไมเส่ือมสภาพและลดนอยลงไป สวนกลุมนายทุนและชาวบาน
บางสวนก็ยังตัดไมทําลายปาอยูเปนระยะ ๆ  
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4. ชวงสรางเครือขาย :  ท้ัง  3 ชุมชนยังไมมีเครือขายท่ีเปนองคกรชุมชนท่ีจะเขามา
ดูแลดิน  น้ํา  และปาไม ในขณะนี้มีการพ่ึงพิงองคกรจากภาครัฐและองคกรสวนทองถ่ิน มากกวาท่ี
จะมีองคกรท่ีเกิดจากชุมชนซ่ึงเห็นความสําคัญของการดูแลดิน  น้ํา  และปาไม  

 ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา คือ   (1) ชุมชนควรสรางเครือขายการเรียนรูภูมิ
ปญญาไทย (2) ชุมชนควรสรางองคกรของชุมชน ในเรื่องการดูแลดิน  น้ํา และปาไม  โดยวิธี
ธรรมชาติ  (3) ควรรักษาสิทธิการดูแลปาชุมชนโดยคนในชุมชนเปนสําคัญ (4) กรมวิทยาศาสตร
การเกษตรควรใหคําแนะนําแกชุมชนในดานผลดีและผลเสียจากการใชสารเคมีหรือปุยชีวภาพ   
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Abstract 

   
The objectives of this research were 1) to study the problems in the use of 

natural resources that affect community ways of life, and 2) to determine the 
guidelines in order to solve the problems. 
 This methodology of the research is qualitative. The data collection in this 
study was carried out in group discussions with the 21 local people in 3 communities 
namely: Ban Lang, Ban Klang, and Ban TaPong in Muang District, Rayong Province. 
Each group discussion consisted of a local leader and knowledgeable people who 
have lived in the community and migrated to the community in order to work in that 
area. 
 The results revealed that in each community there were 3 problems which 
resulted from of the use of natural resources: namely: soil problem, water resource 
problem, and forest problem. Moreover, these problems could be seen 4 in the time of 
the communities’ ways of life and culture as follows. 

1) Beginning stage :  The  problems  arise  from  destroying forest in the  area  
that is the source of water. The soil cannot keep water any longer. The repetition of 
cultivating is also one of the factors making soil salty.The surface of soil is not 
suitable for cultivating. 

2) Expansion stage: The problems arising from using forest that is the source 
of water caused water run in the wrong way. The number of people living in this area 
increased guickly. Moreover, the repetition of cultivating damaged value of soil. 

3) Changing stage: The people of each community have changed their living 
from   growing rice to gardening and trading. For gardening, they use chemical 
fertilizer in place of using organic biofertilizer. The use of chemical fertilizer to 
support the flowers and fruits caused the problem to the soil and drinking water. 
Another problem that has been found in  the community is that the factories have 
damaged soil, water and forest and some  capitalists and willagers cut dawn  the  
trees  in  that  area. 

4) Network stage : 3  communities  have  not  had  their  own  organization  
network  to look after soil, water and forest. They are helped by the government and 
some local organizations. 

The suggestions are 1) communities should build their learning networks 
about Thai wisdom, 2) organizations should be established by communities in order to 
preserve their soil, water, and forest,3) local people should have the forest protection 
rights. 4) Department of science field should advice communities about advantages 
and disadvantages of chemical substance or organic fertilizer. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับการอนุเคราะหจากบุคคลหลายฝายท่ีไดใหคํา 
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วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดร.พงษศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  ผูอํานายการสวนวิจัยตนน้ํา สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  ดร.สมร เกษสม ผศ.อัญชลี ทองเอม และ
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เปนขอบกพรองเพ่ือเติมเต็มขอมูลไดอยางดีอยาง ท่ีขาดไมไดคือ ชาวชุมชนบานแลง ชาวชุมชนบาน
แกลง และชาวชุมชนบานตะพง  ซ่ึงเปนท้ังผูรู และปราชญชุมชน ท่ีไดใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนใน
ทุก ๆ ดาน   

นอกจากนี้ขอขอบคุณ  คุณบุษกร ปานสงวนพงษ พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
ท่ีไดใหความชวยเหลือท้ังเปนผูชวยงานวิจัยและอํานวยความสะดวกดานติดตอประสานงานกับ
กลุมชุมชน   
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   ท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนของ  3  ชุมชน คือ  
   ชุมชนบานแลง  ชุมชนบานแกลง และชุมชนบานตะพง DPU



บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของปญหา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  :  (2543 )  ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาประเทศโดยมี
กรอบเชิงยุทธศาสตรซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 และแผนการ
บริหารราชการแผนดิน มีการมุงเนนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  นําทุนท่ีมีอยู
ในประเทศมาใชใหเกิดประโยชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งโดยเฉพาะอยางยิ่งทุนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปญหาระบบการจัดการทรัพยากร มีกลุมสถาบันท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ เชน ชุมชนท่ีมีสวนไดเสีย  องคกรประชาชน สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา นักธุรกิจ หนวยงานสวนกลาง ขาราชการสวนทองถ่ิน  นักวิชาการ องคกรเอกชน
และส่ือมวลชน เปนการสรางระบบเพ่ือจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืน  มีขอจํากัดในการจัดการทรัพยากรท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว  ปจจัยขอมูลและขาวสาร สถาบันท่ีเกี่ยวของ และปจจัยอ่ืน ๆ  ภายในระบบนิเวศประกอบ
ตัวทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพมีความเอ้ือเฟอกันอยางใกลชิด การใชประโยชนอยาง
หนึ่งสงผลกระทบตออีกอยางหนึ่งเปนปญหาซับซอน  การศึกษาวิจัยเรื่องทรัพยากรมีความยุงยาก
และซับซอน ขอมูลทางวิชาการกระจายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบยากตอการเขาถึง ขณะท่ีทรัพยากร
มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา (Dynamics) คนในชุมชนมองทรัพยากรสวนรวมในลักษณะท่ีวา 
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เจาหนาท่ีรัฐ นักวิชาการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศึกษา
ลักษณะทางวิทยาศาสตรควบคูกับการนําองคความรูของชุมชนมาวิเคราะหและนําผลการศึกษามา
สรุปรวมกับชุมชนเพ่ือการกําหนดแนวทางการจัดการเพียงแตชุมชนและผูประกอบการรวมมือกัน  
มีความเขาใจและมีความพรอมในการใหขอมูลท่ีเปนจริง  เพ่ือประโยชนตอการบริหารจัดการ  
ปจจัยดานขอมูลขาวสาร โดยผานหนังสือพิมพหรือผูนํามีหนาท่ีสงสารไปสูชุมชนไดอยางรวดเร็ว
แตอาจประสบปญหาเรื่องเนื้อหาของขาวท่ีมีการสอดแทรกความคิดเห็นเพ่ิมเติมลงไป  จนการส่ือ
ความหมายอาจเปล่ียนแปลงไปจากความเดิมได  สถาบันท่ีเกี่ยวของไดแก  หนวยงานภาควิชาการ 
องคการบริหารสวนตําบล รัฐมักจะถูกมองวาไมจรงิใจในการปฏิบัติหนาท่ี รัฐเขาไปมีผลประโยชน 
รัฐทํางานในลักษณะสรางภาพ  กิจกรรมไมตอเนื่องและเปล่ียนแปลงเจาหนาท่ีบอย ชุมชนอาจมอง
วา ความเปนผูนําท่ีดี  มีประสิทธิภาพสวนใหญมาจากพรรคพวกมากกวาคนดี มีฝมือ มีความรู 
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ความสามารถสวนตัว  มีความคิดสรางสรรค  แตมักจะขาดความรูในการจัดการ  ขาด
กระบวนการคิด  เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนนอย  นอกจากมีปญหาคอรัปช่ัน  เชน ผลประโยชน
จากการกอสราง การเก็บสัมปทานแหลงทองเท่ียว  การออกเอกสารสิทธ์ิในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีอยูในดานทรัพยากร คอนขางลาสมัย  การจับปรับผูกระทําผิดมีโทษ
นอยมาก  และการดําเนินงานตองผานระบบ ตํารวจ  อัยการ และผูพิพากษาหรือการตัดสิน  ปจจัย
อ่ืน ๆ เชน ความเช่ือและศรัทธาตอผูนําซ่ึงอาจจะมีโอกาสถูกชักนําไดงาย ขาดการประชุมและจะ
สนใจเฉพาะกลุมอาชีพเดียวกัน  

ภมรรัตน สุธรรม (2546 )  ไดแสดงผลการศึกษาวิจัยดานพลวัตชุมชนกับการพ่ึงตนเองใน
ภาคตะวันตกไดคนพบวา  พลวัตของชุมชนในชวงบุกเบิกเปนชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
หรือแบบพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองไดในดานปจจัยส่ีในระดับสูงโดยมีปจจัยท่ีสําคัญในการ
พ่ึงตนเองไดแก ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวนประชากรนอย  และ
ความสัมพันธแบบเครือญาติภายในชุมชน ชวงขยายตัวไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญจากปจจัย
ภายนอก ไดแก การเปล่ียนแปลงแบบแผนการผลิตท่ีเนนการผลิตเพ่ือขาย  ทําใหชุมชนมีระบบ
เศรษฐกิจแบบพ่ึงพา  ระดับการพ่ึงตนเองในดานปจจัยส่ีลดลงตองพ่ึงพาภายนอกมากขึ้น ชุมชนเกิด
วิกฤติในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  ชุมชนในชวงปรับตัว  ไดมีการรวมตัวเปนองคกร
ชุมชนเพ่ือดําเนินกิจกรรมในการพ่ึงตนเองของทางดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม  โดยเนน
การจัดสวัสดิการใหกับชุมชน  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเปนฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
ชุมชน สําหรับปจจัยเง่ือนไขท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชนไดแก  ปจจัยดานผูนํา 
การมีสวนรวมของชุมชน  ความสัมพันธภายในชุมชนแบบเครือญาติ กระบวนการเรียนรูของชุมชน 
และปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในดานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ใน
ดานความสัมพันธระหวางองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งกับการพ่ึงตนเองของชุมชนนั้น  พบวา  องคกร
ชุมชนท่ีเขมแข็ง  มีบทบาทท่ีสําคัญในชุมชนในการสรางกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูของ
ชุมชน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมในดานการพ่ึงตนเองทางดานเศรษฐกิจของชุมชน  ทําใหชุมชนมีแหลง
เงินทุนของตนเอง ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคง
ใหกับสมาชิก  ในการดําเนินกิจกรรมดานการพ่ึงตนเองทางดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน  องคกรชุมชนไดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน  เพ่ือเปนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของชุมชน  โดยการสรางพลังอํานาจของชุมชนในการใชสิทธิของชุมชนในการ
ตอรองเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน  การฟนฟูระบบนิเวศนใหกลับคืนสูความสมดุล  
การสรางเครือขายการเรียนรู  และทําใหชุมชนเปนศูนยการเรียนรูท่ีสําคัญในดานเศรษฐกิจชุมชน 
ศูนยศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   กระแสการพัฒนาเริ่มเขามาสูชุมชน  ชักนําการเปล่ียนแปลง
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ในหลาย ๆ  ดานสงผลใหเง่ือนไขการจัดการทรัพยากรชีวภาพแบบเดิมเริ่มเส่ือมลง  แรงกดดันจาก
ภายนอกมีมากขึ้น  เศรษฐกิจแบบเงินตรา  การผลิตเพ่ือการคาเริ่มเขามาแทนท่ีการผลิตแบบ
พ่ึงตนเอง  เกษตรแผนใหมหรือระบบผลิตส่ิงเดียวเพ่ือการคาเริ่มเขามาแทนท่ีเกษตรพ้ืนบาน แพทย
แผนใหมเขามาทดแทนบทบาทของแพทยพ้ืนบาน สถาบันท่ีสืบสานภูมิปญญาของชุมชน เชน วัด 
ระบบอาวุโส  เริ่มเส่ือมความนิยมลง  และถูกทดแทนท่ีโดยโรงเรียนและหนวยงานของภาครัฐ  
กระแสการพัฒนาสงผล  ใหทรัพยากรชีวภาพเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว ชาวบานถูกดึงใหหลุดจาก
ฐานทรัพยากรของตนเอง  การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเปนไปไดยากขึ้น  เม่ือชาวบาน
ตองพ่ึงพาทรัพยากร ธรรมชาติ และความรูจากภายนอกในการจัดการแบบการผลิตในรูปแบบใหม  
ทําใหขาดกระบวนการเรียนรู  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและการสืบทอดภูมิปญญาเดิม  การเขาสู
ระบบการผลิตแผนใหมทําใหชาวบานเริ่มยากจนลง  มีปญหาหนี้สิน การอพยพยายถ่ินไปรับจาง
ขายแรงงาน การเปล่ียนอาชีพ ในขณะเดียวกันปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรภายในชุมชน  
และระหวางชุมชนใกลเคียงกันก็เริ่มเกิดขึ้น กลุมชาวบานยากจนท่ีหมดทางทํามาหากิน  ตองหัน
หนาเขาหาการใชทรัพยากรท่ีใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะส้ัน เชน การตัดไมทําลายปา
สรางความขัดแยงกับกลุมชาวบานท่ีตองพ่ึงพาทรัพยากรในระยะยาว เชน ชาวนา  ชาวสวน  ท่ี
ตองการรักษาปาไวเพ่ือใหมีน้ําใช 

อานันท   กาญจนพันธุ (2543)  ไดกลาวถึงทามกลางปญหาวิกฤติท่ีเกิดขึ้น  ชุมชนทองถ่ิน
บางสวนไดเริ่มตั้งคําถามและแสวงหาแนวทางเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ
ตาง ๆเชน การเกิดขึ้นของกลุมเกษตรผสมผสาน คณะกรรมการอนุรักษปาชุมชน กลุมเยาวชนเมือง 
เปนตน กระบวนการฟนพลังของชุมชน  มิไดเปนการปฏิเสธการพัฒนาและหวนกลับไปหารูปแบบ
การจัดการทรัพยากรชีวภาพแบบดั้งเดิม เพราะเง่ือนไขของแตละยุคสมัยยอมแตกตางกัน  ตรงกัน
ขามกระบวนการดังกลาวเปนความพยายามในการประยุกตภูมิปญญา และระบบการจัดการ
ทรัพยากรเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดใหม  ความรูใหมและการจัดการใหม แนวคิดเรื่อง
ส่ิงแวดลอมถูกนํามาผสมผสานกับระบบคุณคาดั้งเดิม  เกิดเปนพิธีกรรมประยุกต เชน การบวชปา 
เปนตน มีการนําเอาวิธีคิดเรื่องการผลิตแบบพ่ึงตนเองมาผสมผสาน กับวิธีคิดเรื่องการคา มีการ
นําเอาเทคนิควิธีการใหม เชน เกษตรผสมผสาน มาประยุกตใชในการจัดการผลิต เปนตน  

ฉัตรทิพย  นาถสุภา(2544) ไดกลาวถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติวา อยางไรก็ตาม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงเนนอยูท่ีเรื่องกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิการใชปจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
ท่ีดิน โนมเอียงท่ีจะเสนอใหชุมชนมีสิทธิใชท่ีดินและทรัพยากรแตทวายังไมไดสนใจตอไปถึงเรื่อง
กลไกทางเศรษฐกจิท้ังหมด คือการผลิตในทุกมิติ (โดยเฉพาะเรื่องการใชแรงงาน) การบริโภค และ
การแลกเปล่ียนของชุมชน และเสนทางการพัฒนาตอไปของเศรษฐกิจชุมชน  
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นิวัติ เรืองพานิช (2546)  ไดกลาวถึงแนวคิดการใชทรัพยากรกับปญหาส่ิงแวดลอมท่ีทําให
ชุมชนเขาใจถึงความจําเปนพ้ืนฐานในการอนุรักษทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดวา มีความสําคัญตอวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนอยางไร แบงออกเปน 3 ประเด็น คือ 

1)  การพัฒนาความเจริญโดยนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางมากมายในขณะนี้นั้น  
นอกจากจะเปนประโยชนตอสังคมมนุษยเปนอยางมากแลว  บางครั้งก็กอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมท่ีอาจจะเปนอันตรายตอความปลอดภัย  และตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยได
เชนกัน  ภัยคุกคามจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมนี้อาจจะเปนจุดเริ่มตนทําใหมนุษยชาติตอง
สูญพันธุไปจากโลกนี้ก็เปนได 

2)  ผลิตผลจากความเจริญท่ีพบเห็นในทุกวันนี้  เกิดจากการใชทรัพยากรมนุษยรวมกันเขา
กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆ  เปนท่ีนาสังเกตวาการมีชีวิตอยูในโลกสมัยใหม  ถึงจะไดรับความ
สะดวกสบายอยูบางก็จริง  แตมนุษยหาไดมีความสุขกายสบายใจอยางแทจริงเหมือนอยางท่ีคน
สวนมากเช่ือและหวังไว  เพราะโลกยิ่งเจริญมากขึ้นเทาใด  มนุษยก็ยิ่งตองตอสูดิ้นรนและเส่ียงภัย
มากขึ้นเทานั้น  การรับเอาวิทยาการใหม  ๆ  จากซีกโลกตะวันตกเสียทุกอยางนั้นนาจะเปนผลเสีย
มากกวาผลดี 

3)  การวางแผนลดจํานวนประชากรใหสมดุลกับทรัพยากรท่ีมีอยู  นาจะสมเหตุสมผล
มากกวาการวางแผนใชทรัพยากรเพ่ือสนองความตองการของประชากรท่ีจะมีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

อัจฉรา  รักยุติธรรม (2543) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการอนุรักษ
และใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติเปนหัวใจสําคัญท่ีทําใหชุมชนทองถ่ินสามารถจัดการ
ทรัพยากรไดอยางเขมแข็งและนําไปสูความยั่งยืน  สาระสําคัญยิ่งในการมีสวนรวมนั้นคือการมีสวน
รวมของชาวบานทุกกลุมในชุมชน  ไมวาจะเปนผูหญิงผูชาย  หรือกลุมคนตางวัยตางฐานะ  แตท้ังนี้
นัยของการมีสวนรวมไมไดหมายถึงการรวมทํากิจกรรมบางสวนเทานั้นแตตองมีสวนรวมในทุก
ระดับ  ตั้งแตระดับปฏิบัติการ  ไปจนถึงระดับการตัดสินใจ  เพ่ือใหกระบวนการจัดการทรัพยากร
เปนท่ีเขาใจยอมรับและถือปฏิบัติรวมกัน  ครอบคลุมการใชประโยชนขั้นพ้ืนฐานของคนในชุมชน  
ตั้งอยูบนฐานองคความรูดั้งเดิมและจารีตประเพณีของชุมชน  ผนวกรวมเขากับแบบแผนการจัดการ
ทรัพยากรแบบใหม  โดยเฉพาะองคความรูในการใชประโยชนและจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน  ซ่ึง
คนแตละเพศและกลุมวัยมีสวนในการสืบสานและพัฒนาไปอยางแตกตางกันตามลักษณะการใช
ประโยชนและบทบาทหนาท่ีของตน หากชุมชนสามารถผสมผสานความตางนี้เขาดวยกันก็จะ
นําไปสูการพัฒนาองคความรู และการสรางขอตกลงพ้ืนฐานในการวางแผนและตัดสินใจใช
ทรัพยากร ทําใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนเทาเทียม
กัน  และเกิดความยั่งยืนในทายท่ีสุด   
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อานันท  กาญจนพันธุ (2543) ไดกลาวถึงการดูแลทรัพยากรในภาคตะวันออกในชมรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ลอมบานแลง  จังหวัดระยอง  พบวา  ชมรมอนุรักษบาน
แลง  เปนองคกรท่ีดูแลรักษาปาสงวนท่ีอยูติดกับชุมชนปานั้นไมไดมีสถานภาพเปนปาชุมชนดั้งเดิม  
จึงเปนความรูใหมเกี่ยวกับเรื่ององคกรชาวบานดานการจัดการทรัพยากร  ดวยเหตุผลบางประการ
กลาวคือ  บานแลงเปนตําบลท่ีอยูในเขตอําเภอเมืองและมีลักษณะกึ่งเมือง  กึ่งชนบท  ลักษณะชุมชน
เชนนี้ไมไดเปนชุมชนอุดมคติ  ท่ีจะมีเง่ือนไขเอ้ือตอการพัฒนาองคกรชาวบานเทาไร  ดังท่ีอาจจะไม
คอยไดพบเห็นตัวอยางองคกรชุมชนในพ้ืนท่ีมากนัก  และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือชุมชน  ไมได
มีรากฐานทางวัฒนธรรมของการดูแลปา การรวมตัวกันของชาวบานในปจจุบันจึงเปนเรื่องท่ี
นาสนใจ  

ภมรรัตน สุธรรม (2546) ไดกลาวถึงในสวนของการจัดการไมปรากฏวิธีการปฏิบัติท่ี  
สืบทอดกันมาเกี่ยวกับการดูแลปา จึงมีการสรางบรรทัดฐานใหมขึ้นมา เปนการผสมผสานรวมกัน
ระหวางประสบการณของเจาหนาท่ีปาไมกับการริเริ่มของชุมชน มีการปรับหลักเกณฑใหสอด - 
คลองกับสภาพปญหาในชุมชน  การยอมรับบรรทัดฐานใหมเปนเรื่องยากและตองใชเวลาท้ังยุทธวิธี
ตาง ๆ  นานา  นอกจากชมรมฯ  จะพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง  โดยวิธีการประนีประนอมกับ
ครัวเรือนท่ีใชประโยชนพ้ืนท่ีปาบางสวนแลว  ยังมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ  การยึดถือความชอบ
ธรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากกรมปาไม  และสภาตําบล  แสดงใหเห็นถึงสํานึกประโยชน
สาธารณะท่ีเกิดขึ้นโดยไมไดอาศัยการสืบทอดทางประเพณี  แตเปนไปในรูปลักษณของประชา
สังคมทองถ่ิน ซ่ึงนาจะเปนแนวโนมท่ีดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยองคกร
ของชุมชน  

ฉะนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการใชทรัพยากรธรรมชาติของแตละชวงท่ีมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตชุมชนโดยตรง และเปนประเด็นเรงดวนท่ีจะตองมีการแกไขตามลักษณะของปญหาดวยการ
ฟนฟูและการปลูกสํานึกของชุมชน โดยศึกษาวา ชุมชนมีวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไร จาก
จุดเริ่มตนมาถึงปจจุบันเกิดผลกระทบอะไรบาง 

 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1  เพ่ือศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน   
2  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอ

วิถีชีวิตชุมชน  
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1.3 สมมติฐาน 
 1.  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน  

2.  มีการแสวงหาปจจัยเครื่องอํานวยความสะดวกตอวิถีชีวิตชุมชน   
3.  ขนาดของจํานวนประชากรนอย  แตทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปจนสูญเสียความ

สมดุลของระบบนิเวศ   
4.  ชุมชนตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ

สมดุลเพ่ือปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใหมีความยั่งยืนตอไป 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนกรณีศึกษาชุมชนท่ีมีปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือใหเกิดการ
แก ปญหาการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนมุงเนนเฉพาะชุมชนท่ีมีผลกระทบอยางแทจริง โดยทํา 
การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองซ่ึงเปนชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบทใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบานแลง  
ชุมชนบานแกลง  ชุมชนบานตะพง   
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้  มี  3  มิติ  คือ  ประโยชนในเชิงพัฒนา  ในเชิง
อนุรักษ  และเชิงปฏิบัต ิ
 1.  ประโยชนในเชิงพัฒนา 

1.1  เปนการกระตุนใหชุมชนตระหนักตอการจัดการทรัพยากรท่ีอยูในชุมชนอยางยั่งยืน 
1.2  เปนการเพ่ิมแนวทางการวางกรอบท่ีเขาใจรวมกันของชุมชนและองคกรของชุมชน   

 2.  ประโยชนเชิงอนุรักษ 
2.1  เปนขอมูลท่ีจะทําใหชุมชนไดเห็นความสําคัญตอทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน 
2.2  ทําใหชุมชนหวงแหนทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน 
2.3  ชุมชนชวยกันดูแลปา  แมน้ํา  และแหลงทํากินของชุมชน 

 3.  ประโยชนเชิงปฏิบัติ 
ผูนําชุมชน  ชุมชน  นักพัฒนาท้ังภาครัฐและเอกชน  นักวิชาการ  สามารถเรียนรูถึง

เง่ือนไขของทรัพยากรท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  ไดเรียนรูถึงการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนไดเรียนรูถึงสําคัญในการสรางเครือขายในการดูแลทรัพยากรซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใช
ไดในการปฏิบัติงาน 
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1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  สรรพส่ิงท้ังหลายท่ีธรรมชาติไดสรรสรางไว  ซ่ึงมนุษยยัง

สามารถหยิบฉวยมาใชประโยชนในการดํารงชีพได ในท่ีนี้หมายถึง ท่ีดินทํากิน ปาไม และแหลงน้ํา 
ของคนในชุมชน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด  และยืดอายุการใชงานใหยาวนานท่ีสุด  ดังนั้นการใชทรัพยากรธรรมชาติจึงตองกระทําดวย
ความฉลาด  แตมิไดหมายความวา  จะเก็บรักษาส่ิงเหลานั้นไวโดยมิไดนํามาใชใหเกิดประโยชนตอ
มนุษย   

วิถีชีวิตชุมชน หมายถึง การดํารงอยูของมนุษยท่ีเก็บเกี่ยวประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชโดยเฉพาะสนองตอบตอวิถีชีวิตชุมชน  เชน ท่ีดินทํากิน  ปาไม  และแหลงน้ํา 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตชุมชน โดยพยายามคนหาวาทกรรมท่ีนักวิชาการในดานตาง ๆ ไดศึกษาวิจัยโดยอาศัยแนวคิด
และทฤษฎีเปนหลักในการยืนยันส่ิงท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแกไขปญหาท่ีเคยเกิดขึ้น เพราะมนุษยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเปนเครื่องมือในการดํารงชีพถือไดวาเปนมรดกอันลํ้าคาควรแกการนํามาสนอง
ตอความตองการและควรคาแกการอนุรักษไวใหเปนสมบัติของแตละชุมชน ชุมชนตองแสดง
บทบาทและกําหนดสิทธิของความเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวอยางเขมแข็ง 

การศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน  เปนการ               
บงช้ีใหเห็นผลท่ีจะตามมาจากการเรงใชทรัพยากรธรรมชาติตั้งแตเริ่มบุกเบิกพ้ืนท่ี แลวขยายพ้ืนท่ี
ทํากินออกไปโดยไมมีขอบเขต  ทําใหวิถีชีวิตของชุมชนตองดิ้นรนตอสู ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา            
จึงตองรับสถานการณท่ีเกิดขึ้นท้ังท่ีเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  จนถึงจุดเส่ือมท่ีชุมชนตอง
หาทางแกปญหาผานกลุมคนหรือองคกรเครือขายท่ีมีวัตถุประสงคและคานิยมในการรักษทองถ่ิน
แบบเดียวกัน  เพ่ือดูแลและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหอยูในสภาพท่ีมนุษยสามารถอยูรวมได 

การวิจัยครั้งนี้ไดนําหลักพ้ืนฐานแนวคิดดานทรัพยากรธรรมชาติอันเปนปจจัยสําคัญ
ของมนุษยท่ีอยูใกลชิดกับวิถีชีวิตมนุษยมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น โดยมีสวนประกอบของ
การศึกษาวิจัย ดังนี้ 

2.1  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ 

2.3 แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2.4 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5 แนวคิดวิถีชีวิตชุมชน 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.7 กรอบแนวคิด 
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2.1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาต ิ
จารุบุตร เรืองสุบรรณ (2520) ไดกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติวา เปนคําเรียกท่ีเปนสากล

โดยท่ัวไป  เม่ือกลาวโดยความหมายแลวมีการพิจารณาตามลักษณะของแรธาตุมีอยูในโลกนี้ ฉะนั้น 
ทรัพยากร  จึงมาจากคําวา  “ทรัพย”  หมายถึงส่ิงท่ีมีประโยชนทางเศรษฐกิจเพ่ือสนองความตองการ
ของมนุษย ทรัพยากรคือ ทรัพย+อากรซ่ึงอากรหมายถึง หมู กอง บอเกิด ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติ  
ก็คือ หมูเหลาหรือบอเกิดของทรัพยท่ีจะนํามาบําบัดสนองความตองการของมนุษยซ่ึงเกิดมีขึ้นโดย
ธรรมชาติอยูแลว   

วิชัย  เทียนนอย (มปป.) ไดใหความหมายทรัพยากรธรรมชาติวา สรรพส่ิงท้ังหลายท่ี
ธรรมชาติไดสรรคสรางไว  ซ่ึงมนุษยสามารถหยิบฉวยมาใชประโยชนในการดํารงชีพได  อันไดแก  
ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา  แรธาตุ อากาศ สถานท่ีนันทนาการและมนุษยชาติ  สําหรับโบราณ 
สถานท่ีนับวาเปนสถานท่ีนันทนาการทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง  แตนับวาเปนมรดกตกทอด
ตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน  จึงทําใหคนท่ัวไปมีความรูสึกวาส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ  
ยิ่งไปกวานั้นโบราณสถานหรือส่ิงกอสรางบางแหงไมมีใครทราบอยางแนชัดวาสรางขึ้นตั้งแต
เม่ือใด  ใครเปนผูสราง    

สมชาย เดชะพรหมพันธ และสุรินทร มัจฉาชีพ (2532) อางในมหาวิทยาลัยสุโขทัย             
ธรรมาธิราช (2549) ไดใหความหมายของคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” ซ่ึงสอดคลองกับ                
วิชัย  เทียนนอย วา ทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชนสามารถตอบสนองความ
ตองการของมนุษยได หรือมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม             
ทุงหญา  สัตวปา แรธาตุ พลังงาน รวมท้ังกําลังงานจากมนุษยดวย   

นิวัต  เรืองพานิช  (2546) ไดใหความหมายของคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” ไววา ส่ิงท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชนสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยได หรือมนุษย
สามารถนํามาใชประโยชนไดเชน บรรยากาศ ดินน้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน  
รวมท้ังกําลังงานจากมนุษยดวย 

ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติจึงหมายถึง สรรพส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา ปา
ไม  แรธาตุ พลังงาน  สัตวปา  และสถานท่ีนันทนาการ  เปนส่ิงท่ีมนุษยและสรรพชีวิตมีสิทธิใช
รวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการตามปจจัยพ้ืนฐานของแตละชีวิตโดยไมมีท่ีส้ินสุด 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ 
นิวัติ  เรืองพานิช (2546) ไดกลาวถึงแนวคิดดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนปจจัยสําคัญตอ

การดํารงชีวิตของมนุษยในทุกชวงเวลา  ความจําเปนท่ีจะตองใชก็มีเพ่ิมขึ้นอยางมีขีดจํากัดสวนทาง
กับสังคมท่ีเพ่ิมขยายจํานวนประชากร เพราะในชวง 50 ปท่ีผานมา ประชากรเพ่ิมขึ้นหลายเทาตัวซ่ึง
ลวนแตตองการปจจัยส่ีอยางไมมีขีดจํากัด  ซ่ึงเปนผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติประสบกับปญหา
การขาดแคลน เส่ือมสภาพลง ทรัพยากรธรรมชาติมีความจําเปนในการดํารงชีวิต และสรางความ
อุดมสมบูรณใหแกมนุษยและสรรพสัตวเปนอยางมาก  ทุกประเทศท่ัวโลกพยายามท่ีจะอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนไวเพ่ือเปนการสรางความม่ันคงตอประเทศอีกทางหนึ่ง จะเห็นไดวา  
ประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  และประชาชนรูจักหลักวิธีการอนุรักษแลว ประเทศ
นั้น  ๆ  มักประกอบไปดวยประชาชนท่ีม่ังคั่งสมบูรณมีความเปนอยูอยางสุขสบาย และส่ิงท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติมีประโยชนสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยได หรือมนุษยสามารถ
นํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ  ดิน น้ํา ปาไม  ทุงหญา  สัตวปา  แรธาตุ  พลังงาน รวมท้ัง
กําลังงานจากมนุษยดวยกัน   

วิชัย เทียนนอย (มปป.) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับ
ชุมชนนั้นอาศัยแนวทางของชุมชนควบคูกันไปตามลักษณะความหนาแนนของประชากรท่ีอาศัยอยู
รวมกัน ท่ีผานมาโลกประสบปญหากับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นในอัตราคอนขางสูงมาก การ
วางแผนครอบครัวเปนแนวทางหนึ่งท่ีลดจํานวนประชากรลงได  ซ่ึงเทากับเปนการชะลอใหจํานวน
ประชากรของโลกเพ่ิมขึ้นชาลง  ประชากรเหลานี้ก็มีการกระจัดกระจายครอบคลุมพ้ืนโลกอยางไม
สมํ่าเสมอ  เพราะบางท่ีจะมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  แตบางท่ีจะไมมีผูคนเขาไปตั้งถ่ินฐาน
เพ่ือทํามาหากินอยางถาวรแตอยางใด โดยพิจารณาตามสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรท่ีไมเอ้ืออํานวย  
ดังเชน  

1.  ลักษณะภูมิประเทศขรุขระหรือลาดชัน 
2.  สภาพภูมิอากาศรุนแรง เชน  แหงแลง  ชุมช้ืน  และหรือหนาวเย็นเกินไป 
3.  ทรัพยากรธรรมชาติไมอุดมสมบูรณ 
ดังนั้น  ความตองการของมนุษยขั้นมูลฐานอันไดแก  ปจจัยส่ี  กอปรกับความเจริญ 

กาวหนาทางดานเทคโนโลยี  จึงทําใหทรพัยากรธรรมชาติถูกสํารวจ  ขุดคน  และเสาะแสวงหามา
ใชเพ่ิมมากขึ้นตามอัตราการเพ่ิมของประชากร  จึงสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลงท้ัง
ปริมาณและคุณภาพและกอใหเกดิการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะนํามาใชเพ่ือการดํารงชีวิต
ในอนาคต  ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวาในอดีตอันยาวนานท่ีผานมา การทําลายทรัพยากรธรรมชาติจะมี
ความเขมขนนอยมากตั้งแตชวงตอนกลางคริสตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา คือราว 40 กวาปมานี้เอง 
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อัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของโลกเพ่ิมขึ้นอยางนาวิตก  สัตวปาบางชนิดไดสูญพันธุไป 
ปาไมของโลกลดนอยลง  พ้ืนท่ีทุงหญาถูกถางนํามาใชทําการเพาะปลูกเปนจํานวนมาก  มลพิษท่ี
เกิดขึ้นกับน้ํา  และอากาศในบางแหงอยูในสภาวะวิกฤติ  และแรธาตุบางชนิดเริ่มมีราคาสูงขึ้น 
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหทรัพยากรธรรมชาติของโลกถูกทําลายไปดวยสาเหตดุังนี้  

1.  การเพ่ิมของประชากร 
2.  การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ 
3.  ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4.  ประชากรขาดความรูและมีความเช่ือท่ีผิด 
5.  การเส่ือมโทรมจากการใชประโยชนดานนันทนาการ 
6.  การสรางส่ิงกอสรางตาง ๆ  
7.  สงคราม 
8.  การดําเนินนโยบายของรัฐ 
9.  ขาดการประชาสัมพันธ 
วศิน  อิงคพัฒนากุล และดุสิต  เวชกิจ (2549) ไดกลาวถึงธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ  เม่ือมอง

โดยภาพรวมแลว มนุษยเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีกอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางตรง
และทางออมซ่ึงยอมสงผลกระทบ  และกอใหเกิดความเสียหายไปยังคุณภาพส่ิงแวดลอม  ซ่ึง
สามารถจําแนกความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใสและ
แกไขโดยเรงดวนเปน 2 ลักษณะ คือ   

1. ปญหาความเส่ือมโทรมทรัพยากรธรรมชาติ  รูปแบบและระดับความรุนแรงของ
ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ี
กระทํารวม กันตอทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังขึ้นอยูกับสมบัติ และลักษณะเฉพาะตัวของส่ิง- 
แวดลอมธรรม ชาติแตละชนิด เชน ปริมาณและรูปแบบของการใชประโยชนทรัพยากร ธรรมชาติ 
ชนิดและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการทดแทนของทรัพยากรธรรมชาติ 
ความเปราะบางของส่ิงแวดลอม เปนตน 

2. ปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ผลสืบเนื่องจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติทําใหเกิดปญหามลพิษส่ิงแวดลอม  ท้ังในลักษณะปญหามลพิษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ปญหามลพิษส่ิงแวดลอมธรรมชาติในลักษณะผลกระทบทางออม สวนปญหามลพิษส่ิงแวดลอมท่ี
มนุษยสรางขึ้นนั้น จะสงผลกระทบโดยตรงตอมนุษย โดยสวนใหญเปนมลพิษท่ีมักเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโดยขาดการวางแผน  หรือขาดเทคโนโลยีในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 
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ปญหาสังคมท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นไดวา ทรัพยากร 
ธรรมชาติจะแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ 

1. ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมหมดส้ินไป  ทรัพยากรธรรมชาติในกลุมนี้
ท่ีไดรับความสนใจระดับโลก  คือ  ทรัพยากรธรรมชาติดานอากาศ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ  
ทรัพยากรอากาศในพ้ืนท่ีธรรมชาติ  ทรัพยากรอากาศในเขตชุมชนชนบท  ทรัพยากรอากาศในเมือง
ซ่ึงในพ้ืนท่ีธรรมชาติและพ้ืนท่ีชุมชนชนบท  ไมปรากฏกิจกรรมท่ีทําลายคุณภาพอากาศอยางรุนแรง  
และชัดเจน สวนในพ้ืนท่ีเขตเมืองจะมีกิจกรรมตาง ๆ ท้ังเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิตและกิจกรรมการประกอบอาชีพ  และปญหาของทรัพยากรอากาศในเขตเมืองจะมีความ
รุนแรงมากกวาในเขตพ้ืนท่ีธรรมชาติและในเขตชนบท 

2. ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนไดท่ีไดรับ
ความสนใจท้ังในระดับโลก  ระดับภูมิภาคและระดับชาติท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ ทรัพยากรปาไมของ 
โลกเพราะในชวง 30 ปท่ีผานมา การลดลงของพ้ืนท่ีปาไมของโลกโดยการเปล่ียนสภาพการใชประ 
โยชนท่ีดินไปเปนในรูปตาง ๆ เชน  ท่ีอยูอาศัย  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติประกอบดวยทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาไม และทรัพยากรสัตวปา 

ในสภาพการณท่ีมีความเส่ียงของโลกท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะตองมีวิธีคิดเพ่ือ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางจริงจัง  โดยท่ีเจาสูกระบวนเริ่มตนของความเส่ือมสภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ  อันเกิดจากสาเหตุของการถูกทําลาย  และสงผลกระทบครบวงจรของธรรมชาติรวมท้ัง
มนุษยดวย  ซ่ึงจะไดกลาวตามลําดับของแตละสาเหตุ  ดังนี้ คือ  

1) การเพ่ิมจํานวนของประชากร ทําใหความตองการในการใชทรัพยากรธรรม 
ชาติเพ่ือการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการผลิตอาหารมากขึ้น
ดวยการเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตรขึ้นอยางรวดเร็วจนมีการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดม
สมบูรณ 

2)  พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  โดยปราศจากการวางแผนการจัด 
การท่ีดี และไมคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ ท้ังนี้ เนื่องจากยังไมมีกฎเกณฑ  
ระเบียบ  และหลักเกณฑในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการสงเสริม และอนุรักษธรรมชาติ  
กอใหเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยท่ัวไป 

3)  การขยายตัวของชุมชนเมือง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองขาดการวางผังเมืองท่ีเหมาะสมไวลวงหนา การใชท่ีดินผิด
ประเภท  เกิดปญหาการจราจรติดขัด การขาดแคลนส่ิงสาธารณูปโภค และการบริการตาง ๆ มี
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมทางสังคม  และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเมือง 
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4)  การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในรูปแบบตาง ๆ เชน การสรางเขื่อนอเนก 
ประสงคเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา  ทําใหสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม  ถ่ินอาศัยของสัตวปา รวมท้ังเปนปจจัย
สนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ความไมสมดุล
ระหวางการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาปจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ 
เชน ระบบการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การพัฒนาบุคลากร  และระดับ
การศึกษา เปนตน กลาวคือ  การพัฒนาอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางรวดเร็วจนกระท่ังโครงสราง
พ้ืนฐาน  และปจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ พัฒนาไปไมทัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นคือ  เกิดการกระจุกตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ปญหามลพิษส่ิงแวดลอม และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจึงทวี
ความรุนแรงขึ้นในบางพ้ืนท่ี 

5)  การใชเทคโนโลยีสมัยใหม ท้ังในสวนของการผลิตทางการเกษตร และการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพดิน และมลพิษส่ิงแวดลอมใน
รูปแบบตาง  ๆ   

6)  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
ทรัพยากรสัตวปานั้น อาจประสบปญหาความเส่ือมโทรมเนื่องจากปจจัยภายใน กลาวคือ ขอจํากัด
ทางพันธุกรรมท่ีเกี่ยวของกับจํานวนประชากรเปนสําคัญ 

ประยงค  เนตยารักษ (2527) ไดกลาวถึงปญหาของทรัพยากรธรรมชาติในดานตาง  ๆ  
โดยเฉพาะทรัพยากรดินและน้ํา  สืบเนื่องมาจากปญหาสําคัญ  2  ดาน  คือ 

1.  ปญหาความอุดมสมบูรณของดิน  ปญหาท่ีคอนขางจะรุนแรงเกี่ยวกับปจจัยท่ีดินใน
ปจจุบัน คือ ความอุดมสมบูรณของดินลดลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปจจัยอยางนอย 4   
ประการ  คือ 

(1)  เกษตรกรปลูกพืชตอเนื่องกันหลายป  ทําใหความอุดมสมบูรณของดินหรือแรธาตุท่ี
มีอยูถูกพืชดูดซึมไปหมด 

(2)  ปาไมถูกทําลายไปมาก  เม่ือฝนตกลงมาจะไหลลงสูท่ีต่ําหรือแมน้ําลําคลองอยาง
รวดเร็ว  น้ําไดพัดพาแรธาตุหรือปุยท่ีอยูตามหนาดินไปดวย 

(3)  การเตรียมดินท่ีไมถูกวิธีโดยการไถพรวนตามทิศทางความลาดเขา เม่ือฝนตกลงมา
น้ําก็จะไหลซะเอาหนาดินลงสูท่ีต่ําเร็วขึ้น 

(4)  กระแสลมและเครื่องจักรท่ีใชเตรียมดินขนาดใหญ มีสวนทําใหหนาดินถูกพัดพาไป  
2. ปญหาการใชปจจัยอ่ืน ๆ รวมผลิตกับท่ีดิน เพ่ือผลิตหรือเพ่ิมปริมาณในการผลิตสินคา

เกษตร โดยการใชหรือเพ่ิมปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เขาไปรวมผลิตกับปจจัยท่ีดิน เกษตรกรจะใชปจจัย
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อ่ืน  ๆ นอยลง  ซ่ึงจะทําใหผลผลิตตอไรหรือประสิทธิภาพของท่ีดินต่ํา  ถาเกษตรกรเชาท่ีดินทํากิน
ไมมีเอกสารับรองสิทธิในท่ีดินทํากิน  ขนาดการชลประทาน  ราคาผลผลิตต่ําหรือขาดแคลนเงินทุน 

(1) การเปนผูเชา  การดูแลดินหรือหนาดิน  ผูเชาจะพยายามลดตนทุนในการดูแลท่ีดิน
มากกวาเจาของท่ีดิน 

(2) การไมมีเอกสารรับรองสิทธิในท่ีดินทํากิน 
(3) การขาดการชลประทานสงผลทําใหผลผลิตต่ํา 
(4) การขาดแคลนเงินทุน 
ปญหาท่ีทําใหประสิทธิภาพของท่ีดินหรือผลผลิตตอไรต่ํา ในขณะท่ีผลประโยชนจาก

การใชท่ีดินเพียงสวนนอยท่ีไหลกลับไปสูภาคเกษตรกรรม โดยผานโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ  
เชน โครงการปฏิรูปท่ีดิน การออกโฉนดท่ีดิน การชลประทาน การพยุงและประกันราคาพืชผลและ
โครงการสินเช่ือการเกษตร  เปนตน 

ฉะนั้น ความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหา
มลพิษส่ิงแวดลอม เกิดขึ้นจากการใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังกระบวนการผลิต การ
บริโภคสินคา และบริการของสาธารณชน ซ่ึงกระบวนการตาง ๆ ดังกลาวนี้ ถึงแมจะมีวิทยาการ 
หรือเทคโนโลยีอยางไรก็ตาม  ยอมกอใหเกิดของเสียในชนิด ลักษณะ และปริมาณท่ีแตกตางกัน 
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติสืบเนื่องจากขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดนอยลงทุกขณะ แต
การเติบโตของภาคเศรษฐกิจ  การเมือง  การบรโิภค ฯลฯ  ทวีการเติบโตมากยิ่งขึ้น การแยงชิงการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติปรากฏใหเห็นในทุกดานไมวาจะเปนเรื่องน้ํา ท่ีดิน และปาไม  เปนตน 
ระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรมและระหวางเมืองกับชนบท ปญหาเรื่องการจัดการน้ํา
เพ่ือตอบสนองตอการบริโภคเพ่ือทําการเกษตร เพ่ือการประปา เพ่ืออุตสาหกรรม หรือเพ่ือการผลิต
พลังงานไฟฟา แนวโนมความตองการน้ําเพ่ือตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ มีอัตราการเพ่ิม
ท่ีสูงขึ้น ในขณะท่ีแหลงน้ํากลับมีปริมาณน้ําท่ีจํากัดรวมท้ังสภาวะการขาดแคลนน้ําเนื่องจากสาเหตุ
ตาง ๆ ดวยขอจํากัดดานนี้  นําไปสูการแสวงหาแนวทางในการจัดการบริหารน้ํา การจัดหาหรือการ
กอสรางโครงการใหม  เพ่ือใหกักเก็บน้ําไดมากขึ้นโดยกลาวอางถึงการจัดการน้ํ าอยางมี
ประสิทธิภาพ และการสรางดุลยภาพในระยะยาว โดยครอบคลุมภาคการใชน้ําเพ่ือการบริโภค
อุปโภค  เพ่ือการเกษตร เพ่ือการประปา เพ่ืออุตสาหกรรม และเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา 
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2.3  แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในชวง 50 ปท่ีผานมา การเพ่ิมของประชากรมนุษยมีมากขึ้น สงผลใหความตองการปจจัย

ส่ีเพ่ิมตามมาดวยอยางไมมีขีดจํากัด  ซ่ึงเปนผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติประสบกับปญหาการขาด
แคลน ปญหาเส่ือมสภาพ ซ่ึงทรัพยากรดังกลาวสามารถท่ีจะนํามาใชสอยใหมไดโดยผาน
กระบวนการสมัยใหมทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  แตบางชนิดก็หมดส้ินไป ท้ังนี้ ประชากรมีการ
กระจายครอบคลุมพ้ืนโลกหนาแนนอยูเปนหยอม ๆ ตามบริเวณท่ีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
เอ้ืออํานวย  ถาหากนําจํานวนประชากรของโลกไปเฉล่ียกับพ้ืนผิวโลกท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการ
เกษตรกรรม  ซ่ึงมีอยูรวมเศษหนึ่งสวนสามของพ้ืนท่ีท้ังหมด  ความหนาแนนของประชากรโลกจะ
เพ่ิมเปน 91 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร  จากการท่ีพลเมืองของโลกเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาและมิไดสัดสวน
กับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีปรากฏอยู จึงทําใหทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดถูกทําลายไปและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางไมรูตัว  จากความตองการของมนุษยขั้นมูลฐานอันไดแก ปจจัย 4 สง 
ผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลงท้ังปริมาณและคุณภาพ 

นิวัติ  เรืองพานิช  (2546) ไดกลาวถึงลักษณะทางภูมิศาสตรเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิด
ความแตกตางในดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูในโลก  ความหลากหลายของชนิดพืชและ
สัตว  ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ จะผันแปรไปตามลักษณะภูมิศาสตร  ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติหรือ
ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้นลวนมีอิทธิพลเกี่ยวของสัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของมนุษยเปนอัน
มาก  มนุษยเองก็มีอิทธิพลทําใหทรัพยากรและส่ิงแวดลอมตองเปล่ียนแปลงไป  ท่ีใดก็ตามท่ีมนุษย
เขาไปถึง  ส่ิงแวดลอมท่ีนั้นก็จะถูกเปล่ียนแปลงเสมอ ระบบธรรมชาติเปนระบบท่ีสลับซับซอนและ
มีเสถียรภาพตองใชเวลาวิวัฒนาการมานานนับลาน ๆ ป การรบกวนระบบธรรม ชาติมากจนเกินไป
ยอมมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยอยางแนนอน ประชากรเพ่ิมขึ้นทรัพยากรลดนอยลง 
เกิดการขาดแคลนและความยากจน จําเปนตองอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยพัฒนา ทํา
ใหเกิดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมติดตามมา เหตุแหงปญหาจงึอยูท่ีจํานวนประชากรมีมากเกินไป 

ฉลาดชาย  รมิตานนท (2536)  อางใน  คณิต  สุขรัตน  (2550)  กลาวถึงหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรจะตองคํานึงถึงองคประกอบอยู 3 องคประกอบ คือ จํานวนประชากร  จาก
การเพ่ิมประชากรของไทยอยางรวดเร็ว  ประเด็นท่ีสําคัญคือ  ประชากรสวนใหญยังตองดํารงชีพ
ดวยการเกษตร  ความหวังท่ีรัฐจะสรางภาคอุตสาหกรรมขึ้นมารองรับประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นไม
บรรลุผลอยางนอยท่ีสุดในขณะนี้ 

1. ปริมาณทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีดินในประเทศไทยมีอยูเทาเดิม มิใหมีการขยาย
ออกไปแตประการใด นอกจากนั้นประเด็นปญหาสําคัญคือรัฐ เทาท่ีผานมายังไมสามารถจัดใหมี
การจัดระบบการคือครองท่ีดินใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นมาได 
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2. ระบบเศรษฐกิจการเมือง กฎหมาย  สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศ ในชวง  3  
ทศวรรษเศษท่ีผานมา เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นมาบนพ้ืนฐานของการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนหลัก  แตประเด็นท่ีนาจะใหความสนใจเปนพิเศษ
คือธุรกิจการเกษตรเติบโตขึ้น  แตผูผลิตในระดับพ้ืนฐาน คือ ชาวไร ชาวนา ตามชนบทประสบกับ
ปญหาหนี้สิน ปญหาการสูญเสียท่ีดิน การไวทํากิน และตกอยูในสภาพผูบุกรุกพ้ืนทีปาของรัฐ           
เปนตน   

ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท  (2537) ไดทําการศึกษา  วิเคราะห คิดคนและวิจัย เพ่ือหาวิธีการใน
การนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในโลกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือตอบสนองความตองการ
ท่ีจะกอใหเกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจแกมนุษย สังคม ชุมชนและประเทศ โดยมีวิธี
จัดการ ดังนี้   

1. การหมุนเวียนนํากลับมาใชและนํากลับไปผลิตใหม (Recycle)โดยวิธีการรวบรวม
เศษโลหะ กระดาษ  พลาสติกและเศษแกวจากขยะใหแกโรงงานอุตสาหกรรม นําเอาไปผลิตใหม
หรือใชใหม เพ่ือลดคาใชจายในการทําลายขยะไดอีกดวยการหมุนเวียนผานกระบวนการเทคโนโลยี
ช้ันสูง  ใหเจาของอาคารบานเรือนทําการแยกขยะ  และนําผลิตภัณฑเดิมกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง 

2. การลดขยะท่ีไมจําเปนดวยการผลิตสินคาท่ีมีอายุยืนยาวการสินคาท่ีซอมแซม           
ไดงาย 

3. การประหยัดพลังงาน  ดวยวิธีการใชพลังงานอยางรูคุณคาในทุกขั้นตอน  พ่ึงพาการ
ใชพลังงานท่ีทดแทนใหมได  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

4. การใชพลังงานทดแทน  เชน  พลังงานจากแสงอาทิตย  พลังงานลม  พลังงานน้ํา  
พลังงานความรอนจากมหาสมุทร  พลังงานความรอนใตพิภพ  และพลังงานจากมวลชีวภาพ 

อํานาจ เจริญศิลป (2543) เสนอแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะตอง
พิจารณาถึงกระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสวนท่ีมีความจําเปนตอการดํารงอยูของ
มนุษยชาติ ดังนี้   

1. ตองการใหมีทรัพยากรธรรมชาติสําหรับมนุษยไดใชสอย และพ่ึงพิงในการดํารง 
ชีวิตท้ังปจจัย 4 ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของชีวิต ซ่ึงการจัดการท่ีถูกตองใน
ทรัพยากรธรรมชาติจะสามารถทําใหการใหผลแบบยั่งยืนตลอดไป 

2. การจัดการนั้นมุงหวังท่ีจะใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีประกอบกันอยูภายในระบบมี
ศักยภาพในการใหผลแบบยั่งยืนอยางถาวร  และเปนไปเพ่ือความม่ันคง 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะบรรจุแนวทางปฏิบัติในการควบคุมของเสีย  
(waste) มิใหเกิดขึ้นภายในระบบส่ิงแวดลอม 
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4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติควรยึดหลักอนุรักษวิทยามาเปนพ้ืนฐาน 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีการจัดองคประกอบภายในระบบส่ิงแวดลอม หรือ

ระบบนิเวศใหมีชนิด  ปริมาณของแตละชนิด และสัดสวนของส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศใหมีชนิด  
ปริมาณของแตละชนิด  และสัดสวนของส่ิงแวดลอมในระบบใหไดมาตรฐานธรรมชาติท่ีทุก ๆ ส่ิง  
ทุกชีวิตในระบบสามารถอยูไดอยางเปนสุข 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความมุงหวังท่ีจะทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยและ
ส่ิงท่ีเกี่ยวของดีขึ้น เชน ปจจัยทางการศึกษา  เศรษฐกิจ สภาพสังคม  เช้ือชาติ  สภาพภูมิศาสตร  
สถานภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองท่ีและความพอใจ 

แนวคิดนี้  เปนการพยายามจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจําเปนตอวิถีชีวิตของ
มนุษยในทุก ๆ ดาน เชน การจัดการทรัพยากรดิน แรธาตุ น้ํา อากาศ พลังงาน ปาไม สัตวปา สัตวน้ํา 
สถานท่ีนันทนาการ สารเคมี ขยะ เปนตน 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2544) เสนอแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแตละ
ระบบเศรษฐกิจจะมีวิธีการจัดการท่ีแตกตางกันออกไป  กลาวคือระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะใช
กลไกราคาและระบบการแขงขันแบบเสรีนิยมชวยในการตัดสินใจ  โดยรัฐบาลแทบจะไมเขามา
ควบคุมการดําเนินงานของเอกชนเลย  ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดจะเปนของรัฐ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดจะใชการ
วางแผนจากสวน กลางเปนหลักในการดําเนินการแทนการใชกลไกราคา  เอกชนจะไมมีเสรีภาพใน
การตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไร สวนระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะใชกลไกราคา
และการแขงขันซ่ึงเปนจุดเดนของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและใชแผนซ่ึงควบคุมโดยรัฐซ่ึงเปน
ท่ีใชกันอยูในระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนโดยการนํามาใชรวมกันตามความเหมาะสมของแตละ
สังคม   

ฉะนั้น แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดกอใหเกิดแนวทางท่ีจะจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  อันเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในแตละพ้ืนท่ีของโลก โดย
ไดมุงประเด็นไปท่ีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตชุมชน กระตุนใหเกิดความ
ตระหนักตอวิธีการ วิธีปฏิบัติ  เพ่ือสรางความสมดุลตอความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ  
แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความแปรเปล่ียนไปตามสภาพสังคม  สภาพแวดลอม  
ภูมิศาสตร  ของแตละพ้ืนท่ีอยางไมมีท่ีส้ินสุด ส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดนาจะเปนฝมือของมนุษย
เพราะทุก  ๆ วัน ทุก ๆ ป  การเพ่ิมของประชากรมนุษยก็มีใหเห็นมากขึ้นอยางมหาศาล แตปริมาณ
ของทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยูอยางจํากัด แมมนุษยจะพยายามทําใหเกิดการรองรับในระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรมและระบบนิเวศ มนุษยก็ตองรูจักนําทรัพยากร 
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ธรรมชาติท่ีเส่ือมสภาพแลวมาผลิตใชใหมเพ่ือลดปญหาการทําลาย ใชพลังงานทดแทนเพ่ือลด
ปญหาเรื่องพลังงานจะไดประหยัดพลังงานก็ตองใชกระบวนการท่ีไมมีผลกระทบตอวิถีชีวติ  โดยท่ี
จัดการใหถูกตองแกการใชสอยโดยใชระเบียบปฏิบัติท่ีเหมาะสม โดยท่ีการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติเปนปจจัยท่ีจะทําใหการใชสอยทรัพยากร ธรรมชาติมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนใน
รูปแบบตาง  ๆ  ทําใหระบบนิเวศท่ีประกอบดวยโครงสราง (structurs) และองคประกอบตาง ๆ ท่ี
ประกอบตัวกันขึ้นเปนรูปรางหนาตาของระบบนิเวศและการทํางานตามบทบาทหนาท่ี (function)  
ในการใหบริการท่ีเปนประโยชนกับมนุษย 
 
2.4  หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

วิชัย  เทียนนอย (มปป.) ไดกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติหลายรอยหลายพันชนิดใน
ประเทศไทยและท่ัวโลก มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยมีส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีไมสามารถอยูโดดเดี่ยวได  มักอยูเปนกลุมเปนระบบหรือเปนพวก  จึงไมตองสงสัยถึงคุณสมบัติ
และเอกลักษณเฉพาะตัวของส่ิงแวดลอมแตละประเภท  ตางก็จะแสดงออกของตนเองทําใหเกิด
ความสับสนและสลับซับซอนในการอยูรวมกัน  แตก็จะแสดงออกเปนภาพรวมของกลุมหรือระบบ
อยางชัดเจน โดยมีหลักการท่ีสําคัญดังนี้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชไมหมดส้ิน (Non-Exhaution Natural Resoures) คือ ทรัพยา- 
กรธรรมชาติท่ีมีอยูในธรรมชาติท่ีมีความจําเปนตอรางกายและส่ิงมีชีวิตอยางยิ่งถาทรัพยากรเหลานี้
ขาดแคลน  มีนอยลง  หรือเจือปนดวยสารพิษ หรือมีมากเกินไปก็สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  
หลักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประกอบดวย 

1.1 ตองควบคุมและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ปราศจากส่ิง             
ปนเปอน 

1.2 ตองควบคุมและปองกันมิใหเกิดปญหามลพิษจากกระบวนการอุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม  และชุมชน  มลสารท่ีเกิดจากกระบวนการเหลานี้อาจทําการปนเปอนอากาศโดยตรง
หรือทางออมไดท้ังนั้น 

1.3 ท่ีใดมีมวลสารท่ีเปนพิษปนเปอนในอากาศ หรือสกัดกั้นแสงอาทิตย  จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองขจัดใหหมดส้ิน อาจทําโดยการขจัดโดยวิธีการทางเคมี ฟสิกส หรือทางชีววิทยาโดยตรง 
หรือทําโดยออม เชน ปลูกตนไม เปดชองวางการระบาย  เปนตน 

1.4 ใหการศึกษาแกประชาชนถึงวิธีการควบคุมและปองกัน ตลอดจนผลดีผลเสีย
เกี่ยวกับส่ิงปนเปอนของมวลสารท่ีมีตอทรัพยากร  โดยใหการศึกษาตั้งแตพ้ืนฐานของทรัพยากร
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ประเภทนี้  ปญหาและท่ีมาของแหลงปญหา  แนวทางแกไขและมาตรการใหประชาชนสามารถมี
ความรูความเขาใจและสามารถแกปญหาได 

1.5 ใชกฎหมายควบคุมการกระทําใด ๆ ท่ีจะมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทุกรูปแบบ  ควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีมาตรฐานท่ีควบคุมสารท่ีสามารถจะไมทําใหเกิดการ
แปดเปอนของมวลสารจนเปนพิษตอมนุษย สัตว และพืช รวมไปถึง ส่ิงอ่ืน  ๆ เชน ทําลายบานเรือน 
โบสถ วิหาร และโบราณสถาน 

2. ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนได  (Renewable  Natural  Resources)  คือ ระบบนิเวศจะ
มีชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจายขององคประกอบท่ีประกอบตัวกันขึ้นเปนโครงสรางจะมี
ผลทําใหระบบนิเวศทํางานตามหนาท่ีแตกตางกันไปซ่ึงสงผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความ
จําเปนตอมนุษยหรือสัตวนั้น บางชนิดสามารถทดแทนได ซ่ึงทรัพยากรประเภทนี้มักจะมีมากและ
จําเปนยิ่งตอส่ิงมีชีวิต เชนใชเปนอาหาร ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุงหม  แมแตเวลาหลับ
หรือพักผอนสําหรับหลักการจดัการดังนี้ 

2.1 ตองจัดใหระบบนิเวศหรือระบบส่ิงแวดลอมมีองคประกอบภายในท่ีมีชนิดและ
ปริมาณไดสัดสวนซ่ึงกันและกันในเกณฑมาตรฐานธรรมชาติ 

2.2 การใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษย จะตองใช
เฉพาะสวนท่ีงอกเงย  หรือสวนท่ีเพ่ิมพูนเทานั้น จํานวนการใชประโยชน จํานวนท่ีมีการทดแทน 
และจํานวนท่ีงอกในแตละอยางมีความยั่งยืน 

2.3 การใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนไดอยางถาวรนั้นถาจะตองมีการใชทรัพยากร
เฉพาะสวนท่ีเพ่ิมพูนแลว  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองควบคุมและปองกันใหสตอกของทรัพยากร 
ธรรมชาติมีศักยภาพในการใหผลิตผลหรือสวนเพ่ิมพูนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 จะตองมีการผลิตทดแทน โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  และมีระเบียบกฎเกณฑ
และขอบังคับท่ีดี  มิใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอมจนเปนอันตรายตอทรัพยากรนั้นและตอมนุษยดวย 

2.5 จะตองยึดหลักอนุรักษวิทยาเปนสําคัญคือใชตามเหมาะสม  ประหยัด  บํารุง
ซอมแซม  และการฟนคืนสภาพสวนท่ีเส่ือมโทรมใหดีกอนแลวคอยนําไปใช 

3. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไป  (Exhaustion  Natural  Rources) คือ มนุษยมี
ความสุขสบายจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในยุคหลัก ๆ  มักจะทําใหเกิดความฟุมเฟอยขึ้นนั้น  
คือ  ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป  ไดแก  น้ํามันปโตเลียม  กาซธรรมชาติ และสินแร  ซ่ึงทรัพยากร
เหลานี้ไมมีความจําเปนตอชีวิตมากนัก  ไมมีทรัพยากรเหลานั้นมนุษยก็สามารถอยูได  หลักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติประเพทนี้เนนหนักทางการประหยัดและขจัดไมใหเกิดการสูญเสีย  ดังนี้ 
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3.1 จะตองใช เทคโนโลยีท่ี มีประสิทธิภาพ  ปองกันมิใหเกิดการสูญเสียจาก
กระบวนการนําทรัพยากรเหลานี้มาใช 

3.2 ใชตามความจําเปน  หรือใชวัสดุอ่ืนแทน 
3.3 นําสวนท่ีเสียแลวมาใชประโยชนใหคุมคา 
3.4 ตองควบคุมและปองกันของเสียท่ีเกิดขึ้นใหมีนอยหรือไมมีเลย 

หลักการสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยูท่ีการถนอมเพ่ือคงสภาพท้ังปริมาณ
และคุณภาพดวยการใชทรัพยากร ธรรมชาติท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด การบูรณะฟนฟูท่ีไดรับ
ความเสียหายจากหลากหลายสาเหตุใหกลับคืนสูสภาพเดิม  แตเปนการทําใหกับทรัพยากร 
ธรรมชาติเหลานั้นนํามาใชใหม  โดยเฉพาะกับแรธาตุบางชนิด  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงาน
เชน  พลังงานน้ํานํามาผลิตไฟฟา  เครื่องจักรกลแทนพลังงานมนุษย  นําส่ิงอ่ืนมาทดแทน  ซ่ึง
สามารถทดแทนไดบางชนิดเทานั้น  การสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติม  เปนการหาแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติมเปนเรื่องสําคัญ  เพราะเปนการคนหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลงเหลืออยู
ภายในผิวโลกมาใชใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษย  และการประดิษฐของเทียมขึ้นใช  ชวยลดภาระ
ท่ีทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดถูกนํามาใชสอยใหนอยลง  หรือหมดไปในท่ีสุด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
น้ํามันปโตรเลียม  กาซธรรมชาติ  และสารกัมมันตภาพรังสี  ถาเกิดขึ้นตองหาทางขจัดใหได  
มิฉะนั้น  แลวจะมีปญหาส่ิงแวดลอมตอมนุษย  สัตว  และพืชในระบบนิเวศขึ้นได  วิธีการควบคุม
และปองกันนั้น  อาจทําไดโดยใชเทคโนโลยี  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น  ทรัพยากรธรรมชาติท่ัวโลกมีความเห็นเฉพาะของแตละประเภทท่ีชุมชนควรจะ
ตระหนักในความเปนลักษณะเฉพาะของแตละประเภทท้ังท่ีใชแลวหมดไปและใชแลวไมส้ินสุด  
เพ่ือลดปญหาของส่ิงแวดลอมก็ตองหามาตรการในการควบคุมและปองกันมิใหถูกทําลายไป
มากกวาท่ีเปนอยูโดยท่ีชุมชนตองเขามาเกี่ยวของ  และสรางบทบาทหนาท่ีในการท่ีจะพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในส่ิงแวดลอมไมใหมีส่ิงปนเปอน  เชน  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ
ไมใหถูกทําลายโดยฝมือของคนในชุมชนเองหรือคนนอกชุมชน  และเห็นคุณคาของทรัพยากร 
ธรรมชาติแตละประเภท  โดยใชสอยตามความจําเปนและใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
 
 
 
 
 
 

DPU



- 21 - 
 

2.5  แนวคิดวิถีชีวิตชุมชน 

การดํารงชีวิตของชุมชนท่ีมีลักษณะเปนไปตามสภาพแวดลอมและความเช่ือสงเสริมให
เกิดความเปนอันเดียวกันจนแยกกันไมออก เปนการผสมกลมกลืนไปดวยกันกับค วามเช่ือ  
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถูกกําหนดขึ้นโดยคนในชุมชน จนเปนท่ีมาของแบบแผน
ทางสังคมในแตละชุมชน   

สังคมท่ีจะพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนไดนั้น  จะตองเปล่ียนรูปแบบของแนวคิดท่ีรอรับการ
ชวยเหลือจากองคกรภายนอก  เชน  องคกรจากภาครัฐ  และเอกชน ดังท่ี เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  
(2537) ไดพยายามอธิบายถึงชุมชนวา ชุมชนคือคําตอบของการตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน
ความเปน “มนุษย” เพราะมนุษยมีลักษณะท่ีตองดํารงชีวิตอยูรวมกัน ในรูปลักษณะท่ีใหญกวา
ครอบครัว แตเล็กพอท่ีจะมีความสัมพันธท่ีแทจริงนั่นคือมนุษยตองอยูรวมกันเปนกลุมในระดับ
ชุมชน เพ่ือสามารถพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันไดและชวยสนับสนุนสงเสริมกันในทางท่ีดี 

อมรรัตน  อุดมเรืองเกียรติ (2546) ไดใหความหมายของชุมชนไววา  “ ชุมชน” 
(Community) หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะ
และอาชีพท่ีคลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต
ระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ  จนถึงระดับหมูบานและผูท่ีอยูอาศัยในชุมชน มีความรูสึกวา
เปนชุมชนเดียวกัน 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร  (2543) ไดใหความหมายชุมชนไววา ชุมชน หมายถึง การท่ีคน
จํานวนหนึ่งท่ีอาศัยอยูพ้ืนท่ีแหงหนึ่ง มีความเช่ือผลประโยชน กิจกรรมและมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ี
คลายคลึงกัน คุณลักษณะเหลานี้มีลักษณะเดนเพียงพอท่ีจะทําใหสมาชิกนั้นตระหนักและเกื้อกูลกัน 

ชยันต  วรรธนะภูมิ  (2536)  ไดกลาวอธิบายชุมชนวาหมายถึง การอยูรวมกันของกลุมคน
จํานวนหนึ่ง  ในพ้ืนท่ีแหงหนึ่ง  เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดย
เหตุท่ีมีคนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกัน ใชทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตาง ๆ 

กาญจนา  แกวเทพ (2538) ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน  
มีความสัมพันธใกลชิด  มีฐานะและอาชีพท่ีคลายคลึงกัน  มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและใหญ
กวาระดับหมูบานและผูท่ีอาศัยอยูในชุมชน  มีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมี
การดํารงรักษาคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย 
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ประเวศ  วะสี  (2541) ชุมชน หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มี
ความเอ้ืออาทรตอกัน  มีความพยายามทําอะไรรวมกัน  มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา  รวมถึง
การติดตอส่ือสารกัน 
 ฉะนั้น คําวา “ชุมชน” จึงหมายถึง กลุมคนท่ีอยูอาศัยรวมกันเปนกลุมกอนท่ีมีความ
ตองการในปจจัย  4  เพ่ือตอบสนองตอการดํารงชีพ  มีแนวคิด ความเช่ือ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และอาชีพท่ีใกลเคียงกัน  หรือความเอ้ืออาทรตอกันซ่ึงอาจผิดแผกแตกตางจากความเช่ือ
ของตนก็ได  รวมท้ังกลุมเครือญาติ  และกลุมคนท่ีผสมผสานกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

จิราพร  ขุนศรี (2541) ไดอธิบายถึง การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการทาง
สังคม  (Social  Process) ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือชนกลุมหนึ่งยอมรับวัฒนธรรมจากชนอีกกลุมหนึ่งไปในการ
ดําเนินชีวิต ในทางสังคมวิทยามีมุมมองท่ีแตกตางกันซ่ึงอธิบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  
หมายถึง กระบวนการท่ีกลุมคน ซ่ึงมักจะไดแก ชนกลุมนอยหรือกลุมท่ีมีการอพยพเขาไปอยูใน
สังคมใหม ไดมีการติดตอกับชนกลุมใหญในสังคมจนกระท่ังดูดซึมหรือรับเอาวัฒนธรรมของสังคม
นั้นอยางสมบูรณ  ซ่ึงหมายถึง การรับเอาแบบแผนพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ความเช่ือของคนใน
สังคมสวนใหญ จนไมมีลักษณะประจําเช้ือชาติเดิมปรากฎใหเห็น 
 การอธิบายวิถีชีวิตของชุมชนไดดีนั้นก็จะตองทําความเขาใจถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของชุมชนใหกลมกลืนกับสภาพความเปนจริง  ท้ังสภาพแวดลอมทางสังคม  และความแตกตางทาง
ชาติพันธุการดําเนินชีวิต  เพ่ือแสดงใหเห็นจินตภาพของวิถีการใชชีวิตท่ีแตกตางกันของกลุมคน  
ซ่ึงสามารถพิจารณาตามรูปลักษณทางวัฒนธรรมชุมชน ฉะนั้น วิถีชีวิตชุมชนจึงเปนไปตามวัฒน 
ธรรมชุมชนท่ี  ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2537) ไดอธิบายวัฒนธรรมชุมชนวาเปนระบบคิด ระบบคุณคา 
และอุดมการณท่ีชุมชนไดตั้งไว กล่ันกรองและสืบทอดตอเนื่องกันมา สําหรับประเทศไทยมี
ความสัมพันธกับเง่ือนไขดานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอวิธีการตั้งถ่ินฐาน และเง่ือนไขดาน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีการผลิต  โดยเฉพาะสังคมกสิกรรมกําหนดลักษณะการจัดตั้ง
สังคมของหมูบาน โดยท่ีใหความสําคัญตอวิถีชีวิต  ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญตอความยั่งยืนของสังคมสวนรวมมากกวาประโยชนสูงสุดของ
ผลผลิต 

2. ใหความสําคัญตอผลประโยชนรวมกันของชุมชน 
3. ใหความสําคัญแกการสืบสายเลือดสถาบันครอบครัว เครือญาติ และชุมชนขนาดเล็ก 
การใชชีวิตของชุมชนสวนใหญจะเปนเรื่องการเกษตร ดังท่ี เสรี พงศพิศ อางใน  

ประยงค  รณรงค  (2547 )  ไดกลาวอางถึงการบุกเบิกการทําการเกษตรวา เปนการผสมผสาน ขุดบอ
เล้ียงปลาไมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหมือนคนอ่ืน คนเหลานี้ถูกหาวาบา แตวันนี้สถานการณเปล่ียนไป         
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คนบาอยูดีกินดีกวา  คนท่ีไมเรียกวาบาเสียอีก  และในความเปนจริงแลวหากไดศึกษาถึงความ
เปนมาของประเทศพัฒนาแลว เราจะพบวา รากฐานการพัฒนาสังคมเหลานั้น คือ “เกษตรกร” หรือ
คนท่ีเรา  หมายถึง “ชาวบานธรรมดา” 

สังคมไทยตั้งแตอดีตกาล เปนสังคมท่ีใหความสําคัญกับความเปนชุมชนหมูบาน ความ
เปนญาติมิตรชวยเหลือเกื้อกูล ซ่ึงเปนน้ําใจท่ีงดงาม เปยมดวยความรักและมีไมตรีใหกันและกัน  
ดังท่ี สุวัฒน คงแปน (2549) ไดอธิบายวิถีไทยวา เกิดจากผูคนในหมูบานไดรวมกันบมเพาะ จนหยั่ง
รากลึกเปนเสาหลักของชุมชนหมูบานท่ีม่ันคง ไมวาจะเปนวิธีการผลิตท่ีเปนไปเพ่ือการพ่ึงตนเอง  
และเอ้ือตอธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีงดงาม แฝงไปดวยภูมิปญญาของคนทองถ่ิน               
มีเอกลักษณเฉพาะตลอดจนความเช่ือท่ีเต็มไปดวยอุบายใหคนมีความรักตอกันและเอ้ือตอธรรมชาติ
รอบ  ๆ  ตัว 

ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2547 ) ไดกลาวถึงวิถีชีวิตชุมชนวา ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู
แลว  คือ  มีระบบคุณคาท่ีรวบรวมมาไดจากประวัติศาสตร  เปนบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติ
ของชุมชนนั้น ๆ เปนวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาของชุมขนท่ีชาวบานสรุปขึ้นมาของวัฒน 
ธรรมชุมชนคือการใหความสําคัญแกความเปนคน และแกการผสมกลมกลืน 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2543) กลาวถึงความสําคัญของความเปนชุมชนวา การท่ีกลุมคน
ไดสรางสรรค บางส่ิงบางอยางขึ้นดวยตนเอง เชน ความสัมพันธระหวางกัน คุณลักษณะหรืออัต
ลักษณ  และการทํางานรวมกัน  ความเปนชุมชนไมใชส่ิงคงท่ี อยูตลอดเวลา อาจเกิดขึ้นและสลาย
ไปได บางขณะก็มีความเขมแข็งเพ่ือเผชิญสถานการณท่ียุงยาก บางขณะอาจจะไมมีพลัง และสูญ
สลายไปหรืออาจฟนตัวขึ้นมาใหมอีกก็ไดมีการปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขและสภาวะแวดลอม          
ตาง ๆ  

ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2547) ไดอธิบายวิถีชีวิตชุมชนวา วิถีชีวิตชุมชนเม่ือพิจารณาให
ละเอียดจะเห็นไดวา อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรอยูในระดับสูงโดยเฉพาะในชนบทจึงสงผลให
เศรษฐกิจหมูบานจากอดีตท่ีเคยเปน “เศรษฐกิจท่ีมีท่ีดินทํากินมากและประชากรนอย” แปรเปล่ียน
เปน “เศรษฐกิจท่ีมีท่ีดินทํากินนอยและประชากรมาก” อยางไรก็ตามกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยางเช่ืองชาและสาเหตุสวนหนึ่งเพราะสมาชิกในครัวเรือนของ
หมูบานไดขยายเนื้อท่ีเพาะปลูกเขาไปในปาสงวนมากขึ้น  เพ่ือลดแรงกดดันจากการเพ่ิมประชาการ   

แจค พอตเตอร อางใน อานันท กาญจนพันธุ  (2544) ไดอธิบายวา การศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชนนั้นตองอาศัยหลักคิดในหลากหลายสาขาวิชาหากพิจารณาใหครอบคลุมตามแนวทางวิชาการ
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเรื่องโครงสรางสังคม ซ่ึงหมายถึง การจัดระเบียบทางสังคม  
(Social  order)  ในรูปแบบตาง ๆ  ทุกอยางของมนุษยท่ีสามารถแยกออกมาได  เชน สถาบัน              
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กลุม กระบวนการ ฐานะทางสังคม ตลอดจนสถานภาพบทบาทและบรรทัดฐานทางสังคม และได
อธิบายถึงวิถีชีวิตชาวนาไทยวา  มีโครงสรางนอยเพียง 11 ประการ เทานั้น  คือ   

1. วงจรครอบครัวแบบขยาย 
2. การนับถือเครือญาติท้ังสองฝาย 
3. การเปนเพ่ือนและเพ่ือนบานท่ีเปนงานเปนการ 
4. กลุมรวมมือแลกเปล่ียนแรงงานกัน 
5. ความสัมพันธระหวางผูอาวุโสกับผูนอย 
6. การแบงชนช้ัน 
7. การแบงคนออกเปนกลุม  สมัครพรรคพวก 
8. ฝกฝาย 
9. ชุมชนหมูบานตามธรรมชาติ 
10. หนวยงานบริการของรัฐ 
11. วัด 
สัญญา สัญญาวิวัฒน  (2547)  ไดอธิบายภาพรวมของชนบทไทยท่ีไรความเปนชุมชน  

โดยมองวา ชาวบานมีความเปนปจเจกชนสูงและมักลมเหลว  แมจากโครงสรางสังคมท้ัง 11  
ประการก็เปนโครงสรางแบบหลวม  ๆ ไมไดถูกใหความสําคัญมากนักโดยท่ีตองอธิบายสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตชุมชนออกเปน 2 สวนใหญ  คือ 

1. สาเหตุภายใน  (causes  from  within)  ส่ิงตาง  ๆ  ภายในสังคมท่ีเปนตัวเหตุทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในสังคมมีจํานวนมากดวยกัน  เชน 

1.1 ปจจัยธรรมชาติ  ท้ังยามปกติ  เปนความอุดมสมบูรณหรือไมสมบูรณของ
ธรรมชาติ  และยามไมปกติ  เชน วาตภัย  อุทกภัย  ไฟปา  เปนตน 

1.2 ปจจัยทางสังคม  เชน การเพ่ิมหรือลดของประชากร  การขัดแยง  การแขงขัน  
ความรวมมือรูปแบบตาง  ๆ  ความเขมแข็งหรือออนแอของพลเมือง 

1.3 ปจจัยทางเศรษฐกิจ  เชน  การประกอบอาชีพ  ความตองการวัสดุอุปกรณใน
การผลิตสินคาและบริการ 

1.4 ปจจัยทางการเมือง  การออกกฎหมาย  การบริการ การทหาร 
1.5 ปจจัยทางวัฒนธรรม  เชน  ศาสนา  อุดมการณ  เทคโนโลย ี
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2. สาเหตุภายนอก  (causes  from  without)  สาเหตุประเภทนี้ก็มีไมนอย  เชน   
2.1 ในยามสงบ  มีการติดตอระหวางสังคมหลากหลายประเภท เชน การทองเท่ียว

ระหวางกัน การคาขายระหวางกัน การศึกษาอบรมระหวางกัน การเผยแผศาสนาระหวางกัน เปนตน 
2.2 ในยามสงคราม  มีการติดตอระหวางสังคม  ตั้งแตการขัดแยงชายแดนระหวาง

สองประเทศ  ความไมสงบระหวางประเทศ  ไปจนถึงสงครามแบบตาง ๆ  ตลอดจนมหาสงคราม
ลวนเปนเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลง   
 กิตติภูมิ  มีประดิษฐ (2543) ไดอธิบายปรากฎการณการเปล่ียนแปลงขนาดของประชา- 
กรวา นักชีววิทยายุคใหมมักกําหนดขอบเขตลักษณะเฉพาะของประชากรแตละกลุมตามขนาดความ
หนาแนน การแพรกระจาย การกระจัดกระจายตัวและการจําแนกสมาชิกโดยอายุ ถาจะมองถึงขนาด
ของประชากรไมวาจะเปนประชากรมนุษยหรือประชากรส่ิงมีชีวิตใดก็แลวแตการเกิด (natality) 
การตาย (mortality) การอพยพเขา (immigration) และการอพยพออก (emigration) ลวนแตเปน
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอขนาดของประชากรท้ังส้ิน 
 ยุค  ศรีอาริยะ (2541) ไดกลาววา การเปล่ียนแปลงประชากรจึงเปนเหตุท่ีมาแหงเสนทาง
วิบัติคือการพัฒนาท่ีเอาเงินเปนตัวตั้ง  การพัฒนาแบบนี้จะกอใหเกิดวิกฤติการทําลายตัวเองและ
ทําลายฐานสังคม  ท้ังดานสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และจิตวิญญาณ 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร  อางใน  อาภรณ  จันทรสงวงศ,บรรณาธิการ (2544) ไดกลาวถึง
การเปล่ียนแปลงของสังคมหมูบานไทยหรือชุมชนไทยจะเห็นไดชัดเจนเม่ือประเทศไทยไดเริ่มมี
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในปพ.ศ.2504 คือ เริ่มอยากไดสวนเกินท่ีเปนผลผลิตจากภาค
เกษตรไปขายใหตางชาติเพ่ือเอาเงินมาพัฒนาอุตสาหกรรม  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน มี 4  ดาน  คือ 

1.  รัฐจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานเขาไป  โดยเฉพาะการพัฒนาแหลงน้ํา  เริ่มจากบอ
บาดาล คลองชลประทาน  เขื่อน  มีการสรางถนนเขาไปสูชุมชน 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร  ใหเกิดการปฏิวัติเขียวขึ้นมามีการใชพันธุพืช  
ใชปุยอะไรใหม  ๆ  ขาวท่ีชาวบานเคยปลูกมีเปนรอย ๆ  พันธุ  พันธุพืชเมืองก็ถูกเปล่ียนเปนพันธุ  
กข. ซ่ึงเปนพันธุขาวจากหองทดลอง  ชาวบานถูกกระตุนใหมีการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตสูง 

3. สินคาอุปโภคบริโภคเขาไปในชุมชนในเวลาเดียวกัน  ทําใหชาวบานตองการ
เปล่ียนแปลงลักษณะการดําเนินชีวิต 

4. การบริการของรัฐมีความสําคัญมากขึ้น 
กาเปล่ียนแปลงเหลานี้ ทําใหการผลิตของชุมชนแบงแยกจากเดิมคือ การผลิต               

การบริโภคเคยรวมอยูในชุมชนเดียวกัน  เปนการผลิตเพ่ือไปขายใหคนอ่ืน  แลวก็ไมไดบริโภคส่ิงท่ี
ตนผลิตสภาพชุมชนจึงเปล่ียนแปลงไป เพราะเปนการผลิตเพ่ือใหเกิดกําไรใชทุนสูง ตางจากสังคม
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ท่ีเคยมีมากอน  เปนระบบความรูเพ่ือทํามาหากินและอยูในชุมชน ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นมี 2 
ลักษณะ คือ ระบบความสัมพันธเปล่ียนไป  ระบบความรู  พ่ึงระบบความรูภายนอกสูงมาก 

แตท้ังนี้ก็รอระบบราชการมาแกไขปญหาระบบความสามารถออกเปน  3  ระบบ  คือ 
(1) ความรูใหมท่ีเกิดขึ้น 
(2) ระบบความรูเกา หรือภูมิปญญาชุมชนท่ีเคยส่ังสมมาเปนเวลาชานาน 
(3) การบูรณาการความรูเกากับของใหม 

ฉะนั้น  การเปล่ียนแปลงของชุมชนจึงมีพ้ืนฐานจากความตองการท่ีจะใหเกิดขึ้นเอง  คือ  
รัฐและชุมชน  เพ่ือเขามาสูการพ่ึงตนเองของชุมชนดวยวิถีชีวิตปกติของชุมชนเอง   

นิธิ  เอียวศรีวงศ  (2538  : 25) ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตวา  มักเนนแนวคิด
ในเรื่องเศรษฐกิจ  การเมือง  เพราะเช่ือวาเปนเรื่องของรูปธรรม  ท่ีจะนําไปสูวิธีการเปล่ียนแปลงท่ี
เหมาะสมได  เพราะฉะนั้น  การพัฒนาอะไรหรือจะทําอะไรกับมนุษยจําเปนตองหาทางท่ีจะใหอยู
ในสภาพของความเหมาะสม  ใหไดดุลยภาพท่ีจะธํารงความเปนมนุษยชาติใหไดเปนสําคัญ 

เสนห  จามริก  (2544 : 30)  ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตชุมชนวา  อํานาจ
ครอบครองโลกของเหลามหาอํานาจอุตสาหกรรม  เราก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตชุมชนชนบทท่ีตอง
ไดรับผลกระทบ  ถูกริดรอน  ทําลายอิสรภาพ  และปจจัยการดํารงชีวิตรุนแรงยิ่ง ๆ ขึ้นโดยลําดับ  
ในยุคลาอาณานิคม  แมสังคมไทยถูกบีบคั้นใหตองเปดประเทศ  อันนําไปสูกระบวนการปฏิรูป
การเมือง  การปกครอง  สถาปนารัฐชาติและรวมศูนยอํานาจ  ในระดับการปกครองทองท่ี  ชนช้ัน
นําไทยก็ยังคงมีวิสัยทัศนพอจะเล็งเห็นคุณคาของชุมชนชนบทในฐานะเปนรากฐานดานทุนชีวิตอัน
ยั่งยืนของประเพณี  สังคมวัฒนธรรมไทยโดยสวนรวม  ยังผลใหชุมชนชนบทไทยคงอิสรภาพใน
การปกครองตนเองและดํารงรักษาวิถีชีวิต 
 ดังนั้น ความเปนชุมชนหรือวิถีชีวิตชุมชนมีความเกี่ยวของกับอุดมการณ อํานาจ และ
ความสัมพันธทางสังคมซ่ึงมีท้ังความกลมกลืนและความขัดแยง เปล่ียนแปลงไดและสามารถผลิต
ซํ้าและผลิตใหมไดไมใชเปนอุดมคติ และไมใชเปนเรื่องของหนวยท่ีติดกับพ้ืนท่ีอยางตายตัว แต
ปรากฏอยูในหนวยท่ีมีขอบเขตหลายระดับ ตั้งแตครอบครัว หมูบาน จนถึงเครือขายท่ีกวางขวางซ่ึง
อาจจะซอนกันอยูได ขณะเดียวกันความเปนชุมชนก็ไมใชหนวยอิสระท่ีอยูโดดเดี่ยว หากดํารงอยู
ในความสัมพันธกับสังคมภายนอกท้ังรัฐ และตลาด   
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
วรุตม  ศิริกิม (2546) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการอยูรวมกับปาของชุมชนกะเหรี่ยง : ศึกษา

เฉพาะกรณี  หมูบานปาแป  ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา ชุมชนบานปาแปเปน
กะเหรี่ยงเผาปกากะญอ  ท่ีอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหมโดยเดินขามภูเขามาเม่ือรอยกวาปมาแลว  
โดยแบงกระบวนการอยูรวมกับปาของชุมชนบานปาแปออกเปน 2 มิติ คือ มิติทางนามธรรม ไดแก  
ความคิดความเช่ือ ชาวปาแปมีการประยุกตเช่ือมโยงความม่ันใจในความรูจากภายนอกมากขึ้นเขา
กับความเช่ือดั้งเดิมของชุมชน ทําใหเกิดการผสมผสานกันระหวาง ความเช่ือเรื่องผี  กับความรูทาง
เหตุผล  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และศาสนา และวิธีคิด  ความรูเกี่ยวกับปา และการดูแลปาแปมีวิธี
คิดตอปาวาเปนแหลงน้ํา  ตนน้ํา  ท่ีอยูอาศัยของสัตว  เปนท่ีพ่ึงพิงยังชีพของชาวปาแปท่ีตองชวยกัน
อนุรักษไว  การมีวิถีชีวิตท่ีตองพ่ึงพาปาเปนสําคัญ  ตั้งแตเกิดจนตาย เปนทุนสังคมระดับปจเจก
บุคคลท่ีสําคัญท่ีทําใหพวกเขามีสํานึกวาตองรักษาท่ีอยูท่ีกินของพวกเขา ประกอบกับการให
ความสําคัญ ยอมรับ เคารพ เช่ือฟงผูนําชุมชนเปนกลไกทางสังคมท่ีสําคัญ ในการควบคุมสมาชิก
ของชุมชน และเม่ือทุกคนเห็นพองไปในทางเดียวกัน เครื่องมือตาง ๆ ท่ีสรางขึ้นมา ไมวาจะเปนกฎ
ของชุมชน พิธีการบวชปา  จึงดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับในมิติของรูปธรรม  ส่ิงท่ี
ปรากฏชัดเจนวาเปนกลไกควบคุมทางสังคมท่ีสําคัญ คือ กฎหมูบาน และพิธีกรรมการบวชปา  
นอกจากนี้  การทําไร  และการใชประโยชนจากปาของชาวปาแปยังมีวิธีการท่ีเอ้ือตอการอนุรักษปา
อีกดวย  ในสวนของบริบทจากภายนอกชุมชนนั้นเปนปจจัยท่ีมีผลอยางยิ่งตอวิธีคิด รูปแบบ และ
การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการรักษาทรัพยากรปาไม 

ภมรรัตน สุธรรม (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องพลวัตชุมชนกับการพ่ึงตนเองในภาคตะวันตก  
พบวา  พลวัตของชุมชนในชวงบุกเบิกเปนชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมหรือแบบพอเพียง 
สามารถพ่ึงตนเองไดในดานปจจัยส่ีในระดับสูง โดยมีปจจัยท่ีสําคัญในการพ่ึงตนเองไดแก ความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนประชากรนอย และความ สัมพันธแบบเครือญาติ
ภายในชุมชน  ชุมชนในชวงขยายตัวไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญจากปจจัยภายนอก ไดแก การ
เปล่ียนแปลงแบบแผนการผลิตท่ีเนนการผลิตเพ่ือขาย ทําใหชุมชนมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา 
ระดับการพ่ึงตนเองในดานปจจัยส่ีลดลงตองพ่ึงพาภายนอกมากขึ้น ชุมชนเกิดวิกฤติในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ชุมชนในชวงปรับตัว ไดมีการรวมตัวเปนองคกรชุมชนเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมในการพ่ึงตนเองทางดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม  โดยเนนการจัดสวัสดิการใหกับ
ชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเปนฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของชุมชน  สําหรับปจจัย
เง่ือนไขท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชน ไดแก ปจจัยดานผูนําการมีสวนรวมของ
ชุมชน  และปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในดานวิชาการ บุคลากร และ
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งบประมาณ ในดานความสัมพันธระหวางองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งกับการพ่ึงตนเองของชุมชนนั้น 
พบวา องคกรชุมชนท่ีเขมแข็ง มีบทบาทท่ีสําคัญในชุมชนในการสรางกระบวนการมีสวนรวมและ
การเรียนรูของชุมชน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมในดานการพ่ึงตนเองทางดานเศรษฐกิจของชุมชน  ทําให
ชุมชนมีแหลงเงินทุนของตนเอง  ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเปนหลักประกัน
ความม่ันคงใหกับสมาชิก ในการดําเนินกิจกรรมดานการพ่ึงตนเองทางดานทรัพยากรธรรมชาติให
เกิดความยั่งยืน เพ่ือเปนฐานทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของชุมชน โดยการสราง พลังอํานาจของชุมชน
ในการใชสิทธิของชุมชนในการตอรองเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนการฟนฟูระบบ
นิเวศนใหกลับคืนสูความสมดุล  การสรางเครือขาย การเรียนรู และทําใหชุมชนเปนศูนยการเรียนรู
ท่ีสําคัญในดานเศรษฐกิจชุมชน  ศูนยศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  พรรณทิพา บวรกีรติขจร (2547) ไดศึกษาเรื่องการใชสิทธิการส่ือสารทางการเมือง
ของชุมชน จากการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ  ป  พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษาโครงการผันน้ํากก–อิง-นาน  
พบวา การใชสิทธิการส่ือสารทางการเมืองของชุมชนในความเคล่ือนไหวของโครงการผันน้ํากก-
อิง-นาน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ระดับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการผันน้ํากก-อิง-นาน 
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน การเขาถึงแหลงขอมูลโครงการผูนําชุมชน องคประกอบของ
ชุมชน เชน ความไมรูกฎหมาย ไมรูวิธีปฏิบัติเพ่ือใชสิทธิการส่ือสาร ภาษาในการส่ือสาร โอกาสใน
การใชสิทธิการส่ือสารทางการเมืองของชุมชนในทางปฏิบัติตลอด  จนบทบาทของส่ือมวลชน
ทองถ่ิน ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผลใหการใชสิทธิการส่ือสารทางการเมืองของชุมชน ในโครงการ
ผันน้ํากก – อิง – นาน ยังคงมีลักษณะของการถูกจํากัดสิทธิ  ท้ังท่ีเกิดจากกระบวนการบังคับใช
กฎหมายประกอบในรัฐธรรมนูญ  วิธีการดําเนินงานของผูรับผิดชอบโครงการและองคประกอบ
ของชุมชนเอง 

  ณุภัทร จันวิช (2548 )ไดศึกษาเรื่องกระบวนการส่ือสารเพ่ืออนุรักษปาไม ของ
เจาหนาท่ีปาไม กับชุมชนกะเหรี่ยง หมูบานแมกระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พบวา กระบวน 
การส่ือสารของเจาหนาท่ีปาไม ในการอนุรักษปาไมของชุมชนกะเหรี่ยง หมูบานแมกระบุงแบงเปน 
3 ระยะ คือ ระยะแรกเริ่ม ระยะปฏิบัติการ และระยะคงความสัมพันธ (ปจจุบัน) โดยในกระบวนการ
ส่ือสารระยะแรกเริ่ม จะใชการส่ือสารผานการพูดคุยเปนหลัก ในการเขาไปส่ือสารกับผูนํา และ
ชาวบาน ระยะปฏิบัติการจะใชการเขาไปสอนในโรงเรียนกับเด็ก ๆ การส่ือสารผานการพูดคุยกับ
ผูนํา และชาวบาน การส่ือสารผานการประชุม และการส่ือสารผานกิจกรรม สวนในระยะคง
ความสัมพันธ จะใชการส่ือสารผานการพูดคุย การส่ือสารผานการประชุม การส่ือสารผานกิจกรรม 
และการส่ือสารผานส่ือประชาสัมพันธ ตามลําดับ ปจจัยท่ีทําใหชาวบานในชุมชนเขาใจ ยอมรับ 
และรวมมือในการอนุรักษปาไม ของชุมชนกะเหรี่ยง หมูบานแมกระบุง คือ  

DPU



- 29 - 
 

1) ปจจัยจากผูสงสาร ไดแก ความนาเช่ือถือของเจาหนาท่ีปาไม การให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมประเพณีชาวบาน ความเขาใจถึงวัฒนธรรมของชาวบานในเรื่องวิถีชีวิต
ความเปนอยู และการอาศัยปา การอยูอยางถอยทีถอยอาศัย  

2) ปจจัยจากผูรับสาร ไดแก การเช่ือฟงคําสอนของผูเฒาผูแก และบรรพบุรุษ 
ในเรื่องการอนุรักษปาไม ความรูสึกมีสวนรวมโดยการใหชาวบานรูจักหนาท่ีและการทํางานของ
เจาหนาท่ีปาไมในอุทยานฯ และความรูสึกเห็นประโยชนรวมกันในการอนุรักษปาไม  

3) ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก การกระตุนความสัมพันธโดยใชหนวยงานอ่ืน และการ
เสริมสรางอาชีพแกชาวบาน สวนปญหาและอุปสรรค จะแบงเปน  

  (1) ปญหาเกี่ยวกับดานการส่ือสารไดแก การขาดบุคลากรท่ีทําหนาท่ี
ส่ือสาร ภาษาและการไมรูหนังสือ การปรับปรุงประสิทธิภาพชองทางการส่ือสารท่ีมีอยูเดิม และ  

  (2) ปญหาอ่ืนๆ ไดแก ปญหาความไมเขาใจซ่ึงกันและกัน การกําหนด
พ้ืนท่ีอุทยานฯ ซํ้าซอนกับพ้ืนท่ีครอบครองของชาวบาน การเปล่ียนนโยบายของรัฐ งบประมาณ 
และการขาดแคลนเจาหนาท่ีสงเสริมเฉพาะดาน 
  คณิต  สุขรัตน (2549) ไดศึกษาความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กรณีศึกษา  โครงการปาชุมชนบานหวยหินดํา ตําบลวังยาว อําเภอดาน
ชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ความเขมแข็งขององคกรชุมชนบานหวยหินดํา ประกอบดวย การมี
ผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพในการรวมกลุมและกระตุนจิตสํานึกของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษ  โดยอาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน  นอกจากนี้ องคกรชุมชนยังมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและการสรางเครือขายในการดําเนินกิจกรรมมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง  
ทําใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจนประสบความสําเร็จ  
สวนปจจัยดานวัฒนธรรมชุมชนท่ีสงผลตอความเขมแข็งขององคกรชุมชน พบวา  ระบบการผลิต
แบบเกษตรกึ่งยังชีพทําใหวิถีการผลิตท่ีพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานภายในชุมชน  
ความสัมพันธในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนท่ีมีความผูกพันแนนเฟน ทําใหเกิดการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังระบบความเช่ือท่ีเช่ือมโยงใหเห็นความสัมพันธของคน ธรรมชาติ  ส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ การออนนอมตอธรรมชาติ การรวมมือกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน  ปจจัยดานเครือขายการเรียนรูพบวา แมขายในการเรียนรูเปนแมขาย
ธรรมชาติท่ีมีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีความสามารถเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  แมขาย
ชาวบานมีองคความรูในการวิเคราะหปญหาและแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน โดยมี
เทคนิคการจัดการท่ีผสมผสานองคความรูดั้งเดิม ไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี พิธีกรรม และ
องคความรูรูปแบบใหม ๆ จากการศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา  เวทีชาวบาน  จนเกิดเครือขายการ
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เรียนรู  ซ่ึงพบวามีการถายทอดความรู 3 ระดับดวยกัน คือ ระดับปจเจก  มีการถายทอดความรูผาน
ทางสถาบันครอบครัว ประเพณี พิธีกรรม ระดับชุมชน มีการถายทอดความรูโดยความสัมพันธทาง
สังคม  สถาบันศาสนา  การประชุมชาวบาน  กิจกรรมเครือขาย  และพิธีกรรมยังคงมีบทบาทสําคัญ
ในกระบวนการถายทอดความรูในระหวางชุมชน      

2.7 กรอบแนวคิด         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 

ทรัพยากรชุมชน 

การใชทรัพยากรธรรมชาติ 
วิถีชีวิตชุมชน 

-ดิน 
-น้ํา 
ปาไม 

-ชวงบุกเบิก 
-ชวงขยายตัว 
-ชวงปรับเปล่ียน 
-ชวงสรางเครือขาย 

-ทํานา 
-ทําสวน 
ทําไร 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
 งานวิจัยช้ินนี้ ศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนในภาค
ตะวันออก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูใจกลางชุมชน โดยอางอิงปญหาชุมชนใน  4  
ชวง คือ ปญหาชวงบุกเบิก ปญหาชวงขยายตัว ปญหาชวงการปรับเปล่ียน และปญหาชวงสราง
เครือขายซ่ึงในแตละชวงมีปญหาท่ีแตกตางกันตามระดับของปญหาทางสังคม ชุมชนท่ีประสบ
ปญหาเรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูนอกเขตชลประทานท้ังดานการเกษตรมาเปนกรณีศึกษา 
(Case Study) และศึกษาโดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบานแลง ชุมชนบานแกลง 
และชุมชนบานตะพง   
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ 
สังเกตการณใน 3 ชุมชน ในประเด็นการศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตชุมชน และทํา Focus group โดยมีกระบวนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1  พ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย 
 3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.3  วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.4  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1.  พ้ืนที่ที่ทําวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดพ้ืนฐานของปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอ
วิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนเขตเมือง จังหวัดระยองใน 3 ชุมชน ซ่ึงอยูนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน
ประกอบดวย  ชุมชนบานแลง ชุมชนบานแกลง  และชุมชนบานตะพง ท้ัง 3 ชุมชน มีลักษณะพ้ืนท่ี
และการใชทรัพยากรธรรมชาติแบบเดียวกัน  การศึกษาครั้งนี้เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัว
ใหเขากับสภาพปญหาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ   
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3.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในการสํารวจตามลักษณะปญหาท่ีกระทบ

ตอวิถีชีวิตชุมชน คือ ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติจํานวน 3 ชุมชน เพ่ือสะทอนใหเห็นการใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตอยางแทจริง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ 

1) กลุมบํารุงดินจํานวน 2 กลุม คือ   
(1) กลุมท่ีใชปุยเคมี   
(2) กลุมท่ีใชปุยคอก   

2) กลุมบุคคลท่ีมีท่ีดินทํากินอยูนอกเขตชลประทาน 
ผูศึกษาทําการศึกษาเฉพาะกลุมท่ีมีพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานเทานั้น และเปนเขต

พ้ืนท่ีท่ีติดกับปาสงวนแหงชาติ เชน ปาสงวนบานกะเฉด ปาสงวนบานเพ ปาสงวนบานแกลง ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีประมาณ 28,000  ไร 

3) กลุมผูนําชุมชน ผูรู และคนในชุมชน 
 

3.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติอันเกี่ยวกับท่ีดินทํากินซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปา ภูเขา มีผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตของชุมชนในดานตาง ๆ เชน การทํานา การทําสวน การทําไร การเล้ียงสัตว เปนตน  
ดังนั้น การศึกษาจึงมุงเนนเฉพาะการทํานาและทําสวนมากกวาอาชีพดานอ่ืน ๆ โดยอาศัยขอมูลจาก
ชุมชนเปนหลัก  มีรายละเอียด ดงันี้ 

  1  ผูวิจัยเขาไปศึกษาชุมชน โดยมีประเด็นการศึกษาในแตละครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 สํารวจชุมชนโดยการศึกษาจากความเปนไปของ 3 ชุมชน ดานสภาพ 

แวดลอม  ดานทรัพยากรธรรมชาติ  ความเส่ือมสภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ครั้งท่ี 2 เขาไปสัมภาษณกลุมเปาหมายท่ีใชศึกษาโดยวิธีการเจาะจง (Purposive 

Sampling) และเจาะจงในระดับลึก (In-depth Interview) กับกลุมเปาหมายในฐานะผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informant) ผูศึกษาจะใชวิธีการเขาศึกษาเพ่ือเขาถึงขอมูลท่ีแทจริงท้ัง 3 ชุมชนโดยวิธีการ ดังนี้ 

1)  วิธีการสังเกต  ดวยวิธีการเขาไปในชุมชนอยางไมเปนทางการเพ่ือสังเกตวิถี
ชีวิตชุมชนและการใชทรัพยากรธรรมชาติท้ัง 3 ชุมชนแลวนํามาประมวลปญหาการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ  สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน 

2) วิธีการสัมภาษณ  เปนการสัมภาษณนักปราชญชุมชน ผูนําชุมชน เพ่ือศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐานการใชท่ีดิน ท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน 
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ครั้งท่ี 3  ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลการใชทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับ
ท่ีดินดวยวิธีการสนทนากลุม  (Focus group Discussion) โดยแบงออกเปนรายละเอียด ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมกลุมในชุมชนตะพง เพ่ือศึกษาขอมูลปญหาของการใชท่ีดินจากชาว
ชุมชนตะพงดานผลกระทบตอวิถีชีวิต ประมาณ 5-8  คน 

2. จัดกิจกรรมกลุมชุมชนบานแลง เพ่ือศึกษาขอมูลปญหาการใชท่ีดินจากชาว
ชุมชนบานแลงดานผลกระทบตอวิถีชีวิต ประมาณ 5-8  คน 

3. จัดกิจกรรมกลุมชุมชนบานแกลง เพ่ือศึกษาขอมูลปญหาการใชท่ีดินจากชาว
ชุมชนบานแกลงดานผลกระทบตอวิถีชีวิต ประมาณ  5-8  คน 

4. ประมวลกิจกรรมการสนทนากลุมและสํารวจชุมชนโดยเขาชาวบานท่ีอยูใน
ชุมชนและตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีไดจากการสนทนากลุม 
 
3.4  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative perspective) เปนหลัก เพ่ือศึกษาปญหา
การใชทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีผลกระทบตอวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดระยอง โดยมี
การรวบรวมขอมูลดังนี้ 

-  ผูวิจัยเขาไปในพ้ืนท่ี  เพ่ือสํารวจสภาพจริงของชุมชนเปนเบ้ืองตน และติดตอ
ประสานงานกับผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน และประชาชน แจงวัตถุประสงค  วิธีการศึกษา และขอ
อนุญาตเขาศึกษา 

- ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีและสรางความคุนเคยและความสัมพันธ
ท่ีดี  (Good Rapport) กับคนในชุมชน และกรรมการองคกรชุมชน   

ประเด็นในการสัมภาษณระดับลึก และการสนทนาไดแก 
1. ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน 

1.1 เง่ือนไขอะไรบางท่ีทําใหเกิดปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตชุมชน 

1.2 ชวงระยะเวลาท่ีกอใหเกิดปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาตอิยูในชวงใดบาง 
1.3 เง่ือนไขอะไรบางท่ีสงผลใหชุมชนตองเปล่ียนแปลงตนเอง และมีปญหาอุปสรรค

อะไรบาง 
2. กระบวนการท่ีจะขจัดปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน

นาจะมีแนวทางไหนบาง 
3. ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมีปจจัยอะไรบาง 
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4. ชุมชนท่ีเขมแข็งมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนอันเนื่องมาจาก
ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือไมอยางไร และเปนปจจัยเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการพ่ึง 
ตนเองของชุมชนไดหรือไมอยางไร  และในดานไหนบาง 

 
3.5  การวิเคราะหขอมูล  
 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตาง ๆ โดยกําหนดจากกิจกรรมดัง 
ตอไปนี้  
  1) จากการสัมภาษณ  สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
  2) พูดคุยอยางไมเปนทางการ  รวมท้ังแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ของผูมีประสบการณท้ัง
ทางตรงและทางออม  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน  และครอบคลุม 
  3) ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของขอมูลระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล  
สําหรับการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล 
  4) เปรียบเทียบขอมูล(Constant Comparison) จากปรากฏการณจึงหาความ 
สัมพันธของแตละกลุมท่ีเปรียบเทียบตามขั้นตอนดังนี้ 

(1)  เปรียบเทียบสถานการณ (Incidents) โดยจําแนกขอมูลออกเปนประเภท
(Categories) ตามตัวแปรท่ีกําหนดไว 

(2) ประมวลประเภทขอมูล  และคุณลักษณะ (Properties) ขอมูลเขาดวยกัน
เปนการส่ังสมขอคนพบ หรือขอสรุป ท่ีไดจากการเปรียบเทียบเหตุการณในสนามจึงเปนขั้ น
เช่ือมโยงขอมูลภายในตัวแปรและระหวางตัวแปรท่ีกําหนดไว 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษากับ 3 ชุมชนประกอบดวยชุมชนบานแลง ชุมชนบาน 

แกลง  และชุมชนบานตะพง  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  โดยผานแนวคิดและประสบการณของ
ผูนํา  ผูรู  ปราชญชุมชน และชาวบาน ดวยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ ตามวัตถุประสงคใน
การศึกษา 2 ดาน คือ ศึกษาปญหาการใชทรัพยากร ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน  และ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน 

ในการศึกษาวิจัยนี้เพ่ืออธิบายทรัพยากรของชุมชน  การใชทรัพยากร ธรรมชาติ และวิถี
ชีวิตของชุมชนบานแลง  ชุมชนบานแกลงและชุมชนบานตะพง โดยผานลําดับชวงช้ันของปญหา
การใชทรัพยากรธรรมชาติ 4 ดาน คือ   

ดานท่ี  1  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชวงบุกเบิก 
ดานท่ี  2  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชวงขยายตัว 
ดานท่ี  3  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชวงปรับเปล่ียน 
ดานท่ี  4  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชวงการสรางเครือขาย 
ผลจากการศึกษาวิจัยเพ่ืออธิบายทรัพยากรของชุมชน การใชทรัพยากร ธรรมชาติและ

วิถีชีวิตชุมชนตามสภาพท่ัวไปของชุมชน ปญหาการใชทรัพยากร ธรรมชาติ สรุปลักษณะปญหาการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนดวยการแสดงภาพรวมของการใชทรัพยากรธรรมชาติ สรุปปญหา
การใชทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของท้ัง 3 ชุมชน โดย
กําหนดในแตละชวงท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน   

ท้ังนี้ การวิจัยช้ินนี้จึงมุงเนนปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท่ีอยูนอก
ชลประทาน เชน ชุมชนไดใชสารเคมีหรือปุยเคมีมากกวาใหความสําคัญตอการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ในการเพาะปลูก ท้ังพืชไร พืชสวน ทํานาหรือปาไม  เพ่ือนําผลผลิตออกสูตลาด 

การศึกษาวิจัยปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนได โดย
จําแนกกลุมเปาหมายออกเปน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบานแลง  ชุมชนบานแกลง และชุมชนบานตะพง 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือทราบสภาพปญหาของการใชทรัพยากรธรรมชาติวา มีปจจัย
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อะไรท่ีเขามากระทบตอความเปนอยูของชุมชน และศึกษาสภาพแวดลอมของชุมชนดวยวาชุมชน
เคยใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินกันอยางไร ซ่ึงจะไดกลาวถึงสภาพท่ัวไปและปญหาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละชวงตามลําดับไป ดังนี ้

 
4.1 ชุมชนบานแลง 

 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนท่ีชุมชนบานแลง 
 

4.1.1 สภาพท่ัวไปของชุมชนบานแลง 
จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของชุมชนบานแลงเปนพ้ืนท่ี  ๆ มีความอุดม

สมบูรณมาตั้งแตโบราณกาล  มีส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะแกการเพาะปลูก  แมไมหางไกลจากตัวเมือง
ระยองสักเทาไรนัก  มีพ้ืนท่ีตอกันถึง 7 หมูบาน แตละหมูบานก็มีนามช่ือท่ีแตกตางกันออกไป  
ผูใหญสุวิทย และชาวบานในชุมชนบานแลงไดเลาใหฟงและยืนยันเอกสารท่ีจัดทําโดยหนวยการ
ปกครอง ในจังหวัดระยองเกี่ยวกับนามเมืองของหมูบานและผูวิจัยไดเจาไปสังเกตก็จะเห็นวานาม
เมืองถูกตั้งช่ือตามลักษณะของพ้ืนท่ีจริง ๆ  ดังเชน 
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หมูท่ี 1 บานแลง ตําบลบานแลง  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง หางจากตัวอําเภอ
เมืองระยองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร ผูคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดย
สันนิษฐานวา  “บานแลง” คงมาจากลักษณะพ้ืนท่ี ๆ มีศิลาแลง หรือมีหินแลง เพราะในพ้ืนท่ี
บริเวณบานแลงจะมีศิลาแลงหรือหินแลงปรากฏ ท่ีราบน้ําทวมขังสลับกับลูกเนิน บานแลงเปนพ้ืนท่ี
ราบลุมเชิงเขา ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากผูใหญ บานและชาวบานเปนไปในทิศทางเดียวกันวา มีสภาพ
เหมาะแกการทําไร ทําสวน และเล้ียงสัตว ในบริเวณนี้จะมีศิลาแลงอยูท่ัวไป แมในแผนดินก็
สามารถขุดพบได 

หมูท่ี 2 มีสภาพพ้ืนท่ีเปนแองท่ีน้ําขังตลอดป มีความยาว 1 กิโลเมตร กวาง
ประมาณ 40 เมตร ผานเขาส้ินสุดในกลางหมูบาน ชาวบานอาศัยแตเริ่มแรก 50 หลังคาเรือน 
ชาวบานจึงไดเรียกและตั้งนามช่ือเปนหมูบานวา “กนหนอง”   

ทิศเหนือ จรดหมูท่ี 3 และหมูท่ี 1 ตําบลบานแลง 
ทิศตะวันออกจรดหมูท่ี 1 ตําบลตะพง 
ทิศใต หมูท่ี 1ตําบลบานแลง มีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมเชิงเขาเหมือน กับบานแลง      

มีแหลงน้ําสภาพเหมาะแกการทําเกษตรและเล้ียงสัตว 
หมูท่ี 3 บานหนองพญา มีสภาพพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ํา เหมาะแกการทําเกษตร กรรม

และเล้ียงสัตวและมีหนองน้ําขนาดใหญสําหรับการอุปโภคบริโภค  และการพักผอนหยอนใจ  สวน
ใหญเปนบานสวน  ปลูกสรางบานถาวร  ลักษณะบานเรือนเปนบานไมมีใตถุน  และบานครึ่งปูน
ครึ่งไม  ท่ีเรียกวา “หนองพญา” เดิมเปนหนองน้ําใหญและลึกมาก มีเนื้อท่ียาว 940 เมตร กวาง
ประมาณ 70 เมตร เดิมมีตนไมประดูลอมรอบหนอง 

หมูท่ี  4  บานขวากลิง  เปนช่ือตนไมชนิดหนึ่ง  มีลักษณะแหลมยาวยื่น  พุงขึ้นฟา  
ขึ้นเปนดง  เปรียบเหมือนขวากดักลิง  ชาวบานจึงเรียกวา “ขวากลิง” ปจจุบันไมมีตนไมชนิดนี้แลว 
อาชีพสวนใหญก็เปนการทํานา เล้ียงสัตวบาง เพ่ือนําไปใชเปนแรงงานทดแทนแรงงานคน 

หมูท่ี  5  บานหนองหวา  เดิมเปนหมูบานท่ีมีหนองน้ําใหญ  บริเวณขอบน้ํามีตน
หวาใหญมาก  เลาตอกันวาขนาดของตนหวามีขนาดใหญประมาณ 4 คนโอบ จึงเปนช่ือท่ีใชเรียก
ขานกันตอมาวา  “บานหนองหวา” 

หมูท่ี  6  บานตะเกราทอง  แยกมาจากาบานขวากลิง  หมูท่ี  4  ตําบลบานแลง ซ่ึง
บานตะเกราทองนี้มีตนตะเกราใหญตนหนึ่ง  ขนาด  3-4  คนโอบ  อยูกลางหมูบาน  ชาวบานเลย
เรียกกันวา  “บานตะเกราทอง” 
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หมูท่ี  7  บานหนองหิน  เดิมเปนพ้ืนท่ีของหมูบานขวากลิงเชนเดียวกันกับบาน
ตะเกราทองโดยขอสันนิษฐานท่ีเรียกวา “หนองหิน” ก็เปนเชน เดียวกับแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเอา
สัญลักษณของพ้ืนท่ีและมีหินอยูกลางหนองน้ํา จึงเรียกกันตอ ๆ มาวา “หนองหิน” 

ชุมชนบานแลงมีการประวัติศาสตรอันยาวนาน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเกี่ยว  พัน
ทางดานประวัติศาสตร สถานท่ีสําคัญท่ีบงบอกถึงพ้ืนเพของการกอรางสรางชุมชน  และเปนจุดศูนย
รวมของชุมชนเปนเปนเวลาอันยาวนาน คอื วัดบานแลง 

เจาอาวาสวัดบานแลงรูปปจจุบันไดเลาใหฟงเกี่ยวกับประวัติศาสตรวัด (การตั้ง
วัด) การไดรับอนุญาตใหสรางเม่ือประมาณ พ.ศ.  2285  มีความเกาแกของวัดและมีการเปล่ียนเจา
อาวาสมาหลายตอหลายรูป  ไดรับพระราชทานวิสุคามสีมาเม่ือปพ.ศ. 2305 พอจะนึกภาพของความ
เกาแกไดจากการสรางและการไดรับพระราชทานวิสุคามสีมา  ซ่ึงเปนชวงปลายกรุงศรีอยุธยา               
วัดบานแลงจึงเปนจุดศูนยรวมของประชาชน เดิมเปนวัดแลง ตั้งขึ้นเปนสํานักสงฆในสมัยกรุงศรี
อยุธยา  เปนไรออยของนายจันทร ซ่ึงนายจันทรยกกรรมสิทธ์ิถวายเปนสํานักสงฆ ตั้งอยูในหมู 1
ตําบลบานแลง อําเภอ ทาประดู  (เมืองระยอง) จังหวัดระยอง  มีเนื้อท่ีประมาณ 40 ไร มีพระนาค  
หรือหลวงพอนาค  เปนผูริเริ่มกอสรางขึ้น และไดตั้งช่ือวัดใหสอดคลองกันกับผูถวายท่ีดินวา            
“วัดจันทรสุวรรณโพธ์ิธาราม” ตอมาคนนิยมเรียกกันส้ัน ๆ วา วัดแลง มีขอสันนิษฐานวา  พ้ืนท่ี
บริเวณนี้มีหินชนิดหนึ่งมีลักษณะคลายกับลูกรัง  เกาะตัวกันแนนมีความแข็งมาก สามารถสกัด
ออกมาเปนกอน ๆ ได นําไปใชในการกอสรางได  ชาวบานเรียกหินชนิดนี้วา “หินแลง” ตามช่ือ
หิน  เพ่ือใหสอดคลองกันกบัช่ือหมูบาน แตในเอกสารทางราชการปจจุบัน ใชคําวา “วัดแลง” และ
ไมทราบวาช่ือเดิมของผูบริจาคท่ีสําหรับสรางวัดขาดหายไปตั้งแตเม่ือไหรไมแนชัด ส่ิงกอสรางท่ี
สําคัญจัดเปนโบราณวัตถุ โบราณสถาน มีอายุไมต่ํากวา 100 ป สวนอุโบสถไดรับการบูรณะ
ซอมแซมประมาณสมัยรัชกาลท่ี 6 เม่ือป  พ.ศ. 2454  พระปรางคมีรูปทรงแบบเดียวกับสมัยปลาย
กรุงศรีอยุธยา 
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ภาพท่ี  2  อุโบสถวัดบานแลง 
 

           
 

ภาพท่ี  3  พระปรางควัดบานแลง 
 

จากภาพท่ี 2-3 จะเปนพระปรางควัดบานแลง สรางกอนหรือหลังสรางวัดไมปรากฏแนชัด 
แตลักษณะรูปทรงเปนแบบขอม (ลพบุร)ี ยังไมปรากฏหลักฐานชัดเจนนักวาเปนการสรางเลียนแบบ
หรือสรางในสมัยเดียวกัน เพราะพ้ืนท่ีแหงนี้ในอดีตเปนอาณาจักรขอมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตอําเภอ
บานคายและอําเภอเมืองระยอง ในภาคตะวันออกมีเพียงวัดบานแลงเพียงวัดเดียวท่ีมีพระปรางคเปน
แบบกออิฐฉาบปูนขาว เจดีย 2 องค คือ องคเล็กและองคใหญ   
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ภาพท่ี  4  เจดียคูวัดบานแลง 

 
เจดียคูองคเล็กและองคใหญท่ีเห็นอยูในภาพท่ี 4 สรางเม่ือปลายรัชกาลท่ี 5 พ.ศ.2451 นี่เอง 

ซ่ึงนับเปนเวลาจากการกอสรางรวม 101 ปเต็ม ยังมีงานสรางอีกชนิดหนึ่งท่ีบงบอกท้ังประวัติ- 
ศาสตรและภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนในยุคสมัยกอน คือ การสรางหอไตร   

 
 

 
 

ภาพท่ี  5  หอไตรกลางน้ํา เก็บพระไตรปฎกวัดบานแลง 
 
หอไตรกลางน้ํา  สรางเม่ือประมาณป  พ.ศ.2400-2405  ทําดวยไมท้ังหลังเปนลักษณะ

สถาปตยกรรมทรงไทย หลังคาซอนกัน 2 ช้ันมีเฉลียงรอบท้ัง 4 ดานทําดวยไมตะเคียนและท่ีพิเศษ
ออกไปมากกวาท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีเปนเอกสารก็ยังพบส่ิงท่ีเกาแกมากกวาคือ โบราณวัตถุท่ี
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เกาแกอายุนับรอย ๆ ป  รวมท้ังใบลาน ท่ีเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนาและตํารายาท่ีเกาแกท่ีถูก
จัดเก็บเอาไวในศาลาพิพิธภัณฑ  เจาอาวาสยังเลาใหฟงวาเจาอาวาสองคกอนมีความเช่ียวชาญเรื่อง
ภาษา ซ่ึงทานสามารถพูดไดถึง 10 กวาภาษาดวยกัน ใบลานจะเปนคําตอบบางอยางในเชิงประวัติ- 
ศาสตรเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีวัดและพระเปนศูนยรวมจิตใจและเปนท่ีพ่ึงพาของชาวบาน
ดานตาง ๆ   

จะเห็นไดวา  บานแลงมีพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติและมีความ 
สําคัญในเชิงประวัติศาสตรชุมชน วิถีชีวิตชุมชนเปนไปอยางเรียบงาย  การกําหนดช่ือของชุมชนใน
แตละหมูบานก็ตั้งช่ือจากเอกลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีท่ีพอจะสังเกตจดจําไดโดยงาย  อาชีพสวน
ใหญก็เปนอาชีพทํานาและทําสวน อาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติเปนหลัก  และชุมชนไดรวมตัวกัน
ทํากิจกรรมบริเวณวัดบานแลง   

  
4.1.2 ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแลง 
การศึกษาวิจัยช้ินนี้ไดช้ีใหเห็นถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีตอวิถีชีวิต

ชุมชน โดยกําหนดประเด็นปญหาชุมชนออกเปน 4 ชวง คือ 
1) ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแลงชวงบุกเบิก 

ปจจุบันบานแลงไดยกฐานะเปนตําบลตามรูปแบบการปกครอง  และปรากฏตาม
เอกสารของราชการวาตําบลบานแลง  ปจจุบันบานแลงตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง           
มีหมูบานในเขตปกครอง  7  หมูบาน   

คุณสําออย วิเชียรโรจนไดเลาประวัติศาสตรบานแลงวา ชุมชนบานแลงเปนเมือง
นักปราชญ  มีความเปนอิสระพ่ึงพาตัวเอง  ไมไดมีความผูกพันกับรัฐ รัฐบาลไมรูวา “ชุมชนอยูกัน
อยางไร”  แมจะสงเจาหนาท่ีเขาดูแลตามหนาท่ี  และตามอํานาจบริหารราชการแผนดินของประเทศ
ไทยในสมัยนั้น  บานแลงยังมีโบราณวัตถุและโบราณสถานท่ีโดดเดนก็นาจะเปนอุโบสถวัดบาน
แลง  ไมมีใครจําไดวาใครเปนผูสราง  มีการกะประมาณกาลกันวา  มีอายุราว  400  ป  มีชอฟาเปน
ไม  ไมมีปูน เม่ือสอบถามชาวบานท่ีเขารวมสนทนาและชาวบานท่ีผูวิจัยไดเขาไปพูดคุยก็พบวา  
เปนชุดคําตอบเดียวกันคือไมทราบแนชัดถึงผูสรางและระยะเวลาท่ีสรางอุโบสถ 

คุณลุงสําเริง อัฌชาสัย ไดเลาวา ชุมชนบานแลงเปนเสนทางทางประวัติ ศาสตรท่ีทาน
สุนทรภูไดเดินทางผานเพ่ือเดินทางไปบานบางกร่ํา  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยขอสันนิษฐาน
ของพ้ืนท่ีประวัติศาสตรชวงท่ี  2  ตอจากกรุงศรีอยุธยาเขาสูกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงมีศิลาจารึกเปน
หลักฐานสําคัญ  เดิมทีบริเวณนี้เปนปาจาก (ตนจาก) ปาทะเล (นาจะหมายถึงปาแสมหรือโกงกาง 
เม่ือหลายรอยปกอน บริเวณนี้มีพ้ืนท่ีติดกับทะเลโดยท่ีถาขุดดินลงไปก็จะมีหอยโบราณลวน ๆ เลย  
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บานแลงก็เปนเหมือนกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในละแวกนี้ และเปนเหมือนกับหลาย  ๆ พ้ืนท่ีในประเทศไทย  
เม่ือประชาชนมีความตองการท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทํากิน  ตองแสวงหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต  เดิมเปนท่ีอยูของกลุมชาติพันธุท่ีเรียกวา  “ชาวชอง”  มีอาชีพหาของปา ลาสัตว อยูตามปา 
ไมชอบพบปะผูคน อยูอยางอิสระ มีภาษาพูดเปนของตนเอง ชาวชองมีลักษณะนิสัยรักสงบ พ้ืนท่ีนี้
แมจะเปนปา  แตก็อยูติดกับทะเลอาวไทย  ไดรับลมมรสุมอยูตลอดท้ังป  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ
ลุมเหมาะแกการเกษตร 

ในชวงเริ่มตนของพ้ืนท่ีบุกเบิกก็เปนไปตามความตองการของผูคนท่ีเขาไปจับจองไมมี
ใครวาอะไร เพราะในสมัยกอนเม่ือจับจองแลวไมไดนําไปขายเก็งกําไร   แตจับจองเพ่ือทําการ
เพาะปลูก  บางก็ทํานา  บางก็ทําสวน  ใครขยันหนอยก็แผวถางปาไดมากจับจองท่ีไดมาก ไมมีใคร
วาอะไร  สวนกลุมท่ีอยูติดกับชายฝงทะเลทําการประมงเพ่ือดํารงชีพไปวัน ๆ ไมไดกระตือรือรน
อะไร พ้ืนท่ีทํามาหากินท่ีมีการแผวถางพงก็เก็บไวใหกับลูกหลานในการทํามาหาเล้ียงชีวิตตอไป 

การใชทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณบานแลงนี้มีความอุดมสมบูรณมาก  มองไปทาง
ไหนก็ปา  มองไปทางไหนก็เปนทุง ชาวนากมหนากมตาทํานา ชาวสวนก็ทําสวนกันอยางมีความสุข
ไมตองไปเบียดเบียนใคร  นอกจากนี้ประกอบกับสมัยนั้นมีคนเขามาอยูนอยไมคอยมีใครจะเขามา  
กอนท่ีจะมีคนเขามาในบริเวณนี้ก็มีการเลา   ตอ ๆ กันมาวา  “เปนพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดวยสัตวรายนานา
ชนิด พอมืดค่ําตางคนตางเขาเคหสถานของตนไมคอยมีใครไปไหนมาไหนกันในตอนกลางค่ํา
กลางคืน 

พ้ืนท่ีบานแลงเปนพ้ืนท่ีเดียวกันหมด  เปนแตชวงหลังนี้ทางการ(ภาครัฐ) เขามาจัดการ
แลวถึงไดแบงแยกออกเปนหมูบานตาง ๆ  เชน  บานตะเกราะทอง  บานหนองหิน  ซ่ึงแยกมาจาก
บานขวากลิง  เปนการสะดวกตอการบริหารการปกครองในปจจุบัน 

ในชวงบุกเบิกนั้นมีคนมาอยูนอยมาก  บานก็จะอยูหางไกลกันอยางเห็นไดชัด  ชาวบาน
ท่ีเปนปราชญรูความเปนมาของชุมชนท่ีไดรวมสนทนาก็มีอายุต่ําสุดก็ 50 ป ไปถึง 80 ป จํานวน 10  
คน ไดพูดตรงกันวา  ในพ้ืนท่ีบานแลงมีอาณาบริเวณท่ีกวางซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีตาง  ๆ  เชน  บาน
ตะพง  บานแกลง  มีภูเขากั้นระหวางอําเภอกอนท่ีจะเขาสูเขตอําเภอแกลงโดยผานไปอีก  3 หมูบาน  
พ้ืนท่ีตรงนี้จึงไมใชพ้ืนท่ีเกี่ยวกับอําเภอแกลง 

ในชวงบุกเบิกชุมชนไดมีระเบียบวิธีปฏิบัติตามความเช่ือและวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน  
ตองเปนท่ียอมรับวา  นอกจากกลุมชาวชองท่ีเคยอยูอาศัยในแถบนี้แลว  ตองมีกลุมคนจากทองท่ีตาง  
ๆ และกลุมชาติพันธุ ท่ีหลากหลายท่ัวทุกภูมิภาคทยอยเขามาเพ่ือจับจองท่ีดินทํากิน รวมท้ังมี
ประเพณีทองถ่ินท่ียังคงมีหลงเหลืออยู คือ พิธีบุญ เทกระจาด  ทําบุญขาวหลาม และประเพณีบุญท่ีมี
วัดเปนศูนยกลาง คือวัดบานแลง 
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ภาพท่ี  6   สถานท่ีประกอบพิธีกรรมเทกระจาด 
 

         
 

ภาพท่ี  7  ศาลเจาบุญเทากงเบ้ียว 
 

พ้ืนท่ีบานแลงโดยสวนใหญก็เปนปา  มีสัตวรายเปนจํานวนมากผูคนกลัวท่ีจะเดินทาง
ตามลําพังตองอาศัยเกวียนและเดินเทากันไปเปนกลุม ๆ ในพ้ืนท่ีปาแถบนี ้

ลักษณะอาชีพมีการทํานา  เปนอาชีพหลัก ชาวนาจึงมีการนวดขาวโดยใชควายลาน  
โดยใชควายเดินย่ํารวงขาว  ซ่ึงทํากันอยางสนุกสนานทุกคนไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  หนุมสาวก็มา
รวมมือกัน  มีการรองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน 

ลุงสําเริง  (ลุงปุน)  ไดเลาวาบริเวณนี้อยูตรงนี้ ท่ีอยูใกลบานคุณพอไดเล้ียงควายนับรอย
ตัว  เม่ือ  80  - 90  ปท่ีแลว  บรรยากาศจึงเต็มไปดวยความสุข  ชาวบานละแวกนี้ก็มีวิถีชีวิตอยางนี้
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กันท้ังนั้น  ไมไดมีปญหาอะไร  อยูกันอยางพ่ีอยางนอง การใชทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชนบาน
แลงก็เปนไปตามลักษณะของพ้ืนท่ี   

ผูวิจัยไดสังเกตจากรอบ  ๆ ชุมชน ท่ีเคยทํานาก็มีรองรอยของการทํานา โดยดูจากแตละ
บานยังมีอุปกรณสําหรับการทํานาอยูบาง  บรรยากาศการพูดคุยของกลุมชาวบานละแวกนี้จะเห็นวา
มีทาทีและคําตอบไปในทิศทางเดียวกัน  แตปจจุบันการทํานาก็ถูกละเลยและหายไปจากวิถีชีวิตของ
ชุมชนตองซ้ือขาวกินและซ้ือน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในหนาแลง  

อาชีพของคนในชุมชนก็ทํานากันเปนอาชีพหลัก  ใชชีวิตแบบเรียบงาย  ไมตองรีบเรง
อะไรมาก  ชวงหนานาเวลาเชาตรูก็จูงวัวจูงควายไปไถนา  การทํานากับวัวควายดีอยางหนึ่งคือไม
ตองจายคาน้ํามันเพ่ิม แตก็ไถไดจํานวนไมมากตอวันท่ีสําคัญคือสามารถรักษาส่ิงแวดลอมและไดขี้
วัวขี้ควายเปนปุยใหกับดิน จิตใจของคนในสมัยกอนจะดีและไมมีโจรผูรายเพราะแตละบานแมหาง
กันก็ถึงกันหมด  หมาย ความวามีการแวะเวียนไปมาหาสูกันบอย  ๆ  มีการถามสาระทุกขสุขดิบกัน
อยูเปนประจํา  ท้ังคอยดูแลซ่ึงกันและกันอยางมีความสุข 

สวนท่ีเปนวิถีชีวิต  เม่ือนับยอนไป  30-50  ป  ท่ีผานมา  ทุกหมูบานรวมท้ังบานแลงดวย
มีควายกันทุกบานมีการนวดขาวกันอยางสนุกสนาน  เรียกกันวา  “การใชควายลาน”  ใชเวลานวด
นานประมาณ  3-4  ช่ัวโมง โดยใชควายเดินย่ํา แลวคนก็  “ขยอน”  ฟาง หมายความวา “เขยา” ให
เมล็ดขาวออกจากฟาง  เปนกิจกรรมหลังจากรวงขาวรวงจนหมดแลวจึงท้ิงออกนอกลาน เม่ือกิจ- 
กรรมเสร็จส้ินก็มีการเล้ียงอาหารกัน  มีการรองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน ลุงปุนและสมาชิกคน
อ่ืน ๆ  ไดบอกย้ําวา  “สวนใหญแลวหนุมสาวก็จะมาเจอรักกันท่ีลานควายนี่แหละ หลังจากนั้นก็
แตงงานกัน  อยูกินกันมาจนถึงปจจุบันนี้  จึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ีคนในชุมชนรูจักกันหมดเพราะมี
กิจกรรมรวมกัน  และมีการเกี่ยวดองกันดวยการแตงงาน  ปญหาความขัดแยงทางสังคมจึงหมดไป” 

ในชวงบุกเบิกพ้ืนท่ีชาวบานอาศัยน้ําฝนสําหรับการอุปโภคและบริโภค   ผานลําคลอง
ใกล ๆ ตามพ้ืนท่ีนั้น ๆ ในแตละฤดูกาล  ดวยการขุดบอใกลบาน จะเห็นไดวาทุกบานจะมีบอน้ําไว
อาบไวกิน อยางไมฝดเคือง แตถาเปนหนาแลงอาจจะลําบากเพราะไมมีน้ําฝน  น้ําในบอก็แหงแตก็
พอมีใชประทังในชวงฤดูรอนได 

ทรัพยากรธรรมชาติในชวงบุกเบิกท่ีกลาวถึงเพ่ือประโยชนทางการเพาะ ปลูกและระบบ
นิเวศนซ่ึงประกอบดวย 

(1) ทรัพยากรดิน  ท่ีดินเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหชุมชนบานแลงสามารถดํารงชีพอยูได
อยางไมตองกังวล  เปนพ้ืนท่ีท่ีไมเส่ียงตอสารเคมี  หรือมลภาวะใด ๆ ปลูกผักปลูกไมไดตามใจชอบ
โดยใชปุยธรรมชาติกันโดยสวนใหญ  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ  แตท่ีเปนปญหาก็นาจะ
เกี่ยวกับความรูในการใชท่ีดิน เพราะแตละคนก็ปลูกพืชผัก  ปลูกสวน ทําไร  โดยไมไดมีการบํารุง
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หนาดินใหมีคุณภาพดังเดิม  ท่ีเปนปญหาคือปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ่ึงเปนการปลูกซํ้า ๆ กันหลายปทําให
หนาดินขาดธาตุอาหารได เพราะการใชสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตไปนาน ๆ  ดินเกิดสภาพเส่ือม เชน 
ดินเปรี้ยว  ชาวบานไมมีหนทางในการแกไขหรือไมทราบวาเบ้ืองตนก็ไมรูจะแกอยางไร  ผลผลิตก็
ไดนอยลง  ถึงอยางไรก็ตองยอมรับสภาพท่ีเกิดขึ้น   

(2) ทรัพยากรน้ํา เปนสวนสําคัญตอการดํารงชีวิตในชวงบุกเบิกประชาชนท่ีเขามาอยู
อาศัยใชแหลงน้ําตามธรรมชาติมีลําคลองสงน้ําตามธรรมชาติและท่ีสําหรับกักเก็บน้ําไวใช บางบาน
ก็ขุดบอน้ําไวสําหรับอุปโภคบริโภค และใชสอยดานการเกษตร ผลกระทบในชวงบุกเบิกไมไดเปน
ปญหามากนักเพียงแตไมมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับน้ําท่ีดีพอไมมีระบบชลประทาน และไมเห็น
ความสําคัญตอการจัดระบบน้ํา  รวมท้ังไมไดดูแลแหลงน้ําอยางดีพอในเชิงอนุรักษหรือในการใช
สอย  น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติก็ไมมีปญหาเรือ่งไมมีสารพิษเจือปน 

(3) ทรัพยากรปาไม  ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนปา จึงทําใหชุมชนหรือกลุมคนท่ีอพยพ
มาจากภูมิภาคอ่ืนเขามาตัดปาไมก็เพ่ือแผวถางปาหรือวัชพืชมาทําการเพาะปลูกและเปนท่ีอยูอาศัย  
โดยเอาไมมาทําบานเรือนหรือกระหน่ําสําหรับอยูอาศัย โดยไมไดควบคุม ไมมีการจัดการเกี่ยวกับ
ปาอยางดีพอ  มีการตัดไม  แตไมไดมีการปลูกทดแทน บางครั้งไมท่ีตัดก็ไมไดนําไปใชประโยชน
ไดเต็มท่ี  เม่ือไมไดใชก็เผาโดยไมไดเห็นคุณคาของไม ทรัพยากรปาไมก็ไมไดรับการดูแลอยางดีพอ 

ครูประชุม ธรรมสุนทร อดีตครูใหญโรงเรียนบานแลงไดยืนยันขอมูลท่ีรับรูวา ชาวบาน
ไมมีความรู  รัฐก็ละเลยไมดูแลการเปนอยูของชาวบานจึงหาวิธีการตอสูและเอาตัวรอดกันเองตาม
ความรูและความสามารถ  แตท่ีเห็นชัดเจนวาในสมัยกอนไมนิยมใชปุยเคมี  เพราะไมมีความจําเปน
ท่ีจะตองใช  โดยท่ีทุกบานมีขี้ควาย ขี้วัวอยูแลว เอาขี้ควาย  ขี้วัวเหลานั้น ไปทําเปนปุยซ่ึงมี
ประโยชนตอพืชท่ีปลูกไดเปนอยางดี ปญหาดานการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนเพราะคนขาดความ 
รูมากกวาในเรื่องของการใชทรัพยากรธรรมชาติท้ังดิน น้ําและปาไม โดยคิดเพียงดานเดียวคือมี
อะไรก็ใชอยางนั้น  ใชกันอยางฟุมเฟอยไมไดนึกถึงผลกระทบหรือผลเสียท่ีอาจตามมา ไมมีองคกร
ใดเขามาดูแล หรือเขามาดูแลแตก็ยากท่ีจะจัดการได โดยเฉพาะองคกรจากภาครัฐ  ไมไดเขามาให
ความรูแกชุมชนในชวงของการบุกเบิก   
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ภาพท่ี  8  พ้ืนท่ีบริเวณเขายายดา (เขาตะเภาคว่ํา) 
 

 
 

ภาพท่ี  9  บริเวณพ้ืนท่ีเขายายชุม (แขนงหนึ่งของเขายายดาหรือเขาตะเภาคว่ํา) 
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ภาพท่ี  10  บริเวณพ้ืนท่ีเขาทาฉุด 
 

สรุป  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแลงในชวงบุกเบิก  จะเห็นไดวา  
ไมไดใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทะนุถนอม  คนในสมัยนั้นพึงพอใจกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีทํา
ใหเขาไดดํารงชีพอยางมีความสุขเพราะขาดความรูในการบํารุง  ดูแล  รักษาหรือแมกระท่ังปลูกปา
ทดแทน   

2) ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแลงชวงการขยายตัว 
เม่ือมีผูคนเพ่ิมขึ้น  ความตองการในปจจัย 4 โดยเฉพาะท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากินจึงเปน

ปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ชุมชนบานแลงไดขยายตัวขนาดของชุมชนจากท่ีมี
ประชากรอยูไมมาก  มีบานเรือนอยูหางไกลกันไมกี่ครัวเรือนมีความหนาแนนของประชากรท่ี
หล่ังไหลเขามาเปนจํานวนมาก  การขยายตัวชุมชนก็เกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงแตเดิมไมไดมี
รูปแบบของการขยายตัว ไมมีกฎเกณฑของการขยายตัว  เปนการขยายตัวตามธรรมชาติ  รัฐไมได
เขามาจัดการเกี่ยว กับพ้ืนท่ีสําหรับปลูกสรางบานเรือนเพ่ือท่ีอยูอาศัย  และพ้ืนท่ีสําหรับทําการ
เพาะปลูกหรือทําการ เกษตร และอุตสาหกรรม ขนาดของชุมชนจึงขยายโตขึ้นตามลําดับอยาง
รวดเร็ว 

ประชากรท่ีเปนคนพ้ืนเมืองและท่ีอพยพเขามามีการแผวถางปาเปนไปตามยถากรรมไม
มีการบริหารจัดการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลดิน น้ํา และพ้ืนท่ีปา จึงกลายเปนส่ิงท่ียากตอการดูแลเพ่ือให
อยูในสภาพเดิมไดเพราะเม่ือแตละคน  แตละกลุมท่ีเขามาในพ้ืนท่ี  มีการรวมตัวกัน  การขยายตัว
ของประชากรจึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหเกิดความตองการท่ีจะใชทรัพยากรดานตาง ๆ  เพ่ิมขึ้น  
ทรัพยากรจึงถูกนําไปใชโดยไมไดควบคุม  การบุกรุกพ้ืนท่ีปาดวยวิธีการเผาซากพืชท่ีแหงเพ่ือขยาย
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ขนาดของพ้ืนท่ีออกไปดวยวัตถุประสงคเกี่ยวกับดานการเกษตร การเพาะปลูกก็ขยายกวางออกไป
อยางไมมีขอบเขต เบ้ืองตนชุมชนบานแลงไมไดมีการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ เชน ดิน แหลงน้ํา  
และ ปาไม ซ่ึงเปนนิเวศของชุมชน  ปลอยกันไปตามธรรมชาติ  เม่ือชุมชนขยายใหญขึ้น ผูคนมาก
ขึ้น ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติก็เกิดขึ้นตามมาอยางหลีกเหล่ียงไมได 

ประชาชนในชุมชนบานแลงสวนใหญไดพูดตรงกันและลงความเห็นเปนเสียงเดียวกัน
วา  คนท่ีเขามาอยูท่ีนี่สวนใหญก็ไมไดเรียนอะไรท่ีสูง ๆ ไมมีความรูเกี่ยวกับการดูแลดิน ดูแลน้ํา  
และดูแลปาไม  หรือทรัพยากรธรรมชาติดานตาง ๆ แตทุกคนขยันในการขยายพ้ืนท่ีทํากินเพ่ือเก็บ
ไวใหลูกหลาน  อาชีพสวนใหญก็จะมีอาชีพทํานา  ทําสวน ทําไร ทํากันทุกครอบครัว สวนท่ีติดกับ
ทะเลก็ทําอาชีพประมงตามลักษณะท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ี 

เม่ือยอนไป 30-40 ป สวนราชการ (กรมอุทยานแหงชาติ) ก็ไดพยายามเขามาดูแล
ทรัพยากร ธรรมชาติบาง แตก็ไมคอยไดผลเพราะภาครัฐไมมีความตอเนื่องในการเขามาบริหาร
จัดการกับปญหาการบุกรุกปา  เพ่ือเปดพ้ืนท่ีทํากิน  และการใชท่ีดินไมเหมาะสมของชาวบานหรือ
กลุมท่ีอพยพเขามาในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมเพราะมีการใชปุยเคมีเรงตนขาวและพืชสวนใหเจริญ เติบโต 
เพ่ือนําไปขายในทองตลาดไดในปริมาณมากขึ้น 

การหล่ังไหลเขามาของประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ และทางวัฒนธรรม  
แตละกลุมสนใจปญหาของตนขาดการดูแลส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาการขยาย 
ตัวของชุมชนบานแลง  คือ 

1.  การเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินเพ่ือใหเพียงพอแกความตองการของประชากรท่ีหล่ังไหลเขามา
อยูอาศัยในพ้ืนท่ี 

2.  การเพ่ิมขนาดของท่ีดินสําหรับเปนท่ีอยูอาศัยของชุมชนบานแลง 
3.  การใชสอยทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ีมีเพ่ิมขึ้นทุกวัน 
4.  ขนาดของพ้ืนท่ีมีจํากัด  ไมสามารถขยายพ้ืนท่ีออกไปไดอีก 
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมของภาครัฐและการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรมมากขึ้น 
ปญหาเหลานี้ทําใหชุมชนบานแลงตระหนักถึงภัยท่ีจะตามมาจึงชวยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนของชุมชน  เดิมไมไดมีขอจํากัดของการดูแลปาไมกับชุมชน  เปนหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐ แตปญหาในชวงของการขยายตัวของชุมชนทําใหมีผูตัดไมทําลายปาเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีทํากินมากขึ้น  ชุมชนบานแลงจึงรวมมือรวมแรงกันในการดูแลรักษาปาซ่ึงมีพ้ืนท่ีอยูติดกับอาง
เก็บน้ําบานหวยหินดาด 
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ภาพท่ี  11  ปาชุมชนบานแลง 
 

 
 

          ภาพท่ี  12  อางเก็บน้ําเขาพระบาท  ชุมชนบานแลง 
 

สรุป  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติชวงขยายตัวของชุมชนบานแลง  ตองเพ่ิมพ้ืนท่ีทํา
กินเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ดวยวิธีการแผวถางปาโดยปราศจากการควบคุมและไมมีการ
บริหารจัดการท่ีดี การบุกรุกพ้ืนท่ีก็เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การเผาปา การบุก
รุกพ้ืนท่ีปาดวยวิธีการเผาซากพืชท่ีแหง การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกก็ขยายวงกวางออกไปอยางไมมี
ขีดจํากัด  เบ้ืองตนไมไดมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  จึงเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนตามมา
อยางตอเนื่อง 
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3)  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติชุมชนบานแลงชวงการปรับเปล่ียน 
ชุมชนบานแลงเริ่มรูถึงปญหาท่ีตามมาจากการขยายตัวของชุมชนในทุกดาน ท้ังท่ีดิน  

ปาไม  แหลงน้ําในแมน้ําลําคลอง  และน้ําจากการขุดบอสําหรับไวใชสอยและทําการเกษตร            
เพราะพ้ืนท่ีนี้มีการทําการเกษตรคือการทํานาในอดีต  ปจจุบันชาวบานแลงไมไดทํานา ชาวบานแลง
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากการทํานาในอดีตมาเปนการทําสวนผลไมกันเกือบทุกครัวเรือน สําหรับเด็ก
รุนใหมสวนใหญไมนิยมทํานา ไมนิยมทําสวนหรือทําการเกษตรบางสวนก็ทําการคาขายผลิตภัณฑ
ในชุมชน  ปลอยใหพ้ืนท่ีท่ีเปนมรดกตกทอดวางเปลา หรือขายใหกับนายทุน จึงเปนเหตุผลทางดาน
คานิยมในเรื่องอาชีพ  โดยท่ีคนรุนใหมใหความสําคัญกับการทํางานในบริษัท  ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูในสังคมท่ีมีความทันสมัย  จึงมีการปลอยปละละเลยเรื่องพ้ืนท่ีทํากินก็เกิดขึ้น   

ชุมชนบานแลงปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพราะสถานการณบีบบังคับดวยเง่ือนไขและกลไก
ทางเศรษฐกิจ  ปรับสภาพตัวเองใหเขากับส่ิงลอมแบบใหมท่ีกําลังรุมเราอยู  รวมถึงวัฒนธรรมการ
สรางบานเรือน  จากแตเดิมเปนบานยกสูง  ทรงไทย  มีกาแลอยูบนหลังคา และใชหลังคาทรงปนยา
เพ่ือระบายความรอนและปองกันฝนตกชุก แตปจจุบันก็ปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย 

มีขอสังเกตและคําตอบจากชาวบานวา การสรางบานเรือนในทรงแบบเกาบางทันสมัย
บาง แตไมนิยมสรางรั้วหรือกําแพงแนนหนาหรือไมมีรั้วหรือกําแพงเลย  สวนคนท่ีเขามาหรืออพยพ
เขามาภายหลังจากการสอบถามก็จะพบวา  เปนคนตางถ่ินท่ีเขาไปประกอบอาชีพและปลูกสรางท่ี
อยูอาศัยนิยมสรางบานมีรั้วหรือกําแพงลอมรอบอยางเห็นไดชัด 

การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตแบบไมทันตั้งตัวของชาวชุมชน เพราะการเรงรัดพัฒนาพ้ืนท่ีโดย
นําอุตสาหกรรมเขามาอยูรวมกับชุมชน อีกท้ังไมมีความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตแบบใหม  เพราะไมมีใครเขามาใหความรูวา  จะเกิดอะไรขึ้น แลวตองปรับตัวอยางไร  
ชุมชนตองปรับตัวเอง โดยท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนก็พัฒนาไปตามตองการ ไมมีองคกรใดเขามา
สอบถามถึงความตองการของชุมชน ไมไดทําประชาพิจารณถึงความตองการอยางแทจริงของ
ชุมชนเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอวิถีชีวิตดานการประกอบอาชีพหรือสุข
ภาวะท่ีดีของชุมชน โดยท่ีชุมชนตั้งตัวไมทัน บางทานก็บอกวาไมไดตั้งตัวใหทันแตเปนเพราะไมรู
ไมเขาใจและไมอยากรูไมอยากเขาใจใครจะทําอะไรก็ทําไป จึงตองปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจาก
การเกษตรไปเปนคนรับจางในบริษัท หางราน แมกระท่ังโรงงานอุตสาหกรรม   

เด็กเยาวชนละเลยวิถีชีวิตเกษตรกรรมไมศึกษาถึงความจําเปนตามระบบวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม  หันไปสนใจศึกษากลไกการพัฒนาแบบใหมท่ีอาศัยวิธีการศึกษา แลวกระตุนดวยการ
ใหทุนการศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรมและใหงานชดใชทุนและกลุมท่ียกฐานะทางการเงินดวย
วิธีการขายทรัพยสินท่ีเปนพ้ืนท่ีทํากิน 
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เม่ือชุมชนบานแลงปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนจากการทํานามาเปนทําสวน ทุกครอบครัวใช
ปุยเคมีในการปลูกพืช แตขาดความรูความเขาใจในการใชปุยเคมีวา  มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
อยางไรบาง หนาดินจะมีปญหาและมีผลกระทบในรูปแบบใด  แหลงน้ํามีผลตอการประกอบอาชีพ
ในลักษณะใด เม่ือไมรูถึงผลกระทบท่ีมีความรุนแรงของสารเคมี   ขาดการปองกันท่ีดีทําให
ประชาชนเกิดลมปวยโดยไมทราบสาเหตุท่ีแทจริง เชน เกิดโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ ท่ีรายแรง
มากกวานี้  คือ โรคมะเร็ง  เปนตน ปญหาอีกดานหนึ่งท่ีชาวบานในอดีตไมไดคํานึงถึงคือ การใช
สารเคมีในการกําจัดหญา  นอกจากจะมีราคาแพงแลวยังมีผลกระทบตอหนาดิน ตอพืช ผัก ผลไม 
ตนไมและรางกายอยางเห็นไดชัดแลว ยังเปนการแกปญหาดวยการทําการเกษตรแบบตัวใครตัวมัน  
ในระยะหลังไดมีการรวมกลุมกันแปรรูปผลิตภัณฑ เชน กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมคาขาย 

การปรับเปล่ียนของชุมชนบานแลงจึงสามารถพิจารณาไดจาก 2 ปจจัย  คือ   
1.  ปจจัยภายใน  เปนการปรับเปล่ียนของคนในชุมชนบานแลงเอง เพ่ือใหสอดคลองกับ

การพัฒนาในทุก ๆ ดาน เชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร และดานการศึกษา  เปน
ความตองการท่ีจะใหทุกดานของชุมชนมีการพัฒนา  เพ่ือใหชุมชนดีขึ้น  เจริญขึ้นใหเทาทันกับการ
พัฒนาประเทศ 

2.  ปจจัยภายนอก  ความตองการของรัฐเพ่ือตองการใหชุมชนไดมีการพัฒนาอันจะเปน
ผลดีตอการพัฒนาประเทศ  เชน ดานอุตสาหกรรมเปนตัวกระตุนทําใหชาวชุมชนตองปรับเปล่ียน
ตนใหมีการเปล่ียนแปลงเร็วขึ้น เพราะสภาพการณบีบบังคับทําใหชุมชนตองมีการปรับเปล่ียน  
ท้ังนี้ชุมชนบานแลงตองปรับเปล่ียนบาง อยางเพ่ือความเหมาะสมของชุมชนของตนตัวอยาง เชน 
พอแมแตละครอบครัวตองการใหลูกไดเลาเรียนก็สงไปเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  เด็กเหลานั้นก็มี
อุปนิสัยเฉพาะไมชอบการทําไรทํานาและทําสวนเปนทุนเดิมอยูแลว  แตชอบใชชีวิตในหองทํางาน
ท่ีสบาย ๆ หรือรับจางเปนพนักงานบริษัทท่ีมีความสะดวกสบายกวา และมีรายไดท่ีดีกวา พอแกการ
ดํารงชีพในชวงของการปรับเปล่ียน 

ในชวงการปรับเปล่ียน  ชุมชนบานแลงยังขาดความรูในเรื่องการใชปุยเคมีซ่ึงสงผลกระทบ
ตอรางกาย  หนาดิน  พืช  ผัก  ผลไม  และแหลงน้ํานอยมาก  แมทางการ (ภาครัฐ) ไดเขามาใหความ 
รูในรูปแบบการใหคําแนะนํา  สาธิตในการผลิตปุยชีวภาพ  และการใชปุยชีวภาพ  การปรับหนาดิน
กอนเริ่มตนการเพาะปลูก  ไมไดมีการปรับปรุงดินท่ีเคยเปนพ้ืนท่ีการเกษตรอันอุดมสมบูรณ  นิยม
ใชปุยเคมี   

การแกปญหาของชาวบานแลง  ชวงการปรับเปล่ียนอาศัยวิธีการเพาะปลูกท้ังพืชผัก  ผลไม  
ดวยปุยเคมีซ่ึงมีราคาแพง  ทําใหการเกษตรไมไดผลมีผลกระทบตอพืช ผัก และผลไม อยางมาก  
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ชาวบานจําเปนจะตองหาวิธีการปรับเปล่ียนตนเองมาเปนการใชปุยหมัก  แทนปุยเคมี  เพราะปุย
หมักชาวบานสามารถทําใชเองภาครัฐเขามาใหความรู  ใหการชวยเหลือ   

สรุป ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแลงชวงการปรับเปล่ียน  จะพิจารณา
ถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาจากจุดเริ่มตนของชาวบานท่ีมุงเนนผลผลิตมากเกินไปจนลืมความ
อุดมสมบูรณของดินและส่ิงแวดลอมดานอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมาดวย  รัฐพยายามจัดพ้ืนท่ีสําหรับทํากิน
และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมไวในพ้ืนท่ีเดียวกันโดยรัฐไมไดคํานึงถึงวิถีชีวิตท่ีจะเปล่ียนแปลงไปของคน
ในชุมชนปญหาท่ีแทจริงจะมีอยู  2 ปญหาใหญ  ๆ  คือ  ปญหาภายใน  เปนความพยายามของชุมชน
เองท่ีจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหสอดคลองกับความเจริญของการพัฒนาประเทศ ชาวบานแลงจึงมี
ความพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในตลาด  จึงไมไดใสใจถึงผลกระทบ
ท่ีจะตามมาโดยใชปุยเคมี  ยาฆาแมลงหรือยาปราบ ศัตรูพืช จนทําใหไดรับผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมรอบตัวตั้งแตในดิน  หนาดิน  น้ํา  อากาศ  จนถึงการบุกรุกพ้ืนท่ีปา  เปนตนและปญหา
จากภายนอก คือ รัฐช้ีจุดเปาหมายกําหนดนโยบายเพ่ือมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรง 

4) ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแลงชวงสรางเครือขาย 
ชุมชนบานแลงไมไดมีความพยายามท่ีจะรณรงคใหเกษตรกรไดรวมตัวและรวมกลุมกัน

ในการแสดงอัตลักษณของชุมชน  และตระหนักตอส่ิงแวดลอมท่ีอยูใกลตัว  การอนุรักษส่ิงแวด 
ลอมจากหมูบานหนึ่งไปยังอีกหมูบานหนึ่งไมมีความเขมขนพอ เครือขายการชวยกันอนุรักษและ
ดูแลธรรมชาติจึงมีความออนแอ 

เพ่ือนบานสวนใหญท่ีชวยกันดูแลปาสวนใหญจะเปนกลุมวัยรุนและกลางคนจนมาถึง
รุนผมก็  60  กวาปแลว  ตองชวยกันดูแลดวยการปลุกจิตสํานึกใหใครคนใดคนหนึ่งดูแลไมไดทุก
คนตองชวยกัน ปจจุบันก็มีกลุม อบต. คอยเปนหูเปนตาให  กลุมนี้ถือเปนกําลังสําคัญแตเครือขาย
ชาวบานยังมีอยูนอย 

 

           
 

ภาพท่ี  13  ปาชุมชนบานแลง 
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ในแตละหมูบานก็จะมีเฉพาะกลุมคนคอยสงขาวกัน  พวกเราจะถึงกันหมด  เราไมคิดวา
หมูบานอ่ืนไมใชพวกของเรา  ทุกคนเปนพวกเรากันหมด  เพราะฉะนั้น  ทุกคนตองคอยดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน 

ชุมชนท่ีใชปุยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช อุปกรณในการทําสวน ทํานา ทําไร มีราคา
แพง ไมไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใช   

ในบางชวงไมมีผลผลิตจากพืชสวน พืชไร ขาดแคลนน้ํา เพราะไมมีระบบชลประทาน
รองรับ  ชุมชนบานแลง  ตองซ้ือน้ํามาใชสําหรับการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน  เพราะน้ําจาก
บอก็ไมสามารถใชไดเหมือนดังแตกอน เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูใกลชุมชน  มีสารเจือปน
ออกมาโดยไมทราบแนชัดวาเปนเพราะสาเหตุใด  หรือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดท่ีปลอย
ของเสียออกมา 

เบ้ืองตนชุมชนไมไดมีการเตรียมตัวเพ่ือเรียกรองใหโรงงานอุตสาหกรรมหยุดกิจกรรม
การผลิตท่ีมีผลกระทบตอชุมชน หรือปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไมมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม  ท้ังตอดิน น้ํา อากาศและชีวิตของผูคนในชุมชนนอยมาก 

ชุมชนบานแลงตองปรับตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการเกษตร แตก็มีปญหา
เรื่องการตลาด  ยากตอการควบคุม แตละหมูบานใครท่ีมีอาชีพหรือภูมิปญญาในดานใดก็ยังไม
ชวยกันถายทอดถึงกัน 

 
4.1.3 สรุปปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนของชุมชน

บานแลง 
ผลจากการศึกษาปญหา ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับดิน ปาไม และน้ํา เปน

กิจกรรมท่ีเกิดจากประชาชนในชุมชนท้ังท่ีอยูเดิมและอพยพเขามาอยูใหมและกลุมนายทุนเบ้ืองตน
ชาวชุมชนบานแลงไมไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เนนความตองการของตนเปนหลักเชนการ
ตัดไมทําลายปาอันเปนปาตนน้ํา ซ่ึงมีมาตั้งแตยุคบุกเบิกจับจองพ้ืนท่ีทํากินของกลุมคนตาง ๆ ท่ีเขา
มาอยูอาศัยท้ังถาวรและกึ่งถาวรอยางหนาแนน จนนําไปสูการขยายตัวซ่ึงสงผลทําใหชุมชนตอง
ปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือรองรับกับปญหาท่ีรุมเราถูกนําเขามาในชุมชนโดยไมไดมีการสรางเครือขาย
ดูแลชุมชน  จนทําใหทรัพยากรในทองถ่ินถูกใชไปอยางไมทะนุถนอมจนทําใหผลผลิตต่ําลง  
ฉะนั้น ปญหาการใชทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชนบานแลง จะมีอยู 4 ปญหาดวยกัน คือ ปญหา
เกี่ยวกับการใชดิน ปญหาเกี่ยวกับการใชน้ํา ปญหาเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปา ซ่ึงปญหาเหลานั้นมี
จุดเริ่มตนแบงออกเปน 4 ชวงปญหา คือ 
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ชวงบุกเบิก : ชุมชนบานแลงเปนชุมชนท่ีขาดความเจริญมีชนชาวชองเปนคนพ้ืนเมือง กลับ
ไมมีความผูกพันกับอํานาจรัฐอยูอยางอิสระพ่ึงตนเอง รัฐไมไดเขาไปจัดระเบียบ ไมไดมีมาตรการ
ในการควบคุมดูแลใหระบบนิเวศนมีความอุดมสมบูรณ ขาดความรูในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ และอยูนอกเขตชลประทาน 

ชวงขยายตัว  :  ชุมชนบานแลงมีประชากรเพ่ิมมากขึ้นจากชนพ้ืนเมืองเดิม และกลุมคนท่ี
อพยพเขาไปจับจองพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย โดยอาศัยวิธีการแผวถางพงถางปา เผาปา เพ่ือเปด
พ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย จนกอใหเกิดปญหาการทําลายปาซ่ึงเปนปาตนน้ํา 

ชวงปรับเปล่ียน : ชุมชนบานแลงไดใชชีวิตแบบพอมีพอกินมาเปนระบบทุนนิยม มีการ
แลกเปล่ียนสินคาและบริการเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมนิยมใชปุยชีวภาพหรือปุยคอกก็กลับใชปุยเคมี เพ่ือ
เรงผลผลิตออกสูตลอดใหไดมากท่ีสุด 

ชวงสรางเครือขาย : เปนการทราบปญหาของการทําลายและบุกรุกปาของคนในชุมชนและ
คนตางถ่ิน ประชาชนไมใสใจตอการเขารวมโครงการในเบ้ืองตน เพ่ือดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ท้ัง
ดิน น้ํา ปาไม อันเปนทรัพยากรธรรม ชาติของทองถ่ิน จึงเริ่มตนดวยการปลุกสํานึกชุมชนไดเห็น
ความสําคัญเพ่ือดูแล ปกปอง คุมครองปาใหรอดพนจากการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ชุมชน ขาดผูนํารุนใหม ๆ และการความชวยเหลือจากภาครัฐในการสรางเครือขาย 
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4.2  ชุมชนบานแกลง 

 
                                                       

ภาพท่ี 14 แผนท่ีชุมชนบานแกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ท่ีมา  :  http://pe.rayong.police.go.th/images/map.gif   

 
4.2.1 สภาพท่ัวไปของชุมชนบานแกลง  

ประวัติศาสตรบริเวณพ้ืนท่ีนี้ติดกันในหลายๆ  ตําบล  ติดอําเภอใกลเคียงจะเห็นไดวา  
ในพ้ืนท่ีเหลานี้ใชประวัติศาสตรชุดเดียวกันคือ  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีปาทึบ  และติดชายฝงทะเล  โดย
สันนิษฐานในพ้ืนท่ีบริเวณนี้วา  นาจะมีความเช่ือมโยงกันตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาไมแนชัดถึงชวง
ใด ซ่ึงมีหัวหงสแบบเดียวกับพมาสามารถสังเกตไดจากวัดธงหงสซ่ึงเปนพ้ืนท่ีติดตอกับตําบลกะเฉด  
จะมีเสาหงสอยูท่ีเสากําแพงวัด  ซ่ึงมีอายุยาวนานกวา 300 ป  ซ่ึงเปนวัดเกาแกท่ีสุดในบริเวณนี้ 
ปจจุบันเสาหงสถูกถอดออกไปแลวจึงไมสามารถท่ีจะหาหลักฐานมาประกอบใหเห็นได  เอกสาร
เกา ๆ  ก็ไมมีรองรอยใหศึกษามากนัก  มีแตเรื่องเลาจากปากตอปากและจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีก
รุนหนึ่ง 

จากนั้นก็มีการสันนิษฐานเปนเชิงตํานานเลาขานเกี่ยวกับวีรกรรมของพระเจาตากสิน  
ซ่ึงไปพักรบท่ีวัดลุมมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง แลวออกเดินทางเพ่ือไปตีเมืองจันทบุรี  
โดยไมไดเดินผานในเสนทางปาทึบ  แตมีขอสันนิษฐานวา พระองคเคล่ือนกําลังพลไปตามชายฝง
ทะเลมากกวาท่ีจะเดินกลางปา และนักปราชญของชุมชนไดกลาวถึงพงศาวดาร (ไมปรากฏ
หลักฐาน) ไดกลาวไววา  พระองคก็ไดผานเสนทางบานแกลงเชนเดียวกันโดยผานเสนทางไปทาง
ชายฝงทะเล 

ประวัติความเปนมาของชุมชนบานแกลงซ่ึงเปนหนึ่งใน  11  ตําบลของอําเภอเมือง  
ชาวบานเปนคนใจกวาง  ขยัน  แขงกันทํามาหากิน ตอมามีปญหาแกลงกัน  จึงเรียกวา  “ตําบล
แกลง”  และเพ้ียนมาเปน  “ตําบลแกลง” ไมไดมีเกี่ยวของกันกับอําเภอแกลงแมแตอยางใดเพราะ
เปนพ้ืนท่ีท่ีไมไดตอกันกับอําเภอแกลง มีจํานวนหมูบานท้ังส้ิน  7  หมูบาน  ประกอบดวย หมูท่ี  1 
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บานเขายายชุม หมูท่ี  2  บานวังปลา  หมูท่ี  3  บานทาเรื่อ  หมูท่ี  4  บานหัวทุง หมูท่ี  5  บานเขา
แกว หมูท่ี  6  บานเนินพยอม  หมูท่ี  7  บานมาบจันทร 
 

             
 

ภาพท่ี  15  เขายายชุม 
 

ชุมชนแกลงเปนเขตพ้ืนท่ีอยูหางจากอําเภอเมืองเพียงไมกี่กิโลเมตรและมีความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยท่ีประชากรของชุมชนมีอาชีพ 2 ประเภท  คือ   

1.  กลุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยติดกับภูเขาก็จะประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน ตามแต
พ้ืนท่ีจะอํานวย 

2.  กลุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีอยูติดกับชายฝงทะเลอาวไทย  ประกอบอาชีพประมงเปนหลัก   
เม่ือศึกษาสภาพท่ัวไปเปนเนินเขาสลับกับท่ีราบลาดลงสูชายทะเล  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  42  

ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตของตําบล 
ทิศเหนือ  ติดกับตําบลกะเฉด  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
ทิศใต  ติดกับชายฝงทะเลอาวไทย 
ทิศตะวันออก  ติดกับตําบลชากพง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดกับตําบลเพ ตําบลตะพง อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

 
4.2.2  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแกลง 
การศึกษาวิจัยนี้ไดช้ีใหเห็นถึงปญหาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสง ผลกระทบตอวิถี

ชีวิตชุมชนของชุมชนบานแกลง  โดยกําหนดประเด็นปญหาออกเปน  4  ชวง  คือ 
 1) ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแกลงชวงบุกเบิก 

เม่ือประมาณ 100 ปยอนหลัง พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณมาก  ทรัพยากร 
ธรรมชาติมีมากพอหรือเกือบจะกลาวไดวา เหลือเฟอ ไมคอยมีคนเขามาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิน 
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เพราะในสมัยกอนไมมีอุปกรณในการแผวถางพงเพ่ือทําการ เกษตรหรือปลูกสรางบานเรือน โดยไม
สนใจขนาดหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และไมสนใจแมกระท่ังจะอนุรักษหรือฟนฟูดวยการปลูกปา
ชดเชย  

คุณไพฑูร สวัสดีลน อดีตสมาชิกอบต.แกลงไดกลาววา “คนรูเทาไมถึง การณ” โดยคิด
บุกเบิกพ้ืนท่ีปาเพ่ือเปนท่ีทํากินใหมากยิ่งขึ้น  ภาครัฐก็ไมไดใหความ  สําคัญกลับสนับสนุนให
บุกเบิกพ้ืนท่ีทํากินเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ 

ฝงทิศใตก็ติดกับอาวไทยมีความอุดมสมบูรณ ไมตองลงทุนอะไรมากนักเพียงแตขยันก็
พอกิน  พ้ืนท่ีแหงนี้ไมมีระบบชลประทานมาตั้งแตเดิมจนถึงปจจุบันสวนใหญใชน้ําธรรมชาติ  เชน 
ลําคลอง น้ําฝน ขุดบอ ไวใชในฤดูแลง และมีคลองธรรมชาติท่ีประชาชนไดอาศัย เชน คลองแกลง  
มีตนน้ําอยูตําบลสํานักทอง คลองกะเฉด เปนคลองเดียวกับคลองทาเรือแกลง  และคลองตาเนตร   

ลุงสมซ่ึงเปนผูสูงอายุในชุมชนไดเขามาอยูในพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 50 ป ไดกลาวถึงการ
เปนอยูของคนในสมัยกอนก็อยูกันเปนหยอม ๆ  มีกลุมชนเผาเดิมคือ  ชาวชอง  ผูคนจากท่ีอ่ืนอพยพ
เขามาในพ้ืนท่ีบริเวณนี้นอยมาก เพราะมันลําบากเต็มไปดวยปาทึบท่ีแสนจะอันตราย จะมีก็เฉพาะ
คนในพ้ืนท่ีเทานั้นท่ีนิยมเขาปาเพ่ือลาไกปา  ตัดไมหาฟน เผาถาน แตก็ไมไดมีความรูในการท่ีจะ
อนุรักษ  เม่ือไดอยางเพียงพอสวนท่ีเหลือไมรูจักเก็บ และไมรูวาจะเก็บอยางไรหรือขนกลับอยางไร 
ท้ิงมันใหรกปานั่นแหละ ทําใหปาถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก  เพราะความรูเทาไมถึงการณของคน
สมัยกอน ท้ังกอใหเกิดความรุนแรงของไขมาเลเรียจังหวัดระยองเปนอันดับ  2  ของประเทศไทย
รองจากจังหวัดกาญจนบุรี  (สัมภาษณ) 

มีการลาสัตวเปนกิจวัตรประจําวันของคนในสมัยนั้น รวมท้ังมีการตัดไมไปแปรรูปใน
โรงเรื่อยแถวปากคลองตลาดอีกดวย 

การตัดไมของกลุมนายทุน  จะมีท่ีเขาหวาย  กะเฉดท่ีเปนปาตนน้ํา ทําใหระบบนิเวศน
ขาดความสมดุล 

สมัยกอน ชาวบานเขามีความเช่ือในการทํามาหากินวา  ใครทํามากไดมาก  จึงเปน
เหตุผลท่ีทําใหกลุมคน 4 กลุมออกมาตัดไมทําลายปาประกอบดวย 

1.  ชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีดั้งเดิมโดยตองการบุกเบิกพ้ืนท่ีและขยายพ้ืนท่ีทํา
กินเพ่ิมขึ้น 

2.  ชาวบานท่ีอพยพเขามาจากตางถ่ินท่ีเขามาบุกเบิกพ้ืนท่ีและจับจองพ้ืนท่ีทํากินให
เพียงพอแกความตองการ 

3.  กลุมนายทุนท่ีเขามาแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรปาไมและการประมงเพ่ือ
ขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของตน 
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4.  กลุมอิทธิพลท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับภาครัฐและกลุมทุน  เขามาขยายพ้ืนท่ี
อํานาจของตนออกไป 

ในหลายพ้ืนท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีไมแตกตางกัน ผูคนมีลักษณะนิสัยใจคอคลายคลึง
กันท้ังความเช่ือ การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตการเปนอยู  การอาศัยพ้ืนท่ีและแหลงน้ําอยาง
เดียวกัน คือ อาศัยน้ําฝนในการทํานามาตั้งแตเดิม  ไมไดใชระบบชลประทานเหมือนกับกลุมอ่ืนๆ 
เชน บานคาย นาตาขวัญ เปนตน แหลงน้ําจากธรรมชาติจึงเปนสวนสําคัญในการประกอบอาชีพ
และการใชชีวิตโดยรวม บางบานก็ขุดบอสําหรับไวใชในครัวเรือน  และขุดบอสําหรับกักเก็บน้ําไว
สําหรับการทําการเกษตรในชวงฤดูแลง  สภาพดินก็เปนดินแดงเฉพาะในบางพ้ืนท่ีเทานั้น  น้ําจืดใน
พ้ืนท่ีใกลทะเล  แตก็เปนดวยเหตุผลวาเม่ือไรน้ําเค็มมันดันขึ้นทองนา  ทําใหดินเค็มปนเปรี้ยว  เวลา
แหงก็มีขี้เกลือขึ้น  น้ําฝนท่ีขังอยูพอมีแดดมันก็แหงเปนขี้เกลือเหมือนกัน แตก็ไมเหมือนกับขี้แดด
นาเกลือท่ีสมุทรสาครมากนัก แตก็สามารถขุดบอเจอน้ําจืดบางบางพ้ืนท่ี ชาวบานก็ตองอาศัย
หนวยงานราชการสงน้ําเขามาเพ่ือไวสําหรับใชสอย  บางก็ซ้ือน้ําเก็บไวบริโภคในยามขาดแคลน
หรือหนาแลง  น้ําฝนก็ไมสามารถกักเก็บได  เพราะสภาพของน้ําฝนมีลักษณะเปนกรดนํามาบริโภค
ไมได  เม่ือเก็บไวจะสังเกตไดวามีคราบคลาย  ๆ  กับสนิมอยูบริเวณผิวน้ํา 

ชาวบานแกลงขุดบอกันเองไวสําหรับกักเก็บน้ําในฤดูการเพาะปลูก  จะเห็นวาพ้ืนท่ีทํา
กินจะเยอะชาวบานในสมัยกอนจะอยูกันหาง ๆ  แตก็สามารถไปมาหาสูกันไดรูจักกันโดยสวนใหญ 

ดานขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเช่ือท่ีมีมาตั้งแต
โบราณซ่ึงมีตามฤดูกาลและผสมผสานกันระหวางกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยอยูเดิมและท่ีอพยพเขามาอยู
จากภูมิภาคตางๆ เชน ประเพณีบุญขาวหลาม ทําบุญศาลาชวงสงกรานต  การเลนสะบาเพ่ือเส่ียงทาย
วัตถุประสงคคือการเลือกคูใตตนมะมวง เปนการสรางความสนุกสนานความรื่นเริง ความสนิทสนม
กลมเกลียวกันและสรางความ สัมพันธของคนในชุมชนและระหวางคนจากชุมชนและทองถ่ินตางๆ 
ได ชาวบานหรือคนท่ัวไปท่ีพูดคุยกันเรียกวาวัฒนธรรมบริสุทธ์ิท่ีเกิดจากตนทุนทางวัฒนธรรมอัน
ปราศจากการแอบแฝงในรูปแบบอ่ืนๆ สังคมจึงสามารถอยูรวมกนัไดอยางมีความสุข 

ตนแบบทางสังคม  ผูสูงอายุจะเปนตนแบบท่ีดีใหแกเด็กเยาวชนโดยการปฏิบัติตนอยาง
เครงครัดในศีลธรรมอันดีงาม มีขอวัตรปฏิบัติหนาเช่ือถือเชน การไปวัดทําบุญ เจริญภาวนา ไมสอง
เสพอบายมุข อนุรักษส่ิงแวดลอมใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ  คนกลุมนี้จึงเปนตนแบบท่ี
นายกยองแกเด็กเยาวชนในสมัยนั้น  ๆ 

การถายทอดภูมิปญญาในสมัยชวงบุกเบิก  มีวิธีการถายทอดภูมิปญญาใหกับ                     
เด็กทางตรงคือ  ประเพณีออกแขกเกี่ยวขาว มีการรองรําทําเพลงกัน กินขาวดวยกัน เปนการ            
จองกันไวกอนลวงหนาหรือในกลุมภาษาชาวยอง หรือระยอง หรือ ชอง (ชอง) ใชคําวา “วา” ไว
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กอน หมายถึง การบอกขอแรงกอนลวงหนาเพ่ือใหบุคคลท่ีเขาไดวาไวไดเตรียมตัวกอนลวงหนา 
หรือเรียกอักอยางหนึ่งวา “การเอาแรง” ในวิธีการถายทอดความสัมพันธแบบนี้ไมไดมีการอธิบาย
กัน แตสัมผัสไดโดยตรงเปนความสัมพันธท่ีเหนี่ยวแนน 

ชุมชนบานแกลงในชวงบุกเบิกเปนพ้ืนท่ี ๆ มีกลุมชนในแตละชาติพันธุเขามาอยูอาศัย 
และใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันในพ้ืนท่ีโดยไมมีกรอบจํากัดรัฐไม ไดเขามามีสวนรวมในการ
ดูแลในการบริหารจัดการ 

จากการสอบถามกับคนในหมูบานนี้ไดเลาตรงกันวา  ในชวงกลาง-ปลายกรุงศรีอยุธยา  
คนในพ้ืนท่ีมีไมมากใชชีวิตอิสระมีความเปนเอกลักษณของตนโดย เฉพาะชาวชองจะมีลักษณะนิสัย
การเปนอยูแบบเดียวกับชาวใตท่ีเรียกวา “ชาวปกษใต” ในกลุมชาติพันธุ  คือ ซาไก เซมัง เปนตน 
ชาวชองไดอพยพเขามาจับจองพ้ืนท่ีทํากิน วิถีชีวิตไมแตกตางกัน ลักษณะการใชภาษาบางอยางก็
เหมือนกัน เชน ช่ือตนไม “ตนหลาโอน”  ก็เรียกแบบเดียวกัน ช่ือพ้ืนท่ีก็ไมแตกตางกันมากนัก ท้ัง 
2 กลุม  จึงนาจะมีความเช่ือมสัมพันธกันตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ยังมีการผสมผสานกันทาง
วัฒนธรรม มีการกระจายกันอยู  แตก็มีการไปมาหาสูกับกลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงในสมัยกอนชวงบุกเบิกไมได
แยกพ้ืนท่ีเขตการปกครองตามแบบอาณานิคมแบงกันเฉพาะความถนัดของแตละกลุมท่ีใช
ทรัพยากรท่ีแตกตางกันเทานั้น เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เทาท่ีตนเองถนัด ซ่ึงไมไดคํานึงถึงผลท่ี
ตามมาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจในผลกระทบท่ีจะตามมาใน
อนาคต  จึงทําใหเกิดความสุรุยสุรายตอการใชทรัพยากร  ธรรมชาติในทุก ๆ ดาน เชน เกิดปญหา
เกี่ยวกับดิน น้ํา ปาไม  เปนตน เปนผลพวงจากการไมรู  ไมเขาใจ  และกลุมอิทธิพลเชิงทุนนิยมดวย
อีกดานหนึ่ง 

จะเห็นไดวา  ในชวงการบุกเบิกพ้ืนท่ีมีความสําคัญตอชาวแกลงหรือชุมชนบานแกลง
เปนอยางยิ่ง  ไมไดใหความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากร  

สรุป  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแกลงในชวงบุกเบิก ไมมีกฎ 
ระเบียบในการตัดไมทําลายปา ทําไดตามท่ีตองการ ไมสนใจความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ไมสนใจ
อนุรักษหรือฟนฟูดวยการปลูกปาชดเชย  ประชาชนรูเทาไมถึงการณ  บุกเบิกพ้ืนท่ีปาเพ่ือทํากินมาก
เกินไป ภาครัฐไมไดเขามาควบคุมดูแลหรือสนับสนุนใหถูกวิธีและในปริมาณท่ีพอเหมาะพอควร 
แตเปนการเพ่ิมนโยบายในการบุกเบิกพ้ืนท่ีมากขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ ขาดความรู
ในการอนุรักษ และจัดเก็บไมท่ีเหลือจากความตองการ สวนไหนท่ีไมตองการก็ท้ิงไวในปาหรือเผา
ทําลายในปาซ่ึงเปนผลกระทบในระบบนิเวศน ท่ีสําคัญตนไมท่ีถูกทําลายเปนปาตนน้ํา สวนปญหา
ท่ีเกิดจากธรรมชาติคือน้ําเค็มดันทองนาทําใหดินเค็มปนเปรี้ยวเกิดขี้เกลือในฤดูแลง 
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2) ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแกลงชวงขยายตัว 
จากการสังเกตพบวา ชาวบานแกลงมีวิถีชีวิตรวมกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา ปา

ไม  อากาศ  และแรธาตุตาง ๆ ท่ีอยูลอมรอบรางกายหรือครอบครัว  ผานประสบการณของคนใน
ชุมชนหลายช่ัวอายุคน และเปนเรื่องยากท่ีจะคนหาในเชิงเอกสารทางประวัติศาสตรและเชิงวิชาการ
ไดโดยตรงและชัดเจน แตเปนการเลาปากตอปากหรือมีการถายทอดภูมิปญญาจากคนรุนหนึ่งไปสู
คนอีกรุนหนึ่ง การขยายตัวแบบคอยเปนคอยไปจึงไมรูวามีการขยายตัวมาในรูปแบบไหน อยางไร
บาง   

และยังพบอีกวา  การขยายตัวของชุมชนบานแกลงท่ีเห็นอยางชัดเจนคือพ้ืนท่ีบริเวณ
ใกลเคียงมีการเพ่ิมจํานวนของประชากร  มีความจําเปนท่ีจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
กวาเดิม  เกิดการบุกรุกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินของกลุมคน  ในท่ีนี้แบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1)  กลุมอิทธิพลคือ กลุมคนท่ีมีอิทธิพลในทองถ่ินและกลุมอิทธิพลท่ีเปนนายทุนจาก
นอกพ้ืนท่ี ซ่ึงคนในกลุมนี้อาศัยอํานาจอิทธิพลในทองถ่ินบีบบังคับซ้ือขายท่ีดินจากชาวบานท่ีไมมี
อํานาจตอรอง เพ่ือประโยชนทางดานอํานาจและธุรกิจของตน 

2)  กลุมชนดั้งเดิม  หมายถึง  กลุมคนท่ีอาศัยอยูรวมกันเปนหมูคณะ ชาติพันธุใกลเคียง
กัน เชน ชาวชอง  เปนตน และยังมีความคิด  ความเช่ือมาตั้งแตเริ่มตนของพ้ืนท่ีชุมชนบานแกลง 

3)  กลุมคนท่ีอพยพเขามาเพ่ือจับจองพ้ืนท่ีทํากินโดยบุกเบิกพ้ืนท่ีใหกับตนเองและ
ครอบครัว 

คุณวิทยา  กระแสสินธ ไดอธิบายเกี่ยวกับกลุมคนท่ีไดขยายพ้ืนท่ีทํากิน เพ่ือทําธุรกิจจาก
พ้ืนดิน พ้ืนปา และสรางความเสียหายเปนวงกวาง โดยวิธีการท่ีไมเหมาะสมเชน การตัดไมขาย
ใหกับโรงเรื่อย  หรือกลุมนายทุนท่ีคาไม  โดยไมมีการปลูกปาชดเชย หากเปนกลุมดั้งเดิมหรือกลุม
อพยพใชวิธีการเผาปาไม เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากิน วีนี้มีการลงทุนนอยไดพ้ืนท่ีรวดเร็ว เกิดปญหาระบบ
นิเวศ เชน หนาดินเส่ือม ตนน้ําถูกทําลาย  ผลกระทบคือฝนไมตกตองตามฤดูกาล  บางปเกิดน้ํา
หลากก็ไมมีตนไมไวสําหรับเสียดทานแรงน้ําได  เกิดปญหามลภาวะทางอากาศอีกระดับหนึ่งซ่ึง จะ
สงผลกระทบโดยตรงตอระบบทางเดินหายใจสุขภาพโดยรวมของประชาชนท่ีอยูรอบ ๆ บริเวณ   
นอกจากนี้การเพ่ิมประชากรและความตองการใชพ้ืนท่ีทํากิน  วิธีการประกอบอาชีพเปล่ียนตามดวย  
คนในชุมชนบานแกลงไมมีวิธีคิดการประกอบอาชีพเพ่ือการคาขายอยูกันอยางพอเพียงไมมีอะไรมา
บีบบังคับใหตองดิ้นรน  ขวนขวายกับการทํามาหากิน  เม่ือชุมชนขยายตัวการทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติก็ตามมาและทุกคนยอมรับวาเปนปญหาของชุมชน  

คุณไพฑูร  สวัสดีลน ไดอธิบายวาชุมชนไดขยายตัวไมมีกรอบจํากัด และมีรูปแบบ
อาณานิคม มีการแบงเขตเห็นไดชัดเพ่ือสะดวกตอการปกครอง การบริหาร  และการจัดการของ
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ภาครัฐ สวนประเด็นปญหาท่ีมีผลกระทบตอชุมชนชวงขยายตัว  คือ แหลงน้ําสําหรับทํากินตาม
ธรรมชาติตื้นเขินใชสอยไมได ทุกครัวเรือนอาศัยการขุดบอเพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับใชบริโภค และใช
สอยเพ่ือการเพาะปลูกในแตละฤดูกาล โดยภาครัฐไมไดการแจกจายน้ําชลประทานเพ่ือการ
เพาะปลูก  การขยายตัวของชุมชนเปนแบบเดียวกับชุมชนเมืองท่ีมีความแออัด  มีความตองการพ้ืนท่ี
ทํากินคุณไพฑูร สวัสดีลน อธิบายถึงลักษณะของชุมชนท่ีอยูติดกับลําน้ําและภูเขาวามีการขยายตัว
แบบเดิม ๆ ไดรับการดูแลจากภาครัฐนอยกวากลุมอ่ืน ๆ เชน บริเวณทิศเหนือติดกับตําบลสํานักทอง 
ติดกับภูเขา ถัดไปก็เปนตําบลตะพง ทิศตะวันออกติดกับอําเภอแกลง ทิศตะวันตกก็ติดกับตะพง   
ทิศใตติดกับตําบลเพ  ทิศเหนือติดกับตําบลตะพง  ตอมาเม่ือประมาณ 10  ปท่ีผานมา ชุมชนบานแก
ลงมีการขยายตัวรูปแบบใหม คือ รูปแบบการตลาด  รูปแบบเกษตรกรรม  รูปแบบอุตสาหกรรม
การเกษตร มีพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา ราคาผลผลิตต่ํา  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนบานแกลงชวงขยายตัว  เปนปรากฏการณท่ีสามารถพิจารณาตามลักษณะของปญหาของ
คน 3 กลุมคือ 

กลุมแรก : กลุมอิทธิพล ในทองถ่ินและกลุมอิทธิพลท่ีเปนนายทุนเขามารับสัมปทานตัดไม  
และมีการบีบบังคับขายท่ีทํากินท่ีชาวบานบุกเบิกเพ่ือทํากินขายใหกับกลุมนายทุน กลุมท่ีสอง : 
กลุมคนท่ีอพยพเขามาจับจองพ้ืนท่ีทํากินดวยการซ้ือและแผวถางปาและเผาปาเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินและ
พ้ืนท่ีสําหรับอยูอาศัย 

กลุมท่ีสาม  : กลุมชนดั้งเดิมท่ีอยูในพ้ืนท่ีไดทําลายปาซ่ึงเปนปาตนน้ําโดยรูเทาไมถึงการณ 
ชวงการขยายพ้ืนท่ีทํากินมีการบุกรุกปา เผาปา จนทําใหสภาพปาเส่ือม ดินเส่ือม สภาพจาก

การเผาปาอยางตอเนื่อง ฝนจึงไมตกตองตามฤดูกาล เกิดมลภาวะจากการเผาปา 
3)  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแกลงชวงการปรับเปล่ียน 

จากการสังเกตพบวา  ชุมชนบานแกลงไดปรับเปล่ียนวิธีการใชทรัพยากร ธรรมชาติใน
รูปแบบ ตางๆ ท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมโดยท่ีไมมีความรูความเขาใจตอ
การใชทรัพยากรธรรมชาติมีการเรงการปลูกพืชเชิงเดี๋ยว  ทําสวน โดยเรงการบํารุงพืชดวยปุยเคมี  
ทําลายวัชพืชดวยสารเคมี  ใชยาฆาแมลง เพ่ือสนองความตองการตลาด การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตท่ี
เรียกวา “ทํามาหากิน” คือ หากินวันตอวัน เชน ทําเส่ือกระจูดเพ่ือใชสอย ทําเส่ือดวยกก ทํากะปไว
บริโภคในครัวเรือน ตองปรับเปล่ียนดวยการเรงผลิต ไมมีระบบปลูกทดแทน ปรับเปล่ียนไปตาม
สภาพการเปล่ียนแปลงของบานเมือง ท้ังดานการบริหาร การปกครอง  

คุณประเทือง  พลอยศิริ ไดใหขอสังเกตุวา  การปรับเปล่ียนชุมชน คนในชุมชนสถานะ
ของชุมชนแบบเดิมมาเปนชุมชนธุรกิจหรือเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น  กลาย เปนหนวยของสังคมเมืองท่ี
ตองใชชีวิตใหสอดคลองกับหนวยท่ีแตกตางจากสังคมดั้ง เดิม เชน หางสรรพสินคา ตลาดกลาง 
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ตลาดสดขนาดใหญ  ทําใหชุมชนตองปรับ เปล่ียนไปตามรูปแบบและขนาดของหนวยท่ีถูกสรางขึ้น
ใหม ภาครัฐมีวัตถุประสงคตองการพัฒนามากกวาความตองการของชุมชน เปนท่ีนาสนใจเพราะ
คุณประเทือง  พลอยศิริ ไดพูดตามความรูสึกและตองการวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ท่ีสงบไมซับซอน ไม
วุนวาย  เปนไปตามขอเท็จจริงท่ีสามารถอธิบายไดและสัมผัสไดกลับคืนมา 

                                       

 
 

ภาพท่ี 16  บอกักเก็บน้ําของชาวบานในชุมชนบานแกลง 
 
คุณธงชัย  พงษศิลา ไดบอกขอเท็จจริงตามเสนทางธรรมชาติท่ีบงบอกวิถีชีวิต เชน เขา

ตะแคง เขายายชุม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีติดกับตําบลสํานักทอง หมูท่ี 5 เขาแกว  เปนตนน้ําไหลตามลําราง
สําหรับสงน้ําและรองรับน้ําในฤดูฝน คลองแกลง คลองตาประกอบ แลวไปออกคลองกรูนและมี
อางเก็บกักน้ําสําหรับใชในชุมชนเรียกวา อางมาบจันทรมีเนื้อท่ี 1ไร ปจจุบันก็ตื้นเขินทําใหเกิด
ปญหาน้ําเปล่ียนทิศทางและเออลนออกนอกสํารางไมสามารถสงน้ําไดดังเดิม  แตก็ไมมีใครสนใจ
ถึงผลกระทบ เพราะแตละคนก็พยายามปรับเปล่ียนวิถีชีวิตดวยการสนับสนุนใหบุตรหลานหรือเด็ก
เยาวชนในชุมชนไดศึกษาเลาเรียนเพ่ือประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันออกไปโดยเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรม  จนกลายเปนปญหาคือไมมีผูสืบทอดภูมิปญญาแบบดั้งเดิม ดวยเหตุผลคาครองชีพท่ี
สูงขึ้น รายไดของคนในชุมชนต่ําลง ไมสมดุลเรื่องรายไดกับรายจาย บางกลุมก็ขายท่ีทํากินของ
ตนเองแลวอพยพตนเองไปทํามาหากินในทองถ่ินอ่ืนหรือเพ่ือ ใชหนี้สินหลังจากนั้นก็ไปเปนลูกจาง
ในสถานประกอบการท้ังท่ีเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดใหญ บางครั้งก็เกิดจาก
คานิยมผิด ๆ ของชาวบานคือ ไมยอมใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนใกลบาน สงไปเรียนในเมือง 
เพราะเขาคิดวา เรียนแลวไปเรียนตอท่ีไหนไมไดเพราะสูเขาไมได แขงขันอะไรกับเขาไมไดเลย 
เปนการปรับ เปล่ียนท่ีเปนไปตามกระแสของสังคม  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
บานแกลงชวงปรับเปล่ียน เกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติดานการใชปุยเคมี  ยาฆาแมลง สารเคมี
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ตกคางในดิน ในน้ํา และการตัดไมทําลายปา เกิดปญหาสุขภาพอันเปนผลมาจากการใชสารเคมี  
โรงงานอุตสาหกรรมอยูในพ้ืนท่ีชุมชนหรืออยูบริเวณรอบๆ ชุมชนมากเกินไปขาดการสืบทอดภูมิ
ปญญาของบรรพบุรุษ คนหนุมสาวทอดท้ิงอาชีพดั้งเดิมเขาสูตลาดแรงงาน  เกิดคานิยมผิด ๆ ของ
การประกอบอาชีพ  ขายท่ีดินทํากินแลวยายไปอยูตางถ่ินหรืออยูในภาคตลาดแรงงาน 

4)  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแกลงชวงสรางเครือขาย 
คุณไพฑูร  สวัสดีลน อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแกลง ไดพยายามอธิบายวา 

ชุมชนบานแกลงยังไมมีรูปแบบของการสรางเครือขายท่ีเกิดจากความตองการของชุมชนท่ีแทจริง 
แตเปนการจัดตั้งในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) เครือขายท่ีผานองคกรทาง
การเมืองมากกวาท่ีจะเกิดจากความตองการหรือสํานึกชุมชนในการแกปญหาของชุมชน เปนอยู
แบบตัวใครตัวมัน มีปญหาความขัดแยงของชุมชนโดยผานการเมือง ระบบธุรกิจ และระบบทุนนิยม 
คนสวนใหญไมเห็นความสําคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแตใหความสําคัญเฉพาะในการทํา
กิน  มีการพ่ึงพิงกันในระบบเครือญาติ  เปนเพ่ือน สายสัมพันธทางสายโลหิต  มากกวาท่ีจะเกิดเปน
องคกรเครือขายท่ีมีระบบการพัฒนาตอเนื่องและยั่งยืน 

จากการสังเกตและสอบถามคนในชุมชนพบวา  ชุมชนบานแกลงยังขาดการรวมตัวกัน 
พ่ึงพิงใหผูใหญบานหาผูมีความรูทางการเกษตรเขามาแนะนํา เชน แนะนําการใชปุย การบํารุงดิน  
การดูแลทรัพยากร ดิน และน้ํา สวนใหญจะมีคานิยมการใชปุยเคมีในการเกษตร  เพราะการใชปุย
หมักเบ้ืองตนก็ซ้ือบาง ภาครัฐนํามาแจกบาง แตก็ไมเห็นผลตามท่ีตองการ  จึงไมเปนท่ีนิยมของ
ชาวสวน  ชุมชนบานแกลงมีการเปล่ียนผานของชุมชนโดยอาศัยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ี
สงผลใหชาวชุมชนไดรับผลกระทบตอวิถีชีวิตโดยตรงมาเปนเวลายาวนานและตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน   

จะเห็นไดวา ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแกลงชวงสรางเครือ- ขาย 
ประชาชนไมไดใหความสําคัญและไมไดใหความรวมมือในการชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะตองการอยูอยางอิสระแบบตัวใครตัวมันมากกวาท่ีจะมาอยูรวมกันและมีกิจกรรมรวมกัน  
พ่ึงพิงองคกรของรัฐมากเกินไป  เคยชินกับการใชปุยเคมี ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช  เกิดความ
ขัดแยงของชุมชนผานการเมืองทองถ่ินและการเมืองระดับชาติ  ระบบธุรกิจ และระบบทุนนิยม 
ปญหาการใชทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชนบานแกลงในแตละชวงเวลาเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดผล
กระทบตอวิถีชีวิตชุมชนอยางรายแรงท้ังสวนท่ีเปนท่ีดินทํากิน แหลงน้ํา และปาไม ท่ีท่ีชุมชนตอง
อยูรวมเพราะฝมือของคนในชุมชน คนท่ีอพยพเขามา รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูรายรอบ
บริเวณชุมชน 
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4.2.3  สรุปปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนของชุมชนบาน
แกลง 

ผลจากการศึกษา ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนบานแก
ลงมีอยู 3 ปญหาหลักคือ ปญหาการใชท่ีดิน ปญหาการใชน้ํา และปญหาการทําลายปาไม ซ่ึงจะได
กลาวในแตละชวงของปญหา  ดังนี ้

ชวงบุกเบิก : ชุมชนบานแกลงเปนชุมชนทางดานวัฒนธรรม ประวัติ- ศาสตร ซ่ึงมีคน
พ้ืนเมืองคือชาวชองอยูอาศัย มีการตัดไมทําลายปา บุกรุกปา ตัดไมมาทําฟน เผาถาน สรางบาน ดวย
ขาดความรู ความเขาใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  ไมมีระเบียบกฎเกณฑใชชีวิตอยางอิสระ 
ตามความตองการ เจาหนาท่ีรัฐไมจริงจังในการดูแลและควบคุม 

ชวงขยายตัว : ประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความตองการพ้ืนท่ีทํากินก็เพ่ิมขึ้นเปนเงาตามตัว มี
การแขงจันกันของกลุมคนท่ีอพยพเขามาจับจองพ้ืนท่ีทํากินดวยวิธีการตาง ๆ เชน เผาปาเพ่ือทํา
การเกษตร เบ้ืองตนเปนเกษตรเชิงเดี่ยว เชน มันสําปะหลัง ออย เปนตน 

ชวงปรับเปล่ียน  :  ชุมชนบานแกลงเปนชุมชนสูญเสียการพ่ึงตนเองดวยภูมิปญญา
ดั้งเดิมท่ีเคยอยูรวมกับธรรมชาติ  กลับตองพ่ึงพาสารเคมี ปุยเคมี เปนตน         จากการดํารงชีพดวย
การทําการเกษตรเพ่ือเล้ียงตนเองและครอบครัวแบบพอเพียงกลับตองเปล่ียนแนวคิดเปนการเกษตร
เพ่ืออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจึงตองรีบเรงแขงขันกันอยางเต็มท่ี ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือดินเปรี้ยวบาง  
ดินเค็มบาง  ซ่ึงเปนผลมาจากการใชสารเคมีเปนตัวกระตุนใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ผลผลิตไม
ไดผลเหมือนเดิม ราคาตกต่ําลง คานิยมในการขายท่ีดินใหกับนายทุนเพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวซ่ึงเปนหนทางท่ีรวดเร็วท่ีสุด  ตองอยูรวมกับโรงงานอุตสาหกรรม 

ชวงสรางเครือขาย  :  ชุมชนบานแกลงไมไดรับความรวมมือและไมใหความสนใจ
เกี่ยวกับการสรางเครือขายแมกับคนในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกลเคียง เพราะคนในชุมชนไม
เห็นความสําคัญในการสรางเครือขายในการดูแลดิน ดูแลน้ํา และดูแลปาไมอันเปนปาตนน้ําอยาง
เปนระบบ 
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4.3. ชุมชนบานตะพง 
 

 
 

ภาพท่ี  17 แผนท่ีชุมชนบานตะพง 
 

4.3.1  สภาพท่ัวไปของชุมชนบานตะพง 
คุณสมโภชน อายุ 51  ป และคุณลุงขวัญ 72 ปไดเลาความเปนมาของชุมชนบาน

ตะพงวา ชุมชนบานตะพงมีประวัติศาสตรอันยาวนาน และเปนพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณอยูไมหางไกล
จากตัวเมืองระยองมากนัก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตอกันกับชุมชนแกลงและชุมชนบานแลง มีการตั้งช่ือบาน
ตะพง ซ่ึงสมัยโบราณมีเรือสําเภาของพอคาคนจีนท่ีเขามาคาขายโดยเดินทางมาคาขายดวยเรือสําเภา
ผานมาในเสนทางนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําใหเรืออัปปางลง ลักษณะของทองเรือเรียกกันวา “กะโพง
เรือ” คือมีท้ังกะโพงนอก และกะโพงใน  ชาวบานจึงพูดกันจากลักษณะของเรือและเสียงก็เพ้ียนมา
เรื่อยๆ จากคําวา  “กะโพง” กลายมาเปน “ตะพง” และไดมีการเรียกช่ือกันมาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
จนกลายเปนตําบล “ตะพง” ในปจจุบัน และเปนพ้ืนท่ีเหมาะแกการเกษตร ชุมชนตะพงอยูทางดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตําบล เปนพ้ืนท่ีราบลุมสลับกันกับดินดอน ติดกับเขายายดา ท่ีเปนตน
กําเนิดของคลองหลายสายเชน คลองยายดา  คลองตะเคียน และคลองตะพง แลวก็ไหลลงสูทะเล
อาวไทย  ตําบลตะพงประกอบดวย 16 หมูบานคือ หมูท่ี 1 บานตะพงใน หมูท่ี 2 บานเนินชัน หมูท่ี 3 
บานยายดา หมูท่ี 4 บานตะพง หมูท่ี 5 บานซน หมูท่ี 6 บานเนินเสาธง หมูท่ี 7 บานชากลาว หมูท่ี 8 
บานนา หมูท่ี 9 บานตะพงนอก หมูท่ี 10 บานปาคั่น หมูท่ี 11 บานศาลเจา หมูท่ี 12 บานหนองตารส 
หมูท่ี 13 บานในบาน หมูท่ี 14 บานบอหิน หมูท่ี 15 บานหวยมะเฟอง หมูท่ี 16 บานตะกาด หมูบาน
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ท่ีมาอาณาเขตติดกับทะเล จํานวน 4 หมูบาน คือ หมูท่ี 4 บานตะพง หมูท่ี 5 บานซน หมูท่ี 9 บาน
ตะพงนอก และหมูท่ี 10 บานปาคั่น สําหรับหมูท่ี 16 บานตะกาด จะมีลักษณะเฉพาะกวาหมูบาน 
อ่ืน ๆ เพราะมีลักษณะธรรมชาติท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับชายฝงทะเลอาวไทย  ดินจะมีความเค็ม น้ําจะเปนน้ํา
กรอย การเพาะปลูกจึงไมเปนผลตองหาแหลงท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกและน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค  จึงมีความยากลําบากมากกวากลุมหมูบานอ่ืน ๆ ชุมชนบานตะพงมีประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ  ทรัพยากรธรรมชาติเอ้ือตอการดําเนินชีวิต คนสวนใหญมีอาชีพทํา
นา  แมบางพ้ืนท่ีไมเอ้ือตอการเกษตรเพราะลักษณะดินเปนดินเค็มซ่ึงอยูใกลกับทะเลอาวไทย 

 
4.3.2 ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพง 
การศึกษาวิจัยนี้ไดช้ีใหเห็นถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในทุก ๆ  ดานแกคน

ในชุมชน โดยกําหนดประเด็นปญหาชุมชนออกเปน 4 ชวงคือ 
1)  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงชวงบุกเบิก 

ผูวิจัยไดเขาไปนั่งพูดคุยกับคุณลุงขวัญและสมาชิกของชุมชน บรรดาผูท่ีเขารวมท่ีมีอายุ
นอยท่ีสุดก็ 50 ป สูงสุดก็ 86  ป ซ่ึงมีประสบการณท่ียาวนาน ผานรอนผานหนาวมามาก เลาใหผูวิจัย
กับทีมงานอีก 3 คนฟงดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเองซ่ึงคําตอบท่ีไดนั้นนาประทับใจตรงท่ีสถานท่ี
พูดคุย ทานช้ีใหดูพรอมกับจะบอกวาพ้ืนท่ีตรงนี้เปนพ้ืนท่ีโบราณมีประวัติศาสตรท่ียาวนานของ
สังคมในละแวกนี้  ตนมะมวงตนใหญ ประมาณ 3-4 คนโอบ แลวมีไมกระดานยกเสาสูงขึ้นระดับ
เอว บรรดานักปราชญชุมชนท่ีรวมพูดคุยก็ใหผูวิจัยทายวาตนมะมวงอายุสักเทาไร ซ่ึงเปนการยากท่ี
จะไดคําตอบ  แตโดยขอสันนิษฐานก็ประมาณสัก  50 กวาป  ซ่ึงเปนคําตอบท่ีใหคาเวลานอยเกินไป  
ทานก็เฉลยใหฟงดวยการกลาวเอยดวยสนิทคุนเคยกับตนมะมวงตนนี้เปนอยางดีวา  ตอนนั้นพอ
ของลุงก็อายุ  80  กวาป  เกือบ 90 ป แลวตอนนี้ลุงก็อายุ 70 กวาป  เพราะกอนหนานี้หมายถึงสมัย
คุณพอของลุงเด็ก ๆ ตนมะมวงตนนี้ก็มีอยูกอนแลว  อยางต่ํานาจะประมาณ 150 ป ประวัติศาสตร
ของพ้ืนท่ีนี้ท่ีมีคนเขามาอาศัยนาจะอยูในชวงอยุธยาตอนกลาง ซ่ึงไมมีเอกสารรองรับแตเปนคําบอก
เลาของชาวบานท่ีเคยอยูจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 
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ภาพท่ี 18 ตนมะมวงอายุประมาณ  150  ป อยูในพ้ืนท่ีของลุงขวัญ 
 

 
 

ภาพท่ี 19  สถานท่ีสําหรับทําการสนทนากลุมระหวางชาวบานและผูวิจัย 
และเปนสถานท่ีท่ีชาวบานรวมกลุมสนทนากันทุก ๆ วัน 

 
จากการสังเกตและพูดคุยกับคนในชุมชนบานตะพงพบวา มีจํานวนหมูบานถึง 16 หมูบาน 

เปนพ้ืนท่ีกวางกวา 2 ตําบลท่ีไดทําการศึกษามาแลว ชุมชนท่ีอยูอาศัยของคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมท่ีพูด
ภาษาระยองโดยตรงไมเหมือนกับพวกเราในปจจุบันคือ ชาวฌอง หรือชอง แตในปจจุบันกลุมนี้ก็
อพยพไปอยูท่ีอ่ืนคือ  จันทบุรี ตราด ในระยองจริงๆ ซ่ึงเหลือนอยแลวยังมีบางพ้ืนท่ีในเขตอําเภอ
เมืองท่ีทางการอนุรักษและสนับสนุนใหคนกลุมนี้ไดดําเนินชีวิตตามรูปแบบดั้งเดิม มีประเพณี และ
การใชภาษาทองถ่ิน การทํามาหากินก็จะเปนการหาของปา ลาเนื้อ อยูตามปาเขาเปนหลักไมชอบ
วุนวายแบบเมืองท่ีเราเปนอยูในปจจุบัน วิถีชีวิตโดยท่ัวไปของชาวชองคือเรรอนไมอยูกับท่ีใชชีวิต

DPU



- 68 - 
 

แบบเรียบงายจะสังเกตไดจากบานเรือนใชวัสดุท่ีอยูในทองถ่ิน เช่ือเรื่องผีสางเทวดา  และพระ   
พุทธศาสนาควบคูกันไป การเคล่ือนยายของคนกลุมนี้ไมคอยมีใครรูเรื่องราวเขามากนัก  โดยขอ
สันนิษฐาน ชาวชองเปนชนกลุมแรกท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณนี้ ปจจุบันก็ไมคอยชัดเจนมากนัก
เพราะคนกลุมอ่ืนเขามาแลวอาศัยความคุนเคยกันแตงงานอยูกินกัน จนมองไมออกวาคนไหนเปน
ชอง คนไหนเปนคนไทยอพยพเขามา วัฒนธรรมก็ถูกผสมผสานเขาดวยกันจนแยกไมออก สวน
ภาษาก็เพ้ียนไปพอ สมควร คนกลุมนี้จะอยูในชวงปลายกรุงศรีอยุธยา เพราะพ้ืนท่ีบริเวณนี้ใน
สมัยกอนท่ีกลุมชองจะโยกยายไปอยูในพ้ืนท่ีจันทบุรี ตราด ก็มีกลุมอ่ืนท่ีอพยพเขามาบงบอกถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชน อพยพมาจากทางใตเพราะเม่ือสังเกตใหดีพ้ืนท่ีตาง ๆ มีการ
เรียกช่ือชุมชนเปนลักษณะแบบเดียวกันกับทางภาคใตของประเทศไทย ภาษามีสําเนียงการใชท่ี
ใกลเคียงกัน วิถีชีวิตก็ใกลเคียงกัน บานเรือนมีนอยหางกันเปนกิโลเมตร มีการเดินไปมาหาสูกัน           
มีอะไรก็สงขาวถึงกันหมด ออกไปทําไร ทํานา ผานบานคนโนนคนนี้ก็จะแวะมาทักทายกันแบบ
สารทุกขสุขดิบกันทุกวัน สรางความคุนเคยกันเปนอยางดี ไมมีเรื่องทะเลาะกันในสมัยกอนมี
ความสุขจริง ๆ แลวก็อยากใหชุมชนแถบนี้เปนเหมือนแตกอนท่ีไมมีอะไรเขามาทําใหรูสึกวาเปน
คนละพวก คนละกลุมในสมัยกอนไมมีการเมือง เขามาเกี่ยวของ ชาวชองไมมีความรูในการใช
ทรัพยากร ธรรมชาติ ตัดไม เผาฟนลาสัตวตามลักษณะวิถีชีวิต โดยไมรูวา การกระทําดังกลาวจะมี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตในระยะยาว จึงทํากันตามความเคยชิน เพราะไมมีกฎหมาย ไมมีการควบคุม 
ไมมีการปลูกปาชดเชย ทําใหเกิดปญหาทรัพยากร ธรรมชาติเชนดิน น้ํา และปาไม รวมท้ังระบบ
นิเวศนดานอ่ืน ๆ อีกดวย คนกลุมนี้มักจะมีการรวมตัวกันตามหรืองานบุญประจําปเปนหลักเชน 
งานบุญเทกระจาด วันตรุษ วันสารท และวันสงกรานต  อาชีพของคนในพ้ืนท่ีบริเวณนี้สวนใหญก็
จะเปนการทํานาตามฤดูกาล ไมมีนอกฤดูกาลอาศัยน้ําในลําคลองตามธรรมชาติ ไมมีระบบ
ชลประทาน ตองรอน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ และน้ําฝน ในสมัยกอนๆ ไมนาเปนหวงเพราะฝนตก
ถูกตองตามฤดูกาล สามารถวางแผนในการประกอบอาชีพทํานากันอยางเหมาะสม แตปญหาอยูท่ีวา
มีการปลูกพืชซํ้า ๆ กันและไมมีวิธีในการบํารุงหนาดิน มีการประกอบอาชีพแบบยถากรรม 

จากการศึกษาพบวา ในชวงบุกเบิกมีปญหาเหมือนกับสมัยกอนเพราะรัฐไมไดเขามา
วุนวายและไมไดเขามาจัดการอะไรกับชุมชน ใครจะทําอะไรก็ไดไมมีใครวา (เอาผิด) ไมตองกลัว
ความผิด บางคนก็ขึ้นไปตัดไมบนภูเขาซ่ึงเปนปาตนน้ํา และบางคนก็ขยายพ้ืนท่ีทํากินบริเวณใกล
ภูเขาดวยการถางพงตัดไม เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากินไวใหกับลูกๆ บางคนตัดไมไปเพ่ือทําฟนบาง ทําท่ี
อยูอาศัยบาง ในสวนท่ีทําท่ีอยูอาศัยนั้น เปนการตัดไมแลวเล่ือยตนไมตามท่ีตองการบาง ไม
สอดคลองกับความตองการ ใหญบาง เล็กบาง เม่ือไมไดดังท่ีตองการก็ท้ิงไวในปา หรือไมก็เผาไม
ในปา ซ่ึงเปนเหตุทําใหเกิดไฟปา เขาก็จะทํากันอยางนี้โดยไมไดเสียดายอะไรเพราะปามันเยอะ จะ
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ตัดเทาไรก็ไดทางการ (รัฐ)  ไมวาอะไร เพราะรัฐก็ตองการใหคนขยายพ้ืนท่ีอยูแลว  ปญหาท่ีเห็นได
ชัดคือ เม่ือตนน้ําถูกทําลายไปเพราะความมักงายของคน คนท่ีอยูปลายน้ําหรือขางลางก็พลอยลําบาก
ไปดวย ฝนก็เริ่มไมตกตองตามฤดูกาลน้ําเริ่มนอย ลําคลองเริ่มตื่นเขิน หนาแลงก็จะแลงจัดเปนอยาง
นี้มาหลายสิบปแลว  ปญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมีเพียงไมกี่เรื่อง ท่ีมีปญหาก็เพราะถูกทําลาย
โดยกลุมคนท่ีมักงาย กับกลุมนายทุน โรงเรื่อย และผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีมากกวา โดยรวมแลว
ทรัพยากร ธรรมชาติในพ้ืนท่ีบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณเปนท่ีตองการของคนหลายกลุม ไมไดมี
การแกปญหาอะไรปลอยไปตามยถากรรม เพราะทุกคนก็ไมรูวา ปาไม ตนน้ํา และสายน้ําแหลงทํา
มาหากินของตนมีวงจรเช่ือมตอกัน เม่ือขาดน้ําชาวบานก็แกปญหาดวยภูมิปญญาชาวบานคือ ขุดบอ
ไวใชเอง  สมัยกอนชาวบานขุดบอลงไปสักเมตรก็เจอตาน้ําแลว น้ําเยอะความเดือดรอนในสมัยกอน
จึงไมคอยมีใหเห็นเหมือนในสมัยปจจุบัน พอถึงหนาแลงชาวบานซ้ือน้ํามาไวกินไวใช สวนจะปลูก
พืชอะไรก็ตองบริหารน้ําใหดีอาจเกิดปญหาตามมาเพราะพืชอาจขาดน้ําได  ชาวบานชวยเหลือกัน
และกัน  

คุณลุงขวัญเจาของสถานท่ีสนทนาไดกลาววา  สมัยกอนพวกเราเอง (ผูรวมสนทนาเปน
ชาวชอง) แตไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือชาติพันธุเขามาพิสูจนใหชัดเจน สวนรัฐไมไดเขา
มาชวยเหลืออะไร แมดานสาธารณสุขก็ตองดูแลกันเองโดยมีหมอพ้ืนบาน คนท่ีมีความรู ทําการ
รักษาอาการโรค ดวยเวทมนต คาถาอาคมหรือใชตํารายาพ้ืนบานท่ีเขาไดเรียนมาหรือไดรับการ
ถายทอดมากับสมุนไพร ไมมีเครื่องมือเครื่องใชอะไรเลย  เม่ือกอนไมมีโรคมะเร็ง มีแตฝดาษ  
ฝในทอง ฝประคํารอย แลวก็รักษาหายเปนบางคน  แตสวนใหญก็ไมคอยมีใครเปนกัน วิธีรักษาเขา
ใชโหล (ขวดโหล) จุดกระดาษหรือสําลีแหยเขาไปใหมันดูดออกมาใหหมด วิถีชีวิตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาศัยรวมกันมีพ้ืนท่ีทํากิน (ดิน) มีแหลงน้ํา หวยหนอง คลองบึงมีปลาชุกชุม 
ชาวบานสามารถดํารงวิถีชีวิตในฤดูแลงไดตามสะดวกเหมือนเปนขอตกลงหรือมีสิทธิตาม
ธรรมชาติ  เปนความผูกพันท่ีลึกซ้ึงมาก   

จะเห็นไดวา  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงชวงบุกเบิก  เปน
สภาพปญหาท่ีเหมือนกับชุมชนอ่ืน ๆ  ท่ีอยูในละแวกเดียวกันโดยเฉพาะชวงบุกเบิกมีบุกรุกพ้ืนท่ี
ดวยการทําลายปาไม  เกิดจากความตองการท่ีจะดํารงชีพของตนเอาไวไมรู  ความไมเขาใจ  ความ
รูเทาไมถึงการณ  และความมักงายของบางคนและบางกลุม  เชน  ชาวบาน กลุมนายทุน  และกลุม
อิทธิพลในทองถ่ิน  เขาไปบุกเบิกปาดวยการแผวถางปาเพ่ือทํากิน และลาสัตว  รัฐไมไดเขาไปจัด
ระเบียบหรือออกพระราชบัญญัติเพ่ือดูแลและอนุรักษปาตนน้ําท่ีเปนแหลงหลอเล้ียงวิถีชีวิตโดย
ผานลําน้ําตามธรรมชาติ 
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2)  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงชวงการขยายตัว 
จากการศึกษาพบวา   การอพยพเขามาของประชากรจากภูมิภาคตางๆ ทําใหความ

ตองการทรัพยากรธรรมเพ่ิมขึ้น เชน ท่ีอยูอาศัย ท่ีทํากิน ชุมชนมีความจําเปนท่ีจะตองขยายตัว
ออกไป ไมสามารถระบุไดแนชัดวา ชุมชนมีการขยายตัวไปตั้งแตเม่ือไหร  ปไหน พ.ศ.อะไร แตก็
พอพิจารณาไดจากความสัมพันธของคนสมัยกอนเปนครอบครัวใหญอยูกันครบท้ังครอบครัว  จึงทํา
ใหบานเรือนอยูหางกัน   

คุณสมโภชน ผูชวยผูวิจัยท่ีอยูในชุมชนบานตะพงไดระบุถึงการขยายตัวของชุมชน
สมัยกอนวา เปนไปตามลักษณะของการใชทรัพยากรท่ีตองการมากกกวา โดยไมไดมีขอบเขตอาณา
บริเวณอะไรเปนตัวกั้น การปกครองของบานเมืองก็เปนแบบหลวมๆ มีผูใหญบานและกํานันเปนผู
คอยดูแลแทนราชการ 

จากการสังเกตจะเห็นวา  ความหนาแนนของประชากรในบางหมูบานก็เปนไปใน
ลักษณะเดียวกันกับสังคมเมือง ความใกลชิด การเอ้ืออาทรก็ลดนอยลงทุกคนก็หวงพ้ืนท่ีไมใหใคร
เขามาใชสอยหรือใชประโยชนในยามท่ีไมไดทําการผลิตอะไร  แมชุมชนจะขยายตัวอยางหนาแนน
เพียงใดก็ตามส่ิงสําคัญคือทรัพยากร ธรรมชาติก็ยังคงมีอยูเทาเดิมแตเส่ือมโทรมอยูตลอดเวลา เพราะ
ประชาชนในชุมชนใชประโยชนอยูตลอดเวลา การขยายตัวของชุมชนนาจะสังเกตไดจาก 

1. ความหนาแนนของประชากร  จากการศึกษาพบวา ผูท่ีมีประสบการณรวมท้ังผูนํา
ชุมชนไดกลาววา สมัยกอนหมูบานหนึ่ง ๆ ในบริเวณนี้มีผูคนเพียงไมกี่หลังคาเรือนซ่ึงก็เหมือนกับ
ชุมชนอ่ืนๆ ในโลก และอยูหางกันมาก เวลาจะไปมาหาสูกันก็จะไปหากันเฉพาะตอนกลางวัน
เทานั้น เพราะตอนกลางคืนมันมืดตองเดินทางดวยเทาใชเวลานาน แตเราก็ทํากัน เดินกันไปพบปะ
เพ่ือนบานทําความรูจักกันและคุนเคยกันท้ังตําบล  ปญหาเรื่องความหนาแนนไมมี ในยุคหลังยอน
ไปไมถึง 20 ป ก็จะเห็นวา มีผูคนมากหนาหลายตา อพยพเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมากหรือทุก
ภูมิภาคของประเทศก็วาได  ซ่ึงไมใชคนในพ้ืนท่ีเสียสวนใหญ  ผูท่ีเขามาแลวก็ไมอยากท่ีจะออกไป
อยูท่ีอ่ืนมาตั้งรกรากอยูในพ้ืนท่ีถาวรเลยก็มี หรือไมก็แตงงานกับคนในพ้ืนท่ี หรือซ้ือท่ีทํากินเอาไว
แลวก็ไปๆ มา บานเรือนก็เกิดขึ้นอยางรวดเร็วอยางท่ีเห็นในปจจุบัน 

จากการศึกษาพบวา  การขยายตัวของชุมชนในแตละหมูบานในสมัย  กอนไมยาก
เพราะบานเรือนอยูหางกัน  แตเม่ือประชากรหนาแนน ความตองการท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีทํากิน ก็ตอง
ขยายตัวตามไปดวย แตจะขยายพ้ืนท่ีไดในวงจํากัด เพราะพ้ืน- ท่ีสวนหนึ่งท่ีเปนของคนในพ้ืนท่ีก็
ถูกขายใหกับกลุมนายทุน โรงงานอุตสาหกรรม และท่ีเหลานั้นก็ถูกกั้นเขตแดนเปนท่ีสวนบุคคล 
บุคคลภายนอกหามเขา จึงเปนขอจํากัดในการขยายและเปนการส้ินสุดของการใชสิทธิตาม
ธรรมชาติ   

DPU



- 71 - 
 

คุณยายกัญญา ภรรยาของลุงขวัญอายุ  78 ป ไดช้ีใหเห็นปญหาท่ีเกิดขึ้นสมัยกอนการ
จับจองพ้ืนท่ีแลวตัดไม  ทําลายปาตนน้ํา เปนปญหาเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติในหลายดานเชน 
ปญหาเกี่ยวกับดิน ปญหาแหลงน้ํา เปนตน   

ลุงสม  อดีตครูประชาบาลไดเลาใหคณะผูวิจัยฟงพบวา  ไมมีใครสนใจปญหาท่ีเกิดขึ้น 
ใชทรัพยากรแบบมักงาย ยังไมมีความรูในเรื่องเหลานี้ นอกจากนี้ปญหาไมไดเกิดประชาชนท่ีอยู
อาศัยเพียงกลุมเดียว ยังมีกลุมนายทุน กลุมอิทธิพล ปจจุบันปญหาเหลานี้ยังเปนประเด็นท่ีนาสนใจ
อยู แตท่ีตองทําความเขาใจและยากตอการแกไขคือ การอพยพเขามาของคนในแตละภูมิภาคแลวจับ
จองพ้ืนท่ีทํากิน จะเห็นวา การขยายตัวของชุมชนเกิดจากความหนาแนของประชากรในชุมชนท่ี
หล่ังไหลเขามาอยางตอเนื่อง แลวตั้งรกรากอยูในชุมชนแลวก็ขยายวงกวางออกไปเม่ือเกิดความ 
สัมพันธกันกับคนในชุมชน จึงทําใหพ้ืนท่ีทํากินนอยลง จากสังคมชนบทก็แปรสภาพเปนสังคม
เมืองท่ีมีความแออัด  การขยายตัวของชุมชนในเวลาท่ีผานมาจะเห็นวาภาครัฐไมไดจริงจังอะไร  
กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นตางคนตางทํา แตเวลาเกิดปญหาก็ไมสามารถทําอะไรไดมากนัก  แกปญหาแบบ
หลวม ๆ ส่ิงท่ีตามมาคือรัฐจะเขามาในรูปแบบใหคําแนะนําในเรื่องการไมตัดไมทําลายปาใน
รูปแบบตาง ๆ การอนุรักษปา เพ่ือไมใหบุคคลใดเขาไปใชประโยชนจากปาแตก็ยังมีกลุมนายทุน 
และโรงเรื่อยท่ีเขาไปตัดไมชาวบานไมทําแลวเพราะเดี่ยวนี้มันผิดกฎหมาย  พ้ืนท่ีบานตะพงหางไกล
จากเขา (ภูเขา) สวนใหญปญหาจะอยูท่ีบริเวณเชิงเขามากกวา บริเวณนี้เพียงแตไดรับผลกระทบจาก
การกระทําดังกลาว  และในชวงหนาแลงก็ไดรับผลกระทบในรูปแบบไมมีน้ําใช เม่ือตนน้ําไมมีน้ํา  
ก็ตองหาน้ํากันเองโดยการขุดบอไวใช  แถวนี้น้ําจะดี  ทุกบานจะมีบอน้ําไวกินไวใช แตถาพ้ืนท่ีที่
หางออกไปติดกับทะเลก็จะมีปญหาขุดบอไดน้ําก็ใชไมไดเพราะมันจะออกกรอยไปทางเค็ม   

จากการสังเกตพบวา  พ้ืนท่ีนี้ขยายตัวตามโครงสรางของประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท่ีอยู
อาศัยก็เพ่ิมมากขึ้นตามดวย ความสัมพันธของกลุมประชากรในหมูบานท่ีแตงงานกัน  ครอบครัวจึง
ขยายออกไป จะเห็นวาปจจุบันจํานวนประชากรจะมีมากขึ้นทุกป เด็กก็เพ่ิมขึ้น ผูสูงอายุก็เพ่ิมขึ้น แต
วัยแรงงานท่ีนี่จะลดลง 

2. พ้ืนท่ีใชสอย จากการศึกษาพบวา  เม่ือคนเพ่ิมขึ้นพ้ืนท่ีใชสอยไมไดเพ่ิมตาม 
สมัยกอนไมมีเขตแดน  คนจะอยูตรงไหนก็ได หากพูดไปแลวพ้ืนท่ีชุมชนบานตะพง ชุมชนบาน
แลง  และบานแกลงก็เปนพ้ืนท่ีเดียวกันในชวงประวัติศาสตรท่ีผานมา เพ่ือความสะดวกในการ
ปกครองของบานเมืองจึงมีการแบงพ้ืนท่ีทํากิน พ้ืนท่ีอยูอาศัยออกเปนหมูบาน เปนตําบล และเปน
อําเภอ แตปจจุบันยังมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ิมเขามาอีกหนวยภายในชุมชน แตกอนใครจะ                      
อยูตรงไหน หากินตรงไหนก็สบายไมตองวุนวายอยูไดสบายไมมีใครวารัฐไมวา อยูกันแบบพ่ี  ๆ 
นอง ๆ สมัยกอนพ้ืนท่ีจึงไมใชอุปสรรคหรือปญหาของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติก็ไมมีผลกระทบ
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อะไรตอประชาชนหรือชุมชนเพราะพ้ืนท่ีบริเวณตะพงจะเปนพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ ท้ังพ้ืนดิน             
หนาดิน ผิวน้ําก็ไมมีปญหาอะไร แตปจจุบันพ้ืนท่ีกลายมาเปนปญหาและอุปสรรคของชุมชน เพราะ
ตางคนตางแยงชิงกันในรูปแบบตาง ๆ ท้ังคนภายในชุมชนเองและคนนอกชุมชนท่ีเขามากวานซ้ือ
ท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรก็เปนปญหาวาเม่ือประชากรเพ่ิมขึ้นตองอาศัยพ้ืนท่ีท่ีมีจํากัดสรางท่ีอยูอาศัย
เพ่ิมขึ้น การเขามาครอบครองพ้ืนท่ี การขายพ้ืนท่ีใหนายทุนก็มีใหเห็นอยูตลอดเวลา ท่ีสําคัญคือมี
ความหนาแนนแบบเดียวกับเมืองมากขึ้น 

3. การใชสารเคมีอยางกวางขวาง จากการศึกษาพบวา  ทรัพยากรธรรม ชาติท้ังดินและ
น้ําสมัยกอนๆ ไมฝดเคือง มีความ อุดม สมบูรณ  มีความปลอดภัยสูงเพราะทุกคนในชุมชนรูจักกัน
เปนอยางดี และคอยใหความชวยเหลือกัน ทําใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนไดเปนอยางดี ฉะนั้น 
แมไมมีรัฐหรือรัฐไมเขามาใหความชวยเหลือชุมชนก็สามารถท่ีจะเล้ียงตัวเองได อาชีพสมัยกอนก็
จะมีการทํานากันท้ังนั้น ไมมีบานไหนไมมีการทํานา เล้ียงวัวไวไถนานี่มีทุกบาน  เปนวิถีชีวิต
แบบเดิมๆ  สมัยกอนรุนพอรุนแมเขาไมรูจักสารเคมี เขาไมไดใชสารเคมี  ไมรูจักการใชปุยเคมี สวน
ใหญก็ใชขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก ขี้หมู ท่ีเล้ียงไวในบานมาทําปุยใสนาขาว บํารุงพืชผัก มันก็ไดผลดี แตก็
ไมมากเหมือนเม่ือใชปุยเคมี ผลผลิตท่ีออกมาก็เพียงพอในฤดูกาลคือ ฤดูเวนฤดู เพราะตองอาศัย
แหลงน้ําจากธรรมชาติ สวนใหญไมไดเนนปลูกเพ่ือขายแตปลูกเพ่ือกินในครัวเรือน มียุงเก็บขาวท่ี
เปนผลิตผลไวใหพอเหมาะไมเยอะมาก แตในยุคหลังสภาพบานเมืองท่ีตองการผลผลิตสูง เจาหนาท่ี
ของรัฐก็เขามาแนะนําใหใชปุยเคมี เพราะมันไดผลิตผลสูง ราคาสูง ชาวบานก็เลยแหกันใชปุยเคมี 
ซ่ึงในสมัยนั้นก็ไมแพงมาก  ทุกอยางใชปุยเคมีหมด ปลูกขาว ปลูกพืช ผัก  ผลไมก็ใชปุยเคมีเปน
หลัก  ปหนึ่ง ๆ  บางแปรงก็ทํากันตลอดท้ังปใสปุยเคมีกันตลอดท้ังป  จนดินไมไดปรับสภาพ
กลายเปนทรุดโทรมไป นอกจากใชปุยเคมีแลวยังมียาฆาแมลงทุกอยางเปนสารเคมีหมด  จากการ
สังเกตและสอบถามชาวบานใกลเคียงพบวา  ผลจากการใชสารเคมีทําใหชุมชนไดรับผลกระทบ
เพราะดินมีปญหาตองใชเวลาในการปรับสภาพดินกันใหม น้ําท่ีใชอุปโภคบริโภคก็ไมสามารถ
ใชไดตองซ้ือจากแหลงตางๆ มาใชสอยในครัวเรือน แตบางบานก็ยังใชบอน้ําซ่ึงหลายคนกังวลวาจะ
มีสารอะไรเจือปนแลวสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายหรือไม 

จากการศึกษาพบวา  การขยายตัวของชุมชนตะพงจึงมีรูปแบบท่ีทําใหเขาใจไดวา เกิด
จากประชากรท่ีอพยพเขามาอยูอาศัยมากขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธท้ังเชิงวัฒนธรรม  โครงสราง
ทางสังคม  เศรษฐกิจ ท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว จนทําใหชุมชนมีความตองการท่ีท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย
เพ่ือตอบสนองความตองการของตน  เพ่ือความเขมขนของการขยายตัวตามรูปแบบเศรษฐกิจ
ปจจุบันจึงตองอาศัยสารเคมีกระตุนผลผลิตทางการเกษตรใหไดเปนจํานวนมากเพ่ือจะไดมารายได
ท่ีสูงขึ้นและเปนเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดท้ังป โดยท่ีสภาพดินไมไดมีการพักผอนและฟูมฟกให
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อุดมสมบูรณแบบดังเดิม สวนปญหาการใชทรัพยากรธรรมของชุมชนตะพงชวงขยายตัวเปน              
วัฏจักรท่ีเม่ือประชากรของประเทศเพ่ิมขึ้นการขยายตัวดวยรูปแบบตางๆ ของกลุมคนแตละภูมิภาค
ก็จะไมเคล่ือนยายตัวเองเพ่ือหาแหลงทํากินใหม หาความอุดมสมบูรณของชีวิตและครอบครัวให
เพ่ิมมากขึ้น การขับเคล่ือนเหลานั้นก็เขาไปสูกระบวนการแบบเดียวกันกับการตัดไมทําลายปา การ
แผวถางพง จับจองพ้ืนท่ีโดยท่ีรัฐไมไดเขามาควบคุม พ้ืนท่ีใชสอยเพ่ิมมากขึ้น และพ้ืนท่ีถูกระดมใช
สารเคมีในวงกวางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกิจใหกับครอบครัวมากกวาความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

3) ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงชวงปรับเปล่ียน จากการศึกษา
พบวา  เม่ือ 50-80 ปท่ีแลว ชุมชนบานตะพงเปนชุมชนท่ีมีความสุข มีความสะดวกสบายทุกอยาง          
มีความอบอุนทางสังคม ไมมีการเบียดเบียนกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกันมีแตเห็นใจกันในทุกดาน   
แมบานตะพงจะไมเจริญเทากับในเมืองก็ตาม ขอกันกินไดทุกบาน เปนคําพูดท่ีชาวตะพงภาคภูมิใจ
และบงบอกถึงความเขมแข็งของชุมชนไดเปนอยางดี  ความสัมพันธจะเปนท่ีรูจักกันของคนใน
ชุมชนท้ังแบบสายเลือด ญาติ เพ่ือน และความคุนเคย  หรือเกี่ยวดองกัน บางก็ไปทําบุญท่ีวัดตะพง
นอก  ตะพงใน ก็รูจักกัน  วิถีชีวิตสวนใหญอยูกับธรรมชาติ  ใชชีวิตแบบเรียบงายไมหวือหวา ไม
เครียดกับภาวะเศรษฐกิจท่ีขึ้นลงอยางปจจุบัน   

คุณลุงขวัญ (เจาของพ้ืนท่ีสําหรับสนทนากลุม) ไดกลาวถึงบรรยากาศของการทํามาหา
กินในสมัยกอนวา  มีความปลอดภัยสูง เพราะทุกคนรูจักกัน มีปญหาอะไรก็จะพูดคุยกัน ยังมี
บทบัญญัติของชาวบานในสมัยเม่ือ 50-60 ปท่ีแลว แลวมันก็เพ่ิงหมดไปเม่ือประมาณสัก 10 ป หรือ
กวานิดหนอยวา  เม่ือเดือน 3 เดือน 4 ท่ีไมมีหนาการทํานา นาก็จะวางเปลา เจาของก็ปลอยไวจนตน
กลาออนๆ หรือตนหญาก็ขึ้นเต็ม คนในชุมชนสามารถท่ีจะเอาวัว  ควายไปเล้ียงได  แลวคอยนํากลับ
บานตอนใกลค่ํา ไมถือวาเปนการบุกรุก ซ่ึงเปนการดีท่ีวัวควายเหลานั้นไดถายมูลไวแลวก็กลายเปน
ปุยใหกับดิน  เจาของไมตองลงทุนอะไรมากก็ไดปุยเต็มพ้ืนท่ี  สวนท่ีเปนหนองเปนบึง มีน้ําขังใน
นาแปลงใดสามารถลงไปจับปลาหรือทอดแหไดโดยไมมีกาหวงหามแตประการใด บางครั้งก็นัด
แนะกันไปลงอวนลงแหในหนองน้ําในหมูบานแลวก็แบงปลากันไปกินอยางมีความสุข  ปญหา
ของผูคนไมมีอะไร ปญหาทรัพยากรก็มีนอย  เพราะทุกคนในชุมชนรวมมือกัน ชวยกันดูแล ชวยกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แตในปจจุบันสภาพท่ีเห็นผูคนมีกิจกรรมรวมกันแบบนี้ก็หมดไป ทุก
พ้ืนท่ีก็เปนพ้ืนท่ีท่ีถูกหวงหามไมใหใครนําวัว  ควายไปเล้ียงเหมือนดังแตกอน แหลงน้ําท่ีเปนหนอง
เปนบึงหากติดกับท่ีของใครก็จะถูกปดกั้นไมใหใครเขาไปลวงละเมิดสิทธิ  การดูแลสุขภาพเปนไป
ตามความเช่ือเชน  เม่ือเจ็บปวยก็จะมีหมอพ้ืนบานท่ีเกงสามารถรักษาไดหลายโรคเขาใชเวทมนต
คาถาหรือใชตํารายาพ้ืนบานท่ีเขาเรียนมาหรือไดถายทอดมากับสมุนไพร ไมมีเครื่องมือเครื่องใช
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อะไรเลยในการดูแลรักษา  เม่ือกอนไมมีมะเร็ง มีแตฝดาษ  ฝในทอง  ฝประคํารอย  สวนมะเร็งเตา
นมสมัยกอนก็มีวีการรักษาโดยใชโหล (ขวดโหล) จุดกระดาษหรือสําลีแหยเจาไปใหมันดูดออกมา
ใหหมดซ่ึงเปนวิธีคิดในเชิงภูมิปญญาแตเดี๋ยวนี้ก็เปล่ียนไป สภาพของโรคก็มีวิวัฒนาการตามสภาพ 
แวดลอมและสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย การรักษาดวยวิธีเดิม  ๆ  ก็หมดไป  จะมี
หลงเหลืออยูบางก็รักษากระดูกแกปวดแกเม่ือยตามความเช่ือดั้งเดิม 

จากการสังเกตและพูดคุยกับกลุมคนในชุมชนท่ีเปนชาวสวนถึงการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนตั้งแตเรื่องประเพณีและการรวมตัวกันของคนในชุมชนพบวา โดยท่ัวไปศูนยรวมของคนท่ี
ยายออกจากพ้ืนท่ีเม่ือถึงชวงประเพณเีชน ประเพณีบุญขาวหลาม ประเพณีเทกระจาด ประเพณีบุญ
สงกรานต และประเพณีวันสารท คนกลุมนี้ก็จะกลับมาบาน  ในยุคปจจุบันสภาพหรือเหตุการณ
เหลานี้ยังคงมีอยูบาง แตคนท่ีอพยพออกไปหางานทําในตางถ่ินก็ไมไดกลับมาเพราะสภาพเศรษฐกิจ
บีบบังคับจึงไมสามารถกลับมาประกอบกิจกรรมตามประเพณีได สภาพท่ีทําใหชุมชนตะพงเปล่ียน- 
แปลงไปพิจารณาไดจากสาเหตุดังนี้  คือ ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม  ดาน
สภาพแวดลอม   

ลุงขวัญ (ผูนําเรียกรองส่ิงแวดลอมภายในชุมชน) ไดอธิบายชาวตะพงเดิมมีวิถีชีวิตอยู
กันอยางสงบไมมีปญหาท้ังดานโครงสรางและส่ิงแวดลอม ดํารงชีวิตอยูไดดวยการพ่ึงพาอาศัยกัน 
ไมเห็นแกเล็กแกนอย ไมเอารัดเอาเปรียบกัน โดยมีวัฒนธรรมประเพณีตางๆ คอยประสาน
ความสัมพันธทางเครือญาติ การเกี่ยวดอง และความเปนเพ่ือนกับกลุมตาง ๆ หลังจากสภาพ
บานเมืองเขาสูยุคพัฒนาท้ังระบบ การเปล่ียนแปลงจากหนามือเปนหลังมือทําใหชุมชนตองปรับตัว
ใหเขากับสภาพการณท่ีเกิดขึ้น 

จากการศึกษาพบวา  การเปล่ียนแปลงของชุมชนบานตะพงพิจารณาจากปจจัย ตอไปนี้ 
1.   การใชพ้ืนท่ี เปนการใชพ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขตจํากัดไมสามารถท่ีจะเขาไปหากินได

เหมือนดังแตกอน ตางคนตางอยูตางคนตางละเลยวัฒนธรรมดานความ สัมพันธกันในวิถีชีวิต ใน
อดีตจะหาปลาในนาขาวของใครดวยวิธีการนําเบ็ดไปปกไวก็ไมมีใครวา เจาของอนุญาตเพราะเปน
คนรูจักกันท้ังหมด แตปจจุบันทําอยางนั้นไมไดพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ีเปนท่ีหวงแหนหามบุคคลภายนอกเขา
ไปทําอะไร เล้ียงวัวเล้ียงควายเหมือนดังแตกอนไมไดแลวเพราะเปนท่ีหวงหาม บางพ้ืนท่ีก็ถูกขาย
ใหกับนายทุน หรือโรงงานอุตสาหกรรม วิถีชีวิตชุมชนก็ตองเปล่ียนเปนตางคนตางอยูในอาณา
บริเวณของตนเอง 

2.  ประเพณีทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมทองถ่ิน เดิมวิถีชีวิตชุมชนเปนไปอยางธรรมชาติ
เอ้ือเฟอกันเต็มรูปแบบเชน ประเพณีลงแขก ประเพณีเอาแรง ซ่ึงเปนความบริสุทธ์ิตางคนตางสํานึก
ในความเปนชุมชนใหความรวมมือกันจนงานในแตละฤดูกาลสําเร็จเสร็จส้ินไดดวยแรงงานคนใน
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ชุมชนโดยไมมีการเรียกเก็บคาแรง ไมคิดรายวัน ไมคิดเปนคาจางใด ๆ  หลังจากสภาพบานเมือง
เปล่ียนแปลงไปทําใหคนในชุมชนตองปรับตัวตาม  จากประเพณีทองถ่ินกลายเปนตองจายคาจาง
แรงงานเพราะทุกคนตองดิ้นรนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จะเห็นไดวา  คนในวัยท่ีแตกตางกันก็มีแนวความคิดท่ีแปลกแยกกันออกไป คนใน
สมัยกอน 50-80  ปก็จะมองวา สังคมนาจะคงสภาพแบบเดิมๆ  อยู แตก็ตองยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
จากใบหนาและแววตาของผูคนในทองถ่ินท่ีเขามาสนทนาแลวใหคําตอบอยางนาสนใจวา “อยาไป
หวังอะไรมาก  บานจะเปนอะไรมันก็เปนไปตามกฎเกณฑของมัน  พวกเราคนแกจะไปหามอะไร
ได” เขา (บานเมือง) จะพัฒนาอยางไรก็ปลอยใหเขาพัฒนาไปเราก็จะทําหนาท่ีพลเมืองไป เคารพ
กฎหมาย  เคารพกฎเกณฑบานเมือง  เพราะมันเปนอนิจจังไมเท่ียงไมแนนอน  มันจึงเปล่ียนแปลง
ไปอยางท่ีเห็น ในแตละครอบครัวพยายามสงลูกหลานใหเรียนหนังสือในระดับท่ีสูงขึ้นไป เพ่ือจะ
ไดมีการมีงานทําดีๆ อยูในหองทํางานเย็นๆ มีเงินเดือนสูงๆ เพ่ือจุนเจือครอบครัว พอเด็กเหลานั้น
จบออกมาก็ใชภูมิปญญาไมเปน  ไมอยากทํางานแบบพวกเรา (ผูสูงอายุ)ในชุมชน บางคนก็ขายท่ี
ขายทางไปสรางบานหลังโตๆ ซ้ือรถคันสวย ๆ เพ่ือยกฐานะทางสังคม โรงงานอุตสาหกรรมเขามา
ซ้ือท่ีเพ่ือสรางโรงงาน สวนใหญท่ีเขาขายกันเปนคนนอกพ้ืนท่ี หลังจากท่ีเขาเขาทํางานแลว
เศรษฐกิจมีปญหาจะกลับมาสรางภูมิปญญาแบบเดิมก็ลําบากเพราะไมมีพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีรอบชุมชนท่ี
เห็นก็จะเปนโรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานไฟฟา จริงๆ  ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม
ชุมชนท้ังดิน และน้ํา รวมท้ังอากาศ เม่ือมองไปรอบ  ๆ 

 
 

 
 

ภาพท่ี  20 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูใจกลางชุมชนบานตะพงและบานแลง 
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ชุมชนบานตะพงยังมีการเปล่ียนแปลงอีกดานหนึ่งก็คือ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนใน
สมัยกอนก็เปนการแลกเปล่ียนกันมีตลาดนัดของแตละหมูบาน แตปจจุบันก็มีเหมือนกันในรูปแบบ
หางสรรพสินคา  ตลาดใหญ ๆ เสียมากกวา เพราะคนก็มีคานิยมแบบนี้อยูเหมือนกัน 

สรุป ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงชวงปรับ เปล่ียนเปนรูป 
แบบเดียวกันในชุดพ้ืนท่ีบานแลงและบานแกลงเพราะเปนพ้ืนท่ีตอกัน  เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
จากโรงงานอุตสาหกรรมหลายรูปแบบและปญหาท่ีเกิดจากความตองการดานรายไดมากเกิดกวาท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติจะรับได การเปล่ียน- แปลงเหลานี้ทําใหประชาชนหรือชุมชนตั้งรับตอสภาพ
การบีบบังคับของการดําเนินกิจกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมไมไหว ปญหาจึงเกิดจาก 2 สาเหตุ
ใหญ ๆ คือ  สาเหตุภายในคือคนในชุมชนเองเปนผูสราง และสาเหตุภายนอกคือนายทุนหรือ
บุคคลภายนอกและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขามากวานซ้ือท่ีดิน  

4)  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุนชนบานตะพงชวงสรางเครือขาย 
จากการศึกษาพบวา  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงชวงสราง

เครือขายเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไปคือคนในชุมชนมีความคุนเคยกันก็จริงแตเปนความสัมพันธสวน
บุคคลหรือความสัมพันธแบบเครือญาติหรือแบบเกี่ยวดองมากกวา ท่ีจะเปนองคกร ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะไมมีความคุนเคยในการท่ีจะทํางานเปนระบบเครือขายหรือองคกร บาง
กลุมก็ไมไดมีความผูกพันกับพ้ืนท่ี เนื่องจากอพยพมาจากแหลงทํากินอ่ืน  สวนกลุมเด็กเยาวชนก็
ไมไดมีอุดมการณและไมไดใหความสําคัญตอการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินของตนเอง 
สวนใหญมุงเนนคานิยมการทํางานในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก 

ยังพบอีกวา ชุมชนตะพงหลังจากมีผลกระทบดานวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ 
ไมไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการรวมกลุมกันดูแลทรัพยากร  ธรรมชาติโดยเฉพาะดิน         
แตละหมูบานก็ไมไดใหความชวยเหลือกันแนะนํากันเพ่ือสรางภูมิปญญาในการแกปญหาเกี่ยวกับ
ดิน จะมีก็แตกลุม อบต.และภาครัฐท่ีเขามาแนะนําในการดูแลดินและหนาดินซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
โดยใชปุยเคมีนอยลง มีเครือขายในชวยเหลือนอกจากภาครัฐไดแนะนําใหใชปูนขาวเพ่ือปรับหนา
ดินไมใหเปรี้ยวแลวก็ยังมีวิธีการทําปุยหมัก น้ําหมัก โดยนําวัสดุและภูมิปญญาดั้งเดิมมาถายทอด
ใหแกกัน มีเครือขายในการเฝาระวังดานสุขภาพอันสืบเนื่องมาจากส่ิงแวดลอมเปนพิษในทุก
รูปแบบ  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงชวงสรางเครือขาย เปนปญหาท่ีเกิด
จากคนในชุมชนไมรักและไมหวงแหนตอทรพัยากร ธรรมชาติในทองถ่ินของตน เยาวชนขาดความ
ผูกพันกับพ้ืนท่ีทํากินท่ีบรรพชนไดสรางไวใหและกลุมคนท่ีอพยพเขามาอยูอาศัยก็อยูเพียงประกอบ
อาชีพไมไดหวงแหนตอทรัพยากรธรรมชาติท่ีตนทํามาหากิน บางคนก็ไป ๆ มา ๆ กับถ่ินอ่ืน 
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4.3.3 สรุปปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนบานตะพง   
ผลจากผลการศึกษาภาพรวมปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิต

ชุมชนบานตะพงมีอยู 3 ปญหาหลักคือ  ปญหาการใชท่ีดิน ปญหาการใชน้ํา และปญหาการทําลาย
ปาไม ซ่ึงจะไดกลาวในแตละชวงของปญหา ดังนี ้

ชวงบุกเบิก  :  ชุมชนบานตะพงมีอิสระในการใชทรัพยากรธรรมชาติแตขาดความรู
ความเขาใจในการท่ีจะดูแลรักษา อนุรักษและฟนฟูใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณอยู
ตลอดเวลา ไมเคารพกฎเกณฑของรัฐและรัฐไมจริงจังในการเขามาควบคุมดูแลใหชุมชนใชสอย
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล ไมไดใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลกับการ
นําไปใช มักนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ่ึงเปนผลทําใหดินเกิดปญหาของธาตุท่ีจะทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณ มีการแผวถางปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินอยางกวางขวาง 

 ชวงขยายตัว : ชุมชนบานตะพงมีการเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็ว ความ
ตองการท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยก็เพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีปจจัย 2 ดาน คือ 

1) ปจจัยภายในคือ ประชากรในชุมชนแตงงานกันแลวก็เพ่ิมประชากรในชุมชน
อยางรวดเร็ว 

2) ปจจัยภายนอกคือ ประชากรท่ีอพยพเขามาอยูอาศัยดวยวิธีการจับจองพ้ืนท่ีทํา
กินในพ้ืนท่ีรกรางท่ีรัฐดูแลไมท่ัวถึง และคนในชุมชนแตงงานกับคนนอกชุมชนแลวยายเขามาอยูใน
ชุมชน 

ชวงปรับเปล่ียน : ชุมชนบานตะพงมีการปรับตัวของชุมชนโดยไมไดตั้งตัวคือ จาก
เกษตรเพ่ือยังชีพมาเปนระบบทุนนิยม ทําใหเกิดการแขงขันเพ่ิมผลผลิตโดยการใชปุยเคมี ปุยเรงราก 
ปุยเรงดอก ปุยเรงผล ซ่ึงทํากันตลอดท้ังป 

ชวงสรางเครือขาย  :  ชุมชนบานตะพงขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ไมมีระบบเครือขายในการท่ีจะชวยกันสอดสองดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
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4.4  สรุปปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน 
กลาวโดยสรุปปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนใน  3  ชุมชน  

ซ่ึงจะกลาวตามลําดับของแตละชุมชน ดังนี้ 
4.4.1 ชุมชนบานแลง 

สรุปผลจากการศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานแลงมี 4 ปญหา
ดวยกัน คือ ปญหาเกี่ยวกับการใชดิน ปญหาเกี่ยวกับการใชน้ํา ปญหาเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปา  
ซ่ึงปญหาเหลานั้นมีจุดเริ่มตนแบงออกเปน  4  ชวงปญหา คือ 

ชวงบุกเบิก : ชุมชนบานแลงเปนชุมชนท่ีขาดความเจริญมีชนชาวชองเปนคนพ้ืนเมือง 
กลับไมมีความผูกพันกับอํานาจรัฐอยูอยางอิสระพ่ึงตนเอง รัฐไมไดเขาไปจัดระเบียบ ไมไดมี
มาตรการในการควบคุมดูแลใหระบบนิเวศนมีความอุดมสมบูรณ ขาดความรูในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ และอยูนอกเขตชลประทาน 

ชวงขยายตัว  :  ชุมชนบานแลงมีประชากรเพ่ิมมากขึ้นจากชนพ้ืนเมืองเดิม และกลุม
คนท่ีอพยพเขาไปจับจองพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย โดยอาศัยวิธีการแผวถางพงถางปา เผาปา เพ่ือ
เปดพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย จนกอใหเกิดปญหาการทําลายปาซ่ึงเปนปาตนน้ํา 

ชวงปรับเปล่ียน : ชุมชนบานแลงไดใชชีวิตแบบพอมีพอกินมาเปนระบบทุนนิยม มี
การแลกเปล่ียนสินคาและบริการเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมนิยมใชปุยชีวภาพหรือปุยคอกก็กลับใชปุยเคมี 
เพ่ือเรงผลผลิตออกสูตลอดใหไดมากท่ีสุด 

ชวงสรางเครือขาย : เปนการทราบปญหาของการทําลายและบุกรุกปาของคนใน
ชุมชนและคนตางถ่ิน ประชาชนไมใสใจตอการเขารวมโครงการในเบ้ืองตน เพ่ือดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติ ท้ังดิน น้ํา ปาไม อันเปนทรัพยากรธรรม ชาติของทองถ่ิน จึงเริ่มตนดวยการปลุกสํานึก
ชุมชนไดเห็นความสําคัญเพ่ือดูแล ปกปอง คุมครองปาใหรอดพนจากการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของชุมชน ขาดผูนํารุนใหม ๆ และการความชวยเหลือจากภาครัฐในการสรางเครือขาย 

เม่ือมีการใชทรัพยากรธรรมชาติดานดิน น้ํา และปาไม อยางไมถูกวิธีทําใหเกิดผล
กระทบตอวิถีชีวิตในทุกดานเชน การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวตอเนื่องจะทําใหสภาพดินเส่ือมโทรมเร็ว
ยิ่งขึ้นยากตอการบํารุงรักษา 

4.4.2  ชุมชนบานแกลง 
ผลจากการศึกษา ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน

บานแกลงมีอยู 3 ปญหาหลักคือ ปญหาการใชท่ีดิน ปญหาการใชน้ํา และปญหาการทําลายปาไม          
ซ่ึงจะไดกลาวในแตละชวงของปญหา  ดังนี ้
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ชวงบุกเบิก : ชุมชนบานแกลงเปนชุมชนทางดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ซ่ึงมีคน
พ้ืนเมืองคือชาวชองอยูอาศัย  มีการตัดไมทําลายปา บุกรุกปา ตัดไมมาทําฟน เผาถาน สรางบาน ดวย
ขาดความรู ความเขาใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  ไมมีระเบียบกฎเกณฑใชชีวิตอยางอิสระ  
ตามความตองการ  เจาหนาท่ีรัฐไมจริงจังในการดูแลและควบคุม 

ชวงขยายตัว : ประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความตองการพ้ืนท่ีทํากินก็เพ่ิมขึ้นเปนเงาตามตัว มี
การแขงจันกันของกลุมคนท่ีอพยพเขามาจับจองพ้ืนท่ีทํากินดวยวิธีการตาง ๆ เชน เผาปาเพ่ือทํา
การเกษตร เบ้ืองตนเปนเกษตรเชิงเดี่ยว เชน มันสําปะหลัง ออย เปนตน 

ชวงปรับเปล่ียน  :  ชุมชนบานแกลงเปนชุมชนสูญเสียการพ่ึงตนเองดวยภูมิปญญา
ดั้งเดิมท่ีเคยอยูรวมกับธรรมชาติ  กลับตองพ่ึงพาสารเคมี ปุยเคมี เปนตน จากการดํารงชีพดวยการทํา
การเกษตรเพ่ือเล้ียงตนเองและครอบครัวแบบพอเพียงกลับตองเปล่ียนแนวคิดเปนการเกษตรเพ่ือ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจึงตองรีบเรงแขงขันกันอยางเต็มท่ี ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือดินเปรี้ยวบาง  ดิน
เค็มบาง  ซ่ึงเปนผลมาจากการใชสารเคมีเปนตัวกระตุนใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ผลผลิตไมไดผล
เหมือนเดิม ราคาตกต่ําลง คานิยมในการขายท่ีดินใหกับนายทุนเพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวซ่ึงเปนหนทางท่ีรวดเร็วท่ีสุด  ตองอยูรวมกับโรงงานอุตสาหกรรม 

ชวงสรางเครือขาย  :  ชุมชนบานแกลงไมไดรับความรวมมือและไมใหความสนใจ
เกี่ยวกับการสรางเครือขายแมกับคนในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกลเคียง เพราะคนในชุมชนไม
เห็นความสําคัญในการสรางเครือขายในการดูแลดิน ดูแลน้ํา และดูแลปาไมอันเปนปาตนน้ําอยาง
เปนระบบ 

4.4.3 ชุมชนบานตะพง 
ชุมชนบานตะพงไดรับผลกระทบจากปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติจากฝมือของคน

ในชุมชนเองสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนฝมือจากกลุมท่ีอพยพเขามาจับจองเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากิน 
สวนท่ีเปนประเด็นปญหาตอชุมชนในวงกวางคือปญหาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูรายลอม
ชุมชนซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากปจจัยตาง ๆ  ดังนี้  คือ 

1.  ปญหาจากการทําลายปาหรือแผวถางปาเพ่ือประโยชนทํากินและเพ่ือหวังกําไร   
2.  ปญหาความไมมีกรอบหรือกฎเกณฑในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  ฝาฝนระเบียบกฎเกณฑท่ีรัฐกําหนด 
4.  กลุมทุนและกลุมอิทธิพลในทองถ่ินเขามามีบทบาทในชุมชน 
5.  ขยายพ้ืนท่ีตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
6.  โรงงานอุตสาหกรรมทําใหสภาพแวดลอมของชุมชนเส่ือมสภาพอยางรุนแรง 
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ผลจากการศึกษาภาพรวมปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน
บานตะพงมีอยู  3  ปญหาหลักคือ  ปญหาการใชท่ีดิน ปญหาการใชน้ํา และปญหาการทําลายปาไม 
ซ่ึงจะไดกลาวในแตละชวงของปญหา ดังนี้ 

ชวงบุกเบิก  :  ชุมชนบานตะพงมีอิสระในการใชทรัพยากรธรรมชาติแตขาดความรู
ความเขาใจในการท่ีจะดูแลรักษา อนุรักษและฟนฟูใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณอยู
ตลอดเวลา ไมเคารพกฎเกณฑของรัฐและรัฐไมจริงจังในการเขามาควบคุมดูแลใหชุมชนใชสอย
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล ไมไดใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลกับการ
นําไปใช มักนิยมปลูกพืชเชิงเดีย่วซ่ึงเปนผลทําใหดินเกิดปญหาของธาตุท่ีจะทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณ มีการแผวถางปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทํากินอยางกวางขวาง 

ชวงขยายตัว : ชุมชนบานตะพงมีการเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็ว  ความตองการท่ี
ทํากินและท่ีอยูอาศัยก็เพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีปจจัย  2  ดาน  คือ 

1) ปจจัยภายในคือ ประชากรในชุมชนแตงงานกันแลวก็เพ่ิมประชากรในชุมชนอยาง
รวดเร็ว 

2) ปจจัยภายนอกคือ ประชากรท่ีอพยพเขามาอยูอาศัยดวยวิธีการจับจองพ้ืนท่ีทํากิน
ในพ้ืนท่ีรกรางท่ีรัฐดูแลไมท่ัวถึง และคนในชุมชนแตงงานกับคนนอกชุมชนแลวยายเขามาอยูใน
ชุมชน 

ชวงปรับเปล่ียน : ชุมชนบานตะพงมีการปรับตัวของชุมชนโดยไมไดตั้งตัวคือ จาก
เกษตรเพ่ือยังชีพมาเปนระบบทุนนิยม ทําใหเกิดการแขงขันเพ่ิมผลผลิตโดยการใชปุยเคมี ปุยเรงราก 
ปุยเรงดอก ปุยเรงผล ซ่ึงทํากันตลอดท้ังป 

ชวงสรางเครือขาย  :  ชุมชนบานตะพงขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ไมมีระบบเครือขายในการท่ีจะชวยกันสอดสองดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 

 
4.5   เปรียบเทียบปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนของ 3 ชุมชน            
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง คือ ชุมชนบานแลง  ชุมชนบานแกลง และชุมชนบานตะพง 

ผลการศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ท้ัง 3 ชุมชนในภาพรวม พบวา ในชวงบุกเบิกท้ัง 3 ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม
เปนชนพ้ืนเมืองเรียกวา “ชอง” นอกจากทําการเกษตรแลวยังมีการหาของปา  จับสัตวปา  ทํานาบาง
ในบางสวน มีภาษาเปนลักษณะเฉพาะ ปจจุบันจังหวัดระยองไดอนุรักษหมูบานชาวชองและ
สงเสริมการพูดภาษาดั้งเดิม วิถีชีวิตชาวชองมีการตัดไม ลาสัตว คนกลุมนี้ไมรู ไมเขาใจถึงส่ิงท่ีตน
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กระทําวาจะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตแบบใดบาง เพราะความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  
และมีคนท่ีอพยพเจามาจับของพ้ืนท่ี  และบุกเบิกพ้ืนท่ีทํากินหรือมีการผสมผสานกันของคนอพยพ
เขามากับคนพ้ืนเมืองเดิม ท้ัง 3 ชุมชนเกิดปญหาเรื่องดินท่ีถูกน้ําชะลางหนาดินท่ีมีธาตุอาหารเหมาะ
แกการเพาะปลูก  สวนน้ําก็จะตองอาศัยน้ําในระบบธรรมชาติ  ไมมีระบบชลประทานมีชีวิตอยูแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน  ในชวงบุกเบิกท้ัง 3 ชุมชน เปนชุมชนเดียวกัน จึงไมมีความ
แตกตางในการเปนอยูในวิถีชีวิตมากนัก  ในชวงขยายตัว  ท้ัง 3 ชุมชน ไดเพ่ิมประชากรในรูปแบบ
สายสัมพันธในระบบเครือญาติ  เพ่ือนบาน  มีความเอ้ืออาทรกันภายในชุมชน  ตอเม่ือมีคนเพ่ิมมาก
ขึ้น ความตองการในพ้ืนท่ีทํากิน และท่ีอยูอาศัยก็เพ่ิมขึ้นตามตัวอยางรวดเร็ว  ดวยวิธีการท่ีรุนแรง
กวาเดิม คือ ตัดไมท่ีเปนปาตนน้ํา ซ่ึงทําใหสภาพของดินเกิดสภาพเส่ือมโทรม  ลําคลองสงน้ําก็ตื้น
ลงเพราะน้ําท่ีไหลจะพัดพาเอาตะกอนลงไปในรางน้ํา  ลําคลองมีการเปล่ียนทิศทางของน้ํา  ในชวง
การปรับเปล่ียน วิถีชีวิตชุมชนมีความจําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพการณทางดาน
เศรษฐกิจ แสวงหาอาชีพ  และวิธีการทําการเกษตรท่ีใหไดผลตามความตองการของตลาดโดยใช
ปุยเคมี สารเคมี  เพ่ือเรงดอก  เรงผลอยางตอเนื่อง  จนทําใหเกิดปญหาเรื่องดิน ปญหาเรื่องน้ํา สวน
ปญหาเรื่องปาไมก็ยังคงเปนปญหาการลักลอบตัดไม และลาสัตวในเขตปาชุมชน เม่ือไมไดผลใน
ระยะยาวท้ัง 3 ชุมชนก็นําภูมิปญญาชาวบานแบบเกามาใชเชน การใชปุยชีวิภาพ  การใชมูลสัตว
บํารุงหนาดิน สวนบานแกลงและชุมชนบานตะพงจะมุงเนนภูมิปญญาและการตลาดเปนหลักท้ัง 3 
ชุมชนมีการปรับตัวท่ีแตกตางกัน ชุมชนในชวงสรางเครือขาย ในการสรางเครือขายของชุมชนมี
นอยมากเพราะตางคนตางอยู ตางคนตางแกปญหาของตนเปนหลัก  ไมไดมีองคกรชุมชนเขามามี
บทบาทมากนัก เปนแตเพียงคอยตั้งรับการชวยเหลือมากกวาการเรียนรูเพ่ือการแกปญหาของชุมชน 
ยกเวนชุมชนบานแลงจะมีกลุมคอยระวังปญหาลักลอบการตัดไม ลักลอบลาสัตว คนในชุมชนเริ่ม
ตระหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนของตน สวนใหญจะอยูในชวงคนอายุรุนวัยกลางคนท่ีจะทํา
หนาท่ีในการคอยระวังปองกันกลุมลักลอบดังกลาว 
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ตารางเปรียบเทียบ  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนของ 3  ชุมชน คือ ชุมชนบานแลง   

ชุมชนบานแกลง  และชุมชนบานตะพง 
 

ชวงเวลา ชุมชนบานแลง ชุมชนบานแกลง ชุมชนบานตะพง 

ชวงบุกเบิก 

-อาชีพทํานา 
-มีพ้ืนท่ีติดกับภูเขา 
-คนพ้ืนเมือง (ชอง)อาศัย 
-ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
- พ่ึงตนเองมากกวาพ่ึงรัฐ 
-ระบบนิเวศนอุดมสมบูรณ 
-ขาดการบริหารจัดการ 
-อยูนอกเขตชลประทาน 
-มีอางเก็บน้ําชุมชน 

-อาชีพทํานา 
-มีพ้ืนท่ีติดกับภูเขาและทะเล 
-คนพ้ืนเมือง (ชอง)อาศัย 
-ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
- พ่ึงตนเองมากกวาพ่ึงรัฐ 
-ไมมีระเบียบกฎเกณฑ 
-ไมมีการปลูกไมทดแทน 
-อยูแบบพอกิน 
 

-อาชีพทํานา 
-มีพ้ืนท่ีติดกับภูเขาและทะเล 
-คนพ้ืนเมือง (ชอง)อาศัย 
-ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
- พ่ึงตนเองมากกวาพ่ึงรัฐ 
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ตารางเปรียบเทียบ  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
ท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนของ 3  ชุมชน คือ ชุมชนบานแลง   

ชุมชนบานแกลง  และชุมชนบานตะพง 
(ตอ) 

ชวงเวลา ชุมชนบานแลง ชุมชนบานแกลง ชุมชนบานตะพง 

ชวงขยายตัว 

-ประชาการจากตางถ่ินอพยพเขา
มาจับจองพื้นท่ีทํากิน 
-เผาปา ขยายที่ทํากิน ทําลายปา
ตนน้ํา 

-ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
-คนตางถ่ินเขามาจับจองพื้นท่ี เกิดสายสัมพันธ
ระหวางคนสองกลุม 
-เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
-เผาปา ถางปา ทําลายปาซึ่งเปนปาตนน้ํา 
-ปลุกพืชเชิงเดี่ยว 

-การเพิ่มประชากรของคนในทองถ่ิน 
-ประชากรท่ีอพยพเขามาผสมกลมกลืนกับคน
ทองถ่ินจนแยกไมออกวากลุมไหนบาง 
-เผาปา ทําลายตนนํ้า 
-ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
-อาศัยแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

ชวงปรับเปลี่ยน 

-ใชชีวิตแบบทุนนิยมมากขึ้น 
-มีการแลก เป ล่ียนสินค าและ
บริการ  
-ใชปุยเคมี 
ซ้ือนํ้าใชในฤดูแลง 

-ใชชีวิตแบบทุนนิยมมากขึ้น 
-ใชสารเคมี ปุยเคมี การเกษตรอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจแบบการตลาด 
-ดินเปร้ียว และดินเค็ม 
-ทําสวนผลไมโดยสวนใหญ/ซ้ือน้ําในฤดูแลง 

-ใชชีวิตแบบทุนนิยมมากขึ้น 
-ตั้งตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
-มีการแขงขันผลผลิต 
-ใชปุยเคมี   
-ซ้ือน้ําไวใชในหนาแลง 
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ตารางเปรียบเทียบ  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
ท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนของ 3  ชุมชน คือ ชุมชนบานแลง   

ชุมชนบานแกลง  และชุมชนบานตะพง 
(ตอ) 

ชวงเวลา ชุมชนบานแลง ชุมชนบานแกลง ชุมชนบานตะพง 

ชวงสรางเครือขาย 
มีการดูแลปาชุมชนของคนในชุมชน ไมมีเครือขายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ -ไมมีเครือขายในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับดิน  น้ํา 
แหลงน้ําและปาไม 
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4.6 เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิต
ชุมชน 

ชุมชนจะตองทําความเขาใจกับจุดเริ่มตนของชุมชนนั้นคือประวัติศาสตรท่ีมีการบุกเบิก
พ้ืนท่ีเพ่ือใชสอยทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี กลุมคน(ชาติพันธุ)ท่ีอพยพเขามาสูพ้ืนท่ี จนเขาสูการ
ขยายพ้ืนท่ีใหกวางออกไปจนเปนชุมชนตามลักษณะของอาณานิคมท่ีแบงเขตพ้ืนท่ีโดยอาศัยอํานาจ
รัฐและปจจัยดานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีทําใหตองมีการขยายเวลาปรับเปล่ียนตามเง่ือนไข
ของทุนนิยมเศรษฐกิจเปนหลักจนถึงท่ีสุดชุมชนก็กาวเขามาสูการหวงแหงนทรัพยากรท่ีตนไดอยู 
ไดใชและไดอาศัยไมใหเส่ือมสูญไดในรูปแบบของเครือขายชุมชนอยางมีคุณภาพ  แมจะตองตอสู
กับกลุมอิทธิพลก็ตาม 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ท้ัง 3 ชุมชนคือ ชุมชนบานแลง ชุมชนบาน  แกลง และชุมชน
บานตะพง ไดรับผลกระทบตอวิถีชีวิตสืบเนื่องจากปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติจาก 2 ปจจัย
ดวยกันคือ 

1.  ปจจัยภายในชุมชนคือ ความไมรู ความไมเขาใจหรือเขาใจผิด ตอการใชทรัพยากรดิน 
น้ํา และปาไม โดยขาดการยั้งคิด ขาดความรูในเรื่องผลกระทบท่ีจะตามมาในอนาคต  เพราะฉะนั้น 
ปญหาท่ีเกิดท้ัง 3 ชุมชนจึงตองมีทางแกท่ีถูกจุดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ปจจัยภายนอกชุมชน คือ การอพยพจากคนนอกทองถ่ิน ปญหาจากธรรมชาติโดยตรง 
ปญหาโรงงานอุตสาหกรรม 

3. รัฐกําหนดมาตรฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลบังคับกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
สรางปญหากับทรัพยากรธรรมชาติอยางเขมงวด 

4. รัฐสนับสนุนและกําหนดเปนนโยบายหรือวาระแหงชาติในการใหชุมชนมีสิทธิ
ปกปอง ดูแล ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

5. ชุมชนหันมาใหความสําคัญในการดูแลดิน น้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ  และปาไมใหมาก
ยิ่งขึ้น 

จากปจจัยดังกลาวก็พอสรุปประเด็นปญหาท่ีเกิดจากการใชทรัพยากร ธรรมชาติท่ีมีความ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน คือ ดิน น้ํา และปาไม จากการวิจัยพอท่ีจะเห็นแนวทางในการ
แกปญหาเพ่ือลดผลกระทบในวิถีชีวิตชุมชนจากปญหาท้ัง 4 ชวง หากพิจารณาในแตละประเด็นโดย
ผานองคกรภาครัฐและองคกรชุมชน  กําหนดถึงปญหาท่ีแทจริงของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้  
คือ 

1. ทรัพยากรดิน เปนการยากท่ีชาวบานจะรูลักษณะของดินวา มีสภาพเปนอยางไร ควร
ปลูกพืชชนิดไหน ก็ตองอาศัยองคกรภาครัฐในเรื่องวิเคราะหสภาพดินเชน หนวยงานเกี่ยวกับ
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วิทยาศาสตรการเกษตร เพ่ือตรวจสอบสภาพดิน และหาวิธีการบํารุงดินโดยวีการทางธรรมชาติเพ่ือ
รักษาความอุดมสมบูรณของหนาดิน  โดยตั้งเปนชมรมฯ เครือขายเชน เครือขายหมอดิน เปน
เครือขายท่ีจะทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนกลับมาใชชีวิตท่ีอยูรวมกับธรรมชาติ ลดตนทุนทาง
การเกษตร ลดการแขงขันผลผลิตแตเปนการรวมกลุมกําหนดราคาตอรองกับพอคาคนกลาง หรือ
สหกรณชุมชนดานผลผลิตทางการเกษตรไมอยูแบบตัวใครตัวมัน กลับทําใหชุมชนเขมแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 

2.  ทรัพยากรน้ํา  ท้ัง 3 ชุมชนซ่ึงอยูนอกเขตชลประทาน ตองอาศัยแหลงน้ําตามธรรมชาติ 
ลําบากในชวงหนาแลง ส่ิงท่ีชุมชนสามารถทําไดคือ ขุดบอหรือแหลงน้ําสําหรับชุมชนโดยวิธีการ
ทําแบบโบราณเชน ทําฝายซ่ึงทําไดเฉพาะบางพ้ืนท่ีเทานั้นเพ่ือกักเก็บน้ํา ชะลอน้ํา  จากภูเขา เชน 
เขายายดา และอ่ืนๆ ท่ีเปนตนน้ําเพ่ือใหระบบน้ําหมุนเวียนไดตลอดท้ังป ชวงหนาฝน ฝายก็จะทํา
หนาท่ีในการกักเก็บน้ํา ชะลอความรุนแรงของน้ําท่ีไหลลงมาจากภูเขา และใหกรมวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมตรวจสอบการปลอยสารพิษของโรงงานอุตสาหกรรมและผลจากการทําการเกษตรท่ีมี
การใชสารเคมีท่ีสงผลท้ังในดิน น้ํา และในอากาศอยางตอเนื่องในทุกชวงเวลา 

3.  ทรัพยากรปาไม  ท้ัง 3 ชุมชน ใชทรัพยากรรวมกัน จัดตั้งองคกรเครือขายในการดูแลปา 
ปลูกจิตสํานึกใหกับเด็กและเยาวชน รวมท้ังคนในชุมชนรวมกันรับผิดชอบและจัดเวรเฝาคอยระวัง
ไมใหใครเขาไปทําลายปาของชุมชน 

จากผลการศึกษา ท้ัง 3 ชุมชนประสบปญหากับท่ีดินทํากิน แหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค  
แตละครอบครัวจําเปนตองปรับวิธีคิดแกปญหาใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ซ่ึงในแตละพ้ืนท่ีอาจมีสภาพ
ความอุดมสมบูรณท่ีแตกตางกัน จากงานวิจัยจึงเห็นวาเปนปญหาท่ีสําคัญยิ่งตอวิถีชีวิตชุมชนโดย
ภาพรวม 

 
   

DPU



   
 

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยนี้ช้ีใหเห็นปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีเนนผลผลิตเพียงดานเดียว 
ทําใหแบบแผน วัฒนธรรมทางสังคม  ความรู ความเขาใจและจิตสํานึกสาธารณะตอชุมชน ไดรับ
ผลกระทบในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตชวงบุกเบิก  ชวงการขยายตัว ชวงการปรับเปล่ียนและชวงการ
สรางเครือขาย  ในเขตจังหวัดระยอง ใน  3  พ้ืนท่ี คือ ชุมชนบานแลง  ชุมชนบานแกลง และชุมชน
บานตะพง เปนชุมชนหางไกลจากระบบชลประทานและเปนชุมชนท่ีมีปญหาการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติมาตั้งแตตนไดอธิบายกรอบการทําวิจัย  ตามเง่ือนไขและปจจัยในแตละชุมชน ดังนี้ 

 
5.1.1 ชุมชนบานแลง  
ชุมชนบานแลงประสบปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติใน 3 ดาน คือ ปญหาเกี่ยวกับการ

ใชดิน ปญหาเกี่ยวกับการใชน้ํา  ปญหาเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปา ปญหาท้ังหมดแบง 4 ชวง คือ 
ชวงบุกเบิก : ชุมชนบานแลงเปนชุมชนท่ีขาดความเจริญ ไมมีความผูกพันกับอํานาจ

รัฐพ่ึงตนเอง ขาดระเบียบ รัฐไมไดควบคุม  ระบบนิเวศนมีความอุดมสมบูรณ ขาดความรู ขาดความ
เขาใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และอยูนอกเขตชลประทาน 

ชวงขยายตัว  :  ชุมชนบานแลงมีประชากรท่ีอพยพเขาไปจับจองพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยู
อาศัยเพ่ิมมากขึ้น มีการแผวถางพง ถางปา เผาปา จนเกิดปญหาการทําลายปาตนน้ํา 

ชวงปรับเปล่ียน : ชุมชนบานแลงใชชีวิตแบบทุนนิยม แลกเปล่ียนสินคาและบริการ
เพ่ิมมากขึ้น สวนใหญใชปุยเคมี เรงผลผลิตออกสูตลาดใหไดมากท่ีสุด 

ชวงสรางเครือขาย : ชุมชนบานแลงไดดูแลปาไมของชุมชนตนเองดวยการปลุกสํานึก
ชุมชนใหลุกขึ้นมาดูแล ปกปอง คุมครองปาใหรอดพนจากการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของชุมชน แตยังขาดผูนํารุนใหม ๆ ของการสรางเครือขายเช่ือมโยงกลุมอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน 
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5.1.2 ชุมชนบานแกลง 
ชุมชนบานแกลงประสบปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติมีอยู 3 ปญหาหลักคือ ปญหา

การใชท่ีดิน ปญหาการใชน้ํา และปญหาการทําลายปาไม ซ่ึงจะไดกลาวในแตละชวงของปญหา  
ดังนี้ 

ชวงบุกเบิก : ชุมชนบานแกลงมีการตัดไม ทําลายปา บุกรุกปา ตัดไมมาทําฟน เผาถาน 
สรางบาน โดยขาดความรู ขาดความเขาใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขาดระเบียบกฎเกณฑใช
ชีวิตอยางอิสระ   

ชวงขยายตัว : ความตองการพ้ืนท่ีทํากินก็เพ่ิมขึ้น มีการอพยพเขามาจับจองพ้ืนท่ีทํากิน
ดวยการเผาปาเพ่ือทําการเกษตร เบ้ืองตนเปนเกษตรเชิงเดี่ยว เชน มันสําปะหลัง ออย เปนตน 

ชวงปรับเปล่ียน  :  ชุมชนบานแกลงใชสารเคมี ปุยเคมี ในการเพาะปลูก การเกษตรเปน
แบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ทําใหดินเปรี้ยว ดินเค็ม ผลผลิตไมไดผลเหมือนเดิม ราคาตกต่ําลง 
ยังมีคานิยมการขายท่ีดินใหกับนายทุนเพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 ชวงสรางเครือขาย  :  ประชาชนไมไดใหความสนใจการสรางเครือขายในการดูแลดิน 
ดูแลน้ํา และดูแลปาไมอันเปนปาตนน้ํา แมกับคนในชุมชนเดียวกันหรือกับชุมชนใกลเคียง  
 
 5.1.3 ชุมชนบานตะพง 
 ชุมชนบานตะพงประสบปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติจากฝมือตนเอง และกลุม
อพยพเขามาจับจองพ้ืนท่ีทํากิน และปญหาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูใกลชุมชน 

ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบานตะพงมีอยู  3 ปญหาหลักคือ ปญหาการใช
ท่ีดิน ปญหาการใชน้ํา และปญหาการทําลายปาไม ซ่ึงพอสรุปในแตะละชวงไดดังนี้ 

ชวงบุกเบิก  :  ชุมชนบานตะพงขาดความรูความเขาใจ ไมดูแลรักษา ไมอนุรักษและไม
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ไมเคารพกฎเกณฑ ชุมชนใชสอยทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล 
นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ 

ชวงขยายตัว : ชุมชนบานตะพงประชากรเพ่ิมอยางรวดเร็ว ความตองการท่ีทํากินและท่ี
อยูอาศัยก็เพ่ิมขึ้น ท้ังปจจัยภายใน คือ ประชากรในชุมชนแตงงานและปจจัยภายนอกคือประชากรท่ี
อพยพเขามาอยูอาศัยดวยวิธีการจับจองพ้ืนท่ีทํากินในพ้ืนท่ีรกรางท่ีรัฐดูแลไมท่ัวถึง อีกท้ังในป พ.ศ.
2518 รัฐบาลโดยการนําของนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมทย ไดมีนโยบายปดปา เปดโอกาส
ใหประชาชนท่ีตองการท่ีทํากินเขาไปจับจองพ้ืนท่ีกันอยางหนาแนน ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงค
ของนโยบายของรัฐบาล   
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ชวงปรับเปล่ียน : ชุมชนบานตะพงมีการปรับตัว จากเกษตรเพ่ือยังชีพมาเปน
ระบบทุนนิยม เกิดการแขงขันเพ่ิมผลผลิตใชปุยเคมี: เรงราก เรงดอก เรงผล ผลิตกันท้ังป 

ชวงสรางเครือขาย  :  ชุมชนบานตะพงขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ไมมีระบบเครือขายในการท่ีจะชวยกันสอดสองดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 

 
5.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป 

1.  ศึกษาปจจัยท่ีเปนแรงกระตุนจิตสํานึกของชุมชนท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ปญหาส่ิงแวดลอมเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบใด 
3. องคกรชุมชนมีสวนรวมในการสรางเครือขายดูแลทรัพยากรธรรมชาติไดหรือไม 
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